كيف تستثمـر
كثي اًر ما يردد المواطنون عبارات مثل "أممك مبمغ من المال وأرغب باستثماره في البورصة ،فماذا

أفعل" أو " أرغب باالستثمار في البورصة ولكن ال ادري كيف ،وما ىي الشركات التي ينصح
باالستثمار فييا" .أخي المستثمر إن الموضوع ال يستدعي الكثير من القمق والتفكير ،فميس مطموب

منك أن تكون خبي اًر اقتصادياً وال محمالً مالياً ،فما عميك سوى التسمح بالمعرفة بالمفاىيم األساسية
لالستثمار في سوق األوراق المالية .إن أول خطوة لمبدء بعممية االستثمار ىي اختيار شركة خدمات

مالية مرخص ليا بمزاولة العمل كوسيط مالي ،ويمكن الحصول عمى قائمة بشركات الوساطة

المرخصة والعاممة في بورصة عمان (أعضاء البورصة) من خالل الموقع االلكتروني لبورصة
عمان ،ثم تقوم باالختيار من بين ىؤالء األعضاء أو الشركات .بيذه الخطوة تكون قد أصبحت آمنا

من الوقوع باالحتيال ،حيث أن جميع ىذه المكاتب ىي مكاتب مرخصة لمزاولة أعمال الخدمات

المالية وخاضعة لرقابة ىيئة األوراق المالية وبورصة عمان.

بعد اختيار المستثمر لشركة الوساطة أو لمكتب الوساطة؛ يقوم بتوقيع اتفاقية مع المكتب وفتح

حساب لديو .تتضمن االتفاقية بنوداً تشترط وجودىا تعميمات البورصة لحماية المستثمر ،لذلك يجب

عمى المستثمر ق ارءة العقد كامالً وبدقة ويرى إن كان يناسب متطمباتو ،كما عميو أن يكون حذ اًر من
توقيع أية تفاويض بيع أو شراء فارغة.

بعد توقيع االتفاقية وفتح حساب لدى مكتب الوساطة ،يقوم المستثمر باختيار األوراق المالية من

أسيم وسندات وفقاً لغاياتو ،فبعض المستثمرين يفضمون االستثمار قصير األجل في أسيم المضاربة
والتي تمتاز بسيولتيا العالية وسعرىا المنخفض ومنيم من يتجو لالستثمار طويل األجل في الشركات

التي ليا أىمية نسبية في السوق والتي تمتاز عادة بإتباعيا سياسة توزيع أرباح ثابتة وبتحقيقيا
معدالت أرباح مرتفعة مقارنة مع شركات القطاع الذي تنتمي إليو .في حين أن بعض المستثمرين
يفضمون االستثمار في السندات والتي تمتاز بمعدالت منخفضة من المخاطر والتي قد تصل إلى

درجة الخمو من المخاطر كأذونات الخزينة وسندات الخزينة .وقد يفضل بعض المستثمرين تشكيل
محافظ استثمارية تجمع بين ىذه الغايات لزيادة العوائد وتخفيض المخاطر ،وأخي اًر ىناك نوع من
المستثمرين ممن يقومون بتفويض مدراء استثمار أو شركات خدمات مالية لمقيام بإدارة استثماراتيم

ومحافظيم مقابل عمولة.

قبل القيام بعممية االستثمار يجب عمى المستثمر تحميل الشركة ودراسة الظروف المحيطة بيا ،حيث

أن عممية التحميل والدراسة توفر لممستثمر معمومات عن نقاط القوة والضعف لمشركة ،إضافة إلى
فرصيا االستثمارية المستقبمية وكذلك التيديدات التي تواجو الشركة.
إن عالم االستثمار ال يخمو من المخاطر ،لذا قد يمجأ بعض المستثمرين نتيجة الخوف الدخار

أمواليم عمى شكل ودائع في البنوك والذي يحقق ليم عائداً منخفضاً وبالتالي تضيع عمييم الفرص
االستثمارية ذات العائد المرتفع وىو ما يسمى بتكمفة الفرصة البديمة أو الضائعة ،ولكن ذلك ال يبرر

االندفاع لالستثمار بدون عقالنية وبدون اخذ المخاطر بعين االعتبار واالستثمار بكل ما يممكو

المستثمر .لذا قيل أن الخوف والطمع ىما أعداء االستثمار فيجب عمى المستثمر اتخاذ ق ارره

االستثماري بعقالنية فال داعي لمخوف المفرط أو الطمع الزائد والذي يصل لدرجة التيور .فالتسمح

بالمعرفة عن أساسيات االستثمار وعن أساليب تقميل المخاطر وزيادة العوائد ىو الحل ليذه المشاكل

التي توا جو المستثمر بشكل مستمر والتي سوف تؤدي إلى استثمار آمن وتخفيف من حدة القمق التي
تصيب المستثمر .كذلك فان من مميزات االستثمار في البورصة انو ال يوجد حد أدنى لالستثمار

سواء كان المبمغ المراد استثماره كبي اًر أم صغي اًر ،ولكن ينصح دائما باالستثمار بمبمغ فائض عن

حاجة المستثمر.

أما بالنسبة لكيفية استرجاع رأس المال المستثمر ،فيمكن استرجاع رأس مالك في أي وقت مضافاً

إليو األرباح في حال ارتفاع أسعار األوراق المالية ،أو مطروحاً منو قيمة الخسائر في حال انخفاض
أسعارىا ،كما يطرح وبشكل دائم عموالت التداول الموضح نسبتيا عمى الموقع االلكتروني لبورصة

عمان .أما بالنسبة لمشركات الموقوفة عن التداول فان التخمص من أسيميا يتم من خالل مركز
إيداع األوراق المالية وفق شروط محددة.

كثير من المستثمرين يفضمون دخول عالم االستثمار عن طريق االكتتاب بأسيم الشركات الجديدة

نتيجة ما يشاع بين المواطنين من أنيا استثمار آمن ،حيث يكتتب المستثمر باألسيم المطروحة
لالكتتاب العام .وبذلك يجب عمى المستثمر بعد قراءتو إلعالن االكتتاب العام في الصحف أن يتجو
لمدير اإلصدار ويطمب نشرة اإلصدار واالطالع عمى الخطة المستقبمية لمشركة المنوي االكتتاب بيا

وأسماء المؤسسين وغايات الشركة وعمميا الرئيسي ،ودراسة الجدوى االقتصادية المقدم من قبل
المؤسسين وعمى ضوء ذلك يقرر المستثمر اتجاىاتو االستثمارية.

بعد تحديد الوجية االستثمارية والمبمغ المنوي استثماره يتجو المستثمر ألحد البنوك المذكورة في

إعالن االكتتاب العام ويمأل طمب االكتتاب ويدفع المبمغ .وبعد صدور سياسة تخصيص األسيم
لممكتتبين ،يتجو المستثمر إلى احد مكاتب الوساطة المرخصة ويفتح حساب خاص بو ويطمب سحب

األسيم من مركز إيداع األوراق المالية ،حتى تكون جاىزة لمبيع عند نيتو بيع ىذه األسيم مستقبالً.

والجدير ذكره ىنا انو ال يشترط أن يكون السعر االفتتاحي اكبر من دينار في أول جمسة تداول

لمسيم ،ىذه الفكرة شائعة بين غالبية المواطنين مما أدى إلى تسميتو باالستثمار اآلمن وانما تكون
آلية التسعير حسب قوى العرض والطمب.

يوجد العديد من المستثمرين ممن يدخمون عالم االستثمار باألوراق المالية بدون تخطيط أو نية مسبقة

وذلك عن طريق الميراث ،ىذه األوراق المالية قد تجعل المستثمر قمقاً بكيفية التخمص منيا وكأنيا

عبء يثقل كاىمو .أخي المستثمر إن الموضوع ال يستدعي الكثير من القمق ،حيث إن كل ما عميك

القيام بو ىو التوجو ألحد فروع مركز إيداع األوراق المالية واحضار الوثائق المطموبة من اجل القيام
باإلجراءات المتعمقة بتوزيع األوراق المالية حسب الحصص اإلرثية ،ومن ثم التوجو ألحد مكاتب

الوساطة المعتمدة والقيام بفتح حساب ثم سحب ىذه األوراق من مركز إيداع األوراق المالية ،والقيام
بعممية البيع وانتظار الشيك بالمبمغ الناتج عن عممية البيع.
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