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ل د تبددد
مدددا الش د ادا ددبات ددنوات و قدددد أصددد تيمددت الش د ادات لقا ي دا ً لمدددا مما لددت مددا لددم ي طددر البن د ب د
ددداريإل اإل ددد يقاا بينمدددا يددددا الاا دددد ال راامدددي علدددي الي ددداب القدددارل ندددد عن دددا مدددد ا و ندددد طلدددب الاميدددد
ا ابدددت م ددددم ال قديدددد) يقدددوم البنددد إدددي اددد ا اليالدددت بهلءا دددا لقا يدددا ً ندددد عن دددا مدددد ا وعدددداإت تيم دددا و ا دددداا
الم راام على الي اب القارل للاميد .
ً
نددد عن ددا مدددا الش د ادا تبددد عن ددا الربددا و قديددداا لقا ي دا لمدددا مما لددت ي د م عددداإت الاا ددد د الربددا ا يددر علددي
أصد تيمت الش ادات المقددا ااا د م راام .
صدر الش ادا بالقنيه المصرل بقيمت 1000قم ومدا فا ا بدو يد أتصي .
يدددل الشدددرا مافدددود للمصدددريي و يدددرام مددد القن ددديات ا دددر – أإدددراد طبيايدددي وأشددد ا ع باريدددت بددددو
يد أتصى .
يقدددول الشدددرا با دددما القصدددر بددددو يدددد أتصدددي وإدددي يالدددت الشدددرا لدددي ي دددابات مف ويدددت بقدددرار مددد الميامدددت
الم صت ي اي اليصود لي مواإقت ا ا الميامت لي شرا الش ادات .

انياً :مــاــدد الــاــا ــد
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يبدأ عي اب الاا د ع بارا ً م أود الش ر المي دل ال الي لش ر الشرا .
يي دددب الاا دددد ددد الف دددرات الربدددا دددنويت وإقدددا لل قدددويم المدددي دل بندددا لدددى ن دددا ا مددداد الفاليدددت وإقدددا لن دددام
البن .
ال يددد م صدددر الاا دددد صدددياب الشددد ادات وعنمدددا ياددداد ع ددد مار تيمدددت الشددد ادا و ا دددداا الميقدددل لاامدددد مددددا الربدددا
ال الي واا ا ي ى ن ايت أقل ا.
ي ددمل ليددا ل الش د ادا اليصددود لددى  % 50م د الاا ددد المقمددا للش د ادا لمددرا وايدددا بيددد أتصددى باددد مدددي أربددا
نوات لى ا تد م اريإل اإلصدار أو ال قديد .
الاا د المولع لألإراد الطبيايي بقدر ن بت اإلي ياطي القانوني لدل البن
يقد الاا د المولع لألش ا اإل باريي
المرالل المصرل لادم ع فا م اا إراد الطبيايي .

ال اً :القوا د المن مت لإل رداد
لدددى ا تدددد مددد

ددداريإل

 -1يقدددول اال ددد رداد القل دددي للشددد ادات بقيمدددت 1000قدددم ومددددا فا ا بادددد مدددرور دددامي
اإلصدار .
 -2إددي يالددت اال د رداد إدده تيمددت الاا ددد المي ددب لددي الشدد ادا ياددادد الاا ددد المددولع لددى ي ددابات اإل دد مار الاددام
د إ را ريا الش ادا ويطبل لي ا توا د عي اب الاا د لى ي ابات اإل مار الاام .
بالبن
 -3إدددي يالدددت وإددداا صدددايب الشددد ادا ددد مر الشددد ادا تا مدددت ي دددى ن ايدددت مدددد ا مدددا تيدددام البنددد بهيقدددا قديدددداا وإدددي
يالت ر بت الور ت عن ا الش ادا وع رداد تيم ا تبد يلود أقل ا يللم مواإق م قمياا لى اإل رداد.
رابااً :الـــ ــــداود
الشدد ادات ع ددميت و ددددا إددي اامل دددا ياددام الشدددريات اإل دد ميت وال يقددول ال صدددر
أو اليوالت أو أيت طريقت أ رل.
ام اً :الملايا ا ر

إي ددا للءيدددر بددالبيا أو ال ندددالد

قدددددد

 -1عقددددرا مليددددات ا دددد ماريت مددددا البندددد بدددددمان ا بالشددددروط وا وددددداع ال ددددي ييدددددداا البندددد  .لددددي أ
الش ادات لقا يا ً إي يالت منل ع ما بدمان ا .
 -2صدددياب الشددد ادات إرصدددت دا الامدددرا إدددي ال ددديب الددد ل يقريددده البنددد مدددر ي إدددي الادددام بشدددرط مدددرور ددد ت
5000قم.
أش ر وأال قد تيمت الش ادات

وتيا الاميد ................................................................................................... :

