
 لبورصة الدار البيضاء" محفظتي"آيف تستعمل خدمة 
 
 

المترتبة داء مستويات األقيس ت لية استثمار السوق، إال أنك تريد أن تقوم بعمليات محاآاةالمباشر علىليست لديك إمكانية التدخل 
 . اختياراتكعن 

 
 !من السهل القيام بذلك

 
 . أدائهامتابعة محفظة افتراضية من األسهم وتكوينفر لك إمكانية التي تقدمها بورصة الدار البيضاء تو" محفظتي"خدمة ف

 قيمة المحفظة بشكل آني حسب آخر يتم تحديدو. بيع  أن يشكل محفظته وأن يقوم بعمليات شراء أولإلنترنيت مستخدم يستطيع أي
 . منقولة بالنسبة لكل قيمةسجلةاألسعار الم

 
 . الشراءتسجيل عمليات فعيل المحفظة من خالل يبدأ ت

 
 :تتكون آل محفظة من ثالثة أجزاء أساسية

 
 
 ـ توليفة المحفظة1

 قيمة نقصزيادة أو على و الُمسَتثَمر في األسهم، ) رأسمالال (مبلغ اإلجماليالعلى مستخدم ال من خالل هذا الجزء، يطلع
 األسهم مجموعفي حالة البيع اإلجمالي لقيمة الرأسمال ل ين الكامننقصالزيادة أو العلى آذلك  بعد عمليات البيع والرأسمال
 .محفظةالمكونة لل

 
 ـ تفاصيل المحفظة2

محفظته ، و عن آل سطر من أسطر المحفظة، يستطيع  كون ُت أسهم آل قيمة منقولةمستخدمالهذا الجزء، يعرف  من خالل
وآذلك كل قيمة، الخاصة بد عمليات البيع بع قيمة الرأسمال نقصزيادة أو  ه الُمسَتثَمر، ومالالمستخدم معرفة آيفية توزيع رأس

قيمة الرأسمال في حالة البيع اإلجمالي لمجموع األسهم المكونة للمحفظة و المتعلقة بهذه القيمة ل ين الكامننقصالزيادة أو ال
 .المنقولة

 
. 

 . الموجبة باألخضر، والسالبة باألحمرنسب األداءتظهر 
 
 لعملياتبتاريخ اـ آشف 3

وبذلك . آل محفظةيع عمليات البيع والشراء التي تم إنجازها على  جمحفظبالخاص بهذه الخدمة إلليكتروني  ايسمح النظام
 توفرها هذه الخدمة آعرض وهناك عدة إمكانيات.  مشاهدة قائمة مجموع عملياتهخدم، بنقرة بسيطة، عرض ويستطيع المست

 .الخ... آخر العملياتعرض العمليات بين تاريخين، أو عرض أو  منقولةقيمةالعمليات الخاصة بكل 
 

 تفاصيل العمليات
 الشراءعمليات 

 آمية األوراق المالية  المستخدمحددرصة الدار البيضاء، ويبوفي قائمة اختيارات بالقيم المتداولة اإلليكتروني  النظام عرضي
، تصبح عملية "تأآيد"وبالضغط على ، ) مئويةنسبةمبلغ ثابت أو (وسعر الشراء وتاريخ العملية والمصاريف المرتبطة بالعملية 

 .سارية التنفيذالشراء 
 

 البيععمليات 
 آمية األوراق خدم المستحددمحفظة، ويالمنقولة الممتَلكة ضمن آل القيم ب تلقائيا قائمة اختيارات  اإلليكتروني النظامعرضي

، تصبح "تأآيد"وبالضغط على ، )مبلغ ثابت أو نسبة مئوية ( بالعمليةرتبطةالمالية وسعر البيع وتاريخ العملية والمصاريف الم
 .سارية التنفيذعملية البيع 

. 
 

 اإللغاءعمليات 



 .قوم بالموازنة التلقائية ألداء المحفظة، في آل لحظة، إمكانية إلغاء عملية مسجلة وي اإلليكتروني النظامدميق
 

 : الستعالمعمليات ا
 
بحث عن إجراء عملية يمكن " بحث" بآخر العمليات المسجلة، وبالضغط على  افتراضيةقائمةتروني اإلليك النظام عرضي
 .بنفسها تحديده خدملمستإذ يمكن ل ،بين تاريخين لكل قيمة منقولة عقدة المنصفقاتال
 

 : المختصرات
C .A.  :     السعر الحالي 

C.M.A. :    المتعلقة بعمليات الشراءمع احتساب المصاريف ( السعر المتوسط للشراء( 
 ) األوراق المالية التي تم شراؤهاآميات* األسعار الحالية (مجموع :  المحفظةرفع قيمة
  الربح أو الخسارة بعد عمليات البيع: قيمة الرأسمال نقصزيادة أو 

 المنقولة الحالية للقيم تعبر عن الفرق بين معدل أسعار الشراء واألسعار :قيمة الرأسمالل الكامنين نقصزيادة أو الال
 .حفظةالممتلكة ضمن الم

 


