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بسم اهلل الرمحن الرحيم

دي ٌٝإجسا٤ات اإلقساض ايتعاْٞٚ
زتًظ ادتُعٝات ايتعا١ْٝٚ
املاد ٠أألٚىل  :تعسٜؿات
ته ٕٛيًُطُٝات اآلت ١ٝايتعسٜؿات ايٛازد ٠قس ٜٔنٌ َٓٗا ٜٓٚطبل املؿسد عً ٢ادتُع ٚايعهظ صخٝح َا مل ٜكتض ايٓص
خالف ذيو:
ايال٥خ ٖٞ : ١ال٥خ ١ايكسٚض ايتعا ١ْٝٚاييت ٜكدَٗا اجملًظ يًجُعٝات ايتعا.١ْٝٚ
اجملًظ ٖٛ:زتًظ ادتُعٝات ايتعا. ١ْٝٚ
ادتُع ٖٞ:١ٝادتُع ١ٝايتعا ١ْٝٚاملطجً ١يدٚ ٣شاز ٠ايػؤ ٕٚاالجتُاع. ١ٝ
ايكسٚض ٖٞ:ايكسٚض اييت ٜكدَٗا اجملًظ يًجُعٝات يتَُ ٌٜٛػسٚعات أ ٚأْػط ١يًجُعٝات بػهٌ ناٌَ أ ٚجص. ٞ٥
ايعكد  ٖٛ :ايعكد املربّ بني اجملًظ ٚادتُع ١ٝارتاص بايكسض .
املػسٚع  ٖٛ :املػسٚع املُ ٍٛبكسض َٔ اجملًظ.
ايٓػاط  ٖٛ :ايٓػاط املُ ٍٛبكسض َٔ اجملًظ.

املاد ٠ايجاْ : ١ٝأْٛاع ايكسٚض ٚآجاهلا:
ته ٕٛايكسٚض املكدَ َٔ ١اجملًظ يًجُعٝات عً ٢ثالث ١اْٛاع ٚؾكاً ألغساضٗا ٚآجاهلا نُا : ًٜٞ
قسٚض قصري ٠األجٌ  /ال تصٜد آجاهلا عٔ ضَٓ ١ع ؾرت ٠مساح ضٓ َٔ ١تازٜذ تٛقٝع ايعكد .
قسٚض َتٛضط ١األجٌ ٜ /عط ٢يًكسٚض َتٛضط ١األجٌ ؾرت ٠مساح ملد ٠ضٓتني اعتبازا َٔ تازٜذ تٛقٝع ايعكد ٜبدأ بعدٖا
احتطاب األقطاط ٚؾكًا يًُد ٠املتبك َٔ ١ٝعكد إجياز املػسٚع عً ٢إٔ ال تتجاٚش َد ٠ايطداد مثاْ ٞضٓٛات بعد ؾرت ٠ايطُاح.
قسٚض ط ١ًٜٛاالجٌ ٜ /عط ٢يًكسٚض ط ١ًٜٛاالجٌ ؾرت ٠مساح ملد ٠أزبع ضٓٛات اعتبازا َٔ تازٜذ تٛقٝع ايعكد ٜبدأ بعدٖا
احتطاب ضداد األقطاط ٚؾكاً يًُد ٠املتبك َٔ ١ٝعكد إجياز املػسٚع عً ٢أال تتجاٚش َد ٠ايطداد مخطا ٚعػس ٜٔضٓ ١بعد ؾرت٠
ايطُاح.

إذا تعددت عكٛد االجياز يًُػسٚع املُ ٍٛا ٚاجصا ٘٥ؾإْ٘ ٜؤ خر بعكد اإلجياز األقٌ َد.٠

املاد ٠ايجايج:١ايػسٚط ايعاَ ١يًخص ٍٛعً ٢قسض:
ٜػرتط يف ادتُع ١ٝايساغب ١يف اذتص ٍٛعً ٢ايكسض َا :ًٜٞ
 .1إٔ ته ٕٛمجعَ ١ٝطجً ١يدٚ ٣شاز ٠ايػؤ ٕٚاالجتُاع.١ٝ
 .2إٔ ته ٕٛادتُع ١ٝعطًٛا يف زتًظ ادتُعٝات ايتعا١ْٝٚ
 .3إٔ ٜه ٕٛاملػسٚع املطًٛب مت ًٜ٘ٛضُٔ أغساض ٚأْػط ١ادتُع ١ٝاَ ٚهُال هلا.
 .4إٔ ته ٕٛادتُعَٓ ١ٝتعُ ١يف تطدٜد مجٝع ايتصاَاتٗا ٚتعٗداتٗا جتا ٙزتًظ ادتُعٝات ايتعاٚ ١ْٝٚإٔ ته ٕٛهلا ايكدز ٠عً٢
ضداد دْٜٗٛا .
 .5إٔ ته ٕٛادتُعَٓ ١ٝتعُ ١ؾ ٢عكد مجعٝتٗا ايعُ. ١َٝٛ
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 .6إٔ ٜه ٕٛيد ٣ادتُعٖٝ ١ٝهٌ إدازْٚ ٟعاّ َايٚ ٞإدازَ ٟتهاٌَ .
 .7اضتهُاٍ مجٝع َتطًبات ايكسض ٚتعب ١٦ايُٓاذج ارتاص ١بايكسض.

املاد ٠ايسابع :١ايٛثا٥ل ٚايطُاْات املطًٛب َٔ ١ادتُع ١ٝاملطتؿٝد: ٠
ال  :ايٛثا٥ل :
أً ٚ
عً ٢ادتُع ١ٝعٓد َٛاؾك ١اجملًظ عً ٢ايكسض تكد ِٜايٛثا٥ل ايتاي ١ٝيًُػسٚع :ٖٞٚ
 .1صو ًَه ١ٝايعكاز أ ٚعكد إجياز ط ٌٜٛاألجٌ ٜػطَ ٞد ٠ايطداد ٚؾرت ٠ضداد ايكسض أ ٚضُإ ٜه َٔ ٕٛجٗ ١حه١َٝٛ
تٛاؾل ؾ ٘ٝعً ٢عدّ ايتصسف باملػسٚع إال بعد املؿاَُٖ ١ع اجملًظ ٚتؿٜٛض اجملًظ بٛضع ايٝد عً ٢املػسٚع.
 .2ستطس ادتُع ١ٝايعَُ ١َٝٛتطُٓاً املٛاؾك ١عً ٢االقرتاض َٔ اجملًظ يًُػسٚع ٚااليتصاّ بعدّ اضتدداّ ق ١ُٝايكسض
يف غري َا خصص ي٘ ٚعدّ ايتٓاشٍ عٔ نٌ أ ٚبعض املػسٚع ٚخت ٌٜٛزٝ٥ظ زتًظ إداز ٠ادتُع ١ٝبتٛقٝع عكد ايكسض
َع اجملًظٚ ،ؾكًا يُٓٛذج اإلقسازايتاي: ٞ

إقساز
) أْٓا ْؿٛض زتًظ ادتُعٝات ايتعا ١ْٝٚباذتل يف

ْكس حنٔ زتًظ إداز ٠ادتُع ١ٝايتعا( ١ْٝٚ

اذتجص ٚايتصسف عً ٢ممتًهات املػسٚع ٚناؾَ ١ا احتٛا ٙاملُٛي َٔ ١زتًظ ادتُعٝات يف حاي ١ايتعجس يف ضداد
َد ١ْٜٝٛايكسض أ ٚجص َ٘ٓ ٤طٛاٍ ؾرت ٠ايتُٚ ٌٜٛاملُٓٛح يٓا مبٛجب ايعكد زقِ
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عًُا بإٔ زتًظ اداز ٠ادتُع ١ٝضبل ٚإٔ حصٌ عًَٛ ٢اؾك ١ادتُع ١ٝايعُ ١َٝٛعً ٢تؿٜٛض اجملًظ باختاذ َاٜساٙ
َٓاضباَ ٜٚعد ٖرا اإلقساز ضازٜا طٛاٍ ؾرت ٠ايتُ ٌٜٛحت ٢ضداد ناٌَ َبًؼ ايكسض ًٜٚتصّ ب٘ زتًظ اإلداز ٠يف ؾرتت٘
اذتايٚ ١ٝعٓد ايتجدٜد ي٘ ٚأ ٟزتًظ َٓتدب جدٜد َٔ قبٌ ادتُع ١ٝايعُٜٚ ١َٝٛتخٌُ ناٌَ املطؤٚي ١ٝاملرتتب ١عً٢
ٖرا ايكساز ٚعً ٘ٝجس ٣ايتٛقٝع.
 .3قساز تػه ٌٝزتًظ إداز ٠ادتُع ١ٝاملكرتض.١
 .4آخس َٝصاْ ١ٝيًجُع ١ٝاملكرتض.١
 .5ثبٛت ادتد ٣ٚاالقتصاد ١ٜيًُػسٚع .
 .6قساز تػه ٌٝدتٓ ١املساقب ١بادتُعَ ١ٝتطُٓاً ايتصاّ ايًجٓ ١بإطالع اجملًظ خطٝاً َٚباغس ٠عُا ٜهتػؿًَ َٔ ْ٘ٛخٛظات
جٖٛس ١ٜيف تٓؿٝر أ ٚتػػ ٌٝأ ٚإداز ٠املػسٚع طَ ١ًٝد ٠عطٜٛتِٗ بايًجٓٚ ١إغعاز اجملًظ خطٝاً يف حاٍ اْتٗا ٤عطٜٛتِٗ
مجٝعاً أ ٚبعطاً َِٓٗ (ٚؾكًا يًصٝػ ١املسؾك ١بايدي.) ٌٝ
 .7قساز تػه ٌٝدتٓ ١ادتسد بادتُعَ ١ٝتطُٓاً ايتصاّ ايًجٓ ١بإطالع اجملًظ خطٝاً َٚباغس ٠عُا ٜهتػؿًَ َٔ ْ٘ٛخٛظات
جٖٛس ١ٜيف جسد َعدات ٚجتٗٝصات ٚبطا٥ع ٚمجٝع َٛجٛدات املػسٚع أثٓا ٤ايتٓؿٝر أ ٚايتػػ ٌٝأ ٚإداز ٠املػسٚع طَ ١ًٝد٠
عطٜٛتِٗ بايًجٓٚ ١إغعاز اجملًظ خطٝاً يف حاٍ اْتٗا ٤عطٜٛتِٗ مجٝعاً أ ٚبعطاً َِٓٗ ( ٚؾكًا يًصٝػ ١املسؾك ١بايدي) ٌٝ
 .8إقساز حبل اجملًظ يف االضتؿاد َٔ ٠مجٝع املطاحات اإلعالْ ١ٝمبٛقع املػسٚع ٚأجصا.٘٥
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ثاْٝاً  :ايطُاْات املطًٛب- : ١
بعد َٛاؾك ١اجملًظ عً ٢ايكسض تًتصّ ادتُع ١ٝاملطتؿٝد ٠بتكد ِٜأحد ايطُاْات ايتاي:١ٝ
 - 1زٖٔ عكاز ٟتصٜد قُٝت٘ عٔ َبًؼ ايكسض مبا ال ٜكٌ عٔ  َٔ %25ق ١ُٝايكسض .
 - 2ضُإ بٓه ٞغري َػسٚط ٚقابٌ يًتجدٜد بطًب َٔ اجملًظ ٜطا ٟٚق ١ُٝايكسض ٜٚه ٕٛضاز ٟاملؿع ٍٛحتْٗ ٢ا ١ٜؾرت٠
ضداد اَخس قطط.
 - 3أضِٗ غسنات َطاُٖٜ ١كبًٗا اجملًظ ٜ ٚتِ تدا ٍٚأضُٗٗا يف ايطٛم املاي ١ٝال تكٌ قُٝتٗا ايطٛق ١ٝعٔ  َٔ % 200ق١ُٝ
ايكسض ٚؾكًا ملؤغس ايطٛم املاي. ١ٝ
 - 4زتٖٛسات مث ١ٓٝال تكٌ قُٝتٗا يف ضٛم املعادٕ ايجُ ١ٓٝعٔ  َٔ % 200ق ١ُٝايكسض.
- 6إذا مل تتُهٔ ادتُع ١ٝاملطتؿٝد َٔ ٠ايكسض َٔ تكد ِٜايطُاْات املطًٛب ١بعاي ، ١ٝتكدّ إقسازاً بتؿٜٛض زتًظ
ادتُعٝات ايتعا ١ْٝٚباذتل يف اذتجص ٚايتصسف عً ٢ممتًهات املػسٚع ٚناؾَ ١ا احتٛا ٙيف حاي ١ايتعجس يف ضداد َد١ْٜٝٛ
ايكسض أ ٚجص َ٘ٓ ٍ٤طٛاٍ ؾرت ٠ايتُٜٚ ٌٜٛعد ٖرا اإلقساز ضاز ٟاملؿع ٍٛإي ٞإٔ ٜتِ ضداد ناٌَ َبًؼ ايكسض ٚؾكا يًُٓٛذج
ايتاي.ٞ

املاد ٠ارتاَطَ :١ساحٌ املٛاؾك ١عً ٢ايكسض:
ٜتِ قب ٍٛطًب ايكسض َٔ زتًظ ادتُعٝات ايتعا ١ْٝٚعً ٢ايٓخ ٛايتايٞ
 - 1تك ّٛادتُع ١ٝاملكرتض ١بتكد ِٜايطًب اىل اجملًظ َسؾكا ؾ ٘ٝمجٝع ايُٓاذج ٚاملتطًبات ارتاص ١بريو
 - 2تدزع إداز ٠اال٥تُإ ايطًب ؾإٕ نإ ايطًب ال تٓطبل عً ٘ٝايػسٚط ؾٝتِ ايسد عً ٢ادتُعٚ ١ٝايطًب َٓٗا اضتهُاٍ
املتطًباتٚ .إذا نإ طًب ايكسض َطتٛؾٝا ايػسٚط ؾٝتِ قبٛي٘ زمسٝا ٚتطج ً٘ٝيد ٣اجملًظ ٚإعطاؤ ٙزقُا د ٕٚإٔ ٜرتتب
عً ٢ذيو أ ٟايتصاّ عً ٢اجملًظ.
 - 3تك ّٛإداز ٠اال٥تُإ بدزاض ١طًبات ادتُعٝات ٚاقرتاح ق ١ُٝايكسض املطًٛب يهٌ مجعَٚ ١ٝدت٘ ٚجد ٍٚايدؾعات ٚايطداد
ٚايسؾع باملطتٛيف َٓٗا اىل دتٓ ١اإلقساض اييت تػهٌ بكساز َٔ زٝ٥ظ زتًظ ادتُعٝات ايتعا ١ْٝٚبتكسٜس تٛضح ؾَ ٘ٝسٝ٥ا
تٗا عٔ املػسٚع.
 - 4تٓعس ايًجٓ ١بطًبات ادتُعٝات ٚتصٚد إداز ٠اال٥تُإ بكسازاتٗا ٚتٛجٗٝاتٗا يًعٌُ بتٓؿٝرٖا.
ٚ - 5يف حاي ١املٛاؾك ١تك ّٛايًجٓ ١بإقساز ق ١ُٝايكسض َٚدت٘ ٚجد ٍٚايدؾعات ٚايطداد ٚتهًٝـ إداز ٠اال٥تُإ باضتهُاٍ
إجسا٤ات ايكسض.
 - 6تك ّٛإداز ٠اال٥تُإ مبداطب ١ادتُع ١ٝاملكرتضٚ ١إبالغٗا مبٛاؾك ١ايًجٓٚ ١ايطًب َٓٗا ضسع ١اضتهُاٍ َتطًبات ايكسض
ايٛازد ٠يف املاد ٠ايطادض َٔ ١ال٥خ ١اإلقساض.
 - 7تك ّٛإداز ٠اال٥تُإ بتصٜٚد ادتُع ١ٝبصٛز َٔ ٠عكد ايتُ ٌٜٛيالطالع عًٚ ٘ٝاملٛاؾك ١عً.٘ٝ
 - 8بعد اضتهُاٍ ايعكد تك ّٛإداز ٠اال٥تُإ بعسض٘ عً ٢دتٓ ١اإلقساض ألخر املٛاؾك ١ايٓٗا ١ٝ٥عً.٘ٝ
ٜ- 9تِ ايتٓطٝل بني اداز ٠اال٥تُإ ٚادتُع ١ٝاملطتؿٝد ٠يتخدٜد َهإ ٚتازٜذ ايتٛقٝع.
 10ـ ٜٛقع زٝ٥ظ زتًظ ادتُعٝات ايتعا ١ْٝٚعكٛد اإلقساض عٔ اجملًظ َع زٝ٥ظ ادتُع ١ٝاملطتؿٝدٜٚ ٠طًِ نٌ طسف
ْطد ١أصً َٔ ١ٝعكد ايكسض بعد تٛقٝع٘ ٚقٝد ٙؾ ٢ضجٌ ايكسٚض .
 - 11إذا ناْت ايًجٓ ١قد زؾطت مت ٌٜٛاملػسٚع ؾٝتِ إبالؽ ادتُع ١ٝبايسؾض َٚربزات٘  ٚإغالم ًَـ ايطًب ٚيًجُع ١ٝحل
اضتٓ٦اف ايطًب بعد تاليف َربزات ايسؾض ٚ ،يف حاي ١زغب ١ادتُع ١ٝيف االضتُساز باملػسٚع ؾإٕ عًٗٝا تكد ِٜطًب جدٜد.
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املاد ٠ايطادض : ١إجسا٤ات دزاض ١املػسٚع ٚحتدٜد ايكسض َٚدت٘:
بعد اضتالّ ايطًب َٔ ادتُع ١ٝاملطتؿٝدٜ ٠ك ّٛاجملًظ بدزاض ١املػسٚع ٚحتدٜد ْٛع ايكسض َٚدت٘ بٓا ٤عً ٢االجسا٤ات
ايتاي:١ٝ
 .1ايتأند َٔ ايدزاضات ايؿٓٚ ١ٝاملايٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜادتد ٣ٚاالقتصاد ١ٜيًُػسٚع .
 .2عسض ايطُاْات املكدَ َٔ ١ادتُع ١ٝعً ٢ادتٗ ١ايكاْ ١ْٝٛباجملًظ .
 .3تجُني ايطُاْات ٚؾكًا يٓٛعٗا .
 .4ايكٝاّ بايصٜاز ٠املٝداْ ١ٝيًجُع ١ٝيإلطالع عً ٢أٚضاعٗا َٛٚقع املػسٚع ٚاالجتُاع مبجًظ إداز ٠ادتُع. ١ٝ
 .5اضتهُاٍ َساجع ١املػسٚع ٚإعداد َرنس ٠ايعسض عً ٢دتٓ ١اإلقساض َتطُٓاً َكرتحٗا يك ١ُٝايكسض َٚدت٘ ٚجداٍٚ
ايطداد ٚق ١ُٝايدؾعات.

املاد ٠ايطابع:١صالح ١ٝاالقساض:
ٜ- 1ك ّٛزٝ٥ظ اجملًظ بتػه ٌٝدتٓ ١تطُ ٢دتٓ ١االقساض َه َٔ ١ْٛاألَني ايعاّ ٚأَني املاٍ ٚممجٌ يًػؤٕ االجتُاع١ٝ
 ٖٞٚاملعٓ ١ٝبايتٛص ١ٝعً ٢ايكسٚض أ ٚإعاد ٠جدٚي ١ايكسض ملسٚ ٠احد ٠ؾكط يًكسض ايٛاحد ٚذيو بعد قٓاعتٗا بأضباب
تأخس ايطداد أْ ٚكٌ ايكسض َٔ ذَ ١مجع ١ٝإىل مجع ١ٝأخس ٣بعد ايتصاّ ادتُع ١ٝاملٓك ٍٛإىل ذَتٗا ايكسض بتخٌُ
االيتصاَات ٚاإلقسازات اييت تعٗدت بٗا ادتُع ١ٝايطابكٚ ١نريو االيتصاّ بػسٚط اإلقساض باجملًظ أ ٚأ ١ٜتعدٜالت تطسأ
عً.٘ٝ
 – 2تٛقٝع عكٛد اإلقساض َع ادتُعٝات َٔ صالح ١ٝزٝ٥ظ زتًظ ادتُعٝات ايتعا،١ْٝٚ

املاد ٠ايجآَ :١آي ١ٝصسف ايكسٚض:
بعد تٛقٝع عكد مت ٌٜٛايكسض بني اجملًظ ٚادتُعٜ ١ٝتِ صسف ايكسض بٓا ٤عًَ ٢ا ٚزد يف ايعكد عً ٢ايٓخ ٛايتاي:ٞ
 .1تٛقع َطتٓدات ايصسف َٔ قبٌ املؿٛضني باجملًظ (األَني ايعاّ ٚأَني املاٍ).
ٜ .2تِ صسف ايكسض دؾعٚ ١احد ٠أ ٚعً ٢دؾعات حطب َساحٌ ايتٓؿٝر أ ٚايتٛزٜد ٚؾكاً يًطٛابط ٚاإلجسا٤ات املٓصٛص
عًٗٝا بايعكد .
 .3جيٛش يًُجًظ صسف دؾعَ ١كدَا ال تتجاٚش  َٔ % 20ق ١ُٝايكسض َكابٌ ضُإ بٓه.ٞ
ٜٛ .4دع اجملًظ دؾعات ايكسض يف حطاب ادتُع ١ٝاملطتؿٝد( ٠املد ٕٚيف ايعكد) يد ٣أحد ايبٓٛى احملًٚ ١ٝال جيٛش بأ ٟحاٍ
َٔ االحٛاٍ صسف ايكسض أل ٟغدص َٔ ادتُع ١ٝأ ٚأحد ٚنالٗ٥ا .
 .5يف أحٛاٍ ايطسٚز ٠اييت ٜكدزٖا اجملًظ جيٛش يًُجًظ صسف ايكسض أ ٚجص َ٘ٓ ٤يًُكاٚيني أ ٚاملٛزد ٜٔاملتعاقدَ ٜٔع
ادتُع ١ٝاملطتؿٝدَ ٠باغس ٠يتٓؿٝر أ ٚتٛزٜد أعُاٍ خاص ١بايكسض أ ٚتطدٜد يبٓٛى قدَت تطٗٝالت َاي ١ٝيًجُع.١ٝ

املاد ٠ايتاضع ١زتاالت اإلقساض:
ته ٕٛزتاالت االقساض عً ٞايٓخ ٛايتاي:ٞ
قسٚض قصري ٠االجٌ يًُٛاد االضتٗالن.١ٝ
قسٚض َتٛضط ١االجٌ :اآلالت ٚاملعدات.
قسٚض ط ١ًٜٛاالجٌ :أزاض َٓٚػآت.
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املاد ٠ايعاغس :٠ضداد أقطاط ايكسٚض:
تًتصّ ادتُعٝات ايتعا ١ْٝٚبطداد األقطاط املطتخك ١عًٗٝا يًُجًظ ٚؾكًا يًعكٛد املربَ ١بٗٓٝا ٚبني اجملًظ

املاد ٠اذتاد ١ٜعػسَ: ٠عادت ١ايتعجس يف ايطداد:
يف حاي ١عدّ ايتصاّ ادتُع ١ٝبطداد قطط أ ٚثالث ١أقطاط ط ٍٛؾرت ٠ايعكد يف اآلجاٍ احملدد ٠هلا ٜتِ إغعاز ادتُع١ٝ
بٛجٛب تطدٜد املبايؼ املطتخك ١عًٗٝا خالٍ ثالثني َٜٛاً ٚ،إذا مل تتجاٚب ادتُعٜٛ ١ٝج٘ هلا إْراز ْٗا ًٞ٥ملد ٠مخط ١عػس
َٜٛا بٛجٛب ايتطدٜد ٚعٓد اْكطا ٤تًو املد ٠د ٕٚايٛؾاٜ ٤تِ إغعاز ادتُع ١ٝبإٔ اجملًظ ضٛف ٜػسع بتطبٝل اإلجسا٤ات
ادتصا ١ٝ٥ايٛازد ٠بايعكد ٚال٥خ ١االقساض ايتعا.ْٞٚ

املاد ٠ايجاْ ١ٝعػس :٠ؾطذ ايعكد ا ٚاالضتخكام املعجٌ يألقطاط :
تطبل ٖر ٙاملاد ٠بكساز َٔ زٝ٥ظ اجملًظ ٚبٓا ٤عً ٢تٛص َٔ ١ٝدتٓ ١اإلقساض أ ٚدتٓ ١ادتسد أ ٚدتٓ ١املساقب ١أ ٚإداز ٠ايتٌُٜٛ
ٚتطتخل اقطاط ايكسٚض ايكصريٚ ٠املتٛضط ٚ ١ط ١ًٜٛاألجٌ ايطداد دؾعٚ ١احد ٠قبٌ حً ٍٛأجاهلا يف اذتاالت ايتاي: ١ٝ
اذتاي ١األٚىل  :عٓد عدّ تٓؿٝر املػسٚع املطًٛب مت.ًٜ٘ٛ
اذتاي ١ايجاْ : ١ٝعٓد بٝع األصٌ املُ ٍٛيف ايكسض.
اذتاي ١ايجايج : ١عٓد إخالٍ ادتُع ١ٝببعض أ ٚنٌ ايتصاَاتٗا .
اذتاي ١ايسابع : ١إذا ثبت يًُجًظ إٔ ايٛثا٥ل أ ٚاملطتٓدات أ ٚاملعًَٛات اييت قدَتٗا ادتُع ١ٝيًُجًظ ٚاضتًُت مبٛجبٗا
ايكسض َصٚز ٠أ ٚغري صخٝخ ١أ ٚمت تٛقٝع ايعكد بطبب إخؿاَ ٤عًَٛات ٜؤد ٟإظٗازٖا إىل زؾض ايطًب.
اذتاي ١ارتاَط- : ١
عٓد شٚاٍ أحد ايطُاْات املكدَ ١يًكسض ٚعدّ تػط ١ٝادتُع ١ٝبطُإ بدَ ٌٜكابٌ ايك ١ُٝاملتبك َٔ ١ٝايعكد خالٍ مخط١
عػس َٜٛا.
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ؾسٜل إعداد دي ٌٝإجسا٤ات اإلقساض
ّ

ايصؿ١

اإلضِ

1

أ  .عبد اهلل بٔ ستُد ايٛابًٞ

زٝ٥ظ زتًظ إداز ٠زتًظ ادتُعٝات ايتعا١ْٝٚ

2

ّ  .محٛد بٔ عًٝج ١اذتسبٞ

أَني عاّ زتًظ ادتُعٝات ايتعا١ْٝٚ

3

د  .محد بٔ امحد ايبدز

اَني املاٍ مبجًظ ادتُعٝات ايتعا١ْٝٚ

4

أ  .عً ٞبٔ صاحل ايسَٝح

َدٜس عاّ زتًظ ادتُعٝات ايتعا١ْٝٚ

5

ا.ضعد بٔ عبد ايسمحٔ ايػاٜكٞ

ممجٌ ٚشاز ٠ايػؤ ٕٚاالجتُاع١ٝ

6

ّ  .عبد ايسمحٔ بٔ عبد اهلل ايعٓكسٟ

زٝ٥ظ دتٓ ١االقتصاد ٚايتُ ٌٜٛباجملًظ

7

أ ٜٛ .ضـ بٔ عبد اهلل ايعًٖٞٛ

َدٜس قطِ اال٥تُإ مبجًظ ادتُعٝات

8

د  .صاحل بٔ عبد ايسمحٔ ايػسٜد٠

َطتػاز قاْ ْٞٛمبجًظ ادتُعٝات

9

أ  .ضًُٝإ عبدايعصٜص ايػدٚخٞ

َطتػاز مبجًظ ادتُعٝات

10

أ .عاَس َسشٚم ايسغٝدٟ

َطتػاز قاْ ْٞٛمبجًظ ادتُعٝات
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