هيئـــة الأوراق املـاليــة وال�ســلـع

SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

مقـدمــة

عزيزي المستثمر

�إذا كان لديك الرغبة يف توظيف �أموالك يف �أ�سواق ر�أ�س املال ،ف�إنه من ال�ضروري �أن تكون ملما ببع�ض
املفاهيم االقت�صادية واملالية املرتبطة بهذه الأ�سواق ،وذلك لفهم طبيعة الدور الذي تقوم به ،وكيفية
�أدائها لوظائ َفها .ومن �أهم هذه املفاهيم االقت�صادية الأ�سا�سية ذات العالقة التي يجب تو�ضيحها،
االدخار ،اال�ستثمار ،و الت�ضخم ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املفاهيم املالية املهمة كالتمويل ،ومكونات ر�أ�س
املال ،ووظيفته ،وكيفية احل�صول عليه ،والعملية التمويلية والعملية اال�ست�شارية.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع
دولة الإمارات العربية املتحدة
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المفاهيم االقتصادية والمالية األساسية
ذات العالقة بسوق المال

االدخــار:

االدخ � ��ار ه��و ال �ف��ائ ����ض م��ن ال��دخ��ل
ال �� �س �ن��وي ل �ل �ف��رد �أو امل ��ؤ� �س �� �س��ة �أو
املجتمع كله ،وال��ذي يتوفر بعد تلبية
االحتياجات اال�ستهالكية الأ�سا�سية،
ويحتفظ بهذا الفائ�ض مد ًة من الزمن
قد تطول �أو تق�صر �إىل حني احلاجة
�إليه يف امل�ستقبل .ويزداد االدخار مع
زي �ـ��ادة ال��دخ�ـ��ل ،وبزيادتـه وتراكمه
ُ
توظيف
تت�شكل ماتُعرف بالرثوة ،ويتم
(ا�ستثمار) هذه الرثوة يفا�ستثمارات
عينية يف � �ص��ورة �أ��ص�ـ�ـ��ول ماديــــــة
كال َعقــارات وال��ذه��ب� ،أو يف �صورة
�أ�صـــــول ماليــة كالـنقود والأوراق
املاليــــــة للح�صـول على مزيد من
العوائد.

وظيفة سوق المال:

ـــدخرات ،وتوزيــ ُع هذه املوارد
ـــذب امل َّ
ميكن ح�صر وظائف �أ�سواق ر�أ���س املال يف وظيفتني رئي�سيتـــني ،هما :ج ُ
ري
ُ
وتخ�صي�صها على الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة �أو اال�ستخدامات املختلفة .ف�أداء ال�سوق لهاتني الوظيفتني يعني توف َ
التمويل للم�شاريع الإنتاجية يف الآجال الق�صرية والطويلة� ،سواء عن طريق اجلهاز امل�صريف (�سوق النقد) ،الذي
يلبي االحتياجات التمويلية ق�صرية الأجل �أو عن طريق �سوق الأوراق املالية ،الذي يلبي االحتياجات التمويلية طويلة
الأجل.
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التضخم :

هو ظاهرة اقت�صادية تتمثل يف االرتفاع
امل�ستمر يف املتو�سط العام لأ�سعار كل ال�سلع
واخلِ دمات جمتمعة .وينتج الت�ضخم عن
�أ�سباب عديدة �أهمها؛ زيادة حجم الطلب
الكلي على ال�سلع واخلدمات ،من دون �أن
تقابله زيادة مماثلة يف كمية املعرو�ض من
ه��ذه ال�سلع واخل��دم��ات� ،أو نتيجة زي��ادة
كمية النقود املتداولة يف �أيدي امل�ستهلكني،
من دون �أن تقابلها زي��ادة يف املعرو�ض،
الذي ميكن �شرا�ؤه ،فمن املعروف �أنه كلما
زاد الطلب على �سلعة ما مع ثبات الكمية املنتجة منها ارتفع �سع ُرها ،وهـذا ما ي�ؤدي �إىل حدوث ظاهرة الت�ضخم التي
ميكن التعبري عنها بتدين القوة ال�شرائـــية للنقــود� ،أو نق�صــان قيمــة هذه النقود مع مرور الزمن.

االستثمار :

واملقيــا�س الـــــذي ي�ستخدمــــه امل�ستثــمر �صاحب
امل� َّ�دخ��رات يف ح�ساب العائد امل�ستقبلي ال��ذي
ير�ضى به ،هو مقارنة العائد املتوقع احل�صول
عليه مبعدل الت�ضخم ال�سائد يف ال�سوق .ف�إذا كان
�سيح�صل عليه عائد ًا �إيجابي ًا (�أي
العائد الذي
ُ
يزيد على معدل الت�ضخم) ،ف�إن لدى هذا املدِّ خر
مدخراته ،
من الأ�سباب ما ي�شجعه على ا�ستثمار َّ
ولي�س اكتنازها� .أما �إذا كان هذا العائد � َ
أقل من
معدل الت�ضخم ،ف�إن املدِّ خر يُحجِ م عن ا�ستثمار
مدخراته .ويف بع�ض احلاالت قد يتخذ املدخّ ر
َّ
ق��راره اال�ستثماري �إذا ك��ان م�ق��دار العائد
م�ساوي ًا ملقدار الت�ضخم.

بع�ض منه للح�صول
يعرف اال�ستثمار ب�أنه ت�أجيل الإنفاق احلايل �أو ٍ
رب و� َ
أف�ضل �أو فائدة �أعظم يف امل�ستقبل .كما يعرف ب�أنه
على عائد �أك َ
ت�ضحية بقيمة حالية م�ؤكدة يف �سبيل احل�صول على قيمة �أو منفعة
�أك�بر متوقعة �أو حمتملة يف امل�ستقبل ،فاال�ستثمار هو ا�ستخدام
املدخرات يف متويل العمليات الإنتاجية �أي �شراء الأ�صول املنتجة
َّ
لتحقيق عائد يزيد من قيمة هذه املدخرات وينميها مبرور الزمن،
املدخرات من النق�صان مبرور
�أو على الأقل يحافظ على قيمة هذه َّ
الزمن .وتتنوع �أ�شكال اال�ستثمار فمنها اال�ستثمار امل��ادي واملايل
والأح ��ادي واملتنوع .ويرتكز اال�ستثمار امل��ادي يف احل�صول على
�أ��ص��ول مادية ،بينما يرتكز اال�ستثمار امل��ايل يف احل�صول على
�أ�صول مالية� .أما اال�ستثمار الأحادي فيكون من خالل اال�ستثمار يف
م�شروع واحد ،بينما يجمع اال�ستثمار املتنوع جمموعة ا�ستثمارات
خمتلطة يف �شكل حمفظة ذات �أنواع متعددة.
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وتق�سم املخاطر �إىل نوعني �أ�سا�سيني هما:

مخاطر االستثمار

خ�سائر �أو
تُع ّرف املخاطر ب�أنها احتمال حدوث �أمر غري مرغوب فيه ،كاحتمال تكبد ال�شركة امل�صدرة للأ�سهم
َ
تراجع يف الأرباح� ،أو تراجع القيمة ال�سوقية
لهذه الأ�سهم ،فامل�ستثـــمر يرغــــب
دائمـــ ًا يف زيــــادة القـيمـــة
�دم
ال�سـوقــية لأ� �س �ه �م��ه ،وع � ُ
حدوث هذه الزيادة �أو الرتاجع
يف الأ�سعــار،
ي � �ع � �ـ � �ـ� ��دان
ير
ح��دث�ـ�ـ��ا غ� َ
م� ��رغ� ��وب ف �ي��ه
ل�ه��ذا امل�ستثمر ،وه��و ميثل
�أحد خماطر اال�ستثمار .لذلك
فامل�ستثمـــر العقالين فـي �سوق
املال يجب �أن يدرك �أن هنـاك
خماطر مرتبطـة باال�ستثمار،
وتتمثل هذه املخاطر ،يف عدم
ال �ي �ق�ين م��ن حت�ـ�ـ�ق�ي��ق ال�ع��ائ��د
املتوقـــع على اال�ستثمار .ويقع
على عاتق امل�ستثمـــــر العمــــل
على تقلي�ص عوامل املخاطرة
التي تقع حت��ت �سيطرته .من
ناحيتها ،تعمل اجلهات املنظمة
يف � �س��وق امل���ال ع �ل��ى تقلي�ص
عوامل اخلطر ،التي تقع حتت
�سيطرتها لتبقى ف�ق��ط تلك
العــوامل ال�ت��ي ال ميلك �أح��د
ال�سيطرة عليها ،وهي خماطر
يجب على امل�ستثمر حتملها.
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خماطر ال�سوق (املخاطر املنتظمة) .
خماطر ال�شركة (املخاطر غري املنتظمة).

خماطر ال�سوق (املخاطر املنتظمة)

وه��ي امل�خ��اط��ر ال �ت��ي ت ��ؤث��ر يف ال���س��وق ع��ام��ة،
وي�شمل ت��أث�يره��ا جميع الأ��س�ه��م امل�ت��داول��ة يف
��س��وقٍ م�ع�ين ،وتتمثل ه��ذه املخاطر ع��ام � ًة ،يف
الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية العامة ومنها:
عوامل النمو االقت�صادي ،و�أ�سعار الفائـــدة،
وال�ضغــوط الت�ضخمـية ،وخماطـر تغري �أ�سعار
ال �� �ص��رف ،وغ�يره��ا م��ن ال �ع��وام��ل ال�ت��ي يكـون
ت�أثريهـا �شموليـا يف �ســــوق الأوراق املالية.

خماطر ال�شركة (املخاطر غري املنتظمة)

وهي املخاطر املرتبطة ب�شركة بعينها� ،أي �أنها خماطر تنجم عنها خ�سائر يف اال�ستثمار بالأ�سهم نتيجة لرتاجع �أعمال
ال�شركة التي مت اال�ستثمار فيها  ،وميكن ت�صنيف املخاطر املرتبطة ب�شركة ما �ضمن الأنواع الآتية :
خماطر الأعمال :وهي خماطر عدم جناح ال�شركة امل�صدرة للأ�سهم يف �أعمالها ب�سبب املناف�سة ال�شديدة� ،أو عدم
قدرة الإدار ِة� ،أو تغري �أذواق امل�ستهلكني جتاه منتجات ال�شركة ،وغريها من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل تراجع ال�شركة يف
�أدائها  ،وعدم قدرتها على حتقيق غاياتها الأ�سا�سية ب�شكل مربح جتاري ًا.
املخاطر املالية :وهي خماطر ترتبط �أي�ض ًا بال�شركة ،ولكن لي�س من خالل غاياتها الأ�سا�سية ،و�إمن��ا من خالل
الو�سائل املالية التي تنتهجها ال�شركة يف حتقيق هذه
ال�غ��اي��ات ،مثل خماطر حتمل ال�شركة ال��دي��ون  ،فمن
املعلوم �أن مديونية ال�شركة تزيد من خماطرها ب�سبب
اعتمادها على م�صادر متويل خارجية (ال��دي��ون) يف
مقابل خماطر �أق� َ�ل لل�شركة التي تعتمد على م�صادر
متويل ذاتية (حقوق امل�ساهمني).
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العملية االستثمارية

تتعلق هذه العملية مبجموعة الإجراءات التي يتخذها امل�ستثمر
مدخراته لال�ستثمار واتخاذ قرار اال�ستثمار ال�سليم.
لتوجيه َّ
ومن �أهم هذه الإجراءات:
مدخرات.
� -1أن يتوفر لدى امل�ستثمر َّ
مدخراته
� -2أن يكون امل�ستثمر على قناعة ب�ضرورة ا�ستثمار َّ
يف ن�شاط �إنتاجي لتدر عائد ًا  ،وتزيد
من قيمتها وقوتها ال�شرائية يف
امل�ستقبل (�أي �أنه يف هذه
احلالة على قناعة ب�ضرورة
�إلغاء الأثر ال�ضار �أو
ال�سلبي للت�ضخم).
َّ
 -3اختيار امل�ستثمر
الطريقة التي �سيتم بها
توجيه ا�ستثماراته،
(�إما بالإيداع يف
امل�صارف� ،إذا
كان حذر ًا
من املخاطر،
�أو ب�شراء
الأوراق املالية،
�إذا كان م�ستعداً
لتحمل املخاطر
املتعلقة بهذا
ً
اال�ستثمار ،وراغبا بها).
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العملية التمويلية

تُع ّرف العملية التمويلية ب�أنها جمموعة الإجراءات التي تتخذها ال�شركة (ال َوحدة الإنتاجية) للح�صـول على
التمـويــل الالزم لتكويـــن ر�أ�س املــال ول�شـراء الأ�صـول الإنتاجــية وم�ستلزمات الإنتـاج املختلفة.
ويف �سبيل ذلك تلج�أ ال�شركة �إىل امل�ستثمرين للح�صول على �أموالهم الراغبني يف ا�ستثمارها ،على �أن تتعهد
ال�شركة بالوفاء بالتزاماتها جتاه امل�ستثمرين الذين قاموا بتمويلها �إما عن طريق امل�ساهمة يف مِ لكية �أ�صولها
(ح َم َلة الأ�سهم)� ،أو عن طريق الإقرا�ض وذلك �إما باحل�صول على قر�ض م�صريف �أو �إ�صدار �سندات الدين
َ
(ح َم َلة ال�سندات).
َ
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مصادر التمويل

تلج�أ ال�شركات �إىل �سوق املال للح�صول على التمويل الالزم ،حيث تقوم ال�شــركة بح�ســاب ما حتتاجه من الأ�صـول
الثابـتة واملتغـرية لتحديد مقدار
الأم � ��وال امل�ط�ل��وب��ة وك��ذل��ك حتديد
م�صادر التمويل املختلفــة التي ميـكن
احل�صـول منها على ه��ذه الأم��وال
ل�شراء هذه الأ�صول.
ومي �ـ �ك��ن تلخيـ�ص �أه� ��م م���ص�ـ��ادر
التمويـل لل�شـركات عـلى النـحو الآتي:
�سوق النقد (امل�صارف) :وتلج�أ
�إليه ال�شركات للح�صول على التمويل
الق�صري الأجل (�سـنـة مـاليـة �أو �أقل)
ل�شراء الأ� �ص��ول املتغرية الق�صرية
الأج��ل ك��امل��واد اخل��ام ،وتتميز هذه
الو�سيلة بتدين التكلفة �إذا ما قورنت
بتكلفة ا�ستخدام ر�أ�س املال لهذا الغر�ض.

وتتم �آلية احل�صول على التمويل من
�سوق ر�أ�س املال كما يلي:
 -1تلج أــ� ال�شركة �إىل امل�شاركة �أو امل�ساهمـــة كو�ســــيـلة
لتكـــويــن ر�أ�سمالهـا ،وذلـك عــــن طريــق طرح الأ�سهم
وبيعها (وه��ي �أداة مِ لكية) للم�ستثمريــن ،وبــذلك
ي�صبحون مــن مالكيهـا ،ويرتتـــب على ذلك اقت�سـام
الأرب � ��اح ،وك��ذل��ك حتمــل اخل���س��ائ��ر ،والتمتع بعائد
ا�ستثماري عال يتنا�سب مع الأخطار التي يتحملونهــا
نتيجــة لال�ســتثمار يف هـــذه ال�شركة.

 -2االق�ترا���ض لآج��ال طويلة من خالل
ط��رح ال�سندات وبيعها (وه��ي �أداة
دي���ن ذات �أج� ��ل حم���دد وب�سعر
ف��ائ��دة معلوم م�س َّبق ًا) .وتلتز ُم
ال�شركة بدف َع الفائدة ال�سنوية
لهذا القر�ض َط��وال مدة �أجله،
أ�صل الدين يف
مع التزامها ر َد � ِ
نهاية املدة �أو الأجل  ،وعادة ما
ت�ستخدم هذه الطريقة للح�صول
على قرو�ض متو�سطة الأجل (7-2
�سنوات) �أو طويلة الأج��ل (20-10
�سنة �أو �أكرث) وذلك ل�شراء �أ�صول طويلة
الأجل (كالآالت واملعدات وغريها).

�سوق ر�أ���س امل��ال :تلجــ�أ
�إليــه ال�شركـات للح�صـول
على التمويـل طويل الأجل.
ويتميز م�صــد ُر التمـويـــل
ه �ـ �ـ��ذا ب� ��زي� ��ادة تكلفتـه
الن�سبية ،مقـارنــة بالتمويـل
ع��ن ط��ري��ق � �س��وق ال�ن�ق��د،
ل��ذل��ك ي���س�ت�ـ�ـ�خ��دم ه�ـ�ـ��ذا
التمويل ل�شـراء الأ�صـول
الثابتةلل�شركــةوالتـيتعيـ�ش
مع ال�شركة َط��وال حياتها،
كالأرا�ضي واملباين.
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خيارات
االستثمار

يكون اال�ستثمار اخل��ايل م��ن املخاطر
�أو «م�ع��دوم املخاطر» ع��ادة م��ن خالل
الإيداع يف امل�صارف ،وباملقابل يح�صل
امل�ستثمر على احلد الأدن��ى من العائد.
�أم��ا اال�ستثمار يف الأوراق املالية ،وهو
ا�ستثمار ذو خماطر ،لكنه يوفر عائد عالٍ
يتنا�سب مع درج��ة اخلطر املتعلقة به .واملبد�أ
هنا �أن��ه كلما زادت خماطر اال�ستثمار ،زاد
العائد املطلوب.
لذلك يحتاج امل�ستثمر ال��ذي يرغب يف حتمل
املخاطر طمع ًا يف احل�صول على عائد �أك�بر
�إىل حت��دي��د �أه��داف��ه م��ن اال�ستثمار يف �سوق
الأوراق املالية ،وو�ضع ال�سيا�سة ،واال�سرتاتيجية
اال�ستثمارية املنا�سبة لتحقيق هذه الأه��داف.
واال�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية بطبيعته
ا�ستثما ٌر ط��وي��ل الأج���ل ،فكلما ق� ُ���ص��رت مدة
�رب �إىل
اال� �س �ت �ث �م��ار ،ك ��ان �أق�� � َ
امل�ضاربة.

امل�ستثمر احل���ص�ي��ف ه��و ال��ذي
يتغلب على خماطر تقلب �أ�سعار
الأوراق املالية ،وتقلب �أرباح ال�شركات،
ف�ض ًال عن �أخطار توقعات امل�ستثمريـن الآخرين
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي� �ـ� �ـ ��ة
وحتركاتهم ،وذل��ك بـاتبـــــاع
اال�ستثمـــار الطويل الأجل،
فمدة اال�ستثمـار ُت َع ُّد
ع �ن �� �ص �ـ��ر ًا ح��ا��س�م� ًا
و�أ�� �س ��ا�� �س� �ي� � ًا يف
��س�لام�ـ�ـ��ة هـــذا
اال�ستثمار ،و�أمانه،
فكلما قلت مدة اال�ستثمار ،زادت
ن�سبة املخاطر ،والعك�س �صحيح.
واال�ستثمار يف الأوراق املالية �إما �أن يكون بالرتكيز يف الأوراق املالية ل�شركة واح��دة� ،أو يف عدد
حمدود من ال�شركات ،وهو ما ي�سمى باال�ستثمار الأحادي �أو الفردي� ،أو �أن يكون هذا اال�ستثمار ا�ستثمار ًا متنوع ًا،
يتم من خالل �شراء الأوراق املالية املتنوعة لكثري من ال�شركات املختلفة والتي يتم اختيارها طبق ًا لأ�صول ا�ستثمار
حمفظة الأوراق املالية وقواعدها .ويف �أحيان كثرية ،يتم تنويع اال�ستثمار من خالل املزج بني الأدوات املالية الدائنة
(ال�سندات) ،وبني �أدوات املِلكية (الأ�سهم) ،وبن�سب تختلف باختالف درجة اخلطر املقبولة ،فكلما زادت ن�سبة الأ�سهم
يف املحفظة ،زادت درجة اخلطر لأن اال�ستثمار يف ال�سندات � ُ
أقل خطر ًا من اال�ستثمار يف الأ�سهم.
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محفظة األوراق المالية

املحفظة اال�ستثمارية هي مزيج من عدة ا�ستثمارات ،وتهدِ ف من خالل هذا التنويع يف اال�ستثمارات �إىل احلد من
املخاطر �إىل �أدنى درجة ممكنة .وقد جرى التعبري عن التنويع بالقاعدة االقت�صادية «ال ت�ضع البي�ض كله يف �سلة
واح��دة» ،واملحفظة �إما �أن تتكون من جمموعة الأ�صول املالية ،كالأ�سهم وال�سندات و�أذون��ات اخلزينة� ،أو �أ�صول
حقيقية ،كال�سلع والعقارات والذهب� ،أو من مزيج من هذه الأ�صول جمتمعة.

االستثمار األمثل

اال�ستثمار الأمثل هو اال�ستثمار الذي يتوفر فيه �أحد ال�شروط الآتية :
 -1حتقيق �أعلى عائد ممكن عند م�ستوىً حمددٍ من املخاطر.
 -2حتقيق �أدن ��ى درج��ة م��ن اخلطر
عند م�ستوىً حمددٍ من العائد.
وال مي�ك��ن ا��س�ت�ي�ف��اء �أي م��ن هذين
ال �� �ش��رط�ين� ،إال م ��ن خ �ل�ال ت�ن��وي��ع
اال�ستثمار� ،أو ما يعرف باال�ستثمار
امل �ت �ن��وع ،وف �ي��ه ت �ت��وزع امل �خ��اط��ر بني
ع��دد كبري م��ن ال���ش��رك��ات ال�ت��ي يتم
اال�ستثمار يف �أوراق�ه��ا املالية ،والتي
تدخل يف تكوين املحفظة  ،وبال�شكل
ال��ذي ت�صبح فيه هذه املخاطر عند
ح��دوده��ا ال��دن�ي��ا  ،كما يتحقق معه
العائد املرغوب فيه � .أما اال�ستثمار
الأح��ادي ،وغ�ير املتنوع ،فهو خالف
ذل��ك متام ًا� ،إذ ترتكز فيه املخاطر
كثري ًا ،وتزيد فيه احتماالت الإخفاق
يف حتقيق العائد املطلوب.

حجم األموال المستثمرة

ُي َع ُّد مقدا ُر الأموال امل�ستثمرة عام ًال مهم ًا وحا�سم ًا يف اتخاذ القرار اال�ستثماري اجليد  ،ويف و�ضع اال�سرتاتيجية ال�سليمة
لهذا اال�ستثمار .فاال�ستثمارات ال�صغرية ال مت ّكن �صاحبها من تكوين حمفظة متوازنة للأوراق املالية ،طبق ًا للأ�صول
العلمية ال�سليمة� ،إذ ي�صعب �شراء العدد الكافـي من الأوراق املالية ،املتنوعة ،التي حتقق العائد املطلوب .ويتحدد
احلجم الأدنى للمحفظة املتوازنة طبق ًا لظروف كل �سوق ،وم�ستوى �أ�سعار الأوراق املالية فيه .فامل�ستثمر ال�صغري �صاحب
الأموال املحدودة قد ال مت ِّك ُن ُه ا�ستثماراته ال�صغرية من تكوين تلك املحفظة املتوازنة ،للتمتع مبزايا اال�ستثمار املتنوع.
ويف هذه احلالة عليه اال�شرتاك يف �صناديق اال�ستثمار ،املرخ�صة وهي حمافظ �أوراق مالية جماعية ميكنها حتقيق
املدخرات القليلة.
الهدف اال�ستثماري لأ�صحاب َّ
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املدخرات من امل�ستثمريــــن ليتـــــوىل نيابـة عنــهم �إدارة هـــذه اال�ستثمارات
و�صنــدوق اال�ستثمــار هو �آلية لتجميع َّ
بطريقة حرفية متخ�ص�صةَ ،وفق ًا ال�سرتاتيجية ا�ستثمارية ،بغر�ض حتقيق عوائد توزع علــــى �أع�ضاء ال�صندوق
امل�شاركني فـيـــــه .ويتمتــع امل�شاركون يف ال�صندوق مبميزات اال�ستثمار املتنوع الذي تقل فيه املخاطر �إىل حدودها
الدنيا� ،أو يتعاظم فيه العائد قدر الإمكان.
وي�صدر �صندوق اال�ستثمار �أوراقا مالي ًة خا�ص ًة به تتيح للم�شاركني فيه متلكها واقت�سام العائد الذي يحققه .وقد
تكون هذه الأوراق املالية يف �صورة �أ�سهم� ،أو وحدات �أو وثائق لال�ستثمار.
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الخاتمة

حاولنا يف هذا الكتيب ت�سليط ال�ضوء على املفاهيم االقت�صادية ،واملالية ،املرتبطة ب�سوق املال وبالعملية اال�ستثمارية،
والتي يتعني على جميع املتعاملني يف �أ�سواق املال �أن يكونوا على دراية كافية بها � ،إذ مت التطرق �إىل كلٍ من مفاهيم
االدخار ،واال�ستثمار ،والت�ضخم ،كما مت التطرق �إىل خماطر اال�ستثمار ،وتعريف العملية اال�ستثمارية ،والإجراءات التي
مدخراته واتخاذ القرار اال�ستثماري ال�سليم ،كذلك مت التطرق �إىل تعريف العملية
يجب على املدِّ خر اتخاذها لتوجيه َّ
التمويلية ،وخيارات اال�ستثمار ،وغريها من املفاهيم املهمة.
وخال�صة القول �إنه ال بد للم�ستثمر من �أن يدرك �أن تعميق ثقافته اال�ستثمارية املتعلقة ب�سوق املال هي الأ�سا�س الذي
مي ّكنه من امتالك املهارات ،واملعرفة ال�ضرورية لنجاح ا�ستثماراته وا�ستمرارها ،لذلك يجب على امل�ستثمر �أن يبذل
مزيد ًا من ا ّ
جلهد يف تنمية معرفته اال�ستثمارية وتطويرها.
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