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في ظل بيئة قطاع األعمال التي تتغير باستمرار في وقتنا الحالي،
يسعى المدراء التنفيذيون في الشركات إلى البحث عن وسائل
تمكنهم من تحقيق قيمة أكبر لمؤسساتهم من خالل توطيد
عالقاتهم مع المستثمرين .ولتحقيق هذه الغاية ،يقومون
بتطوير مؤسساتهم من خالل تدعيم تقاريرهم التنظيمية برؤى
عن سلوك المستثمرين ،األمر الذي يساعد بدوره في اتخاذ قرارات
استراتيجية مدروسة.
نحن في سوق دبي المالي ندرك أهمية اكتساب فهم عميق
عن المساهمين في شركتك ،لذلك قمنا بتطوير خدمة التقرير
اإللكتروني لتحليل أداء المساهمين ،والتي تمكن الشركات
المدرجة من متابعة األداء االستثماري لحملة األسهم.

كيف تدعم خدمة التقرير اإللكتروني لتحليل
أداء المساهمين الشركات المدرجة؟
خدمة التقرير اإللكتروني لتحليل أداء المساهمين هي أداة
تفاعلية إلكترونية متاحة عبر االنترنت ،تعد تقاري ًرا لقياس
وإدارة وتحليل األداء المالي للشركات ،فيما يتعلق بسلوك
المستثمرين ومؤشر أسعار األسهم بهدف تحقيق الحد
األقصى من الفاعلية ،وتحسين العوائد المالية واالستراتيجية.
إن فهم أداء األسهم يتيح للشركات المدرجة أن تكون أكثر
كفاءة في تحديد استراتيجيتها ورؤيتها على المدى الطويل.

أداة تفاعلية إلكترونية
إلعداد التقارير
الخاصة بتحليل أداء
المستثمرين
أداة تحليلية يوفرها سوق دبي المالي
في خطوة تعد األولى من نوعها بين
أسواق المال اإلقليمية

فهما أعمق عن المساهمين في شركتك واكتشف:
اكتسب
ً
•

ما هي طبيعة أداء سهمك مقارنة بالقطاع الذي تنتمي إليه شركتك ومقارنة بأداء المؤشر العام لسوق دبي المالي؟

•

ما هي القيمة السوقية اإلجمالية الخاصة بك )بشكل يومي ،وأسبوعي ،وشهري ،وربع سنوي ،وسنوي(؟

•

من هم كبار المساهمين في شركتك؟

•

من هم كبار المشتريين والبائعين لديك؟

•

ما هو موقعهم الجغرافي ومعدل استثماراتهم؟

•

من هم الوسطاء األكثر تنفيذًا لصفقات على أسهم شركتك؟

•

كيف كان أداء شركتك ومستثمريها في السابق؟
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ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻳﻘﺪم ﺗﺤﻠﻴ ًﻠﺎ ﻓﻨ ًﻴ
ﺗﺤﻠﻴ ًﻠﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺬ  2009ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ب:
• إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
•
• ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول
• ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول
• إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺪاول
ﺗﻤﻜﻨﻚ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻔﻠﺘﺮ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻔﺤﺎت
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،أو اﻟﺮﺑﻊ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ،أو اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،أو ا«ﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ا«داء
اﻟﻴﻮﻣﻲ.
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪاول

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﺪاول اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء،
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،واﻟﺤﺠﻢ ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻨﺸﻄﻴﻦ ﻣﻨﺬ .2011

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑﻜﻔﺎءة ،ﻣﺼﻨﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت )أﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت( ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ أﺳﻤﺎء ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺪﻳﻚ وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ رأس
اﻟﻤﺎل.
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تحليل القطاع
منظور مقارن ألداء األسهم حسب القطاع ومقارنة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي.
يقدم نظرة عامة عن القطاع الذي تنتمي إليه شركتك ويتناول بالتفصيل المؤشر ،وقيمة وحجم التداول في فترة زمنية محددة تصل إلى  4سنوات مضت.

تحليل أداء الوسطاء

استعرض نشاط التداول الخاص بشركتك في السوق حسب أكثر
الوسطاء نشاط ًا (في عمليات الشراء والبيع) منذ شهر يوليو 2010
فهما أفضل للعالقات الرئيسية مع
سنوات ماضية ،ليعطيك
ً
الوسطاء والمستثمرين الرئيسيين ،ويمكنك من االستفادة منها
بشكل أكبر.

الدمج في برامج مايكروسوفت وورد
/اكسل/باور بوينت
ثم انقل البيانات إلى برنامج اكسل
ببساطة انقر بزر الفارة األيمن َّ
وضعها في جدول بسيط أو رسم بياني.
انسخ البيانات إلى الحافظة  clipboardكصورة حتى يمكن
نقلها وإدراجها في العروض التقديمية أو التقارير الخاصة بك.
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ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
 .1اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﺎص واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻳﺪاع  -ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻫﺎﺗﻒ،+ 971 4 305 5176 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲregisrty@dfm.ae :

ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ:

ﻫﺎﺗﻒ+ 971 ( 4 ) 3055176 :

.2
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ أداء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ “،ﺳﻴﺘﻢ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲregisrty@dfm.ae :

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻘﺪم ﺻﻔﺤﺔ ”ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام“ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﺳﻬ ًﻠﺎ ﻟﻔﻬﻢ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺣﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ،اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ.

وﻻﺧﺘﻴﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح  CTRLﻓﻲ

إزاﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات
Clear

اﻟﺒﺤﺚ
اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ،أو اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻤﻜﺒﺮ .
اﺑﺪأ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ،ﺛﻢ اﺿﻐﻂ  Enterأو اﻧﻘﺮ
ﻋﻠﻰ أي ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ .واﺳﺘﺨﺪم ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ.

اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

ﻣﺘﺎﺣ
إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ
ً

اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ
)ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ

 ،وﻟﻠﻨﻘﻞ اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ

(

ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت

ﻛﻤﺎ أن ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺣﺎل رﻏﺒﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ.

إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
إن ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻷﻏﺮاض ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ أو اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ أﺧﺮى ،وﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﺼﺎﺋﺢ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻪ ﻻﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮارات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ
أن اﻟﻔﺼﻮل دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻘﻂ رأي ﻛﺎﺗﺒﻴﻬﺎ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ذوي
اﻟﺼﻠﺔ ،وأي ﻣﺮاﺟﻊ أو ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺮض واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻘﻂ .ﻻ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﻳﻘﺪم أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻗﺔ أو اﻛﺘﻤﺎل أو اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺪﻟﻴﻞ أو ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺤﺘﻮى أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
.اﻟﺘﺸﺎور ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ أو ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮف
ﹰ
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