
الرقابة المالیة تدشن التشغیل التجریبي للبوابة اإللكترونیة لشكاوى المتعاملین 

الدكتور محمد فرید رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة: 
میكنة منظومة شكاوى المتعاملین لتسریع وتیرة إنجاز الشكاوى وتقویة ممارسة حقوقھم  

سرعة انجاز الشكاوي یعزز من الثقة في القطاع ویحقق استقرار لألسواق  
االنتھاء من دراسة وفحص عدد 2014 شكوى بنسبة انجاز 99.1 % شكوى حتى اآلن خالل عام 2022 

لزیارة بوابة الشكاوى برجاء زیارة الرابط االلكتروني: 
 h"ps://Complaints.fra.gov.eg

 أعـلنت الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة عـن بـدء الـتشغیل التجـریـبي لـلبوابـة اإللـكترونـیة لـشكاوى 
الـمتعامـلین، وذلـك عـبر الـموقـع اإللـكترونـي للھـیئة، حـیث تـم االنـتھاء مـن الـمیكنة الـكامـلة لجـمیع 
أعـمال اإلدارة الـمركـزیـة لـشكاوى الـمتعامـلین واسـتحداث مـنظومـة إلـكترونـیة مـتكامـلة تسـتھدف 
تحقیق الجودة والكفاءة والسرعة في عملیة تلقى وفحص وسرعة إنجاز الشكاوى الواردة للھیئة. 

بـموجـب الـبوابـة الجـدیـدة یسـتطیع الـمتعامـلون فـي األسـواق الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة وأنشـطتھا 
الــمختلفة اإلبــالغ عــن أیــة شــكاوى تــخص تــعامــالتــھم بــشكل الــكترونــي عــلى أن تــقوم الھــیئة 
بـتخصیص فـریـق عـمل لـضمان سـرعـة االسـتجابـة لـلشكاوى عـبر اسـتقبالـھا وإعـادة تـوجـیھا لـلجھة 

المختصة مع المتابعة والرد على العمیل مع توفیر خدمة متابعة الشكاوى مع المتعاملین. 

مـن جـانـبھ قـال الـدكـتور محـمد فـریـد رئـیس الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة، أن تـطویـر وتـدشـین بـوابـة 
الـشكاوى االلـكترونـیة یـأتـي فـي إطـار حـرص إدارة الھـیئة عـلى بـناء عـالقـة مـتوازنـة مـع كـافـة 
الـمتعامـلین تـضمن لـھم حـقوقـھم وتـحترم تـفھمھم اللـتزامـاتـھم، بـما یـدفـع نـحو تـعزیـز ثـقة ومـصداقـیة 
الـمتعامـلین فـي الـقطاع الـمالـي غـیر الـمصرفـي وأنشـطتھ الـمختلفة، مـؤكـدا أن ھـذه الـتوجـھ یـتسق مـع 
رؤیـة الـحكومـة الـمصریـة الـتي تتحـرك بـفاعـلیة نـحو بـناء مـصر الـرقـمیة والـوصـول إلـى مـجتمع 

یتعامل رقمیا في كافة جوانب الحیاة. 

تـابـع الـدكـتور فـریـد، أن تـطویـر وتـدشـین الـبوابـة االلـكترونـیة یـتسق كـذلـك مـع رؤیـة الھـیئة لـتعزیـز 
اسـتخدام الـتكنولـوجـیا الـمالـیة وتسـریـع الـتحول الـرقـمي كجـزء مـن دورھـا فـي الـعمل عـلى تسھـیل 
اإلجـراءات لـتعزیـز حـمایـة حـقوق الـمتعامـلین وذلـك مـن خـالل إتـاحـة قـنوات مـتعددة أمـام الـمتعامـلین 
فـي الخـدمـات الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة لـتقدیـم شـكواھـم، وإیـصالـھا وسـرعـة االسـتجابـة لـھا بـما یـقلل مـن 

حدة النزاعات. 
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 بحسـب رئـیس الھـیئة، فـإنـھ قـد تـم االنـتھاء مـن مـیكنة ورقـمنة نـظام الـعمل داخـل مـنظومـة شـكاوى 
الـمتعامـلین بـالھـیئة وذلـك مـن خـالل إطـالق الـبوابـة اإللـكترونـیة لـلشكاوى بـالـشكل الـذي یـسھم فـي 
تحسـین بـیئة الـعمل ورفـع كـفاءة وجـودة الخـدمـات اإللـكترونـیة، مـما یـوفـر الـوقـت والجھـد وسـرعـة 
إنـجاز فـحص الـشكاوى الـواردة للھـیئة وبـما یـمكن الـمواطـنین مـن مـتابـعة شـكواھـم مـع ضـمان حـمایـة 

البیانات وسریة المعلومات. 

وأوضـح الـدكـتور فـریـد أن الھـیئة تـسعى إلـى إیـجاد آلـیات مـبتكرة ومـتطورة لـلتواصـل مـع أطـراف 
الـسوق الـمختلفة، بـما یـعزز دورھـا الـرقـابـي ویـحقق اإلشـراف عـلى أسـاس الـمخاطـر RBS بـاإلضـافـة 

إلى تیسیر سبل تقدیم الشكاوى واالستفسارات. 

فـیما قـامـت الھـیئة بـإعـداد دلـیل المسـتخدم لـبوابـة شـكاوى الـمتعامـلین بـالـشكل الـذي یـوضـح نـطاق عـمل 
بـوابـة الـشكاوى وآلـیھ الـتطبیق بـما یـتوافـق مـع مـتطلبات تـقدیـم الـشكوى فـي حـالـة الـتعامـل ألول مـرة 

أو في حالة التسجیل وإنشاء حساب مسبقا، مع إضافة إمكانیة متابعة الشكوى. 

حـیث یـحق لـكل ذي مـصلحة إنـشاء حـساب إلـكترونـي لـلتعامـل مـع بـوابـة الـشكاوى وذلـك بـعد تـسجیل 
بـیناتـھ والـتحقق مـن صـحة عـنوان الـبریـد االلـكترونـي بـالـرقـم الـتأكـیدي ( (OTP ثـم یـتم الـدخـول إلـى 
الـبوابـة مـن خـالل كـتابـة اسـم المسـتخدم (الـرقـم الـقومـي) وكـلمة الـمرور الـسابـق تـسجیلھا، حـیث تـتیح 
لـھ الخـدمـة تـقدیـم الـشكوى مـع إرفـاق أي مسـتندات مـؤیـدة لـلشكوى إن وجـدت، واخـتیار أي مـن 
األنشـطة الـتي تـخضع لـرقـابـة الھـیئة لـیتم بـذلـك تـسجیل الـشكوى مـع الـحصول عـلى رقـم مـرجـعي 

یتمكن من خاللھ الشاكي متابعة شكواه إلكترونیا. 

وبحسـب بـیانـات اإلدارة الـمركـزیـة لـشكاوى الـمتعامـلین، فـقد بـلغ إجـمالـي عـدد الـشكاوى الـواردة إلـى 
الھـیئة 2032 شـكوى خـالل الـفترة مـن یـنایـر إلـى سـبتمبر 2022، وقـد تـم االنـتھاء مـن دراسـة 
وفـحص عـدد 2014 شـكوى بنسـبة انـجاز 99.1 % مـن الـشكاوى الـواردة للھـیئة حـتى اآلن خـالل 

عام 2022. 

لزیارة بوابة الشكاوى برجاء زیارة الرابط االلكتروني: 
 h"ps://Complaints.fra.gov.eg

لقراءة دلیل المستخدم لبوابة شكاوى المتعاملین برجاء زیارة الرابط االلكتروني: 
h*ps://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/10/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-.pdf
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