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كة "شاندا" المحدودة  تحت العالمة التجارية المرموقة "شاندا للمعادن الثمينة"، تقوم شر
المسؤولية بعمليات تجارّية، وخدمات التخزين الفعلي للمعادن الثمينة وبنوع خاص الذهب 

ن والبالديوم  .والفضة والبالتي 
 

وتشمل مروحة عمالئنا مستثمرين من القطاع الخاص وزبائن مؤسسات خاصة عل غرار 
، والمصارف  ن كات التأمي  صناديق االستثمار، مديري األوراق المالية، مديري األصول، شر

كات.   ومختلف أنواع الشر
 

كة مملوكة من القطاع الخاص ومستقلة وغي  مرصفية، فإن خدماتنا ونظًرا إىل كونها  شر
وال CSR القائمة عل تجارة وتخزين المعادن الثمينة ال ينطلي عليها "معيار اإلبالغ الموحد"  

ي للمعلومات" 
، وال حتى قواعد االمتثال المطبقة عل بيانات AEOI"معيار التبادل التلقائ 

 المؤسسات المالية. 
 

ي 
ن
ي مقّرنا الرئيسي ف

ن
ي نقدمها ف

وإضافة إىل خدمات تجارة وتخزين المعادن الثمينة التى
ي وسنغافورة  ي لندن وفرانكفورت وزيوري    خ ودئ 

ن
ا خدمات التخزين ف

ً
ر أيض

ّ
ليختنشتاين، نوف

 .وهونغ كونغ وبنما
 

ا بتغطية  
ً
ي توفر تأمين

ا التى
ً
كات تخزين المعادن الثمينة القليلة جد كتنا واحدة من شر  شر

ُّ
عد

ُ
ت

 كاملة بأسماء العمالء أنفسهم، عوض توفي  تغطية تأمينية عامة )غي  فردية(. 
 

ي أي وقت
ن
ا ف جارة بمعادنهم الثمينة أو طلب تسليمها فعليًّ

ّ
 .يمكن لعمالئنا الت

ي أّي مكان من العالم 
ن
ي ترتيب التسليم الفعلي للمعادن ف

ن
ومن دواعي شورنا المساعدة ف

 )تقريًبا(. 
 

 )أكبر عميل  21من عدد قليل من القطع النقدية والسبائك )أصغر عميل لدينا( حتى 
ً
طنا

ا، فالجميع بالنسبة إلينا موضع ترحيب.  ا ا وآخر كبب  ا  صغب 
ا
 لدينا(، ال نؤمن بأن هناك عميال



 ، صناديق مختومة )من األعل(، ومخّصصة لكّل فرد  وحدة تخزين منفصلة
 كيلوغراًما من سبائك الفضة القياسية(،  1313خزائن فردية وخاصة )أقل من 

) ن  خزائن فردية منفصلة )إىل اليمي 
  أو صناديق إيداع آمنة أصغر حجًما )الصفحة التالية(. 



 أماكن للتخزين بأعىل مستويات األمان
 

ي الخزائن العامة، وخزائن اإليجار الكاملة )الغرف المقفلة بإحكام( 
ن
 ف

ً
ا منفصال

ً
نا تخزين

ُ
كت توفر شر

ة الفردية وصناديق الودائع اآلمنة  .والخزائن الصغي 
 

كتنا بمستوى أمان من الفئة  ي شر
ن
سم معايي  التخزين المعتمدة ف

ّ
،31تت  

ا.   وهو واحد من أعل مستويات األمان المتاحة عالميًّ

 ."
ّ
 الوصول إىل غرف التخزين مرتبط بمبدأ "العيون الست

ّ
 كما أن

ن بحيث تضمن أعل مستويات  ي 
أما أنظمة األمان فذات تقنية عالية من تصميم وتنفيذ سويشيَّ

ي المبتن بكامله. 
ن
 السالمة ف

خزائن فردية )غرف مقفلة بإحكام وخزائن مستقلة( وصناديق ودائع آمنة يمكن فتحها حرًصا 

  بوجود عمالئنا مع رموزهم الشخصية. 





 تخزين منفصل ومخّصص بأسماء عمالئنا

 
ي 
ا لعدد كبي  من المصارف التى

ً
 ومخّصًصا للمعادن الثمينة، خالف

ً
ا، منفصال ا فرديًّ

ً
نوفر حرًصا تخزين

ة ق األمر بكميات كبي 
ّ
ا غي  مخّصص أو مخّصص فقط، ال سيما متى تعل

ً
 .غالًبا ما تقدم تخزين

 
ي هذا النوع من التخزين غي  المخّصص أو المخّصص فقط، يحظن العمالء فقط بحقوق عل 

ن
 وف

هما( للسلعة المملوكة للبنك، أو مرافق تخزين أخرى،  معادن ثمينة محددة )ذهب وفضة أو غي 
ا السبائك أو العمالت المعدنّية ي المقابل ال يملكون قانونيًّ

ن
 .ولكنهم ف

 
ن "المملوك" من العمالء جزًءا من المرصف أو من أصول تخزين  ي هذه الحالة، يشكل المعدن الثمي 

ن
ف

 .المرافق الخاصة ما لم يتم تخزينه بشكل فردي ومنفصل
 

ن والبالديوم عن  ي عملّية التخزين لدينا، نعمد بشكل رصي    ح إىل فصل الذهب والفضة والبالتي 
ن
ف

ا آخرين ويتّم التعامل معها بشكل  ي تخّص أشخاصا
المعادن الثمينة األخرى المخزنة لدينا والتى

ي تقرير التخزين الخاّص بعمالئنا. 
ن
 أرقام السبائك وسواها يتم ذكُرها ف

ّ
ي أن

مخّصص، ما يعتن
ل جزًءا من أصولنا أو أصول أي شخص آخر غي  

ّ
، المعادن الثمينة الخاصة بالعمالء ال تشك وبالتاىلي

د
ّ
 .عميلنا المعروف والمحد

 
 

 :مزايا عمالئنا واضحة
ض لخطر اإلعسار )اإلفالس(  ال خطر عل الطرف المقابل، ال تعرُّ

 



ن فردي بأسماء عمالئنا  تأمي 
 

ي عهدتنا بأسماء عمالئنا من خالل تخزين فردي 
ن
بما أنه يتم تخزين كّل المعادن الثمينة المودعة ف

ي ذلك االختالس( بأسمائهم. عل 
ن
م إىل جميع عمالئنا تغطية تأمينية فردية شاملة )بما ف

ّ
منفصل، نقد

ن مرفقة.    أن يحصل عمالؤنا عل شهادة التأمي 

 مستودع جمركي 

 

ي برّمته ومعظم البلدان.ورغم ذلك،  ي االتحاد األوروئ 
ن
يبة القيمة المضافة ف ُيعفن الذهب من ضن

يبة القيمة المضافة.   تخضع المعامالت التجارية للمعادن الثمينة البيضاء )مثل الفضة( لرصن

ها من األصول مثل األلماس أو التحف  كتنا لعمالئنا خدمة تخزين معادنهم الثمينة أو غي  ي شر
ن
نقدم ف

ي مستودعات جمركية. 
ن
 الفنية ف

 .   كما يمكن اعتبار الخزائن المستأجرة جزًءا من مستودعنا الجمركي



كة  التجارة بالمعادن الثمينة داخل الشر
 

ي ليختنشتاين، 
ن
ي موقع التخزين الرئيسي ف

ن
كة ف ي ونبيع المعادن الثمينة بأشكالها كافة داخل الشر نشيى

 .من دون الحاجة إىل النقل، بظروف تنافسية للغاية
ي لندن

ن
ي تفرضها جمعية سوق السبائك ف

 .أو لمعايي  أعل LBMA كّل المخازن تخضع للمعايي  التى
 . م خدمة شحن عالمي

ّ
ي مكان آخر، نقد

ن
ي تخزين معادنهم الثمينة ف

ن
ي حال رغب العمالء ف

ن
 وف

 
ي الذهب 

ن
ن والبالديوم، والعمالت المعدنية ف نمارس تجارة السبائك من الذهب والفضة والبالتي 

 .والفضة
كي وعمالت  ال نمانع أي عملية تجارّية للمعادن الثمينة باليورو والفرنك السويشي والدوالر األمي 

 .أخرى
 

نقدم العقود اآلجلة وإمكانيات التحّوط، كما يمكننا ترتيب تسهيالت اإلقراض سواء عل أساس 

يكة.    الودائع الذهبية أم الفضية مع المصارف الشر



ة  
ّ
ي األسواق الفوري

ن
ة سعر الذهب ف

ّ
ي األسواق الفوري

ن
 سعر الفضة ف

كي    كي  يورو دوالر أمب   يورو دوالر أمب 

2003 19,7% 0,5% 23,9% 4,1% 
2004 5,3% -2,7% 14,9% 6,1% 
2005 20,0% 36,8% 33,4% 52,1% 
2006 23,0% 10,6% 46,6% 31,7% 
2007 30,9% 18,4% 14,6% 3,6% 
2008 5,6% 10,5% -23,0% -19,5% 
2009 23,4% 20,7% 47,6% 44,3% 
2010 29,5% 38,8% 83,0% 96,2% 
2011 10,1% 14,2% -10,2% -6,9% 
2012 7,0% 4,9% 8,3% 6,2% 
2013 -28,3% -31,2% -35,9% -38,5% 
2014 -1,5% 12,1% -19,6% -8,5% 
2015 -10,4% -0,3% -11,5% -1,5% 
2016 9,1% 12,4% 17,3% 20,9% 
2017 13,6% -1,0% 7,1% -6,7% 
2018 2,0% -0,2% -4,0% -6,0% 
ل السنوي

ّ
 %11,1 %12,0 %9,0 %9,9 المعد

Source: goldprice.org and silverprice.org, 08 April 2018 

ي المستقبل. 
ن
ورة ف عتمد هي نفسها بالرصن

ُ
ا ال ت

ً
 األسعار المعتمدة سابق

ي تعتمدون عليها. 
  الرجاء ذكر آرائكم الخاصة بناًء عل المصادر التى

إستثمار مرن عىل المدى الطويل -الذهب والفضة   

 

 أن الفضة أكير تقلًبا من الذهب، إال أن كليهما عل المدى الطويل ينطوي عل استثمارات 
ٌ
صحيح

ي الذهب والفضة وينقلون أصولهم من جيل إىل جيل. 
ن
  مرنة. فاألثرياء وعائالتهم يستثمرون ف



 لماذا نحن؟

 
 

ي قلب أوروبا 31مرافق تخزين عالية األمان من الفئة 
ن
 ف

اء وبيع داخلّيان للمعادن الثمينة  شر

ل ممتاز للسعر نسبة إىل األداء لكّل من التجارة والتخزين
ّ
 معد

كة  مستودع جمركي خاّص بالشر

، بل جزء من المنطقة االقتصادية األوروبية ي  لسنا جزًءا من االتحاد األوروئ 

ي مختلف أنحاء العالم
ن
 تسليم ف

ي 
ن
 تخزين خارج أطر النظام المرصف

 وحدة تخزين منفصلة ومخّصصة باسم العميل

 مرافق تخزين فردية

 جردة مفّصلة للموجودات مع أرقام السبائك و/أو أرقام األختام. 

ض لخطر اإلعسار )اإلفالس( -ال خطر عل الطرف المقابل  ال تعرُّ

ن باسم العميل  تأمي 

 تغطية تأمينية شاملة تتضّمن تغطية االختالس

ي وسنغافورة وهونغ كونغ وبنما ي لندن وفرانكفورت وزيوري    خ ودئ 
ن
 تخزين بديل ف

 7/42إتاحة الوصول إىل أصولكم المخزنة 

  %311شّية 



 من خالل العناوين اآلتية: 
ا
ة رجر التواصل مباشر

ُ
تيب موعد، ي  لمزيد من المعلومات أو لبى

 
 (stefan.nolte@shandaconsult.com1 +152 777 27 113)السيد ستيفان نولت 
 (bettina.borongics@shandaconsult.com1 +1152 777 27 111)أو السيدة بيتينا بورونجيكس 

 
 

كة "شاندا" المحدودة  شر
 ، جادة ماكاريوس، الطابق الخامس21

ص  -نيقوسيا   3121   جمهورية قي 




