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 المشزوعاث بالكليت ةالئحت وحد

 
 :الىحدة تعزيف

 انًششوعبث عهً نهذصىل ودذة نتصبخ ببنكهُت انًششوعبث إداسة ودذة تطىَش يُهب انغشض ودذة هً

فٍ تطىَش انًُظىيت انتعهًُُت ببنكهُت وتقذَى ب َخذو وَغبهى فًُ انزاتُت نهكهُت انًىاسد نضَبدة وانتًىَم

 انخذيبث انًجتًعُت نهًجتًع يٍ خالل يب تقذيه انكهُت يٍ يششوعبث يٍ خالل انىدذة.

  :الىحدة إوشاء وتاريخ مكان

 400تى اَشبء ودذة اداسة انًششوعبث ببنكهُت بُبء عهٍ قشاس يٍ يجهظ جبيعت انضقبصَق ببنجهغت سقى 

وبُبء عهُه بقشاس يجهظ انكهُت تى اَشبء انىدذة ببنكهُت ويقشهب ببنذوس انشابع يُبٍ  27/10/2009بتبسَخ 

 االداسة.

 :ةرؤيت الىحد

َشش ثقبفه ويفبهُى تطىَش انبذث انعهًٍ ببنكهُه يٍ خالل تذفُض وتفعُم يششوعبث انتطىَش انًختهفه 

االعتشاتُجُه وانتذغٍُ انًغتًش نهىصىل انٍ نتذغٍُ االداء انتعهًٍُ وانبذثٍُ نهكهُه طبقب نخطه انكهُه 

 .يغتىٌ عبنٍ فٍ االداء ويتطببقب يع انًعبَُش انقُبعُه انقىيُه وانعبنًُه

 :رسالت الىحدة

انتطىَش انًغتًش نعًهُبث انتعهُى وانتعهى وانبذث انعهًً ببنكهُت يٍ خالل يششوعبث انتطىَش 

هبث انتًىَم انًذهُت وانخبسجُت، وضًبٌ انجىدة األكبدًٍَ واالداسي وانًُخ  انًًىنت يٍ يختهف ج

نًختهف أقغبو انكهُت وإداساتهب يًب يٍ شأَه تًُض كهُه انعهىو  يذهُب وإقهًُُب فً يختهف انعهىو  

 .وانتكُىنىجُب وخذيت انًجتًع

 :أهداف الىحدة

 ببنكهُتانبذثُه  َشش ثقبفت يششوعبث  .1

  . ُت يٍ خالل يششوعبث انتطىَش األكبدًَُت  واإلداسَتتذقُق سعبنت كهُت انعهىو وأهذافهب االعتشاتُج .2

 ضًبٌ انجىدة فً يختهف األَشطت األكبدًَُت وانطالبُت وانبذثُت واإلداسَت فً انكهُت .3

    .تعظُى انعبئذ يٍ يششوعبث انتطىَش وضًبٌ اعتًشاسَتهب .4
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ضًبٌ انتُغُق وانشبط انًغتًش يع انجبيعبث األخشي ) يذهُت وأجُبُت(   وجهبث انتًىَم )يذهُت  .5

 وأجُبُت( فىًجبالث انتطىَش األكبدًًَ واالداسي.      

   .كهُهتىفُش انًعهىيبث وانبُبَبث انالصيت نهتخطُط االعتشاتُجً ببن .6

     .يٍ خالل يششوعبث تطىَش يتًُضة تًكٍُ انكهُت يٍ انتًُض فً يجبالث انعهىو وانتكُىنىجُب .7

تًُُت انعالقبث األكبدًَُت وانبذثُت يع انجبيعبث وانًشاكض انبذثُت وانهُئبث انًًىنت يٍ داخم انىطٍ  .8

  .وخبسجه

قُبط وتذهُم يذٌ تأثُش عبئذ يششوعبث انتطىَش عهٍ تًُُت وتطىَش األداء األكبدًٍَ وانًؤعغٍ  .9

 .كُذ انجىدة واالعتًبدنهكهُه ورنك ببنتُغُق يع يشكض تى

 :مهام الىحدة

هب ُببنكهُت واإلششاف عه فٍ يجبل انًششوعبث انبذثُت اقتشاح عُبعبث واعتشاتُجُبث انتطىَش .1

 بعذ اعتًبدهب

 يتببعت انخطت االعتشاتُجُت نهكهُت واقتشاح يجبالث انتطىَش األكبدًٍَ واالداسي .2

 يتببعت انًششوعبث  انًُفزة داخم  انكهُه .3

 انًغتًش يع جهبث تًىَم يششوعبث انتطىَشانتُغُق  .4

 . يتببعت األداء انفًُ وانًبنً نهًششوعبث وانتُغُق يع جهبث انتًىَم .5

 انتُغُق بٍُ انًششوعبث داخم انكهُت  وخبسجهب .6

 دم انًشكالث انفُُت وانًبنُت واإلداسَت انتً تىاجه تُفُز انًششوعبث .7

 انجبيعت انًختهفتانتُغُق بٍُ إداساث يششوعبث انتطىَش وإداساث  .8

 :آلياث تىفيذ مهام الىحدة

 انتقبسَش انفُُت انذوسَت .1

 انضَبساث انًُذاَُت نهًششوعبث .2
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