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 دائرة اللوازم
 

 :مقدمت
 

 ٔدٔائرش  أقساو نكافتٔحقذًٚٓا  انضايؼت يخطهباث كافت ٕفٛشبخ انهٕاصو دائشة حقٕو
 انشررشا  ػًهٛرراث إداسة فررٙ ٔحخبررغ .ٔاإلداسٚررت األكادًٚٛررت انضايؼررت ٔيخخبررشاث

 انًؼراٚٛش  يرغ  ٚخٕافق ٔبًا نهضايؼت انذاخهٛت ٔاألَظًت هًٛاثانخؼ ٔانًسخٕدػاث
 ٔانؼطا اث ٔانًسخٕدػاث انًشخشٚاث إداسة ػهٕو فٙ انحذٚزت اإلداسٚت ٔاألسس

. 
 
 :اللوازم دائرة قسامأ
  

 ٔانسرركشحاسٚا انًررذٚش ٔيسرراػذ انًررذٚش يررٍ ٔٚخكررٌٕ:  اإلداس٘ انقسررى .1
 .انؼطا اث ٔيُسق

 : قساوأ ت رالر انٗ ُٔٚقسى انًسخٕدػاث قسى .2

 انهٕاصو يسخٕدع -أ

 انغٛاس قطغ يسخٕدع -ب

 انكًٛأٚاث يسخٕدع -س
- : قسًٍٛ انٗ ُٔٚقسى انًشخشٚاث قسى.  3

  .ٔانكًٛأٚاث انهٕاصو يشخشٚاث -أ

 .انباصاث غٛاس قطغ يشخشٚاث -ب

 
 :المهام التي تقوم بها دائرة اللوازم

ٙ  انهٕاصو دائشة قايج (1 ِ  فر  4232ٔ  شرشا   طهر   1251 بخُفٛرز  انفخرشة  ْرز

 انؼهًٛررت نكخشَٔٛررتإلا ٔاألصٓررضة انًررٕاد يخخهرر  يررٍ يررٕاد صررش  طهرر 

 غٛراس  ٔقطرغ  ٔاألرراد  ٔانُٓذسرٛت  انطبٛرت  انًخخبرشاث  ٔنٕاصو ٔانًطبٕػاث

 .ٔانباصاث انصٛاَت

 يرغ  ٚخُاسر   بًرا  ٔانؼطا اث انًشخشٚاث نكافت األسؼاس ػشٔض اسخذساس (2

ٍ  انًطهرٕ   انغرشض  ٔ  انًطهٕبررت انًرٕاد  ير يرٍ يٛررذ   انًُاسربت  ضٔانؼرش

 .انغاٚت تاألسؼاس ٔانًٕاصفاث انًطهٕبت نخهبٛ

ٙ  انًسخُذٚت انذٔسة أػًال بضًٛغ انقٛاو (3 ٍ  ٔانًسرخٕدػاث  انشرشا   فر  ير

 انهضرراٌ فررٙ ٔانًشرراسكت ٔاإلحررال  انضررشد ٔػًهٛرراث ٔحسررهٛى اسررخالو

 . انؼًهٛاث ْزِ فٙ  اصم بٓحخ انخٙ انًخخهفت
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 .افٛٓ ٔانًشاسكت انخخشٚشحٕفٛش يخطهباث  (4

 انخرا    انًحٕسر   انُظاو فٙ ٔانصش  االسخالو ػًهٛاث بٛاَاث إدخال (5

 .انًخضٌٔ ٔيخابؼت بانهٕاصو

 . ٍٚانًٕسد يغ حٕسٚذْا ٔيخابؼت ٔحُسٛقٓا انؼطا اث بٛاَاث ٔفشص حُظٛى (6

 . انضايؼت فٙ انًُؼقذة ٔانُذٔاث ؤحًشاثًان يسخهضياث ٔحضٓٛض حأيٍٛ (7

 . ٔصٛاَخٓا انباصاث غٛاس قطغيٍ  انُقم دائشة يخطهباث حأيٍٛ (8

إضافت نًا ركش سابقًا ػٍ يٓاو دائشة انهٕاصو انحانٛت فئٌ انذائشة سخؼًم ػهرٗ  
- :حطٕٚش آدائٓا فٙ انًضاالث انخانٛت

 األصٓرضة  ٔحٕفٛش ٔانخسهٛى االسخالو فٙ انباسكٕد َظاو حطٕٚش ػهٗ انؼًم 

  .انبٛاَاث فٙ ٔانذقت انًسخٕدػاث ػًهٛاث ٚخذو بًا نزنك انالصيت

 يرغ  ٔيطابقخٓرا  انشرشا   ػًهٛراث  نٛشرًم  انًحٕس  انهٕاصو َظاو طٕٚشح 

 Minimum) يٍاال انًخضٌٔ ػًهٛت نخحذٚذ انُظاو حطٕٚش ٔأٚضا االسخالو

Stock).  

 ػًهٛاث أفضم بشكم ٚخذو بًا نهًسخٕدػاث انًسخُذٚت انذٔسة ححذٚذ 

 .ٔانششا  ٔانخسهٛى واالسخال

 نًشاسرالث ا فٙ االنكخشَٔٙ انبشٚذ ٔحفؼٛم انخأكٛذ  ٍ ٍ  برٛ  داخرم  انًرٕففٛ

 .انؼالقت راث انخاسصٛت ٔانضٓاث انًٕسدٍٚ يغ أٔ انضايؼت

  -:المجتمع خدمت في المساهمت
 

 ياسرٕ   برأصٓضة  بانخبشع انضايؼت سئٛس انذكخٕس يٍ بخٕصّٛ انهٕاصو دائشة قايج
  .انًذَٙ انًضخًغ ٔيؤسساث انخٛشٚت انضًؼٛاث يٍ نؼذد يكاح  ٔأراد

 
 :النظرة المستقبليت

 
 .حطٕٚش ػًهٛاث انششا  نخهبٙ ايخٛاصاث انضايؼت بانسشػت انًًكُت (1
صٚادة ػذد يٕففٙ انذائشة بسب  ضغط انؼًم ٔػذو كفاٚت انؼذد انحانٙ  (2

 .يٍ انًٕففٍٛ
 .انؼًم ػهٗ ضبط انُفقاث (3
آدائٓررى  يسررخٕٖ إشررشام يررٕففٙ انررذائشة فررٙ انررذٔساث انخذسٚبٛررت نشفررغ (4

 .ٔكفا حٓى
 


