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 االنترنيتنبذة عن وحدة 

 

حكٌٕ يصذس اساسٙ ٔيٕثٕق  انخشبٛت نهؼهٕو انصشفت اَشاء ٔاداسة بٕابت انكخشَٔٛت يخطٕسة نكهٛت 

 ندًٛغ َشاطاث ٔخذياث انكهٛت.

 :االْذاف 

ٔانطهبت ٔانخشٚدٍٛ خًٛؼاً فٙ كم يا  .      أٌ ٚكٌٕ يٕلغ انكهّٛت ْٕ انًشخغ االساسٙ نالساحزة1

ٚخؼهك بٓى يٍ اندٕاَب انؼهًٛت ٔانؼًهٛت، يٍ خالل  َشش أخش انخحذٚثاث ٔاألخباس انخاصت بانكهٛت 

 ٔحشكٛالحٓا انًخخهفت.

.       حغطٛت اندٕاَب انخذيٛت كافت نهكهٛت انخٙ سخسٓم ػًهٛت انحصٕل ػهٗ انًؼهٕياث انذلٛمت 2

 ٔانًٕثٕلت.

مذٚى انذػى انفُٙ نهُذٔاث ٔانًؤحًشاث انخٙ حؼمذْا انكهٛت يٍ خالل اَشاء يٕالغ .       ح3

 يخخصصت حٕاكب خًٛغ يشاحم انخحضٛش ٔاالَداص نٓزِ انفؼانٛاث.

.      حمذٚى انذػى انفُٙ نهًدالث انؼهًٛت انخٙ حصذسْا انكهٛت يٍ خالل َشش اػذاد ْزا انًدالث 4

 غ اخشاءاث انُشش انٗ اخشاءاث حخى انكخشَٔٛا بشكم كايم.ػهٗ االَخشَج ٔانؼًم ػهٗ ححٕٚم خًٛ

.       يٕاكبت انخطٕساث انحاصهت فٙ يدال اسخخذاو حكُٕنٕخٛا انًؼهٕياث نخطٕٚش َشاط انخؼهٛى 5

 االنكخشَٔٙ فٙ انكهٛت.

 .     َمم انخبشة انؼًهٛت انًخشاكًت نذٖ كادس انٕحذة انٗ طهبت انًشاحم االٔنٛت يٍ خالل بشَايح 6

انخذسٚب انصٛفٙ الخخصاص انحاسباث ٔسفذْى بكم انًؼهٕياث ٔانخذسٚب انالصيٍٛ  فٙ يدال 

 حصًٛى ٔاداسة انًٕالغ.

 

 



 :بشَايح ػًم انٕحذة 

 ٚخٕصع ػًم ٔحذة انًٕلغ االنكخشَٔٙ ػهٗ ثالد يحأس سئٛسٛت:

 :يحٕس انخؼهٛى االنكخشَٔٙ 

ٚخٕنٗ انفشٚك انؼايم فٙ ْزا انًدال يًٓت اَشاء ٔاداسة يٕلغ نهخؼهٛى االنكخشَٔٙ خاص بكهٛت 

انؼهٕو بالسايٓا انًخخهفت، اضافت انٗ حمذٚى انخذسٚب ٔانذػى انفُٙ نهطهبت ٔاالساحزة حٕل طشٚمت 

 االسخفادة انًثهٗ يٍ ْزا انًٕلغ.

االساحزة فٙ يدال اسخخذاو انٕسائم ٔفٙ انٕلج َفسّ ٚؼًم فشٚك انؼًم ػهٗ حطٕٚش يٓاساث 

 انخؼهًٛٛت انًخخهفت ٔػهٗ طشق اَخاج يحخٕٖ سلًٙ حفاػهٙ.

 يحٕس اداسة انًٕلغ االنكخشَٔٙ: 

ْزا انًحٕسرٔ طابغ خذيٙ ٔحطٕٚش٘ فٙ اٌ ٔاحذ. سٛخٕنٗ انفشٚك انؼايم فٙ ْزِ انًدال يًٓت 

اخباس انكهٛت. ٔنغشض انًحافظت اخشاء انخحذٚثاث ػهٗ انًٕلغ انخاص بانكهٛت يٍ خالل َشش آخش 

ػهٗ انًسخٕٖ انفُٙ ٔانخمُٙ نهًٕلغ سٛخٕنٗ انفشٚك انؼايم ػهٗ اداسة انًٕلغ يًٓت يخابؼت 

انخطٕساث انخمُٛت انحاصهت فٙ يدال اَشاء ٔاداسة انًٕلغ ٔبشكم يسخًش نٛخًكٍ يٍ اسخثًاس 

 االدٔاث ٔانخماَاث انحذٚثت فٙ اػًال انخطٕٚش انخاصت بانًٕلغ.

ضا يٍ يًٓت انفشٚك انخأكذ يٍ إٌ بشايح انُشش انخاصت بانًٕلغ حؼًم بصٕسِ خٛذِ ٔانخأكذ إٌ أٚ

يحخٕٚاث انًٕلغ الححخٕ٘ ػهٗ أ٘ ثغشاث أيُّٛ فضال ػٍ ضًاٌ دلت انبٛاَاث انًخضَٔت فٙ 

 لاػذة انبٛاَاث.

اػٙ بًا كًا ٚؼًم انفشٚك ػهٗ اٚداد حكايم بٍٛ انًٕلغ االنكخشَٔٙ ٔٔسائم انخٕاصم االخخً

 ٚضًٍ اٚصال انًؼهٕياث انٗ اكبش ػذد يٍ اندًٕٓس.

 يحٕس انبشٚذ االنكخشَٔٙ: 

أسخالو ٔاسسال انبشٚذ انشسًٙ نهكهٛت ٔ يخابؼت انكخب انشسًٛت انٕاسدة ػٍ طشٚك انبشٚذ 

 االنكخشَٔٙ ٔاسسانٓا انٗ اندٓاث انًؼُٛت.

ٕلغ انكهٛت نكم يٍ انطهبت ٔاالساحزة كًا ٚمٕو ْزا انفشٚك بئَشاء حساباث انبشٚذ االنكخشَٔٙ ػهٗ ي

 كَّٕ بشٚذ اكثش اػخًادا فٙ انًخاطباث انشسًٛت.


