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كلمة السيد  /المدير العام
يسررر أ أ مرردم لكررم ك ير دلير اإلسر امار ال رراي ألررأ االرال الماليررة لهررل لا ررد مررأ سلسررلة
مطبلعات سلل الخرطرلم لررلرال الماليرة للعرام 2017م ،لالري دردم مرأ خ لري نلرأ رر
رررها ألررأ
الررلعأ اإلدخررار لاإلسر امار ل ديررا هرردام المسر امر الر رريد لال ررأ يمكررأ
ع ريأ رئيسييأ  ،للدما العائد ( الزيادة ألأ نس امار المساهم سلاء مأ ال لزيعات للسردم ل
أ
مأ الرب الر سمالأ للسردم  ،لاا يدمرا المخراطرة ال رأ دريي برايأ العائرد ،ألعرادة ي رر
المساهم الر يد ي ض ااسدم ال أ دا لي كبر عائد مع م مخراطرة يمكرأ أ ي عرر لدرا
بددر اإلمكاأ  ،نأ ياح عملية اإلسر امار ألرأ ديرا ااهردام ال رأ يكررت سرابدا ت يع مرد علرأ
علام كايرة همدا لر ال رأ علرا با خراي الدررار اإلسر امار الر ريد د ل ع مرد عمليرة ن خراي
الدرررار علررأ البيا ررات الم ررلألرة ررل االرال الماليررة الم رردرة مررأ يميررع يلا بدررا السررلمية
لالمالية لال ية لالبيئية لالدا ل يرة لالدلميرة لريرهرا لهريا ال ي رت أ نال ب رلألير معللمرات م يردة
عيأ المس امرألأ ن خاي الدرار السليم للديا كلي ددم لكاألرة المد مريأ مرأ المسر امريأ ل رركات
اللساطة المالية لااكاديمييأ لالبا ايأ لالم لليأ المالييأ لالمخ ريأ ب رتأ اإلسر امار المرالأ
مررأ ااألررراد لالمتسسررات ل الديئررات الم ليررة لاامليميررة لالدلليررة ل تم ر أ يلبررأ هرريا الك ي ر
ن يايات لم طلبات المس يديأ د
خ امررا ت ،درردم باسررمأ لنسررمكم بخررالل ال رركر لال درردير ليميررع الم عررامليأ بسررلل الخرطررلم
لرلرال المالية  ،لألريا العمر برادارة الب رلا لال طرلير علرأ يدردهم لعملدرم المخلرل مرأ
يط ال دال ليي اإلسر امارالم لأ لالمزيرد مرأ رتلي اامرلا ااي بيرة عبرر بلابرة
ي
اإلأل اح ب ر اداألة اإلس امار ألأ االرال المالية د

د :زهرى الطي ال كى
المدير العام

مد

مقدمة
ك م ا يسعى ل ديا ال ياح لاالس درار الماد ألأ معي ي ،يا يي ك م طلبات ال ياة
لم بي ،عليم االلالد لال امدم بتألض المداري ل تميأ
اليلمية ل هيا الددم ،البيت الي
مس دبلدم بارلة س م ع بدا معدم ع د الكبر ،للكأ " الارلة ال مل على اا يار" لليي مأ
السد ال ل عليدا ألدأ اج نلى لسائ مخ ل ة ساعد على ملهاد
اب ت الدراسات ألأ كاألة ااسلال ال ا ئة لالم ددمة أ اإلس امار ألأ سلل االلرال المالية
(البلر ة ي دا على عائد على المدى الطلي  ،لهل ألض نس امار لمأ يب ا عأ العائد
الييد املالي على المدى الطلي بعيدا عأ الطرل ال دليدية المع ادة ،للكأ ستال ا ال دليد
يكمأ ألأ معرألة ماهأ البلر ة لكيم ل ا بتأ عرم على عمليات البيع لال راء ال أ م
مأ خ لدا!!

البورصة
هأ سلل م ظم م أليي عمليات راء لبيع االرال المالية كااسدم لال كل  ،لال ي م ال دال
مبا رة بيأ المس امر الي يبيع االرال المالية لالمس امر الم ر  ،ل ن ما ي م ال عام مأ
خ لسطاء متهليأ لمرخل لدم للعم ألأ السلل ،كما أ ال دات ال م ب لرة م ردة
ظام دال نلك رل أ يل دى أليي
بيأ اللسيط البائع لاللسيط الم ر  ،للكأ م مأ خ
يميع ل امر البيع ل لامر ال راء ليدلم بالمدابلة بي دا على ساي السعر لالكمية الم ددة ألأ
ك مرد

ما هو اإلستثمار في البورصة؟
اإلس امارألأ سلل االرال المالية ل(البلر ة كما يطلا عليدا هل نس امار طلي ااي
(اكار مأ س ة د ألالمس امرلأ الييأ يريدلأ ال عام ألأ سلل ر ي الما  ،البد أ كلأ
لديدم الددرة على اإلس امار على المدى الطلي  ،ليل يي أ يكلأ هدألدم ااساسأ هل
العائد ملي المخاطرد
نس امار على مدر مأ المخاطرة
ي طل
كما يس دعأ نلمام المس امر بال د ااد أ
مأ المعرألة لمراعاة الضلابط لالم ايير
ى يكلأ اي ا ت ألأ مدرا ة اإلس امارية
الرامية ل ديا اارباح  ،له ا دم للى
الخطلات اإلس امارية ال اي ة لل خطيط
اإلس را ييأ ااما د

خطوات اإلستثمار
لال :ال خطيط لإلس امار
مب البدء بعملية اإلس امار ألأ سلل االرال المالية البد مأ الديام بما يلأ:
*

ديد هدم االس امارد

*

ديد مددار الما الي سي م االس امار بيد

*

ديد المخاطر الم لمعة نأ مكأ ال تكد مأ الددرة على

م اازماتد

* ال رل دائما على م ابعة االس امارات ألأ سلل االرال المالية لب لرة دلريةد
* ال لأ بال بر ع د ال عام ألأ سلل االرال المالية لعدم ال سرع ألأ ن دار الدرارت ،
خا ة ألأ أل رات يبي ااسلال ب ك كبير
عرم لضع المالأ ييدا ت
ظر بلامعية للضع المالأ ال الأ  ،ل عرم على م ادر دخل ل دا  ،ل تكد مأ دألع
نل زاما لال لمأ ام خ يل يزء مأ دخل لإلدخار لاإلس امار  ،ألال ظيم المالأ
سيساعد ألأ الديام باس امار آمأ ل اي د
دد هداأل اإلس امارية
ديد ااهدام اإلس امارية لمأ ام لضع خطة ييية ئم مع ن يايات لمدرات
يي
المس امر المالية لدراسة السلل لااسدم دراسة لاألية مب ن خاي مرار نس امار  ،مع
مراعاه مراءة يميع ال مايج اإلس امارية لألدمدا ألدما ييدا لاإلس عا ة بمأ اا بي نيا ما
نس ع ى علي يل د
اا يا :اإليراءات مب ال دال

نس خراج رمم مساهم
مس امر بسلل االرال المالية لديي رمم يطلا عليي رمم مساهم ل مس امر ليع بر هيا الرمم
يلاز س ر المس امر لدخل البلر ة لمأ خ لي يمكأ معرألة مالديي مأ لرال مالية ،كما
ظ بي يميع المعام ت ال أ مام بدا ألأ البلر ةد
مركز اإليداع لال ظ المركز هأ اليدة
المستللة عأ نس خراج رمام المساهميأ بسلل
الخرطلم لرلرال المالية ،لما على المس امر
عملي إل مام نيراءات ال ل على الرمم هل
م ء نس مارة نس خراج رمم مساهم ل دديمدا
لمركز اإليداع مع لرة مأ البطامة الدلمية ل
يلاز الس رد

إختيار شركة وساطة
ركة اللساطة هأ اليدة ال أ دلم بعمليات ال راء لالبيع يابة ع  ،لمب البدء بت عملية
نس امارية علي نخ يار ركة اللساطة ال أ س عام معدا لاال ال معدا بك ما ي علا
ب دلم لنل زاما د

كيف أختار الوسيط؟
* اللداء المبا ر بي لمعرألة نمكا يا ي العلمية لالعملية لمركزه المالأ لسمع يد
* معرألة الخدمات ال أ يمكأ لأليرها للمس امرد
* ال تكد مأ الخبرة لاإلمكا يات لال سدي ت ال أ مك ي مأ الديام بما هل مطلل ب ك ييد
لسريعد
* معرألة مددار العمللة ال أ ي لداها اللسيط مداب

يي ال

داتد

* ال تكد مأ أ ركة اللساطة ال أ ي مأ نليدا اللسيط يات مركز مالأ ييدد
* ال تكد مأ ليلد مسم للدراسات لال الي ألأ ركة اللساطة ال أ ي مأ نليدا اللسيطد
الوظيفة الرئيسية لسمسار األوراق المالية القيام بدور الوكيل عن العميل في تنفيذ
أوامره وفق شروطه مقابل عمولة .وتقوم شركات السمسرة بدور رئيس في صناعة األوراق
المالية .وللقيام بهذا الدور على أفضل وجه يقوم السمسار عادة باالحتفاظ بقاعدة معلومات
عن كل عميل لديه (االسم ،العنوان ،نوع الحساب ،عدد األوراق المالية المملوكة له ونحوها)
وعن كل ورقة مالية يتعامل بها (االسم ،وحدة التعامل ،عملة التعامل ،رمزها الدولي ،الجهات
المسؤولة عن مقاصتها وتسويتها ،خطوات المقاصة والتسوية ،وغيرها) ،وعن األسواق
المالية التي يتعامل معها (االسم ،الموقع ،نظام التداول) ،ومعلومات عن شركة المقاصة
والتسوية وإجراءات التسوية .كما يحتفظ بقاعدة بيانات لكل الصفقات التي يقوم بتنفيذها.
بناء على طلب العميل-يقوم بدور الحافظ لألوراق المالية للعمالء ،وبدور وفي حالة –
بقاء أسهم العمالء باسمه يلتزم السمسار بتحويل األرباح والفوائد إلى العمالء ،وتبليغهم بأي
معلومات ترد من الشركات ،ومنحهم توكيل للتصويت في حالة األسهم .كما قد يقوم السمسار
بتقديم خدمة االستشارة المالية لمن يطلبها من العمالء.
ودور شركة السمسرة في تحويل الملكية يبرز في تنفيذ الصفقة ابتداء ،ومتابعة

إجراءات مقاصتها وتسويتها الحقاً .فالسمسار هو الذي يتولى إرسال األمر إلى السوق ،وبعد
تنفيذه يتولى متابعته حتى تتم مقارنة الصفقة مع الطرف المقابل مباشرة أو من خالل شركة
المقاصة للتأكد من سالمة معلوماتها ،تمهيدا ً لتسويتها.

التداول في سوق األوراق المالية:
مر البيع لال راء
سا لدى مركز اإليداع لال ظ المركز ( بمدر السلل لنخ يار
بعد ميام المس امر ب
ركة اللساطة ال أ يرر ألأ ال عام معدا ل يي عمليات ال راء ل للبيع ،ي عيأ عليي بتأ
يدرر مايا سي ر ل مايا سيبيع أليعطأ مرا ل ركة اللساطة ل بد دلرها بعملية ال يي ليل
بعد أ يدلم المس امر ب عبئة مليج ي ل بدا اللسيط إل مام ال دة،أليدلم السمسار بإرسال
األمر إلى السوق ،وبعد تنفيذه يتولى متابعته حتى تتم مقارنة الصفقة مع الطرف المقابل
مباشرة أو من خالل شركة المقاصة للتأكد من سالمة معلوماتها ،تمهيدا ً لتسويتها .لمد يددم
بع اللسطاء خدمة ال راء ل البيع عأ طريا اإل ر ت  ،ل بلاسطة الدا م دلأ ال اية
ل ضلر المس امرد
له ا ا اة لاع مأ االامر ال أ عادة ي لداها اللسيط مأ المس امر ،لهأ:
 -1مر السللد
 -2اامر الم ددد
 -3مر لمم الخسارةد

أوامر السوق:
عادة ي ي اللسطاء عمليات بيع ل راء االرال المالية ل سا الغير عأ طريا مايعرم
بتسلل االامر ل خ لم المدام ال أ ي باخ م لع اامر الم دد مأ مب العمي ل
المس امر ليل على ال ل ال الأ:

أمر السوق:
بلي هيا اامر ي م خلي اللسيط بالبيع لال راء ألأ السلل لالي يع أ ال يي ألأ ماعة
أ يي اامر ه ا ي ر
السلل ع د مس لى ألض سعر ألأ اللمت الي عطأ أليي اامر،

ل ددير اللسطاء ليكلأ اامر سار الم عل م ي ل ظة

دلره مأ المس امرد

األمر المحدد:
بملي هيا اامر ي دد المس امر لللسيط سعرا ل دا معي ا لسعر اللرمة المالية لعلى
اللسيط يي اامر بميرد ل ل السعر لديا ال دد
ماا  :لل دد المس امر سعر 3رياالت للسدم الي يريد بيعي أل أ هيه ال الة ال ي ب هيا
السعر  3رياالت لبت مبلغ ام مأ هيا السعر ال يكلأ اللسيط
االمر ماب لل يي نال نيا ل
مخلال بايراء عملية البيع ،لالماا يا ي ي طبا ألأ الة البيعد

بيع

راء

أمر وقف الخسارة:
لهل لع مأ االامر الم ددة لألأ هيه ال الة يليت المس امر نلى نعطاء مر لمم الخسارة
لللسيط د
ماا  :نيا ن رى خل سدم بسعر  5ي يي ل ب ه ا مي ل رايع سعر السدم ألأ هيه
ال الة يمكأ أ يعطأ هيا ال خل مر لللسيط يكلأ األيا بميرد ل ل السعر نلى ي يداأ
السعر نلى ي يداأ ى
أللل هبط نلى 4,5ي يي ألاأ االمر اليكلأ ماب لل يي للكأ ما نأ ي
ي ب هيا اامر سار الم عل لعلى اللسيط ييه لبيع السدم أللراد

عمليات تنفيذ األوامر:
بعد نس م مر ال راء ل البيع مأ مب المس امر يدلم بادخالدا ألأ ظام ال دال اإللك رل أ
المعمل بي ألأ السلل ،لي م يي هيه العمليات مأ مب ال ظام سي لألدا لرلليات ال الية :لع
اام ر (بيع ل راء  ،السعر(يكلأ الدبل ألأ الة البيع اعلى سعر لألأ الة ال راء ام
سعر ،لمت اامر(ألأ الة ليلد كار مأ مر ب ي السعر أليكلأ االلية لرمر المددم لال د

مرامبة ال دالالت:
دلم ندارة اإلدراج لال دال ألأ السلل بال تكد مأ أ يميع العمليات داخ البلر ة مت لألدا
ل رلط لملاعد ال دال  ،لألأ لة نك ام ية مخال ة ل ل ال رلط يكلأ مأ ا الدائرة
لي بيا ات ال دال بعد ن داء اليلسة لنخطار ندارة السلل بالغاء العملية المخال ة كل دا
اليدة المخ ة بالغاء العمليات بعد ن داء ال دال د

سلية العمليات :
بعد ن داء يلسة ال دال رس يميع العمليات لدائيا نلى ب ال سلية ( ب البركة لعم
ليع أ يل أ عطأ
المدا ة السدمية لال ددية بيأ ركات اللساطة ( البائع لالم ر
الم ر ااسدم لال كل ال أ ن راها ل أ عطأ البائع المبالغ ال ددية ظير نك ما عملية
البيع لمأ ام ليلدا لدائيا نلأ مركز اإليداع لال ظ المركز لهل المركز المخ ل بادارة
سي ت المساهميأ للديام بتعما المدا ة لال سلية  ،ليع أ يل أ عطأ الم ر ااسدم
لال كل ال أ ن راها ل أ ي م خ م ااسدم ل ال كل ال أ م بيعدا مأ البائعد

م ادر المعللمات:

لع م ادر المعللمات ألأ سلل االرال المالية ل خ لم س لع المعللمة ال أ يطلبدا
المس امر  ،لب ك عام يمكأ الدل بتأ ه ا م ادر يس طيع المس امر مأ خ ال ل
على المعللمة  ،لهأ:
*اإل

ا بال ركة سدا لال

ل على المعللمة مأ م ادرهاد

* الملامع اإللك رل ية الرسمية الم رح لدا ب ر المعللمات ل خبار ال ركات المدرية ،
لم دا ملمع الديئة العامة لسلل الما لملمع سلل مسدط لرلرال الماليةد
*ملمع ال ركة على بكة المعللمات (اإل ر ت لكيل
*الدلائم المالية لااخبار اإلم

ادية الم لرة ألأ ال

داريرها الس ليةد
م لالمياالت الم خ

ةد

يي على المس امر أ يب أ مراره اإلس امار على معللمات لايدة ال لة بمس دب السدم ،
له ا مكأ سرار ياح بع المس امريأ ألأ ديا ائج ييدة إلس امارا دمد

المعللمات الضرلرية عأ ال ركات:
عد خبار ال ركات المس امر أليدا ل المراد اإلس امار أليدا  ،لكيل ااخبار اإلم ادية العامة
مأ المعللمات الضرلرية ال أ يمكأ مأ خ المس امر بتأ يب أ مراره اإلس امار ال ي
 ،ل خ لم هيه المعللمات باخ م ال ركات ،ألما ع مد ال ركات العاملة ألأ الدطاع
ال اعأ على سعار ال ط العالمية لال لمعات سلاء با خ اضدا ل نر اعدا د
له ا يكمأ همية الب ا عأ المعللمة ال أ اس مع ليدات المس امر ل ي ي ألأ البيع
لال راء ل ال يازةد له ا معللمات يي اإلل ات نليدا ظرا اارها المبا ر ألأ ن خاي
مرار نس امار  ،لم دا:
*الدلائم المالية لل ركة خ

أل رات سابدةد

* لي ت ال س المالية الماضية بما ألأ يل
*ندارة ال ركة لميلي ندار دا خ
*ااسعار العالمية للم ج الي

لزيع اارباحد

الس لات الماضيةد

يي ال ركة لمدار دا بااسعار الم ليةد

*الب ا عأ م ادر ال مل لال لسع ألأ عما ال ركة مس دب د

*اا لا اإلم

ادية العامةد

ائ مدمة
ال د ر

مأ ي االس امار

على ك خل يرر باال س امار نخ يار الطريدة الم ئمة ل ظيم اإل ال ب يا ي م
خ يل يزء للل كاأ غيرا مأ الدخ ال در ل الس ل لإلدخار لمأ ام االس امار بي،
لي ض دائما االس امار بتملا مدخرة لليست مد رضة ،ى لل كاأ المبلغ بسيطا أل ليد
ديد يم اس امارا ألأ البلر ة بالدياي نلى ألائ الدخ الم لألر
ميلد على يل  ،لعلي
ى ال تار خسارة يزء م ي على يا اليلمية ل دا اليارية ليل ظرا
لدي
ل دلبات البلر ة ال أ يا ا ما كلأ م ايئة لرير م لمعة د

دد هداأل االس امارية
ديد ااهدام االس امارية لمأ ام لضع خطة ييية ءم مع ا يايات لمدرات المس امر
المالية لدراسة السلل لااسدم دراسة لاألية مب ا خاي مرار اس امار  ،مع مراعاه مراءة
يميع ال مايج االس امارية لألدمدا ألدما ييدا لاالس عا ة بمأ اا بي نيا ما اس ع ى علي
يل د

لزع م ظ

اإلس امارية

(ال ضع ك البي ألأ سلة لا دة هيا هل الما ال ائع ألأ عالم االس امار ،أل ضع ك
ملال ألأ سدم لا د ل ضع ك آمال لطمل ا ألأ هيا السدم بتأ يعلد علي بالرب الكبير
لزيع
ب ي ض أ لزع م ظ االس امارية على ساي س المخاطر ام العائد مأ خ
اس امار ألأ عدة ركات لمطاعات  ،لهيا ما يبعد عأ الخسارة د

نس امر للمدى البعيد
باإلس امار للمدى البعيد ل ي المضاربة بددر اإلمكاأ لخا ة نيا ك ت مب دئا لما أليدا
ي
مأ مخاطرة ،لمد اب ت الدراسات ألأ كاألة ااسلال ال ا ئة لالم ددمة أ االس امار ألأ سلل

االرال المالية دا على عائد على المدى الطلي  ،لهل ألض اس امار لمأ يب ا عأ
العائد الييد بعيدا عأ الطرل ال دليدية المع ادةد

نب عد عأ ال ائعات
ي ة  ،ليضيع
المعللمة ألأ الميا االم اد ريم أللرا نلى مرار ييل الرب نيا كا ت
معدا ر ي الما نيا كا ت خاطئةدألعلي اإل باه لعدم اال سيال لراء ال ائعات ال أ رلج ألأ
نلي لا بع ااسلل العلمأ ألأ لي ل
ة لدمة المعللمة ال أ
السلل لال تكد مأ
المعللمات مع االس عا ة بت ا االخ ال د

سعار ااسدم ألأ يبي
كما دا مد ر ع ،ألتسعار ااسدم اليمكأ أ س مر ألأ
نعلم بتأ سعارااسدم مد خ
االر اع رلى ماال داية كما دا ال يمكأ أ ظ م خ ضة لمدة طليلة ،لي لمم االر اع
لالدبلط على مس لى داء ال ركات لا ماالت ال مل بدا ،ليي أ اليكلأ االس امار م در
ملا المس امر ألايا عرت بالدلا ياه د اس امارا ألعلي مرايعة مرار االس امار لنيا
كاأ ه ا اس امار ي ك ل ملدا لال يدر علي رب ا معدلال أل بد مأ مرايعة مرار
اإلس امار د

نس امر ألأ

اديا االس امار

اديا االس امار عملت للمس امريأ الي ال لاألر لدي دم الملارد المالية الكاألية ل كليأ
م ظة خا ة مأ االلرال المالية ،ل د دم الخبرة لالدراية ل ليي لديدم اللمت الكاألأ
اديا االس امار ألأ ااسدم لالس دات دلرا مدما ألأ سلال
إلدارة ل الم األظ ،ل لع
الما كلسيلة ألعالة ألأ يميع المدخرات لن ا ة ال رل ل غار المس امريأ ت ن رام
ةد
يدزة م خ

دد مبلغ دلر لإلس امار
هيه اإلس را ييية ال كيمة يع دلبات السلل عم ل ال اأ عملية اس امارا لكمية
م ددة مأ ااملا ألى لمت م دد عطى تاير األى لمدة طليلة على دلي ال كل ة الم لسطة
لك لرمة مالية ريداد ألديه هى طريدة ييدة ل س امار يا ي ل ال ر ة ل راء الراما

مالية كار ع د ا خ ا

السعر لاا اء

الي ا ري ي بداد لبال الأ

علد السلل ي ب م لسط سعر اللرمة ام مأ السعر

دا الم عة ع د ا خ ا

السلل لع د ار

ال س امر اال الددر الي يزيد عأ ا يايا

اعي.

المعي ية

نيا نس امرت ملاال ك ت ايدا لسداد ال زاما المالية لايا لم عم على ر
يكر
يزء مأ ااملا السائلة ك ي ل رة  6-3در ألا مد عر الى ملمم طارئ ل
سيي نس امارا الى عدم ياح
ن ياج ديد لسيللة ددية مد يتد لأليرها مأ خ
ملا ل بد بدا
بر امي االس امار مبكرا ت يدات .لعلي االب عاد ك البعد عأ ام را
نس امارا .

ال

ظ بتسدم الخاسرة

ه ا بع ااسبا لالدلاألع ال أ يعل م ظا بتسدم خاسرة ل رات طليلة ،للكأ السب
الرئيسأ ألأ يل هل أل ل ألأ ال خلل م دا بكرا ،لالعام ال سأ ي دخ ألأ ل الل ظات
ل دع ألأ خدمة اام لالطمع ل د ع س بتأ السدم سلم يعلد لإلر اع ميددا ،لبع
على ألر ة للخرلج بخسارة ضئيلة أل ردد ،للكأ ظ خسار م دلدة
اا ياأ س
ت ب اية نلى لضع خطة مب رائ ااسدمد

نب عد عأ الطمع
ع دما بيع د سدم مأ ي الرب ي اب علر بت لل ن ظت بي ل رة طل سي دا
ربا ا هائلة مأ سلل ااسدم ام يبدلأ م رمبيأ
ل المزيد مأ الرب  ،لهكيا ألدد ي دا البع
ى يميع ربا دم،لهتالي كرلأ اأ العديد مأ ااسدم الم ضلة
مك لألأ اايد ألأ يأ
سلم علد ربا دم لبطبيعة ال ا ألاأ ديا رباح ام خسار دا بالكام كار الما مأ عدم
ديا ية رباحد

كأ م ظما
ملة ال ظيم هأ مأ سبا خسارة المس امريأ ألأ سلل ااسدم  ،ألايا ك ت م ظما ألس كلأ
لدي اس را ييية ل خطة لبغ ال ظر عما عر بي ألسلم ل زم باس را ييي لخطط ،

لال ظيم ه ا يع أ أ كلأ لدي المعرألة ل دد مايي أ علة لاإلدارة لال ياعة للديام بما
يي علي ألعلي  ،لرالبا ماي دا اإلل زام بالدلاعد ائج ييدة مع المس امريأد

علم مأ خطائ
علم مأ خطائ كار مما علم مأ مكاسب  ،لمد دا
مأ المعرلم ألأ عالم اإلس امار
للعديد مأ المس امريأ الييأ ددلا رباح بسرعة كبيرة لببساطة ديدة ،للكأ ع دما لم ت
اارباح ب ل اللسائ السدلة لم كأ لديدم اد ى ألكرة عما يس طيعلأ ألعلي آ يا  ،ا دم ببساطة
اليعرأللأ اإل ساي بالخسارة ،ألبدال أ دألأ راس ألأ الرما ال ألدم خطائ لكي ية
داركدا مس دب لليي دديم اعيار لال رم كما لل كا ت خسار ميرد خسارة على لرل
ألأ سلل ااسدم الي اليمكأ أ يسير دائما
ليمكأ ال علي ألأ المس دب  ،ل يكر دائما
ألأ الطريا ال ي  ،ليا دب الخسارة لا رل ال كرر خطائ د

ال س مع نلى

ائ اا خال رير المتهليأ

ي ة اس امارية يي علي لال أ تكد أ مأ سداها نلي ليي لي
مب أ س مع نلى
هدام خرى  ،كما ي خل يمكأ اللالل بي لمته ييدا إلعطاء ال ائ  ،للكأ سماع
لل ائ ال يع أ اأ غ ماما مأ دراسة السدم مأ يا ال لي ال أ لااساسأ ألخي لم ا
ي ا ل لمي ي م اسباد
كاأليا لل تكد مأ أ الدرار الي س خيه سيكلأ

ال بع سياسة الدطيع
ال دألع ل ال راء ألأ البلر ة ع د ن دألاع ال اي ،ل البيع ع د بيع اآلخريأ ا دا سياسة ال
د على خير على اإلط ل ،للكأ يي أ يكلأ االس امار مب يا على سلل علمأ ،له ا
الكايريأ الييأ ي رلأ يأ يبيع اآلخرلأ ليبيعلأ يأ ي ر اآلخرلأد

يي اإللمام ب دلم للايبا
ى كلأ على درية عالية مأ اللعأ االس امار يي أ كلأ ملما ب دلم
للايبا ،ألعلي اإلط ع لألدم يميع اا ظمة لالدلا يأ لال ريعات لالللائ الم ظمة لعمليات
بيع ل راء االرال المالية ،كما علي معرألة كاألة اليلا الم علدة ب دلم للايبا الكاملة

ك ام لملكية السدم لل ال ا ألأ معرألة كاألة المعللمات عأ اليدات ال أ عام معدا لمدى
ا مأ دلم د
م دامي دا ل داء اريخدا  ،لهيا يضمأ عدم ضياع

ادية م دا

ابع ااخبار لخا ة اإلم

مد ال يلدأ البع باال لهل يسمع ال رات اإلخبارية ألأ ال ضائيات العربية ،لكأ نيا ك ت
الييأ يس امرلأ ملالدم ألأ البلر ة ،ألعلي ي ما أ غى ييدا لك ما دللي ل
ال رات ،ا دا مد ساعد على ن خاي مرار يدل مأ خسائر ألأ لمت ال دلبات ألأ ااسلال
المالية ل ي دا ل مكاس د كما أ ال رة اإلم ادية مد ماري تاييرا على داء ااسدم
لاع ااسدم ال أ ع مد
لالم األظ االس امارية ،ل كاد كلأ ألأ ياأ هأ الم ر لبع
على سعار العملة لالطامةد

طلر مدارا

د

لمدرا

اإل س مرارألأ عزيز ل طلير المدارات لالددرات الخا ة ب كمس امر لاإلس ادة مأ الدلرات
ال دريبية لاإلط ع على دا الم لرات لالك يبات لال دارير ل مياالت االس امار ألأ
ااسلال المالية لم الل الدائمة ألأ يط ياكر أليما ي علا بال لي ااساسأ لال أ ،
ييعل مس عدا إلخ يار ألض ااسدم لاالس اماراتد

عرم دلم لال زاما

:

ما ى مس امر كيم يي علي معرألة دلم للايبا د كأ مدركا ت للاعيا ت بالدلا يأ
لالللائ ال ى مي ل مى اس امارا لاعرم سب ال رم ايا ما لايدت دلا ى
ىء خطت د ل علم ايضا كيم ددم ب كلى للديئةالعامة للرمابة المالية ايا ما دات ل اضرار
يية ا د الممارسات الخاطئة مأ مب ركة السمسرة ال أ عام معدا

ن ير مأ م الالت الغش لالخداع لاالس غ

:

ن ير مأ اللعلد باارباح السريعة لالمضمل ة ل العائدات العالية يداتد ل يكر ي كلما زاد
الرب الم لمع زادت الخسائر الم ملة  ،لاأ االس امار ألأ البلر ة دب دائما ديا
الرب ل الخسارة ،ل أ مرار االس امار مأ عدمي ل مرار نس امار ألأ لرمة مالية معي ة
هل مرار ت ل د ألعلي ألدط ن خايه ع دما كلأ مد عا بي لال يع االخريأ يتارلأ
علي بتية لسيلة .

ي

لضع نس امارا

ألى ميا لا د :

ألض طريدة ل دلي مخاطر االس امار ع د رايع اسعار ااسدم هى ال ليع ألى االس امارات
بيأ دلات اس امارية مخ ل ة د نيا ك ت مأ راعبأ االس امار ألأ االسدم ألاأ علي االس امار
ألأ اسدم عدد مأ ال ركات لالدطاعات المخ ل ةد للل ك ت مأ راربأ االس امار ألأ اديا
االس امار ألاس امر ألى اديا مخ ل ة بدالت مأ دلل لا د ألالخسارة ال ى دات لبع
ال اديا يمكأ أ عل بمكاس ألى اديا خرى .

مم بايراء ما يلزم مأ دراسات ل ب اا مب الديام باإلس امار
ركة السمسرة ،ألاأ علي اال س امر
ايا مررت أ س امر ب س مبا رة مأ خ
ملال مب اس يعا ك المعللمات الم علدة باالس اماردألاأ اخ يار لرلرال المالية ل
ااسدم الي يدلم على اساي المعرألة بطبيع دا لبمخاطر االس امار أليدا ألض مأ
ال ائ مدأللعة الامأ رير المب ية على اسي أل ية ال علميةد ألعلي عداد س للديام
ليل لل ركة الم درة لما دره مأ دارير س لية لملائمدا
بلايبا ب اط مأ خ
المالية ل ية بيا ات لمعللمات خرى ر بط بال ركة لبالدطاع ال أ مأ اليي لبام اد
الدللة كك ل هم مس يدات اإلس امار ألى سلال العالم د لعلي أ كلأ يرات لال س مع
الى اإل اعات ال بع ال ليدات االس امارية ال أ در عأ مس امريأ آخريأ خا ة نيا
لم مكأ مأ ألدم نخ يارا دم ب اء على سب عد أ.
رائ لاائا نس امار ألأ د اديا االس امار ،ألاأ
اما ايا مررت اأ س امر مأ خ
علي أ در رة االك ا ييدا مب راء ل اللاائا ل تكد مأ م أ سياسة ال دلل
االس امارية مع هداأل االس امارية .لال دلا على نخ يار االرال المالية ال أ س امر أليدا
ملال د يا يدير ال دلل مدير نس امار م رم لمرخل لي مأ سلل الخرطلم لرلرال
المالية .
أهم العناصر التي يوفرها السوق الكفء والمنظم لألوراق المالية ما يلي:
دا أليي العدالة لالك اءه ل كمي ريعات لاض ة
للع ليلد سلل م ظم لر ي الما
لدميدة لم طلرة ل ظام ال األية لنأل اح يلاك آخر ال طلرات لضمأ المعايير الدللية
المع مدة  ،هأ د الع ا ر ال أ ي ظر نليدا بك نه مام المس امر اللاعأ يا كاأ سلاء كاأ
ألردا م متسسة د إلزدياد همي دا ألأ اإلم اد لدلرها ألأ عملية ال مية لنس دطا رتلي
ااملا لاإلس امارات  ،ل هم هيه الع ا ر مايلأ :

*

د المدخرات لك اءة ل خ يل الملارد د

* آلية ال سعير لال دييم العاد لللرمة المالية د
* ال ليع  ،ليل ب ليع اإلس امارات مأ يا ال يم  ،مدة اإلس دال  ،المخاطر د
* السيللة  ،ليل ب لي اللرمة المالية ألأ اللمت الم اس
* آلية ال
لالعلائد د

نلى دد د

ل على المعللمات الضرلرية إل خاي الدرار اإلس امار لالملاز ة بيأ المخاطر

* لألير الرمابة رير المبا رة على اإلدارة الم درة لرلرال المالية د
هيا باإلضاألة نلى ي م اة لل ملي

كما ي يلألر آلية م ئمة ل يي عملية ال خا ية د

للدد اب ت ال يار العملية مدى همية ليلد هيه ااسلال ل ديا ال مية اإلم ادية عأ
طريا د المدخرات ل مريرها مأ ل دات ال ائ نلى ل دات العيز ل ملي الم اريع
اإل ايية طليلة ااي على سي آلية السلل لن ارا ي لملى العر لالطل لم دلم العائد
لالمخاطرةد لاللامع أ هيه ااسلال لم كأ ظى باإله مام الكاألأ ألأ السابا لخا ة ألأ
رل دلل ا ال امية ألكا ت ال كلمات لألر ال ملي ال زم للم اريع اإل ايية طليلة ااي مأ
خ برامج لخطط ال مية المخ ل ة د

حساب معايير قياس نشاط السوق ومدى كفاءته:
أليي كاألة المعام ت بيعا ل راء ،لكاألة ال رألات نس امارا
السلل هل اللعاء الي
ركة
لمضاربة ،لكلما كاأ السلل ألعاال لم كام لل رلح السلمية كلما كاأ ك ئا إلس يعا
المعام ت  ،لكلما كاأ م بعا إل يايات الم عامليأد
للما كاأ سلل االرال المالية عالى ال ساسية لدرية كبيرة لك مأ الم غيرات لالمس يدات
المخ ل ة سلاء كا ت:
*سياسيةد
*نم

اديةد

*ني ماعيةد

ألاأ المعام ت ألأ هيه السلل تار يضا ،للما كا ت العلام اإلم ادية م عددة لم لعة
م م غيرات ال ا ج الدلمى لالدخ الدلمى ل ي ال رد مأ ك م دا  ،لمعدالت ال ضخم
لالسياسات ال ددية بع ا رها( السياسة اإلئ ما ية لسياسة سعار ال رم ،لسياسة ندارة الديأ
العام ،لالعائد على اإلس امار ألأ اا ل ددد
ل تار يضا سعار ااسدم بالسياسات ال يارية لب ة خا ة المتاره على ميزاأ المدأللعات
ى سياسات ال يارة الخاريية الم علدة باإلس يراد لال دير ،ل يم المعرل ال دد لماهل
م اح مأ كمية لسائ الدألع لالسيللة مأ ك مأ العملة الم لية لالعم ت ااي بية لن ا
يل كلي بمس لى ااسلال اإلم ادية لمس لى ال اط للمي مع د
هيا على المس لى الدلمى العام  ،ما على المس لى الخال ألاأ الة سلل االرال المالية
تار بدلى العر لالطل ال على على االرال المالية المطرل ة لل دال ألأ البلر ة ددد
للما كا ت ملى العر لالطل تار بعدة علام مأ همدا:
* عدد البائعيأ لن ياها دم البيعيةد
* عدد الم ريأ لن ياها دم ال رائية د
لي تار ك مأ البائعيأ لالم ريأ لبال الى السلل يضا بال لا ى ال سية ل االت ال ات ل
ال اتم ل ن ياهات تار ك م دم بال لا ى العاط ية لال سية لباا اعات ،لمأ ام تار يضا
بيل عرل ك م دم بالبيع ل بال راء لبال الى ي دا ما يلأ:
* كلما زادت عرل

ال راء ر ع ااسعارد

* كلما زادت عرل

ااسعارد

البيع خ

لألأ لامع اامر ألاأ مرار البيع ل ال راء يخضع للعديد مأ العلام ال اكمة لالم كمة ألأ
سلل ك مأ البائع لالم رى ،نأ كاأ يي ال لضي أ ك هما معا ليدى طرألى عملية
المبادلة  ،لك هما معا ي لايداأ ألأ ي الل ظة لألأ يات اللمت للكأ ألأ عكي اال ياه ددد
ليدلم السماسره بدلر يلى ألأ هيا الخ لل مأ خ م دلبيدم اليلاليأ الييت يزلرلأ
المس امريأ ليد عل دم ب رم معيأ ل ير دلهم لسلل معيأ ددد
لمأ ام ميام المس امريأ بايراء نخ بارات مياي معد ال اط ال الى ألى السلل  ،ل يم
الم لمع مس دب أليي مأ خ معرألة اال ياه السائد ألأ دال ااسدم لالي ي ب مأ المعايير
ديدة ااهمية المتارة على ال عام ألأ البلر ة د

ليس خدم ألى يل عدة معايير رئيسية يلض دا ل ا ال ك ال الى :

معايير مياي

معايير مياي

اط البلر ة لك ائ دا ال غيلية

معد دلراأ ااسدم

اط

البلر ة لك اء دا
اارباح مب الضريبية لديمة السدم السلمية

ال غيلية

مضاعم سعر السدم

المت رات المكملة ااساسية

عدد يام ال عام خ

المدة

نيمالأ يم ال عام خ

المدة

الديمة السلمية للديمة اإلسمية

لزيع يم ال عام على الدطاعات

م لسط االرال الم عام عليدا

نيمالأ رتلي ملا ال ركات المديدة

لع الم عامليأ  :ألراد دد متسسات

عدد ال ركات ال أ م عليدا ال عام

سعر اإلم ا بااسعار السابدة

ال ركات الم عام عليدا نلى نيمالأ ال ركات

عدد عمليات لرمة معي ة

نيمالأ عدد ااسدم المديدة

سبا نر اع ل ن خ ا

لرمة

لأليما يلأ عر

مليز لك م دا:

*معدل دوران األسهم :
لهل مأ هم المت رات يا يديي هيا المت ر ال سبة المئلية ل دال سدم ركة معي ة ل
ميملعة ركات م ددة مأ مب  ،داخ مطاع معيأ لل عرم على اط هيا السدم ل ل
ااسدم ألى نطار سدم الميملعة كلدا ألى سلل ال دال خ أل رة معي ةد
لي م نس خراج هيا المعد بدسمة عدد ااسدم الم داللة ( ل الدابلة لل دال
ال رة الزم ية الم ددة  ،على عدد ااسدم المديدة ألى البلر ة دد

خ

العام ل خ

على ال ل ال الأ :
عدد ااسدم الم داللة خ

العام /نيمالأ عدد ااسدم المسيلة بالبلر ة ×100

* نسبة الدخل قبل الضريبة إلى القيمة السوقية لألسهم :
 Net Income before Taxesليطلا على هيه ال سبة  ،سبة رب ية ر ي الما السلمأ
ل س خدم هيه ال سبة ألى لضي الدخ اليى يللده ر ي To Market Value of Shares
الما السلمأ (ميمة ااسدم ألأ السلل على مس لى ال ركة مأ ا ية  ،لعلى مس لى ك مأ
:
*الدطاعددددد ى ال ركات المماالة ليات ال اط د
* الدطاعات ااخرى دددددد ى اا طة الم األسة ااخرىد
لمأ ام م مدار ة الدخ الي ي ددي السدم بال س ال ى دددا ااسدم ااخرى للم رلعات
المخ ل ة لبال الى نظدار االضاع ال ديدية مام المس امريأ إل خاي مرارا دم سلاء:
* بالبيع لال راء لديا السدم د
*اإلس مرار ألى يازة السدم د
لي م نس خراج هيه ال سبة بدسمة األى دخ ال ركة مب خ م الضرائ على الدخ لمسم ي
على الديمة السلمية للسدم السائدة ألى البلر ة نم ا داية العام على ال ل ال الى:
األى الدخ مب خ م الضرائ  /الديمة السلمية لرسدم الدائمة × 100

*مؤشر مضاعف سعر السهم على مستوى القطاعات وعلى مستوى السوق:
لهل مأ هم المت رات العامة ال ى عطى داللة لاض ة للسلل  ،لهل يعطى مياسا للديمة
ال ديدية اسدم الدطاعات المخ ل ة ألأ سلل ال دال  ،لألى اللمت سي يمكأ نعداده على
مس لى السلل كك ألأ اريخ معيأ د
لي م نس خراج هيا المت ر على ساي الم لسط المري لمضاعم سعر السدم لل ركات داخ
اعة لا دة ل مطاع معيأ بيا ي ددد لي م يل على ال ل ال الى:
نيمالأ السعر السلمى لكاألة ااسدم ألى
×=100ددعدد مرات

اعة م ددة /نيمالى العائد اليى

ددي هيه ااسدم

ل على مس لى السلل على ال ل ال الى:
نيمالى العائد لكاألة ااسدم المسيلة ألأ البلر ة /نيمالى العائد اليى
×=100دد عدد مرات

ددي هيه ااسدم

*المؤشرات السوقية األساسية األخرى:
لهى زمة م كاملة مأ المت رات لال س ال ى يدلم م خي مرار اإلس اما ر بال علي عليدا
رل ي السلمية لمدر ي على نس يعا م غيرات
لدياي مدى ك اءة السلل  ،لمدى كام
لمس يدات ال عام  ،لألى اللمت يا ي نظدار اار هيه الم غيرات ل ائيدا على عمليات ال دال
لال عام د
وتشتمل هذه المؤشرات على مايلى :
*مؤشر مدى التعامل :
ليديي هيا المت ر عدد يام ال عام خ مدة معي ة لألدا إل يايات م خي الدرار لمعرألة مدى
ك اءة لن ظام عما البلر ة ددد( ى لمدة سبلع  ،در ،س ة د
*إجمالي حجم التعامل:
لهيا المت ر ي علا ساسا بدياي يم المعام ت ال ى مت على االرال المالية الم داللة ل
الدابلة لل دال  ،خ أل رة معي ة ددد املة ك مأ :
* المعام ت داخ المد لرة د

* المعام ت ال ى مت خارج المد لرة د
* مؤشرات توزيعات حجم التعامل على مستوى القطاعات :
لهيا المت ر يد م ب ة ساسية با ظدار المعام ت ال ى مت لرلرال المالية ل
معي ة ل لدطاع معيأ مأ اا طة ال ى طر ت ركا دا سدم مديدة ألى البلر ة د

اعة

*مؤشر المتوسط اليومى لحجم التعامل داخل وخارج المقصورة :
ليس خدم هيا المت ر ب ة رئيسية ألى نظدار مدى ملة السلل لمدر ي اإلس يعابية على
نس يعا العمليات المخ ل ة يا ي م سابي على ال ل ال الى :
يم ال عام داخ لخارج المد لرة خ

أل رة معي ة /عدد يام ال عام خ

ال رة

*نسبة عدد الشركات التي يتم التعامل على أورقها خالل المدة إلى مجموع الشركات المقيدة
:
ل ظدر هيه ال سبة مددار يم االرال ال طة نلى نيمالى االرال المديدة بالبلر ة  ،يا
أ كاير مأ االرال ظ خاملة ساك ة ال ييرى عليدا ى عام ل دال د لبال الى ألاأ
د
ميم دا المسيلة بدا ب – لضع
* تطور نمو إجمالي عدد األسهم المقيدة سواء إكتتاب عام أو إكتتاب مغلق :
ليساعد هيا المت ر على لضي يم السلل  ،لمددار لمعد مله ددد لمأ ام معرألة
نمكا يات طلره  ،لألى اللمت يا ي ديد ن ياهات هيا ال مل ددد لي م نس خراج هيا المت ر
على ال ل ال الأ :
عدد ااسدم ألى داية العام /عدد ااسدم ألى بداية العام ×=100
* تطور إجمالي رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة:
ليخدم هيا المت ر يا بيأ ساسيأ هما :
الجانب األول  :المس امر الم لى اليى يرر ألى ال عرم على طلر يام رتلي ااملا
لل ركات المديدة ألى البلر ة لمدى اس معدالت ملها مع مل ك مأ زدياد ااسعار
لكيا مع ن ساع يام الم رلعات د

الجانب الثانى :المس امر ااي بى الي يرر ألى الدخل نلى سلل اإلس امار مأ يا مدى
نمكا ية مساهم ي ل م ارك ي ألى م رلع ضخم ال يم لمدرة البلر ة على نس يعابي د
لي م سابي على ال ل ال الأ :
نيمالأ رتلي ااملا ألى داية ال رة  /عدد ال ركات  +نيمالى رتلي ااملا ألى بداية
ال رة  /عدد ال ركات =
* مقارنة القيمة السوقية لألوراق التى تم التعامل عليها خالل فترة معينة بالقيمة اإلسمية
لنفس األوراق :
ليس خدم هيا المت ر للل ل نلى داللة لاض ة عأ ال طلر اليى نك سب ي الديم السلمية
لرلرال المالية الم داللة لمددار الادة ألى ك مأ :
* السلل يا دا لنس درارها لك ائ دا د
* ال ركات ال ى

درت هيه االرال د

لي م سا هيا المت ر على ال ل ال الى :
الديمة السلمية لرلرال ال ى م ال عام عليدا خ

العام  /الديمة اإلسمية لديه االرال =

* مؤشر المتوسط اليومي لكمية األوراق التى تم التعامل عليها وعدد العمليات التى تمت على
كل ورقة مالية :
لهل ألى لامع اامر مت ريأ نا يأ  ،لليي مت را لا دا  ،يا ي م سابدما على ال ل
ال الى :
مت ر الم لسط اليلمى لكمية االرال = عدد االرال ال ى م ال عام عليدا  /عدد يام
ال عام
م لسط عدد العمليات = عدد العمليات ال ى مت  /عدد االرال الم عام عليدا
* تحليل حجم معامالت البنوك والعمالء اآلخرين :
يا يد م هيا المت ر بدياي ن ياهات الم عامليأ ألى البلر ة سلاء كا ت متسسات لديدا
الخبرة لالمعرألة لالدراية ل مل مأ اإلمكا يات الب رية لالمادية ما يتهلدا لديادة السلل ما :

الب ل لالم ارم ل ركات ال تميأ ل
سابدا على ال ل ال الى :

اديا اإلس امار ل مأ يا

ااألراد العادييأ لي م

يم معام ت الب ل  /نيمالى يم المعام ت × = 100
ل
يم معام ت ااألراد  /نيمالى يم المعام ت ×100
*مقارنة سعر إقفال الشهر لكل ورقة مالية بسعر إقفال ذات الورقة الشهر الماضى :
لهى مدار ة ساعد على ر د ل ديد اإل ياه اليى يطر على ركة لسعر اللرمة د
لي م سابدا على ال ل ال الى :
سعر نم ا ال در لللرمة المالية  /سعر نم ا ال در الماضى ليات اللرمة =
* تحليل األوراق المالية التي إرتفع سعرها فى السوق خالل العام  ،وتلك التى إنخفض
سعرها خالل العاخرى التى لم يطرأ على سعرها أى تغيير :
ليددم هيا ال لي للب ا عأ عدة علام هى :
* العلام ال ى دت غيير ااسعار سلاء بالزيادة ل ال د اأ د
* العلام ال ى ساعدت على ن داا ال غيير ألى ااسعار لالظرلم البيئية لاا لا ال ى
اطت يل د
ما بال سبة لرلرال ال ى ابت سعرها للم غير خ
للعلام ال ى دت نلى ابيت ل يميد هيا السعر د

هيه ال رة ألي م العر

اسبا يل

نأ هيه ال الي مر ديد ااهمية بال سبة لك مأ المس امر لالمضار ألى االرال المالية
على د سلاء  ،لمأ ام ألاأ العم على لألير البيا ات لالمعللمات  ،لم ابعة ن عكاسا دا
ل طلرا دا ألأ السلل يساعد على سأ ر يد الدرار لعلى ألاعلي ي

ى

ليمك ا لخيل الخطلات ع ه بال ك ال الأ :
تحديد أهداف ومحددات
المحفظة

متابعة العوامل المتعلقة
بالعميل وتشمل أهداف
ومحددات اإلستثمار

تحديد إستراتيجية
المحفظة

تحديد توقعات األسواق

دراسة أوضاع السوق

لتكون المحفظة والذي
يتضمن توزيع األصول
والتنفيذ  ،باإلضافة إلى
مراجعة تكوين المحفظة
عند تغيير العوامل المؤثرة
في ذلك

متابعة العوامل
المتعلقة باألسواق

تقييم أداء
المحفظة

