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عزيزي المستثمر
�إذ� كان لديك �لرغبة يف توظيف �أمو�لك يف �أ�ضو�ق ر�أ�ض �ملال، فاإنه من �ل�ضروري �أن تكون ملما ببع�ض 

�ملفاهيم �لقت�ضادية و�ملالية �ملرتبطة بهذه �لأ�ضو�ق، وذلك لفهم طبيعة �لدور �لذي تقوم به، وكيفية 

�لتي يجب تو�ضيحها،   �أهم هذه �ملفاهيم �لقت�ضادية �لأ�ضا�ضية ذ�ت �لعالقة  �أد�ئها لوظائَفها.  ومن 

�لدخار، �ل�ضتثمار، و �لت�ضخم، بالإ�ضافة �إىل  بع�ض �ملفاهيم �ملالية �ملهمة كالتمويل، ومكونات ر�أ�ض 

�ملال، ووظيفته، وكيفية �حل�ضول عليه، و�لعملية �لتمويلية و�لعملية �ل�ضت�ضارية.

مقـدمــة

هيئة الأوراق املالية وال�سلع

دولة الإمارات العربية املتحدة
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�لدخ�����ار ه���و �ل��ف��ائ�����ض م���ن �ل��دخ��ل 

�أو  �مل��وؤ���ض�����ض��ة  �أو  ل��ل��ف��رد  �ل�����ض��ن��وي 

تلبية  بعد  يتوفر  و�ل��ذي  كله،  �ملجتمع 

�لأ�ضا�ضية،  �ل�ضتهالكية  �لحتياجات 

ويحتفظ بهذ� �لفائ�ض مدًة من �لزمن 

�إىل حني �حلاجة  تق�ضر  �أو  قد تطول 

ويزد�د �لدخار مع  �مل�ضتقبل.  �إليه يف 

وتر�كمه  وبزيادت�ه  �ل��دخ�����ل،  زي�����ادة 

تت�ضكل ماُتعرف بالرثوة، ويتم توظيُف 

)��ضتثمار( هذه �لرثوة يف  ��ضتثمار�ت 

مادي������ة  �أ���ض��������ول  ���ض��ورة  يف  عينية 

�ضورة  يف  �أو  و�ل��ذه��ب،  كالَعق��ار�ت 

و�لأور�ق  كال�نقود  مالي��ة  �أ�ض�����ول 

من  مزيد  على  للح�ض�ول  �ملالي������ة 

�لعو�ئد.

المفاهيم االقتصادية والمالية األساسية 
ذات العالقة بسوق المال

�ملو�رد  هذه  وتوزي��ُع  خر�ت،  �مل���دَّ ج���ذُب  هما:  رئي�ضيت���ني،  وظيفتني  يف  �ملال  ر�أ���ض  �أ�ضو�ق  وظائف  ح�ضر  ميكن 

ها على �لفر�ض �ل�ضتثمارية �ملتاحة �أو �ل�ضتخد�مات �ملختلفة. فاأد�ء �ل�ضوق لهاتني �لوظيفتني يعني توفرَي  وتخ�ضي�ضُ

�لتمويل للم�ضاريع �لإنتاجية يف �لآجال �لق�ضرية و�لطويلة، �ضو�ء عن طريق �جلهاز �مل�ضريف )�ضوق �لنقد(، �لذي 

يلبي �لحتياجات �لتمويلية ق�ضرية �لأجل �أو عن طريق �ضوق �لأور�ق �ملالية، �لذي يلبي �لحتياجات �لتمويلية طويلة 

�لأجل. 
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االدخــار:

وظيفة سوق المال:



التضخم :
�لرتفاع  يف  تتمثل  �قت�ضادية  ظاهرة  هو 

�مل�ضتمر يف �ملتو�ضط �لعام لأ�ضعار كل �ل�ضلع 

عن  �لت�ضخم  وينتج  جمتمعة.  و�خِلدمات 

�أ�ضباب عديدة �أهمها؛ زيادة حجم �لطلب 

�أن  �ل�ضلع و�خلدمات، من دون  �لكلي على 

تقابله زيادة مماثلة يف كمية �ملعرو�ض من 

زي��ادة  نتيجة  �أو  و�خل��دم��ات،  �ل�ضلع  ه��ذه 

كمية �لنقود �ملتد�ولة يف �أيدي �مل�ضتهلكني، 

�ملعرو�ض،  يف  زي��ادة  تقابلها  �أن  دون  من 

�لذي ميكن �ضر�وؤه، فمن �ملعروف �أنه كلما 

ز�د �لطلب على �ضلعة ما مع ثبات �لكمية �ملنتجة منها �رتفع �ضعُرها، وه�ذ� ما يوؤدي �إىل حدوث ظاهرة �لت�ضخم �لتي 

ميكن �لتعبري عنها بتدين �لقوة �ل�ضر�ئ���ية للنق��ود، �أو نق�ض��ان قيم��ة هذه �لنقود مع مرور �لزمن. 

�مل�ضتث��مر �ضاحب  ي�ضتخدم����ه  �ل�����ذي  و�ملقي��ا�ض 

�ل��ذي  �مل�ضتقبلي  �لعائد  ح�ضاب  يف  خ��ر�ت  �مل��دَّ

�حل�ضول  �ملتوقع  �لعائد  مقارنة  هو  به،  ير�ضى 

عليه مبعدل �لت�ضخم �ل�ضائد يف �ل�ضوق. فاإذ� كان 

)�أي  �إيجابيًا  عائدً�  عليه  ل  �ضيح�ضُ �لذي  �لعائد 

خر  يزيد على معدل �لت�ضخم(، فاإن لدى هذ� �ملدِّ

خر�ته ،  من �لأ�ضباب ما ي�ضجعه على ��ضتثمار مدَّ

ولي�ض �كتنازها. �أما �إذ� كان هذ� �لعائد �أقَل من 

خر ُيحِجم عن ��ضتثمار  معدل �لت�ضخم، فاإن �ملدِّ

خر�ته. ويف بع�ض �حلالت قد يتخذ �ملدّخر  مدَّ

�لعائد  م��ق��د�ر  ك��ان  �إذ�  �ل�ضتثماري  ق���ر�ره 

م�ضاويًا ملقد�ر �لت�ضخم. 
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 : االستثمار 
للح�ضول منه  بع�ٍض  �أو  �حلايل  �لإنفاق  تاأجيل  باأنه  �ل�ضتثمار  يعرف 

 على عائد �أكرَب و�أف�ضَل �أو فائدة �أعظم يف �مل�ضتقبل. كما يعرف باأنه 

ت�ضحية بقيمة حالية موؤكدة  يف �ضبيل �حل�ضول  على قيمة �أو منفعة 

��ضتخد�م  هو   فال�ضتثمار  �مل�ضتقبل،  يف  حمتملة  �أو   متوقعة  �أك��رب 

�ملنتجة  �لأ�ضول   �ضر�ء  �أي  �لإنتاجية  �لعمليات  متويل  يف  خر�ت  �ملدَّ

�لزمن،  مبرور  وينميها  �ملدخر�ت  هذه  قيمة  من  يزيد  عائد  لتحقيق 

خر�ت من �لنق�ضان مبرور  �أو على �لأقل يحافظ على قيمة هذه  �ملدَّ

و�ملايل   �مل��ادي  �ل�ضتثمار  فمنها  �ل�ضتثمار  �أ�ضكال  وتتنوع  �لزمن. 

على   �حل�ضول  يف   �مل��ادي  �ل�ضتثمار  ويرتكز  و�ملتنوع.  و�لأح���ادي 

على  �حل�ضول  يف   �مل��ايل   �ل�ضتثمار  يرتكز  بينما  مادية،  �أ���ض��ول  

�أ�ضول  مالية. �أما �ل�ضتثمار �لأحادي فيكون من خالل �ل�ضتثمار يف 

��ضتثمار�ت   جمموعة  �ملتنوع  �ل�ضتثمار  يجمع   بينما  و�حد،   م�ضروع 

�أنو�ع متعددة.   خمتلطة يف �ضكل حمفظة  ذ�ت 



مخاطر االستثمار 
�أو  خ�ضائَر  لالأ�ضهم  �مل�ضدرة  �ل�ضركة  تكبد  كاحتمال  فيه،  مرغوب  غري  �أمر  �حتمال حدوث  باأنها  �ملخاطر  ُتعّرف 

تر�جع يف �لأرباح، �أو تر�جع �لقيمة �ل�ضوقية 

لهذه �لأ�ضهم، فامل�ضتث���مر يرغ����ب
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   خماطر ال�سوق )املخاطر املنتظمة( 

وه���ي �مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ت��وؤث��ر يف �ل�����ض��وق ع��ام��ة، 

يف  �مل��ت��د�ول��ة  �لأ���ض��ه��م  جميع  ت��اأث��ريه��ا  وي�ضمل 

يف  ع��ام��ًة،  �ملخاطر  ه��ذه  وتتمثل  م��ع��ني،  ���ض��وٍق 

ومنها:  �لعامة  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �لأو�ضاع 

�لفائ���دة،  و�أ�ضعار  �لقت�ضادي،  �لنمو  عو�مل 

�أ�سعار  تغري  وخماطـر  �لت�سخمـية،  و�ل�سغــوط 

�ل��ت��ي يك�ون  �ل��ع��و�م��ل  �ل�����ض��رف، وغ��ريه��ا م��ن 

تاأثريه�ا �ضمولي�ا  يف  �ض����وق �لأور�ق �ملالية.

   خماطر ال�سركة )املخاطر غري املنتظمة(  

وهي �ملخاطر �ملرتبطة ب�ضركة بعينها، �أي �أنها خماطر تنجم عنها خ�ضائر يف �ل�ضتثمار بالأ�ضهم نتيجة لرت�جع �أعمال 

�ل�ضركة �لتي مت �ل�ضتثمار فيها ، وميكن ت�ضنيف �ملخاطر �ملرتبطة ب�ضركة ما �ضمن �لأنو�ع �لآتية :

�أو عدم  �أعمالها ب�ضبب �ملناف�ضة �ل�ضديدة،  وهي خماطر عدم جناح �ل�ضركة �مل�ضدرة لالأ�ضهم يف  خماطر الأعمال: 

قدرة �لإد�رِة، �أو تغري �أذو�ق �مل�ضتهلكني جتاه منتجات �ل�ضركة، وغريها من �لأ�ضباب �لتي توؤدي �إىل تر�جع �ل�ضركة يف 

�أد�ئها ، وعدم قدرتها على حتقيق غاياتها �لأ�ضا�ضية ب�ضكل مربح جتاريًا.

خالل  من  و�إمن��ا  �لأ�ضا�ضية،  غاياتها  خالل  من  لي�ض  ولكن  بال�ضركة،  �أي�ضًا  ترتبط  خماطر  وهي  املالية:  املخاطر 

هذه  حتقيق  يف  �ل�ضركة  تنتهجها  �لتي  �ملالية  �لو�ضائل 

فمن   ، �ل��دي��ون  �ل�ضركة  حتمل  خماطر  مثل  �ل��غ��اي��ات، 

ب�ضبب  خماطرها  من  تزيد  �ل�ضركة  مديونية  �أن  �ملعلوم 

يف  )�ل��دي��ون(  خارجية  متويل  م�ضادر  على  �عتمادها 

م�ضادر  على  تعتمد  �لتي  لل�ضركة  �أق��َل  خماطر  مقابل 

متويل ذ�تية )حقوق �مل�ضاهمني(.

وتق�سم املخاطر اإىل نوعني اأ�سا�سيني هما: 

 خماطر ال�سوق )املخاطر املنتظمة( . 

 خماطر ال�سركة )املخاطر غري املنتظمة(.

�لق�يم���ة  زي����ادة  يف  د�ئم���ًا 

وع���دُم  لأ���ض��ه��م��ه،  �ل�ض�وق��ية 

حدوث هذه �لزيادة �أو �لرت�جع 

يف �لأ�ضع��ار، 

ي����ع��������������د�ن 

ح��دث��������ا غ��رَي 

م�����رغ�����وب ف��ي��ه 

ميثل  وه��و  �مل�ضتثمر،  ل��ه��ذ� 

لذلك  �ل�ضتثمار.  خماطر  �أحد 

�ضوق  ف�ي  �لعقالين  فامل�ضتثم���ر 

�أن هن�اك  يدرك  �أن  �ملال يجب 

بال�ضتثمار،  مرتبط�ة  خماطر 

عدم  يف  �ملخاطر،  هذه  وتتمثل 

�ل��ي��ق��ني م���ن حت��������ق��ي��ق �ل��ع��ائ��د 

�ملتوق���ع على �ل�ضتثمار. ويقع 

على عاتق �مل�ضتثم�����ر �لعم����ل 

�ملخاطرة  عو�مل  تقلي�ض  على 

من  �ضيطرته.  حت��ت  تقع  �لتي 

ناحيتها، تعمل �جلهات �ملنظمة 

تقلي�ض  ع��ل��ى  �مل����ال  ���ض��وق  يف 

حتت  تقع  �لتي  �خلطر،  عو�مل 

تلك  ف��ق��ط  لتبقى  �ضيطرتها 

�أح��د  ميلك  ل  �ل��ت��ي  �لع��و�مل 

خماطر  وهي  عليها،  �ل�ضيطرة 

يجب على �مل�ضتثمر حتملها.
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االستثمارية  العملية 
تتعلق هذه �لعملية مبجموعة �لإجر�ء�ت �لتي يتخذها �مل�ضتثمر 

خر�ته لال�ضتثمار و�تخاذ قر�ر �ل�ضتثمار �ل�ضليم.  لتوجيه مدَّ

ومن �أهم هذه �لإجر�ء�ت:

خر�ت. 1- �أن يتوفر لدى �مل�ضتثمر مدَّ

خر�ته  2- �أن يكون �مل�ضتثمر على قناعة ب�ضرورة ��ضتثمار مدَّ

يف ن�ساط �إنتاجي لتدر عائدً� ، وتزيد 

من قيمتها وقوتها �ل�ضر�ئية يف

 �مل�ضتقبل )�أي �أنه يف هذه 

�حلالة على قناعة ب�ضرورة 

�إلغاء �لأثر �ل�ضار �أو

للت�ضخم(. لبي  �ل�ضَّ  

�ختيار �مل�ضتثمر   -3

�لطريقة �لتي �ضيتم بها 

��ضتثمار�ته، توجيه 

 )�إما بالإيد�ع يف 

�مل�ضارف، �إذ� 

كان حذرً� 

من �ملخاطر، 

�أو ب�ضر�ء 

�لأور�ق �ملالية،

 �إذ� كان م�ضتعدً�

 لتحمل �ملخاطر

 �ملتعلقة بهذ� 

�ل�ضتثمار، ور�غبًا بها(.   

العملية التمويلية 

ُتعّرف �لعملية �لتمويلية باأنها جمموعة �لإجر�ء�ت �لتي تتخذها �ل�ضركة )�لَوحدة �لإنتاجية( للح�ض�ول على 

�لتم�وي��ل �لالزم لتكوي���ن ر�أ�ض �مل��ال ول�ض�ر�ء �لأ�ض�ول �لإنتاج��ية وم�ضتلزمات �لإنت�اج �ملختلفة.

ويف �ضبيل ذلك تلجاأ �ل�ضركة �إىل �مل�ضتثمرين للح�ضول على �أمو�لهم �لر�غبني يف ��ضتثمارها، على �أن تتعهد 

�ل�ضركة بالوفاء بالتز�ماتها جتاه �مل�ضتثمرين �لذين قامو� بتمويلها �إما عن طريق �مل�ضاهمة يف ِملكية �أ�ضولها 

على قر�ض م�ضريف �أو �إ�ضد�ر �ضند�ت �لدين 
)َحَمَلة �لأ�ضهم(، �أو عن طريق �لإقر��ض  وذلك �إما باحل�ضول 

    
)َحَمَلة �ل�ضند�ت(.     
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مصادر التمويل
تلجاأ �ل�ضركات �إىل �ضوق �ملال للح�ضول على �لتمويل �لالزم، حيث تقوم �ل�ض��ركة بح�ض��اب ما حتتاجه من �لأ�ض�ول 

مقد�ر  لتحديد  و�ملتغ�رية  �لثاب�تة 

�لأم�����و�ل �مل��ط��ل��وب��ة وك��ذل��ك حتديد 

م�ضادر �لتمويل �ملختلف��ة �لتي مي�كن 

�لأم���و�ل  ه��ذه  على  منها  �حل�ض�ول 

ل�ضر�ء هذه �لأ�ضول.

م�����ض�����ادر  �أه����م  تلخي��ض  ومي�����ك��ن 

�لتموي�ل لل�ض�ركات ع�لى �لن�حو �لآتي: 

 �سوق النقد )امل�سارف(:  وتلجاأ 

�إليه �ل�ضركات للح�ضول على �لتمويل 

�لق�ضري �لأجل )�ض�ن�ة م�الي�ة �أو �أقل( 

�لق�ضرية  �ملتغرية  �لأ���ض��ول  ل�ضر�ء 

وتتميز هذه  �خل��ام،  ك��امل��و�د  �لأج��ل 

�إذ� ما قورنت  �لو�ضيلة بتدين �لتكلفة 

بتكلفة ��ضتخد�م ر�أ�ض �ملال لهذ� �لغر�ض.

تلج��اأ  امل���ال:   �سوق راأ����س 

للح�ض�ول  �ل�ضرك�ات  �إلي��ه 

�لأجل.  �لتموي�ل طويل  على 

�لتم�وي���ل  م�ض��دُر  ويتميز 

تكلفت�ه  ب����زي����ادة  ه�����������ذ� 

�لن�ضبية، مق�ارن��ة بالتموي�ل 

ع��ن ط��ري��ق ���ض��وق �ل��ن��ق��د، 

ل���ذل���ك ي�����ض��ت��������خ��دم ه��������ذ� 

�لأ�ض�ول  ل�ض�ر�ء  �لتمويل 

�لثابتة لل�ضرك��ة و�لت�ي تعي��ض 

حياتها،  َط��و�ل  �ل�ضركة  مع 

كالأر��ضي و�ملباين.

1- تلج��اأ �ل�ضركة �إىل �مل�ضاركة �أو �مل�ضاهم���ة كو�ض����ي�لة 

�لأ�ضهم  ر�أ�ضماله�ا، وذل�ك ع����ن طري��ق طرح  لتك���وي��ن 

وب��ذلك  للم�ضتثمري��ن،  ِملكية(  �أد�ة  )وه��ي  وبيعها 

�قت�ض�ام  ذلك   على  ويرتت���ب  مالكيه�ا،  م��ن  ي�ضبحون 

بعائد  و�لتمتع  �خل�����ض��ائ��ر،  حتم��ل  وك��ذل��ك  �لأرب�����اح، 

يتحملونه��ا  �لتي  �لأخطار  مع  يتنا�ضب  عال  ��ضتثماري 

نتيج��ة لال�ض��تثمار يف ه���ذه �ل�ضركة.

خالل  من  طويلة  لآج��ال  �لق��رت����ض   -2

�أد�ة  )وه��ي  وبيعها   �ل�ضند�ت  ط��رح 

وب�ضعر  حم����دد  �أج����ل  ذ�ت  دي����ن 

وتلتزُم  قًا(.  م�ضبَّ معلوم  ف��ائ��دة 

�ل�ضنوية  �لفائدة  بدفَع  �ل�ضركة 

�أجله،  مدة  َط��و�ل  �لقر�ض  لهذ� 

يف  �لدين  �أ�ضِل  رَد  �لتز�مها  مع 

نهاية �ملدة �أو �لأجل ، وعادة ما 

ت�ضتخدم هذه �لطريقة للح�ضول 

على قرو�ض متو�ضطة �لأجل )7-2 

 20-10( �لأج��ل  طويلة  �أو  �ضنو�ت( 

�ضنة �أو �أكرث( وذلك ل�ضر�ء �أ�ضول طويلة 

�لأجل )كالآلت و�ملعد�ت وغريها(. 

من  التمويل  على  احل�سول  اآلية  وتتم 

�سوق راأ�س املال كما يلي:
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خيارات 
االستثمار 

�ملخاطر  م��ن  �خل��ايل  �ل�ضتثمار  يكون 

خالل  م��ن  ع��ادة  �ملخاطر«  »م��ع��دوم  �أو 

يح�ضل  وباملقابل  �مل�ضارف،  يف  �لإيد�ع 

�لعائد.  �لأدن��ى من  �مل�ضتثمر على �حلد 

وهو  �ملالية،  �لأور�ق  يف  �ل�ضتثمار  �أم��ا 

��ضتثمار ذو خماطر، لكنه يوفر عائد عاٍل 

و�ملبد�أ  به.  �ملتعلقة  �خلطر  درج��ة  مع  يتنا�ضب 

ز�د  �ل�ضتثمار،  خماطر  ز�دت  كلما  �أن��ه  هنا 

�لعائد �ملطلوب. 

حتمل  يف  يرغب  �ل��ذي  �مل�ضتثمر  يحتاج  لذلك 

�أك��رب  عائد  على  �حل�ضول  يف  طمعًا  �ملخاطر 

�ضوق  يف  �ل�ضتثمار  م��ن  �أه��د�ف��ه  حت��دي��د  �إىل 

�لأور�ق �ملالية، وو�ضع �ل�ضيا�ضة، و�ل�ضرت�تيجية 

�لأه��د�ف.  هذه  لتحقيق  �ملنا�ضبة  �ل�ضتثمارية 

بطبيعته  �ملالية  �لأور�ق  �ضوق  يف  و�ل�ضتثمار 

مدة  ��رت  ق�����ضُ فكلما  �لأج����ل،  ط��وي��ل  ��ضتثماٌر 

�أق������رَب �إىل  �ل���ض��ت��ث��م��ار، ك���ان 

�مل�ضاربة.

�ل��ذي  ه��و  �حل�����ض��ي��ف  �مل�ضتثمر 

�أ�ضعار  تقلب  خماطر  على  يتغلب 

�ل�ضركات،  �أرباح  وتقلب  �ملالية،  �لأور�ق 

�لآخرين  �مل�ضتثمري�ن  توقعات  �أخطار  ف�ضاًل عن 

ب�اتب�����اع  وذل��ك  �����ض���رت�ت���ي���ج���ي�����������ة وحتركاتهم، 

�ل�ضتثم���ار �لطويل �لأجل، 

ُتَعدُّ  �ل�ضتثم�ار  فمدة 

ع��ن�����ض�����رً� ح��ا���ض��م��ًا 

و�أ�����ض����ا�����ض����ي����ًا يف 

ه���ذ�  ���ض��الم��������ة 

�ل�ضتثمار، و�أمانه، 

فكلما قلت مدة �ل�ضتثمار، ز�دت 

ن�ضبة �ملخاطر، و�لعك�ض �ضحيح. 

عدد  يف  �أو  و�ح��دة،  ل�ضركة  �ملالية  �لأور�ق  يف  بالرتكيز  يكون  �أن  �إما  �ملالية  �لأور�ق  يف  و�ل�ضتثمار   

متنوعًا،  ��ضتثمارً�  �ل�ضتثمار  يكون هذ�  �أن  �أو  �لفردي،  �أو  �لأحادي  بال�ضتثمار  ي�ضمى  ما  وهو  �ل�ضركات،  حمدود من 

��ضتثمار  يتم �ختيارها طبقًا لأ�ضول  و�لتي  �ل�ضركات �ملختلفة  لكثري من  �ملتنوعة  �ملالية  �لأور�ق  يتم من خالل �ضر�ء 

حمفظة �لأور�ق �ملالية وقو�عدها. ويف �أحيان كثرية، يتم تنويع �ل�ضتثمار من خالل �ملزج بني �لأدو�ت �ملالية �لد�ئنة 

)�ل�ضند�ت(، وبني �أدو�ت �مِللكية )�لأ�ضهم(، وبن�ضب تختلف باختالف درجة �خلطر �ملقبولة، فكلما ز�دت ن�ضبة �لأ�ضهم 

يف �ملحفظة، ز�دت درجة �خلطر لأن �ل�ضتثمار يف �ل�ضند�ت �أقُل خطرً� من �ل�ضتثمار يف �لأ�ضهم.   
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�ملحفظة �ل�ضتثمارية هي مزيج من عدة ��ضتثمار�ت، وتهِدف من خالل هذ� �لتنويع يف �ل�ضتثمار�ت �إىل �حلد من 

�ضلة  �لبي�ض كله يف  بالقاعدة �لقت�ضادية »ل ت�ضع  �لتنويع  �لتعبري عن  �أدنى درجة ممكنة. وقد جرى  �إىل  �ملخاطر 

�أ�ضول  �أو  �خلزينة،  و�أذون��ات  و�ل�ضند�ت  كالأ�ضهم  �ملالية،  �لأ�ضول  جمموعة  من  تتكون  �أن  �إما  و�ملحفظة  و�ح��دة«، 

حقيقية، كال�ضلع و�لعقار�ت و�لذهب، �أو من مزيج من هذه �لأ�ضول جمتمعة.

االستثمار األمثل
ال�شتثمار الأمثل هو ال�شتثمار الذي يتوفر فيه اأحد ال�شروط الآتية : 

1- حتقيق �أعلى عائد ممكن عند م�ضتوًى حمدٍد من �ملخاطر. 

�خلطر  م��ن  درج���ة  �أدن���ى  حتقيق   -2

عند م�ضتوًى حمدٍد من �لعائد. 

هذين  م��ن  �أي  ����ض��ت��ي��ف��اء  مي��ك��ن  ول 

ت��ن��وي��ع  خ����الل  م���ن  �إل  �ل�����ض��رط��ني، 

بال�ضتثمار  يعرف  ما  �أو  �ل�ضتثمار، 

�مل��ت��ن��وع، وف��ي��ه ت��ت��وزع �مل��خ��اط��ر بني 

يتم  �ل��ت��ي  �ل�����ض��رك��ات  م��ن  ع��دد كبري 

و�لتي  �ملالية،  �أور�ق��ه��ا  يف  �ل�ضتثمار 

وبال�ضكل   ، �ملحفظة  تكوين  يف  تدخل 

عند  �ملخاطر  هذه  فيه  ت�ضبح  �ل��ذي 

معه  يتحقق  كما   ، �ل��دن��ي��ا  ح��دوده��ا 

�ل�ضتثمار  �أما   . فيه  �ملرغوب  �لعائد 

خالف  فهو  �ملتنوع،  وغ��ري  �لأح���ادي، 

�ملخاطر  فيه  ترتكز  �إذ  متامًا،  ذل��ك 

كثريً�،  وتزيد فيه �حتمالت �لإخفاق 

يف حتقيق �لعائد �ملطلوب.   

حجم األموال المستثمرة 
ُيَعدُّ مقد�ُر �لأمو�ل �مل�ضتثمرة عاماًل مهمًا وحا�ضمًا يف �تخاذ �لقر�ر �ل�ضتثماري �جليد ، ويف و�ضع �ل�ضرت�تيجية �ل�ضليمة 

لهذ� �ل�ضتثمار. فال�ضتثمار�ت �ل�ضغرية ل متّكن �ضاحبها من تكوين حمفظة متو�زنة لالأور�ق �ملالية، طبقًا لالأ�ضول 

ويتحدد  �ملطلوب.  �لعائد  حتقق  �لتي  �ملتنوعة،  �ملالية،  �لأور�ق  من  �لكاف�ي  �لعدد  �ضر�ء  ي�ضعب  �إذ  �ل�ضليمة،  �لعلمية 

�حلجم �لأدنى للمحفظة �ملتو�زنة طبقًا لظروف كل �ضوق، وم�ضتوى �أ�ضعار �لأور�ق �ملالية فيه. فامل�ضتثمر �ل�ضغري �ضاحب 

ُنُه ��ضتثمار�ته �ل�ضغرية من تكوين تلك �ملحفظة �ملتو�زنة، للتمتع مبز�يا �ل�ضتثمار �ملتنوع.  �لأمو�ل �ملحدودة قد ل متكِّ

�أور�ق مالية جماعية ميكنها حتقيق  �ملرخ�ضة وهي حمافظ  �ل�ضتثمار،  �ل�ضرت�ك يف �ضناديق  ويف هذه �حلالة عليه 

خر�ت �لقليلة.    �لهدف �ل�ضتثماري لأ�ضحاب �ملدَّ

محفظة األوراق المالية  
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�إد�رة ه���ذه �ل�ضتثمار�ت  نياب�ة عن��هم  ليت�����وىل  �مل�ضتثمري����ن  خر�ت من  �آلية لتجميع �ملدَّ و�ضن��دوق �ل�ضتثم��ار هو 

�ل�ضندوق  �أع�ضاء  عل����ى  توزع  عو�ئد  حتقيق  بغر�ض  ��ضتثمارية،  ل�ضرت�تيجية  َوفقًا  متخ�ض�ضة،  حرفية  بطريقة 

�مل�ضاركني ف�ي�����ه. ويتمت��ع �مل�ضاركون يف �ل�ضندوق مبميز�ت �ل�ضتثمار �ملتنوع �لذي تقل فيه �ملخاطر �إىل حدودها 

�لدنيا، �أو يتعاظم فيه �لعائد قدر �لإمكان. 

�أور�قا ماليًة خا�ضًة به تتيح للم�ضاركني فيه متلكها و�قت�ضام �لعائد �لذي يحققه. وقد  وي�ضدر �ضندوق �ل�ضتثمار 

تكون هذه �لأور�ق �ملالية يف �ضورة �أ�ضهم، �أو وحد�ت �أو وثائق لال�ضتثمار. 

الخاتمة
حاولنا يف هذ� �لكتيب ت�ضليط �ل�ضوء على �ملفاهيم �لقت�ضادية، و�ملالية، �ملرتبطة ب�ضوق �ملال وبالعملية �ل�ضتثمارية، 

و�لتي يتعني على جميع �ملتعاملني يف �أ�ضو�ق �ملال �أن يكونو� على در�ية كافية بها ، �إذ مت �لتطرق �إىل كٍل من مفاهيم 

�لدخار، و�ل�ضتثمار، و�لت�ضخم، كما مت �لتطرق �إىل خماطر �ل�ضتثمار، وتعريف �لعملية �ل�ضتثمارية، و�لإجر�ء�ت �لتي 

خر�ته و�تخاذ �لقر�ر �ل�ضتثماري �ل�ضليم، كذلك مت �لتطرق �إىل تعريف �لعملية  خر �تخاذها لتوجيه مدَّ يجب على �ملدِّ

�لتمويلية، وخيار�ت �ل�ضتثمار، وغريها من �ملفاهيم �ملهمة.

وخال�ضة �لقول �إنه ل بد للم�ضتثمر من �أن يدرك �أن تعميق ثقافته �ل�ضتثمارية �ملتعلقة ب�ضوق �ملال هي �لأ�ضا�ض �لذي 

�أن يبذل  �مل�ضتثمر  ��ضتثمار�ته و��ضتمر�رها، لذلك يجب على  ميّكنه من �متالك �ملهار�ت، و�ملعرفة �ل�ضرورية لنجاح 

مزيدً� من �جّلهد يف تنمية معرفته �ل�ضتثمارية وتطويرها.  
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