التخطيط
وتحديد األهداف

ماقبل االستثمار

ال تســمح لنفســك أن تتهــرب بإجابــات عامــة أو مبهمــة ،ففــي النهايــة األرقــام
هــي لغــة االســتثمار ،لــذا يجــب أن تكــون أهدافــك بنفــس القــدر مــن الدقــة
والتحديــد الكمــي الــذي تتوقعــه مــن عالــم االســتثمار نفســه (فعلــى ســبيل
المثــال ال أتوقــع أن تكــون مسـ ً
ـرورا إذا قــال لــك الشــخص الــذي يديــر اســتثماراتك
ً
عائــدا يتــراوح بيــن  10%و  25%هــذه الســنة)
أننــا حققنــا
لذا يجب أن تحوى أسئلتك وحساباتك الكثير من التحديد ،مثل:
كــم أتوقــع أن تكــون تكاليــف الدراســة الجامعيــة عندمــا يبلــغ
ابنــي الســن الجامعــي؟
مــا مقــدار الدخــل الشــهري أو الســنوي المعقــول الــذي
ســأحتاجه للتقاعــد؟
ال تقلــق إذا لــم تكــن مــن أولئــك الــذي يحبــون الحســابات الرياضيــة المعقــدة،
فتوجــد هنــاك آالت حاســبة تفاعليــة متوفــرة علــى االنترنــت لتســاعدك علــى
حســاب احتياجاتــك الماليــة المســتقبلية .وكلمــا كنــت أكثــر تحديـ ً
ـدا فــي أهدافــك
كلمــا كنــت أقــرب إلــى تحقيقهــا.

بعــد أن أصبحــت لديــك فكــرة تقريبيــة عــن مقــدار المــال الــذي ســوف تحتاجــه
بعدئــذ أن تبــدأ التفكيــر بشــأن وســائل
ٍ
والفتــرة الزمنيــة التــي لديــك ،يمكنــك
االســتثمار األفضــل لــك ومعــدل العائــد المنطقــي الــذي يمكــن أن تتوقعــه.

كأي رحلــة طويلــة ،يحتــاج االســتثمار إلــى الكثيــر مــن التخطيــط لكــي يتــم
إنجــازه بنجــاح ،وأدنــاه تجــد أهــم األســئلة التــي ينبغــي أن تجيــب عليهــا
عنــد التخطيــط لرحلــة االســتثمار:
ما هو طول الرحلة؟

(ما المدى الزمني الستثمارك؟)

ماذا ستأخذ معك؟

(أي نوع من االستثمارات ستقوم به ؟)

كم من الوقود ستحتاج؟

(ما مقدار المال الذي ستحتاجه للوصول إلى أهدافك؟)

هل ستحتاج ألخذ وقفات على طول الطريق؟

(هل لديك احتياجات مالية قصيرة المدى؟)

كم المدة التي تنوي قضاؤها في وجهتك؟

(هــل ســتحتاج ألن تتخــذ مــن اســتثماراتك مصــدر دخــل أساســي لــك
فــي الســنوات الالحقــة؟)

وكمــا أن انتهــاء الوقــود أو انتهــاء المؤونــة أو القيــادة بــدون نــوم قــد تفســد
رحلتــك (أو حتــى حياتــك) ،فــإن النتيجــة نفســها قــد تتحقــق عنــد عــدم االدخــار كفايــة
أو االســتثمار بعشــوائية أو عندمــا ال تعمــل علــى ضمــان مســتقبلك االدخــاري
واالســتثماري.
لــذا يجــب عليــك اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة قبــل أن تمضــى فــي
رحلتــك االدخاريــة واالســتثمارية:
ما هي أهدافك؟

هــل هــذا المــال للتقاعــد أم لشــراء منــزل؟ أم لتعليــم أبنائــك أم
لتزويجهــم ؟ أـــم لمنــزل ثانــي ؟ أم أنــك تدخــر لبنــاء الثــروة بشــكل عــام
دون وجــود هــدف معيــن منشــود؟ ( فــي هــذه الحالــة تأكــد أنــك ال
تحتــاج ألي مــن األهــداف الــواردة أعــاه وليــس فقــط ألنــك ال تــود أن
تختارهــا مــن القائمــة)

مــا مقــدار المــال الــذي يمكــن أن تخصصــه لخطــة ادخاريــة
واســتثمارية منتظمــة؟

