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ــث  ــم حي ــه الضخ ــي بحجم ــهم العالم ــوق األس ــز س يتمي

تجــاوزت قيمتــه الســوقية 80 تريليــون دوالر فــي عــام 

ــن 25  ــن ٪300 م ــر م ــواً بأكث ــل نم ــا يمث ــو م 2018، وه

ــده،  ــام 2017 وح ــي ع ــام 2009. وف ــي ع ــون دوالر ف تريلي

بنســبة  العالميــة  لألســهم  الســوقية  القيمــة  ارتفعــت 

ــركات  ــاح الش ــوي ألرب ــاش الق ــل االنتع ــاً، بفض ٪22 تقريب

األمريكيــة واألوروبيــة واإلصالحــات التــي تــم تطبيقهــا فــي 

االقتصــادات الكليــة.

ــبب  ــهم بس ــواق األس ــات أس ــج تقلب ــة، تنت ــي الحقيق وف

العوامــل  مــن  كبيــر  بعــدد  الشــركة  تأثــر ســعر ســهم 

الداخليــة والخارجيــة عــى حــد ســواء. ويتطلــب االســتثمار 

فــي األســهم مواكبــة الحالــة الماليــة للشــركة الفرديــة 

فــي  والتغيــرات  المنتجــات  فــي  الجديــدة  والتطــورات 

العوامــل  أمــا  الداخليــة.  العوامــل  مــن  وغيرهــا  اإلدارة 

ــي  ــهد التنافس ــي المش ــرات ف ــمل التغيي ــة فتش الخارجي

ــة إىل  ــي باإلضاف ــاع المعن ــي القط ــة ف ــورات الجاري والتط

ــإن  ــي ف ــل. وبالتال ــوق العم ــة س ــادي وحال ــو االقتص النم

ــاً  ــب وقت ــد يتطل ــل ق ــذه العوم ــة ه ــم كاف ــتيعاب وفه اس

ــن  ــى المتداولي ــاً ع ــراً صعب ــه أم ــة إىل كون ــالً باإلضاف طوي

ــرة. إذن،  الجــدد وحتــى عــى بعــض المتداوليــن ذوي الخب

ــة واالســتفادة ممــا يقدمــه  كيــف يتــم تخطــي هــذه العقب

ــهم؟ ــوق األس س

فــي  يســتثمرون  المتداولــون  هــؤالء  أن  هــو  الجــواب 

ــل  ــهم، مث ــواق األس ــرات أس ــة أو مؤش ــرات البورص مؤش

مــن  بــدالً  بــي 500،  آنــد  داكــس وفوتســي وداو وأس 

التــداول فــي أســهم الشــركات الفرديــة.

هل تعلم؟

تمثل الواليات المتحدة حوالي 43 ٪ من 

سقف سوق األوراق المالية العالمي ولكنها 

ال تشكل سوى 17 ٪ من األسهم العالمية. 

هل تعلم؟

منذ عام 1926، حققت عائدات أسهم 

الشركات ذات رأس المال الكبير في 

المتوسط ما نسبته 10 ٪ سنوياً. وإن هذا 

األداء المتميز يجعل من األسهم أكثر جاذبيًة 

للمستثمرين عى المدى الطويل مقارنة 

بسندات الخزينة، والتي تمثل عوائدها في 

المتوسط 5.6 ٪ سنوياً في هذا اإلطار الزمني.

استراتيجيات التداول المثىل لمؤشرات

 داكس وفوتسي وداوجونز وأس آند بي 500

طالمــا كانــت أســواق األســهم مصــدر جــذٍب للمتداوليــن الذيــن يطمحــون لتحقيــق أربــاح أعــى مــن معظــم 

االســتثمارات األخــرى، لكــن ذلــك ال يعنــي أن تــداول األســهم يأتــي دون مخاطــر. ومــن المعــروف أن أســعار أســهم 

ــة . ــة معين ــرة زمني ــالل فت ــر خ ــكل كبي ــب بش ــركات تتقل الش
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من خالل تداول مؤشرات األسهم مع وسيط ذي خبرة، يمكن للمتداول 

أيضاً االستفادة من الرافعة المالية المرنة، حسب شهيته للمخاطرة، 

فضاًل عن فروق األسعار الضيقة للغاية.

ما هي مؤشرات أسواق األسهم؟

مؤشــرات أســواق األســهم هــي فــي األســاس مجموعــة مــن األســهم المختــارة المدرجــة فــي البورصــة. فــي حيــن 

ــد معيــن. يوجــد مؤشــرات عالميــة ووطنيــة خاصــة ببل

يتــم حســاب ســعر المؤشــر بنــاًء عــى األســهم التــي يمثلهــا. مــع ذلــك، قــد ال يتــم التعامــل مــع جميــع األســهم عــى 

قــدم المســاواة. غالبــاً مــا يتــم تقييــم القيمــة الســوقية للمؤشــرات، ممــا يعنــي أنهــا تحــدد األهيمــة بنــاًء عــى القيمــة 

الســوقية )يتــم حســابها بضــرب ســعر ســهم الشــركة مــع األســهم القائمــة( للشــركات. ويُعــّد مؤشــر اس آنــد بــي 500 

مــن بيــن أكثــر المؤشــرات المرجحــة للقيمــة الســوقية شــيوعاً. قــد تكــون المؤشــرات األخــرى مرجحــة الســعر، حيــث 

،)DJIA(يتــم تقديــر أهميــة األســهم بمــا يتناســب مــع ســعر ســهمها. مثــال عــى ذلــك هــو مؤشــر داو جونــز الصناعــي 

الذي يعطي وزناً أكبر للشركات ذات أسعار األسهم المرتفعة.

مزايا االستثمار في مؤشرات أسواق األسهم

توفر مؤشرات أسواق األسهم وسيلة سهلة للمستثمرين للتعرض لمختلف األسهم المتداولة في جميع أنحاء العالم

وتشمل فوائد تداول مؤشرات األسهم النقاط التالية:

ال حاجة للبحث عن بيانات الشركة الفردية.  •

الحصول عى مزيد من التعرض لنفس المبلغ من األموال المستثمرة.  •

يُعتبر التداول في مؤشرات البورصة أو مؤشرات األسهم أقل تقلباً من التداول في األسهم الفردية. لكن رغم     •

ذلك، هناك تقلبات كافية للمتداولين العتماد استراتيجيات مختلفة والبحث عن فرص تداول جذابة.  

تقدم مؤشرات أسواق األسهم طريقة لتنويع المحفظة االستثمارية دون الحاجة إىل االستثمار في أسهم مختلفة.  •

باستخدام المؤشرات، يمكن للمتداول االستفادة من الفرص المتاحة في أسواق األسهم العالمية.  •

يقدم سوق األسهم طريقة للتحوط من مخاطر األسهم مع تقليل تأثير التقلبات.  •

تتميز مؤشرات أسواق األسهم بأن أسعارها تتم في الوقت الحقيقي، ألنها مرتبطة باألداء  • 

الفعلي لسوق األوراق المالية.  

توافر فرص التداول في كل من األسواق الصعودية والهبوطية، حيث يمكن للمتداول فتح صفقات بيع  •

أو شراء حسب االتجاه الذي يتوقعه لحركة السوق.  
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تعــّرف عــىل المؤشــرات األربعــة الرئيســية فــي 

أســواق األســهم

تعتبــر مؤشــرات "داكــس 30" و "فوتســي 100" و "داو جونــز" و "أس آنــد بــي 500 " مــن أهــم المؤشــرات 

العالميــة. ومــن أجــل تــداول هــذه المؤشــرات، عليــك فهــم عناصرهــا وممــا تتكــون، ومعرفــة العوامــل التــي 

تجعــل ســعرها يتحــرك وتفاصيــل التــداول األخــرى.

داكس 30 

يتكــون مؤشــر داكــس 30 مــن ثالثيــن شــركة مــن أكثــر الشــركات المدرجــة ســيولة فــي بورصــة فرانكفــورت 

لــألوراق الماليــة )FSE( ، والتــي تُعــّد ســابع أكبــر بورصــة فــي العالــم مــن حيــث القيمــة الســوقية.

ما الذي يُحّرك مؤشر داكس 30؟

عوامل االقتصاد الكلي العالمية.  •

البيانات االقتصادية لمنطقة اليورو الصادرة عن البنك المركزي األوروبي.  •

أخبار التجارة العالمية واإلقليمية، مثل التعريفات عى الصلب.  •

التبعيات االقتصادية بين فئات األصول مثل النفط والمعادن.  •

حــروب العمــالت التــي تؤثــر عى الحــد األدنــى للمصّدرين، حيــث أن االقتصــاد األلمانــي هو في   • 

الغالب اقتصاد ُمنِتج وُمصّدر.  

الشركات الرئيسيةالعملةساعات التداول

9:00 إىل 17:45 بتوقيت غرينتش، 

من االثنين إىل الجمعة
Bayer, Daimler, Siemens, Allianzاليورو
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الشركات الرئيسيةالعملةساعات التداول

8:00 إىل 16:30 بتوقيت غرينتش، 

من االثنين إىل الجمعة

الجنيه 

االسترليني
HSBC Holdings, Royal Dutch Shell, BP

هل تعلم؟

حصل فوتسي عى اسمه من اختصار 

كلمتين Financial Times و LSE، والتي 

كانتا بمثابة الشركات األم للمؤشر. ويُطلق 

عليه اسم فوتسي حسب المصطلح 

المتداول في السوق.

فوتسي 100

ــن  ــركة م ــر 100 ش ــن أكب ــي 100 م ــر فوتس ــون مؤش يتك

كبــرى الشــركات المدرجــة فــي بورصــة لنــدن لــألوراق 

ــي  ــوقي حوال ــا الس ــغ رأس ماله ــي بل ــة )LSE( ، والت المالي

33.8 تريليــون دوالر فــي أكتوبــر 2019.

ما الذي يُحّرك مؤشر فوتسي 100؟

التطورات الجغرافية السياسية العالمية  •

السياسات النقدية لبنك إنكلترا  •

تقارير التضخم لبنك إنكلترا  •

أداء الجنيه االسترليني  •

أسعار السلع األساسية، وخاصة مخزونات النفط والتعدين  •
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الشركات الرئيسيةالعملةساعات التداول

9:30 إىل 16:00 بتوقيت غرينتش، 

من االثنين إىل الجمعة

الدوالر 

األمريكي

 3M, American Express, Apple, Pfizer,

Boeing

)dJIa(  مؤشر داو جونز الصناعي

يتكــون مؤشــر داو جونــز الصناعــي، أو ببســاطة مؤشــر داو جونــز، مــن 30 شــركة مــن أكبــر الشــركات المتداولة 

فــي بورصــة نيويورك وناســداك.

هل تعلم؟

يُعتبر مؤشر داو مؤشر المؤشر األكثر تداوالً 

في العالم ويُعّد معياراً لقياس أداء المحافظ 

واالستثمارات الفردية. وإذا تفوقت محفظة 

عى مؤشر داو جونز، فيعتقد أن هذه 

االستراتيجية مدعومة باستراتيجيات سليمة 

لالستثمار.

ما الذي يُحّرك مؤشر داو جونز؟

عــن  الصــادرة  األمريكيــة  االقتصاديــة  البيانــات   • 

مجلس االحتياطي الفيدرالي  

الطبيعيــة  الكــوارث  مثــل  العالميــة  األحــداث   • 

الرئاســية  واالنتخابــات  السياســية  واالضطرابــات    

األمريكية  

أوقــات عــدم اليقيــن المتعلقــة بالتجــارة - تعتبــر   • 

الواليــات المتحــدة مــن االقتصــادات المســتوردة    

ولديهــا عالقــات تجاريــة ثنائيــة مــع العديــد مــن    

البلدان مثل كندا والصين والمكسيك.  

تحــركات األســعار الرئيســية فــي األســهم ذات الثقــل   • 

ــا  ــل التكنولوجي ــات مث ــي قطاع ــيما ف ــر، ال س الكبي   

والسلع االستهالكية والتمويل والرعاية الصحية.  

مؤشر الدوالر األمريكي  •
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الشركات الرئيسيةالعملةساعات التداول

9:30 إىل 16:00 بتوقيت غرينتش، 

من االثنين إىل الجمعة

الدوالر 

األمريكي

 Berkshire Hathaway, Facebook,

Apple, Amazon, JPMorgan Chase

أس آند بي 500

يُعــّد مؤشــر أس آنــد بــي 500 أو ســتاندرد آنــد بــورز 500 مؤشــراً مرجحــاً للقيمــة الســوقية ألكبــر 500 شــركة 

ــهم  ــبة ألس ــل بالنس ــب األداء األفض ــر صاح ــذا المؤش ــر ه ــداك. ويعتب ــورك وناس ــة نيوي ــي بورص ــة ف مدرج

الشــركات األمريكيــة الكبيــرة.

ما الذي يُحّرك مؤشر أس آند بي 500؟

إن العوامل التي تؤثر عى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هي نفسها التي تُحرّك مؤشر داو جونز. لكنه أيضاً 

يتأثر ببعض العوامل األخرى نظراً ألنه مؤشر أوسع بكثير )يشمل 500 شركة مقابل 30 مؤشر داو جونز(،

هذه العوامل هي:

سوق السندات األمريكي )التأثير عى أسعار الفائدة عى الرهن العقاري(  •

أداء األسواق الناشئة، مثل الصين والهند  •

أداء قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبنوك والرعاية الصحية والطاقة  •

قرارات أسعار الفائدة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي - رفع أسعار الفائدة يجعل االستثمارات في   • 

السندات أكثر جاذبية، مما يؤدي إىل انخفاض قيمة األسهم ومؤشر أس آند بي 500.  
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أفضل استراتيجيات التداول لمؤشرات األسهم

تتشــابه اســتراتيجيات تــداول المؤشــرات مــع تــداول أي أداة ماليــة. عليــك البــدء فــي دراســة الرســوم البيانيــة 

التــي تُظهــر تحــركات األســعار التاريخيــة، حيــث سيســاعدك ذلــك عــى تحديــد مســتويات الدخــول ونقــاط 

الخــروج ووقــف الخســارة.

بعــد ذلــك، يمكنــك تحديــد إطــار زمنــي للتــداول، والــذي قــد يكــون نطــاق ســاعة واحــدة أو يــوم واحد 

أو حتــى عــدة أســابيع. يمكنــك وضــع صفقــة شــراء أو بيــع، بنــاًء عــى الطريقــة التــي تتوقــع بهــا حركــة 

السوق.

باستخدام استراتيجية تقاطع المتوسط 

Ema المتحرك األسي

ــاً  ــاح مجان ــر مت ــو مؤش ــي ه ــرك األس ــط المتح إن المتوس

ــإي دي إس إس. ــة ب ــة MT4 الخاص ــى منص ع

فيمــا يلــي اســتراتيجية تــداول بســيطة يمكــن للمتداوليــن 

الجــدد اســتخدامها لبــدء رحلتهــم لتــداول مؤشــرات داكس 

ــام  ــك القي ــا علي ــي 500. كل م ــد ب ــي وداو وأس آن وفوتس

ــاص  ــي الخ ــم البيان ــى الرس ــي ع ــار الزمن ــد اإلط ــه تحدي ب

ــن ــطين المتحركي ــتخدم المتوس ــة واس ــي 30 دقيق ــك ف  ب

 األسي 10 و 25.

انتظــر حتــى يتــم تقاطــع المتوســط المتحــرك األســي 10 والمتوســط األســي 25 وبعدهــا انتظــر حتــى يصــل 

الســعر إىل المتوســط المتحــرك األســي 25 لوضــع الصفقــة. أمــا عــن كيفيــة تحديــد مــا إذا كنــت ســتفتح 

صفقــة شــراء أم بيــع؟

إذا كان المتوســط المتحــرك األســي 10 يتجــه مــا دون المتوســط المتحــرك األســي 25 ثــم ارتفــع وتخطــى 

المتوســط المتحــرك 25، عندهــا فكــر بوضــع صفقــة شــراء. أمــا إذا كان المتوســط المتحــرك األســي 10 فــوق 

المتوســط المتحــرك 25 ثــم انخفــض وتخطــى المتوســط المتحــرك 25، عندهــا مــن األفضــل فتــح صفقــة 

بيــع.

نصيحة

اختبر بدقة استراتيجيتك باستخدام حسابنا 

التجريبي قبل بدء التداول في أي من هذه 

المؤشرات.



9 إي دي إس إس استراتيجيات التداول المثىل   

نصيحة

إن فتح الصفقات قبيل صدور البيانات 

الرئيسية يُعتبر أمراً خطراً. قد يرغب 

المتداولون الجدد في تجنب التداول حتى 

صدور األرقام االقتصادية.

باستخدام مستويات الدعم والمقاومة

ضــع أربعــة خطــوط أفقيــة للدعــم والمقاومــة عــى الرســم البيانــي لخمــس دقائــق. هــذه هــي المســتويات 

األربعــة األكثــر أهميــة فــي جلســة التــداول الســابقة وتتكــون مــن ســعر افتتــاح اليــوم الســابق، وســعر اإلغــالق 

والســعر األعــى واألدنــى الــذي تــم الوصــول إليــه خــالل اليــوم. انتبــه فيمــا إذا كان الســوق يتجــه ألعــى أو 

ألســفل أو إذا كان ضمــن نطــاق تــداول عــى الرســم البيانــي لخمــس دقائــق فــي جلســة التــداول األخيــرة.

مــع افتتــاح الســوق، راقــب الزخــم الحالــي. عــادًة مــا تتــم 

أول عمليــة تــداول خــالل الدقائــق القليلــة األوىل مــن فتــح 

الســوق وعــادة مــا تكــون كبيــرة جــداً. انظــر جيــداً فيمــا إذا 

كان االتجــاه صعوديــاً أو هبوطيــاً. وهــل هنــاك انعــكاس أو 

اســتمرار التجــاه اليــوم الســابق.

ــاء تشــكلها  أيضــاً عليــك التركيــز عــى أنمــاط الشــموع أثن

مــع تقــدم يــوم التــداول. ابحــث عــن كيفيــة تفاعل الشــموع 

مــع خطــوط الدعــم والمقاومــة عــى الرســم البيانــي الخاص 

بــك. هــذا ســوف يســاعد عــى توقــع التحــركات المقبلــة لألســعار. إذا كانــت أنمــاط الشــموع تؤكــد مســتوى 

المقاومــة، عندهــا قــد يكــون مــن األفضــل فتــح صفقــة بيــع. أمــا إذا كانــت تخالــف مســتويات الدعــم، فهــذا 

مؤشــر عــى الشــراء.

باستخدام المتوسطات المتحركة

هنــا، يتــم اســتخدام المتوســط المتحــرك لمــدة 200 يــوم عــى الرســوم البيانيــة اليوميــة لقيــاس االتجاهــات. 

وعــادة مــا يميــل المتداولــون للشــراء عندمــا تتجاوز األســعار فــوق المتوســط المتحرك لـــ 200 يــوم، ويتجهون 

للبيــع إذا انخفضــت األســعار مــا دون هــذا المســتوى. ويســتخدم هــذا المقيــاس عــادة فــي إعــدادات التــداول 

عــى المــدى القصير.
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استراتيجيات التداول لمؤشرات محددة

استراتيجية المضاربة السريعة )scalping( عند تداول مؤشر داكس 30

يُعــد مؤشــر داكــس 30 مــن بيــن أكثــر المؤشــرات شــيوعاً للتــداول عــى المــدى القصيــر وغالبــاً مــا يســتخدم 

ــدول عقــود فروقــات داكــس. وهــي  ــد ت ــة الســريعة )اضــرب واهــرب( عن ــون اســتراتيجية المضارب المتداول

إســتراتيجية تــداول خــالل اليــوم، حيــث يدخــل المتداولــون ويخرجــون مــن الصفقــات عــدة مــرات فــي اليــوم، 

بهــدف االســتفادة مــن تغيــرات األســعار الصغيــرة.

هل تعلم؟

يتطلب التداول باستخدام استراتيجية 

المضاربة السريعة في مؤشر داكس 

اتخاذ قرارات سريعة للغاية نظراً لحركة 

التقلب السريعة. لذلك، يتم استخدام هذه 

االستراتيجية من قبل المتداولين ذوي 

الخبرة جنباً إىل جنب مع تحديد مستويات 

إيقاف الخسارة.

من 5 دقائق إىل 15 دقيقة  : اإلطار الزمني   •

مؤشر)MACD )12,26,1 الماكد –    : المؤشرات   •
 Stochasticمؤشر ،EMA 4 مؤشر     

عندما يكون مؤشر الماكد أكبر من 0،   : إشارة الشراء   • 
ومؤشر Stochastic أكبر من 50       

والمتوسط المتحرك 4 أكبر من       

 SMMA المتوسط المتحرك الناعم    

عندما يكون مؤشر الماكد أصغر   : إشارة البيع   • 

من 0، ومؤشر Stochastic أصغر من      

50 والمتوسط المتحرك 4 أصغر من      

 SMMA 6 المتوسط المتحرك الناعم    

عند مستويات الربح المحددة مسبقاً   : الخروج   • 

أو عند المستويات المحورية.     

استراتيجية التداول المتأرجح لمؤشر أس آند بي 500 

يســتفيد المتداولــون المتأرجحــون مــن ارتــدادات الســوق للعثــور عــى صفقــات أفضــل وتــداوالت مربحــة. 

ــز المكاســب المحتملــة مــع تقليــل المخاطــر. يضــع المتداولــون عــدداً  قــد تســاعد هــذه الطريقــة فــي تعزي

أقــل مــن الصفقــات إال أنهــم يختــارون تلــك التــي تتمتــع بنســب عاليــة مــن المخاطــرة. ومــن أجــل تــداول 

مؤشــر أس آنــد بــي 500، يســتخدم المتداولــون الرســوم البيانيــة اليوميــة.

Stochastic ومؤشر MACD ومؤشر الماكد RSI مؤشر القوة النسبية  : المؤشرات   •

في االتجاه الصعودي، قم بالشراء عند مستويات الدعم أو عندما يكون مؤشر   : إشارة الشراء   • 

القوة النسبية أصغر من 30    

في االتجاه الهبوطي، قم بالبيع عند مستويات المقاومة أو عندما يكون مؤشر  : إشارة البيع   • 

القوة النسبية أكبر من 70    

مستعد للتداول؟

يمكــن أن تكــون مؤشــرات التــداول مثيــرة وممتعــة. فــي حيــن قــد يبــدو األمــر صعبــاً للمتداوليــن 

ــر الســوق. أيضــاً  ــازة وفرصــة لتوقــع أداء معايي ــداول ممت الجــدد، إال أن المؤشــرات توفــر فــرص ت

تعتبــر مؤشــرات أســواق األســهم أدوات رائعــة لتنويــع المحافــظ االســتثمارية والتحوط مــن المخاطر.
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إخالء المسؤولية:

ــدودة  ــؤولية مح ــركة ذات مس ــدة كش ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــيكيوريتيز ذ.م.م ف ــت إي دي إس س تأسس

ومســجلة لــدى دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي أبــو ظبــي )رقــم 1190047(. إي دي إس إس مرخصــة ومنظمــة مــن 

قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومقرهــا الرئيســي فــي الطابــق الثامــن، بــرج CI، شــارع 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــي، اإلم ــش، ص.ب: 93894  أبوظب الكورني

ــي  ــواردة ف ــات ال ــن المعلوم ــا م ــل واألســعار أو غيره ــار والتحلي ــع اآلراء واألخب ــم جمي ــم تقدي  إخــالء المســؤولية: يت

هــذا المســتند كمعلومــات عامــة فقــط. ال يمثــل هــذا المســتند عرضــاً أو توصيــة أو طلبــاً للدخــول فــي أي معاملــة 

ــذه  ــداد ه ــم إع ــة. ت ــج أو أداة مالي ــأي منت ــق ب ــا يتعل ــتثمار، فيم ــداول أو اس ــوط أو ت ــتراتيجية تح ــاد أي اس أو اعتم

ــة  ــع، والرافع ــك حجــم الودائ ــي ذل ــا ف ــي محــدد )بم ــز مال المعلومــات دون النظــر إىل أي أهــداف اســتثمارية أو مرك

ــة مــن األشــخاص. ينطــوي االســتثمار  ــة معين ــة، وشــهية المخاطــر، والتعــرض للمخاطــر( ألي شــخص أو فئ المالي

عــى مخاطــر. عــالوة عــى ذلــك، فــإن تــداول العمــالت األجنبيــة وخيــارات العمــالت األجنبيــة والعقــود المســتقبلية 

ــون  ــد ال تك ــن المخاطــر وق ــة م ــن المنتجــات المباشــرة تحمــل درجــة عالي ــا م ــادن وغيره ــات والمع ــود الفروق وعق

ــا  ــتقلة فيم ــة المس ــة والتنظيمي ــة والضريبي ــورة القانوني ــب المش ــك طل ــب علي ــتثمرين. يج ــع المس ــبة لجمي مناس

يتعلــق بمالءمــة االســتثمار فــي أي منتــج مالــي أو أداة أو الدخــول فــي أي معاملــة. إن أي إشــارة إىل تحــركات 

ــأن هــذه التحــركات قــد تحــدث  األســعار التاريخيــة هــي لغــرض البيــان فقــط. ال تمثــل إي دي إس إس أو تتعهــد ب

فــي المســتقبل، نظــراً ألن األداء فــي الماضــي ال يشــير بالضــرورة إىل النتائــج المســتقبلية. إن أي توقعــات واردة هنــا 

فيمــا يتعلــق بالتحــركات المحتملــة فــي األســعار أو األحــداث المســتقبلية المحتملــة تشــكل رأيــاً فقــط وال تشــير إىل 

تحــركات مســتقبلية فعليــة فــي األســعار أو األســعار أو األحــداث أو األحــداث المســتقبلية الفعليــة )حســب الحالــة(. ال 

يوجــد ضمــان بــأن المعلومــات أو البيانــات الــواردة فــي هــذا المســتند دقيقــة أو موثوقــة أو محدثــة. ال تتحمــل إي دي 

إس إس أي التــزام وهــي غيــر مســؤولة عــن أي خســارة أو ضــرر أو مصاريــف تنشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن 

أي إجــراء تــم اتخــاذه أو عــدم اتخــاذه باالعتمــاد عــى المــواد أو المحتــوى أو المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند.

حقــوق النشــر: ©  إي دي إس ســيكيوريتيز ذ.م.م 2019. جميــع الحقــوق محفوظــة. جميــع حقــوق النشــر الموجــودة 

ــركة إي دي إس  ــك لش ــي مل ــا ه ــواردة هن ــات ال ــاالت والمعلوم ــوص والمق ــواد والنص ــع الم ــن جمي ــأ ع ــي تنش والت
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ــيكيوريتيز ذ.م.م. س


