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 .1امللدمة
هحسص في وشازة املالُت غلى جلدًم ددماجىا بجىدة غالُت ومخميزة ،جحلم زلخىم وزضاهم ،وفي هرا الظُاق ٌظػدها أن
هلتزم بمجمىغت مً اللُم وألاطالُب واملمازطاث الفضلى ججاهىم ،لدؼػسوا بخجسبت مخميزة أزىاء حػاملىم مػىا
وحصىلىم غلى ددماجىا.

 .2أهداف امليثاق
أ .ضمان جلدًم الخدماث وفم مػاًير الجىدة.
ب .حػسٍف مخللي الخدمت بحلىكه وواجباجه ججاه وشازة املالُت.
ث .الخػسٍف بحلىق وواجباث وشازة املالُت ججاه مخللي الخدمت.
ر .حػسٍف مخللي الخدمت بالىطائل املخاحت لخلدًم امللترحاث أو الؼياوي أو طسح الاطخفظازاث.
ج .جىفير أداة للُاض أداء ملدمي ددماث وشازة املالُت.

 .3كيم مىظفي ثلديم الخدمة
جحىمىا ألادقاكُاث واملباد واملػخلداث الخالُت ججاه مخللي ددماجىا:
أ .الترهيز غلى مخللي الخدمت.
ب .املصداكُت.
ث .اللطف.
ر .الىفاءة وجىفير ددماث ذاث جىدة غالُت.
ج .اطخمساز الخحظين.
ح .املىزىكُت.
خ .ضمان الظسٍت الخامت.
د .الخػاون والػمل الجماعي.
ذ .إلاًجابُت.
ز .الػدالت.
ش .النزاهت والؼفافُت.
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 .4التزامىا هحىكم
أ .هحظً اطخلبالىم ومػاملخىم بلطف واهخمام واحترام.
ب .هخػامل مؼ احخُاجاجىم بمهىُت غالُت وحُادًت وإهصاف وهبرٌ أكص ى جهد ممىً لخلبُتها.
ث .هىفس ددماجىا ووظهل وصىلىم إليها في ألاوكاث وغبر اللىىاث التي جىاطبىم كدز إلاميان.
ر .هخفهم مخطلباجىم ،وهىفس لىم املػلىماث املطلىبت غً ددماجىا.
ج .هىفس ددمت طسَػت وطلظت مً دقاٌ جللُص إجساءاث جلدًمها.
ح .هصودهم بالخدمت بما ًخىاءم مؼ مػاًير جىدة الخدماث الحيىمُت.
خ .هحافظ غلى دصىصُاجىم وطسٍت مػلىماجىم.
د .هسحب بآزائىم واكتراحاجىم وهدؼازن مػىم في جطىٍس ددماجىا.
ذ .هحسص غلى السد غلى اطخفظازاجىم والخػامل مؼ الؼياوي بظسٍت جامت.
ز .وظخجُب لطلباجىم في الىكذ املىاطب.
ش .وظخلبلىم في أماهً مسٍحت ،هظُفت وطهلت الىصىٌ.
ض .هخػامل مؼ ذوي الاحخُاجاث الخاصت بالؼيل الري ًحلم لهم أغلى دزجاث السض ى.
غ .هخذر إلاجساءاث الخحظُيُت ً
بىاء غلى مقاحظاجىم وملترحاجىم لخىفير أفضل الخدماث لىم.

 .5ما هتىكعه مىكم
أ .جلدًس جهىد مىظفُىا في ددمخىم ،والخػامل مػهم باحترام مخبادٌ.
ب .جىفير مػلىماث ومظدىداث صحُحت ومحدزت.
ث .إغقامىا بؤطسع وكذ ممىً في حاٌ وجىد دطؤ أو حػدًل في البُاهاث.
ً
ر .الالتزام بمىاغُد حظلُم الىزائم القاشمت لخلدًم الخدمت بالؼيل املطلىب وفلا للىماذج املػمىٌ بها والصادزة
غىا.
ج .السد غلى اطخفظازاث الجهت املخخصت بخلدًم الخدمت وذلً لخدمخىم بؼيل أفضل وفي الىكذ املحدد.
ح .املبادزة إلى إبداء مقاحظاجىم البىاءة وملترحاجىم إلاًجابُت القاشمت لخطىٍس الػمل.
خ .أن ًيىن الخىاصل مػىا بؼؤن الخدمت التي جلؼ ضمً مجاٌ غملىا.
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د .في حاٌ وان لدًً مظلمت أو ػيىي ضد وشازة املالُت هسجى أن ًخم جلدًمها لدي وحدة الؼياوي بىشازة املالُت.

 .6كياس الىجاح
وظعى بؼيل مظخمس إلى جحظين ججسبت حصىلً غلى ددماجىا وذلً مً دقاٌ اطخذدام مجمىغت مً ألاطالُب التي
ً
جضمً جلدًم ددماجىا وفلا ملا ٌؼمله املُثاق مً كُم والتزاماث وأطالُب وممازطاث ومً هره ألاطالُب:
أ .كُاض زض ى مخللي الخدمت.
ب .امللابقاث مؼ مخللي ددماجىا.
ث .مخابػت ملدمي الخدماث لدًىا.

 .7أوكات ومكان ثلديم الخدمات

ً
ابخداء
أ .أوكات ثلديم الخدمة :مً ًىم ألاحد إلى ًىم الخمِع مً ول أطبىع غمل – ماغدا الػطقاث السطمُت-
ً
مً الظاغت  8:00صباحا إلى الظاغت  3:00بػد الظهس.
ب .مكان ثلديم الخدمة:
#

امللر

1

ملس الىشازة السئِس ي
مجمؼ إلاًساداث الضسٍبُت (إلادازة الػامت لضسٍبت الددل

2

– إلادازة الػامت لضسٍبت اللُمت املضافت –إلادازة الػامت
للجمازن وامليىض – إلادازة الػامت للبتروٌ)

العىىان
مدًىت غصة-جل الهىا  -ػازع جامػت الدوٌ الػسبُت  -غسب مجمؼ

الىشازاث اللدًم..
مدًىت غصة -جل الهىا -بجىاز وشازة ػؤون ألاطسي
واملحسزًٍ

3

مىخب الؼماٌ  -إلادازة الػامت لضسٍبت الددل

جبالُا ػازع صقاح الدًً _مفترق شمى.

4

مىخب الؼماٌ  -إلادازة الػامت لضسٍبت اللُمت املضافت

جبالُا ػازع صقاح الدًً _مفترق شمى.

5

مىخب الجىىب  -إلادازة الػامت لضسٍبت اللُمت املضافت

داهُىوع ػازع صقاح الدًً _مفترق بني طهُقا.

6

مىخب الجىىب  -إلادازة الػامت لضسٍبت الددل

داهُىوع ػازع صقاح الدًً _ مفترق بني طهُقا.
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#

امللر

العىىان

7

دائسة جمازن مػبر هسم أبى طالم الخجازي

مدًىت زفح

8

دائسة جمازن مػبر زفح البري

مدًىت زفح

9

دائسة جمازن مػبر زفح الخجازي

مدًىت زفح

10

دائسة جىشَؼ وكىد مػبر هسم أبى طالم /مػبر زفح

مدًىت زفح

 .8بياهات الاثصال والتىاصل
#

امللر

املىكع إلالكترووي

البريد إلالكترووي

الهاثف

1

ملس الىشازة السئِس ي

/https://www.mof.gov.ps

mof@mof.ps

08 2832750

مجمؼ إلاًساداث الضسٍبُت (إلادازة الػامت لضسٍبتي الددل

-

-

2

082630318

والامقان– إلادازة الػامت لضسٍبت اللُمت املضافت –إلادازة
الػامت للجمازن وامليىض – إلادازة الػامت للبتروٌ)

3

مىخب الؼماٌ  -إلادازة الػامت لضسٍبتي الددل والامقان

-

-

082450533

4

مىخب الؼماٌ  -إلادازة الػامت لضسٍبت اللُمت املضافت

-

-

082452723

5

مىخب الجىىب  -إلادازة الػامت لضسٍبت اللُمت املضافت

-

-

0599680124

6

مىخب الجىىب  -إلادازة الػامت لضسٍبتي الددل والامقان

-

-

0594350512

7

دائسة جمازن مػبر هسم أبى طالم الخجازي

-

-

0595844436

8

دائسة جمازن مػبر زفح البري

-

-

0592143888

9

دائسة جمازن مػبر زفح الخجازي

-

-

0592907763

10

دائسة جىشَؼ وكىد مػبر هسم أبى طالم /مػبر زفح

-

-

0599461612
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