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 مقدمةال

االةصرر وحداعلعماترر  حترردحاعاةرر ا حاالل لرر ححث عقم ررححة رراحتتررا حثعرر  حت رر  حت رر  حتعتبرروحدةرر  ح
عتنظرر وحدة ررمحاعلعماترر  حاعا كررححث عقم ررححدتاة رر حاعلصرر يحعملصررا حخمرر حا حتعماترر  حتارر ح

 .اعقم ح

 الرؤية

تلت قحاعوي د حداعتل ر حتردحلرو حدةر  حاةصر ت ححتتق تمرححتتر يوحاترال وحاعلعماتر  حثصراي حتوت رحح
 .تت خ حاداي حاعقم ححداقت ت  حليحدخوحداتا ذحاعتوايا حاعتم لحددق تحح

 الرسالة

اشرروحت  ررا حاالختلرر دحح تررال وحقااخرر حا  ارر  حال لرر ححتمبرريحاةت   رر  حاالقترر  حداالداي حداععلرر حخمرر
  .خم حاالةص ت   حدتلم م  حقب حاتا ذحأ حا واو

 االهداف

 - :عت ع حتتع حدة  حاإلةص وحداعلعمات  حاع حتلت قحاألي ا حا

اعلشرررر ييححلرررريحتصررررل وحاعولررررا حاعب  ا ررررححعااشررررفححاعترررريحتترررر وحا رررر حاعقم ررررححلرررريحتاتمرررر ح •
 اعلن ل   .

حتال وحاعلعمات  حداإلةص ت   حاعلفمابححتدحي لححشواتححاعلتت   يد. •

حدخوحاعلعمات ت ححدال حدل يجحاعقم ح. •

حاإلداي .التعل  حاعتتن   حاعل يثححدالتغوع  حليحاألخل  حاعتيحتتا حا  ح •

حإاش وحق خ  حا  ا  حتوي يححتشل حي حاعب  ا  حداعلعمات  حاعتيحتتعمقحث عقم ح. •

حزي د حلوخححتجل عحاعلعمات  حداعب  ا  حإلك ايحاعتت ييوحداإلةص وا . •

حإك ايحاعلؤشوا حداعتلم و حاإلةص ت ححاعلاتم ححداعتيحتت خ حكن عحاعتواي. •

حتل ياحاعب  ا  حددييً . •
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 :المهام

الررتاواجحاةصرر وا حدتؤشرروا حاألداوحاع صررم ححداعتررنايححخرردحاألقترر  حداعقم ررحح اعفررو  ح •
 أخض وحاع  ئححاعت ييت ح حأاشفححاألقت  حاععمل ح(.

اعتنت قحتعحاألقت  حداإلدايا حذا حاععوقححإلخ ادحقااخ حا  ار  حستر  حتلر ياحدالرتو  عح •
حاعلعمات  حتدحلوع  .

حااللتفوع ححدتلم م  حدتت سوحاعتت ييوحخن  .ا واوحااللت  ا  ح •

يوحاالةصر ت ححداعلؤشروا حاعلفمابرححتردحخلر د حاعجراد حثلتراحتتفم ر  حي ئرححاخ ادحاعتت يح •
حاالختل د.

حيلعحتتويوحدديىحإع حدي  حاعقم ححعشئانحاعجاد حداعتفايو. •

حت حستتج حتدحت   حعمق  سحداعتتايوحث عقم ح. •
 

 ات وتقييم األداء:اجراءات وحدة االحصاء والمؤشر

 خطوات تنفيذ العملية  م

ح. لعحدة محي لححاعلعمات  حاعتيحتا حاعقم حح1

حا واوحاع يال  حاعتلم م ححعنت تجحطو حاعقم ح.ح2

ح.ا واوحاع يال  حاعتلم م ححعتت  حاعفو حخبوحاعلواة حاعلاتم حح3

لرو حاععر  حدخر دحاعلترت   يدحتال وحاالةص وا حاعوزتححخدحاع ديا حاعت ييب ححاعتريحتعتر حح4
حتن  .

ح.اععمل ححقت  األدححاعقم ححخدحداعتنايححاع صم حححاألداوحدتؤشوا ححداألدعححاعلعمات  حح لعح5

حداعلؤشرروا ححداألدعررححاعضررودييححاعب  ارر  ححاتررال وحيتعمررقحف لرر حاعلاتم ررححاألقترر  حارر دحاعتنترر قح6
حاعتت ييو.حداخ ادححاعتتايوحتت ي سحاععوقححانلاذجححذا ح

حي ئرررححأخضررر وحةرررا حاةصررر ت   ححتتضرررلدحاعلاتم رررححثصرررايي حتوي يرررححا  اررر  ححق خررر  حااشررر وح7
حث اتظ  .حاعتل ياححتن  خن ححلت  د عوحداعفو ححاعلاظ  ددحاعت ييسح
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ترال وحاالةصر وا حاع ق تررححخردحأخر ادحاعفررو حاعنظر ت  دحدم روحاعنظرر ت  دحداعاالر يدحخمرر حح8
حاع يال ححاعلاتم ح.تتتاىحاع صا ح

تال وحاالةص وا حاع ق تححخدحأخ ادحاعاويج دحث عتع دنحترعحدةر  حاعارويج دحث عقم رححخمر حح9
حتتتاىحاع صا حاع يال ححاعلاتم ح.

حااليشرر دحاألدرر دسل ث عتعرر دنحتررعحدةرر  ححااليشرر دحاألدرر دسل تررال وحاالةصرر وا حاع ق تررححخرردحح10
ح.خم حتتتاىحاع صا حاع يال ححاعلاتم ححث عقم ح

ح)حديي ضررر حا تل ع رررححح ثت ف رررحح خمل ررر اعفوا ححترررال وحاالةصررر وا حاع ق ترررححخررردحاألاشرررفحح11
ح.ث عقم ححاألاشفححاعفوا ححداعن دىحاعفوا ث عتع دنحتعحدة  ح

ح:اعترررررررررر ييسحي ئررررررررررحخضرررررررررر وحألحاععملرررررررررريحتررررررررررال وحاالةصرررررررررر وا حاع ق تررررررررررححخرررررررررردحاعنشرررررررررر  ح12
اعلرؤتلوا ححث عتعر دنحترعحدةر  حاعلرؤتلوا حداعنر دا حددياحاععلر حليححاعلش ييح  اععملاعنشوح

حداعن دا .

حاعفو ححدخ دححاعلجت ز حاعلتويا ححخ دححة اححتدح حياتال وحاالةص وا حاع ق تححخدحااللت  ح13
ححاعلعررر  حاعت خررر  ححخررر دح داعللودت دحداعلنترررلب دحاعلتغ بررر دحخررر دح حاعغررر حةررر ال حث علتويا  

حولت  يا .ع

حاعاةر  حأخض وحقب حتدححداعقتودا  ًحححديق  ًحححدأيش ت  ححداعتتايوححدا واوا حاعق  سححخلم   حححتاث قح14
ح.ت  تهحد حةتاح

حددييررححتترر ييوحدتترر سوحاألداوحتؤشرروا ححدق رر سحاعلاتم ررححاعتتررايوحأددا ححداخرر ادححدبنرر وحتصررل وح15
حاعتنايح.حاعتت ييوحاخ ادححعجنححتعحخن  حث عتنت ق

حةصوحاالاشفححداع ع ع   حاالد دسل ححاعا كححث عقم ح.حح16

تشررر يي  حأخضررر وحي ئرررحححعكديررر ححث عقم رررحاعا كرررحححاعلجتلع رررحاالاشرررفححداع ع ع ررر  ححةصررروح17
حاعت ييسحل حتمكحاع ع ع   .

حااش وحأاظلححتااك حاعقتودايحعق حأخض وحي ئححاعت ييس.ح18

 


