
 حقٌقة تدرك ال ٌجعلك والعواطف األمنٌات وراء الجري1.

 .لها تتعرض قد التً المخاطر

 من والخروج للدخول السلٌم والتخطٌط المنطق اعتمد2.

 .السوق

 من لفئة المعلومات بتسرٌب المطلعٌن بعض قٌام3.

 الوطنً باالقتصاد ٌضر أخالقً غٌر سلوك المستثمرٌن

 .القانون طائلة تحت المخالف وٌضع

 السوق دخول قبل الضرورٌة بالمعلومات تتزود لم اذا4.

 .الخسارة فانتظر

 الشائعات تجنب لذلك، ..علٌك تقضً فقد ...الشائعات احذر5.

 بسطوته مدفوعا   ٌرغب جشع شخص شائعة كل فخلف

 لمصلحته المال رأس سوق توجٌه فً المالٌة وقوته

 .واستثماراتك أموالك الستغالل الفرصة وٌتحٌن

 1-7نصائح مهمة



المالٌة متابعتك إلى استند الشراء أو بالبٌع قرار اتخاذ عند 

 االفصاحات من مستفٌدا والخسائر واألرباح والمٌزانٌات

 فاستعن وإال الصحف فً تنشر التً والبٌانات الدورٌة

 التحلٌل فً متخصصة جهة أو به وتثق مالً بمستشار

 .لألسهم والفنً المالً

المال رأس سوق فً لالستثمار كافٌة خبرة لدٌك تكن لم إذا 

 بعد االستثمارٌة المحافظ أو الصنادٌق فً تستثمر أن ٌمكنك

 كفاءات لدٌها ألن نظرا   وذلك وسٌاستها ألدائها دراستك

 وتقلٌل االستثمارات بتنوٌع وتتمٌز أموالك إلدارة مؤهل

 .المخاطر

نسب أساس على االستثمارٌة محفظتك توزع أن ٌفضل 

 .قلٌلة استثماراتك كانت إذا خاصة العائد ثم المخاطر

 2-7نصائح مهمة



ألنك باستثماراتك ٌضر سلوك بهم واللحاق للجموع االنضمام 

 مرتفعة أسعارها تكون األسهم مشتري قافلة ذٌل فً جئت إذا

 األسعار تكون البائعٌن طابور مؤخرة فً تكون وعندما

 بسعر السهم شراء عن ناتجة خسارة ٌعن مما منخفضة،

 .منخفضة بقٌمة وبٌعه مرتفع

 

بالبٌع فتهرول الداخلً وإحساسك عواطفك وراء تنزلق ال 

 الهبوط دورة حالة فً األسعار انخفاض من بالخوف مدفوعا  

 حالة فً السعر انتعاش استمرار تمنً منطلق من أوتشتري

 .والمنطق العقل على اعتمادا   قراراك اتخذ .الصعود دورة

 وسٌاستك أهدافك فٌها تحدد لالستثمار واضحة خطة وضع

 .السوق من والخروج للدخول

 

 3-7نصائح مهمة



نهاٌة ال ما إلى االتفاع فً تستمر أن ٌمكن ال األسهم أسعار 

 دورات .طوٌلة لمدد منخفضة تظل أن ٌمكن ال أنها كما

 .هبوط دورات عادة ٌتبعها الصعود

الٌومً التذبذب متابعة فقط المهم لٌس للمستثمر بالنسبة 

 السوق لمؤشر العام االتجاه على التركٌز هو األهم ،لألسعار

 .البعٌد المدى على والسهم

بغرض السداد على مقدرتك ٌفوق بما خاصة االقتراض 

 بالمخاطر، محفوفة مغامرة هو المالٌة األوراق فً االستثمار

 تسدٌد بعد ادخرتها التً أموالك من بجزء تستثمر أن األفضل

 .التزاماتك

 4-7نصائح مهمة



من لدٌه بما ثقته ٌحوز الذي الوسٌط على المستثمر ٌقبل 

 وعدم لعمالئه واحترامه .المالً السوق فً وخبرة سمعة

 واهتمامه ،ٌستثمرونه الذي المبلغ لحجم تبعا   بٌنهم التمٌٌز

 مكالماتهم على الرد فً وسرعته استفساراتهم على باإلجابة

 .والشراء البٌع ألوامر تنفٌذه وسرعة الهاتفٌة

الجوهرٌة القرارات عن الشركات جانب من الفوري اإلفصاح 

 على الطرٌق ٌقطع الختامٌة والحسابات المالٌة والبٌانات

 الثقة مسألة تعد المالٌةالتً للسوق الشفافٌة وٌوفر الشائعات

 .والدقة الحساسٌة من عالٌة درجة على وبمصداقٌته به

توجٌه فً اإلعالم ووسائل الصحف المضاربٌن بعض ٌستغل 

 األسهم ألسعار توقعات تقدٌم عبر الخاصة لمصلحتهم السوق

 على تعتمد ال .موضوعٌة مالٌة تحلٌالت إألى االستناد دون

 .محاٌدٌن لمحللٌن آراء تدعمها مالم منشورة توقعات

 5-7نصائح مهمة



بها ٌقوم والتً المستثمرٌن لفئة المعلومات تسرٌب ظاهرة 

 هً والمدٌرٌن اإلدارات مجالس أعضاء من المطلعٌن بعض

 وٌضر واألنظمة القوانٌن ٌخالف أخالقً غٌر سلوك

  .الوطنً باالقتصاد

فً بالتعامل الراغبٌن المستثمرٌن المالٌة األوراق هٌئة تحذر 

 الشركات أن من التأكد عدم نتائج من األجنبٌة البورصات

 طرٌق عن وذلك الهٌئة قبل من مرخصة خاللها من المتعامل

 الموقع على المرخصة الشركات قائمة على االطالع

  .  www.jsc.gov.jo  :اإللكترونً

 

شروط على المستثمرٌن اطالع ضرورة على الهٌئة تؤكد 

 اإلرشادٌة النشرة قراءة وكذلك الشركات، هذه مع التعاقد

                                                       .علٌها التوقٌع قبل بعناٌة الهٌئة عن الصادرة

 6-7نصائح مهمة



توعٌة ضرورة إلى المرخصة الشركات الهٌئة تدعو 

  وبأن األجنبٌة بالبورصات التعامل مخاطر من المستثمرٌن

 .مؤكد غٌر الربح

 

من العدٌد على ٌنطوي األجنبٌة بالبورصات التعامل إن 

 واألحداث الصرف أسعار تقلبات مخاطر مثل المخاطر

 .االنترنت وانقطاع والسٌاسٌة االقتصادٌة

 

غٌر لممارسة تعرضت إن المستثمر عزٌزي تتردد ال 

 بتقدٌم تبادر بأن المالٌة األوراق فً تعاملك عند عادلة

 .المالٌة األوراق هٌئة إلى شكوى

 

 7-7نصائح مهمة


