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# @tadawul

أحد
طــرق الحصــول على التمويــ�ل المطلوب لتحقيق ذلك،

حيث ُتعرض بعض من أســهم الشــركة للمســت�ثمري�ن 
من خالل عملية تســمى ”االكت�تاب“.

جهــة حاصلــة علــى ترخيــص ســاري 
المفعــول مــن هيئــة الســوق 

الماليــة لممارســة أعمــال 
الوســاطة فــي الســوق الماليــة.

تســجيل األوراق الماليــة فــي ســجالت
الســوق بحيــث ت�كــون قابلــة للتــداول.

تملك أســهم في هذه الشــركة شــراء أسهم
يمتلكها شخص آخر يرغب ببيع حصته في الشركة

نفسها.

بعد إتمام عملية االكت�تاب وإدراج الشركة في 
ســوق األســهم، علــى الشــخص الراغــب فــي
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ودورك كمست�ثمر يجعلك مست�ثمرًا فعاالً
معرفتك لدور الجهات المتعاملة في السوق المالية

خــالل إصــدار اللوائــح والقواعــد التــي تعمــل علــى تنظيــم الســوق الماليــة بمــا يضمــن تعامــالت

وهــي الجهــة التنفيذيــة التــي ت�تولــى إدارة وتشــغيل األســواق وتنفيــذ
وتطبيــق اللوائــح التــي تصــدر عــن هيئــة الســوق الماليــة.

قبل

بالمعلومــات

تحــرص هيئــة الســوق الماليــة وتــداول علــى نشــر الوعــي االســت�ثماري لــدى المســت�ثمري�ن، وال 
يشــمل ذلــك أي نصائــح ت�تعلــق باالســت�ثمار أو التــداول فــي شــركات أو قطاعــات محــددة.
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إجراء دراسة تحليلية حول الشركة التي ترغب باالست�ثمار
فيها يقلل من المخاطر التي قد تواجهك

يمكنك تقليل نسبة المخاطر عندما ت�تعامل مع سوق
األسهم من خالل دراسته جيدًا قبل اإلقدام على أي

خطوة است�ثمارية

يتطلب سوق األسهم إجراء دراسات تحليلية دقيقة شأنه شأن أي است�ثمار آخر، 

وذلك من خالل االطالع المستمر على البيانات واإلحصائيات والتوقعات 

والمشاريع المستقبلية لتفادي القرارات الغري مدروسة والمخاطر بشكل عام 

تقل المخاطر وتزيد فرص االست�ثمار الناجح بحسب وقت شراء األسهم، و هناك عدة عوامل تدعم قرار

الدخول كقيمة السوق الحالية والوضع المالي للشركات المراد االست�ثمار بها والوضع االقتصادي

يجــب مراعــاة التوقيــت المناســب عنــد شــراء األســهم
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اتخذ قرارات است�ثمارية واعية،

اتبــع الخطــوات التاليــة قبــل البــدء فــي االســت�ثمار:

وهــي األهــداف المســتقبلية التــي 
يتوقــع تحقيقهــا فــي فــرتة زمنيــة 

تزيد عن عشــر ســنوات.

وهــي األهداف التــي يتوقع 
تحقيقهــا فــي المســتقبل القريــب 

وهــي األهداف التــي يتوقع 
تحقيقهــا خــالل عشــر ســنوات، مثل 

شــراء منــزل أو مزاولــة تجــارة  أو 
تســديد نفقــات تعليــم.

افضــل طريقــة لتحديد أهدافك هي وضعها
بنــاًء علــى المــدة الزمنية الالزمة لتحقيقها

حدد قراراتك االســت�ثمارية
أهم

ماهي ميزانيتك االســت�ثمارية؟
تحتاج لمبلغ مبدئي يطلق عليه رأس المال األساســي، فمثالً إذارغبت في شــراء 100 ســهم وكان ســعر الســهم 

الواحد 3 ريال فســتحتاج إلى مبلغ  شــراء قدره 300 ، إضافًة إلى أتعاب الجهة التي تدير أموالك/اســت¥ثمارك. 
وتســتطيع البدء  باالســت¥ثمار متى ما توفرت لديك مدخرات كافية لذلك، أما إذا لم يكن لديك  أية مدخرات 

فينصح بتوفري مبلغ شــهري يتناســب مع خطتك االســت¥ثمارية.

 الظروف االســت�ثمارية تختلف من شــخص آلخر

يختلف تحّمل رب األســرة للمخاطر عن تحّمل شــخص أعزب ال يتولى أي مســؤوليات أســرية، كما يمكن 
لشــاب في مقتبل العمر أن يســت¥ثمر على المدى الطوي¾ل بعكس شــخص مقبل على التقاعد

إذا كنت تفتقر إلى الخربة الالزمة لوضع خطة مالية، اســـتعن بخربة االشــخاص المرخص لهم
 من قبل هيئة الســوق المالية وذلك للحصول على مشــورة مهنية معتمدة

يســعى الكثــري إلــى الحصــول علــى مشــورة مهنية معتمدة أثناء وضع الخطــط المالية، مما يحفز على
البــدء باســت¥ثمار مبنــي على تخطيط مالي مدروس
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ال تبني قراراتك االست�ثمارية على

التوصيات من جهات غري مرخصة 
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االست�ثمار للمقبلني على التقاعد

احذر  من تخصيص أغلب است�ثماراتك لقطاع أو شركة واحدة

التقاعد، عليك تنويع است�ثماراتك وإعادة النظر في مخصصاتك المالية لت�تناسب مع وضعك
المالي الجديد
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