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ديوان الرئاســـة
المقدمـــــــة:
إػتاد دَىان اًرئاسح ومنذ تأسُس اًجامؼح ػًٌ أن َكوىن لٌةوح اًى وي توُج اًجامؼولح واًووان وتوُج
اًوورئُس واًؼـلوولاداخ واًـوائوولر ا دانَووح اًـوتٌةوولح م وتـووا أن دَووىان اًرئاسووح ووى اًووـَىان اًىلُووـ ووٍ
اًجامؼح هى متاتغ ًجـُغ اًـؼامالخ اًىاندج واًصادنج مج وإًً اًؼـاداخ واًـوائر م اًؼـي اًرئُسٍ
اًذٌ َةىٍ ته اًـَىان ٍ تـاَح كي ػاٍ ى تجهُس نظاٍ تصنُف ًٌـٌةاخ َىزع ػًٌ اًؼـاداخ واًـوائر
ا دانَح م ج أجي اًتناسق اًتاٍ تُج اًـَىان واًـوائر األخري ٍ أنقواٍ اًـٌةواخ ًسوهىًح اًى وىى إًوً
أَح مؼٌىمح تأقصً سرػح م وَحتةظ اًـَىان تـٌةاخ كامٌح تشـي كي ما َتؼٌق تشؤون نئاسح اًجامؼوح
مج اًـجاًس واًٌجان وا تحاداخ واًةىانُج واألنظـح واًتؼٌُـاخ م و ناك مٌةاخ كامٌح تتؼٌق تشؤون
اًطٌثووح ووووؤون اًؼووامٌُج األكووادَـُُج وا دانَووُج ومٌةوواخ تتؼٌووق تشووؤون اًةثووىى واًتسووجُي واًوطو
اًـناسُح تا ضوا ح إًوً مٌةواخ تتؼٌوق توـوائر اًصوُانح واًووـماخ واًشوؤون اًـاًُوح واًٌوىازٍ ومٌةواخ
خا ح تاًـكتثح واًؼالقاخ اًـوًُح وخـماخ اًنةي م لُث أن ناك مٌةواخ مـالٌوح وٍ اًوـوائر اًـوتٌةوح
تحـي األنقاٍ نةسها اًتٍ تحـٌها اًـٌةاخ اًـىجىدج ٍ اًـَىان .
إن األعمال التي يقوم بها الديوان بإستمرار هي :
َةووىٍ اًووـَىان تئسووتةثاى جـُووغ اًـراسووالخ اًووىاندج إًووً اًجامؼووح واًثرَووـ اًىا ووي إًُهووا ًُةووىٍ
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تتىزَؼه ػًٌ أ حاب اًؼالقح وَتوذ ا جراءاخ اًالزمح ًتىلُق اًـراسوالخ اًوىاندج ًرئاسوح
اًجامؼح وكذًك اًصادنج منها لسة األ ىى .
َةىٍ تصُاغح اًـراسالخ تتىجُه مج نئُس اًجامؼح ونىاتوه وتصوـَر ا اًوً اًجهواخ اًـؼنُوح
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تاًطرق اًرسـُح .
منووذ تأسووُس اًجامؼووح واًتؼٌُـوواخ واألنظـووح
 - 3لةووظ تؼٌُـوواخ مؼوواَُر ا ػتـوواد اًؼوواٍ واًوووا
اًوا ح تها واًؼـي ػًٌ متاتؼتها .
استةثاى جـُغ اًـراسالخ اًىاندج مج اًكٌُاخ واًـوائر ا دانَوح اًـوتٌةوح وإتوواإل ا جوراءاخ
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اًوا ح تها .
 – 5تصوونُف ا تةاقُوواخ اًيةا ُووح تـٌةوواخ خا ووح تهووا مووغ اًجامؼوواخ اًؼرتُووح واألجنثُووح واًـؼا ووـ
واًكٌُاخ واًـؤسساخ اًـوًُح .
رؤية مستقبلية :
َسؼً اًـَىان اًً تطىَر األساًُة واًطرق اًوا ح تحةظ اًـٌةاخ ػج طرَق اًحاسة اًٍِ وَؼـي
ػًٌ ا ستةادج مج اًـوناخ اًتـنَثُح اًتٍ تؼةـ ٍ اًجامؼح ًر غ مستىي اًـىظةُج .

