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ÆÆÆ .bIð

ينطوي أي استثمار على قدر من املخاطرة، مما يستدعي إملام املستثمر باحلد 
األدنى من املعرفة ومراعاة الضوابط واحملاذير حتى ال يفشل في حتقيق هدفه 

املتمثل بالربح.

لقد جئنا بهذا الدليل، للمساهمة في ترسيخ ثقافة استثمار لدى املستثمرين، 
تؤمن لهم أقصى درجات احلماية واملعطيات التي تقيهم من عواقب اتخاذ 
املستثمرين من  إلى متكني  العلمية.  ونهدف  املدروسة وغير  القرارات غير 
اعتباطي، حتى يكون  استثمارها بشكل  التصرف احلكيم مبدخراتهم وعدم 

االستثمار وسيلة للربح وحتقيق األحالم، وليس كابوسًا مؤرقًا.

يأتي إصدار هذا الدليل ضمن جهود سوق فلسطني لألوراق املالية في نشر 
عبر  السوق  ويسعى  املعرفة،  من  األدنى  احلد  املبني على  االستثمار  ثقافة 
واحلريص،  الواعي  االستثمار  ثقافة  نشر  إلى  االستثمارية  التوعية  برنامج 
إليه،  نسعى  ما  في  يوفقنا  أن  الله  نسأل  املستثمرين.   بني صغار  خاصة 

ونتمنى للمستثمرين في سوق فلسطني لألوراق املالية كل جناح.
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هذا  نحو  تتجه  اليومية  احلياة  متطلبات  كل  معيشته،  في  املادي  واالستقرار  النجاح  لتحقيق  يسعى  منا  كل 
الهدف، البيت الذي نحلم به، تعليم األوالد وإحلاقهم بأفضل املدارس وتأمني مستقبلهم بثروة نستمتع بها معهم 
عند الكبر، ولكن "الثروة ال تنمو على األشجار" وليس من السهل احلصول عليها فهي حتتاج إلى وسائل مختلفة 

تساعد على منوها.
بعضنا لديه حسابات في البنوك وودائع. وذلك النوع من االستثمار عادة ما يكون استثمارا قصير األجل ويعتبر 
استثمارا مضمونا. فالشخص يودع أمواله في مكان يتوفر فيه عنصر األمان إلى حد بعيد ويسمح له باحلصول عليها 

في أي وقت مع توفير عائد ثابت حسب معدالت الفائدة البنكية. وهي على كل حال خطوة جيدة.
ولكننا لم نلتفت حتى اآلن إلى أحالمنا على املدى البعيد، ومن الطبيعي أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل فكرنا 

في االستثمار طويل األجل؟! 
أثبتت الدراسات في كافة األسواق الناشئة واملتقدمة أن االستثمار في سوق األوراق املالية (البورصة) حتقق أعلى 
عائد على املدى الطويل، وهو أفضل استثمار ملن يبحث عن العائد اجليد ألمواله على املدى الطويل بعيدًا عن الطرق 

التقليدية املعتادة.

ø WO�U*« ‚«—Ë_« W�—uÐ w¼ U�
هي سوق منظمة تتم فيها عمليات شراء وبيع األوراق املالية كاألسهم والسندات، وال يتم التداول مباشرة بني املستثمر 

الذي يبيع األوراق املالية واملستثمر املشتري ، وإمنا يتم التعامل 
من خالل وسطاء مؤهلني ومرخص لهم للعمل في السوق، 

كما أن الصفقات ال تتم بصورة منفردة بني الوسيط 
خالل  من  تتم  ولكن  املشتري،  والوسيط  البائع 
البيع  أوامر  يتلقى جميع  إلكتروني  نظام تداول 
وأوامر الشراء ويقوم باملقابلة بينها على أساس 
السعر والكمية احملددة في كل أمر. وتسمى 
"سوق  فلسطني  في  املالية  األوراق  بورصة 
فلسطني لألوراق املالية"، والتي عقدت أول 

جلسة تداول في 1997/2/18.

الذي يبيع األوراق املالية واملستثمر املشتري ، وإمنا يتم التعامل 
من خالل وسطاء مؤهلني ومرخص لهم للعمل في السوق، 

كما أن الصفقات ال تتم بصورة منفردة بني الوسيط 
من خالل وسطاء مؤهلني ومرخص لهم للعمل في السوق، 

كما أن الصفقات ال تتم بصورة منفردة بني الوسيط 
من خالل وسطاء مؤهلني ومرخص لهم للعمل في السوق، 

كما أن الصفقات ال تتم بصورة منفردة بني الوسيط 
خالل  من  تتم  ولكن  املشتري،  والوسيط  البائع 
البيع  أوامر  يتلقى جميع  إلكتروني  نظام تداول 

خالل  من  تتم  ولكن  املشتري،  والوسيط  البائع 
البيع  أوامر  يتلقى جميع  إلكتروني  نظام تداول 

خالل  من  تتم  ولكن  املشتري،  والوسيط  البائع 
البيع  أوامر  يتلقى جميع  إلكتروني  نظام تداول 
وأوامر الشراء ويقوم باملقابلة بينها على أساس 
البيع  أوامر  يتلقى جميع  إلكتروني  نظام تداول 
وأوامر الشراء ويقوم باملقابلة بينها على أساس 
البيع  أوامر  يتلقى جميع  إلكتروني  نظام تداول 

السعر والكمية احملددة في كل أمر. وتسمى 
وأوامر الشراء ويقوم باملقابلة بينها على أساس 
السعر والكمية احملددة في كل أمر. وتسمى 

وأوامر الشراء ويقوم باملقابلة بينها على أساس 
السعر والكمية احملددة في كل أمر. وتسمى 
"سوق  فلسطني  في  املالية  األوراق  "سوق بورصة  فلسطني  في  املالية  األوراق  بورصة 
فلسطني لألوراق املالية"، والتي عقدت أول 
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األول:

أن تكون شريكًا في عدد من الشركات عن طريق شراء أسهمها، فإذا أبدت الشركة أداًء جيدا وحققت أرباحا 
ارتفع سعر السهم، وحققت أنت مكاسب، وإذا تعثرت الشركة انخفض سعر السهم وانخفض استثمارك.

الثاني:
أن تقرض شركة مبلغا معينا ملدة زمنية محددة عن طريق شراء سندات وحتصل على عائد دوري ثابت (الفائدة 

املتفق عليها) وفي نهاية مدة السند ستحصل على املبلغ الذي أقرضته للشركة (القيمة االسمية للسند).
وعلى الرغم من أن مستثمرين حققوا أرباحًا هائلة من االستثمار في البورصة، إال أن هناك من تكبد أيضا 
اخلسائر، ولذلك فإن أخذ القرار يتطلب منك أن تدرس االستثمار من كافة جوانبه، حتى تستطيع أن جتعل من 
االستثمار والتداول باألوراق املالية عملية محدودة املخاطر، وجتعلك قادرًا على زيادة األرباح أو على األقل 

احلد من اخلسائر. 

 øW�—u³�« w� —UL¦²Ýô« u¼ U�
االستثمار في سوق األوراق املالية أو (البورصة) كما 

يطلق عليه هو استثمار طويل األجل (ألكثر من 
سنة). فاملستثمرون الذين يريدون التعامل 

تكون  أن  بد  ال  املال،  رأس  سوق  في 
على  االستثمار  على  قدرة  لديهم 
أن  يجب  لذلك  الطويل،  املدى 
يكون هدفهم األساسي هو العائد 

قليل املخاطر. 
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قبل كل شيء، عليك كمستثمر أن تلم بحقوقك وواجباتك، حتى تكون على درجه عالية من الوعي االستثماري وذلك 

من أجل حتقيق أهدافك االستثمارية املنشودة، وهذا يتطلب منك ما يلي: 
االطالع على شروط اتفاقية فتح احلساب وفهم مضمونها.   .1

أن يكون لديك معرفه مقبولة باألنظمة والقوانني والتشريعات واللوائح املعمول بها في سوق فلسطني لألوراق   .2
ومتنع  املالية،  األوراق  أسعار  في  املؤثرة  املعلومات  عن  املستمر  واالفصاح  التداول  عدالة  تضمن  والتي  املالية 
بصناعة  ثقتة  لتعزيز  القوانني وشروحاتها  هذه  بقراءة  املستثمر  ينصح  واحد، حيث  آن  في  واالحتيال  التالعب 

األوراق املالية.
لعملية فتح احلساب بهدف ضمان معرفة  املعززة  الثبوتيه والوكاالت والسندات  بكافة األوراق  الوسيط  تزويد   .3

الوسيط والسوق الكاملة بهويتك، وحمايتك من أي التباس مع مستثمر آخر. 
تسديد كافة االلتزامات املالية املترتبة عليك جراء فتح احلساب أو التداول باألوراق املالية.   .4

الربح أو  للتقلب صعودًا وهبوطا مما ينجم عن ذلك إمكانية حتقيق  املالية عرضه  استيعاب أن أسعار األوراق   .5
اخلسارة.  ويتطلب ذلك منك اتخاذ قرارك االستثماري آخذا باالعتبار وضعك املادي. 

أما بالنسبة للمبلغ الذي ميكن أن تستثمره في البورصة، فال توجد أي قيود على ذلك، ولكن من األفضل أن   .6
حتدد حجم استثمارك في البورصة بالقياس إلى فائض الدخل املتوفر لديك، والذي ميكن أن ال تؤثر خسارة أي 
جزء منه على حياتك اليومية أو نفقاتك اجلارية، نظرًا لتقلبات البورصة التي أحيانا تكون مفاجئة وغير متوقعة. 
وينصح اخلبراء جميع املستثمرين بأن ال يضعو البيض كله في سلة واحدة.  وكمبدأ عام كلما كبر املبلغ املستثمر 

كانت قدرتك أكبر على حتقيق األرباح أو تقليل اخلسائر.
يجب عليك كمستثمر أن تتخلص متاما من أمرين اثنني يعتبران من أعداء االستثمار وهما الطمع واخلوف، فليس   .7
هناك عدو لالستثمار مثلهما ومن السهل أن يتكلم املستثمر ويقول لن اطمع أو أخاف، ولكن لألسف سوف يجد 
بان هذا كالما، وما أن يشتري ويرى انخفاض بسيط في سعر السهم، حتى يشعر باخلوف وينزع إلى التخلص مما 

اشتراه، وما أن يرتفع سعر السهم حتى يطمع.
يجب أن ال يكون االستثمار مصدر قلق املستثمر،   .8
فعليك  استثماراتك  أحد  جتاه  بالقلق  شعرت  فاذا 
مراجعة قرارك االستثماري، وإذا كان هناك استثمار 
يشكل لك قلقا وال يدر عليك ربحا معقوال، فال 
استثمار  أي  هناك  فليس  قرارك،  مراجعة  من  بد 

يستحق القلق والعصبية.   
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قد يتمسك البعض بأسهمهم اخلاسرة لفترات طويلة، ويعود ذلك لدوافع وأسباب مختلفة، ولكن السبب الرئيس 

هو الفشل في التخلص من تلك املراكز اخلاسرة مبكرا، واألسباب التي تدفع املضاربني لالحتفاظ بأسهمهم 
اخلاسرة هي أسباب نفسية في املقام األول، وهنا تكمن اخلطورة، وقد يخدعهم األمل والطمع ويدفعهم لذلك، 
ورمبا حاول هؤالء املضاربون إقناع أنفسهم بأن السهم سوف يعود لالرتفاع مرة أخرى ، وخالل فترة انتعاش 

السوق ال يهتم الناس كثيرا للبقاء أو اخلروج رغم انخفاض أسهمهم بنسبة عشرة أو خمسة عشر باملائة، 
بل رمبا يشترون املزيد من األسهم، ورغم أن الوقت كاف للخروج بخسارة ضئيلة إال أنهم يرفضون بيع 

أسهمهم اخلاسرة. ولكي تظل خسارتك محدودة فإنك بحاجة إلى وضع خطة قبل شرائك األسهم.
  d��ð v²Š W×Ð«d�« pLNÝ√ „d²ð Ê√ ∫w½U¦�« QD)«

عندما تبيع أحد أسهمك من أجل الربح ينتابك شعور بأنك لو احتفظت به لفترة أطول لتحقق لك املزيد من املال! وهكذا 
فقد يحقق البعض أرباحا هائلة في سوق األسهم ثم يبقون مترقبني مكتوفي األيدي في حني تتالشى جميع أرباحهم، 
وهؤالء ينكرون أن العديد من األسهم املفضلة سوف تعود ثانية إلى ما كانت عليه من سعر معادل، وبعضهم يفقد 
بسبب هذا االعتقاد أرباحهم، ورمبا أيضا جزءا من استثماراتهم األصلية ، وبطبيعة احلال فإن حتقيق أرباح ثم خسارتها 

بالكامل أكثر أملا من عدم حتقيق أية أرباح.
 pLNÝ√ bz«uFÐ w�H½ ◊U³ð—UÐ dFAð Ê√ ∫Y�U¦�« QD)«

فعند  األسهم.  في سوق  االستثمار  الكثيرين  لتجنب  الرئيسي  السبب  هو  املشاعر  في  التحكم  على  القدرة  عدم  إن 
استثمار مبالغ كبيرة جتد أن املستثمر غالبا تنتابه مشاعر كثيرة تدفعه إلى اتخاذ القرار اخلطأ. وعموما فإن زيادة 
حساسيتك جتاه  استثماراتك مؤشر على أنك ستخسر جانبا منها ، هناك مشكلة شائعة تصيب من ذاق طعم النجاح 
في السوق وهي الثقة الزائدة، وال نقصد الثقة املتوازنة فهي ضرورية لالستثمار الناجح، وإمنا نقصد الغرور الذي يؤدي 
إلى اخلطر. فقد يكون من أسباب انهيار سوق األسهم أن الكثير من املساهمني حققوا الكثير من املكاسب فصاروا 
يعتقدون أنهم عباقرة استثمار في سوق األسهم، في حني أن ما جعلهم يكسبون ليست عبقريتهم وإمنا هي السوق 
املنتعشة التي تثير فيهم الطمع، وإذا اجتمع الطمع مع الثقة الزائدة فإن املستثمر يفقد القدرة على التفكير السليم. 
إن بعض املساهمني يشعرون باألمل في الوقت الذي يجب أن يشعروا فيه باخلوف، ويشعرون باخلوف في الوقت الذي 
يجب أن يشعروا فيه باألمل، إن أكثر املتعاملني واملستثمرين ربحا هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي باألسهم التي 
يشترونها، وهم ال يعتمدون على اخلوف أو الطمع أو األمل عند اتخاذ قرارات التعامل، بل ينظرون فقط إلى البيانات 

الفنية واألساسية.
 X�u�« fH½ w� ÎU½d�Ë ÎULEM� ÊuJð Ê√ lOD²�ð ô p½QÐ „œUI²Ž« ∫lÐ«d�« QD)«

يعتقد البعض أن قلة التنظيم واملهارة هما السبب الرئيس في خسارة املستثمرين باألسهم، وهم على حق. فإذا كنت 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
املستثمرين الناجحني،  وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،  والنظام أمر 
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 

خاصة إذا كنت تخسر أرباحك، ولكل قاعدة وإستراتيجية استثناءات.

السوق ال يهتم الناس كثيرا للبقاء أو اخلروج رغم انخفاض أسهمهم بنسبة عشرة أو خمسة عشر باملائة، 
بل رمبا يشترون املزيد من األسهم، ورغم أن الوقت كاف للخروج بخسارة ضئيلة إال أنهم يرفضون بيع 
السوق ال يهتم الناس كثيرا للبقاء أو اخلروج رغم انخفاض أسهمهم بنسبة عشرة أو خمسة عشر باملائة، 
بل رمبا يشترون املزيد من األسهم، ورغم أن الوقت كاف للخروج بخسارة ضئيلة إال أنهم يرفضون بيع 
السوق ال يهتم الناس كثيرا للبقاء أو اخلروج رغم انخفاض أسهمهم بنسبة عشرة أو خمسة عشر باملائة، 

هو الفشل في التخلص من تلك املراكز اخلاسرة مبكرا، واألسباب التي تدفع املضاربني لالحتفاظ بأسهمهم 
اخلاسرة هي أسباب نفسية في املقام األول، وهنا تكمن اخلطورة، وقد يخدعهم األمل والطمع ويدفعهم لذلك، 
هو الفشل في التخلص من تلك املراكز اخلاسرة مبكرا، واألسباب التي تدفع املضاربني لالحتفاظ بأسهمهم 
اخلاسرة هي أسباب نفسية في املقام األول، وهنا تكمن اخلطورة، وقد يخدعهم األمل والطمع ويدفعهم لذلك، 
هو الفشل في التخلص من تلك املراكز اخلاسرة مبكرا، واألسباب التي تدفع املضاربني لالحتفاظ بأسهمهم 

، وخالل فترة انتعاش 
السوق ال يهتم الناس كثيرا للبقاء أو اخلروج رغم انخفاض أسهمهم بنسبة عشرة أو خمسة عشر باملائة، 

قد يتمسك البعض بأسهمهم اخلاسرة لفترات طويلة، ويعود ذلك لدوافع وأسباب مختلفة، ولكن السبب الرئيس 
هو الفشل في التخلص من تلك املراكز اخلاسرة مبكرا، واألسباب التي تدفع املضاربني لالحتفاظ بأسهمهم 

إلى اخلطر. فقد يكون من أسباب انهيار سوق األسهم أن الكثير من املساهمني حققوا الكثير من املكاسب فصاروا 
يعتقدون أنهم عباقرة استثمار في سوق األسهم، في حني أن ما جعلهم يكسبون ليست عبقريتهم وإمنا هي السوق 
إلى اخلطر. فقد يكون من أسباب انهيار سوق األسهم أن الكثير من املساهمني حققوا الكثير من املكاسب فصاروا 
يعتقدون أنهم عباقرة استثمار في سوق األسهم، في حني أن ما جعلهم يكسبون ليست عبقريتهم وإمنا هي السوق 
إلى اخلطر. فقد يكون من أسباب انهيار سوق األسهم أن الكثير من املساهمني حققوا الكثير من املكاسب فصاروا 

املنتعشة التي تثير فيهم الطمع، وإذا اجتمع الطمع مع الثقة الزائدة فإن املستثمر يفقد القدرة على التفكير السليم. 
إن بعض املساهمني يشعرون باألمل في الوقت الذي يجب أن يشعروا فيه باخلوف، ويشعرون باخلوف في الوقت الذي 
املنتعشة التي تثير فيهم الطمع، وإذا اجتمع الطمع مع الثقة الزائدة فإن املستثمر يفقد القدرة على التفكير السليم. 
إن بعض املساهمني يشعرون باألمل في الوقت الذي يجب أن يشعروا فيه باخلوف، ويشعرون باخلوف في الوقت الذي 
املنتعشة التي تثير فيهم الطمع، وإذا اجتمع الطمع مع الثقة الزائدة فإن املستثمر يفقد القدرة على التفكير السليم. 

يجب أن يشعروا فيه باألمل، إن أكثر املتعاملني واملستثمرين ربحا هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي باألسهم التي 
يشترونها، وهم ال يعتمدون على اخلوف أو الطمع أو األمل عند اتخاذ قرارات التعامل، بل ينظرون فقط إلى البيانات 
يجب أن يشعروا فيه باألمل، إن أكثر املتعاملني واملستثمرين ربحا هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي باألسهم التي 
يشترونها، وهم ال يعتمدون على اخلوف أو الطمع أو األمل عند اتخاذ قرارات التعامل، بل ينظرون فقط إلى البيانات 
يجب أن يشعروا فيه باألمل، إن أكثر املتعاملني واملستثمرين ربحا هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي باألسهم التي يجب أن يشعروا فيه باألمل، إن أكثر املتعاملني واملستثمرين ربحا هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي باألسهم التي 
يشترونها، وهم ال يعتمدون على اخلوف أو الطمع أو األمل عند اتخاذ قرارات التعامل، بل ينظرون فقط إلى البيانات 
يجب أن يشعروا فيه باألمل، إن أكثر املتعاملني واملستثمرين ربحا هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي باألسهم التي 
يشترونها، وهم ال يعتمدون على اخلوف أو الطمع أو األمل عند اتخاذ قرارات التعامل، بل ينظرون فقط إلى البيانات 
يجب أن يشعروا فيه باألمل، إن أكثر املتعاملني واملستثمرين ربحا هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي باألسهم التي 
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يعتقد البعض أن قلة التنظيم واملهارة هما السبب الرئيس في خسارة املستثمرين باألسهم، وهم على حق. فإذا كنت 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 
يعتقد البعض أن قلة التنظيم واملهارة هما السبب الرئيس في خسارة املستثمرين باألسهم، وهم على حق. فإذا كنت 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 
يعتقد البعض أن قلة التنظيم واملهارة هما السبب الرئيس في خسارة املستثمرين باألسهم، وهم على حق. فإذا كنت 

يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 

(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 

 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 

أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم، والنظام أمر 
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 
 والنظام أمر 
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 
باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم، والنظام أمر 
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،

يعتقد البعض أن قلة التنظيم واملهارة هما السبب الرئيس في خسارة املستثمرين باألسهم، وهم على حق. فإذا كنت 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 
يعتقد البعض أن قلة التنظيم واملهارة هما السبب الرئيس في خسارة املستثمرين باألسهم، وهم على حق. فإذا كنت 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 
يعتقد البعض أن قلة التنظيم واملهارة هما السبب الرئيس في خسارة املستثمرين باألسهم، وهم على حق. فإذا كنت 

يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
منظما فستكون لديك إستراتيجية أو خطة. وبغض النظر عما تشعر به فسوف تلتزم بإستراتيجيتك وخططك. إن التنظيم 

(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
يعني أن تكون لديك املعرفة لتحدد ما يجب أن تفعله (اجلانب األسهل) واإلرادة والشجاعة للقيام مبا يجب عليك فعله 

 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 

أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،

خاصة إذا كنت تخسر أرباحك، ولكل قاعدة وإستراتيجية استثناءات.

(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
(اجلانب األصعب). وهذا يعني أن عليك االلتزام بإستراتيجيتك. وغالبا ما يحقق االلتزام بالقواعد نتائج جيدة مع 

أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 
أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
 وعلى الرغم من أن احملترفني في السوق على حق حول احلاجة للنظام لتكون ناجحا، إال 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،
ضروري، ولكن يجب أن تكون واقعيا بدرجة كافية حتى ميكن تغيير إستراتيجيتك وخططك وقواعدك 

باألسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم ال يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصاحلهم،

خاصة إذا كنت تخسر أرباحك، ولكل قاعدة وإستراتيجية استثناءات.

أن عليك أيضا أن توازن ذلك مع جزء بسيط من املرونة، وبعض املستثمرين يلتزمون باإلستراتيجية اخلاصة 
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ومن  مكاسبك.  من  تتعلم  مما  أكثر  خسارتك  من  تتعلم  أنك  املستثمرين  أوساط  في  املعروف  من 

األشياء السيئة التي حدثت للعديد من املستثمرين اجلدد في أواخر التسعينيات من القرن املاضي في 
سوق األسهم العاملية، أنهم حققوا أرباحا في السوق بسرعة كبيرة وببساطة شديدة، وعندما توقفت األرباح 

احملققة بالوسائل السهلة وهبط السوق لم تكن لدى العديد منهم أدنى فكرة عما يستطيعون فعله بعد ذلك، 
ألنهم ببساطة ال يعرفون اإلحساس بخسارة املال، فإذا خسرت ما يزيد على %10 في السوق فهناك القليل 
من األشياء التي ميكنك فعلها، فبدًال من أن تدفن رأسك في الرمال حاول فهم أخطائك، فليس من املفيد 
تقدمي األعذار والتصرف كما لو كانت خسارة األسهم مجرد خسائر على ورق ميكن تداركها وتعويضها في 
املستقبل،  وفي السوق ال ميكن أن يسير كل شيء دائما في الطريق الصحيح حتى النهاية. لذا تقبل اخلسارة 

واحرص على عدم تكرار نفس اخلطأ مرة أخرى.

5K¼R*« dOž ’U�ý_« `zUB½ v�≈ lL²�ð Ê√∫”œU��« QD)«
إذا جحظت عيناك وأنت تقرأ عن التحليل األساسي والتحليل الفني فهناك طريقة أسهل وأبسط إليجاد 

األسهم التي ترغب في شرائها، وهي املعلومات السرية اخلاصة باألسهم. وأجمل ما 
في هذه الطريقة هو أنك تستطيع حتقيق أرباح دون بذل أي مجهود إذا كانت هذه 
املعلومات حقيقية. إن سماعك للنصائح ال يعني أن تغفل متاما عن دراسة السهم 
من حيث التحليل األساسي والتحليل الفني. وقبل أن تستمع إلى النصيحة يجب 
عليك أوال أن تتأكد أن من أسداها إليك ليس له أهداف أخرى، فالكثير من احملللني 
وشركات احملاسبة يسعون لتحويل الشركات اخلاسرة إلى شركات رابحة. إن من غير 
نوع معني مثال،  تلفاز من  أن تقضي وقتا طويال في دراسة جدوى شراء  املنطقي 
بينما تبادر إلى شراء عدد من األسهم بأضعاف قيمة ذلك التلفاز دون أن تقضي 
وقتا كافيا للتأكد من أن قرارك مناسب. وقد يكون الدافع لهذه العجلة هو الطمع 

بالربح السريع.

 Ê√  b¹dð  q¼  ¨©Herd Theory®¢lODI�«  W¹dE½¢  ÁU&«  l³²ð  Ê√  ∫lÐU��«  QD)«
øp�«u�√ d��ð

إذا كنت ترغب في ذلك فافعل ما يفعله اآلخرون. إن من الصعب أن تفكر بطريقة مختلفة عن اآلخرين، ولكنك 
لو درست حياة بعض أعظم املتعاملني واملستثمرين في املاضي القريب فسوف تكتشف أنهم حصلوا على ثرواتهم 
في الغالب عن طريق القيام بعكس ما كان اآلخرون يفعلونه. وهذا يعني أنهم كانوا يشترون عندما كان اآلخرون 
يبيعون، ويبيعون عندما كان اآلخرون يشترون، إن اإلشارة على انتهاء السوق املنتعشة التي ترتفع فيها األسعار 
قد تبدو وكأن اجلميع يتعاملون في سوق األسهم، وعلى العكس فإن اإلشارة إلى نهاية السوق الهابطة التي 
تنخفض فيها أسعار األسهم هو دليل على أن اجلميع خائف جدا من االستثمار في السوق. وعندما يتجنب 
اجلميع سوق األسهم حيث يبدو الوقت وكأنه أسوأ وقت ممكن لالستثمار فسوف تنتهي فترة السوق الهابطة. 

ولسوء احلظ فإنه ال يوجد من يدق اجلرس ليعلن النهاية، ولكن عليك أن تكتشف ذلك بنفسك.
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√uÝ√ u¼ U* Îö¼R� ÊuJð ô Ê√ ∫s�U¦�« QD)«
ان من أكبر األخطاء التي يقع فيها الكثير من املستثمرين أنهم يعتقدون أن أسهمهم لن تنخفض أسعارها، 
وهم ليسوا مؤهلني للتعامل خالل فترة التدني واالنخفاض التي تشهدها األسواق، أو فترات الركود واالنكماش 
أو انهيار السوق أو أي حدث آخر غير متوقع قد يدمر السوق، حتى لو لم تكن تتوقع كارثة مالية، حاول دائما 
أن تضع خطة "واقية من الصدمات" تعتمد على املنطق واإلحساس العام، وليس على اخلوف.  وإليك بعض 

اخلطوات القليلة التي ميكن أن تتخذها حلماية محفظتك:
∫W¹bI½ v�≈ p�«u�√ s� dO¦J�« q¹u% pOKŽ ∫ôË√

فعندما تكون أموالك سائلة فإنه من السهل عليك أن تتخذ قرارات غير عاطفية حول املكان الذي تضع 
فيه أموالك بعد ذلك. والنقدية هي مكان مريح عندما يكون االقتصاد في حالة صراع، والسوق في حالة 
هبوط. حيث ميكنك أن تنتظر مؤقتا على اخلطوط اجلانبية حتى يسترد السوق قوته، فقد ينم هذا التحرك 
عن احلكمة. فإذا استسلم السوق بالفعل أو دخل في كابوس انكماش تكون الطريقة الوحيدة للفوز هي 

وفرة السيولة أو النقدية .
∫ ö�UF²�« r−Š qK� ∫UO½UŁ

إذا كنت أحد املتعاملني فحدد عدد األسهم التي تتعامل عليها، حيث أنه عندما يصبح من الصعب جدًا 
حتقيق أرباح في السوق، يحاول البعض استعادة أرباحهم املفقودة بطريقة خاطئة. ويكون الطمع حينئذ أقوى 
من اخلوف، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يرهنون منازلهم من أجل فرصة الثراء السريع. فإذا كان وال 

بد من التعامل في مثل هذه الظروف، فيجب أن يكون حجم التعامالت محدودًا.
∫d¦�√ ‚u��« ”—œ« ∫U¦�UŁ

لدراسة  الوقت  ذلك  استغالل  عليك  يكون  األسواق،  في  األسعار  فيها  تنخفض  فترة  إلى  وصلت  إذا 
األسواق، ومن ثم اقرأ الكتب، وحاول تنشيط ذاكرتك فيما يتعلق بالتحليل األساسي والفني، وعندما 
يسترد السوق نشاطه (وهذا ما يحدث عادة في النهاية)، فسوف تكون مؤهًال ومستعدًا مبجموعة من 

األسهم اجلديدة املنتقاة.

tð—«œ≈ ¡w�ð Ë√ ‰U*« qLNð Ê√ ∫lÝU²�« QD)«
إن إدارة املال مهارة صعبة على معظم الناس، لكنها أحد أهم املهارات التي يجب أن متتلكها. أما إن كنت 

فإنه محكوم عليك  إدارة أموالك  ال تستطيع 
بالوقوع في املشاكل املالية، ما لم أوكلت هذه 

املهمة لشخص يديرها نيابة عنك.
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 nO� sJ�Ë ¨ŸöÞô« bFÐË W¹ËdÐ W¹—UL¦²Ýô« p²EH×� Êu� ¨UHOBŠ «dL¦²�� s�
 ∫p�cÐ ÂuI½

نبدأ بوضع اإلطار العام لعملية إنشاء وإدارة احملفظة االستثمارية: وهي سلسلة من اإلجراءات والنقاشات منذ    .1
البدء بالتفكير باالستثمار وحتى اتخاذ قرار البيع أو الشراء لألصول االستثمارية. وتتضمن عملية إنشاء وإدارة 

احملفظة االستثمارية ثالث خطوات رئيسية وهي:
 :Objectives حتديد االهداف 

ما هي األهداف التي تريدها وما الذي تسعى اليه، وكيف توازن بني العائد 
املطلوب ودرجة املخاطرة املقبولة.

 : Constraints حتديد املعوقات  
لالستثمار  الزمني  األفق  السيولة،  معوقات  في  تتمثل  أن  ميكن  والتي 

والوقت، التشريعات، الضرائب، احلاجات اخلاصة.
 :Policies حتديد السياسات 

بعد حتديد األهداف واملعوقات يتم حتديد السياسات التي سيتم إتباعها 
وذلك من حيث:

توزيع األصول، التنويع، حجم املخاطر، حجم الضرائب، توليد الدخل، أي انه يتم حتديد السياسات بناًء على 
األهداف واملعوقات. 

نحدد املزيج األمثل للسلة االستثمارية املنوي االستثمار بها، والنسب التي متثلها من مجموع األموال املستثمرة    .2
كأن يحدد املستثمر على سبيل املثال %50 أسهم ، %30 سندات و %20 أوراق متاجرة قصيرة األمد، ومن 
اخلطأ أن تضع كل مالك في اسهم شركة واحدة، ألن خسارة الشركة أو تراجع أسعار أسهمها في السوق ألي سبب 
كان رمبا يذهب بجميع مالك أو بعضه. عليك اختيار أسهم الشركات اجليدة في السوق، وحاول تصنيف الشركات 
املساهمة الى ثالث فئات (فئة الشركات الضخمة، فئة الشركات املتوسطة، فئة الشركات الصغيرة)، وذلك حسب 
القيمة االجمالية السوقية ألسهمها، وعليك بالتركيز على افضل الشركات املتوسطة بحكم أنها شركات جتاوزت 

مرحلة التأسيس وأخذت في النمو املتصاعد وأرباحها في الغالب مستقرة وشبه مؤكدة.
حتديد أوراق كل فئة كأن يحدد املستثمر %40 من األسهم في املرافق (كهرباء، ماء ...) و %40 شركات مالية   .3
بالنسبة  (بنوك، تأمني) و %10 اتصاالت و %5 شركات صناعية و %5 شركات تكنولوجيا. واألمر نفسه 

للسندات، جزء في سندات احلكومة وآخر في سندات الشركات وآخر في سندات الرهن العقاري وهكذا.  
 Long Term Investment حتديد الوجهة اإلستراتيجية لالستثمار فيما إذا كان استثمار طويل األجل  .4
 Short Term حيث يكون االعتماد الرئيسي على التوزيعات املستقبلية لألرباح، أو استثمار قصير األجل
يكون من خالل املضاربة وحتقيق أرباح آنية تعتمد على التذبذب باألسعار، فعلى املستثمر التفرقة متامًا بني 
املضاربة واالستثمار، فاملضاربة تعني شراء ورقة مالية ما على أمل أن يرتفع سعرها لالستفادة من فرق السعر 
عند البيع، أما االستثمار فهو دراسة مستقبل الورقة املالية واالحتفاظ بها لفترة طويلة تسمح باالستفادة من 

منوها ومن التدفقات النقدية الصادرة عنها.
اختيار مرجع لقياس وتقييم أداء استثماراتك، كأن يأخذ مؤشر السوق ويرغب بعائد مشابه وخطورة مشابهة او   .5

اكثر خالل فترة معينة، وان تغير استثماراتك حتى حتقق اهدافك.  
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 s�  ÃËd)«Ë  ‰ušb�«  XO�uð
rN��«Ø‚u��«

باستخدام  السهم  من  واخلروج  الدخول  توقيت 
مستويات الدعم واملقاومة:

إن مستويات الدعم واملقاومة متثل حقيقة الصراع 
بني املشترين والبائعني، بني حجم الطلبات وحجم 

العروض.
يرى  وعالي  جيد  لسعر  السهم  يصل  عندما 
البائعون أن هذا السعر مناسب لبيع السهم جلني 
هذا  أن  املشترون  يرى  الوقت  نفس  وفي  األرباح، 
عند  للشراء.  السهم  جاذبية  فتقل  غالي  السعر 
هذه النقطة يتوقف السهم عن الصعود، ألنه يجد 
البيع  ارتفاعه متمثلة في أن عروض  متنع  مقاومة 
لألسفل،  السهم  فيرتد  الشراء  طلبات  من  أقوى 
العرض،  السهم حتت ضغط قوى  يتراجع  وعندما 
يصل ملستوى تتساوى فيه قوى العرض والطلب، 
فإما أن يكون زخم النزول ضعيفا فيتحرك السهم 
في نطاق محدود وضيق بحيث يكون خط املقاومة 
يستمر  وإما  منه،  أسفل  الدعم  وخط  األعلى  في 
في التراجع مستفيدا من الزخم الذي حصل عليه 
األسفل،  إلى  أو  األعل  من  انعكاسه  عند  السهم 
مع استمرار تراجع السهم ليصل إلى نقطة يضعف 
السهم  أن سعر  البائعون  يرى  الزخم، عندها  فيها 
رخيص جدا وأنه من غير املجدي بيع السهم بهذا 
املشترون  يرى  الوقت  نفس  وفي  الرخيص،  السعر 
أن سعر السهم أصبح رخيصا وأنه ميثل فرصة شراء 
حقيقية لهم، لهذا تبدأ قوى الطلب بالتغلب على 
إلى  النزول  اجتاه  من  السهم  ويرتد  العرض  قوى 

اجتاه الصعود.
باختصار:

يعتقد  الذي  السعر  هو مستوى  الدعم:  مستوى 
 (Bulls املشترين - الثيران ) أن قوى الطلب
وبالتالي تتغلب  بالسهم  التي تتحكم  هي 
من  السهم  مينع  مما  العرض  قوى  على 

االنخفاض أكثر.

مستوى املقاومة: هو مستوى السعر الذي يعتقد 
أن قوى العرض (البائعني – الدببة Bears) هي 
قوى  على  تتغلب  وبالتالي  بالسهم  تتحكم  التي 

الطلب مما مينع السهم من االرتفاع أكثر.

 rŽb�«  U¹u²�� s� bOH²�½ Ê√ sJ1 nO� 
ørN��« s� ÃËd)«Ë ‰ušb�« w� W�ËUI*«Ë

املقاومة  مستوى  السهم  فيها  يكسر  التي  النقطة   
تعتبر نقطة شراء جيدة وفرصة دخول للسهم بشرط 
وجود دعم من حيث إرتفاع الكمية، وإشارة دخول 

حقيقية من املؤشرات التقنية.
إذا كسر السهم عند نزوله حاجز الدعم، تعتبر نقطة   
بيع وخروج من السهم، بشرط وجود دعم من حيث 

إرتفاع الكمية.
الدعم  مستوى  من  السهم  فيها  يرتد  التي  النقطة   
لألعلى تعتبر نقطة دخول وشراء للسهم جيدة، وذلك 
ألن األسهم عند ارتدادها من مستوى الدعم تذهب 

في الغالب إلختبار مستوى املقاومة مرة أخرى.
مستوى  عن  السهم  فيها  ينعكس  التي  النقطة   
أخرى  مرة  يعود  سوف  السهم  أن  تعني  املقاومة، 
إلختبار مستوى الدعم، لهذا تعتبر هذه نقطة خروج 

من السهم.
املضارب احلريص عليه دائما أن يضع طلب شراء   
لألعلى،  الدعم  مستوى  من  السهم  إرتداد  عند 
سابقة  ملنقطة  السهم  يصل  ما  عند  بيع  وطلب 
ملستوى املقاومة حتى يضمن تنفيذ الصفقة وحتقيق 

الربح بشكل آمن.
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حساب نقاط الدعم واملقاومة بطريقة سهلة
ميكن حساب مستويات الدعم واملقاومة حسابيا وهي طريقة نافعة ملن أراد أن يستخدمها بشكل 

يومي ألنها حتسب مستويات الدعم واملقاومة لكل يوم.
عملية االحتساب تبدأ كما يلي:

HLC

                سعر اإلغالق           أقل سعر لليوم نفسه         أعلى سعر لليوم نفسه

1) نحسب نقطة االرتكاز ويرمز لها ( P ) وتساوي: 

 ( P ) وتساوي ناجت نقطة االرتكاز ( R1 ) 2) ثم نحسب نقطة املقاومة األولى ويرمز لها

ضرب 2 ثم نطرح منها ( L) أي اقل سعر، كما يلي: 

3) نقطة الدعم األولى ويرمز لها ( S1 ) وتساوي P ضرب 2 ثم نطرح منها (H) أي أعلى سعر، كما يلي:

4) النقطة الثانية للمقاومة (R2) تساوي نقطة االرتكاز ناقص نقطة الدعم األولى والناجت نضيفه الى نقطة املقاومة 
األولى كما يلي:

نقطة    والناجت نطرحه من  الدعم األولى  نقطة  ناقص  املقاومة األولى  نقطة  للدعم (S2) وتساوي  الثانية  5) النقطة 
االرتكاز كما يلي:

وللتوضيح، نضرب مثال سريع وليكن سهم سيسكو:

C     (سعر إغالق السهم)  L     (أقل سعر للسهم)H     (أعلى سعر للسهم)

$13.45               $11.97             $13.0                 

1) في البداية نحسب نقطة االرتكاز (P) كما يلي:

2) ثم نحسب نقطة املقاومة األولى (R1) كما يلي:

3) ثم نحسب نقطة الدعم األولى (S1) كما يلي:

ΩH´L´C
3

R1Ω©P™2®≠L

S1Ω©P™2®≠H

R2ΩR1´©P≠S1®

S2ΩP≠©R1≠S1®

     (أقل سعر للسهم) للسهم)

PΩ13.45´11.97´13Ω12.813

R1Ω©2™12.81®≠11.97Ω13.65

S1Ω©2™12.81®≠13.45Ω12.17

P
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4) ويتم احتساب النقطة الثانية للمقاومة (R2) كما يلي:

5) ويتم احتساب النقطة الثانية للدعم (S2) كما يلي:

 ‚u��« s� ÃËd)« Ë ‰ušb�« XO�uð WÝ«—œ
هناك قاعدة هامة: نحن ندخل إلى السوق عندما تبدأ موجة التفاؤل باالرتفاع، ونخرج منه عندما تبدأ هذه املوجة 

باالنحسار وتبدأ مؤشرات التشاؤم هي املسيطرة على السوق.
كيف ميكن لنا أن نعرف ونقيس درجة التفاؤل والتشاؤم في السوق؟ أو ما يعرف بقياس النفس اإليجابي للسوق.

ما هو املؤشر الذي ميكن استخدامه بشكل بسيط ملعرفة درجة التفاؤل والتشاؤم في السوق؟

©TRIN® Êd²�« dýR�

 p�–  v�≈  nOC¹  qÐ  ¨WDÐUN�«Ë  …bŽUB�«   U�dA�«  œbŽ  »U�×Ð  wH²J¹  ô  Êd²�«  dýR�
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∫Êd²�« »U�²Š« WOHO�
الترن هو مؤشر ميثل اجتاه رأس املال في السوق، لهذا من املهم للمستثمر أن يعرف هذا االجتاه ويستخدمه ملصلحته، 

ويستخرج كما يلي:

   كمية األسهم الهابطة    عدد األسهم الهابطة
الترن =

كمية األسهم الصاعدة    عدد األسهم الصاعدة    

∫w{«d²�« ‰U¦�

1 =
 25000  10 

الترن =

 ± Ω w�«d²�ù« ‰U¦*« «cN� UI�Ë ‚u��« w� Êd²�« «–≈

øÊd²�« ‰bF* UM²�dF� s� bOH²�½ nO�
السوق. في  سيتحكم  من  على  صراعا  هناك  أن  يعني  هذا   1  = الترن  يكون  عندما 
نزول. طور  في  عادة  السوق  أن  ويعني  سلبي  مؤشر  يعتبر  هذا  فإن   (1<)  1 من  أكبر  الترن  يكون  عندما 

عندما يكون الترن أقل  من 1 (<1) فهذا مؤشر إيجابي جيد ويعني أن السوق في طور الصعود.

R2Ω13.64´©12.81≠12.17®Ω14.28

S2Ω12.81≠©13.64≠12.17®Ω11.34

50000  20

· كمية األسهم املتداولة الصاعدة = 50,000
· عدد األسهم ذو األسعار الصاعدة = 20

· كمية األسهم املتداولة الهابطة =  25,000
· عدد األسهم ذو األسعار الهابطة = 10

   كمية األسهم الهابطة    عدد األسهم الهابطة   كمية األسهم الهابطة    عدد األسهم الهابطة   كمية األسهم الهابطة    عدد األسهم الهابطة   كمية األسهم الهابطة    عدد األسهم الهابطة   كمية األسهم الهابطة    عدد األسهم الهابطة
كمية األسهم الصاعدة    عدد األسهم الصاعدة كمية األسهم الصاعدة    عدد األسهم الصاعدة    كمية األسهم الصاعدة    عدد األسهم الصاعدة    كمية األسهم الصاعدة    عدد األسهم الصاعدة    كمية األسهم الصاعدة    عدد األسهم الصاعدة       
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قامت سوق فلسطني لألوراق املالية باستخدام أفضل األنظمة اإللكترونية للتداول وإيداع األوراق املالية، وقامت كذلك 
بوضع العديد من األنظمة واإلجراءات التي تهدف جميعها إلى حماية املستثمرين، خاصة الصغار منهم، من أي تالعب 
عبر استغالل املعلومات الداخليه أو عبر تنفيذ صفقات أو تداوالت وهمية بهدف التأثير على اجتاه املستثمر، هذا 
باإلضافة إلى القوانني املعمول بها في فلسطني في هذا املجال، وهنا نتطرق إلى هذه القوانني واألنظمة حيث يجب 

عليك كمستثمر أن تكون على اطالع تام عليها حفاظًا على حقوقه وواجباته.

 WO�U*« ‚«—Ë_« Êu½U� ≠1
ينصح املستثمر بقراءة هذا القانون الذي يعنى بتنظيم جميع العمليات املتعلقة بقطاع األوراق املالية، كما وضع هذا 
القانون األسس والقواعد جلميع التعامالت في األوراق املالية، وحدد الواجبات واملسؤوليات على جميع األطراف في 
هذا القطاع، كما عني القانون بوضع أسس حماية املستثمرين من أي تالعب أو خداع، وكذلك يعنى القانون بتسجيل 

األوراق املالية قبل إصدارها والتداول بها وبعد اإلصدار.
هناك عدة عوامل ينبغي على املستثمر أخذها بعني االعتبار 
من  معرفة  عدا  بها،  االستثمار  املنوي  الشركة  اختيار  قبل 
تنم  املعايير ال  فهذه  فيها،  املستثمرين  وكبار  هم مؤسسيها 
عن وعي استثماري حقيقي، فقانون األوراق املالية قد حدد 
للمستثمر عدة معايير يجب أخذها بعني االعتبار قبل البدء 

بأية عملية استثمارية، أهمها:

تنم  املعايير ال  فهذه  فيها،  املستثمرين  وكبار  هم مؤسسيها 
عن وعي استثماري حقيقي، فقانون األوراق املالية قد حدد 
للمستثمر عدة معايير يجب أخذها بعني االعتبار قبل البدء 

وصف خلواص وأعمال الشركة املصدرة   .1
معلومات عن إدارة الشركة وعن أوضاعها املالية.   .2

اجلهة  اسم  ذلك  في  مبا  املصدرة  املالية  للورقة  وصف   .3
املوزعة لها (بنك أو شركة أوراق مالية)، كمية األسهم 
ومجموع األموال لذلك اإلصدار، أية مصاريف إصدار 

وقيمتها. 
قائمة بأسماء املؤسسني أو الهيئة التأسيسية .  .4

أي أمور قانونية غير منتهية تخص الشركة أو الورقة   .5
املصدرة. 

أي شروط لإلصدار، مثل عدم االستثمار في صناعة   .6
معينة أو أن ال يزيد الدين عن نسبة معينة ... الخ . 

قائمة بأسماء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة .   .7
معلومات عن أماكن بيع األوراق املصدرة .   .8

معلومات عن املوزع لهذه األوراق.   .9
10. معلومات عن إذا ما كانت اإلدارة تتجر بهذه األوراق 

أو إذا كان لهم عالقة باملوزعني منها . 

‰U*« ”√— ‚uÝ W¾O¼ Êu½U� ≠2

الرسمية  اجلهة  لتكون  املال  رأس  سوق  هيئة  وجدت 
املستثمرين،  حلقوق  واحلامية  السوق  لعمل  املشرعة 
إن أي نشاط أيًا كان نوعه يحتاج إلى مظله قانونية 
وتشريعات تضبط حيثياته، ومهد هذا القانون لتشكيل 
الهيئة بصفتها اجلهة املسؤولة عن سالمة تطبيق قانون 
الكفاءة  العدالة،  مقومات  وضمان  املالية،  األوراق 
الهيئة  أن  كما  املالية.  األوراق  سوق  لدى  والشفافية 
تشرف على أعمال متعهدي التغطية ووكالء اإلصدار 
وأعمال السوق كذلك، من خالل إصدار وإعتماد األنظمة 

املناسبة ورقابة سالمة تطبيقها والعمل مبوجبها.
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تشكيل  موضوع  بتوسع  املالية  األوراق  قانون  يعالج 
وتنظم  اإلستثماربأنواعها،  صناديق  ورقابة  وإدارة 
هيئة سوق رأس املال ترخيصها، وتلزمها بتوزيع نشرة 
أعمال  عن  مفصلة  معلومات  حتوي  التي  اإلصدار 
أنها  كما  مستقبًال.  عمله  ينوي  وما  حاليًا  الصندوق 
مبا  املختلفة  املالية  األوراق  في  االستثمار  نسب  حتدد 

يضمن التنويع في االستثمار وتقليل املخاطر. 

 WO�U*«  ‚«—Ëú�  5D�K�  ‚uÝ  WLE½√  ≠4
©‚u��« bŽ«u�®

من  عدد  مبوجب  املالية  لألوراق  فلسطني  سوق  تعمل 
مع  والعالقة  العمل  أوجه  جميع  تنظم  التي  القواعد 
شركات الوساطة والشركات املدرجة في السوق.  تصدر 

هذه القواعد مبصادقة الهيئة، وتضم األنظمة التالية:
القواعد  مجموعة  ويضم  املالية:  األوراق  تداول  نظام   .1
وآلية  املالية  األوراق  تداول  تنظم  التي  واالرشادات 
التداول.  وميكن االطالع على هذا النظام على صفحة 

.(www.p-s-e.com) السوق اإللكترونية
نظام العضوية: ويضم مجموعة القواعد واالرشادات   .2
التي تنظم عالقة الوسيط بالعميل، وعالقة الوسيط 
وميكن  العمل.   وآلية  األطراف  وحقوق  بالسوق، 
السوق  صفحة  على  النظام  هذا  على  االطالع 

.(www.p-s-e.com) اإللكترونية
واالرشادات  القواعد  مجموعة  ويضم  اإلدراج:  نظام   .3
التي تنظم عملية إدراج الشركات املساهمة العامة في 
البورصة.  وميكن االطالع على هذا النظام على صفحة 

.(www.p-s-e.com) السوق اإللكترونية
نظام اإلفصاح: ويضم مجموعة القواعد واالرشادات   .4
العامة  املساهمة  الشركات  إفصاح  تنظم عملية  التي 
املدرجة في البورصة عن بياناتها املرحلية والتغيرات 
اجلوهرية.  وميكن االطالع على هذا النظام على صفحة 

.(www.p-s-e.com) السوق اإللكترونية
التي  القواعد  مجموعة  ويضم  املنازعات:  فض  نظام   .5
تنظم عملية فض املنازعات وعالج االختالفات الناشئة 
عن التداول أو اإلفصاح أو أي قضايا ذات عالقة بعمل 
السوق.  وميكن االطالع على هذا النظام على صفحة 

.(www.p-s-e.com) السوق اإللكترونية
السوق:  في  للعمل  املهني  السلوك  6. قواعد 
تنظم  التي  واالرشادات  القواعد  مجموعة  ويضم 
وميكن  السوق.   في  املتعاملة  األطراف  عالقة 
االطالع على هذا النظام على صفحة السوق 
.(www.p-s-e.com) اإللكترونية

 —UL¦²Ýô« Íd¹b�Ë ¡UDÝu�« qLŽ jÐ«u{ ≠5
ومدراء  الوسطاء  املالية  لألوراق  فلسطني  سوق  تلزم 
من  املهنة  مزاولة  ترخيص  على  باحلصول  االستثمار 
جهات االختصاص، ملنع النصب واالحتيال أو السيطرة 
وقد  السوق،  أسعار  أو  الناس  أموال  على  والتحكم 
بذلت السوق وال تزال جهدًا كبيرًا في تسجيل األعضاء 
ومتابعة االلتزام بشروط العضوية بالسوق والتي نظمها 
نظام العضوية املعمول به في السوق، من أجل ضمان 
أعمالهم  حتكم  التي  والتشريعات  بالقوانني  التزامهم 
ذات العالقة من جهة، والتدقيق على نتائج أنشطتهم 

ونتائج أعمالهم من جهة أخرى.    

  U�uKF�  Â«b�²ÝUÐ  ‰Ë«b²�«  lM�  ≠6
 WOKš«b�« W�dA�«

أداء  تخص  التي  املعلومات  هي  الداخلية  املعلومات 
الشركة  سهم  سعر  على  تؤثر  والتي  وقيمتها  الشركة 
في السوق والتي ال يعرفها سوى مجلس إدارة الشركة، 
اإلدارة التنفيذية، أو أي شخص مطلع على معلومات 

الشركة غير املتوفرة للعموم. 
الشركة  بأوراق  للتداول  املعلومات  هذه  استخدام  مينع 
املالية إلى أن تصبح معروفة للعموم. كما أن القانون 
على  باإلطالع  مخول  هو  من  وكل  الشركة  إدارة  يلزم 
أسرارها أن يرفع تقريرًا رسميًا للهيئة عن تداوله بأوراق 
للعموم،  ونشره  بتفحصه  الهيئة  لتقوم  املالية  الشركة 
فلسطني  في  املال  رأس  هيئة سوق  انظمة  فإن  وكذلك 
الشركات  في  اإلدارة  مجالس  اعضاء  على  حتظر 
بيع  أو  بشراء و/  القيام  السوق  املدرجة في  املساهمة 
من  أيام  عدة  قبل  الشركة  أسهم  من  مالية  أوراق  أية 
إذا  إال  بعدها،  او  الشركة  ادارة  انعقاد مجلس  تاريخ 

اصبحت املعلومات منشورة للجميع.
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وهي وثيقة شرفية متفق عليها بني السوق وشركات الوساطة ومدراء االستثمار لتدعيم القوانني 

عن  تنجم  تكاليف  وأي  وقيمتها  استثماراته  يخص  ما  بكل  بإعالمه  املستثمر  حقوق  وضمان 
العملية االستثمارية. تعمل هذه الوثيقة على ضمان نزاهة االجتار وزيادة كفاءة السوق وضمان عدم 

البيع والشراء ضمن  أنها تنظم عمليات  بها . كما  التي  باألسعار وتسجيل ملكية األوراق  التالعب 
التشريعات املعمول بها، فهذه الوثيقة عبارة عن مجموعة من الضوابط واألخالقيات اخلاصة مبهنة الوساطة 

وإدارة االستثمارات وهي وثيقة يلتزم بها من لهم عالقة باالستثمار واالجتار باألوراق املالية لتوطيد أسس 
النزاهة، املهنية، والشفافية في هذا املضمار.

∫ÊöŽù«Ë W¹UŽb�«
األمور  تبهير  يحاولون  ما  كثيرًا  أنهم  إال  للقانون  مخالف  هو  والتزييف  الكذب  أن  املروجني  معرفة  من  الرغم  على 
واملبالغة باحلد األقصى الذي يسمح به القانون، بل يحاولون أحيانًا إيجاد ثغرات في القوانني واستخدامها للوصول 

الى املستهدفني من هذه الدعاية. 
عليك كمستثمر االنتباه الى أن الدعاية لسهم ما توصل معلومات محدودة تركز على املالمح األكثر جاذبية وإيجابية 
فقط، لذلك من اخلطأ متامًا االستثمار في سهم ما بناء على معلومات الدعايات فقط، ويجب اعتبار أن الهدف احلقيقي 
واملمكن حتقيقه من الدعايات هو جلب االنتباه للحصول على معلومات إضافية وكافية التخاذ القرار االستثماري . 

∫W¹—UL¦²Ýô« WOKLF�« w� tzbÐ q³� UNOF¹ Ê√ dL¦²�*« vKŽ w²�« bŽ«uI�« r¼√
1. القاعدة األولى: الدعاية ليست األساس الوحيد للوصول إلى قرار استثماري صائب، ويجب أن ال تكون السبب 

الوحيد في اتخاذ القرار. 
احصل على معلومات وافية عن الفرص االستثمارية قبل أن تستثمر. هذه املعلومات يجب أن تشمل وبدقة كافية    

احلقائق عن الفرصة االستثمارية مبا في ذلك كافة العوامل التي قد تؤثر بأداء وعائد تلك الفرصة.
تعرف على حقوقك الكاملة كحامل مللكية السهم، وذلك باحلصول على املعلومات واإلجراءات اخلاصة بالشركة   
املتعلقة  العموالت  أو  والرسوم  السهم،  وتكاليف  مخاطر  ومعرفة  أسهمها،  من  بعضًا  ستمتلك  التي  املساهمة 

بحسابك عند أمر تنفيذ البيع أو الشراء، إضافة إلى معرفة الطريقة القانونية 
في معاجلة أي اختالل في عالقتك بالوسيط أو السمسار إذا وجدت منه أي 

قصور أو كان سببًا في خسارتك.
الذين  األشخاص  وعن  الشركة  عن  معلومات  تطلب  أن  احلق  لديك  أن  كما   
مع  مشاكل  أي  من  تاريخهم  ونقاء  مصداقيتهم  من  للتحقق  معهم  تتعامل 
القانون أو السلطات والتأكد من أدائهم. فمثًال إذا كانوا يعلنون عن عائد ما، 
فلك احلق أن تسألهم وأن تعرف كيف مت حساب هذا العائد وما هي الفرضيات 

التي مت اعتمادها في حسابه. 
عن  إسأل  االستثمارية،  بالفرصة  املتعلقة  املعلومات  كافة  عن  إسأل  دائمًا    

نشرة اإلصدار وإقرأها بتمعن، ففيها يفرض قانونيًا اإلفصاح عن كافة االيجابيات واملخاطر والسلبيات لتلك 
الفرصة االستثمارية، واذا كانت نشرة اإلصدار لشركة غير متوفرة، أطلب نسخة التقرير املالي لتلك الشركة آلخر 
سنة مالية، كما انه ينصح بقوة احلصول على استشارات من مختصني عرفوا بنزاهتهم ولو بأجر قبل االستثمار. 
وإذا كانت الشركة معروفة ابحث عن معلوماتها عبر االنترنت أو من موقع السوق املالي على االنترنت للحصول 
الفرصة  ربحية  مبعرفة  املعلومات  تفيدك  قد ال  التداول عليه.  السهم وحجم  تاريخية عن سعر  على معلومات 
االستثمارية بشكل دقيق لكنها تعطي مؤشرًا جيدًا وأفضل من عدمها كما أنها تفيدك بان تعرف ما إذا كانت 
هذه الفرصة االستثمارية مناسبة لك فال توجد فرصة استثمارية تناسب اجلميع لكن لكل منا أهداف ومحددات 

قد تختلف عن اآلخرين وقد تكون الفرصة االستثمارية مناسبة للبعض وليس للبعض اآلخر.

االيجابيات واملخاطر والسلبيات لتلك 
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أدرس الوضع املالي والقانوني للشركات املساهمة قبل أن تقدم على شراء أسهمها، وللقيام بذلك عليك بتحليل    
جانبني هامني وهما:

 األول: التحليل الفني للسهم وحجم تداوله وذلك بتتبع حركة أسعار السهم خالل فترة معينة وتتبع مؤشر هذا 
السهم ومقارنته باملؤشر العام لألسهم ومدى اإلقبال على شرائه في السوق. 

الثاني: التحليل االساسي للشركة التي وقع اختيارك عليها ودراسة القوائم املالية لها من حيث حجم املمتلكات     
واإلنتاج واملبيعات واألرباح خالل عدد من السنوات وكذلك القيمة السوقية ألسهم الشركة وقوة منافستها 

في السوق ومجلس اإلدارة ونوعية القرارات الصادرة عنه.
اطلع على االستراتيجيات التشغيلية واالستثمارية للشركة حتى على مستوى مسؤولية الشركة االجتماعية.   

تعلم متى تبيع األسهم اخلاسرة ومتى تبيع األسهم الرابحة، وذلك باتباعك قاعدة الدعم واملقاومة التخاذ قرار    
يتعلق بشراء األسهم أو بيعها في ظل الظروف الطبيعية واستقرار السوق.

2. القاعدة الثانية: ال تستثمر إال إذا كنت تعرف متامًا أن الفرص التي سوف تخسر بها موجودة كما هي موجودة 
تلك الفرص التي تربح بها. 

dÞU�*« sŽ ÕUB�ù«  
توجد  ولكن  االستثمار،  عالم  في  املخاطرة  يوازي  العائد  أن  الصحيح  من   
الفرص  مخاطر  معرفة  في  احلق  ولديك  استثمارية  فرصة  كل  في  خطورة 
واضحة  املخاطر  هذه  فبعض  بها.  االستثمار  قرار  اتخاذ  قبل  االستثمارية 
البعض اآلخر  فأسعار األسهم قد تهبط وشركات األعمال قد تفشل ولكن 
من املخاطر قد ال يكون بهذا الوضوح، فالبعض قد ال يعرف  أن اذونات 
اخلزينة قد يهبط سعرها نتيجة تغير سعر الفائدة وتخسر، إن القانون يفرض 
على بعض االستثمارات أن تفصح عن مخاطرها في نشرة اإلصدار مثال، 
وبعضها قد ال يطلب القانون منه ذلك فعليك أن تفعل ذلك بنفسك وان تقرأ 

وتفهم هذه املخاطر قبل االستثمار.

وتكاليف  رسوم  من  وهيكلها  التكاليف  كافة  اعرف  الثالثة:  3. القاعدة 
وضرائب سواء كانت عند االستثمار أو خالله أو عند نهايته قبل أن تتخذ 

قرارك االستثماري. 

 pM� WÐuKD*«  U�«e²�ô«Ë nO�UJ²�« Õdý
لك احلق أن تعرف مسبقًا التكاليف وااللتزامات املترتبة على أي استثمار، فمثًال لك احلق أن تعرف إن كان هناك   
متطلبات أو أعمال يجب أن تقوم بها خالل استثمارك ( كدفع أموال أو زيادة في االستثمار أو زيادة في دفعات 

الضريبة...) أو أنه إذا ما توفرت ظروف تستدعي توسيع رأس املال وهذا يتطلب دفعات إضافية. 
وباملثل فإن لك احلق أن تعرف تكاليف التداول ورسوم اخلدمة وهيكلها وما إليها من تكاليف إضافية مثل رسوم   
احلفظ األمني أو أي غرامات إذا ما قل رأسمالك عن حد معني أو أي رسوم مترتبة على العملية االستثمارية مثل 
ضريبة القيمة اإلضافية وغيرها، فهذه املعلومات متاحة للجميع ضمن املوقع االلكتروني للسوق ضمن تعليمات 

الرسوم والعموالت، فاملستثمر مطالب باالطالع على النظام للتأكد من عدم وقوعه في شرك املتالعبني.  
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التي  االستثمارية  الفرصة  إن  الرابعة:  4. القاعدة 
يجب أخذها فورًا ودون دراستها من األفضل عدم 

أخذها إطالقًا. 

w�UJ�« X�u�«
خذ ما تريد من الوقت لدراسة كافة جوانب أي فرصة   

من  الضغط  إن  استثمارية، 
قبل الوسطاء لالجتار بسرعة 
ومعظم  القانون  روح  يخالف 
بالقوانني  امللتزمون  الوسطاء 
املهنة لن يقوموا  وأخالقيات 
قبل  لالجتار  عليك  بالضغط 
أن تأخذ بعني االعتبار كافة 
تدرس  أن  وقبل  االحتماالت 
كافة املعلومات فإذا تعرضت 

للضغط  من قبل وسيط فهذه إشارة على انه ال 
يستحق ثقتك.

5. القاعدة اخلامسة: انتبه ملن يصمم بأن استثمار 
ما مناسب لك بالرغم من أنه ال يعرف ما يكفي 

عنك، أي ال تأخذ بنصح من ال يعرفك.

…bý«d�« W×OBM�«
بعضها  االستثمارية  الفرص  من  الكثير  يوجد   
يناسبك،  ال  وبعضها  ومحدداتك  أهدافك  يناسب 
املعلومات قد يصعب  إضافة إلى ذلك فان بعض 
احلصول عليها أو قد ال يكون لديك الوقت الكافي 
قد  عندها  وفهمها،  لدراستها  الكافية  املعرفة  أو 
موضعه،  في  املهنيني  من  النصيحة  طلب  يكون 
وراشدة،  مسؤولة  النصيحة  تكون  أن  حقك  ومن 
ففي مهنة األوراق املالية هناك الكثير من القوانني 
الذين  احملللني  تلزم  التي  واألخالقيات  والقواعد 
يوفرون النصح أن يراعوا مبدأ املالئمة، فيجب أن 
ال ينصحوا أحدًا باستثمار ال يناسبهم أو ال يناسب 
أهدافهم ومحدداتهم ومن املبادئ امللزمة أيضًا أن 
يتعرف احمللل املالي إلى ظروف وأهداف ومحددات 

املستثمر قبل أن يعطيه النصيحة.

يعبث  أن  ألحد  تسمح  ال  السادسة:  6. القاعدة 
الطرق  من  الكثير  فهناك  واستثماراتك  بأموالك 

لوقف أي عمل يدعو إلى الشك.

…bN²−� …—«œ≈
يدير  من  تلزم  املهنة  وأخالقيات  القوانني  إن   
بأمانة  ذلك  يفعل  أن  اآلخرين  واستثمارات  أموال 
ومسؤولية. وأنت كمستثمر من حقك أن ال تقبل 

بأقل من ذلك.
إذا كان هناك أدنى شك لديك في عمل وسيطك   
فمن حقك أن تطلب فورًا تعليل ألي أمر تشك فيه 
الشكوى  فمن حقك  ُمْرضيًا  التعليل  يكن  لم  وإن 

لدى السلطات املختصة.
ومن املفيد هنا معرفة خطوات الشكوى:  

أ- اطلب تعليًال من وسيطك أو مدير استثماراتك 
وأخبره بعدم رضاك.

الذي  السوق  أخبر  كافيًا  التعليل  يكن  لم  إن  ب- 
التي  الرسمية  غير  اجلهة  أو  الوسيط  به  يعمل 
يتعامل معها فهم يستطيعوا أن يضغطوا عليه 

ولو بصورة غير قانونية.
لهيئة األوراق  أرفع شكوى  األمر  لم يجدي  إن  ج- 
املالية، هنا تبدأ الشكوى الرسمية التي قد تؤدي 

إلى فتح حتقيق وقد تصل إلى احملاكم.

7. القاعدة السابعة: أطلب معلومات تفصيلية عن 
حقك،  من  فذلك  مناسبًا  تراه  وقت  وبأي  حسابك 

ومن يشعرك باحلرج ال يستحق أن يدير أموالك.

W�œU�Ë WK�U�  UÐU�Š
إليه  آل  وما  مالك  أين  تعرف  أن  حقك  من   
من زيادة أو نقصان، فإذا كان هناك ربحًا أو 
خسارة فمن حقك أن تعرف كيف ومتى حصلت 
وإذا كان هناك أي تكاليف فمن حقك أن تعرف 

قيمتها وأسبابها وإن كان باإلمكان تفاديها.
يرسلون  االستثمار  ومدراء  الوسطاء  معظم   
أن  أيضًا  حقك  ومن  برصيدك.  كشوفًا شهرية 
تطلب كشوفًا تفصيلية بأي وقت غير األوقات 

املعتادة لتلك الكشوف.

214 6 58 522522522 2552
022520 033330333303333 0522
337733773377 222222 077107710771 551
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8. القاعدة الثامنة: إذا كان الشخص املسؤول صعب املنال فاجعل وصوله إلى مالك أصعب.
‰u�u�« W¹dŠ

من حقك الوصول ألموالك في أي وقت حتتاجها إال إذا كان هناك محددات للوصول إليها كنت قد اطلعت ووافقت   
عليها مسبقًا. وفي غياب مثل هذه احملددات فهذا مالك ومن حقك الوصول إليه متى شئت. ومن املهم أيضًا أن 
يكون الشخص املسؤول عن صرف أموالك متوفرًا دائمًا فبعض احملتالني يجعلون من الصعب أن جتد أو تتكلم إلى 

الشخص املسؤول.

9. القاعدة التاسعة: أعرف حقوقك وال تدخل في خصومه ال تعرف طرق حلها.
  U�uB)« i�

أطلب وقبل أن تلتزم بأي استثمار تصريحًا مكتوبًا وواضحًا عن خطوات حل اخلالف واألماكن املمكن االحتكام   
إليها والوقت الالزم قبل وخالل وبعد االحتكام لفض اخلصومات.
كما نورد لك هنا أهم اخلدمات التي يقدمها الوسطاء للمسثمرين:  

من حقك أن تعرف وأن حتصل على اخلدمات التي يقدمها الوسطاء، فهم يتقاضون أجرًا لقاء تقدميهم   
لهذه اخلدمات.

1.  االجتار خالل ساعات التداول والتحضير لها خارج ساعات التداول.
2.  إرسال معلومات عن ربحية الشركات، إصدارات جديدة، وأية أخبار أو معلومات قد تؤثر في استثماراتك.

3.  كشوف بحساباتك بشكل مفصل ودوري.
4.  التزويد باألسعار والرسومات الفنية واألخبار التي تخص استثماراتك وغيرها.

5.  اإلجابة عن أسئلتك، وتنفيذ طلباتك فيما يتعلق بتداولك.
6.  معلومات ضريبية.

214 6 58 522 2552
022520 03333 0522
3377 22 0771 551
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w½U¦�« r�I�«

WO�U*« ‚«—Ëú� 5D�K� ‚uÝ w� —UL¦²Ýö�  «œUý—≈Ë `zUB½

إذا رغبت في استثمار مدخراتك في شراء أو بيع األسهم من خالل سوق فلسطني لألوراق املالية، فعليك أن تقوم 
بذلك من خالل شركة األوراق املالية املرخصة كعضو في السوق (الوسيط)  حيث يقوم الوسيط بتعريف املستثمر وفتح 

حساب تداول له على قاعدة البيانات من خالل نظام اإليداع والتحويل اإللكتروني قبل تنفيذ أي عملية تداول (بيع أو 
شراء) لصالح املستثمر، وعليك  كمستثمر أن تزود الوسيط بالوثائق الثبوتية اخلاصة بك والسارية املفعول مثل:

صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية و/أو جواز سفر),  
نسخه من التفويض أو الوكالة باإلضافة إلى صورة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض أو الوكيل (إذا كان املوقع   

شخصًا غير صاحب احلساب).
بالنسبة حلسابات األشخاص االعتباريني فإن فتح احلساب يتطلب ما يلي:

صورة عن شهادة تسجيل الشركة.  
عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.  

األشخاص املخولني بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضونهم.  
صور(ة) عن وثائق إثبات الشخصية لألشخاص (الشخص) املخولني بالتوقيع عن الشركة.  

إذا كانت الشركة مساهمة خاصة فيجب تزويد الوسيط بأسماء املالكني (املؤسسني) لهذه الشركة مع ذكرهم على   
اتفاقية فتح احلساب في املكان املخصص لذلك.

بالنسبة للحساب املشترك يسمح به ما بني األقارب حتى الدرجة األولى فقط ويتطلب ما يلي:
صورة عن وثيقة إثبات الشخصية للطرفني.  

إذا كان املوقع غير الطرف األول و/أو الثاني فيجب تسليم نسخه من التفويض أو الوكالة باإلضافة إلى صور(ة)   
عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض أو الوكيل.

øjOÝu�« Èb� »U�Š `²� Í—ËdC�« s� q¼
نعم، حيث ال ميكن شراء أو بيع األوراق املالية املدرجة في السوق 

إال بعد فتح حساب تداول لدى الوسيط.

 jOÝu�«  dOž dš¬ jOÝË Èb� »U�Š `²� “u−¹ q¼
øUI³�� t¹b� »U�Š `²HÐ XL� Íc�«

وما  وسيط،  من  أكثر  لدى  للتداول  فتح حساب  بإمكانك  نعم 
عليك إال أن تتوجه إلى الوسيط املستهدف وتقوم بفتح حساب 

لديه وفقا إلجراءات فتح احلسابات املتبعة.
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 WO�U*« ‚«—Ë_« q¹u%  dL¦²�L� lOD²Ý√ q¼
 jOÝË …dDOÝ X% wÐU�Š s� UNJK�√ w²�«

ødš¬ jOÝË …dDOÝ X% wÐU�Š v�≈
املالية  األوراق  بتحويل  يقوم  أن  للمستثمر  ميكن  نعم 
التي ميلكها بني حساباته حتت سيطرة وسطاء مختلفني، 
املستثمر  قيام  بعد  املالية  األوراق  حتويل  يتم  حيث 

بتوقيع منوذج نقل األسهم املعتمد لدى الوسيط.

 v�≈ Íe�d*« q−��« s� pLNÝ√ qIMð nO�
øjOÝu�« Èb� pÐU�Š

نظام اإليداع والتحويل هو نظام مركزي يتم من خالله   
االحتفاظ مبلكية األوراق املالية مبوجب قيود إلكترونية، 
وعند ادراج شركة مساهمة عامة في السوق يقوم نظام 
اإليداع والتحويل  بفتح حساب لكل مستثمر وتسجيل 

أوراقه املالية في ذلك احلساب .
السجل  في  إما  املالية  األوراق  حسابات  تكون   
املركزي  أو في حساب العميل حتت سيطرة وسيطه 
حتت  احلساب  إلى  املركزي  السجل  من  نقلها  بعد 

سيطرة الوسيط.
يستطيع املستثمر أن يطلب كشف حساب من مركز   
هذا  يوضح  حيث  السوق،  في  والتحويل  االيداع 
الكشف جميع احلركات التي متت على األوراق املالية 

اململوكة من قبل املستثمر.
تدون ملكية األوراق املالية مبوجب قيود إلكترونية في   
سجالت املركز  وعندما يتم بيع جزء من هذه  األوراق 
من  يخصم  املباعة  املالية  األوراق  عدد  فإن  املالية، 
حساب املستثمر البائع ويضاف إلى حساب املستثمر 

املشتري إلكترونيا من خالل النظام.
السجل  في  املودعة  املالية  أوراقك  ببيع  رغبت  إذا   
الوسيط  يقوم  والتحويل،  اإليداع  لنظام  املركزي 
كمستثمر  قبلك  من  اململوكة  املالية  األوراق  بنقل 
الوسيط  لدى  الى حسابك  املركزي  السجل  بائع من 
مبوجبه  توافق  خطي  بكتاب  الوسيط  تزود  أن  على 
السوقية  قيمتها  كانت  اذا  االسهم  هذه  نقل  على 
تفوق (٥٠,٠٠٠) دينار، واذا كان املستثمر شخص 
اعتباري يتوجب عليه تزويد الوسيط بهذا الكتاب 
بغض النظر عن القيمة السوقية لهذه االسهم.  

وبعدها يستطيع املستثمر بيع هذه األوراق املالية من 
قام  حال  في  آخر  وسيط  خالل  من  أو  الوسيط  خالل 

بنقلها حتت سيطرته.

 ‚uÝ  s�  dL¦²�*«  UNOM−¹  w²�«  …bzUH�«  U�
øWO�U*« ‚«—Ëú� 5D�K�

من  يقلل  السوق  في  أسهمه  املستثمر  إيداع  إن 
االحتفاظ  يتم  حيث  لها،  يتعرض  قد  التي  املخاطر 
في  إلكترونية  قيود  بواسطة  املالية  األوراق  مبلكية 
بدوره  يقلل  مما  االلكتروني،  والتحويل  اإليداع  نظام 
واإلتالف  والفقدان،  والسرقة،  الضياع،  مخاطر  من 

والتزوير املرتبطة بشهادات امللكية الورقية.
باألوراق  االستثمار  تكلفة  من  النظام  هذا  يقلل  كما 
فقد  وإذا  ملكية،  شهادات  وجود  لعدم  نظرًا  املالية 
املستثمر شهادة أو إشعار امللكية، فهذا ال يعني انه 
الهدف من نظام  املالية، حيث أن  فقد ملكية أوراقه 
إلكترونيًا  املالية  األوراق  ملكية  حفظ  هو  اإليداع 
فلسطني  سوق  في  والشفافية  املستثمر  ثقة  لزيادة 

لألوراق املالية.

 qI½  UN³łu0  r²¹  w²�«  WOM�e�«  …b*«  w¼  U�
øWO�U*« ‚«—Ë_« WOJK�

يتطلب  املشتري  إلى  البائع  من  األسهم  ملكية  نقل 
حسب  الصفقة  تنفيذ  على  عمل  أيام  ثالثة  انقضاء 

.(T+3) إجراءات التسوية املتبعة في السوق

ميكن اإلطالع على أسماء شركات الوساطة املعتمدة لدى سوق فلسطني لألوراق املالية في نهاية هذا الكراس.
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øWO�U*« ‚«—Ëú� 5D�K� ‚uÝ w� tM�¬ t�uIŠ —U³²Ž« dL¦²�*« lOD²�¹ q¼
التأكد من صحة ودقة أرصدة ملكية  بطبيعة احلال فإن األنظمة االلكترونية للسوق تخضع لضوابط داخلية بهدف 
األوراق املالية في سجالتها، وحماية حقوق املستثمرين . يقوم كادر السوق املؤهل، والذي يتمتع بدرجة عالية من 
السرية واالنضباط بإجراء التدقيق اليدوي وااللكتروني باستمرار، كما تتوافر أنظمة احتياطية خاصة لكل من نظام 
(يومي/ دوري  بشكل  السوق   لدى  احملفوظة  والبيانات  املعلومات  نسخ  ويتم  والتحويل،  اإليداع  ونظام  التداول 

أسبوعي/ شهري/سنوي) وحفظها في أماكن آمنة.

øWO�U*« ‚«—Ëú� 5D�K� ‚uÝ vKŽ WÐU�d�« v�u²ð WOLÝ— WNł „UM¼ q¼
تقوم هيئة سوق رأس املال في فلسطني بتولي تنظيم قطاع األوراق املالية، ومتارس مسؤولية الرقابة والتنظيم على سوق 

فلسطني لألوراق املالية.

øWO�U*« ‚«—Ë_« WOJK� vKŽ WO½u½UI�« WMO³�« w¼ U�
مركز  لدى  املودعة  املالية  باألوراق  اخلاصة  امللكية  شهادات  تعتبر 
املركز،  لدى  إيداعها  فور  حكمًا  ملغاة  السوق  في  والتحويل  اإليداع 
فإذا  إلكترونية،  قيود  مبوجب  املالية  األوراق  مبلكية  االحتفاظ  ويتم 
كانت ملكية املستثمر من األوراق املالية مسجلة لدى املركز فيعد ذلك 
احلرية  كامل  وللمساهم  املالية،  األوراق  ملكية  على  القانونية  البينة 
السنوية،  األرباح  واستالم  بيعها،  من  املالية  األوراق  بهذه  بالتصرف 

وحضور اجتماعات الهيئة العامة ورهن أوراقه املالية.

 UNŽ“uð  w²�«  ÕUÐ—_«  vKŽ  t�uBŠ  dL¦²�*«  sLC¹  q¼
ø‚u��« w� Wł—b*«  U�dA�«

بالنسبة لألرباح النقدية فال يتم توزيعها على املساهمني من خالل السوق، وإمنا تتولى الشركة املدرجة املوزعة لألرباح 
مسؤولية توزيعها على املساهمني، أما بالنسبة ألرباح األسهم املجانية، فإن السوق تقوم بتوزيعها على املساهمني، 
ويتم إيداع هذه األرباح في حساباتهم من خالل اإلجراءات املتبعة في السوق والتي تضمن حصول كل مساهم على 

حصته من هذه األرباح بشكل دقيق.

øWO�U*« t�«—Ë√ s¼— dL¦²�*« lOD²�¹ q¼
نعم، ميكن للمستثمر رهن أوراقه املالية املودعة في حسابه في السجل املركزي في السوق أو املودعة في حسابه حتت 
سيطرة الوسيط من خالل تقدمي طلب رهن أوراق مالية للمركز، على أن يكون طلب الرهن نسخة أصلية وموقعًا 
من كل من الراهن واملرتهن ويحتوي على البيانات واملعلومات املطلوبة، غير أن هذه العملية تستلزم ليتم املصادقة 
عليها تسديد عمولة الرهن املطلوبة، ويقوم السوق بحجز األسهم تنفيذا لقرارات احملاكم، ويقوم كذلك بحجز أسهم 

أعضاء مجلس إدارة الشركة املدرجة التي متثل نصاب العضوية مبوجب قانون الشركات املعمول به.
يقوم السوق بفك الرهن عن األسهم املرهونة مبجرد تزويد السوق من قبل املرتهن بكتاب أصلي يطلب صراحة فك 
رهن هذه األسهم، ويقوم السوق أيضا بفك احلجز عن األسهم احملجوزة مبوجب قرارات احملاكم ذات العالقة، أو بيعها 

باملزاد العلني في حال صدور قرار بذلك من قبل احملكمة املختصة.
يقوم السوق بتقدمي خدمة رهن األسهم من اجل حماية حقوق كل من املرتهن /الدائن والراهن /املدين ولتشجيع 
البنوك واملستثمرين على عمليات اإلقراض واالقتراض بضمانة األوراق املالية مما يساهم في زيادة االستثمار في 

األوراق املالية.

214 6 58 522 2552
022520 03333 0522
3377 22 0771 551

214214
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املالية  لألوراق  االسمية  القيمة  جتزئة  حال  في   
املرهونة، يتم تثبيت إشارة الرهن على عدد األوراق 

املالية الناجتة عن التجزئة. 
األرباح  أسهم  على  الرهن  إشارة  تثبيت  يتم  ال   
قبل  من  املوقع  الرهن  سند  ينص  لم  ما  املجانية 
الراهن واملرتهن على موافقة الراهن على رهن أرباح 

األسهم املرهونة لصالح املرتهن.
نتيجة  املالية  األوراق  عدد  تخفيض  حال  في   
عدد  تخفيض  فيتم  املصدر،  مال  رأس  تخفيض 

األوراق املالية املرهونة بنفس النسبة.
إذا  املرهونة  األسهم  من  جزء  عن  الرهن  فك  ميكن   

طلب املرتهن ذلك.

 s�  WO�U*«  ‚«—Ë_«  WOJK�  qI½  r²¹  nO�
øt²Ł—Ë v�≈ v�u²*« UN³ŠU�

يقوم الورثة أو من ميثلهم بتقدمي الوثائق املطلوبة إلى 
الوسيط  ويقوم  السوق،  لدى  املعتمدين  الوسطاء  احد 
بإجراء  تقوم  بدورها  التي  الوثائق  بهذه  السوق  بتزويد 
على  ويترتب  األصول،  االرثي حسب  التحويل  عملية 
هذا النوع من التحويالت تسديد عمولة التحويل حسب 

تعليمات الرسوم والعموالت املتبعة في السوق.

 s� »—U�_« 5Ð WO�U*« ‚«—Ë_« qI½ “u−¹ q¼
øwKzUŽ ‰“UMð ‰öš

رغبة  عند  التحويالت  من  النوع  هذا  تنفيذ  يتم  نعم، 
منها  جزء  عن  أو  عنها  بالتنازل  املالية  األوراق  مالك 
إلى أحد األقارب حسب الفئات التالية حصريًا: األب/

واحلفيد/احلفيدة  واجلد/اجلدة،  واالبن/االبنة،  األم، 
(ابن االبن/البنت، ابنة االبن/البنت)، واألخ/األخت، 
املتنازل  قيام  خالل  من  ذلك  ويتم  والزوج/الزوجة. 
بتوقيع إقرار التنازل العائلي من خالل الوسيط على أن 
يرفق معه كل الوثائق الالزمة، ويقوم الوسيط بتزويد 
السوق  يقوم  حيث  العائلي  التنازل  مبعاملة  السوق 
لألنظمة  وفًقا  العائلي  التنازل  هذا  بتنفيذ  بدوره 
هذا  على  ويترتب  بها،  املعمول  والتعليمات 
عمولة  تسديد  التحويالت  من  النوع 
الرسوم  تعليمات  حسب  عائلي  تنازل 

والعموالت املتبعة في السوق.

w³Mł_« —UL¦²Ýô«
ليس هناك ما مينع من دخول االستثمارات األجنبية إلى 
سوق فلسطني لألوراق املالية، إال أن الشركات املدرجة 
في السوق لها أنظمتها الداخلية، حيث تتضمن بعضها 
حتديدا لنسب التملك في أسهمها، ومن أجل تشجيع 
االستثمار األجنبي وجذبه إلى االستثمار في السوق، 
قامت السوق في العام 1999 بتوقيع اتفاقية مع بنك 
في  أمني  حافظ  أول  ليكون  األوسط  الشرق   HSBC

سوق فلسطني لألوراق املالية. 

W¹u�²�« pMÐ
قام السوق ومنذ تأسيسه بتوقيع اتفاقية بنك التسوية 
مهمة  مبوجبها  األخير  يتولى  حيث  العربي،  البنك  مع 
املستحقة  املبالغ  الوسطاء لضمان تسديد  بني  التقاص 

عليهم في يوم التسوية متاشيا مع مبدأ
Delivery Versus Payment(DVP)

أي الدفع مقابل تسليم األوراق املالية.
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W�dA�«Ê«uMF�«nðU¼f�U�w½Ëd²J�« b¹dÐ
WO�U*«  «—UL¦²Ýö� 5D�K�Ë Êœ—_«tK�« Â«—02≠ 298777802≠ 2987779jopfico@palnetÆcom

 WO�U*« ‚«—Ëú� …b×²*«tK�« Â«—02≠ 240309002≠ 2403091info@unitedÆps
WO�U*« ‚«—Ë_«Ë —UL¦²Ýö� ·bN�«fKÐU½09≠ 238611109≠ 2386119info@targetinvestÆps

WO�U*« ‚«—Ëú� WOMÞu�«tK�« Â«—02≠ 298042002≠ 2987277watanieh@palnetÆcom
WO�U*« ‚«—Ëú� WO*UF�«fKÐU½09≠ 238788009≠ 2385060global≠sec@palnetÆcom

WO�U*« ‚«—Ë_«Ë —UL¦²Ýö� rNÝtK�« Â«—02≠ 296571002≠ 2965713sahem@sahem≠invÆcom
WO�U*«  «—UL¦²Ýö� fðu�…dO³�«02≠ 297172902≠ 2971727info@lotus≠investÆps

 v²Š Ø ©¡UDÝu�«® WO�U*« ‚«—Ëú� 5D�K� ‚uÝ w� ¡UCŽ_« WO�U*« ‚«—Ë_«  U�dý
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð

∫UM½«uMŽ vKŽ UM²KÝ«d� v� œœd²�« ÂbŽ ułd½  ̈ U�uKF*« s� b¹eLK�

w�Ozd�« dI*«
ص .ب (128)، نابلس ، شارع السوق املالي- رفيديا

هاتف: 2345555 (9) 970+
فاكس: 2341341 (9) 970+

  

WO�U*« ‚«—Ëú� 5D�K� ‚uÝ

tK�« Â«— Ÿd�
عماره اجلميل سنتر، شارع اإلرسال
هاتف: 2403903 (9) 970+
فاكس: 2403902 (2) 970+

pse@p-s -e.com
www.p-s-e.com

مع حتيات أسرة سوق فلسطني لألوراق املالية
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ÍdB*« ‰U*« ‚u�� W�UF�« W¾ONK� w½Ëd²J�ù« l�u*« http∫ØØwwwÆcmaÆgovÆeg

WO�U*« ‚«—Ëú�  «—U�ù« WJ³A� w½Ëd²J�ù« l�u*« http∫ØØwwwÆuaesmÆcom

rNÝ_« WÐ«u³� w½Ëd²J�ù« l�u*«http∫ØØwwwÆsharesgateÆcom

WOÐdFK� w½Ëd²J�ù« l�u*«http∫ØØwwwÆalarabiyaÆnet

W¹œuF��« W�—u³�« ÊUÝdH� w½Ëd²J�ù« l�u*«comÆhttp∫ØØwwwÆstock≠knights±

 Investopedia w½Ëd²J�ô« l�u*«http∫ØØwwwÆinvestopediaÆcom

w�U*« wÐœ ‚u�� w½Ëd²J�ù« l�u*«http∫ØØwwwÆdfmÆae

ÆÆÆt¹uMð
األسهم  في  االستثمار  ثقافة  تعميم  ألغراض  الكراس  هذا  املالية  لألوراق  فلسطني  سوق  تنشر 
واآلليات  والوسائل  باألسس  واملعرفة  الدراية  من  األدنى  احلد  بناء على   ، األدوات  من  وغيرها 
املناسبة التخاذ القرارات االستثمارية في هذا القطاع . وال تعد املعلومات الواردة في هذا الكراس 
توصيات مالية أوقانونية ، بل إن الغرض من توفيرها هوأن تكون مبثابة مرجع فقط ، وليس تقدمي 

أراء قانونية أو مشورة .
لذلك على املستخدم استشارة مستشار مالي أو قانوني مؤهل ومتخصص إذا كان بحاجة ملثل هذه 

املشورة املالية أو القانونية .

ÆÆÆdJýË

تستند املعلومات الواردة في هذا الكراس إلى األدبيات الصادرة عن قائمة املراجع التالية:

ÆÆÆWO�ËR�� ¡öš«Ë
ال تتحمل سوق فلسطني لالوراق املالية اية مسؤولية عن إساءة استخدام املعلومات الواردة في 
هذا الكراس من قبل أي شخص أو جهة كانت. واذ تبذل السوق جهدها في أن تكون املعلومات 
والبيانات في هذا الكراس صحيحة وكاملة قدر اإلمكان ، إال أنها تخلي مسؤوليتها عن أي 

خطأ أو إغفال قد يرد.

وقد مت االقتباس منها واعادة الصياغة 
للمواءمة للحالة الفلسطينية .




