الئحخ االَتمبل ٔانتحٕٚم:
ٚجٕص لجٕل تحٕٚم انطبنت يٍ ثشَبيح يبخستٛش أٔ دكتٕساِ يٍ خبيعخ
أخشٖ يعتشف ثٓب إنٗ انجبيعخ اإلساليٛخ ثًُٛسٕتب ،ثُبء عهٗ تٕطٛخ
يجهس ٙانمسى ٔانكهٛخٔ ،يٕافمخ يجهس عًبدح انذساسبد انعهٛب يع
يشاعبح يب ٚأت:ٙ
(أ) أٌ ٚكٌٕ يستٕفٛبً نششٔط انمجٕل ف ٙانجشَبيحٔ ،أ٘ ششٔط أخشٖ
ٚشاْب انمسى ضشٔسٚخ .
(ة) أٌ ٚكٌٕ يعذنّ انتشاكً ٙف ٙثشَبيح انًبخستٛش انًُتمم يُّ
خٛذ خذاً أٔ يب ٚعبدنّ.
(ج) أالَّ ٚكٌٕ انطبنت يفظٕالً يٍ انجبيعخ انًحَّٕل يُٓب أل٘ سجت
يٍ األسجبة .
انًبدح ( :) 15
ٚجٕص احتسبة عذد انٕحذاد انذساسٛخ انت ٙدسسٓب سبثمبً ٔفمبً نآلت:ٙ
(أ) أٌ تكٌٕ يُبظشح يٍ حٛث انًستٕٖ ٔانًحتٕٖ نهًسبلبد
انًعتًذح ف ٙانخطخ انذساسٛخ انًمشسح.
(ة) أٌ ال ٚمم تمذٚش انطبنت ف ٙانًسبق عٍ .%51
(ج) أٌ ال تتعذٖ َسجخ ْزِ انٕحذاد  %03يٍ ٔحذاد انجشَبيح
انًحٕل إنٔ ،ّٛال تذخم أٚخ عاليخ أحشصْب انطبنت خبسج انجبيعخ
اإلساليٛخ ثًُٛسٕتب ف ٙيعذنّ انتشاكً.ٙ
(د) أٌ ال ٚكٌٕ لذ يضٗ عهٗ دساستّ نهٕحذاد انًعبدنخ أكثش يٍ
ستخ فظٕل دساسٛخ ٔٚجٕص نًجهس عًبدح انذساسبد انعهٛب االستثُبء
يٍ رنك.

انًبدح ( :) 15
إخشاءاد انتحٕٚم:
(أ) ٚتمذَّو انطبنت ثطهت تحٕٚم إنٗ عًبدح انذساسبد انعهٛب ،يشفمبً
ثٛبَبً يظذلبً (كشف دسخبد) نهٕحذاد انت ٙدسسٓب ف ٙانجبيعخ انًشاد
انتحٕٚم يُٓبٔٔ ،طفبً تفظٛهٛبً يعتًذاً نًفشداد انًمشساد انتٙ
دسسٓب.
(ة) ُٚحبل انطهت ٔيشفمبتّ إنٗ انكهٛخ انًختظخ ،نعشضّ عهٗ
يجهس ٙانمسى ٔانكهٛخ.
(ج) تُشفع تٕطٛخ يجهس ٙانمسى ٔانكهٛخ ،إنٗ عًبدح انذساسبد انعهٛب
التخبر انمشاس انًُبست.
انًبدح ( :) 10
احتسبة انٕحذاد انذساسٛخ:
(أ) تُحبل انًمشساد انت ٙدسسٓب انطبنت سبثمبً – إرا تى لجٕل تحٕٚهّ –
إنٗ انمسى انًختض ،نًعبدنتٓب طجمب نًب خبء ف ٙانًبدح ( )15يٍ
ْزا انذنٛم.
(ة) تكٌٕ انًعبدنخ ثتٕطٛخ يٍ يجهس انمسى انز٘ ٚتجعّ انًمشس،
ٔثًٕافمخ يجهس انكهٛخ انتٚ ٙتجعٓب انمسى.
(ج) ُٚعشع األيش عهٗ يجهس عًبدح انذساسبد انعهٛب ،التخبر انمشاس
انًُبست.
(د) تُذسج انٕحذاد انًعبدنخ ضًٍ سجم انطبنتٚٔ ،ضَّٔد انمسى
انًحَّٕل إن ّٛثعذد انٕحذاد انًحتسجخ.
انًبدح ( :) 15

(أ) انحذ األدَٗ نهًذح انًطهٕثخ انتٚ ٙمضٓٛب انطبنت انًُتمم إنٗ
ثشَبيح انًبخستٛش إلَٓبء يتطهجبد انحظٕل عهٗ دسخخ انًبخستٛش
ْٕ فظالٌ دساسٛبٌ ،أيب انحذ األعهٗ فٕٓ أسثعخ فظٕل دساسٛخ يُز
اَتمبنّ.
(ة) انحذ األدَٗ نهًذح انًطهٕثخ انتٚ ٙمضٓٛب انطبنت انًُتمم إنٗ
ثشَبيح انذكتٕساِ إلَٓبء يتطهجبد انحظٕل عهٗ دسخخ انذكتٕساِ ْٕ
أسثعخ فظٕل دساسٛخ ،أيب انحذ األعهٗ فٕٓ ستخ فظٕل دساسٛخ.
انًبدح ( :) 11
ٚجٕص تحٕٚم انطبنت يٍ تخظض إنٗ تخظض آخش داخم انجبيعخ ،ثُبءً
عهٗ تٕطٛخ يجهس ٙانمسى انًحَّٕل إنٔ ّٛانكهٛخ ٔيٕافمخ يجهس
عًبدح انذساسبد انعهٛب ،يع يشاعبح يب ٚأت:ٙ
(أ) تٕافش ششٔط انمجٕل ف ٙانطبنت انًحِّٕلٔ ،أ٘ ششٔط أخشٖ ٚشاْب
انمسى ضشٔسٚخ.

(ة) ٚجٕص احتسبة انٕحذاد انذساسٛخ انت ٙسجك دساستٓب ف ٙانجبيعخ،
إرا سأٖ انمسى انًختض أََّٓب يطبثمخ نهجشَبيح انز٘ ٚشٚذ انتحٕٚم إنّٛ
ٔتذخم ضًٍ يعذَّنّ انتشاكً. ٙ
(ج) أٌ ال ٚكٌٕ انطبنت لذ أُنغ ٙلٛذِ ،أل٘ يٍ األسجبة انٕاسدح فٙ
انًبدح ( )53يٍ ْزِ انالئحخ .
(د) تُحتست انًذح انت ٙلضبْب انطبنت ف ٙانجشَبيح انًحَّٕل يُّ،
ضًٍ انًذح انمظٕٖ انًحذدح نهحظٕل عهٗ انذسخخ.
(ْـ) ٚكٌٕ انتحٕٚم يٍ ثشَبيح إنٗ ثشَبيح آخش ،نًشح ٔاحذح خالل
انًذح انًحذدح نهحظٕل عهٗ انذسخخ.
انًبدح ( :) 15
أٔالً :ششٔط انتحٕٚم داخم انجبيعخ:
إضبفخ إنٗ يب ٔسد ف ٙانًبدح (:)11
أٌ ٚكٌٕ لذ أيضٗ يب ال ٚمم عٍ فظم دساس ٙف ٙتخظظّ األٔلٔ ،ال
ٚشًم رنك فظٕل انتأخٛم أٔ انحزف.
أٌ تكٌٕ انًذح انًتجمٛخ نهطبنت ،كبفٛخ نهحظٕل عهٗ انذسخخ
انعهًٛخ ف ٙانجشَبيح انًحٕل إن.ّٛ

ثبَٛبً– إخشاءاد انتحٕٚم:
ٚمٕو انطبنت ثتعجئخ انًُٕرج انخبص ثبنتحٕٚم نذٖ عًبدح انذساسبد
انعهٛب.
ُٚحبل انطهت إنٗ انكهٛخ انًعُٛخ يشفمبً ثّ ثٛبٌ يظذق (كشف
دسخبد) نهٕحذاد انت ٙدسسٓب ف ٙانمسى انًحَّٕل يُّ ،نهعشع عهٗ
يجهس ٙانمسى ٔانكهٛخ.
تُشفع تٕطٛخ يجهس انكهٛخ إنٗ يجهس عًبدح انذساسبد انعهٛب،
التخبر انمشاس انًُبست.
ف ٙحبل انًٕافمخ عهٗ انتحٕٚم ،تستكًم عًبدح انذساسبد انعهٛب
اإلخشاءاد انالصيخ نهتحٕٚم.
ٚحذِّد انمسى انًحَّٕل إن ،ّٛانٕحذاد انذساسٛخ انتًٚ ٙكٍ احتسبثٓب
يًب دسسّ انطبنت ف ٙانمسى انًحَّٕل ئُّ ،تذخم تمذٚشاتٓب ضًٍ
يعذَّنّ انتشاكًٔ ،ٙيب ال ٚحتست يُٓب ٚجمٗ ف ٙسجهّ ٔال ٚذخم
ضًٍ يعذَّنّ.
انًبدح ( :) 15
ٚتى إخشاء االختجبساد ف ٙيمشساد انذساسبد انعهٛب نُٛم دسخخ انذثهٕو ،أٔ
انًبخستٛش ،أٔ انذكتٕسأِ ،سطذ انتمذٚشادٔ ،فمبً نالئحخ انذساسخ
ٔاالختجبساد نهًشحهخ انجبيعٛخ انتٔ ٙسدد ف ٙانجبة األٔل يٍ ْزا
انذنٛم.

