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 لدائرة الماليتا
 

 : المقدمــــت:  أواًل 
 

عهٛٓب  رزركشانًبنٛخ احذ أْى انذٔائز انزئٛسٛخ فٙ انجبيعخ ٔأحذ انزكبئش األسبسٛخ انزٙ  انذائزح رعزجز
نًٕكهخ نٓب إضبفخ ا انًٓبوانجبيعخ كًب رعزجز يٍ انذٔائز انًًّٓ يٍ حٛش حجى انًسئٕنٛخ ٔطجٛعخ 

انجبيعخ داخهٛب ٔثًخزهف دٔائز  ٔأقسبونذٔرْب انًزًٛش انذ٘ ٚزثطٓب ثًخزهف انعًبداد ٔدٔائز 
 .ٔيؤسسبد انذٔنخ ٔانًؤسسبد انخبصخ خبرجٛب 

 
 :مهام الدائرة الماليت:  ثانيًا

 
 انسجالدْب فٙ انًعبيالد انًبنٛخ انٕاردح انٗ انجبيعخ ٔرُفٛذْب ثعذ رذقٛقٓب ٔقٛذ كبفخ يزبثعخ   -

   .انًحبسجٛخ
 .سذاد اإلنزشايبد انًبنٛخ انًسزحقخ عهٗ انجبيعخ ثصٕرح اصٕنٛخ    - 
انجبيعخ انًخزهفخ ٔاٚذاعٓب فٙ انحسبثبد انجُكٛخ انًخزصّ يع اعذاد قٕائى  اٚزاداد رحصٛم   - 

 .انجُكٛخ انذٔرٚخ نٓذِ انحسبثبد  انزسٕٚبد
 .ٔرحصٛم انزسٕو انذراسٛخ يُٓى   انطهجخ انًخزهفخ يعبيالد يزبثعخ   - 
يزبثعخ ٔيزاقجخ حزكخ ٔأرصذح انُقذ ٔانجُٕك انٕٛيٛخ يع يزبثعخ ارصذح انقزٔض انقبئًخ أال    - 

 .ثأٔل 
 .احزسبة ٔسذاد رٔارت انًٕظفٍٛ ٔانًسزخذيٍٛ انشٓزٚخ ٔانزٔارت اإلضبفٛخ    - 
زٚخ ٔانًٛشاَٛبد انعًٕيٛخ ثشكم رثع ٔانًٕاسَبد انزقذٚانخزبيٛخ نهجبيعخ  انحسبثبد إعذاد   - 

 .سُٕ٘
 .انزقذٚزٚخ انسُٕٚخ ٔقٕائى انزذفقبد انُقذٚخ نهجبيعخ  انًٕاسَبد إعذاد   - 
 .انًجزيخ يع انًزعٓذٍٚ يٍ حٛش اسزالو يطبنجبرٓى ٔرذقٛقٓب ٔسذاد قًٛزٓب انعقٕد يزبثعخ   - 
 .ضزٚجخ انذخم ٔيؤسسخ انضًبٌ االجزًبعٙ انًبنٛخ ٔانًسزحقبد انًزعهقخ ثذائزح  األيٕر يزبثعخ   - 
 .يزبثعزٓب يع انًذققٍٛ انخبرجٍٛٛاعذاد انجٛبَبد انًبنٛخ انخزبيٛخ نهسُخ انًبنٛخ فٙ َٓبٚخ كم عبو ٔ   - 
 

 :التطىير والتحديث:  ثالثًا
 

فٙ اطبر رحذٚش ٔرطٕٚز أسبنٛت ٔاجزاءاد انعًم نزٕفٛز انٕقذ ٔانجٓذ ٔرسزٚع انعًلم فلٙ انلذائزح    
- :انًبنٛخ 
 .رى رفعٛم َظبو انًحبسجخ انعبيخ اٜنٙ ، حٛش أٔقف انعًم ثبنذفبرز ٔانسُذاد انٛذٔٚخ  .1
 .انجذأ ثئصذار انشٛكبد ٔسُذاد انصزف ثشكم آنٙ   .2
رطٕٚز انُظبو اٜنٙ نًحبسجخ انزٔارت نٛصلج  يكلزًال يلٍ جًٛلع انُلٕاحٙ ٔٚفلٙ ثبحزٛبجلبد         .3

زطبعلبد انٓٛئزلٍٛ انزذرٚسلٛخ ٔاإلدارٚلخ ٔرحٕٚهٓلب      انجبيعخ يلٍ انزقلبرٚز انًزعهقلخ ثزٔارلت ٔاق    
نهجُٕك اضبفخ انٗ اصلذار قسلبئى انزٔارلت ٔثلذء انعًلم ثزحٕٚهٓلب ثبنجزٚلذ االنكززَٔلٙ نجًٛلع          

 .انعبيهٍٛ فٙ انجبيعخ 
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اجزاء رعذٚالد ٔاسزحذاس رقبرٚز فٙ انُظبو اٜنٙ نًحبسلجخ انطهجلخ نًزبثعلخ  األيلٕر انًبنٛلخ       .4
 .نهطهجخ ثشكم يسزًز 

 
 

  :النظرة المستقبليت:  رابعًا
 

رزطهع انذائزح انًبنٛخ نًٕاكجخ انزطٕر انًسزًز فٙ انجبيعخ يٍ خالل اسزحذاس اجزاءاد ٔأسبنٛت 
- :عًم ٔرحسٍٛ يسزٕٖ أداء انعبيهٍٛ فٛٓب يٍ خالل 

 
اجللزاء دٔراد رذرٚجٛللخ عهللٗ جًٛللع األَظًللخ اٜنٛللخ ٔقٕاعللذ انًحبسللجخ انذٔنٛللخ ٔاجللزاءاد         .1

 .هٙ نجًٛع انًٕظفٍٛ ثًب ُٚبست حبجخ انعًمانزذقٛق انذاخ
رفعٛم انٓٛكم انزُظًٛلٙ نهلذائزح انًبنٛلخ ٔاسلزحذاس أقسلبو ٔدلعت إدارٚلخ حسلت انًسلؤٔنٛبد           .2

 .ٔانصالحٛبد فٙ انذائزح 
 .يزبثعخ رطٕٚز ٔاسزكًبل يب سٛزجذ يٍ َٕاقص فٙ األَظًخ اٜنٛخ انًفعهخ فٙ انذائزح   .3


