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 لمتقاعدينل وأهميته االستثمار مقتضيات

 

 (فرانس أناتولي) نبادر أن اعلين كما نحلم أن علينا عظيمة، أمور  لتحقيق

 استثمارات في املدخرات هذه من االستفادة بقصد عملهم فترة خالل االدخار لىإ األفراد يلجأ ما اغالب  

 الوظيفة من تقاعدهم بعد دخلهم مصدر االستثمارات هذه تشكل ذإ ،التقاعد بعد عليهم بالنفع تعود

 الفرد رضا درجة أنو  سيما ،فرد لكل اجد   مهم التقاعد ملرحلة الشخص ي التخطيط، كما أن والعمل

 وعلى ،الشخص ي تخطيطه حسن مدى على أساس ي بشكل يعتمد بعدها،و  التقاعد عند حياته نمط عن

 .املرحلة لهذه رؤيته بعد

  لومعامل ومن
 
 فكلما وبالتالي ،استثمار أي مردود تحديد في أساس ي عنصر الوقت أن املال عالم في أيضا

 ،ماللل الوقتية القيمة مبدأ بحسب وذلك ،االستثمار هذا على العائد ازداد كلما امبكر   رااالستثم بدأ

 .الغد في االستقرار ضمان مفتاح هو اليوم فاالدخار

 بين يوازن  علمي بأسلوبو  ،مدروسة وبطريقة واعدة قطاعات في يكون  أن يحتاج استثمار أي أن غير

 .املرجو واملردود املحتملة املخاطر

 لذا االختصاص، أصحاب عند الإ متوافرة تكون  ال قد املالية املجاالت في خبرات يتطلب ذلك أن وبما

 هيئات أو صناديق أو أفراد أكانوا سواء املجال هذا في االختصاصيين بخبرات باالستعانة ننصح

 .االستثمار لصحة اضمان   ،مجاالت هكذا في متخصصة

 ويحدد ،نفسه يسأل أن املرء على ،التقاعد لفترة وأهميته وصوابيته االستثمار بمقتضيات ولإلحاطة

 :التالية الخمسة األسئلة على جاباتإ

  ليه؟إ أطمح الذي التقاعد مستوى  هو ما -1

 بعد لتحقيقه فرد أي يطمح يذال واملعيشة الدخل مستوى  تحدد السؤال هذا على جابةال  -

 .التقاعد

 ؟االستثمار بعملية ءللبد األنسب الوقت هو متى -2
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 العائدات كانت كلما ،اكر  مب باالستثمار الفرد باشر فكلما الوقت، بعامل يتعلق هنا والجواب -

ا، ناذكر  كما أعلى  .للمال الوقتية القيمة بفعل وذلك سابق 

 ؟وألسرتي لي مناسب قاعدت لضمان املداخيل من حتاجا كم -3

 قبل وما نتاجال  فترة أثناء دخاراال  وعلى األحزمة شد على الفرد قدرة مدى في تكمن هنا الجابة -

 االستثمار من املرجو املردود ازداد وبالتالي ،الستثمارا ازداد االدخار ازداد فكلما ،التقاعد

 .التقاعدي

 التقاعدي؟ مدخولي خيمضت أستطيع كيف -4

 كما ،واألفضل احديد  ت نهام الواعد اختيار وفي وتنويعها االستثمارات نوعية في هو الجواب -

 .املهمة هذهب املتخصصة والهيئات والصناديق الخبراء لىإ باللجوء هو كرالذ أسلفنا

 التقاعدية؟ معيشتي كلفة تخفيف أستطيع كيف -5

 الكلف ومن املديونية من الحد لىإ تهدف ،التقاعد قبل محددة جراءاتإ باتخاذ يكون  الجواب -

 .الباذخة واملصاريف والقروض يجاراتال : مثل املوارد تستنزف التي ،الثابتة

 ما فترة في مداخيل يضمن الفرد نأل  ،املجتمع على كما األفراد على يجابيإ مردود ولالستثمار

 .الكريم العيش وألسرته له تحفظ ،التقاعد وبلوغ العمل ترك بعد

 جابياتيإو  انعكاسات الفرد به يقوم الذي ستثمارال لف والوطني، تماعياالج الصعيدين على أما

 كتمويل يخرج والهيئات، الصناديق في استثماره يتم الذي املال أن لىإ ذلك ونعزو  ،عليهما كبيرة

 ،االقتصادي النمو تحفز أنها كما ،املعني للبلد جماليال  املحلي الناتج ترفع منتجة ملشاريع

 يمكنه أعلى تنافس ي مصاف لىإ البلد ترفع فهي وبالتالي الجديدة، لألجيال عمل فرص توفرو 

 .واملواطن الوطن بناء مسيرة في اقدم   واملض ي التحديات مواجهة من
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