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للوحاجرة بأسهن اإلصذارات وحذات صنذوق أصىل وبخيث  هالكيالوىضىع: دعىة الجحواع السادة 

 األولية الوحىافقة هع الضىابط الشرعية

 

للوحااااااجرة بأساااااهن اإلصاااااذارات األولياااااة    وحاااااذات صااااانذوق أصاااااىل وبخياااااث     هالااااا  ويلنااااااع
 ,الوحىافقة هع الضىابط الشرعية

 

 السالم عليكن ورحوة اهلل وبركاجه,
 

فييييي اٌةدايييييث ٔىييييىسوُ عٍييييت اٌامييييث اٌدييييي ِٕادّٛ٘ييييب ٌٕييييب ًدازت اسييييداّبزاخىُ ِٚدغٍعييييْٛ دائّييييب  ٌداميييييك       

 أوةس ليّث ِضبفث عٍت اسداّبزاخىُ.

ّ    56اٌّٛضييييٛال أعييييرٖ ٚ بييييبٌسدٛال  ٌييييت اٌّييييبدت )    ببًشييييبزت  ٌييييت   بز ( فمييييست )أ( ِييييٓ دئاييييث مييييٕبديك ادسييييدا

دعييييٛخىُ ٌاضييييٛز اددّييييبال  ييييبٍِي ٚ ييييداج    ِييييديس اٌصييييٕدٚق , يسييييس اٌصييييبدزت عييييٓ ٘يئييييث اٌسييييٛق اٌّييييبٌي  

ٚاٌّمييييسز  ٌٍّدييييبدست ب سييييُٙ اًمييييدازاج افٌٚيييييث اٌّدٛافمييييث ِيييي  اٌضييييٛابظ اٌىييييسعيث    مييييٕدٚق أمييييٛي ٚب يييييح  

ِسييييييب    01:30 اٌسييييييبعثَ, عٕييييييد 23/01/2017٘ييييييي  اٌّٛافييييييك 25/04/1438بدييييييبزي   ٓافثٕيييييييعمييييييدٖ يييييييَٛ 

ِمييييس شييييسوث أمييييٛي ٚب يييييح ادسييييداّبزيث اٌٛاليييي  فييييي ِديٕييييث اٌسيييييبض ,  فييييي ِسييييب   02:00ٚ دييييت اٌسييييبعث 

ٚذٌييييه ٌٍدصييييٛيح عٍييييت اٌدغيييييساج اٌّمدس ييييث      اٌييييدٚز اٌسييييبب   –ِةٕييييت اٌعمبزيييييث اٌابٌاييييث    –عسيييييك اٌعٍيييييب   –

 شسٚط ٚ أ ىبَ اٌصٕدٚق: فياٌدبٌيث 

خعسيييييف اٌسييييٛق فييييي لبئّييييث اٌّصييييغٍابج,  يييييع أمييييةم : أسييييٛاق افسييييُٙ اٌسييييعٛديث ٚخىييييًّ         .1

 ّٔٛ. -خبسي, ٚ سٛق افسُٙ اٌّٛاشي  –سٛق افسُٙ اٌسعٛدي 

خعسييييييف أسيييييُٙ اٌىيييييسوبج فيييييي لبئّيييييث اٌّصيييييغٍابج,  ييييييع أميييييةم : ٘يييييي أسيييييُٙ اٌىيييييسوبج      .2

 ببًضبفث  ٌت اٌٛ داج اٌعمبزيث اٌّدداٌٚث. اٌّدزدث في اٌسٛق ٚ أسُٙ اًمدازاج افٌٚيث

( ِ ييييييبعس ادسييييييداّبز اٌسئيسيييييييث,  يييييييع سيييييييداًّ اٌصييييييٕدٚق اٌّ ييييييبعس اٌّدعٍمييييييث    10فمييييييست ) .3

ببٌديييييداٚي فيييييي ميييييٕبديك ادسيييييداّبز اٌعمبزييييييث اٌّدداٌٚيييييث ببًضيييييبفث  ٌيييييت عٛاِيييييً اٌّ يييييبعست اٌّسخةغيييييث  

 ّٔٛ. –ببٌدداٚي في أسُٙ اٌسٛق اٌّٛاشي 

 , ىُٔيببييث عييٕ  شيي ص ٌٍاضييٛز ٚ اٌدصييٛيح  أٚ خٛويييً اٌّىييبز  ٌيييٗ ش صيييب    ٛز ادددّييبال ٚعٍيييٗ, يسدييت ِييٕىُ  ضيي   

, ِيي   بيييَٛ عّييً ٚا ييد  ادددّييبالِٚٛافييبت اٌىييسوث ببٌدٛويييً اٌّصييدق ِييٓ اٌغسفييث اٌدجبزيييث أٚ أ ييد اٌةٕييٛن لةييً أعمييبد    

بيي ْ  , عٍّييب  اٌٙٛيييث اٌٛعٕيييثِساعييبت اٌاضييٛز لةييً ادددّييبال بٛلييح وييبفي ًخّييبَ ادييسا اج اٌدسييجيً ِيي  أّ٘يييث ا ضييبز    

% عٍييت افلييً  25عييدد ِييٓ ِييبٌىي اٌٛ ييداج ِّييٓ يٍّىييْٛ ِجدّعيييٓ       ضييٛز  ادددّييبالإٌصييبة اٌمييبٔٛٔي دٔعمييبد   

 ِٓ ليّث ٚ داج اٌصٕدٚق.

ٚخفضييٍٛا بمةييٛي فييبئك اد دييساَ ٚاٌدمييديس عٍييت  سييٓ خعييبٍِىُ, ٚفييي  ييبي وييبْ ٌييديىُ أي اسدفسييبزاج ب صييٛص            

 . 966-11-419-1797 اٌدسدد ببدخصبي بٕب عٍت اٌسلُ٘را اٌّٛضٛال اٌسدب  عدَ 

 

 ,هع أطيب الححيات

 

 شركة أصىل وبخيث االسحثوارية

 م 12/10/7102 الحاريخ :
 ها 14/10/0041 الوىافق : 

.مرفق لكم طيه نسخة من الشروط واألحكام بعد التعديل المقترح لالطالع 

.نسخة من نموذج التوكيل 


