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 امللسمت  .2

وفي هصا الؼُاق  ،هموضضا خىمبجىزة غالُت ومخميزة، جحلم زل ىادسماجغلى جلسًم  وظاضة الخىمُت الاجخماغُت هحطص في

حػاملىم لدـػطوا بخجطبت مخميزة أزىاء  ،ٌؼػسها أن هلتزم بمجمىغت مً اللُم وألاػالُب واملماضػاث الفضلى ججاهىم

 حصىلىم غلى دسماجىا.مػىا و 

 أهساف املُثاق .2

 ضمان جلسًم الخسماث وفم مػاًير الجىزة. . أ

 .وظاضة الخىمُت الاجخماغُتحػٍطف مخللي الخسمت بحلىكه وواجباجه ججاه  . ب

ف ب . ث  .ججاه مخللي الخسمت وظاضة الخىمُت الاجخماغُتحلىق وواجباث الخػٍط

 أو الـياوي أو ططح الاػخفؼاضاث. حػٍطف مخللي الخسمت بالىػائل املخاحت لخلسًم امللترحاث . ر

 .دسماث وظاضة الخىمُت الاجخماغُتجىفير أزاة للُاغ أزاء ملسمي  . ج

 جلسًم الخسمتكُم مىظفي  .3

 :الخالُت ججاه مخللي دسماجىاػخلساث املباز  و املدقاكُاث و ألا  جحىمىا

 الترهيز غلى مخللي الخسمت.  . أ

 املصساكُت.  . ب

 اللطف. . ث

 غالُت. جىفير دسماث شاث جىزةالىفاءة و  . ر

 اػخمطاض الخحؼين. . ج

 املىزىكُت. . ح

ت الخامت. . خ  ضمان الؼٍط

 الخػاون والػمل الجماعي. . ز

 إلاًجابُت. . ش

 الػسالت. . ض

 النزاهت والـفافُت. . ظ
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 التزامىا هحىهم .4

 اػخلبالىم ومػاملخىم بلطف واهخمام واحترام. هحؼً . أ

 لخلبُتها.وهبصٌ أكص ى جهس ممىً هصاف إوحُازًت و مؼ احخُاجاجىم بمهىُت غالُت  هخػامل . ب

 في ألاوكاث وغبر اللىىاث التي جىاػبىم كسض إلاميان.ووؼهل وصىلىم إليها دسماجىا  هىفط . ث

 املػلىماث املطلىبت غً دسماجىا. هخفهم مخطلباجىم، وهىفط لىم . ر

ػت وػلؼت مً دقاٌ  هىفط . ج  جلسًمها.جللُص إجطاءاث دسمت ػَط

 .الحيىمُتػاًير جىزة الخسماث م مؼ ىاءمًخبما خسمت بال هعوزهم . ح

ت مػلىماجىم. هحافظ . خ  غلى دصىصُاجىم وػٍط

ط دسماجىا. هطحب . ز  بآضائىم واكتراحاجىم وهدـاضن مػىم في جطٍى

ت جامت . ش  .هحطص غلى الطز غلى اػخفؼاضاجىم والخػامل مؼ الـياوي بؼٍط

 لطلباجىم في الىكذ املىاػب. وؼخجُب . ض

ٌ  وؼخلبلىم في أماهً . ظ حت، هظُفت وػهلت الىصى  .مٍط

 مؼ شوي الاحخُاجاث الخاصت بالـيل الصي ًحلم لهم أغلى زضجاث الطض ى. هخػامل . غ

 .لخىفير أفضل الخسماث لىم ىموملترحاج ىمبىاًء غلى مقاحظاج الخحؼُيُت إلاجطاءاث هخذص . ؾ

 مىىم هخىكػهما  .5

 .الخػامل مػهم باحترام مخبازٌو  ،جلسًط جهىز مىظفُىا في دسمخىم . أ

 ومحسزت.جىفير مػلىماث ومؼدىساث صحُحت  . ب

 .إغقامىا بؤػطع وكذ ممىً في حاٌ وجىز دطؤ أو حػسًل في البُاهاث . ث

 للىماشج املػمٌى بها والصازضة  . ر
ً
الالتزام بمىاغُس حؼلُم الىزائم القاظمت لخلسًم الخسمت بالـيل املطلىب وفلا

 غىا.

 املحسز. الطز غلى اػخفؼاضاث الجهت املخخصت بخلسًم الخسمت وشلً لخسمخىم بـيل أفضل وفي الىكذ . ج

ط الػمل القاظمتإلاًجابُت  وملترحاجىم البىاءة املبازضة إلى إبساء مقاحظاجىم . ح  .لخطٍى

 أن ًيىن الخىاصل مػىا بـؤن الخسمت التي جلؼ ضمً مجاٌ غملىا. . خ
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وحسة الـياوي  هطجى أن ًخم جلسًمها لسي وظاضة الخىمُت الاجخماغُتفي حاٌ وان لسًً مظلمت أو ؿيىي ضس  . ز

 بالىظاضة.

 الىجاح كُاغ .6

وؼعى بـيل مؼخمط إلى جحؼين ججطبت حصىلً غلى دسماجىا وشلً مً دقاٌ اػخذسام مجمىغت مً ألاػالُب التي 

 ملا ٌـمله املُثاق مً كُم والتزاماث وأػالُب ومماضػاث ومً هصه ألاػالُب:
ً
 جضمً جلسًم دسماجىا وفلا

 كُاغ ضض ى مخللي الخسمت. . أ

 امللابقاث مؼ مخللي دسماجىا. . ب

 ملسمي الخسماث لسًىا.مخابػت  . ث

 أوكاث وميان جلسًم الخسماث .7

  أوكاث جلسًم الخسمت: . أ
ً
 .مً ألاحس الى الخمِؽ مً الؼاغت الثامىت صباحا وحتى الثالثت ظهطا

ب املنهي  ميان جلسًم الخسمت: . ب اث الخىمُت الاجخماغُت واملياجب الفطغُت باملحافظاث ومطاهع الخسٍض مسًٍط

 .ألامان دقاٌ ػاغاث السوام الطػمُتوالخمىين ومؤػؼت الطبُؼ وبِذ 

 بُاهاث الاجصاٌ والخىاصل .8

# 
 كىوات ثلديم الخدمة

 بمراكس ثلديم الخدمة 
 جوال الهاثف البريد لالكترووي املوكع لالكترووي العىوان

 ؿاضع الثىضة -غعة  ملط الىظاضة الطئِس ي  .1
www.mosa.

gov.ps 

Mosa.gov.ps@gm

ail.com 
2222282 
2228282 

- 

ت الخىمُت الاجخماغُت  .2  غعة-مسًٍط
 -جل الهىا - غعة

 بطؿلىهت

www.mosa.

gov.ps 
### 2222222 4952284988 

 مىخب فطعي غعة  .3
ؿاضع صقاح  -غعة

 السًً

www.mosa.

gov.ps 
### - 4959292422 

4.  
ت الخىمُت الاجخماغُت -مسًٍط

 الـماٌ

 -جبالُا زواض الخىام

ملابل صالت 

 مىهخاها

www.mosa.

gov.ps 
### 2294228 4952284922 

 مىخب فطعي ؿماٌ غعة  .5
الـُر   -الـماٌ 

 ظاًس

www.mosa.

gov.ps 
### - 4955252822 

ت الخىمُت الاجخماغُت  .6  - www.mosa.g### 2984482 –البلس  –زًط البلح -مسًٍط

http://www.mosa.gov.ps/
http://www.mosa.gov.ps/
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# 
 كىوات ثلديم الخدمة

 بمراكس ثلديم الخدمة 
 جوال الهاثف البريد لالكترووي املوكع لالكترووي العىوان

س الىػطى  ov.ps ملابل البًر

 مىخب فطعي الىػطى  .7
ؿاضع  –الىصيراث 

ً  الػـٍط

www.mosa.g

ov.ps 
### - - 

8.  
ت الخىمُت الاجخماغُت -مسًٍط

 داهُىوؽ

          -داهُىوؽ املـطوع

 حي ألامل

www.mosa.g

ov.ps 
### 2492248 - 

ت الخىمُت الاجخماغُت  .9  ضفح-مسًٍط

 -جل الؼلطان -ضفح

بجىاض الحسًلت 

 الُاباهُت

www.mosa.g

ov.ps 
### 2225828 - 

10.  
بِذ ألامان للطغاًت الاجخماغُت 

 لليؼاء

الجامػت –غعة 

الاػقامُت البىابت 

 الـطكُت

www.mosa.g

ov.ps 
### 28442422

42 
4958242422 

 مؤػؼت الطبُؼ لألحسار  .11

الجامػت  -غعة

الاػقامُت البىابت 

 الـطكُت

www.mosa.g

ov.ps 
### 2222222 

2222228 
4922222252 

ب منهي ؿماٌ غعة   .12  مطهع جسٍض

أبطاج  –الـماٌ 

الـُر ظاًس زواض 

 التربُت والخػلُم

www.mosa.g

ov.ps 
### 2282282 4928545854 

ب منهي غعة   .13  مطهع جسٍض

 –الطماٌ  –غعة 

ؿاضع مصطفى 

 دلف مترو -حافظ 

www.mosa.g

ov.ps 
### 2242822 4955252884 

ب منهي زًط البلح   .14  مطهع جسٍض

 –البلس  –زًط البلح 

بجىاض مسجس 

 ألاهصاض

www.mosa.g

ov.ps 
### 2984259 4955222822 

ب منهي داهُىوؽ  .15  مطهع جسٍض

الحي  –داهُىوؽ 

دلف  -الىمؼاوي 

 مؼدـفى هاصط

www.mosa.g

ov.ps 
### 2492824 495228284 

ب منهي ضفح  .16  مطهع جسٍض
 –مذُم ًبىا  –ضفح 

 ؿاضع هير

www.mosa.g

ov.ps 
### 2229254 4958282292 

 مطهع جمىين املطأة ؿماٌ غعة  .17
ؿاضع  -الصفطاوي 

 الخىام

www.mosa.g

ov.ps 
### 2282282 4952429222 
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# 
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 مطهع جمىين املطأة الىػطى  .18

املخُم  –الىصيراث 

مسجس  –الجسًس 

 حؼً البىا

www.mosa.g

ov.ps 
### 2992222 4958282424 

 


