نوكي تراتتس سكروف يف ا ا :ةبتسانملا ةيراجتلا طورشلا
(.ةطقن  0.2نم ةيسيئرلا تلمعلا يف) ادج اضفخنم ديربسلا
جوزل عيبملا رعتسو ءارش رعتس نيب قرفلا وه ديربسلا
ديربسلا عطتقي .تلمعلا قوتس ةلويتس ددحي وهو ،تلمعلا
زكرم لصحيو ،ةقفصلا حتف ةظحل يف رجاتلا باسح نم
قلخي ضفخنملاو تباثلا ديربسلا نإ .هحبر ىلع لماعتلا
موقي ةراجتلل ةبتسانم رثكلا طورشلا تاكرشلاو نئابزلل
لك عم لماعتلا يف صاخ بولتسا دامتعاب تراتتس سكروف
سيت جمانرب ،تاتنسلا تاباسحو رلودلا تاباسح :نوبز
ديدحت يف ةريمتملا ةيناكملا ،راجتلاو نيرمثتسملل
ىرخأ تازيمو يصخش لكشب رجاتلا لبق نم ةيلاملا ةعفارلا
ةربخلا يوذ راجتلل ةيعيجشت جمارب لماعتلا زكرم مدقي
نيئدتبملا راجتللو

:ةريبكلا ةينقتلا تايناكملا

ةيتساتسأ ةيراجت ةصنمك تراتتس سكروف دمتعي
جمارب عم لمعلا ةيناكمإ دجوي كلذ نع ادع  4 ،رديرتاتيملا
عمو ،ةيللا ةيراجتلا ةمظنلا عمو ،ليابوملا تارايخ عمو ،ىرخأ
بيولا تاطحم عمو  ،نيراشتسملا
حبرلا مجح ددحي نأ نكمي رجاتلا نأ يأ ،حبرلا فقو رماوأ معدت
.هفقتس ديدحت نودب عقوملل بولطملا
قفو تاقفصلل يروفلا ذيفنتلا لماعتلا زكرم نم ؤي
ةددحملا راعتسلا
،عيرتس لكشب تاباسحلا حتف متي تراتتس سكروف يف
اضيأ عيرتس لكشب حابرلا بحتس نكمي امك

سثكروف تازيم عيمج تسيل هذهو
ليصافت لع فرعتلا نكمي .تراتس
طورش

سكروف عم لماعتلا ديفملا نم اذامل
؟تراتتس
ايمتسر اعرف ربتعيو  2007ماع ذنم لمعي تراتتس سكروف نإ
نم إ .ةيداحتلا ايتسور يف Carmel Investments Consultants Inc
ةمهم لكاشم ةيأ نودبو ،لاطعأ نودب ةديدع تاونسل لمعلا
تراتتس سكروف ربتعي  .ةديج ةعمتس لماعتلا زكرمل تعنص
نئابزلا ددع يف ءاطتسولا ربكأ نم
تاباسحلا يه ةزيمتم ةمدخ هنئابزل لماعتلا زكرم مدقي
تلاحلا دض راجتلا طئاتسول ةيامح نمؤت يتلاو ،ةلصفنملا
ىلع قوف امو  $100.000ديصر نم  70%عضو نكمي .ةئراطلا
عم ليمعلا باسح ىلع سيلو ،نوبزلا هراتخي كنب يف باسح
ةراجتلل حاتم ديصرلا لك نأ ملعلا
ةيملاعلا كونبلا عم هلماعت واه طيتسولا ةيقوثوم نامض نإГ
امئاد هل حاتم تراتتس سكروف  Bank of Americaا لثم ىربكلا
عفدل يطايتحا كلتميو ،ةمهملا تاريعستلا ىلإ لوصولا
نئابزلا تاقحتسم
ديصرلا ةلاحتتسا وه تافزاجملا نم يفاضلا نامضلا ربتعمي
يبلسلا

:ةبتسانملا ةيراجتلا طورشلا

يف) ادج اضفخنم ديربسلا نوكي تراتتس سكروف يف
نيب قرفلا وه ديربسلا (.ةطقن  0.2نم ةيسيئرلا تلمعلا
ةلويتس ددحي وهو ،تلمعلا جوزل عيبملا رعتسو ءارش رعتس
ةظحل يف رجاتلا باسح نم ديربسلا عطتقي .تلمعلا قوتس
ديربسلا نإ .هحبر ىلع لماعتلا زكرم لصحيو ،ةقفصلا حتف
رثكلا طورشلا تاكرشلاو نئابزلل قلخي ضفخنملاو تباثلا
ةراجتلل ةبتسانم

ةدودحم ريغ تايناكمإ اايلاح سكروف قوتس نم ؤي
،رمتسم دايدزا يف راجتلا ددع نإف كلذل ،رامثتتسلل
تامدخ مدقت يتلا لماعتلا تاكرش ددع دادزي يزاوتلابو
ةطاتسولا

؟طيتسو رجاتلا مزلي ا لعف له

هيدل رفوتي لو ا ادج دودحم لام سأر كلتمي رجات يأ ا ايلمع
رجاتلل نكمي ل اذل ،تلمعلا قاوتسأ ىلإ رشابملا لخدملا
طيتسولا نع ءانغتتسلا

ةصنملاو يراجتلا باسحلا هنوبزل رفوي لماعتلا زكرم نإ
ىلإ ةفاضإ .باسحلا اذهب مكحتلاب حمست يتلا ،ةيراجتلا
ةفعاضمب حمست يتلا ،ةيلاملا ةعفارلا طيتسولا مدقي كلذ
ميدقت ةيناكماو ،تارملا تائم وأ تارشعب ةيراجتلا ةعيدولا
خلإو تليليلحت ،ميلعت جمارب  :ةيفاضإ تامدخ

طقف رثؤي ل هنأ رثكذتن نأ بجي
،هفارتحا ىوتسم رجاتلا حاجن ىلع
طورشو ،رارقتساو ،ةدوج ااضيأ امنإو
طيسولا لمع
هب قوثوملا طيتسولا

فرتحملاو ،فتاكتملا قيرفلا
ىلثملا ةبتسانملا ةيراجتلا طورشلا
تامدخملا عيمجل عاطقنا نود رمتسملا لمعلا
ةديجلا ةعمسلا

تراتس سثكروف لماعتلا زثكرم
قوثوملا ءاطسولا دادع يف لخدي
مهب
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تاثكرش يه ام
لماعتلا
رثثكلا
؟اذاملو ةدئاف

