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دائزة الخذمات العامة
المقذمه -:
دائشة انخذيبث انعبيت فً جبيعت فٍالدنفٍب ًْ يٍ انذٔائش راث انعالقّ بجًٍع
انذٔائش األداسٌّ ٔخبصّ انخذيبحٍّ يُٓب حٍث حقٕو دائشة انخذيبث انعبيت
ببنخُسٍق بٍُٓب ٔبٍٍ انكهٍبث ٔ انٍٓئّ انخذسٌسٍّ فً انجبيعت ٔنٓب احصبل
يببشش يع جًٍع انكهٍبث ٔانذٔائش داخم انجبيعت .
يعهٕيبث عبيّ عٍ انذائشة -:





انخأكذ يٍ دقت حُفٍز انعقٕد األسخثًبسٌّ انًعقوٕدِ يوب بوٍٍ انجبيعوّ
ٔيسخثًشي انًحالث انخجبسٌّ .
يخببعت حشاخٍص انكبفخٍشٌبث ٔانًحبل انخجبسٌت داخم حشو انجبيعّ .
يخببعت يخخهف اعًبل انجبيعّ .
يخببعت اعًبل ششكت انُظبفّ ( انكخشَٔكس ) بجًٍع يشافق انجبيعّ .

الكادر الذي ٌعمل بذائزة الخذمات العامة -:
 -1يذٌش دائشة انخذيبث انعبيت .
 -2يششفت خذيبث عبيت  /سكشحٍشِ .
 -3يشاقبٍٍ عذد (. )3
التطور الذي طزأعلى الذائزة -:
انٓذف انشئٍسوً يوٍ دائوشة انخوذيبث انعبيوت األشوشاف ٔيخببعوّ جًٍوع
يشافق انجبيعت انذاخهٍّ ٔانخبسجٍّ ْٔزا انعًم ٌحخبج انى عذد كوبفً يوٍ
انًشاقبٍٍ حخى ٌخى اَجبص انعًم بطشٌقّ سهًٍّ فقذ قبيج دائوشة انخوذيبث
انعبيووت بطهوود عووذد كووبف يووٍ انًووشاقبٍٍ حخووى ٌسووخطٍعٕا انقٍووبو ببنًٓووبو
انًطهٕبّ يُٓى فقذ حى انًٕافقّ عهى حعٍٍٍ يشاقبٍٍ عذد ( )2ببنذائشة ٔقوذ
حى حٕصٌع انعًم بٍٍ جًٍع انًشاقبٍٍ عهى يُبطق يحذدِ نكم يشاقد ٔ حوى
حغٍٍش انًسًى انٕظٍفً نًششفت انخذيبث انعبيت يٍ يشاقبوت َظبفوّ انوى
يششفت خذيبث عبيت حقٕو بًخببعت جًٍع اعًبل انخذيبث انعبيت كًب ٔأَٓوب
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حقووٕو ببألشووشاف انًببشووش عهووى جًٍووع انًحووبل ٔانكبفخٍشٌووبث ٔانبٕفٍٓووبث
انًسخأجشِ بحٍث حقٕو ببنًشاقبّ عهٍٓى يٍ حٍث:
 يشاقبت ٔيخببعت حُفٍز انعقٕد نهًسخأجشٌٍ .
 انُظبفّ انعبيّ نهًحم ٔيشافق انجبيعّ .
 يشاقبت اصُبف انطعبو انًقذو يٍ حٍث يذة انصالحٍّ ٔغٍشْب .
 يشاقبت جًٍع انعبيهٍٍ ببنًحبل بحٍث ٌكَٕٕا حبصهٍٍ عهى -:
 عذو يحكٕيٍّ .
 شٓبدة خهٕ ايشاض سبسٌت انًفعٕل .
حقٕو انذائشة ببألششاف انًببشش عهى شوشكت انُظبفوّ ٔيشاقبوت اعًوبنٓى
أالً بأٔل ٔبٍبٌ انًالحظبث نخصٌٕبٓب فٕساً .
تطلعات الذائزه للعام الذراسً ()7002 - 7002
حطًح انذائشِ فً حطٌٕش ٔضعٓب انحبنً ًْٔ اٌ حكٌٕ يسؤٔنّ عٍ كوم
يب ٌخعهق بخقذٌى خذيبث داخم انجبيعت حٍث أَٓب عهى قذس انًسوؤٔنٍّ
ٔانًٓبو انخً حوؤٔل نٓوب ٔراث كفبئوّ ٔطًوٕز يخضاٌوذ حخوى حصوبح دائوشة
انخذيبث يٍ انذٔائش انًًٍضِ داخم انجبيعّ.
ٔحخًُى دائشة انخذيبث يٍ اداسة انجبيعت حأيٍٍ ٔسٍهت َقوم خبصوّ بٓوب
حخى حخًكٍ يٍ انقٍبو بعًهٓب عهى اكًم ٔجوّ ٔرنول نصوعٕبت انٕصوٕل
ٔانخُقم بٍٍ يببًَ انجبيعت انًخعذدِ ٔانًخببعذِ ٔاٌ ٌكٌٕ عبو (- 2002
 )2002عبيبً دساسٍبً يًٍض نٓزِ انجبيعّ ٔإلداسحٓب ٔنجًٍع انعبيهٍٍ فٍٓب
عهى جًٍع انًسخٌٕبث .

