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This form is divided into three sections.  
Section 1: intended for use by the individual submitting the Complaint or Appeal.  
Section 2: the Generic terms for submitting the Complaint or Appeal  
Section 3: intended for HEIACert use to document their final decision regarding the 
Complaint or Appeal. 

 .هذا النموذج مقسم إىل ثالثة أقسام
 .الشكوى أو االستئنافمقدم مخصص لالستخدام من قبل :  1القسم 
وط :  2القسم    لتقديم الشكوى أو االستئناف العامةوالقواعد هو الشر
ت مخصص لالستخدام من قبل:  3القسم  ي بشأن الشكوى أو االستئناف هياسير

 .لتوثيق قرارهم النهائ 
 

Section 1: The following for the submitter use only [Please if you have any inquiries or need more clarification, please contact us] 

 تصال بنا[: ما يلي الستخدام المتقدم بالشكوى او االستئناف فقط ]الرجاء إذا كانت لديك أي استفسارات أو تحتاج إىل مزيد من التوضيح ، يرجى اال 1القسم 

Please indicate whether you submit for a Complaint or an Appeal by checked (✔) one of the boxes below. 

 (✔)توضيح ما إذا كنت تتقدم بشكوى أم استئناف لذا يرجى اختيار أحد المربعات أدناه بوضع عالمة  يرجى 

 Complaint (شكوى)          Appeal ( استئناف ) 
 

 Submitter Information  عن المتقدممعلومات 
Date Submitted     تاري    خ التقديم : 

Submitter Full Name   :)اسم المتقدم )بالكامل 

Submitter Position   المتقدم: منصب 

Submitter E-mail address   ي
ون  يد اإللكبر  للمتقدم: عنوان البر

Submitter Telephone   المتقدم: هاتف 

Company/Organization 
Name  

كة / المنظمة   : اسم الشر

Company/Organization 
address:  

كة / المنظمة عنوان   : الشر

Description of the nature 
of appeal or complaint 

طبيعة االستئناف أو وصف  
 : الشكوى

Your Desired Outcome 

 

 التر ترغب بها: النتيجة 

Your Evidence  
“Attachments or 

References” 

 الدالئل التر تستند عليها:  
 "المرفقات أو المراجع"

 

Declaration  بيان 
I believe that the above information is accurate. 

 .بان المعلومات المقدمة بعالية ىه معلومات دقيقة عىل يقي   انا 

 
                                              Signature التوقيع:                                                                                                                                            Date التاري    خ   : 
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Section 2: Terms for submitting the Complaint or Appeal   وط والقواعد العامة لتقديم الشكوى أو االستئناف 2القسم  : هو الشر
 For the complaint:  

This form should be submitted within 10 days of the issue complained 

about. 
 

 For the appeal:  

This form shall be submitted within 30 days of the issue appealed about 

from the notification of the decision.  

 

 An Appeal or Complaint can be based on one or more grounds. 

 

 HEIACert can help against the following if: 

1) HEIACert client wanting to make a complaint such as: 

 Extraordinary charges, 

 Services duration too long, 

 Administrative Error, Irregularity or Neglecting, 

 The inspection/auditing was not scheduled/conducted following the 

respective certification requirement. 

 
2) A raised a complaint from the third party to HEIACert against a HEIACert 

certified product/client about: 

 They have not complied with certification requirements. 

 You have justifiable concerns about one of HEIACert Client competence 
and/or performance capabilities. 

 You have noted a misuse of the certification mark/logo. 

 

3) HEIACert client wanting to appeal HEIACert adverse decisions include: 

 Refusal to accept a certification application. 

 Canceling the submitted certification application. 

 Refusal to proceed with an inspection/auditing/corrective action. 

 Decisions to deny certification. 

 Decisions to suspend or cancel certification or changes to certified scope. 

 Any other action that impedes the attainment of certification. 
 

 HEIACert cannot help against the following if: 

 If the complaint/appeal is not related to HEIACert or is anonymous, 

verbal, or not supported by clear evidence which would warrant an 

investigation by HEIACert. 

 The client complains about is not certificated by a HEIACert. 
 

 Before submitting this form, please consider speaking to the HEIACert, (e.g. a 

HEIACert Customer Service or Head of HEIACert or HEIACert Quality 

Assurance Manager). They will be able to help you with the procedure. 

 

 Evidence must be included with this form. If you cannot supply any, please give 

a reason. 
 

 You only need to sign this form if handing in a hard copy. Typing your name 

will suffice if sending electronically. 

 

 To process correctly, please note, HEIACert will assign one or more persons, 

not involved in the action for which a complaint or appeal was filed.  
 

 The Investigating and decision will be taken by independent and impartial. 
 

 HEIACert will be informed of the submitter about the outcome of the 

Complaint or Appeal. 
 

 Please send this form to customerservice@heiacert.org or in it at the HEIACert 

office front desk by hand. 

  :للشكوى 

 .الشكوىالمعنية بالمشكلة  أيام من 10النموذج في غضون  هذايجب تقديم 
 

 :لالستئناف  

لقرار باإخطار هياسيرت للعميل المعنى يوًما من تاريخ  30يجب تقديم هذا النموذج خالل 

 .المراد االستئناف عليه
 

 االستئناف أو الشكوى إلى سبب واحد أو أكثر او يستدل على يمكن أن يستند. 
 

  ما يلي او تتعامل فى تساعدأن تستطيع هياسيرت: 

 الً:شكوى مثلدى هياسيرت ويرغب بالتقدم ب عميلفى حالة  (1

 او غير متفق عليها. رسوم غير عادية 
  اً تنفيذ الخدمات طويلة جدمدة. 

  خطأ إداري أو مخالفة أو إهمالوجود. 

  المعنية. التدقيق وفقًا لمتطلبات الشهادةالتفتيش او لم يتم جدولة / إجراء 
 

شهادة لدى حاصل على عميل و/أو  ضد منتجمن جهه خارجية   رفع شكوىفى حالة  (2

 :بسبب هياسيرت

 المعنية. لمتطلبات الشهادة ال يمتثل هياسيرتل عميل 

  عمالء هياسيرتإلحد  األداء و/أومخاوف مبررة بشأن الكفاءة. 

 احد عمالء هياسيرت.من قبل  العالمة و الشهادةإساءة استخدام  لوحظ 
 

اصدرته قد قرار سلبى  االستئناف منيرغب في لدى هياسيرت و  عميلفى حالة  (3

 :هياسيرت مثل

  الشهادةالتقدم بالحصول على قبول طلب  ترفضهياسيرت قد. 

  والذى قد تم التقدم به. الشهادةالحصول على  طلبهياسيرت قد الغت 

  اإلجراءات التصحيحية التدقيق/التفتيش/القيام ب ترفضهياسيرت قد. 

 الشهادة منح رفضهياسيرت قد اتخذت قرار ب. 

  لشهادة ا مجالفي  أو قد تم التغيير تعليق أو إلغاء الشهادةب قرارهياسيرت قد اتخذت

 الممنوحة.

 يعيق الحصول على الشهادة اتخذته هياسيرت أي إجراء آخر. 
 

  ما يلي إذا او التعامل معالمساعدة  هياسيرت تستطيعال: 

  مصدر أو كانت مجهولة الالمقدم اليتعلق بهياسيرت االستئناف إذا كانت الشكوى او

بل نها أن تستدعي إجراء تحقيق من قأو لفظية أو غير مدعومة بأدلة واضحة من شأ

 هياسيرت.

  حاصل على الشهادة من هياسيرت.المشكو منها غير العميل 
 

 ثال على سبيل المممثلو هياسيرت  التحدث إلى التواصل ويرجى  قبل إرسال هذا النموذج

ية كيفعلى مساعدتك في  وسوف يقومون  أو مدير الجودة هياسيرت أو رئيس العمالءخدمة 

 التنفيذ.
 

  توضيح رجى إذا لم تتمكن من توفير أي منها ي مع هذا النموذج الدالئل والبراهينيجب إرفاق

 االسباب.
 

  باليد اً يورق هالتوقيع على هذا النموذج في حالة تسليممقدم الشكوى او االستئناف  علىيجب

 فل.بالبريد االليكترونى المشار اليه باالس ارسالهتكفي كتابة اسمك في حالة  بينما
 

  عين ست هياسيرت أن العلمبشكل صحيح يرجى  معالجة الشكوى او االستئناف المقدممن أجل

  بشأنه. غير مشاركين في الشكوى او االستئناف المقدممن هم شخًصا واحدًا أو أكثر 
 

  مستقل وحيادي بشكل سيكونالمتخذ التحقيق والقرار. 
 

  بالنتائجبالشكوى او االستئناف المتقدم ستقوم هياسيرت بإبالغ. 
 

  التالى  البريد االليكترونىهياسيرت بيرجى إرسال هذا النموذج إلى

customerservice@heiacert.org   هياسيرتمكتب أو باليد الى. 

 
Please contact us for any inquiries or more clarifications regarding the procedure. 

 .اإلجراءيرجى االتصال بنا ألية استفسارات أو مزيد من اإليضاحات بخصوص 

Tel.:  +20 2 38897759 & +20 2 38897760 

E-mail:  customerservice@heiacert.org 

Visit our Website: www.heiacert.org 
 
 

http://www.heiacert.org/
mailto:customerservice@heiacert.org
mailto:customerservice@heiacert.org
mailto:customerservice@heiacert.org
mailto:customerservice@heiacert.org
http://www.heiacert.org/


HEIACert Services 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM [LEVEL 3] 

Complaint and Appeal Form 

Document ID: F01PR008 
Version no.: 3.1 
Document date: 12/04/2021  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Page 3 of 3 
  
 

  

Elmehwar Elmarkazi, Elsaraya Compound, Building No.4, Block 1/11, 6th of October City, Giza, Egypt   
Tel.:  +20 2 38897759 & +20 2 38897760        Website: www.heiacert.org           E-mail: customerservice@heiacert.org  

 

Section 3: For the HEIACert Use ONLY”  ت لالستخدام من قبلمخصص :  3القسم  .فقط هياسب 

Refer No.:  00/YYYY 

Date of Receipt:  
 

Decision Date:  

Decision:   
 
 
 
 
 
 

Decision Explanation:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attachments and 
supported references: 

 
 
 
 
 
 

Decision By 
Name(s) Position Signature Date Signed 
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