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المقذمـــــــة:

ديوان الرئاســـة

اػتاد دٍواْ اٌشئاست وِٕز تأسَس اٌجاِؼت ػٍىي نْ ٍىىوْ قٍمىت اٌوبىً ىَٓ
اٌجاِؼىت واٌخاسج و َٓ اٌشئَس واٌؼّىىاداث واٌذوائىش اإلداسٍت اٌّختٍفىت .و ّا نْ
دٍواْ اٌشئاست هو اٌىذٍواْ اٌوقَىذ ىٌ اٌجاِؼىت تىو ٍتىا غ لَّىغ اٌّؼىاِ ث
اٌواسدة واٌصادسة ِٓ وإٌي اٌؼّاداث واٌذوائش .اٌؼًّ اٌشئَسٌ اٌىزً ٍمىوَ ى
اٌذٍواْ ٌ ذاٍت وً ػاَ هو تجتَض ٔظاَ تصَٕف ٌٍٍّفاث ٍوصع ػٍي اٌؼّاداث
واٌذوائش اإلداسٍت ِٓ نلً اٌتٕسَك اٌتاَ َٓ اٌذٍواْ واٌذوائش األخشى ٌ نسلىاَ
اٌٍّفاث ٌستوٌت اٌوبىوي إٌىي نٍىت ِؼٍوِىت ألصىي سىشػت .وٍحىتف اٌىذٍواْ
ٍّفاث واٍِت تشًّ وىً ِىا ٍتؼٍىك شىروْ سئاسىت اٌجاِؼىت ِىٓ اٌّجىاٌس
واٌٍجاْ واالتحاداث واٌموأَٓ واألٔظّت واٌتؼٍَّاث .وهٕان ٍِفاث واٍِت تتؼٍىك
شروْ اٌطٍبت وشروْ اٌؼآٍَِ األوادٍََّٓ واإلداسٍَٓ وٍِفاث تتؼٍك شىروْ
اٌمبوي واٌتسجًَ واٌخطط اٌذساسَت اإلضا ت إٌي ٍِفاث تتؼٍك ذوائش اٌصَأت
واٌخذِاث واٌشروْ اٌّاٌَت واٌٍواصَ وٍِفاث خابت اٌّىتبت واٌؼ لىاث اٌذوٌَىت
وخذِاث إٌمً  ،قَث نْ هٕىان ٍِفىاث ِّاةٍىت ىٌ اٌىذوائش اٌّختٍفىت تحّىً
األسلاَ ٔفستا اٌتٌ تحٍّتا اٌٍّفاث اٌّولودة ٌ اٌذٍواْ .
األعمال التي يقوم بها ديوان الرئاسة
تتلخص األعمال التي يقوم بها الذيوان باستمرار بما يلي:
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 استمباي لَّغ اٌّشاس ث اٌىواسدة إٌىي اٌجاِؼىت واٌبشٍىذ اٌوابىً إٌَتىاوتوصٍىىغ رٌىىه ػٍىىي نبىىحاع اٌؼ لىىت واتخ ىار اإللىىشاتاث اٌ صِىىت ٌتوةَىىك
اٌّشاس ث اٌواسدة ٌشئاست اٌجاِؼت ووزٌه اٌصادسة ِٕتا قسب األبوي .
 ٍموَ صَاغت اٌّشاس ث تولَ ِىٓ سئىَس اٌجاِؼىت ؤوا ى وتصىذٍشهاإٌي اٌجتاث اٌّؼَٕت اٌطشق اٌشسَّت .
ِٕىز تأسىَس اٌجاِؼىت
 قف تؼٍَّىاث ِؼىاٍَش االػتّىاد اٌؼىاَ واٌخىاواٌتؼٍَّاث واألٔظّت اٌخابت تا واٌؼًّ ػٍي ِتا ؼتتا .
 استمباي لَّغ اٌّشاس ث اٌواسدة ِٓ اٌىٍَاث واٌذوائش اإلداسٍت اٌّختٍفتواتخار اإللشاتاث اٌخابت تا.
– تصىىَٕف االتفالَىىاث اٌثما َىىت اٌّبشِىىت ِىىغ اٌجاِؼىىاث اٌؼش َىىت واأللٕبَىىت
واٌّؼاهذ واٌىٍَاث واٌّرسساث اٌذوٌَت ٌ ٍِفاث خابت.
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ثانياً :رؤية مستقبلية :
ؼذ نْ تُ تطوٍش األساٌَب واٌطشق اٌخابت حف اٌٍّفاث ػٓ طشٍك اٌحاسب
اٌٌُ ( األسشفت اإلٌىتشؤَت) وإدخاي ٔظاَ بادس وواسد قاسو َاً تود اٌذائشة
تخضٍٓ اٌٍّفاث اٌضشوسٍت ورٌه ػٓ طشٍك ػًّ ٌ Scanجَّغ األوساق اٌّتّت
ٌ اٌذٍواْ ووزٌه االستفادة ِٓ اٌذوساث اٌتذسٍبَت اٌتٌ تؼمذ ٌ اٌجاِؼت
ٌش غ ِستوى اٌّوظفَٓ .

