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1- حفظ اأموالكم في ح�صاب م�صرفي للح�صول على

فائدة �صنوية
 �سعوا جانًبا مبلًغا محدًدا من المال في البنك دون ا�ستخدامه لفترة 

من الزمن، �ستك�سبون مبلًغا قلياًل من الفائدة مقابل ال�سماح للبنك 

باالحتفاظ باأموالكم.  

�صبب اأهميته: هذا النوع من اال�ستثمار مبا�سر وب�سيط والعائد م�سمون. 

2- �صراء اأ�صهم في �صركة  )ال�صتثمار في الأ�صهم( 

قوموا بذلك الآن: هل �سمعتم تحليالت مالية جيدة عن �سركة محددة؟ 
ا�ستروا بع�ض اأ�سهمها اإذا كانت �سركة م�ساهمة عامة. فاإذا افتر�سنا 

اأن �سعر ال�سهم عشرة دنانير اأردنية، فاإن ا�ستثمار 5,000 ديناًرا اأردنًيا 

�سيمكنكم من �سراء 500 �سهم.    

�صبب اأهميته: في حال �سراء اأ�سهم في �سركة م�ساهمة عامة ، فهذا يعني ملكية 
جزئية لل�سركة. ولديكم حرية بيع ا�ستثماراتكم في اأية لحظة وبذلك تحظون 

على عائد جيد على اال�ستثمار )اطلعوا على النقاط 3 و 4(. 

3- ال�صتفادة من توزيع الرباح على الأ�صهم

انتظروا توزيع االأرباح! بمجرد اإعالن النتائج المالية في نهاية ال�سنة، قد يقرر 

مجل�ض اإدارة ال�سركة توزيع االأرباح على الم�ساهمين. اإذا قاموا بتوزيع ن�سف 

دينار لل�سهم الواحد، فاإن هذا �سي�سكل عائًدا لكم مقداره 250 ديناًرا. وفي 

الوقت ذاته، تحتفظون بملكية 500 �سهم.    

�صبب اأهميته: يمكنكم اإعادة ا�ستثمار المال الذي ح�سلتم عليه من االأرباح اأو 
تخ�سي�سه لدفع فواتير المنزل والر�سوم الجامعية الأطفالكم اأو البدء بم�سروع 

اأو التبرع لجمعيات خيرية. كلما زادت ح�ستكم من االأ�سهم، كانت فر�سة 

ربحكم اأكبر.  

4- تحقيق ربح من ال�صتثمار في الأ�صهم عن طريق بيع

اأ�صهمكم بقيمة اأعلى من كلفة ال�صهم
لنفتر�ض اأن �سعر ال�سهم ارتفع لي�سبح 11 ديناًرا اأردنًيا  لل�سهم الواحد، يمكنكم 

اأن تقرروا بيع 500 �سهم وتحقيق ربح مقداره  دينار واحد لكل �سهم. 

�صبب اأهميته: يعد اال�ستثمار في االأ�سهم ا�ستثماًرا طويل االأجل 
ومحفوًفا بالمخاطر، لكنه قد يوفر عائدات اأعلى و�سيولة اأكبر. ولنفتر�ض 

اأنكم قد جمعتم االأرباح وبعتم االأ�سهم في غ�سون عام، ف�سي�سل مقدار العائد 

ال�سنوي اإلى 15% )250 ديناًرا + 500 ديناًرا(/5,000 ديناًرا(. 

5- ال�صتثمار في �صندات ال�صركات والجهات الحكومية 
)ال�صتثمار الذي يحقق لكم الدخل الثابت( وتحقيق 

الربح من ا�صتثماركم 
ا�ستثمروا في ال�سندات التي ت�سدرها ال�سركة، وهذا يجعلكم اأحد

المدينين لل�سركة، ويوؤهلكم للح�سول على دفعات الفائدة، باالإ�سافة 

اإلى ا�سترجاع اأموالكم في نهاية فترة اال�ستثمار. 

�صبب اأهميته: هذا النوع من اال�ستثمار ينطوي على مخاطر اأقل من 
ا�ستثمارات االأ�سهم؛ حيث اإن ن�سبة الفائدة محّددة �سلًفا وت�سمنون ا�سترجاع 

راأ�سمالكم االأولي)رغم اأن مخاطر ائتمان ال�سركة تعد عاماًل ينبغي مراعاته(.    

6- ال�صتثمار في �صناديق ا�صتثمارية  

ماذا لو كان مبلغ  5,000 ديناًرا يمّكنكم من �سراء اأ�سهم في 20 

�سركة مختلفة؟  ماذا لو اأمكنكم ا�ستثمار هذا المبلغ في مجموعة 

من االأ�سهم وال�سندات والودائع الم�سرفية؟ اإن تنويع ا�ستثماراتكم 

بين اأدوات ا�ستثمارية مختلفة، و�سركات م�سدرة في قطاعات 

متنوعة واأ�سواق عديدة يقلل المخاطر ويح�سن من عائداتكم المتوقعة.     

�صبب اأهميته: باالإ�سافة اإلى ما يطرحه هذا الخيار من تنوع كبير يتنا�سب 
مع احتياجاتكم وتوقعاتكم المحددة، فاإن ال�سناديق اال�ستثمارية يديرها 

متخ�س�سون يقومون بتنفيذ ا�ستراتيجيات مالية تم تحليلها ودرا�ستها جيًدا 

لزيادة عائداتكم المتوقعة.    

6 أفكار
الستثمار أموالكم

برعاية

يعتمد  بناء االأمن المالي الأ�سرتكم على معرفة كيفية 

ا�ستثمار اأموالكم. تابعوا القراءة لتتعرفوا على اأفكار حول 

طرق ا�ستثمار واإدارة اأموالكم.

نصائح مالية )مادة إعالنية(


