
 

 

 

 نهتأمين انتعبوني شركة إتحبد انخهيجعن تىليع إتفبلية إنذمبج مع  انشركة األههية نهتأمين انتعبوني عهنُت

 

 ممذمة -1

 ِغٍظ ِٓ وً ًرّٛطٚاإلػالٔبد اٌغبثمخ،  (١ٔٛ٠7182َٛ  21)اٌّٛافك  ٘ـ8341ِٓ شٙش سِؼبْ  26 ٌإلػالْ ثزبس٠خ إٌؾبلًب

 ارفبق إٌٝ ،"(األههية)" ٌٍزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ األ١ٍ٘خ ششوخ إداسح ِٚغٍظ"( انخهيج إتحبد)" اٌخ١ٍظ ٌٍزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ إرؾبد ششوخ إداسح

ُّظذسح اٌؼبد٠خ اٌّبي سأط أعُٙ وبًِ ػٍٝ عزؾٛاراٌخ١ٍظ اإل إرؾبد ششوخ الزشؽذ ثّٛعجٙب اٌزٟ ثبٌششٚؽ ٠زؼٍك ف١ّب  لجً ِٓ اٌ

 ٚفمًبرٌه  ،"(انصفمة)" األ١ٍ٘خرغذ٠ذ أٞ ِمبثً ٔمذٞ ٌظبٌؼ ِغبّٟ٘ ششوخ ٚدْٚ  ػٓ ؿش٠ك ِجبدٌخ أٚساق ِب١ٌخ األ١ٍ٘خ ششوخاٌ

 ٚاالعزؾٛار اإلٔذِبطالئؾخ  رٌه فٟ ثّب"( انمبنية انسىق هيئة)"اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ثبٌٍّّىخ  اٌّب١ٌخ اٌغٛق ١٘ئخ ٚأٔظّخ ٌمٛا١ٔٓ

 ششوخ عزظجؼ اٌظفمخ، اوزّبي ٚػٕذ. اٌششوبد ٚٔظبَ ِبد اٌّغزّّشحاٚلٛاػذ اإلدساط ٚلٛاػذ ؿشػ األٚساق اٌّب١ٌخ ٚاإلٌزض

 ٘زٖ فٟ االعزّشاس فٟ اٌّؤوذح ١ٔزٙب ػٓ ؼٍُٓراٌخ١ٍظ  إرؾبد ششوخ ٚإْ ،اٌخ١ٍظ إرؾبدششوخ ٌ ثبٌىبًِ ٍِّٛوخ ربثؼخ ششوخ األ١ٍ٘خ

 األ١ٍ٘خ ششوخ إداسح ِغٍظ لجً ِٓ اٌخ١ٍظ إرؾبد ششوخ إػالَ رُ ٚلذ. ٚاالعزؾٛار اإلٔذِبط( ِٓ الئؾخ ـ)82٘ٚفمًب ٌٍّبدح  اٌظفمخ

 َاٌزمّذ ٠ؼزضِْٛ فئُٔٙ اإلػالْ، ٘زا فٟ ؾخاٌّّٛػ اٌظفمخ ششٚؽ ِغ اٌؼشع إرفبل١خ اإلعزؾٛار ِٚغزٕذ ششٚؽ رٛافك ؽبي فٟ ثأٔٗ

 ٌششوخ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌؼبِخ اٌغّؼ١خ إعزّبع خالي اٌظفمخ إللشاس اٌّمزشؽخ اٌمشاساد ٌظبٌؼ األ١ٍ٘خ ِغبّ٘ٛ ٠ظٛد ثأْ ثزٛط١خ

 ع١زُ )اٌزٞ األ١ٍ٘خرؼ١ُّ ششوخ  فٟ اٌظفمخ ؽٛي األ١ٍ٘خ ششوخ إداسح ِغٍظسأٞ ٚ اٌزٛط١خ ٘زٖ رؼ١ّٓ ٠زُ ٚعٛف ،األ١ٍ٘خ

 .ٚاالعزؾٛار اإلٔذِبط ئؾخألؽىبَ ال ٚفمًب إػذادٖ ع١زُ اٌزٞٚ( اٌؼشع ِغزٕذ فٟ رؼ١ّٕٗ

 

 انصفمة شروط -2

 ششوخٌ سح ٚاٌّذفٛػخاٌّظّذ اٌّبي سأط أعُٙ % 811ِٓ ػٍٝ عزؾٛاراإل اٌظفمخ، ششٚؽ ثّٛعت اٌخ١ٍظ إرؾبد ششوخ رؼشع

 :٠ٍٟ ِب ػٍٝ ثٕبء ٚرٌه أدٔبٖ، ؾخاٌّّٛػ اٌظفمخ ٚأؽىبَ ٌششٚؽ ٚفمًب األ١ٍ٘خ

 ًاٌخ١ٍظ اٌغذ٠ذح. إرؾبدِٓ أعُٙ ششوخ  (8) ٠زُ إطذاس عُٙ ٚاؽذ ،األ١ٍ٘خعُٙ ٍِّٛن فٟ ششوخ  8.23141 ػٓ و 

ِب٠ٛ  1٘ـ )اٌّٛافك 8341شؼجبْ  74األسثؼبء  س٠بي عؼٛدٞ ٠َٛ  15.41 اٌخ١ٍظ اٌجبٌغ إرؾبدٚٚفمًب ٌغؼش إلفبي أعُٙ ششوخ 

١ٍِْٛ س٠بي عؼٛدٞ  838,527,121)ٚ٘ٛ آخش ٠َٛ ٌزذاٚي األعُٙ لجً إػالْ ا١ٌٕخ اٌّؤوذح(، فئْ اٌظفمخ رمّذس ثٕؾٛ َ( 7181

 رمش٠جًب.

ثّٛعت اٌظفمخ ٘ٛ ػذد  األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ ٌّغبّٟ٘ ششوخ  إرؾبدإْ إعّبٌٟ ِب عزمذِٗ ششوخ ، اٌظفمخئرا رّذ ف ،ػ١ٍٗثٕبًء 
ػذد أعُٙ سأط إعّبٌٟ % ِٓ 41 خٔغجاٌخ١ٍظ ٚ٘ٛ ِب ٠شىً  إرؾبدِٓ أعُٙ ششوخ ( "األسهم انجذيذة")عذ٠ذ عُٙ  1,814,131

 س٠بي عؼٛدٞ. 738,141,311 إعّب١ٌخ لذس٘ب ثم١ّخ سهم 24,193,548 اٌزٞ ع١جٍغٚ ثؼذ اٌض٠بدح حاٌغذ٠ذاٌخ١ٍظ  إرؾبدششوخ ِبي 
 

اٌخ١ٍظ ثبإلػالْ ػٓ رٛص٠ؼبد أسثبػ األعُٙ، أٚ ل١بِٙب ثزٛص٠غ أٚ إطذاس أٞ أعُٙ أخشٜ ِٓ أعُٙ  إرؾبدفٟ ؽبي ل١بَ ششوخ ٚ

 ُ أٚ أٞ رؼذ٠ً آخش فٟ اٌؾمٛقألعٙاٌخ١ٍظ )ِمبثً سعٍّخ األسثبػ أٚ إطذاس أعُٙ ؽمٛق أ٠ٌٛٚخ أٚ رخف١غ ل١ّخ ا إرؾبدششوخ 

اٌخ١ٍظ(، أٚ فٟ ؽبي إػبدح رٕظ١ُ أعُٙ سأط اٌّبي اٌخبطخ  إرؾبداٌّزؼٍمخ ثأٞ عضء ِٓ أعُٙ سأط اٌّبي اٌّظذسح ِٓ لجً ششوخ 

 األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ ٌّغبّٟ٘ ششوخ  إرؾبد"(، فغ١زُ رؼذ٠ً اٌّمبثً اٌزٞ عزمذِٗ ششوخ إعبدة هيكهةثٙب لجً إرّبَ اٌظفمخ )ف١ّب ثؼذ "

 ِغبّ٘ٛ ثذْٚ أْ ٠زأصش األ١ٍ٘خاٌم١ّخ االلزظبد٠خ ٔفغٙب اٌخبطخ ثأعُٙ ششوخ  األ١ٍ٘خثبٌمذس إٌّبعت ٌؼّبْ رٍمٟ ِغبّٟ٘ ششوخ 

 ؼ١ٍّخ إػبدح ا١ٌٙىٍخ.ث األ١ٍ٘خششوخ 

، رٌه ثؼذ أْ ٠ىْٛ ١ٍخاأل٘اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ  إعزّبع خالي األ١ٍ٘خإلشاس اٌظفمخ ِٓ لجً ِغبّٟ٘ ششوخ  فٟ ؽبي

اٌخ١ٍظ، فغ١زُ إٌغبء  إرؾبداٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ  إعزّبعاٌخ١ٍظ فٟ  إرؾبدلذ رُ إلشاس اٌظفمخ ِٓ لجً ِغبّٟ٘ ششوخ 

ششوخ ِٓ لجً فٟ اٌزٛاعذ وششوخ ربثؼخ ٍِّٚٛوخ ثبٌىبًِ  األ١ٍ٘خفٟ رذاٚي، ِٚغ رٌه، عزغّش ششوخ  األ١ٍ٘خإدساط أعُٙ ششوخ 

ثّب ف١ُٙ  األ١ٍ٘خششوخ  ِغبّ٘ٛٚعٛف ٠ؾظً ع١ّغ  ،اٌخ١ٍظ ٌؾ١ٓ شـجٙب ِٓ اٌغغً اٌزغبسٞ ٚفمًب ألؽىبَ ٔظبَ اٌششوبد ؾبدإر



اٌخ١ٍظ  إرؾبدِٓ ٌُ ٠ظٛرٛا ػٍٝ اٌمشاساد اٌّمزشؽخ إللشاس اٌظفمخ، أٚ ِٓ لبِٛا ثبٌزظ٠ٛذ ػذ٘ب، ػٍٝ أعُٙ عذ٠ذح فٟ ششوخ 

اٌزٞ ٚس٠بي عؼٛدٞ ) 738,141,311اٌخ١ٍظ اٌغذ٠ذ اٌزٞ ع١جٍغ ل١ّزٗ  إرؾبدشوخ أعُٙ سأعّبي شإعّبٌٟ % ِٓ 41ٕغجخ ث

ّٛع  1,814,131ػذد إٌٝ  س٠بي عؼٛدٞ إػبفًخ 811,111,111سح ؽب١ًٌب ثم١ّخ اٌخ١ٍظ اٌّظّذ إرؾبدْ ِٓ أعُٙ سأعّبي ششوخ ١زى

إرا ٚافمٛا ػٍٝ  األ١ٍ٘خاٌزٟ ع١زُ إطذاس٘ب ٌّغبّٟ٘ ششوخ ٌٍغُٙ اٌٛاؽذ ٚ( س٠بي عؼٛدٞ 81اٌجبٌغ ل١ّزٙب األع١ّخ )عذ٠ذ  عُٙ

 (.اٌظفمخ

 

 انصفمة تمىيم -3

اٌؼبِخ  بداٌغّؼ١إخزّبػبد  خالي األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ ِٚغبّٟ٘ ششوخ  إرؾبدخ ِٓ لجً ِغبّٟ٘ ششوخ مفٟ ؽبي اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌظف
اٌخ١ٍظ ثغذاد ِمبثً اٌظفمخ ػجش إطذاس ػذد  إرؾبدغ١ش اٌؼبد٠خ إٌّؼمذح فٟ ٘زا اٌخظٛص ٌىٍزب اٌششوز١ٓ، عزمَٛ ششوخ 

بدح سأط ٠ػجش ص األ١ٍ٘خششوخ اٌ عؼٛدٞ ٌٍغُٙ اٌٛاؽذ ٌظبٌؼ ِغبّٟ٘( س٠بي 81)لذس٘ب  إع١ّخ ثم١ّخ ًاعذ٠ذ عًّٙب 1,814,131
 ؽب١ًٌب. سحاٌخ١ٍظ اٌّظّذ إرؾبداٌّبي، ٚعزىْٛ األعُٙ اٌغذ٠ذح ِزغب٠ٚخ اٌم١ّخ ٚاٌزظ١ٕف ِٓ ع١ّغ إٌٛاؽٟ ِغ أعُٙ ششوخ 

أٚ اٌؾظٛي ػٍٝ أٞ ر٠ًّٛ خبسعٟ إلٔفبر  األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ إٌٝ رغذ٠ذ أٞ ِمبثً ٔمذٞ ٌظبٌؼ ِغبّٟ٘ ششوخ  إرؾبدٌٓ رؾزبط ششوخ 
 ٘زٖ اٌظفمخ. 

 

 انصفمة شروط -4

 :ِب٠ٍٟ اٌؾظش ال اٌّضبي عج١ً ػٍٝ ِٕٙب اٌششٚؽ ِٓ ٌؼذد( اإلػالْ ربس٠خ ِٓ) اٌظفمخ رخؼغ

 ِٛافمخ ِؤعغخ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌغؼٛدٞ ػٍٝ اٌظفمخ.  (8

 .اٌخ١ٍظ اٌغذ٠ذح إرؾبدأعُٙ ششوخ رغغ١ً ؿٍت ٚ، ٌٍظفمخ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ػٍٝ ٔشش ِغزٕذ اٌؼشع ٛافمخِ (7
 .اٌخ١ٍظ إرؾبدششوخ اٌغذ٠ذح ٌعُٙ األإدساط ػٍٝ ؿٍت  رذاٚيِٛافمخ  (4

 :اٌخ١ٍظ ػٍٝ إرؾبدِٛافمخ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ  (3
 

 ؛ششٚؽ ٚأؽىبَ اٌظفمخ 

   عًّٙب عذ٠ذًا ٌظبٌؼ وبفخ اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ ششوخ  1,814,131إطذاس ػذد  ػجش اٌخ١ٍظ إرؾبدص٠بدح سأعّبي ششوخ

  ؛األ١ٍ٘خ

  ٍُّٝظذا يٌّبسأط ا عُٙأ وبًِاإلعزؾٛار ػ ( عُٙ 8ثٛالغ ) أعُٙػٓ ؿش٠ك ِجبدٌخ  األ١ٍ٘خٌششوخ  ٌّذفٛػخٚا سحٌ

 ٚ؛ ثذْٚ رغذ٠ذ أٞ ِمبثً ٔمذٞ األ١ٍ٘خ( عُٙ فٟ ششوخ 8.23141اٌخ١ٍظ ِمبثً ) إرؾبدفٟ ششوخ 

  عُٙ اٌغذ٠ذح ٚإرّبَ اٌظفمخ.األاإلعشاءاد اٌالصِخ إلطذاس ع١ّغ اٌخ١ٍظ ثبرخبر  إرؾبدرف٠ٛغ ِغٍظ إداسح ششوخ 

 

، ٚػذَ اٌظفمخٌظبٌؼ  األ١ٍ٘خثزظ٠ٛذ ِغبّٟ٘ ششوخ  األ١ٍ٘خٌّغبّٟ٘ ششوخ  األ١ٍ٘خِغٍظ إداسح ششوخ  خٛط١ر (1

 .أٚ اٌزٛط١خ ثمجٛي أٞ ػشع ثذ٠ً أػٍٝ أٚ ػشع ِٕبفظعٍجًب  أٚ رؼذ٠ٍٙبٗ عؾت ٘زٖ اٌزٛط١

 

 .األ١ٍ٘خاٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ خالي  إلشاس اٌظفمخ ِٓ لجً إٌغجخ اٌّـٍٛثخ ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ (5
 

ػٓ ؿش٠ك إسعبي إخـبس وزبثٟ ٌٍـشف ا٢خش  األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ أٚ ششوخ  إرؾبدإرفبل١خ اإلعزؾٛار ِٓ لجً ششوخ  إٔٙبءػذَ  (2

ٚفٟ ِغزٕذ  فٟ إرفبل١خ اإلعزؾٛارٕخ ؽذٚس أٞ ِٓ ؽبالد اٌزغ١١ش اٌغٛ٘شٞ اٌغٍجٟ اٌخّغخ اٌّج١ّفٟ أٞ ٚلذ فٟ ؽبي 

أٚ ِغزٕذ اٌؼشع  اٌّج١ّٕخ أ٠ؼًب فٟ ثأٞ ِٓ ششٚؽ إرفبل١خ اإلعزؾٛارأٞ ِٓ اٌششوز١ٓ ٌزضاَ إ ػذَ ، أٚ فٟ ؽبياٌؼشع

 .اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ اٌٍّّىخ أٞ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ اٌغبس٠خ اٌّفؼٛي
 

 .األ١ٍ٘خسح ٚاٌّذفٛػخ ٌششوخ اٌخ١ٍظ ػٍٝ وبًِ أعُٙ سأط اٌّبي اٌّظّذ إرؾبدعزؾٛار ششوخ إ (1

 اٌالصِخ اٌششٚؽ ع١ّغ ث١بْ ع١زُ. اٌظفمخ إلعزىّبي األخشٜ اٌششٚؽ إعزىّبي ٠غت فئٔٗ ، أػالٖ ؾخاٌّّٛػ اٌششٚؽ اٌٝ إػبفًخ

. ٚاٌظفمخ اٌخ١ٍظ إرؾبد ػٓ أخشٜ ِٚؼٍِٛبد ِب١ٌخ ِؼٍِٛبد ػٍٝ أ٠ؼًب ؾز٠ٞٛ عٛف ٚاٌزٞ اٌؼشع، ِغزٕذ فٟ وبًِ ثشىً

 .إٌّبعتٚاٌّىبْ  اٌٛلذ فٟ ِزبؽخ اٌٛص١مخ ٘زٖ رىْٛ عٛف

 



 انخهيج إتحبد بشركة تتعهك معهىمبت -5

اٌخ١ٍظ ٌٍزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ" وششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ػبِخ ثّٛعت لشاس ِغٍظ اٌٛصساء  إرؾبدرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ رأع١ظ "ششوخ 
َ ٚثّٛعت 7115٘ـ اٌّٛافك اٌزبعغ ِٓ شٙش أوزٛثش ػبَ 8372( فٟ ٠َٛ اٌغبدط ػشش ِٓ شٙش سِؼبْ ػبَ 744سلُ )

ؾبدٞ ػشش ِٓ شٙش أوزٛثش ػبَ ٘ـ اٌّٛافك ٠َٛ ا8372ٌ( ثزبس٠خ اٌضبِٓ ػشش ِٓ شٙش سِؼبْ ػبَ 51اٌّشعَٛ اٌٍّىٟ اسلُ )َ/
٘ـ اٌّٛافك 8371/ق( ثزبس٠خ اٌضبٟٔ ٚاٌؼششْٚ ِٓ شٙش سعت ػبَ 815َ. )ٚرأعغذ ثّٛعت اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ )7115

اٌخ١ٍظ ٌذٜ اٌغغً اٌزغبسٞ فٟ اٌذِبَ رؾذ اٌشلُ  إرؾبدَ(، ٚرُ رغغ١ً ششوخ 7112اٌخبِظ ِٓ شٙش أغغـظ ػبَ 
 َ.7112٘ـ اٌّٛافك اٌغبدط ٚاٌؼششْٚ ِٓ شٙش أغغـظ 8371ٓ شٙش شؼجبْ ػبَ ثزبس٠خ اٌضبٌش ػشش ِ 7111115771
( ثزبس٠خ اٌزبعغ ٚاٌؼششْٚ ِٓ شٙش 71121/ 1اٌخ١ٍظ ػٍٝ رشخ١ض ثّضاٌٚخ ٔشبؽ اٌزأ١ِٓ سلُ )د َ ْ / إرؾبدؽظٍذ ششوخ 

 ذ اٌؼشثٟ اٌغؼٛدٞ.َ اٌظبدس ِٓ ِؤعغخ إٌم7112٘ـ اٌّٛافك فٟ اٌؾبدٞ ػشش ِٓ شٙش عجزّجش ػبَ 8371شؼجبْ ػبَ 

ِمغُ اٌٝ  (ِبئخ ٚخّغْٛ ١ٍِْٛ س٠بي عؼٛدٞ) س٠بي عؼٛدٞ 811,111,111 اٌؾبٌٟاٌخ١ٍظ  إرؾبدسأط ِبي ششوخ  ٠جٍغ 
( ػشش س٠بالد عؼٛد٠خ ٌٍغُٙ اٌٛاؽذ ٚع١ّغ رٍه األعُٙ 81عُٙ ثم١ّخ إع١ّخ لذس٘ب ) (خّغخ ػششح ١ٍِْٛ) 81,111,111

 َ.7112ا١ٌَٛ اٌؾبدٞ ػشش ِٓ شٙش عجزّجش ػبَ ِٕز ػٍٝ رذاٚي ِٚذسعخ  ِذفٛػخ اٌم١ّخ ثبٌىبًِ

فٟ ِغبي اٌزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ ػٍٝ اٌّّزٍىبد ٚاٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌزأ١ِٓ ػٍٝ اٌّشوجبد ٚرأ١ِٓ األشخبص اٌخ١ٍظ  إرؾبدرؼًّ ششوخ 
 ٚاٌزأ١ِٓ اٌـجٟ ٚفٟ ع١ّغ األٔشـخ اٌّزّّخ ٌألػّبي اٌّزوٛسح ثئعزضٕبء اٌؾّب٠خ ٚاإلدخبس.

شبسع اٌظٙشاْ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،  –اٌخ١ٍظ فٟ اٌذِبَ، ِشوض اٌّؼغً اٌزغبسٞ  إرؾبدمش اٌشئ١غٟ اٌؾبٌٟ ٌششوخ اٌّ إْ
اٌخ١ٍظ  إرؾبدفٟ ششوخ ؽب١ًٌب . ٠جٍغ ػذد اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ 48347اٌذِبَ  1281ٚػٕٛاْ ِىزجٙب اٌّغغً ٘ٛ: ص. ة: 

 ِٛظف رمش٠جًب.  423

 . اٌؼشع ِغزٕذ فٟ اٌخ١ٍظ إرؾبد ثششوخ اٌّزؼٍمخ اٌزفبط١ً ِٓ اٌّض٠ذ رؼ١ّٓ ٚع١زُ

 

 األههية بشركة تتعهك معهىمبت -6

ٌٍزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ" وششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ػبِخ ثّٛعت لشاس ِغٍظ اٌٛصساء سلُ  األ١ٍ٘خرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ رأع١ظ "ششوخ 

َ ٚثّٛعت 7115اٌّٛافك اٌزبعغ ِٓ شٙش أوزٛثش ػبَ ٘ـ 8372( اٌظبدس فٟ ا١ٌَٛ اٌغبدط ػشش ِٓ شٙش سِؼبْ ػبَ 744)

٘ـ اٌّٛافك ٠َٛ اٌؾبدٞ ػشش ِٓ شٙش  أوزٛثش 8372( ثزبس٠خ اٌضبِٓ ػشش ِٓ شٙش سِؼبْ ػبَ 51اٌّشعَٛ اٌٍّىٟ سلُ )َ/

١خ ػٍٝ رشخ١ض اعزضّبس خذِٟ طبدس ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالعزضّبس فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث األ١ٍ٘خَ. ٚلذ ؽظٍذ ششوخ 7115ػبَ 

اٌّٛافك فٟ اٌخبِظ ِٓ  ـ8375٘ػبَ ثزبس٠خ اٌغبثغ ٚاٌؼششْٚ ِٓ شٙش عّبدٜ اٌضبٟٔ / 8175751372431اٌغؼٛد٠خ سلُ /

ثزبس٠خ  8181741338ٌذٜ اٌغغً اٌزغبسٞ فٟ اٌش٠بع رؾذ اٌشلُ  األ١ٍ٘خَ. وّب رُ رغغ١ً ششوخ ١ٔٛ٠7111ٛ ػبَ  شٙش 

ػٍٝ  األ١ٍ٘خَ. ٚلذ ؽظٍذ ششوخ 7112ػشش ِٓ شٙش عجزّجش ػبَ  زبعغاٌ٘ـ اٌّٛافك ٠َٛ 8371اٌغبثغ ِٓ شٙش سِؼبْ ػبَ 

٘ـ اٌّٛافك فٟ 8341األٚي ػبَ  سث١غ( ثزبس٠خ اٌضبٟٔ ػشش ِٓ شٙش 71141/ 71رشخ١ض ثّضاٌٚخ ٔشبؽ اٌزأ١ِٓ سلُ )د َ ْ /

 َ اٌظبدس ِٓ ِؤعغخ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌغؼٛدٞ.7111اٌزبعغ  ِٓ شٙش ِبسط 

ِمغُ اٌٝ  (١ٍِْٛ س٠بي عؼٛدٞ عزِْٛبئخ ٚ) س٠بي عؼٛدٞ 851,111,111 اٌؾبٌٟ خاأل١ٍ٘سأط ِبي ششوخ  ٠جٍغ

( ػشش س٠بالد عؼٛد٠خ ٌٍغُٙ اٌٛاؽذ ٚع١ّغ رٍه األعُٙ 81عُٙ ثم١ّخ إع١ّخ لذس٘ب ) (ػششح ١ٍِْٛ )عزخ 85,111,111

فٟ ِغبي اٌزأ١ِٓ  األ١ٍ٘خَ. رؼًّ ششوخ ٠7112َٛ اٌؼبشش ِٓ شٙش  ِبسط ػبَ ِٕز  ػٍٝ رذاٚيِٚذسعخ  ِذفٛػخ اٌم١ّخ ثبٌىبًِ

 اٌؼبَ ٚاٌزأ١ِٓ اٌظؾٟ.١ِٓ زأاٌاٌزؼبٟٚٔ فٟ فشٚع 

اٌٍّض، شبسع طالػ اٌذ٠ٓ رمبؿغ شبسع اٌغبِؼخ، اٌش٠بع، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،  فٟ األ١ٍ٘خاٌّمش اٌشئ١غٟ اٌؾبٌٟ ٌششوخ  إْ

 827 األ١ٍ٘خششوخ فٟ ؽب١ًٌب . ٠جٍغ ػذد اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ 88487اٌش٠بع  141ٛ: ص. ة: ٚػٕٛاْ ِىزجٙب اٌّغغً ٘

 ِٛظف رمش٠جًب. 

 . اٌؼشع ِغزٕذ فٟ األ١ٍ٘خ ثششوخ اٌّزؼٍمخ اٌزفبط١ً ِٓ اٌّض٠ذ رؼ١ّٓ ٚع١زُ

 

 انصفمة اتفبلية -7

 ِٓ وً ٠ؼزضَ اٌزٟ اٌششٚؽ ؾذدُر اٌزٟ اإلعزؾٛار ارفبل١خ إثشاَػٍٝ  األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ ٚششوخ  إرؾبدششوخ  ٚافك وً ِٓ ِغٍظ إداسح

 . اٌؼشع ِغزٕذ فٟ اٌظفمخ ارفبل١خ ششٚؽألؽىبَ ٚ اٌىبٍِخ اٌزفبط١ً إدساط ع١زُ .ٌٙب ٚفمب اٌظفمخ إرّبَ اٌششوز١ٓ

 



 معهىمبت إضبفية -8

رٕض ػٍٝ اػزضاُِٙ اٌزظ٠ٛذ ٌظبٌؼ لشاساد ششوخ  األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ أ٠خ اٌزضاِبد ِٓ أٞ ِٓ ِغبّٟ٘ ششوخ  إرؾبدٌُ رزٍك ششوخ 

 .األ١ٍ٘خاٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ  إعزّبعاٌخ١ٍظ فٟ  إرؾبد

، أٚ األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ، أٚ ششوخ  إرؾبدِٓ لجً ششوخ  األ١ٍ٘خوّب ٌُ ٠زُ إعشاء أ٠خ رشر١جبد ؽٛي عذاد رؼ٠ٛؼبد رزؼٍك ثأعُٙ ششوخ 

، ١ٌٚغذ ٕ٘بن أ٠خ رشر١جبد خبطخ رزؼٍك ثأعُٙ ششوخ األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ أٚ ششوخ  إرؾبدشوخ رفبق ِغ شإلأٞ شخض آخش ٠زظشف ثب

اٌخ١ٍظ أٚ ششوخ  إرؾبد، أٚ أٞ شخض آخش ٠زظشف ثبالرفبق ِغ ششوخ األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ، أٚ ششوخ  إرؾبدِٓ لجً ششوخ  األ١ٍ٘خ

 .األ١ٍ٘خ

رفبق ِؼٙب ثؼًّ أٞ اٌزضاَ أٚ ارفبق ٠شزًّ ػٍٝ رشر١ت رؼ٠ٛغ أٚ خ١بس إلاٌخ١ٍظ أٚ أٞ شخض ٠زظشف ثب إرؾبدٌُ رمُ ششوخ 

)ثشىً سعّٟ أٚ غ١ش سعّٟ( ثؾ١ش ٠ىْٛ ؽبفضًا ألٞ شخض ٌالؽزفبف أٚ اٌزؼبًِ أٚ االِزٕبع ػٓ اٌزؼبًِ فٟ أعُٙ ششوخ 

 .األ١ٍ٘خ

 

 األههية مسبهمي مىافمة -9

 اعزىّبي ِٓ ثبٌزبٌٟ ٚرزّىٓ األ١ٍ٘خ ثششوخ اٌخبطخ اٌّبي أطس أعُٙ وبًِ ػٍٝ عزؾٛاراإل ِٓاٌخ١ٍظ  إرؾبد ششوخ رزّىٓ ٌىٟ

 غ١ش اٌؼبِخ اٌغّؼ١خ إعزّبع خالي اٌظفمخ إللشاس اٌّمزشؽخ اٌمشاساد ٌظبٌؼ ثبٌزظ٠ٛذ األ١ٍ٘خ ِغبّ٘ٛ ٠مَٛ ٚأْ فالثذ اٌظفمخ،

 رٌه فٟ ثّب ،األ١ٍ٘خ ٌششوخ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌؼبِخ اٌغّؼ١خ إعزّبع ؽٛي اٌزفبط١ً ِٓ اٌّض٠ذ رٛػ١ؼ ٚع١زُ ،األ١ٍ٘خ ٌششوخ اٌؼبد٠خ

 .اٌؼشع ِغزٕذ فٟ رؼ١ّٕٗ ع١زُ اٌزٞ األ١ٍ٘خ ششوخ رؼ١ُّ فٟ ٌٍؾؼٛس اٌمبٟٔٛٔ ٚإٌظبة اٌزظ٠ٛذ ِٚمزؼ١بد عزّبعاإل رٛل١ذ

 

 مهمة معهىمبت -11

 . ِب١ٌخ أٚساق أٞ فٟ االوززبة أٚ ٌٍششاء دػٛح أٚ ،ػشػًب ٠شىً ال اإلػالْ ٘زا إْ

اٌخ١ٍظ ٚششوخ  إرؾبد، ٚػٍٝ ِغبّٟ٘ ششوخ غ١ش اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خفٟ أٞ ٚال٠خ لؼبئ١خ  اإلػالْ ال ٠غٛص ٔشش ٘زا

اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ  إعزّبعأْ ٠جزٌٛا ِب ثٛعؼُٙ ٌؾؼٛس  خبسط اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خاٌز٠ٓ ٠م١ّْٛ  األ١ٍ٘خ

اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٚاٌزظ٠ٛذ  بدإعزّبػأٚ رؼ١١ٓ ٚو١ً ٌؾؼٛس  أٚ اٌزظ٠ٛذ ػٓ ثؼذ،اٌخ١ٍظ  إرؾبدٚششوخ  األ١ٍ٘خ

ٌٍؾظٛي  ِٓ ِغزٕذ اٌؼشع (7ِشاعؼخ اٌٍّؾك ) األ١ٍ٘خٚػٍٝ ِغبّٟ٘ ششوخ  ،اٌؼشع ِغزٕذفٟ رٛػ١ؾٗ  ع١ز١ُٔبثخ ػُٕٙ وّب 

اٌغّؼ١خ  خاليخ ماٌظف إلشاسٌٍزظ٠ٛذ ػٓ ثؼذ ػٍٝ ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌزفبط١ً ٚاٌششٚؽ اٌالصِخ ٚاٌّـٍٛثخ 

 . األ١ٍ٘خاٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ 

 .شث١خ اٌغؼٛد٠خش اٌٍّّىخ اٌؼٚال٠خ لؼبئ١خ غ١ أٞ ِٓ أٚ فٟ ِٕٗ عضء أٞ أٚ اإلػالْ ٘زا رٛص٠غ أٚ ٔشش ٠غٛص ال

 االوززبة أٚ ػٍٝ، االعزؾٛار أٚ ششاء، ٌؼشع رش٠ٚظ أٚ دػٛح، أٚ ػشع، أٞ ِٓ عضء ٠شىً ٚال ِٕٗ، ٠مظذ ال اإلػالْ ٘زا إْ

 إرؾبد ششوخ ػشع رمذ٠ُ ع١زُٚ .غ١شٖ أٚ اإلػالْ ٘زا أٚ اٌظفمخ، ٘زٖ ثّٛعت ِب١ٌخ أٚساق أٞ ِٓ اٌزخٍض أٚ ث١غ، أٚ فٟ،

 .اٌظفمخ ثٙزٖ اٌّزؼٍمخ ٚاألؽىبَ اٌششٚؽ وبفخ زؼ١ّٓع اٌزٞ األ١ٍ٘خششوخ  ٌّغبّٟ٘اٌخ١ٍظ 

 ٌزٌه اٌالصَ اٌزشخ١ض ػٍٝ ٚاٌؾبطٍخ اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ أٔظّخ ٚفك رؼًّ اٌزٟ ششوخ ث١ذ اٌز٠ًّٛ اٌغؼٛدٞ اٌى٠ٛزٟ إْ

 آخش ؿشف أٞ ٌظبٌؼ رؼًّ ٚال ،اٌخ١ٍظ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌظفمخ إرؾبدٌششوخ اٌؾظشٞ اٌّغزشبس اٌّبٌٟ ٟ٘  اٌّب١ٌخ، اٌغٛق ١٘ئخ ِٓ

 ػٓ أٚ ،ث١ذ اٌز٠ًّٛ اٌغؼٛدٞ اٌى٠ٛزٟ ششوخ ػّالء ػ١ٍٙب ٠ؾظً اٌزٟ اٌؾّب٠خ رٛف١ش ػٓ ِغئٌٛخ رىْٛ ٌٚٓ ثبٌظفمخ، ٠زؼٍك

 .اٌخ١ٍظ إرؾبد ششوخ ثخالف ؿشف ألٞ اإلػالْ ٘زا فٟ إ١ٌٗ ٠شبس آخش رشر١ت أٚ أِش أٞ أٚ ثبٌظفمخ، اٌّزؼٍمخ االعزشبساد رمذ٠ُ

 

 

 

 

 



 :نالستفسبرات

 :انشركة األههية نهتأمين انتعبوني

 اٌّذ٠ش اٌّبٌٟ – ٔبعٟ اٌّظـفٝاإلعزبر/ 

 شبسع طالػ اٌذ٠ٓ، رمبؿغ شبسع اٌغبِؼخ اٌؼٕٛاْ: 

 88487 اٌش٠بع، 141ص.ة. 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 5119800 11 966+٘برف:  

 559989222 966+فبوظ: 

 

 شركة انىسبطة انمبنية )وسبطة كببيتبل(:

  ٔبئت سئ١ظ لغُ اٌٍّى١خ اٌخبطخ ِٚب١ٌخ اٌششوبد –أعذ ِؾّذ خبْ اإلعزبر/ 

 اٌؼ١ٍب اٌؼبَشبسع ، اٌّشٚطؽٟ 

  88174اٌش٠بع ،  11481ص.ة. 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 4067 494 11 966+٘برف: 

  4205 494 11 966+فبوظ: 



 :1 انمهحك

 انتعريفبت

 :رٌه غ١ش ػٍٝ اٌغ١بق ٔض إرا ػذا ف١ّب اإلػالْ، ٘زا خالي عبس٠خ اٌزب١ٌخ اٌزؼش٠فبد عزىْٛ

 .اٌخ١ٍظ ٌٍزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ إرؾبدٟ٘ ششوخ  اٌخ١ٍظ" إرؾبدششوخ "

 .ٌٍزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ األ١ٍ٘خٟ٘ ششوخ  "األ١ٍ٘خ"ششوخ 

ػٓ  األ١ٍ٘خششوخ ِٓ لجً ٚاٌّذفٛػخ سح اٌّظّذاٌخ١ٍظ ػٍٝ وبًِ أعُٙ سأط اٌّبي  إرؾبداالعزؾٛار ِٓ لجً ششوخ  ٟ٘ "اٌظفمخ"

دْٚ رغذ٠ذ أٞ  األ١ٍ٘خعُٙ عذ٠ذ ٌّغبّٟ٘ ششوخ  1,184,131اٌخ١ٍظ ِٓ خالي إطذاس  إرؾبدؿش٠ك ص٠بدح سأط ِبي ششوخ 

ٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌظبدسح ػٓ ١٘ئخ ٌٍششٚؽ اٌّزفك ػ١ٍٙب ث١ٓ اٌششوز١ٓ ثّٛعت إرفبل١خ اإلعزؾٛار ٚٚفمًب ٌألٚفمًب ِمبثً ٔمذٞ، رٌه 

اٌّغزّشح( بد اإلٌزضاِٚ ؿشػ األٚساق اٌّب١ٌخٚلٛاػذ اإلدساط ٚلٛاػذ  ٚاالعزؾٛار اإلٔذِبطاٌغٛق اٌّب١ٌخ )ثّب فٟ رٌه الئؾخ 

ًٍ  .اٌؼشع فٟ ِغزٕذ اٌزٞ ع١زُ رؼ١ّٕٙبأعبعٟ ٚفمًب ٌٍششٚؽ  ٚٔظبَ اٌششوبد، ٚثشى

اٌزٞ اٌخ١ٍظ  إرؾبدعزّبع اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ إ٘ٛ  اٌخ١ٍظ" إرؾبدعزّبع اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ إ"

 .ِزؼٍمخ ثبٌظفمخ أخشٜ أِٛسػّٓ  ٌغشع إلشاس اٌظفمخ ٚص٠بدح سأط اٌّبي، ع١ٕؼمذ

ٌغشع  اٌزٞ ع١ٕؼمذ األ١ٍ٘خعزّبع اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ إ٘ٛ  "األ١ٍ٘خعزّبع اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ إ"

 إلشاس اٌظفمخ.

ششوخ  ٌّغبّٟ٘ ٚرٌه ،(ٌٙب رأع١ً أٞ رٌه فٟ ثّب) اٌؼبد٠خ غ١ش اٌؼبِخ اٌغّؼ١خ إعزّبع ٘ٛ"اٌؼبد٠خ غ١ش اٌؼبِخ اٌغّؼ١خ إعزّبع"

 .إللشاس اٌظفمخ ١ٕؼمذع ٚاٌزٞ اٌغ١بق ؽغت ،األ١ٍ٘خ ِغبّٟ٘ أٚ اٌخ١ٍظ، إرؾبد

ٌذٜ رذاٚي ٚلذ  اٌخ١ٍظ اٌّغغ١ٍٓ فٟ ِشوض إ٠ذاع االٚساق اٌّب١ٌخ إرؾبدأعُٙ ششوخ  ؽبٍِٛاُ٘  اٌخ١ٍظ" إرؾبدششوخ  ِغبّ٘ٛ"

 ِخ غ١ش اٌؼبد٠خ.باٌغّؼ١خ اٌؼ إعزّبعزبس٠خ أؼمبد ثإلفبي اٌزذاٚي فٟ "رذاٚي" 

ٌذٜ رذاٚي ٚلذ إلفبي اٌزذاٚي  اٌّغغ١ٍٓ فٟ ِشوض إ٠ذاع االٚساق اٌّب١ٌخ األ١ٍ٘خأعُٙ ششوخ  ؽبٍِٛاُ٘  "األ١ٍ٘خششوخ  ِغبّ٘ٛ"

 اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ. إعزّبعزبس٠خ أؼمبد ثفٟ "رذاٚي" 

 عُٙ.ىً س٠بي عؼٛدٞ ٌ 81اٌخ١ٍظ ثم١ّخ  إرؾبدبي ششوخ األعُٙ اٌؼبد٠خ فٟ سأعّٟ٘  اٌخ١ٍظ" إرؾبد"أعُٙ ششوخ 

 س٠بي عؼٛدٞ ٌىً عُٙ. 81ثم١ّخ  األ١ٍ٘خاٌؼبد٠خ فٟ سأعّبي ششوخ  ٟ٘ األعُٙ "األ١ٍ٘خ"أعُٙ ششوخ 

 ِغبّ٘ٛع١ؾظً ػ١ٍٗ  ٚؽ١ذاٌخ١ٍظ اٌغذ٠ذح اٌزٟ ع١زُ إطذاس٘ب وّمبثً  إرؾبدٟ٘ أعُٙ ششوخ  اٌخ١ٍظ اٌغذ٠ذح" إرؾبد"أعُٙ ششوخ 

 .إرا رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌظفمخ اٌؼشعِغزٕذ ٚفمًب ٌششٚؽ  ٚأؽىبَ  األ١ٍ٘خششوخ 

س٠بي عؼٛدٞ إٌٝ  811,111,111اٌخ١ٍظ ِٓ  إرؾبدِبي ششوخ  ٟ٘ اٌض٠بدح اٌّمزشؽخ فٟ ؽظخ سأط "ص٠بدح سأط اٌّبي"

 اٌخ١ٍظ اٌغذ٠ذح. إرؾبدس٠بي عؼٛدٞ ػٓ ؿش٠ك إطذاس أعُٙ ششوخ  738,141,311

، ػّٓ األ١ٍ٘خٚاٌّّٛعٗ ٚاٌّزبػ ٌّغبّٟ٘ ششوخ  ٚاالعزؾٛار اإلٔذِبطالئؾخ ألؽىبَ  ٘ٛ اٌّغزٕذ اٌّـٍٛة ٚفمًب ع""ِغزٕذ اٌؼش

ٗ ٌّغبّٟ٘ ششوخ اٌّّٛعٚ اٌزٞ ع١زُ رؼ١ّٕٗ فٟ ِغزٕذ اٌؼشع ٚ٘ٛ اٌّغزٕذ "األ١ٍ٘خ"رؼ١ُّ ششوخ  آخش٠ٓ، ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌظفمخ.

ؽٛي اٌظفمخ ٚخـؾ ششوخ  األ١ٍ٘خأخشٜ، ػٍٝ سأٞ ِغٍظ إداسح ششوخ ش١بء أف١ّب ٠زؼٍك ثبٌظفمخ، ٚاٌزٞ ٠ؾزٛٞ، ػّٓ  األ١ٍ٘خ

ِٚٛظف١ٙب، ثبإلػبفخ اٌٝ ِؼٍِٛبد أخشٜ رزؼٍك ثؾظض اٌٍّى١خ ٚاٌزؼبِالد ٚاٌؼمٛد اٌغٛ٘ش٠خ  األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ ثشأْ ششوخ  إرؾبد

اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ  إعزّبع، ٚاٌزٞ ٠شًّ أ٠ؼًب، اٌذػٛح ٌؾؼٛس ٚاالعزؾٛار بطاإلٔذِِٓ الئؾخ  41ثّب ٠زٛافك ِغ اٌّبدح 

، ثبإلػبفخ إٌٝ أ٠خ األ١ٍ٘خاٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌششوخ  ئعزّبعاٌخ١ٍظ، ٚاٌزظ٠ٛذ، ّٚٔبرط اٌزٛو١ً اٌخبطخ ث إرؾبدٌششوخ 

 .ِغزٕذاد أخشٜ رزؼٍك ثبٌظفمخ

ًٍ ِٓ ششوخ  اٌزٞخ اإلعزؾٛار ٟ٘ إرفبل١ "إرفبل١خ اإلعزؾٛار"  ٘زا اإلػالْ.ثزبس٠خ  األ١ٍ٘خاٌخ١ٍظ ٚششوخ  إرؾبدرُ إثشاِٙب ِٓ لجً و

اٌغؼٛد٠خ شبٍِخ ؽ١ضّب ٠غّؼ إٌض، أٞ ٌغٕخ، أٚ ٌغٕخ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ  ٟ٘ "ا١ٌٙئخ" أٚ "١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ"

 رف٠ٛؼٗ ٌٍم١بَ ثأٞ ٚظ١فخ ِٓ ٚظبئف ا١ٌٙئخ.فشػ١خ، أٚ ِٛظف، أٚ ٚو١ً ٠ّىٓ أْ ٠زُ 

 اٌغٛق ٌٕظبَ ٚفمب اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌّّىخ فٟ اٌّؤعظ( رذاٚي) اٌغؼٛد٠خ اٌّب١ٌخ اٌغٛق ٘ٛ"رذاٚي" أٚ" اٌغؼٛد٠خ اٌّب١ٌخ "اٌغٛق

 .اٌّب١ٌخ



َ ٚاٌزٞ 81/11/7181افك اٌّٛ٘ـ 71/8/8342، ثزبس٠خ 4٘ٛ ٔظبَ اٌششوبد اٌظبدس ثبٌّشعَٛ اٌٍّىٟ سلُ َ/ "ٔظبَ اٌششوبد"

 إدخبٌٙب ػ١ٍٗ.٠زُ  لذٚأٞ رؼذ٠الد َ، 17/11/7185٘ـ اٌّٛافك 71/12/8342ػزجبسًا ِٓ أطجؼ ٔبفزًا ا

-11-8اٌظبدسح ػٓ ِغٍظ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ثّٛعت اٌمشاس سلُ  ٚاالعزؾٛار اإلٔذِبطٟ٘ الئؾخ  "ٚاالعزؾٛار اإلٔذِبط"الئؾخ 

 41َ( ثٕبًء ػٍٝ ٔظبَ اٌغٛق اٌّب١ٌخ اٌظبدس ثبٌّشعَٛ اٌٍّىٟ سلُ َ/4/81/7112٘ـ، )اٌّٛافك 78/1/8371ثزبس٠خ  7112

ثمشاس ِغٍظ ١٘ئخ  ، ٚاٌّؼذٌخ٘ـ71/8/8342ٚربس٠خ  4ٍّىٟ سلُ َ/٘ـ ٚٔظبَ اٌششوبد اٌظبدس ثبٌّشعَٛ ا7/5/8373ٌٚربس٠خ 

َ ثٕبًء ػٍٝ ٔظبَ اٌغٛق اٌّب١ٌخ اٌظبدس 74/13/7181٘ـ اٌّٛافك 12/11/8341ٚربس٠خ  7181-31-4اٌغٛق اٌّب١ٌخ سلُ 

ٚربس٠خ  41٘ـ ٚٔظبَ اٌششوبد اٌظبدس ثبٌّشعَٛ اٌٍّىٟ سلُ َ/17/15/8373ٚربس٠خ  41ثبٌّشعَٛ اٌٍّىٟ سلُ َ/

 ٘ـ. 71/18/8342

اٌظبدسح ػٓ ِغٍظ  بد اٌّغزّشحاإلٌزضاِؿشػ األٚساق اٌّب١ٌخ ٟٚ٘ لٛاػذ  "بد اٌّغزّشحاإلٌزضاِاٌّب١ٌخ ٚؿشػ األٚساق "لٛاػذ 

َ ثٕبًء ػٍٝ ٔظبَ اٌغٛق 72/87/7182٘ـ اٌّٛافك 1/3/8341ٚربس٠خ  7182-874-١٘4ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ثّٛعت اٌمشاس سلُ 

 ٘ـ.7/5/8373خ ٚربس٠ 41سلُ َ/اٌّب١ٌخ اٌغؼٛد٠خ اٌظبدس ثبٌّشعَٛ اٌٍّىٟ 

ٟ٘ لٛاػذ إدساط األٚساق اٌّب١ٌخ ٌذٜ ششوخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ )رذاٚي( اٌّٛافك ػ١ٍٙب ثمشاس ِغٍظ ١٘ئخ اٌغٛق  "لٛاػذ اإلدساط"

 .72/87/7182َ٘ـ اٌّٛافك 1/3/8341ثزبس٠خ  7182-874-4اٌّب١ٌخ سلُ 

ًٍ رؼ١ّٕٙب ع١زُ ٚاٌزٟ اٌظفمخ ٟ٘ ششٚؽ ""اٌششٚؽ  اٌؼشع. ِغزٕذ فٟ وبًِ ثشى

اٌخ١ٍظ أٚ أِش ٠زؼٍك ثبٌؾمٛق  إرؾبداٌخ١ٍظ ثغجت أِش ٠زؼٍك ثشعٍّخ ششوخ  إرؾبد٠ؼٕٟ أٞ رغ١١ش فٟ سأعّبي ششوخ  إػبدح ١٘ىٍخ""

 اٌخ١ٍظ اٌّظّذس. إرؾبدِبي ششوخ  اٌٍّؾمخ ثأٞ عضء ِٓ سأط قأٚ اٌزؼذ٠ً فٟ اٌؾمٛ صأٚ األٔمب

 .اإلػالْ ٘زا٘ٛ  "اإلػالْ"

 

 


