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مقـدمــة
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عزيزي امل�ستثمر

املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  توا�سل 

حر�سها على اإ�سدار �سل�سلة كتيبات التوعية املب�سطة, بغر�ض ن�رش الوعي 

اآليات  فهم  على  املالية  الأ�سواق  يف  املتعاملني  وم�ساعدة  ال�ستثماري 

عمليات التداول والقواعد املنظمة لها.

الهيئة  كتيبات  �سل�سلة  ويعترب كتيب “قبل اأن ت�ستثمر اأموالك 2” حلقة يف 

املعلومات  بع�ض  الكتيب  هذا  يت�سمن  حيث  الغر�ض,  لهذا  املخ�س�سة 

املهمة التي ينبغي على كل م�ستثمر معرفتها جيداً قبل البدء يف ا�ستثمار 

اأمواله يف اأ�سواق الأوراق املالية . 

مع حتيات

هيئة الأوراق املالية وال�سلع
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عزيزي امل�ستثمر

ع بالبيع مدفوعًا باخلوف من انخفا�ض  ل تنزلق وراء عواطفك واإح�سا�سك الداخلي, فُت�رشرْ

الأ�سعار يف حالة دورة الهبوط اأو ت�سرتي من منطلق التنبوؤ با�ستمرار انتعا�ض ال�سعر يف 

و�سع  الدقيق,  والتحليل  واملنطق  العقل  على  اعتماداً  قرارك  اتخذ  ال�سعود.  دورة  حالة 

ال�سوق. من  واخلروج  للدخول  و�سيا�ستك  اأهدافك  فيها  حتدد  لال�ستثمار  وا�سحة  خطة 
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يف  ال�ستثمار  الأ�سهم  �سوق  يف  لالإ�ستثمار  كافية  خ��ربة  لديهم  لي�ست  من  باإمكان 

 - املعتمدة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  املرخ�سة   - الإ�ستثمارية  املحافظ  اأو  ال�سناديق 

واملحافظ  ال�سناديق  تلك  ل��دى  لأن  نظراً  وذل��ك  و�سيا�ستها,  لأدائ��ه��ا  درا�ستهم  بعد 

املخاطر. وتقليل  الإ�ستثمارات  بتنويع  وتتميز  الأم���وال  لإدارة  موؤهلة  ك��ف��اءات 
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عزيزي امل�ستثمر

 اأ�سعار الأ�سهم ل ميكن اأن ت�ستمر يف الإرتفاع اإىل ما ل نهاية, كما اأنها ل ميكن اأن ت�ستمر 

يف النخفا�ض ملدد طويلة؛ دورات ال�سعود يتبعها عادة دورات هبوط.
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عزيزي امل�ستثمر

الإقرتا�ض - خا�سة مبا يفوق قدرة مواردك الذاتية على ال�سداد- بغر�ض ال�ستثمار يف 

مركبة.  خ�سائر  لك  ت�سبب  وقد  العواقب,  ماأمونة  غري  مغامرة  هو  املالية  الأوراق  �سوق 

والوفاء  التزاماتك  ت�سديد  بعد  ادخرتها  التي  اأموالك  من  بجزء  ت�ستثمر  اأن  الأف�سل 

باحتياجاتك.
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 تختلف ا�سرتاتيجية ال�ستثمار عن امل�ساربة؛ فامل�ستثمر ينظر اإىل املدى البعيد وينمي 

اأمواله يف امل�ساريع ذات العائد املجزي يف املجالت ال�سناعية والتجارية واخلدمية, 

خماطرة  من  ذلك  عليه  ينطوي  ما  مع  ال�رشيع  الربح  مبنطق  فيت�رشف  امل�سارب  اأما 

عالية. حدد منذ البداية ال�سرتاتيجية التي تتالئم مع قدرتك على حتمل املخاطر.
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املايل  وو�سعها  اأرباحها  من  يت�سح  كما  ال�رشكات  اأداء  مب�ستوى  ال�سهم  �سعر  يتاأثر 

واحتمالت النمو بها, وكذلك اأداء القطاع الذي ينتمي اإليه )ازدهاراً اأو ك�ساداً(, والو�سع 

القت�سادي للدولة )اإنتعا�سًا اأو ركوداً(, والأحداث الدولية املوؤثرة كالكوارث والأزمات.
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التدفقات  وقائمة  الدخل  وقائمة  العمومية  امليزانية  وخا�سة  املالية,  القوائم  تعترب 

ّكن من بلورة راأي حول  النقدية, حجر الزاوية يف عملية التحليل الأ�سا�سي لل�رشكة لأنها ُتَ

نتائجها الت�سغيلية ومركزها املايل, ويهدف التحليل الأ�سا�سي اإىل اإيجاد القيمة احلقيقية  

لل�سهم بعد الأخذ بعني العتبار تقدير كافة العوامل املحددة لقيمة ال�سهم.
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ميكن للم�ستثمر اأن ي�ستفيد من التحليل الأ�سا�سي يف التعرف على القيمة العادلة لأ�سهم 

الإ�ستثمار  على  والعائد  لها  الإيرادية  والقوة  راأ�سمالها  هيكل  من  كل  وتقييم  ال�رشكة, 

الفر�ض امل�ستقبلية  الق�سري والطويل, وكذلك تقييم  الأجلني  ال�رشكة يف  فيها ومديونية 

امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  وتقدير  املتوقعة,  النمو  ومعدلت  ال�رشكة  يف  لالإ�ستثمار 

والتنبوؤ باحتمالت تعرث ال�رشكة ماليًا.



10

عزيزي امل�ستثمر

من مقومات اتخاذ القرار ال�ستثماري ال�سليم اأن تتوافر للم�ستثمر املعلومات التالية:

املعلومات املتعلقة باجلهة امل�سدرة للورقة املالية, املعلومات املتعلقة بال�سوق املالية 

التي يتم تداول الأوراق املالية فيها واملعلومات املتعلقة بالأحداث القت�سادية والعامة 

يف الدولة التي ميكن اأن يكون لها تاأثري على �سعر الورقة املالية.
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يركز التحليل الفني على درا�سة حتركات الأ�سعار يف ال�سوق يف حماولة لتحديد اأوقات 

الدخول واخلروج منه, وهو بذلك لي�ض بدياًل عن التحليل الأ�سا�سي بل مكماًل له, لأنه يتم 

فيه حتليل اأداء ال�سهم - بهدف  الو�سول اإىل ت�سور حول حتركات ال�سعر يف امل�ستقبل- 

اأو  املعنية  التجارية  لالأعمال  الرجوع  دون  لل�سعر وحده  التاريخي  ال�سلوك  اأ�سا�ض  على 

للقطاع الذي تنتمي اإليه اأو لالقت�ساد ب�سفة عامة. 
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يف�سل عند تكوين حمفظتك ال�ستثمارية – خ�سو�سا اإذا كانت ا�ستثماراتك قليلة – اأن 

تكون اأ�سهمها منتقاه على اأ�سا�ض معيار املخاطرة الأقل اأوًل ثم معيار العائد الأكرب يف 

املرتبة الثانية. واظب على التغيري والتبديل يف مكونات حمفظتك من اآن لآخر م�سرت�سداً 

بهذه القاعدة, وتذكراأن العائد الأكرث ينطوي على خماطرة اأكرب. بع�ض اأ�سحاب اخلربة 

على  موزعة  حمفظتهم  ت�سمها  التي  الأ�سهم  تكون  اأن  على  يحر�سون  امل�ستثمرين  من 

قطاعات خمتلفة وعلى �رشكات غري متداخلة اأو مرتبطة الأن�سطة .
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يقبل امل�ستثمر على الو�سيط الذي يحوز ثقته مبا لديه من �سمعه وخربة يف ال�سوق املايل, 

واهتمامه  ي�ستثمرونه,  الذي  املبلغ  حلجم  تبعًا  بينهم  التمييز  وعدم  لعمالئه  واحرتامه 

بالإجابة على ا�ستف�ساراتهم, و�رشعته يف الرد على مكاملاتهم الهاتفية, و�رشعة تنفيذه 

لأوامر البيع وال�رشاء.
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عليها  التوقيع  قبل  مبعرفتك  الأ�سهم  وبي��ع  �س��راء  اأوامر  بيانات  كامل  تعبئة  من  تاأكد 

وت�سليمها ل�س��ركة الو�ساط��ة, وذلك حتى ليت���م ا�ستغاللها بطريق�ة قد تعر�سك ملخاطر 

التالعب يف ح�سابك.
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تاأكد من قيامك مبراجعة كافة البيانات امل�سجلة يف ك�سف ح�سابك لدى �رشكة الو�ساطة 

قبل اأن توقع عليه .
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ميكنك يف اأي وقت واأي مكان الطالع عرب »الأي فون« و»الأي باد« و»البالك بريي« على 

قانون هيئة الأوراق املالية وال�سلع والأنظمة والق��رارات ال�سادره مبقت�ساه, وموؤ�س��رات 

من  وغريها  الهيئة  مبوقع  البحث  حمرك  خدمة  من  وال�ستفادة  بالدولة,  املال  اأ�سواق 

اخلدمات الأخرى. 


