
زّرح يهُخ

(وخبص عبو قطبع) يىطٍ راتت: 1 فئخ انُىع (وخبص عبو قطبع) يىطٍ غير راتت: 2 فئخ ويسترفىٌ زّرح يهٍ أطسبة: 3 فئخ

انتعريف عٕدِ تُك فٙ سٔاذثٓى ٔطُٕا يٕظفٌٕ عٕدِ تُك فٙ سٔاذثٓى ٕٚطُٕا نى يٕظفٌٕ أشٓش 6 يٍ أكثش يُز عٕدِ تُك صتائٍ يٍ ٔيذرشفٌٕ يؤسساخ أصذاب

انزثبئٍ فئخ انشاذة ذٕاطٍٛ رٔ٘ يٍ يٕظفٌٕ سٔاذثٓى ٕٚطُٕا نى يٕظفٌٕ تُك صتائٍ يٍ ٔيذرشفٌٕ يؤسساخ أصذاب

عىدِ ثُك يع انعالقخ يذح ٔادذ شٓش (آخش يصشف نذٖ أدَٗ كذذ أشٓش 3 يُز انشاذة ذٕطٍٛ) عٕدِ تُك يع ٕٚو صفش أشٓش 6 

(إخًبني) نهذخم األدًَ انسذ ٚعادنّ يا أٔ. ل.ل 800000  ٚعادنّ يا أٔ. ل.ل يهثٌٕ  ٚعادنّ يا أٔ. ل.ل يهثٌٕ 2 

انسبنيخ انىظيفخ في انعًم نسُىاد األدًَ انسذ أشٓش 3 (أدَٗ كذذ أشٓش 3 يُز انشاذة ذٕطٍٛ) أشٓش 6 شًٓشا 18

نهسٍ األدًَ انسذ 19 19 25

انقرع اَتهبء عُذ نهسٍ األقظً انسذ انرماعذ دخم ٔجٕد دال فٙ 69 أٔ 64 انرماعذ دخم ٔجٕد دال فٙ 69 أٔ 64 69

اإلقبيخ/اندُسيخ نثُاٌ فٙ يمٛى نثُاٌ فٙ يمٛى نثُاٌ فٙ يمٛى

انسيبرح نعًر األقظً انسذ سُراٌ سُراٌ سُراٌ

انسيبرح نثًٍ األدًَ انسذ ُٚطثك ال ُٚطثك ال ُٚطثك ال

انسيبرح نثًٍ األقظً انسذ .أ.د 135000 .أ.د 110000 .أ.د 135000

انعبدييٍ انىكالء نذي (ثبثتخ) فبئذح يعذل %30 يٍ ألم األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 4.25% %30 يٍ ألم األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 4.25% %30 يٍ ألم األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 4.25%

انخبطيٍ انىكالء نذي (ثبثتخ) فبئذح يعذل
%30 يٍ ألم األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.99%

%30 يٍ أكثش األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.75%

%30 يٍ ألم األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.99%

%30 يٍ أكثش األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.75%

%30 يٍ ألم األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.99%

%30 يٍ أكثش األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.75%

(سيبد ييتسىثيشي، سيترويٍ، ثيدى، كيب،) انخبطيٍ انىكالء نذي فبئذح يعذل
% 29.99ٔ% 25 تٍٛ األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 4.25%

%30 يٍ أكثش األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.99%

% 29.99ٔ% 25 تٍٛ األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 4.25%

%30 يٍ أكثش األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.99%

% 29.99ٔ% 25 تٍٛ األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 4.25%

%30 يٍ أكثش األٔنٗ انذفعح كاَد إرا 3.99%

وانجطبقبد نهقروع انشهريخ انتسذيذاد نُسجخ األقظً انسذ 40% 35% 35%

انشهريخ انتسذيذاد نُسجخ األقظً انسذ 45% 40% 40%

 ثبستثُبء (فقط وانزوخخ انزوج) انعبئهخ دخم يٍ وانجطبقبد نهقروع انشهريخ انتسذيذاد َسجخ 

انسكُيخ نهقروع انشهريخ انتسذيذاد
35% 35% 35%

انعبئهخ يذخىل يٍ (فقط وانزوخخ انزوج) نهعبئهخ انشهريخ انتسذيذاد نُسجخ األقظً انسذ 45% 45% 45%

األونً نهذفعخ األدًَ انسذ 25% 25% 25%

(.أ.د) انظبفيخ انقرع نقيًخ األقظً انسذ 100,000 80,000 100,000

(.أ.د) انظبفيخ انقرع نقيًخ األدًَ انسذ 5,000 5,000 5,000

(ثبألشهر) انقرع نًذح األقظً انسذ 60 60 60

انشهريخ نهذفعخ  األقظً انسذ ُٚطثك ال ُٚطثك ال ُٚطثك ال

انًعتًذح انعًهخ .أ.د .أ.د .أ.د

(Forex) انقرع تسذيذ عًهخ انمشض عًهح تذسة انمشض عًهح تذسة انمشض عًهح تذسة

(األيبو عذد) انذفع عذو زبل في انسًبذ فترح أٚاو 5 أٚاو 5 أٚاو 5

طىاثع انمشض لًٛح يٍ تاألنف 1.5 انمشض لًٛح يٍ تاألنف 1.5 انمشض لًٛح يٍ تاألنف 1.5

(أ.د) انًهف فتر كهفخ 150 150 150

(.أ.د) انًتأخر انتسذيذ غرايخ .أ.د 5 .أ.د 5 .أ.د 5

انًجكر انتسذيذ رسىو انًرثمٛح انمشض لًٛح يٍ 5% انًرثمٛح انمشض لًٛح يٍ 5% انًرثمٛح انمشض لًٛح يٍ 5%

انتأييٍ ثرَبيح VIP انًخاطش جًٛع/انًخاطش جًٛع VIP انًخاطش جًٛع/انًخاطش جًٛع VIP انًخاطش جًٛع/انًخاطش جًٛع

انسٛاسج لشض طهة انسٛاسج لشض طهة انسٛاسج لشض طهة

انسٛاساخ ذجاس تاسرثُاء كافح نهمُٕاخ ضشٔسٚح انسٛاسج لشض ادرساب يذاكاج انسٛاساخ ذجاس تاسرثُاء كافح نهمُٕاخ ضشٔسٚح انسٛاسج لشض ادرساب يذاكاج انسٛاساخ ذجاس تاسرثُاء كافح نهمُٕاخ ضشٔسٚح انسٛاسج لشض ادرساب يذاكاج

ذٕطٍٛ كراب إنٗ تاإلضافح نذُٚا انشاذة إٚذاع عهٗ إثثاخ
انثششٚح انًٕاسد دائشج يٍ يٕلعح إفادج

(أشٓش 3) ساذة إفادج أٔ دساب كشف

ذذٕٚهٓا ٚرى سٕف انرٙ انشٓشٚح انذفعح فٛٓا ٚزكش ذٕطٍٛ دساب نذّٚ دٛث انضتٌٕ يصشف يٍ يٕلعح إفادج

 انًصشح انذخم ٚطاتك ال انذخم كاٌ إرا آخش يصشف يٍ دساب كشف انُماتٛح، انثطالح عٍ َسخح أٔ انرجاس٘ انسجم

عٕدِ تُك فٙ عُّ

انطهة يمذو ْٕٚح عٍ َسخح انطهة يمذو ْٕٚح عٍ َسخح انطهة يمذو ْٕٚح عٍ َسخح

انطهة يمذو سٕق دفرش عٍ َسخح انطهة يمذو سٕق دفرش عٍ َسخح انطهة يمذو سٕق دفرش عٍ َسخح

األٔنٗ انذسجح يٍ انعائهح ألفشاد فمط تّ ٚسًخ انغثش تاسى انسٛاسج ذسجٛم األٔنٗ انذسجح يٍ انعائهح ألفشاد فمط تّ ٚسًخ انغثش تاسى انسٛاسج ذسجٛم األٔنٗ انذسجح يٍ انعائهح ألفشاد فمط تّ ٚسًخ انغثش تاسى انسٛاسج ذسجٛم

ثاتد ْاذف خط ٔجٕد عذو دال فٙ عاو يشفك فاذٕسج أٔ انًخراس يٍ سكٍ إفادج ثاتد ْاذف خط ٔجٕد عذو دال فٙ عاو يشفك فاذٕسج أٔ انًخراس يٍ سكٍ إفادج ثاتد ْاذف خط ٔجٕد عذو دال فٙ عاو يشفك فاذٕسج أٔ انًخراس يٍ سكٍ إفادج

انسٛاسج عهٗ انرأيٍٛ تٕنٛصح انسٛاسج عهٗ انرأيٍٛ تٕنٛصح انسٛاسج عهٗ انرأيٍٛ تٕنٛصح

نٛا ششكح لثم يٍ انًعاُٚح ذمشٚش نٛا ششكح لثم يٍ انًعاُٚح ذمشٚش نٛا ششكح لثم يٍ انًعاُٚح ذمشٚش

عٕدِ تُك نصانخ ٔسُْٓا انسٛاسج نرسجٛم األصهٛح انثطالح عٕدِ تُك نصانخ ٔسُْٓا انسٛاسج نرسجٛم األصهٛح انثطالح عٕدِ تُك نصانخ ٔسُْٓا انسٛاسج نرسجٛم األصهٛح انثطالح

عهّٛ. ل.ل 10000 يع نهراجش إصذاسِ ٚرى أصهٙ دائٍ إشعاس عهّٛ. ل.ل 10000 يع نهراجش إصذاسِ ٚرى أصهٙ دائٍ إشعاس عهّٛ. ل.ل 10000 يع نهراجش إصذاسِ ٚرى أصهٙ دائٍ إشعاس

انُافعح يٍ يخرٕو األصهٙ انشٍْ عمذ انُافعح يٍ يخرٕو األصهٙ انشٍْ عمذ انُافعح يٍ يخرٕو األصهٙ انشٍْ عمذ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انسسبة رقى

.انًسرُذ ْزا عهٗ ذٕلٛعٙ عٍ ذُرج لذ انرٙ أٔ/ٔ انُاذجح ٔانًخاطش ٔيٛضاذّ، يٕاصفاذّ، كافح عهٗ اّطهعد أٌ تعذ انًادٚح ٔإيكاَاذٙ ٔيرطهثاذٙ، نذاجاذٙ، يالئى انًُرج ْزا  اٌ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- االسى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انرٕلٛع                                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انراسٚخ                                                                             

انًىافقخ ثعذ انًطهىثخ انًستُذاد

انًطهىثخ انًستُذاد

انًىافقخ قجم انًطهىثخ انًستُذاد

انزثبئٍ يستهزيبد

وانشخظيخ انذيًىغرافيخ انًعهىيبد

انًخبطر وَست انفبئذح يعذالد

يىظف

انقرع عٍ يعهىيبد

وانتكبنيف انًهف فتر رسى

انتأييٍ

انسيبرح خظبئض


