
 صيغة شكوى ضد مدير

 السيد االستاذ المحترم / رئيس مجلس إدارة شركة

 تحية طيبة وبعد

أتقدم إليكم اليوم بهذه الشكوى ضد مديري فى العمل السيد األستاذ …………… والذى تعامل 

معى بشكل غير الئق ، كما أنه ال يقدر قيمة العمل الذى أقوم به ، بالرغم من أننى أبذل كل ما 

 فى وسعى من جهد ألداء وظيفتى بكل نجاح

وأتمنى من سيادتكم اتجاذ اإلجراءات االزمة للتمكن من أداء وظيفتى والعمل على تقدم ونجاح 

 الشركة

 وشكرا على حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام ،،،

 مقدم الشكوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صيغة شكوى ضد مدير

 السيد الفاضل / مدير شركة

 تحية طيبة وبعد،،،

أود أن أعبر عن مدى سعادتى لوجودى ضمن فريق عمل شركة ……………، كما أرغب 

فى أحيط علم سيادتكم بأننى أعمل بها منذ تاريخ ………. بوظيفة …………… وأشكر هللا 

تعالى على حسن تعاون زمالئي بالعمل لمساعدتى ، ولكن لألسف أتعامل هذه األيام معاملة سيئة 

من األستاذ المحترم ……….. دون سبب واضح ، ولذا أرجو من سيادتكم اتخاذ الالزم والنظر 

 فى الشكوى

 وتفضلوا قبول وافر اإلحترام

 مقدم الشكوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صيغة شكوى ضد مدير

 عزيزي الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

 تحية طيبة،،،

ائق يتعامل معي بشكل غير ل… اليوم ، أقدم هذه الشكوى إلى مديري الأستاذ المحترم 

وعلى الرغم من أنني أبذل قصارى جهدي في العمل ، إلا أنني لا أقدر قيمة عملي 

كمل وجهوواجباتي وأنا مصمم على أداء واجبات عملي على أ . 

ي لذلك أرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى أتمكن من إنجاز مهام وظيفتي والمساهمة ف

 نجاح وتقدم الشركة

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا وتقبل التأكيدات فائق الاحترام ،،،

 المشتكي

 

 

 

 

 



 صيغة شكوى ضد مدير

 الأستاذ المحترم / العضو المنتدب

 تحية طيبة،،،

كم أود أن أعبر لمعاليكم عن مدى سعادتي لكوني في فريق عمل الشركة ، وأود أن أبلغ

ئي وأنا ممتن هلل على تعاون زملا… أنني عملت وعملت مع هذه الشركة منذ ذلك الحين 

دبشكل جيد معي لمساعدتي وأيًضا من قبل رؤسائي في العمل أنا أعامل بشكل جي  

أي  دون… معاملة غير صحية من قبل الأستاذ المحترم ومع ذلك ، للأسف أنا أتعامل مع 

 سبب لهذا الإجراء ، وبالتالي أطلب منكم قبول هذه الشكوى والنظر فيها

 لك الشكر والاحترام والامتنان لي

ىالمشتك  

 

 

 

 

 



 صيغة شكوى ضد مدير

 عزيزي .. رئيس الشركة

 بعد التحية

 ال يقدرون العمل والمهام، فهم ال يحترمون أي شخص ، و“…” يؤسفني إذاعة شكوى معك ضد مديري 

 التي قمنا بها. تؤثر سلباً على الجو الحميم والودي للشركة وعملها

 شكرا لتعاونك

 المشتكي

 

 

 

 

 

 

 

 



 صيغة شكوى ضد مدير

 عزيزي رئيس مجلس االدارة

 بعد التحية

مدير فرع… شكوى   

ا أن ود أيضً بادئ ذي بدء ، أشكركم على إعطائي هذه الفرصة للتعاون معكم في شركتكم ، وفي نفس الوقت أ

عاون لحسن الحظ ، حصلت على ت… .. وظيفة … أخبركم أنني أعمل في شركتك منذ تاريخ التأسيس 

ليقات هي ورضاء كافة الرؤساء. ومع ذلك ، لألسف ، أود أن أبلغكم ببعض التعليقات األخالقية ، وهذه التع

رة ع القضايا المذكويرجى النظر في هذه الشكوى ألنني أجد صعوبة في التعامل م…  2…  1كما يلي: 

 أعاله

 كل الشكر والتقدير

 المشتكي

 

 

 

 

 

 



 صيغة شكوى ضد مدير

 األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة

 بعد التحية ،،،،

لقصوى ال ألنه تعامل معي بشكل غير الئق رغم جهودي ا… األستاذ  دمت إليكم بشكوى ضد مديرياليوم تق

يام بكل سؤوليات الوظيفة الخاصة ، من أجل القأقدر ذات قيمة العمل والعمل المنجز وأنا ملتزم بتحقيقه. م

 شيء

 لذلك أرجو اقرار اإلجراءات الالزمة لتمكينني من أداء واجباتي والمساهمة في نجاح وتقدم الشركة

 شكرا لك على تعاونك الودي واحترامك

 المشتكي

 

 

 

 

 



 

 نموذج خطاب شكوى ضد مدير ظالم

 رئيس الشركة المحترم _______________ __ : إلى السيد

 تحية طيبة وبعد

الذين لا يحترمني أثناء  _(اسم المدير الظالم _يؤسفني أن أقدم إليكم هذه الشكوى ضد مديري 

الود عملي ولا يقدر عملي والمهام التي أقوم بها ، وهذا الأمر يؤثر سلبا على جو الحميمية و

ث أجد في الشركة والأعمال التي نقوم بها ، والمرجو التفضل بالنظر في هذه الشكوى ، حي

 صعوبة في التعامل معه

 وشكرا لحسن تعاملكم

 مقدم الطلب

 التاريخ______________ _ : التوقيع

 

 

 

 


