
وخبص ػبَ لطبع_ ِىطٓ راتت اٌىصف وخبص ػبَ لطبع_ ِىطٓ غير راتت

تؼريف
ػٕدِ ثُك في سٔارجٓى ٔطُٕا يٕظفٌٕ

انًصشف في سٔارجٓى يٕطُٕا نى ػٕدِ ثُك صثبئٍ ٔغيش صثبئٍ

اٌسثبئٓ فئخ انًّٕظُخ انشٔارت أصحبة يٍ يٕظفٌٕ ػٕدِ ثُك في سٔارجٓى يّٕطُٕا نى يأجٕسٌٔ

ػىدٖ ثٕه ِغ اٌؼاللخ ِذح أشٓش 3 (آخش يصشف نذٖ األلم ػهٗ أشٓش 3 انشارت رٕطيٍ) ػٕدِ ثُك يغ جذيذح ػاللخ

(إجّبٌي) ٌٍذخً األدًٔ اٌذذ أ.د 650 أٔ. ل.ل يهيٌٕ أ.د 800 أٔ. ل.ل 1200000 .

(اٌذبٌيخ اٌىظيفخ) اٌؼًّ ٌسٕىاد األدًٔ اٌذذ ػيُٓب انًؤسسخ في ٔاحذح سُخ ػيُٓب انًؤسسخ في سُزبٌ

االجتّبػي ٌٍضّبْ اٌىطٕي اٌصٕذوق في إشتران

ٌٍسٓ األدًٔ اٌذذ

اٌمرض أتهبء ٌذي ٌٍسٓ األلصً اٌذذ

اإللبِخ/اٌجٕسيخ

اٌذسبة ٔىع

ًِؼب االثٕبْ/ِؤسسبد/أفراد

ِشترن لرض

اٌفبئذح ٔىع

اٌفبئذح ِؼّذي ادتسبة

.ي.ي اٌفبئذح ليّخ
 

سُٕاد 5 حزٗ% 15.5: سُٕاد 3 حزٗ 14%
سُٕاد 5 حزٗ% 17.5: سُٕاد 3 حزٗ 15%

.أ.د اٌفبئذح ليّخ سُٕاد 5 حزٗ% 13: سُٕاد 3 حزٗ 12% سُٕاد 5 حزٗ% 15.5: سُٕاد 3 حزٗ 14%

ُّجبزح اٌسٕىيخ إٌسجخ اٌّذخىي أو اٌشهريخ اٌذفؼخ ِٓ اٌ 33% 33%

واٌجطبلبد ٌٍمروض DBR ٌٍـ األلصً اٌذذ 40% 38%

DBR ٌٍـ األلصً اإلجّبٌي اٌذذ (انسكُي انمشض يغ) 45% 43%

 واٌجطبلبد ٌٍمروض إٌّسٌي اٌتٕظيّي DBR ٌٍـ األلصً اٌذذ 

اٌسىٕي اٌمرض ثبستثٕبء

اٌسىٕي ٌٍمرض إٌّسٌي اٌتٕظيّي DBR ٌٍـ األلصً اٌذذ 

إٌّسٌي اٌتٕظيّي اإلجّبٌي DBR ٌٍـ األلصً اٌذذ 

اٌمرض ػٓ ِؼٍىِبد


اٌصبفيخ اٌمرض ٌميّخ األدًٔ اٌذذ


اٌصبفيخ اٌمرض ٌميّخ األلصً اٌذذ


اٌصبفيخ اٌمرض ٌميّخ األلصً اٌذذ

اٌمرض ٌّذح األدًٔ اٌذذ

اٌمرض ٌّذح األلصً اٌذذ

اٌّؼتّذح اٌؼٍّخ .أ.د أٔ. ل.ل
.أ.د أٔ. ل.ل

انؼبو انمطبع نًٕظفي. ل.ل

(Forex) اٌمرض تسذيذ ػٍّخ

(أيبَ x) اٌذفغ ػذَ دبي في اٌسّبح فترح

وفيً وجىد دبي في

طىاثغ

(.أ.د) اٌٍّف فتخ وٍفخ

(.أ.د) اٌّتأخر اٌتسذيذ رسىَ

اٌّصرف ػّىٌخ

اٌّجىر اٌتسذيذ رسىَ

20

رمبػذ يذخٕل ٔجٕد حبل في 69 أٔ 64

نجُبٌ في يميًٌٕ

َؼى

اٌسثبئٓ ِستٍسِبد

اٌشخصيخ اٌّؼٍىِبد

677

أفشاد

يمجٕنخ ٔحذْب" ٔ"

ثبثزخ

يشكجخ

.أ.د 7500 أٔ. ل.ل يهيٌٕ 10

.أ.د 800 أٔ. ل.ل 1200000 يٍ ألم كبٌ إرا انشارت ضؼف 12 حزٗ

 1200000 يٍ أكثش كبٌ إرا ألصٗ كحذ. ل.ل 112500000  أٔ انشارت ضؼف 15 حزٗ

.أ.د 800 أٔ. ل.ل

.أ.د 75000 أٔ. ل.ل 112500000 إنٗ يصم سمف أٔ انشارت ضؼف 15 حزٗ

35%

35%

(انسكُي انمشض يغ) 45%

انمشض ػًهخ حست

(انغشايخ فشض لجم) أيبو 7

سُخ يٍ أكثش يُز انًصشف صثٌٕ يكٌٕ أٌ انكفيم ػهٗ

(.ل.ل يهيٌٕ 2) نهذخم األلصٗ انحذ يفٕق أٌ دخهّ ػهٗ

ٔاحذح سُخ

سُٕاد 5

ِىظف

ِىظف

اٌمرض ِيساد

اٌّخبطر ؤست اٌفبئذح ِؼذالد

اٌّطٍىثخ واٌتمبرير واٌىفبالد، اٌّستٕذاد،

واٌتىبٌيف اٌٍّف فتخ رسىَ

تأِيٓ

اٌمرض ػٓ ِؼٍىِبد

.أ.د 150 أٔ. ل.ل 225000

انمشض ػمذ ػهٗ سًُٕيب. ل.ل 10000/  انضيُي انجشَبيج حست. ل.ل 100/   انمشض ليًخ يجًم يٍ ثبألنف 1.5

. أ.د 5

2‰

انًزجمي انشصيذ ػهٗ 5%



ِطٍىة اٌذيبح ػًٍ اٌتأِيٓ

اٌذيبح ػًٍ اٌتأِيٓ ٔىع

(%) اٌذيبح ػًٍ اٌتأِيٓ تغطيخ

:يمذِٗ/ػٍيٗ ِىافك اٌذيبح ػًٍ اٌتأِيٓ

اٌذيبح ػًٍ اٌتأِيٓ رسىَ

اٌتأِيٓ شروخ

اٌذفؼبد ادتسبة

  ( ألصً دذ ) اٌّسجك اٌتسذيذ إِىبٔيخ 

اٌّسجك اٌتسذيذ وغراِخ ػّىٌخ

اٌّىافمخ لجً اٌّطٍىثخ اٌّستٕذاد CDR -D3+  شخصي لشض طهت رؼجئخ

انمشض طبنت ْٕيخ ػٍ َسخخ

رٕطيٍ كزبة ٔ انجُك نذٖ انشارت ثئيذاع انُظبو ػهٗ إثجبد

انجششيخ انًٕاسد دائشح يٍ يٕلغ كزبة

(أشٓش 3) سارت إفبدح أٔ حسبة كشف

 سيزى انزي انشٓشيخ انذفؼخ فيّ ٔيزكش انشارت رٕطيٍ حسبة يًهك حيث انضثٌٕ يصشف يٍ يٕلغ كزبة

رحٕيهٓب

اٌّىافمخ ثؼذ اٌّطٍىثخ اٌّستٕذاد


شهًرا36/لرض
شخصي لطبع
ػبَ
وخبص_
راتت
ِىطٓ لطبع
ػبَ
وخبص_
راتت
غير
ِىطٓ

اٌمرض (.ي.ي) اٌّىّظٕخ اٌرواتت أصذبة ِٓ ِىظف (.ي.ي) راتجٗ يىّطٓ ٌُ ِأجىر

(ِروجخ) اٌفبئذح ِؼذي 14.00% 15.00%

اٌصبفيخ اٌمرض ليّخ .ل.ل 21,626,998 .ل.ل  21,320,725

اإلجّبٌيخ اٌمرض ليّخ .ل.ل 26,634,128 .ل.ل   26,638,861

إٌّىرجيخ اٌسٕىيخ اٌّئىيخ إٌسجخ 18.67% 19.89%

اٌشهريخ اٌذفؼبد .ل.ل  750,000 .ل.ل  750,000

اٌطبثغ رسُ .ل.ل  40,500 .ل.ل  40,500

اٌٍّف فتخ رسُ .ل.ل  225,000 .ل.ل  225,000

اٌؼمذ طىاثغ .ل.ل  30,000 .ل.ل  30,000

اٌؼّىٌخ .ل.ل  302,431 .ل.ل  299,405


شهًرا60/لرض
شخصي لطبع
ػبَ
وخبص_
راتت
ِىطٓ لطبع
ػبَ
وخبص_
راتت
غير
ِىطٓ

اٌمرض (.ي.ي) اٌّىّظٕخ اٌرواتت أصذبة ِٓ ِىظف (.ي.ي) راتجٗ يىّطٓ ٌُ ِأجىر

(ِروجخ) اٌفبئذح ِؼذي 13.00% 15.50%

اٌصبفيخ اٌمرض ليّخ .أ.د 21492 $20,310 

اإلجّبٌيخ اٌمرض ليّخ .أ.د 30000 .أ.د 29411

إٌّىرجيخ اٌسٕىيخ اٌّئىيخ إٌسجخ 17.02% 20.07%

اٌشهريخ اٌذفؼبد .أ.د 500 .أ.د 500

اٌطبثغ رسُ .أ.د 45 .أ.د 45

اٌٍّف فتخ رسُ .أ.د 150 .أ.د 150

اٌؼمذ طىاثغ .ل.ل 50,000 .ل.ل 50,000

اٌؼّىٌخ .أ.د 502.24 .أ.د 483.23

.انًسزُذ ْزا ػهٗ رٕليؼي ػٍ رُزج لذ انزي أٔ/ٔ انُبرجخ ٔانًخبطش ٔييضارّ، يٕاصفبرّ، كبفخ ػهٗ اّطهؼذ أٌ ثؼذ انًبديخ ٔإيكبَبري ٔيزطهجبري، نحبجبري، يالئى انًُزج ْزا اٌ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- االسُ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اٌذسبة رلُ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انزبسيخ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انزٕليغ

 انشخصي انمشض ػمذ

نهمشض انضيُي انجشَبيج

يذيٍ إشؼبس

نهفٕاريش انضيُي انجشَبيج

انصبفيخ انمشض ليًخ يٍ 115%

يًٕيب 155 حزٗ

فمط انفبئذح رطّجك غشايخ، رطجك ال

.أ.د أنف 50 يفٕق انًجهغ كبٌ إرا انطجيخ اإلسزًبسح ٔرؼجئخ. أ.د أنف 50 يٍ أدَٗ انًجهغ كبٌ إرا صحيخ إفبدح

 ػبو نًشفك رؼٕد فبرٕسح أٔ انًخزبس يٍ سكٍ إفبدح

انذائى انجضئي أٔ  انكهي ٔانؼجض ٔانحشة، انٕفبح،

انهجُبَيخ ثبنهيشح يؼبدنّ يب أٔ. أ.د 100,000 حزٗ انمشض ليًخ يٍ 100%

.يؼبدنّ يب أٔ أييشكي دٔالس 100000≤  نهمشٔض شخصي ٔاكززبة يؼبدنّ يب أٔ أييشكي دٔالس 100000≥  نهمشٔض انجًبػيخ انحيبح ػهٗ انزأييٍ ثٕنيصخ

انمشض في يشًٕنخ

.ل.و.ش نهزأييٍ نيب

َؼى

ِسجمخ دفؼخ

اٌّطٍىثخ اٌّستٕذاد


