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نصائح مالية )مادة إعالنية(

برعاية

في ظل الركود القت�شادي العالمي، يعد النقد اأكثر الأ�شول اأماًنا لكم ولأفراد اأ�شرتكم. فبدًل من اأن تقل القوة ال�شرائية لأموالكم النقدية 

نتيجة الت�شخم، ا�شتثمروا اأموالكم لتحقيق عائد مقبول.

كيف: خذوا بعين العتبار ال�شتثمار في �شناديق ال�شتثمار. �شناديق 

ال�شتثمار هي خيارات متاحة للجميع.  

متى: عندما يكون اأداء جميع ال�شتثمارات الأخرى �شعيًفا، قد تكون �شناديق 

ال�شتثمار التوجه الأمثل  لال�شتثمار.   

لماذا: قد تتيح �شناديق ال�شتثمار التعر�ض لأ�شواق واأنواع وفئات اأ�شول 

مالية مختلفة، ويمكن هيكلتها لتلبي توقعاتكم ال�شتثمارية المحددة 

ويمكن اأن تتيح لكم فر�شة ال�شتفادة من خبرات مدراء وم�شت�شاري 

ال�شناديق ال�شتثمارية المتخ�ش�شين.      

باخت�شار: يمكنكم اختيار ال�شناديق ال�شتثمارية لتالئم درجة المخاطرة 

المقبولة لديكم. ويرتبط تحديد درجة المخاطره المقبولة لديك بالهدف 

من ا�شتثماركم، والمدة الزمنية المرتبطة با�شتثماركم وقدرتكم على 

التعامل مع الخ�شائر المالية.  

هل تخ�شون المخاطرة؟ 
اإذا كانت الغاية من الإ�شتثمار هي توفير الر�شوم الجامعية لأبنائكم 

خالل خم�ض �شنوات،  فهذا يجعلكم م�شتثمرين متجنبين للمخاطرة لأن 

المدة الزمنية المحدودة قد ل ت�شمح لكم با�شترداد قيمة ا�شتثماركم في 

حال تراجع اأداء ال�شوق.

تحقيق عائد اأعلى على اإ�شتثماراتكم مقرون بدرجة مخاطرة اأعلى.

اإذا كنتم تدخرون لتقاعدكم بعد 30 عاًما، قد يجعلكم ذلك اأكثر مياًل 

للمخاطرة بما اأن لديكم مت�شع من الوقت لال�شتفادة من تقلبات ال�شوق 

الم�شتقبلية اإذا تراجع اأداء ا�شتثماركم.  

اأنواع ال�شناديق اال�شتثمارية: م�شمونة اأو غير م�شمونة 
ال�شناديق الم�شمونة: تقّدم ال�شناديق ال�شتثمارية �شمانات على 

قيمة ا�شتثماركم اأو عائد اأدنى م�شروط بفترة زمنية محددة. فعلى �شبيل 

المثال، العائد الم�شمون الذي يعادل  3% �شنوًيا يعني اأن ا�شتثماركم 

بقيمة 1,000 دينار اأردني �شيحقق عائًدا قيمته 30 ديناًرا. اإذا تراجعت 

الأ�شواق، �شت�شتمرون بتلقي عائد قيمته 30 ديناًرا وتقللون من خطر خ�شارة 

ا�شتثماراتكم. من ناحية اأخرى، اإذا كانت الأ�شواق جيدة، وعلى �شبيل المثال 

تحقق عائد بن�شبة 10%، �شت�شتمرون بتحقيق عائًدا بن�شبة 3% ولن ت�شتفيدوا 

من تقلبات ال�شوق.         

ال�شناديق ال�شتثمارية غير الم�شمونة: تت�شمن عادة انتهاز الفر�ض 

ال�شتثمارية في ال�شوق، الذي ينطوي على مخاطر اأعلى بما اأنكم معر�شون 

لخ�شارة اأي عائد محتمل بالإ�شافة اإلى قيمة ا�شتثماركم. لكن الجانب الم�شرق 

من ال�شتثمارات غير الم�شمونة هو كون عائداتكم غير محددة م�شبًقا واإذا 

ا.   كانت الأ�شواق جيدة، فاأنتم على الأرجح في و�شع جيد اأي�شً

      

ال�شناديق المدارة الن�شطة اأو ال�شناديق المدارة ال�شاكنة 
اإدارة �شندوق ال�شتثمار ال�شاكنة هي نهج اإدارة ترتبط بالمخاطر المنخف�شة. 

قد تدركون اأن التفّوق على الأ�شواق من الأمور ال�شعبة ومن الأف�شل محاكاة 

توّجه ال�شوق العام من خالل تحديد اأهدافكم ال�شتثمارية لن�شخ اأداء ال�شوق. 

في حين اأن هذا يعد اأقل مخاطرة، اإل اأنه يحد من قدراتكم على تحقيق اأرباح 

ا�شتثنائية ت�شتحق المفاخرة في الأو�شاط الجتماعية!  

هدف اإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية الن�شطة هي تحقيق عائد اأعلى من اأداء 

ال�شوق ب�شكل عام  وهو نهج اإداري محفوف بالمخاطر.

في حال حقق ال�شندوق ال�شتثماري هدفة �شتحققون عوائًدا مجزية وتكون 

ر�شوم اإدارة هذه ال�شناديق اأعلى من غيرها لما يبذله مدراء ال�شندوق من 

مجهود ومتابعة ودرا�شة.  

www.investbank.jo للمزيد من الن�شائح، زوروا الموقع

* المعلومات الواردة في هذه المقالة تمثل ن�شيحة عامة ول ينبغي اأن يف�شرها القراء 

كتو�شيات مالية م�شمونة عند اتخاذ اأية اإجراءات.  


