نصائح مالية (مادة إعالنية)

برعاية

االستثمارات من خالل
التمويل باالقتراض الجزئي

�سواء �أكنتم تتطلعون ل�شراء وا�ستئجار عقارات �أو بب�ساطة االحتفاظ بها حتى تزداد قيمتها ،قد يكون الإ�ستثمار بالأ�صول
من خالل التمويل باالقترا�ض الجزئي هو الخيار ال�صحيح بالن�سبة لكم ،تابعوا القراءة للتع ّرف على المزيد.

�أراد كل من �سوزانا ومنير �شراء قطعة �أر�ض بمبلغ � 20ألف دينار �أردني،
لذا قاما بادخار جزء من دخلهما ال�شهري الى �أن تمكنا من جمع
المبلغ المطلوب (ا�ستثمار تقليدي).
�إذا �أردتم �أن تحذوا حذوهما :لنفتر�ض �أنه يمكنكم ادخار مبلغ  1,000دينار
�أردني من دخلكم ال�شهري؛ فهذا يعني �أنكم بحاجة �إلى � 20شه ًرا لتوفير
قيمة اال�ستثمار المطلوب ،مما قد ينتج عنه �إما خ�سارة فر�صة اال�ستثمار �أو
�شرائه بمبلغ �أكبر ،مما يقلل من العائد الإجمالي لكم.
�أراد كل من النا وزياد �شراء قطعة �أر�ض بقيمة  20,000دينار �أردني ،فقاما
باقترا�ض المبلغ المطلوب (الرفع المالي بالمديونية) ،ومن ثم ادخار جزء
من دخلهما ال�شهري ل�سداد القر�ض.
�إذا �أردتم �أن تحذوا حذوهما :لنفتر�ض �أنكم قمتم باقترا�ض مبلغ
 20,000دينار �أردني ،يمكنكم �شراء العقار مبا�شرة واال�ستفادة من ارتفاع
الأ�سعار خالل الع�شرين �شه ًرا مع �سداد  1,000دينار �أردني �شهر ًيا حتى
تتم تغطية قيمة القر�ض ،وكذلك الفائدة المفرو�ضة عليه .عليكم الت�أكد
من وجود هام�ش ربح معقول بعد �سداد القر�ض والفائدة لتبرير المخاطر
المرتبطة بهذا النوع من اال�ستثمار.

مخاطر اال�ستثمار بالأ�صول كالعقارات
يمكن للإ�ستثمار في الأ�صول ك�شراء العقارات من خالل تمويلها
باالقترا�ض الجزئي� ،أن يزيد عائداتكم كما يمكن ان ي�ؤدّي الى
ت�ضخيم خ�سائركم �أي�ض ًا.
لنفتر�ض �أنكم ا�ستثمرتم بالأ�صول من خالل االقترا�ض الجزئي
لمدة �سنتين ،ومن ثم قمتم ببيع قطعة الأر�ض .ولكن خالل هذه الفترة،
ارتفع ال�سعر بن�سبة � %5سنو ًيا؛ ف�إذا كنتم تدفعون  %8فائدة على القر�ض
طيلة ال�سنتين ،تكونون قد خ�سرتم ا�ستثماركم.
ي�ش ّكل اال�ستثمار في العقارات مخاطر تتمثل في �ضعف الأداء ،مما يعني
�أن �سعر العقار قد ينخف�ض مع مرور الوقت ،نتيجة لعدة �أ�سباب.
في اال�ستثمار التقليدي� ،إذا قمتم ببيع ممتلكاتكم بمبلغ  15,000دينار
�أردني بعد مرور �سنتين� ،سيخ�سر ا�ستثماركم  5,000دينار �أردني� .أما في
اال�ستثمارات في الأ�صول كالعقارات من خالل تمويلها باالقترا�ض الجزئي،
ال يزال يتوجب عليكم �سداد مبلغ  20,000دينار �أردني للبنك ،بالإ�ضافة
�إلى الفوائد المتراكمة.
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هل الرفع المالي بالمديونية منا�سب لكم؟
ثمة عوامل عدة ينبغي مراعاتها لم�ساعدتكم على تحديد ما �إذا كان
الرفع المالي بالمديونية هو الخيار ال�صحيح بالن�سبة لكم ولأ�سرتكم:
هل لديكم هدف ا�ستثماري محدد؟
ما هي المدة المحددة لال�ستثمار؟
ما هو مقدار الديون التي تتحملونها حتى الآن؟
ما مدى ثبات دخلكم ال�شهري؟
ما مدى تحملكم للتعر�ض للمخاطر؟
ن�صائح البنك اال�ستثماري للح�صول على ا�ستثمارات ناجحة بالأ�صول
كالعقارات من خالل تمويلها باالقترا�ض الجزئي
ت�أكدوا �أن يمتد الإطار الزمني لال�ستثمار الخا�ص بكم لفترة طويلة.
تنخق�ض القوة ال�شرائية لأموالكم مع مرور الوقت ،مما يجعل من دفع مبلغ
 1,000دينار �أردني خالل � 10سنوات �أقل قيمة من  1,000دينار
�أردني في الوقت الحا�ضر.
اقتر�ضوا مبل ًغا �أقل مما يمكنكم �سداده .وبهذه الطريقة� ،ست�شعرون
بالراحة عند �سداد القر�ض ولن ت�ضطروا لبيع ا�ستثماراتكم �أو �أية �أ�صول
�أخرى ل�سداده.
اختاروا منتجات الرفع المالي بالمديونية ال�صحيحة .توفر البنوك العديد
من العرو�ض التناف�سية التي تتم باالقترا�ض الجزئي للعقارات؛ و�سي�ضمن
البحث المنا�سب لكم الح�صول على �أف�ضل ال�شروط الممكنة.
ن ّوعوا ا�ستثماراتكم .فبد ًال من �شراء قطعة �أر�ض بقيمة
 100,000دينار �أردني ،قد ترغبون ب�شراء قطعتين
�صغيرتين في موقعين مختلفين �أو توزيع ا�ستثماراتكم
ما بين العقارات والأ�سهم ،وبالتالي التقليل
من خطر �ضعف الأداء.
* تع ّد المعلومات المذكورة
في المقالة ن�صائح عامة
وال يجب تف�سيرها من قبل
الق ّراء على �أنها تو�صيات
مالية م�ضمونة التخاذ
�أي �إجراء.
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