
 
 
 

 

    التوزيتتتتع أو   للنشتتتتتت    مخصتتتتتتصتتتتتت   ليستتتتتت  فيه الواردة  والمعلومات البيان  هذا 
 
ا   التوزيتتتتع هذا   فيها   يعتب   قضتتتتتتا ي   والي  أي   إىل أو ف

ً
 ذات للقواني     انتهاك

   بها  المعمول اللوا ح أو   الصل 
 
 القضا ي .  الوالي   هذه ف

ا  يشكل وال  فقط  اإلعالمي  لألغراض  مخصص اإلعالن  هذه
ً
اء  عرض    مالي  أوراق  لش 

 
   .قضا ي  والي  أي ف

 .داخلي   معلومات اإلعالن  هذا  يتضمن

 

تحصخخع ى م ةفاةبا الرفة خخا الكصخخ  ا  «IDH»التشخخص ا الكتملة ا البلة خخا  

 لتنف ذ الب د الكزدوج ألسهكهل العلد ا
 

على أن  كرن هذا القيد مكمًلا ، IDH.CAنيه الميهر  تت  ةر  بللج الشهرة  بللوررةه  الميهر   تداول أسهم  دءمن المقرر ب

 .بين الوررةتين بيررة متول ل  بررة  لندن تداول أسم  الشرة  حلليال فيل

 
 2021 مايو  5

 
وهي   (،IDHCأعلن  اليرم شههرة  التشههايم المتكلمل  القلباهه  جالمدرب  في بررةهه  لندن تت  ةر    –)البله ة ولندن(  

عن حيرلمل   ،تمتد أعمللمل عور أسراق مير واألر ن والسر ان ونيجير لوفي مجلل الرعل   اليتي   شرة  رائدة ومتايي   

سههم  الشههرة  الةل    في السههرق الرئيسههي بللوررةهه  ألتنفيذ القيد المز وج بشهه ن لجن  القيد بللوررةهه  الميههر    مرافق    على

  . ISIN : EGS99021C015 دوليوةر  الترقي  ال  IDH.CAتت  ةر  المير   
 

ةلف  المتطلولت القلنرني  والتنظيمي  الًلزم   شههرة   ال  تمثل الاطرة المكمل  السههتيفلء  الوررةهه  الميههر  بد ر بللذةر أن مرافق  

وعًلوة على ذلك، تتطلع الشرة  إلى التيرل على مرافق  الميئ  الةلم  للرقلب   بللوررةه  الميهر  .  المز وج لتنفيذ عملي  القيد  

ل في نشهر  سهرق المتلي فيمل  تةل  بةملي  اإل راج والتداول في الوررةه   للالالص باإلفيهل  تقر ر  نمرذج المللي ، للماهي قدما

وتةتزم الشهرة  تريهي   قول بدء تداول أسهم  الشهرة  بللوررةه  الميهر  .    ًلزم ال  والمتطلولت بلإلبراءات إعملالا الميهر  ، 

 .المللي الميئ  الةلم  للرقلب  من المز د من التفلةيل عقب حيرلمل على المرافق  النملئي  
 

ل ب ن هذه الةملي  تةد أول قيد فني من ، تودأ إبراءات القيد المز وج بدون إةدار أ  أسم  بد دة حلليالوقد قررت الشرة  أن   علما

االشهتراالت التنظيمي  للوررةه  الميهر   المتةلق  بقراعد قيد وشهطب األوراق ةلف   ، والذ   لوي  نرعه في الوررةه  الميهر  

 أسهههم التداول على   ءبدومن المقرر .  سهههم ( 30,000,000جمل  ةل ل  % من أسهههمممل للتداول التر5ار  المتاهههمن  ،  المللي 

 بللدوالر حلليال بوررةه  لندنعلى أن  كرن هذا القيد مكمًلا لتداول أسهم  الشهرة   الشهرة  بللوررةه  الميهر   بللجنيه الميهر ،

 .  األمر كي
 

، بينمل  القيد المز وج عملي   الشههرة  في  مسههتشههلر بدور  تقرملن  ةلبيتلل  ور نيسههلنس  المجمرع  المللي  هيرميسبد ر بللذةر أن  

جفيمل  تةل     مكتب أوبييروالور طلني واألمر كي(    للقلنرنينبةليفرر  تشههلنس جفيمل  تةل   بدور المسههتشههلر القلنرني مكتب   قرم  

 .جفيمل  تةل  بللقلنرن المير (وا   أند ةل س مكتب  ، و(بيرسي  قلنرنب

 

 —الويلن نمل  —

 

 

 



 
 
 

 

   (IDH)ىن ش كا التشص ا الكتملة ا البلة ا   نرذة

 
شهرة  التشهايم المتكلمل  القلباه  هي شهرة  رائدة في مجلل الرعل   اليهتي  بمنطق  الشهرق األوسه  وشهملل أفر قيل، وتةمل 

للتتلليل    الورج والماتورمةلمل  في ميهر واألر ن والسهر ان ونيجير ل. وتاه  الةًلملت التجلر   األسهلسهي  للمجمرع  ةل من 
يهههر، بلإليهههلف  إلى بيرالا في جاألر ن(، والتراالا والماتور في جالسهههر ان( في مومراةز الورج سهههكلن لةشهههة   الطوي 

، عًلوة والسهًلم الجر ة مةل ير  بسهلبق  أعملل مشهرف  فيمل  تةل   في جنيجير ل(.  تتظى الشهرة  بسهجل ار ل حلفل و  الا كرإو
تاه  شهوك  و. نرع من التتلليل الطوي  2000على شهمل ات االعتمل  المةتر  بمل  وليال لمتفظ  أعمللمل التي تشهمل مل  ز د عن  

ا من  471فروع الشههرة   ، ةمل سههتراةههل الشههرة  الترسههع في المةلمل من جًلل نمرذج أعملل  2020سههوتمور   30فرعال اعتولرا
تنفيذ  جًلل المرحل  القل م  ترسههع ال، تشههمل جط  الطويةي للشههرة نمر  المترر   رفر منيههلت قلبل  للتطر ر. بلإليههلف  إلى  

عمليلت اسهتتراذ في أسهراق بد دة بللشهرق األوسه  وأفر قيل حين  تنلسهب نمرذج أعملل الشهرة  مع تتقي  أقيهى اسهتفل ة من 
التي تفتقر إلى الكيلنلت الاام  في هذا االسهتمًل  والرعل   اليهتي  فاهًلا عن االستتراذ على حي  ةويرة من األسراق أنملا  
تةد شههرة  التشههايم المتكلمل  القلباهه  شههرة  مسههجل  وفقال لقرانين بيرسههي ومدرب  في بررةهه  لندن جةر  السههم      .المجلل

IDHC لمةرف  المز د،  ربى ز لرة مرقع الشرة . 2015( منذ علم idhcorp.com . 
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