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نصائح مالية )مادة إعالنية(

قوموا بتاأمين اأموركم المالية مع اأب�صط واأن�صب واأ�صلم خيارات ال�صتثمار؛ وهو ح�صاب وديعة يحافظ على روؤو�س اأموالكم ويعود عليكم بفوائد اأعلى.

الوديعة لأََجل ثابت  هي وديعة اأ�صا�صية ثابتة حيث تح�صلون على اإيرادات 
الفوائد اعتماًدا على عملة وديعتكم والفترة الزمنية التي توقفتم فيها عن ال�صحب 

من هذا الح�صاب. قد تتفاوت الفترة الزمنية )اأو تاريخ ال�صتحقاق( من �صهر 

واحد اإلى عدة �صنوات؛ كلما كانت فترة ال�صتحقاق اأطول، �صترتفع قيمة الفائدة 

التي تح�صلون عليها. لكن في حال قمتم بال�صحب من هذا الح�صاب  قبل 

تاريخ ال�صتحقاق، �صتخ�صرون الفائدة المترتبة على المدة المتبقية. فيما يلي 

خياران لتجّنب ال�صحب المبّكر:

تنظيم ح�صاب الوديعة الخا�س بكم لتح�صلوا على فائدتكم �صهرًيا . اإذا كانت 

وديعتكم الثابتة على �صبيل المثال، 100,000 دينار وتك�صب فائدة مقدارها 

5% �صنوًيا، يمكن اأن تح�صلوا على فائدة �صهرية مقدارها  416 ديناًرا اأردنًيا 

دون الإخلل ب�صروط ح�صاب الوديعة.  

ا�صتخدام ح�صاب الوديعة ك�صمان مقابل قر�س. في حال احتجتم اإلى 

ال�صيولة قبل تاريخ ا�صتحقاق وديعتكم، يمكنكم التفكير بالح�صول على 

قر�س مقابل ح�صاب الوديعة دون الإخلل ب�صروط الوديعة. على 

�صبيل المثال، لنفتر�س اأنكم بحاجة اإلى مبلغ 50,000 دينار اأردني

من وديعتكم الثابتة ومقدارها 100,000  دينار، فمن خلل اأخذ قر�س 

بمبلغ 50,000  دينار بن�صبة فائدة �صنوية قدرها 8%، �صتدفعون  في 

النهاية 4,000  دينار اأردني كفائدة لل�صنة الأولى عن هذا القر�س، في 

َجل ثابت  في 
َ
حين �صتح�صلون على 5,000 دينار على ح�صاب الوديعة لأ

الفترة الزمنية ذاتها.

ح�صابات غير المقيمين     هي خيار جيد اإذا كنتم اأردنيين غير مقيمين  في 
الأردن وتعملون  في الخارج، وترغبون في فتح ح�صاب وديعة بالعملة الأردنية. 

وهي ح�صابات تقدم ن�صبة فائدة اأعلى من الح�صابات الأخرى بعد خ�صم 

ال�صرائب )الدخل الإجمالي ناق�س �صافي ا�صتقطاعات ال�صريبة(، حيث 

يقوم البنك بدفع ال�صريبة نيابة عنكم.

ح�صابات i-Saver 1    هي عبارة عن ح�صابات عبر الإنترنت تعمل بمثابة 
ح�صابات توفير اإلكترونية يمكنكم فتحها واإدارتها عبر �صبكة الإنترنت. هذا 

النوع من ح�صابات الوديعة يقدم لكم ن�صبة فائدة عالية على متو�صط   الر�صيد 

وي�صمح لكم بال�صحب من الح�صاب. اإذا كان ر�صيد ح�صابكم في بداية ال�صهر 

يبلغ 5,000 دينار ور�صيدكم في نهاية ال�صهر هو  100  دينار، يتم احت�صاب 

�صعر الفائدة على متو�صط   الر�صيد )ولي�س الر�صيد النهائي(، مما يزيد من 

قيمة الفائدة التي تح�صلون عليها.    

www.investbank.jo للح�صول على المزيد من الن�صائح، زوروا الموقع

تمثل المعلومات المذكورة في هذه المقالة ن�صائح عامة، ول ينبغي اأن يف�صرها 

القّراء على اأنها تو�صيات مالية م�صمونة لتخاذ اأي اإجراء.

   تقوم بع�س البنوك في ال�صوق الأردنية بتقديم هذه الخدمة، ومنها

. InvestBank
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