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بهوف لتفيق   تعيون لع شررة    وات ت دختيمرر      ولدسرراولت   إتش سررل دتولوا لروةلا لدليد  وقعت شررة    
 Marginبيدهيلش )لرسررره  ولروةلا لدليد   عن قة ل لدشرررةلء فل  ن   تولودلتلو ا علالء لتش سرررل لد

Trading  د وفة هذل لدتعيون أوا بةايلج تيمرر   دشررةلء لروةلا    لخ ون جا ه لمررة    400( بق ل  تبخغ
لدلمررة   وتوسرر ع قيعوم لدلتولود ن  بلي  و سرريه  فل إاةلء علخ يت لدتولوا فل لدبوةمرر     .لدليد   بيدهيلش

  اع س عخى الو لالقتميو لدلمة 
 

تليشر ي  لع قةلة لده ة  لدعيل  دخةقيب  لدليد   لدمريوة هذل لدعي  بيدسرليش دشرة يت لدتيمر     أتل هذل لدتعيون  
بتوف ة قةوض سرة ع  دعلالء شة يت تولوا لروةلا لدليد   لدلتعيلخ ن بيدهيلش   لي  ع س هذل لدتعيون اق   

 يت تولوا لروةلا لدليد   فل لمرة ولحوم لن  بةى شرة      إتش سرلشرة    وات ت فل يبةم وأولء شرة
لدلسررتالة ن  ودقيعوم  ب ةم لن لدعلالء لن لدلؤسررسرريت    ولديوليت لدتل تقولهي إتش سررل  وفقي  دحج  لدتولوا

 .لرفةلو 
 

تت ح      أن هذه لالتفيق  لتش سرى دتولوا لروةلا لدليد   ولدسراولت   دشرة  لدعضرو لدلاتو     حسرن شر ة أ و 
  علخ يت   ة ت س  وذدك لن يالا   بجل ع فةيته   لدلسيهل ن فل لدبوةم لن    عة ض يول  قيعوم  فةص  ب ةم د

  لشر ةل  إدى أن إتش سرل تةت ف فل إبةل   لدتلو ا عبة أوا بةايلج تيمر   دشرةلء لروةلا لدليد   بيدهيلش
هذه لالتفيق   عخى يبةتهي لدللتوم فل سررروا لدليا وعالقيتهي لدوق وم لع علالةهي وشرررة يت لديوليت لدليد    

 غ ة لدلمةف  . 
 
فل لرسريس عخى لولةوهي لدييمر  ديول  لدلتعيلخ ن بيدهيلش    تعتلو    يات شرة يت لدسرلسرةم    نإ"وأضريف    

فل ظا لالهتلي  بتشررج ع مرراية لدلسررتالة ن عخى لدتولوا واشررة اقيف  لالسررتالية فل   إال أاه  لن علالةهي
دعلالء لدتولوا ل   سرتق عح ث  تقو  فةص  ب ةم دضر  ألولا جو وم     لاا هذه لالتفيق يت لدبوةمر  ب اه  فنن  

 "لدسوا و حقل ب ة  لستالية أفضا.فل س ود  لد ف يوم للي  اع س عخى  بلبيدغ أ بة
 

م موعة ك موكت تاما وة ةلياب ةلبك ا  موةانوتاب مو ان  اااااااااااااااابم     ومن جانبهاأ د اع دااااااااااااااالتاع ذي ل
دن موة ةلياب واان موادانف    

موخنصااااااب  نوماااااال  موة ااااااام  ت عيم موحللل موةنوتب ومألفومت مإلدااااااة ةنمدب موةلك ع  وةلم هب موكولممت ومإلتكتنجنت  
 يل ت لتا مألفومت موكةودلتب ومإلدااااااة

ف
  تةتحان موايئب مولنمب ولعقن ب   ةودن موة ةليب تادصااااااب فمةةن

نمدب مو عيع  موتل
 موةنوتب. 

 
ةب تتش س   ودضااااانن سبحن دااااالعمت اكلقيا تت نقتب موكةود  م وهمم موكلنون   وموماااااتعمت  وكعمول مألومم  موةنوتبا ما شر

ةكي     ةشاا يا موكعمول يل مألومم  موةنوتب  وياعن مىل تلداايا قنيع  مولة ت وصااانم موةمااة ةادن موةكلنملي    اي   موشاار
  تة   نوعووب موة دب.سث كتن     نوللمصب موة دبم تتث يل ك

  نإلقكصنف موة ا ومإلص تنت مواتكلتب موتل



 
 - انتهى-

 

 :  والسندات نبذة عن اتش سي لتداول األوراق المالية

شة   إتش سل دتولوا لروةلا لدليد   ولدساولت ولحوم لن أ بة شة يت تولوا لروةلا لدليد   فل لمة وفقي  دحج   تعو 

لدتولوا  وتقو  لدشة   بتقو   يوليتهي دقيعوم  ب ةم لن لدعلالء لن لدلؤسسيت و بية لدلستالة ن لرفةلو. اجحت شة   لتش  

فل بايء قيعوم علالء  ب ةم تتلتع بيدعو و لن لديوليت ويول  فة ل لواوا به   1999سل دتولوا لروةلا لدليد   لاذ عي  

  هوف ولةلي إدى أقمى فيةوم وةضي دعلالةه

ولدتل تعو لن   1996وهل إحوى لدشة يت لدتيبع  دشة   لتش سل دألوةلا لدليد   ولالستالية لدتل ت  تأس سهي عي  

 سق  لدلؤسسيت لدليد   لدةلةوم فل لمة ولدشةا لرو

تقو  لتش سل دتولوا لروةلا لدليد   يوليت لدسلسةم دخلتعيلخ ن فل: لرسه  لدلوةج  فل لدبوةم  لدلمة    وشهيولت  

( لدلموةم لن لدشة يت لدلمة   ولدلق وم عخى بوةم  داون. بيإلضيف  إدى لدساولت لدح ول   GDRلإل ولع لدوود   )

لتش سل يوليت إوةلج لدشة يت فل لدبوةم  لدلمة  .  لي تض  لتش سل  ولرسه  لدا ة لوةج  فل لدبوةم .  لي تقو  

 وتولوا لدساولت ولروةلا لدليد   لرجاب   ضلن بيق  يوليتهي يول  لدتولوا لإلد تةوال

 


