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مؤسسة اإلمارات هي مؤسسة وطنية من دولة اإلمارات العربية المتحدة تهدف إلى تمكين الشباب من خالل تسهيل 
الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص. وقد تم تأسيس مؤسسة اإلمارات في شهر أبريل من عام 2005 كمبادرة من 
صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة. وفي عام 2012 
تم إشهار المؤسسة مرة أخرى تحت إسم »مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب« كمبادرة وطنية متكاملة تسعى لالستثمار 
في شباب دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتستخدم إستراتيجية المؤسسة نموذج العمل الخيري التطوعي لتطوير برامج 
تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي مستمر في حياة شباب دولة اإلمارات العربية المتحدة بطريقة قابلة للقياس بغرض التأكد 
من استدامة هذا التأثير. ويتولى سمو الشيخ/ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة اإلمارات العربية المتحدة رئاسة 
المؤسسة التي تركز على برامج الدمج االجتماعي، والقيادة والتمكين، والمشاركة المجتمعية، بما فيها برنامج »إصرف صح« 

لنشر الوعي بالثقافة المالية. 

.www.emiratesfoundation.ae للمزيد من المعلومات عن مؤسسة اإلمارات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

معلومات عن مؤسسة اإلمارات 

معلومات عن برنامج »نقودي«

العميل العزيز، 

من المهم أن تدرك كيفية إدارة شؤونك المالية بفاعلية. ولهذا السبب قمنا بتطوير برنامج ثقافة المسؤولية 
المالية »نقودي« بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات. 

إدارة  المزيد عن كيفية  يرغبون في معرفة  الذين  البرنامج بهدف مساعدة األشخاص  لقد تم تصميم هذا 
شؤونهم المالية بشكل أفضل حيث يلقي برنامج »نقودي« الضوء على المهارات المالية الالزمة إلرساء أسس 

قوية ومتينة تضمن النجاح في المستقبل. 

يحتوي هذا الدليل على معلومات وأفكار وأدوات صممت لترسيخ فهم المعلومات والمفاهيم وتطبيقها 
عمليًا لمساعدتك من أجل تحقيق أهدافك المالية.

وأصدقائك  أسرتك  أفراد  تشارك  أن  نرجوا  لك،  نافعًا  »نقودي«  برنامج  دليل  كتيب  تجد  أن  نأمل  إذ  ونحن 
المعلومات الواردة فيه.

مع الشكر والتقدير, 

سونيا سانتولين
 اخصائي استدامة 
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أن تناولك قهوتك الصباحية في بيتك ضمن األجواء األسرية المريحة يوفر لك 
15 درهم يوميًا بما يصل إلى 5.500 درهم تقريبًا سنويًا

أن 24% فقط من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة لديهم مدخرات 
كافية لإلنفاق منها في حالة عدم الحصول على راتب لمدة 4 أشهر1

أن 26% فقط من المقيمين في دولة اإلمارات العربية  المتحدة يدخرون جزءًا 
من أموالهم بصفة منتظمة2

أن األسرة التي تحتفظ بخطة إدخار تدخر ضعف ما تدخره أي أسرة ليس لديها 
خطة إدخار3

أنه يمكنك إيداع مبلغ ثابت من المال تلقائيًا في حساب محدد عند إستالم 
راتبك. إطلب من ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه في بنك 

أبوظبي التجاري تعريفك بالطريقة التي يمكننا مساعدتك بها

هل تعلم؟ 

1    إستطالع رأي الشباب العربي- أصداء بيرسون- مارستيلر2011
2    إستبيان الشباب العربي 2010.

3    مع مراعاة  تساوي الدخل.

إطالق البرنامج

يحتوي كل قسم من هذا الدليل على العناوين التالية المنظمة بشكل يسهل الرجوع إليها: 

)1(
المقدمة

واألهداف

)2(
معلومات تحتاج

إلى معرفتها
وصف الموضوع

والهدف منه
معلومات أساسية

)3(
أنشطة
وأدوات

)5(
أفكار

مفيدة

تمارين وأدوات
لبناء الخبرة

أفكار ومصادر أخرى
مفيدة

)4(
هل تعلم؟
معلومات عامة
باإلضافة إلى
حقائق وأرقام

مفيدة

)6(
معلومات موجزة 

وإيضاحات
أفكارك ومواد

مفيدة
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أن 42% من المقيمين في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ال يعرفون كيفية وضع ميزانية4

أن فقط 17% من مواطني دولة اإلمارات العربية 
المتحدة يقومون بتسجيل مصاريفهم بشكل 

منتظم5

6 أن الشخص العادي يصرف أموااًل 3 مرات يوميًا

هل تعلم؟ 

6/5/4    إستبيان الثقافة المالية، مجلس أبوظبي للتطوير اإلقتصادي.

رة
دا

إ
ل 

وا
مـــــ

األ

إدارة 
األموال 

 SMART تعرف على كيفية وضع الميزانية وعلى اإلستراتيجية الذكية
وكيفية مقاومة مؤثرات البيئة المحيطة بك التي تشجعك 

على اإلنفاق غير المخطط له. يتعين عليك إجابة 
األسئلة التالية: 

ما هي الميزانية وكيف أضع هذه الميزانية؟ 

كيف أتأكد من أن الدخل والمصروفات تفي باألغراض المالية على األمدين 
القصير والطويل؟

ما هي األهداف الذكية ‘SMART’؟ 

كيف أتخذ قرارات مالية صحيحة بالرغم من الضغوطات والمؤثرات الخارجية؟
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توفر الميزانية صورة واضحة لمستقبلك المالي
تمنع اإلنفاق الزائد والدخول في ديون أكثر من الالزم وإهمال التوفير أو عدم تحقيق 

األهداف المالية
توضح لك الطرق النمطية التي تنفق بها أموالك

تساعدك على مقاومة الضغوطات الخارجية ووسائل التواصل اإلجتماعي واإلعالنات
تساعدك على تطوير نظام مالي أفضل

قم بإنجاز كل قسم من األقسام الواردة في ورقة العمل الخاصة بوضع الميزانية بالصفحة التالية
احتفظ باإليصاالت وكشوف الحسابات المصرفية في يدك إن أمكن

وضع الميزانية بأكبر قدر من التفاصيل يجعلها أكثر فائدة
المصروفات يجب أن تكون أقل من الدخل. صافي الدخل هو المبلغ المتبقي بعد المصروفات وهو 

الذي يحدد المبلغ الذي يمكنك إدخاره
هل مصروفاتك »إحتياجات« أم  »رغبات«؟ قلل من »الرغبات«

القسم )1(:

وضع الميزانية 

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

إن وضع الميزانية يساعدك على فهم أمورك المالية وتحقيق أهدافك. وفي هذا القسم، 
سوف تعرف: 

ما هي الميزانية؟
ما هي فوائد الميزانية؟

كيف يمكنك وضع ميزانية؟

الميزانية هي عبارة عن قائمة للدخل والمصروفات تستخدم لتخصيص األموال ألنشطة معينة خالل 
إطار زمني محدد.

ما هي الميزانية؟

ما هي فوائد وضع الميزانية؟

كيف يمكنني وضع الميزانية؟

1

2

3

ضع
و

ية
زان

مي
ال

تحلى بالصبر وإلتزم بالميزانية

ادخر لنفسك أواًل عن طريق إدخار مبلغ ثابت من 
الدخل قبل إنفاق أي مبالغ. إستخدم هذا المبلغ 

في تحقيق أهدافك المالية

قم بوضع جزء من صافي الدخل في حساب 
للطورائ وحاول التقليل من الديون والرغبات

مبلغ الطوارئ هو راتبك لمدة  3 إلى 6 أشهر

 adcb.com قم بزيارة موقعنا اإللكتروني
أو تحدث إلى ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي 

تتعامل معه لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وحلولنا 
المالية األخرى التي تساعدك على إدارة أموالك 

بالشكل الصحيح

أفكار مفيدة 
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األنشطة واألدوات 

كيف أقوم بوضع ميزانية؟
الدخل

المصروفات

القيمة )درهم(

القيمة )درهم(

الراتب 
العالوات الحكومية 

المكافآت 
7 أخرى

8/اإليجار  قسط تمويل المنزل
رسوم جمعية المالك و/أو الصيانة 

فواتير الخدمات 
إصالحات المنزل 
العمالة المنزلية 

أخرى 

أقساط قرض تمويل السيارة 
الوقود 

المواصالت )السيارة األجرة، الحافلة( 
إصالحات السيارة 

أخرى 

بطاقات االئتمان 
قرض/تمويل السيارة 

القرض/التمويل الشخصي 
أخرى 

الرسوم الدراسية 
البقالة 

المالبس 
الترفيه 

خدمات التجميل
األجازات 

تناول الطعام خارج المنزل 
أخرى 

تأمين على الحياة 
مدخرات تكاليف الدراسة الجامعية

مدخرات لما بعد التقاعد
أخرى 

حساب الحاالت الطارئة 
دفعات إضافية نحو تسديد الديون 

أخرى 

إجمالي المصروفات )ب = ب1+ب2+ب3+ب4+ب5+ب6+ب7(

صافي الدخل )جـ( = )إجمالي أ ــ إجمالي ب( 

صافي الدخل/المدخرات 

)ب( )درهم(

)جـ( )درهم(

القيمة من )جـ( )درهم(

التأمين الصحي 
الحاالت الطبية الطارئة 

اللياقة البدنية )عضوية النادي الرياضي( 
أخرى 

’SMART‘ أهداف االدخار الذكية

مجموع الدخل )أ( 

1 – ادخر لنفسك أواًل )ب1( 

2- المصاريف المنزلية

3- مصاريف المواصالت 

9 5- دفعات القرض/التمويل )باستثناء قرض تمويل المنزل(

6- مصروفات أخرى 

6- مصاريف التخطيط المالي

مجموع دفعات القرض/التمويل )ب5( 

مجموع المصروفات األخرى )ب6(

مجموع مصاريف التخطيط المالي)ب7(

)ب5( 

)ب6( 

)ب7( 

4- المصاريف الصحية 

مجموع مصاريف المنزل )ب2( 

مجموع مصاريف المواصالت )ب3( 

مجموع المصاريف الصحية )ب4(

)ب2( 

)ب3( 

)ب4( 

)أ( 

)ب1(

تتضمن األمثلة على الدخل الهدايا أو أرباح األسهم أو عوائد االستثمار.     7    
 9/8    تأكد من نسبة عبء الدين. وهي عبارة عن قدرتك على سداد القرض/التمويل عن طريق مقارنة دخلك بمبلغ الدين. على سبيل المثال، الشخص الذي يحصل على 40.000 درهم شهريًا ويدفع 

          قسط قرض/تمويل شهري بمبلغ 10.000 درهم تكون نسبة عبء الدين لديه 25%. وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحدد المصرف المركزي حد أقصى لنسبة عبء الدين يبلغ %50.

إيضاحات



14

 
 
 

األهداف هي أداة تمكنك من إدارة وهيكلة مدخراتك بشكل فعال
إستراتيجية اإلدخار الذكية ‘SMART’ تشكل  صورة واضحة لمستقبلك

القسم )2(:

’SMART‘ اإلستراتيجية الذكية
المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

يشكل كل من  اإلدخار ووضع األهداف الذكية ‘SMART’ عنصرين حيويين لبناء أسس مالية صلبة. 
في هذا القسم سوف تتعرف على: 

أهمية اإلدخار ووضع األهداف اإلدخارية
كيفية تحديد األهداف المالية على األمد القصير واألهداف المالية على األجل الطويل

’SMART‘ كيفية التأكد من أن أهدافك ذكية

يمكنك بناء قاعدة قوية لتحقيق أهدافك المالية عن طريق البدء باإلدخار مبكرًا وبصفة منتظمة.

ترمز حروف كلمة ‘SMART’ إلى الحروف األولى من:

لماذا اإلدخار مهمًا؟

ماهو  الهدف الذكي ‘SMART’؟ 

لماذا يجب وضع أهداف اإلدخار؟

1

3

2

المصروفات
الثقة بالنفساإلستقالل الماليتحقيق حلمكغير المتوقعة

إستعد لمواجهة
الظروف الطارئة 
واإلستفادة من 

الفرص

رؤيتك للنجاحراحة البالحقق أحالمك

خار
إلد

ا
ي

ذك
 ال

ف
هد

وال

Specific محدد

Measurable قابل للقياس

Achieveable قابل للتحقق

Realistic واقعي

Time-bound ملتزم بالوقت

  
   
   
   
   
   

  
    
   
   
    

  
   
   

  
   
   
  
 

  
   
   
  
  

  

يجيب الهدف المحدد عن األسئلة الخمسة التالية: 
من هو الشخص المعني؟   

ماذا يريد أن يحقق؟   
ما الذي يسعى إلى تحقيقه من خالل هذه األهداف؟   

في أي مكان سيتم تحقيق هذه األهداف؟  
ما هى المتطلبات والقيود القائمة؟  

األهداف القابلة للقياس هي التي يمكن تتبع مدى تقدمها وقياس نتائجها عندما تتم 
اإلجابة عن األسئلة التالية: 

كم المبلغ؟   
كم العدد؟  

كيف أعرف عندما يتحقق الهدف؟  

يجيب الهدف القابل للتحقق على األسئلة التالية: 
كيف يمكن تحقيق الهدف؟  

إلى أي مدى يعتبر الهدف واقعيًا في ظل القيود القائمة؟   

يكون الهدف واقعيًا عندما تكون »نعم« هي اإلجابة على األسئلة التالية: 
هل يبدو هذا الجهد المبذول جديرًا باإلهتمام؟   

هل هذا هو الوقت المناسب؟   
هل هذا يتوافق مع اإلحتياجات األخرى؟  

هل أستطيع تحقيق هذا الهدف؟   

عادة ما يجيب الهدف الملتزم بالوقت عن األسئلة التالية: 
متى؟   

ما الذي يمكنني فعله بعد 6 أشهر من اآلن؟  
ما الذي يمكنني فعله بعد 6 أسابيع من اآلن؟  

ما الذي يمكنني فعله اليوم؟  

إسأل ما إذا كان الهدف الذكي ‘SMART’ هو عبارة عن »حاجة« أم »رغبة«. إمنح األولوية أواًل إلى »اإلحتياجات«. 

»إذا صوبت على الفراغ فإنك سوف تصيبه 
في كل مرة« ـ زج زجالر

لذلك، فوضع الهدف هو الشئ الذي تصوب نحوه، ولذلك يجب أن يكون الهدف ذكيًا 
‘SMART’ حتى يمكنك إصابته كل مرة.
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األنشطة واألدوات 

مثال توضيحي: هل هدف أحمد هو هدف ذكي ‘SMART’؟ 

أين يمكنك اإلدخار؟

 .’SMART‘ إستخدم إستراتيجية الهدف الذكي لتحديد ما إذا كان هدف أحمد هو هدف ذكي

إستخدم ورقة العمل المعدلة الخاصة باإلدخار الواردة أدناه للتعرف على الجوانب التي يمكنك فيها خفض 
المصاريف وزيادة المدخرات. 

يحتاج أحمد إلى
شراء سيارة

إجمالي قيمة السيارة
يبلغ 

150.000 درهم

الدفعة المقدمة تبلغ 
20% من إجمالي القيمة 

)30.000 درهم(

قرض/تمويل السيارة يحتسب
فائدة ثابتة/ربح ثابت بمعدل

2.5% سنويًا لمدة 60 شهر

القسط الشهري 
يبلغ 

2.250 درهم

يبلغ راتب أحمد الشهري 
20.000 درهم وهو المعيل 

الوحيد لألسرة

أحمد لديه
طفلين 

في المدرسة

مبلغ القرض/التمويل بعد 
خصم الدفعة المقدمة يبلغ

120.000 درهم

     

    

    

    

     

    

     

    

  

  

إحسب ميزانية أحمد بإستخدام ورقة العمل الخاصة بالميزانية المذكورة في الصفحة 12

هل هدف أحمد المتمثل في شراء هذه السيارة هدف ذكي ‘SMART’؟ 

 :’SMART‘ تذكير باألهداف الذكية

هل الهدف قابل للتحقيق؟  هل الهدف قابل للقياس؟         هل الهدف محدد؟   

هل الهدف ملتزم بالوقت؟      هل الهدف واقعي؟   

بماذا تنصح أحمد؟ 

ضع قائمة ببنود النفقات الحديثة

قم بتحديد النفقات التي يمكنك التقليل منها أو اإلستغناء عنها بشكل واقعي

قم بتقدير مبالغ النفقات المعدلة

قم بإحتساب إجمالي المدخرات الممكنة: المدخرات = )إجمالي أ( ـــ ) إجمالي ب(

  

  

  

قم بتجنيب نسبة صغيرة من راتبك الشهري لحساب الطوارئ. قم بزيادة رصيد 
هذا الحساب حسبما يسمح صافي دخلك حتى تقوم بإدخار ما يترواح بين 3 إلى 6 

أشهر من راتبك الشهري. ال تستخدم هذا الحساب إال في الحاالت الطارئة. 

اإلدخار يعتبر أداة عظيمة، ولكنه يمكن اإلستفادة من األموال المدخرة بشكل 
أفضل. 

فكر في أي من منتجات وأدوات بنك أبوظبي التجاري التي يمكنها مساعدتك 
على تحقيق أهدافك. 

قم باإلطالع على األفكار الجديدة المتعلقة باإلدخار المنشورة أسبوعيًا على 
موقع تويتر الخاص بمؤسسة اإلمارات وعلى حساب إنستجرام والفيس بوك من 

 @esrefsahEF خالل البحث عن كلمة

قم بزيارة موقعنا اإللكتروني adcb.com  أو تحدث إلى ممثل بنك أبوظبي 
التجاري الذي تتعامل معه لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وحلولنا المالية األخرى التي 

تساعدك على إدارة أموالك بالشكل الصحيح.

أفكار مفيدة 

مبلغ النفقات بند النفقات
)بالدرهم(

كيف يمكنك التقليل 
من هذه النفقات؟ 

المبلغ المعدل  
)بالدرهم(

300 درهم650 درهمتناول الطعام تناول الطعام بالخارج عدد مرات أقل

إيضاحات

إجمالي )ب(إجمالي )أ(

إجمالي المدخرات الممكنة  =  إجمالي )أ(  ــ  إجمالي )ب( = _____________________________________ درهم
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إدراك تأثير الضغوطات الخارجية واآلثار المترتبة على السلوك المالي لألفراد
أساليب مقاومة هذه الضغوطات واإلمتناع عن اإلنفاق غير المخطط له

الرغبة في شراء منتج جديد هي شئ عادي ولكن اإلنفاق الذي يتخطى إمكانيتك يمثل عادة سيئة
أوجدت وسائل التواصل اإلجتماعي ما يطلق عليه »ثقافة المنافسة« وهي الثقافة التي قد تؤدي إلى 

محاولتك إبهار أصدقائك
الدعاية واإلعالنات مصممة للتأثير على إنفاقك. إسأل نفسك ما إذا كنت تحتاج إلى ذلك المنتج علمًا 

بأن اإلعالنات ال تقدم دائمًا جميع المعلومات والتفاصيل المطلوبة
تذكر دائمًا األهداف المالية لتساعد نفسك على مقاومة الرغبة في الشراء غير المخطط له أو منع 

نفسك من التأثر بضغوطات األصدقاء
الوعي المستمر يمكنك من اإلختيار السليم وإتخاذ القرارات المبنية على معلومات صحيحة

أسأل نفسك: 
هل هذا شئ »أرغب به« أم »أحتاجه«؟   

هل لدي أموال مخصصة في الميزانية لسداد هذا البند؟   
هل لدي القدرة على الدفع؟   

هل هناك طريقة أفضل إلنفاق هذا المبلغ، مثل سداد دين؟   
هل يمكنني تأخير الشراء والتخطيط لشراءه في مرحلة الحقة لتحويله هدف ذكي ‘SMART‘؟   

إذا لم يكن هذا الشراء يمثل »حاجة« أو إذا لم يكن هدفًا ذكيًا، فهل يعتبر إختيار مسؤول؟   
تعود دائمًا أن تنظر إلى اإلعالنات بعين فاحصة خاصة تلك اإلعالنات المتعلقة بالمنتجات المالية

هل أحتاج إلى معرفة المزيد من المعلومات
أحصل على المعلومات الالزمة

 فكر في إمكانية التحدث إلى ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه لمساعدتك على تحديد
‘SMART‘ ما إذا كانت التكلفة تتناسب مع ميزانيتك وتتماشى مع األهداف الذكية

تصبح هذه األسئلة أكثر أهمية عند اإلقتراض لشراء أشياء غير ضرورية

القسم )3(:

التعامل مع الضغوطات 
الخارجية ووسائل التواصل 

اإلجتماعي واإلعالنات

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

تزداد الرغبة في العيش في رغد لمجاراة االكثر ثراًء بسبب وسائل التواصل اإلجتماعي واإلعالنات، 
حيث يمكن لتلك الممارسات التأثير على طريقة إنفاقك، وبالتالي يتعين عليك تعلم كيفية 

مقاومتها. في هذا القسم سوف تتعلم ما يلي: 

كيف يمكن للضغوطات الخارجية التأثير على اإلنفاق؟ 

ما هي األدوات أو األساليب التي تساعدك على مقاومة تلك الضغوطات 
والتأثيرات؟ 

1

2

صل
وا

الت
ل 

سائ
و

ت
النا

إلع
وا

ي 
اع

تم
إلج

ا

  

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

دراسة بواسطة الدكتورة هانا كرزنوفا، جامعة هامبولدت، برلين، ألمانيا.    10

ركز على محتوى وسائل التواصل اإلجتماعي التي ال تشجع على اإلستهالك مثل 
التعليم أو المعلومات العامة

يمكنك التوفير في قيمة فواتيرك وتقييد الوقت الذي تقضيه في إستخدام 
وسائل التواصل اإلجتماعي من خالل اإلشتراك في حزمة بيانات محدودة على 

هاتفك المتحرك

إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي بحكمة يعتبر شئ صحي، حيث يرتفع 
مستوى الضغوطات التي تتعرض لها كلما إزداد  عدد أصدقائك على وسائل 

التواصل اإلجتماعي10

إحتفظ بخصوصيتك ، فليس من الضروري أن يعلم الجميع في المدرسة أو العمل 
عن أصدقائك على وسائل التواصل اإلجتماعي

أفكار مفيدة 
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األنشطة واألدوات 

اإلعالنات على وسائل التواصل اإلجتماعي

تعرف على حساباتك في وسائل التواصل اإلجتماعي

إبحث عن الصور واإلعالنات التي أضيفت في حساباتك على مواقع التواصل اإلجتماعي ثم 
إسأل نفسك: 

ما هو نوع الصور التي أراها؟  
ما هو نوع الصور التي ينشرها األصدقاء والمتابعون؟  

ما هي الرسائل التي تبثها تلك الصور واإلعالنات؟   
ما هي المشاعر التي تنتابني عند مشاهدة تلك الصور واإلعالنات؟  

هل تغريني تلك الصور واإلعالنات على اإلنفاق؟  
هل هذا المنتج هو شئ »أرغب فيه« أم شيء »أحتاجه«؟   

بالنسبة لإلعالنات، ما هي المعلومات المتاحة عن المنتج وما هي المعلومات الناقصة؟   
هل يمثل هذا الشراء هدفًا ذكيًا ‘SMART‘ ما هي التداعيات المالية للقيام بعملية   

الشراء هذه؟   
هل مبلغ شراء هذا المنتج مدرج في ميزانيتي؟   

تعرف جيدًا على خطوتك األولى واسال نفسك: 
ما هو نوع حساباتي على وسائل التواصل اإلجتماعي وما هو النوع الذي أتابعه؟   

هل قام أحد أصدقائي بإرسال صورة له من مطعم جديد؟ ماهو الشعور الذي إنتابني   
عندئذ؟ هل شعرت بالرغبة في تجربة تناول نفس الوجبة أو الذهاب إلى نفس المطعم؟   
ما هو الشعور الذي يمكن أن ينتابني إذا كانت تلك الصور لمنزل جديد أو حقيبة يد أنيقة    

أو سيارة جديدة أو عطلة في وجهة متميزة؟   

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

 

   

أن األفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة يمضون 3:30 ساعة يوميًا على وسائل 
التواصل اإلجتماعي11

هناك ما يزيد على 5.4 مليون نسمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة يستخدمون 
وسائل التواصل اإلجتماعي12

91% من جميع الماركات التجارية تعلن عن منتجاتها في وسيلتين أو أكثر من وسائل 
التواصل اإلجتماعي13

في كل ثانية يقوم 12 شخص بفتح حساب جديد على وسائل التواصل اإلجتماعي14

أن وسائل التواصل اإلجتماعي قد أوجدت ما يعرف بإسم »تأثير إنتشار الغيرة« حيث 
يبالغ األفراد في نشر صورهم الشخصية لمنافسة اآلخرين، وهو ما ينتج عنه حلقة 

مفرغة تؤثر على سلوكيات إدارة الشؤون المالية15

هل تعلم؟ 

إيضاحات

http://www.globalmediainsight.com/blog/uae-social-media-statistics
.2015 Global Media Insight

مركز أبحاث بيو ، دراسة  عن وسائل التواصل اإلجتماعي، 2014.
دراسة بواسطة الدكتورة هافانا كرزنوفا جامعة هامبولدت، برلين، ألمانيا. 

11
12
14/13
15
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كيفية التخطيط للتقاعد
األنواع المختلفة من االستثمارات

حماية المستقبل من خالل منتجات التأمين
مساعدة أطفالك على التعامل مع النقود بحكمة

خطة التقاعد هي أداة ضرورية لتمكينك من الحصول على الدخل المطلوب أو المبلغ المستهدف عند 
تقاعدك من العمل

تعتمد قدرتك على تحقيق هذا الدخل/المبلغ المستهدف على بعض العوامل مثل: 
مبلغ اإلدخار المنتظم على مدار السنين  

سن التقاعد المثالي  
معدالت التضخم  

وضعية إمتالك المنزل  
متطلبات تأمين الرعاية الصحية على األمد الطويل  

نمط الحياة المستهدف بعد التقاعد  
هناك العديد من المنتجات المالية التي تسمح باالستثمار بشكل منتظم. وعادة، توفر هذه  المنتجات 

الكثير من المزايا مثل المرونة الالزمة لتحديد مبلغ مساهمتك بما يتماشى مع ظروفك المالية 
وإحتمالية تجنيب المزيد من المدخرات التقليدية مثل حسابات التوفير. ويتم ذلك عبر مقاربة إستثمارية 
منضبطة ومتوازنة على األمد الطويل تساعدك على التغلب على معدالت التضخم وتفادي إنخفاض 

قيمة ثروتك المتراكمة

 إستثمار أموالك بذكاء يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك طويلة األجل وتحويل حلم الثروة 
إلى حقيقة عوضًا عن ترك مدخرات من صافي الدخل دون اإلستفادة منها

يتعين القيام بعملية االستثمار فعليًا بعد: 
أن تكون قد رتبت أمورك المالية،  

إدارة نفقاتك بفاعلية،و   
أن تجد لديك بعض المبالغ الفائضة بنهاية كل شهر  

وبخالف ذلك، فإنك قد تكون عرضة لمواجهة مصاعب مالية
المدة التي تستمر في االستثمار خاللها، سوف تحدد نوعية المكافآت التي تحصل عليها وبالتالي 

يجب عليك االستثمار لتحقيق أرباح على األمد المتوسط إلى الطويل وليس بغرض تحقيق أرباح 
سريعة

عادة تكون عوائد االستثمار أكثر إرتفاع كلما زادت المخاطر والعكس صحيح. ويشكل فهمك لقدرتك 
على تحمل المخاطر أحد العوامل الرئيسية عند إختيارك لالستثمار األنسب لك

قد يكون االستثمار مجااًل معقدًا، ولذا ينصح بالتحدث إلى خبير مالي مثل مدير عالقاتك المصرفية 
لدى بنك أبوظبي التجاري لمساعدتك على تحقيق أهدافك

بمجرد أن تكون مستعدًا لالستثمار، يمكنك دراسة العديد من أنواع االستثمار: 
األسهم، وهي تمثل حقوق الملكية في أي شركة أو مؤسسة. ويحتمل أن تنتج هذه األسهمة    
عوائد أعلى على األمد الطويل ولكنها ال تنطوي على أي ضمانات و تكون معرضة لمخاطر     

الخسارة.  
السندات، تعتبر السندات أكثر إستقرارًا من األسهم ولكنها تحقق عوائدًا أقل. وتشكل السندات    

قرضًا مقدم إلى شركة أو جهة حكومية وعادة  ما توفر بعض الضمانات من المصدر  

كلما بدأت التخطيط للتقاعد مبكرًا، كلما قل المبلغ الذي يتم خصمه من دخلك الشهري
ينصح بشدة بطلب الحصول على مشورة وإرشادات مستشار مالي خبير وبوضع خطة مالية رسمية

تحدث إلى ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل  معه للتعرف على المزيد حول كيفية تحويل حلمك 
بحياة سعيدة بعد التقاعد إلى حقيقة

القسم )4(:

التخطيط 
للمستقبل

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

عندما يتعلق األمر بالتخطيط للمستقبل، ال يوجد هناك حد معين للسن.وفي الواقع، كلما بدأت 
مبكرًا كلما كان أفضل. في هذا القسم سوف تتعرف على مزايا العادات والمهارات المالية وكيفية 

مساعدتك على إعداد أطفالك للتعامل مع المستقبل بعد 10 سنوات من اآلن وأكثر. في هذا 
القسم سوف تتعرف على مايلي:

ماهي خطة التقاعد؟

ما هو الوقت الذي ينبغي أن أستثمر فيه وما هي اآلفاق المالية لالستثمار؟

ما هي األنواع المختلفة من االستثمار الموجودة في الوقت الحالي؟
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االستثمارات قصيرة األجل، وتتضمن تلك االستثمارات صناديق االستثمار في األسواق المالية    
وشهادات اإليداع قصيرة األجل . وتشكل صناديق االستثمار في األسواق المالية وعائًا إستثماريًا   

يحقق عوائد أقل ولكنها توفر إمكانية الوصول بسهولة إلى أموالك   
صناديق االستثمار المدارة، يتم إدارة هذا النوع من صناديق االستثمار بواسطة مهنيين متخصصين    

يقومون بإتخاذ القرارات بالنيابة عنك فيما يتعلق بالوحدات االستثمارية التي يتعين عليك شراءها    
أو بيعها. وتركز هذه الصناديق على العديد من الخيارات من األسهم أو السندات بينما توفر بعض   

من هذه الصناديق إمكانية الجمع ما بين األسهم والسندات   
االستثمار العقاري )بخالف ملكية المنزل(، ويمكن أن يوفر االستثمار العقاري عوائدًا مربحة من خالل    

الدخل من اإليجار وإرتفاع قيمة العقار. ولكن يتعين عليك أن تتذكر دائمًا أن هذا النوع من االستثمار   
قد ينطوي على بعض األعباء المالية المتعلقة بإلتزامات ومسؤوليات مالك العقار وتكاليف الصيانة   

و تقلبات أسعار العقار في السوق وإختالف القيمة اإليجارية   
إن فهمك لقدرتك على تحمل المخاطر يمكن أن يساعدك على إختيار نوعية االستثمار المناسبة لك. 

تفضل بزيارة موقعنا adcb.com إلستخدام أدوات التعرف على قدرتك على تحمل المخاطر

  

 

   

   

   

  

  

 

   

نادرًا ما تسير الحياة وفق المخطط لها حيث تطرأ بعض التغيرات على الصحة والحالة الوظيفية أو الحالة 
األسرية باإلضافة إلى أعمال الصيانة الطارئة واالصالحات غير المتوقعة وهي األشياء التي يمكن أن تؤثر 

على الميزانية الشهرية واألهداف طويلة األجل
هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنها أن تساعدك على التقليل من اآلثار السلبية الناشئة عن 

األحداث الحياتية غير المتوقعة في الوقت الذي تركز فيه على تحقيق أحالمك وأحالم أفراد أسرتك:
المدخرات في حساب الطوارئ، وهي المدخرات التي توجد نوعًا من المنطقة العازلة ضد المتطلبات   
المالية غير المتوقعة. وكقاعدة عامة، يجب أن يترواح الرصيد المحتفظ به في حساب الطوارئ ما بين    

الراتب الشهري لمدة 3 أو 6 أشهر. أحتفظ بهذه األموال في أحد المنتجات االستثمارية التي تمكنك   
من الوصول إلى أموالك خالل فترة قصيرة دون تحمل أي غرامات أو رسوم مثل حسابات التوفير    

العادية  
التأمين ضد األمراض الحرجة وعلى الحياة، توفر التغطية التأمينية ضد األمراض الحرجة وعلى الحياة    

تدفقًا مستقرًا للدخل و/أو مبلغ مقطوع في حالة عدم قدرتك على اإلستمرار في العمل )أو عيش    
حياة طبيعية( بسبب المرض أو التعرض إلصابة جسدية. ويتعين عدم الخلط ما بين هذا النوع من    

التغطية التأمينية وبين التأمين الصحي الذي يغطي بشكل أساسي مصاريف العالج الطبي  
المنتجات االئتمانية للمستهلكين، يمكن أن توفر هذه المنتجات نوعًا من خطة الحماية مثل مزايا    

التأمين عند فقدان الوظيفة حيث تتولى شركة التأمين دفع أقساط ديونك بالنيابة عنك لمدة محددة    
من الزمن. يرجى مراجعة األحكام والشروط  

التأمين على المنزل و/أو محتويات المنزل، وهي المنتجات التي توفر الحماية ضد المخاطر غير   
المتوقعة التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمحتويات منزلك أو فقدان أو سرقة تلك المحتويات     

وتساعدك على دفع تكاليف إستبدال أو إصالح محتويات المنزل  

من األقوال المأثورة إلبراهام لينكولن »علموا األطفال.... حتى ال يصبح من الضروري أن تعلموا الكبار«
العادات السليمة للتعامل مع األموال التي يتم إستيعابها في سن مبكر، يمكن أن تظل عالقة في 

أذهان األطفال كلما تقدموا في العمر

التأمين على السيارة، يمكن أن يساعدك التأمين على السيارة في تدبير المصاريف غير المتوقعة    
المرتبطة بحوادث السيارة. ويشكل التأمين على السيارات مطلبًا إلزاميًا بموجب القانون قبل تسجيل    

السيارة. وبالرغم من أن هناك الكثير من وكاالت السيارات الرائدة تقدم تأمينًا مجانيًا على السيارة خالل    
السنة األولى، فإن التأمين على السيارة قد يتحول بعد ذلك إلى أحد النفقات الرئيسية التي يجب عليك    

إدراجها في ميزانيتك  

كيف يمكن لخطط التأمين مساعدتي في التخطيط لمستقبلي؟ 

ما هو الوقت المناسب لتعريف األطفال بأهمية النقود؟ 

4

5

5

10
15

عند بلوغهم سن الخامسة، يتعين أن يكونو 
على علم بما يلي: 

عند بلوغهم سن العاشرة، يتعين عليهم 
معرفة: 

عند بلوغهم سن الخامسة عشر، يتعين 
عليهم معرفة: 

النقود ضرورية لشراء األشياء
يتم الحصول على النقود من خالل العمل

يتعين عليك في بعض األحيان اإلنتظار قلياًل قبل شراء أي 
شئ ترغب فيه

هناك فرق بين »اإلحتياجات« و »الرغبات«
ما هو البنك وما هو شكل النقود

مفهوم اإلدخار
القواعد األساسية للفوائد وأشكال األموال ) النقد 

والشيكات وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات االئتمان(

أهمية المسؤولية المالية مثل دفع/مراقبة فواتير
هواتفهم المتحركة

ما هي تكلفة األشياء
أنه يجب عدم إستخدام بطاقات االئتمان إال عند إمتالك

المبالغ الكافية لسداد دفعاتها
أن األموال قد تساعدهم على تحقيق أحالمهم أو قد 

تسبب في إعاقة تحقيق تلك األحالم
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األنشطة واألدوات 

اإلدخار لتحقيق األهداف الطويلة األجل

إستخدم الجدول أدناه لتحديد أهدافك على األجل الطويل والمبلغ الذي تحتاج إلى إدخاره والمدة التي 
سوف تحتاجها إلدخار هذا المبلغ. وتعرف أيضًا على مبلغ ووتيرة اإلدخار ـ أي بمعنى آخر ما إذا كنت تحتاج 

إلى اإلدخار على أساس شهري أو أساس أسبوعي أو مرة بنهاية كل ربع سنة ومبلغ االستثمار في كل 
مدة. 

المدةفترات اإلدخارإجمالي المبلغالهدف مبلغ اإلدخار 
عن كل فترة

10 سنوات1.000 درهمشهريًا120.000 درهمحساب لدفع رسوم التعليم بالجامعات

أن بعض الدراسات أظهرت أن العادات المالية تبدأ في  التكون إعتبارًا من سن 
السابعة

أن التوفير بصفة منتظمة وبمبالغ معقولة كل شهر أفضل من إدخار مبالغ 
مقطوعة من حين إلى آخر

أن مبالغ/دفعات االستثمار بمبالغ معقولة وبصفة منتظمة يحميك من تقلبات 
األسواق 

يمكنك إتباع إستراتيجية االستثمار المدار لمساهمتك المنتظمة لمساعدتك 
على تحقيق معدالت النمو المستهدفة

هل تعلم؟ 
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الخصم المباشر أو التعليمات المستديمة تشكل طريقة جيدة للدفع في  
خطة إستثمار بصفة منتظمة

إبدأ اإلدخار في حساب مصاريف الدراسة في الجامعات و أوالدك ما زالو 
صغار السن. بحيث يكون من األسهل لك تجميع مبلغ كبير

إبحث عن برامج إدخار دولية تمكنك من الوصول إلى أموالك في أي مكان 
من العالم

ال تخاطر بمبالغ أكبر من قدرتك وأفهم الحدود الزمنية إلستثماراتك. 
قم بمراجعة خطط االستثمار بصفة منتظمة )مرة بنهاية كل ربع سنة أو 
مرة كل ستة أشهر على األقل( لمتابعة التغييرات الضرورية لإلستثمارات

إستخدم خطة تمكنك من زيادة أو تقليل مساهماتك االستثمارية أو تسمح 
لك بفترة توقف عن دفع تلك المساهمات

تفضل بزيارة موقعنا adcb.com إلستخدام أدوات التعرف على قدرتك 
على تحمل المخاطر. تحدث إلى ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل 

معه للتعرف على  الطريقة التي يمكن أن تساعدك منتجاتنا وبرامجنا 
األخرى على إدارة شؤونك المالية بفاعلية

أفكار مفيدة 

قائمة مراجعة اإلستراتيجية

لقد تعرفت على المبادئ األساسية إلدارة شؤونك المالية وينبغي عليك اآلن تطبيق تلك المبادئ عمليًا. 
إستخدم القائمة الواردة أدناه لمساعدتك على مواصلة تطوير مهارات ومعلومات إدارة شؤونك المالية 

بفاعلية 

هل قمت بوضع ميزانية؟   
هل تلتزم بالميزانية؟   

هل تقوم بمراجعة الميزانية بصفة منتظمة؟  
هل قمت بوضع أهداف لإلدخار؟   

هل تستخدم النظام الذكي ‘SMART‘ لوضع أهدافك؟   
هل بدأت اإلدخار في حساب الطوارئ؟  

هل تعلم ما هو الرصيد الذي يتعين اإلحتفاظ به في حساب الطوارئ؟
هل قمت »باإلدخار لنفسك أواًل« كل شهر؟   

هل قمت بوضع أهداف إستثمارية على األمد الطويل؟    
هل تقوم بمراجعة أهدافك االستثمارية على األمد الطويل بصفة منتظمة؟  

هل لديك خطة تقاعد؟  
هل لديك خطط طويلة األمد تتضمن خيارات تأمين مناسبة؟

هل تعلم أوالدك كيفية إدارة الشؤون المالية؟   

النعمقائمة المراجعة

إيضاحات
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أن إستخدام بطاقة االئتمان لسحب مبالغ نقدية 
من جهاز صراف آلي ينطوي على رسوم أعلى 

ومعدالت أرباح/فائدة أعلى

أن عادة ما تحتسب بطاقات االئتمان معدالت 
فائدة/أرباح أعلى من أشكال التسهيالت االئتمانية 

األخرى مثل القرض/التمويل الشخصي

أن في معظم بلدان العالم، تشكل قروض/تمويل 
الطالب ما يصل إلى 40% من إجمالي دين أي 

شخص، بينما يتمتع مواطنو دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بتعليم مجاني من المرحلة اإلبتدائية وحتى 

نهاية التعليم العالي. كيف يمكنك اإلستفادة من 
المبالغ الموفرة

أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد قامت في 
عام 2012 بإنشاء مكتب مرجعي لالئتمان حيث يتم 

البحث في السجل االئتماني للشخص المتقدم 
للحصول على قرض بما في ذلك بطاقات االئتمان 

ودفعات قروض تمويل السيارات والتمويالت 
الشخصية. للتعرف على المزيد يرجى زيارة الموقع 

.www.aecb.gov.ae :اإللكتروني

هل تعلم؟ 

اإلقتراض 
المسؤول 

سواء كنت ترغب في الحصول على قرض/تمويل أو ترغب في التعرف على كيفية 
إدارة القروض/التمويالت الممنوحة لك، فإن األمر يتطلب اإلنضباط والتخطيط 
ومعرفة الكثير من المعلومات. ونحن سوف نقوم باإلجابة على األسئلة التالية: 

ما معنى االئتمان؟ 

ما هي أنواع منتجات االئتمان المتاحة؟

ما هي األدوات واإلستراتيجيات التي يمكنك إستخدامها إلدارة الديون ولتصبح 

مقترضًا مسؤواًل؟

ض
ترا

إلق
ا

ول
سؤ

لم
ا
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األنواع المتاحة من منتجات االئتمان المختلفة
سبب أهمية القرض أو التمويل

كيف يمكن التمييز بين دين مفيد ودين غير مفيد
متى يكون اإلقتراض مناسبًا وكيفية اإلقتراض وإدارة ديونك بشكل مسؤول

مزايا وعيوب كل نوع من أنواع منتجات القروض أو التمويل

بطاقات االئتمان
قروض أو تمويل السيارات

القروض الشخصية أو التمويل الشخصي
قروض أو تمويل التعليم

تمويل المنازل
تسهيالت السحب على المكشوف

يسمح لك القرض أو التمويل بشراء أشياء باهظة التكاليف دون أن يكون لديك كافة المبالغ المطلوبة 
مقدمًا

أكثر البنود شيوعًا هي السيارات والمنازل وقرض أو تمويل مصروفات التعليم

ال. هناك بعض الديون التي تعتبر جيدة مثل قرض أو تمويل سداد مصروفات التعليم مما يؤدي إلى 
الحصول على وظيفة أفضل أو راتب أعلى

يعتبر قرض أو تمويل المنازل جيدًا عندما تزداد قيمة العقار بمرور الوقت
تكون بطاقات االئتمان و تسهيالت السحب على المكشوف جيدة إذا تم إدارتها بالشكل الصحيح 

’SMART‘ كجزء من نهج ذكي
النقطة األساسية في اإلقتراض هي مبدأ المسؤولية: 

حدد دائمًا ما إذا كنت تنفق أموالك لتلبية حاجة أو تحقيق رغبة  
’SMART‘ ركز دائمًا على نهج اإلقتراض الذكي  

إقترض فقط ما تحتاج إليه  
تأكد دائمًا أنه بإمكانك تسديد األقساط  

تأكد من تسديد األقساط في مواعيد إستحقاقها  
قم دائمًا بتضمين دفعات الديون في ورقة عمل الميزانية )في الصفحة 12( شهريًا  

ال تقترض لإلنفاق على اسلوب الحياة بطريقة تفوق إمكانياتك  

عند شراء منزل، يفضل الحصول على تمويل منازل إذ أن القرض أو التمويل الشخصي أو بطاقات 
االئتمان تكون أكثر تكلفة

ابحث دائمًا عن أفضل سعر فائدة أو ربح وتأكد من أن القرض أو التمويل يتناسب مع إحتياجاتك 
المحددة

اإلقتراض المقرون بالسداد المنضبط يساعدك على تأسيس سمعة ائتمانية جيدة وهي السمعة التي 
قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على قدرتك على اإلقتراض

القسم )1(:

إقتراض األموال 
وأنواع القروض

أو التمويالت

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

قد يكون اإلقتراض ضروريًا كجزء من النهج الذكي ‘SMART’ ولكن يجب عليك أن تكون مسلحًا 
بالمعلومات الالزمة، في هذا القسم سوف تتعرف على ما يلي: 

ما هي األنواع الموجودة حاليًا من منتجات االئتمان؟

ما أهمية القروض أو التمويل؟

هل جميع القروض أو التمويالت سيئة؟ 

ما هي مزايا وعيوب منتجات القروض أو التمويل؟

1

2

3

4

اإلقتراض يمكن أن يكون بعدة أشكال تشتمل على ما يلي: 

اع
نو

أ
يل

مو
الت
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األنشطة واألدوات 

تعرف على خيارات اإلقتراض

إستخدم ورقة عمل »معرفة خيارات اإلقتراض« الواردة أدناه.

العيوبالمزايانوع االقتراض

بطاقات االئتمان

قرض أو تمويل السيارة

القرض أو التمويل الشخصي

قرض أو تمويل سداد مصروفات التعليم

قرض أو تمويل المنازل

السحب على المكشوف

هل تفهم الفروقات ما بين أنواع القروض/التمويالت؟ 
ما هي مزايا وعيوب كل نوع؟ 

  

 

إيضاحات

أن 70 إلى 80%  من ديون مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تنفق على الرفاهية والفخامة بداًل من انفاقها على تلبية »إحتياجات«16

أنه يعتبر من المقبول إستخدام من 5 إلى 10% من الدخل لسداد 
التسهيالت االئتمانية المخطط لها )بإستثناء تمويل المنازل( ويتعين 

عليك إتخاذ الخطوات الالزمة للتقليل من أي نسبة أعلى من هذه 
النسبة

أن بطاقات االئتمان تعتبر أدوات نافعة عندما تكون مقرونة بالسداد 
المنضبط كما أن بطاقات االئتمان تمنحك مزايا مثل أميال الطيران 

وهي المزايا التي قد تناسب نمط حياتك

الفائدة الثابتة هي المبلغ المقترض مضروبًا في سعر الفائدة/معدل 
الربح والمدة، مثال، يبلغ إجمالي الفائدة/الربح على قرض/تمويل 

بمبلغ 20.000 درهم لمدة 4 سنوات بسعر فائدة ثابت 10% سنويًا 
8.000 درهم. وبالتالي، يكون إجمالي المبلغ المطلوب سداده هو 

28.000 درهم

يتم إحتساب الفائدة/الربح على أساس الرصيد المتناقص على 
إجمالي الدين المستحق بعد كل دفعة سداد. وتعتبر الفائدة على 

أساس الرصيد المتناقص أفضل من الفائدة الثابتة ولكن يفضل 
التأكد من ذلك

حدد كامل المبلغ المتعين سداده طوال المدة الكاملة للقرض/ 
التمويل. ويجب عليك فهم الفرق ما بين المبلغ المقترض )أصل 

المبلغ( والفائدة/الربح

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني adcb.com أو بالتحدث إلى ممثل 
بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه لمعرفة المزيد عن الكيفية 
التي يمكن لمنتجاتنا وبرامجنا األخرى مساعدتك بها إلدارة أموالك 

بشكل أفضل

هل تعلم؟ 

أفكار مفيدة 

إستطالع رأي الشباب العربي- أصداء بيرسون- مارستيلر2011-2010.    16
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أهمية سداد الدين في المواعيد المحددة
إستراتيجيات اإلدارة الفاعلة للديون

كيف يمكنك إستخدام الميزانية كأداة إلدارة الدين

يؤدي تفويت سداد الدفعات إلى إحتساب رسوم غرامة ويمكن أن تتفاقم هذه الدفعات بشكل 
سريع لتصبح خارج السيطرة

القاعدة الذهبية: ال تفوت أبدًا سداد أي دفعات وأدفع على األقل الحد األدنى عند اإلستحقاق
إن أمكن، إدفع أكثر مما هو مطلوب

وضع ميزانية ـ ويجب أن تتضمن هذه الميزانية اإللتزام التام بسداد دفعات الدين ودفعات خطة 
اإلدخار شهريًا بإنتظام

إدخر لنفسك أواًل ـ قم بتخصيص مبلغ ثابت لإلدخار من دخلك كل شهر قبل سداد أي دفعات 
أخرى

وضع خطة  للسداد المبكر ـ إستخدم أي دخل إضافي لدفع أي ديون مترصدة قبل موعد 
إستحقاقها

ترتيب أولوية الديون 
رتب أولويات سداد الديون حسب سعر الفائدة/الربح األعلى  

رتب أولويات سداد الديون الصغيرة  
ضع خطة للسداد المنتظم  

تذكر دائمًا أن الوقت ال يزال متاحًا للسيطرة على الديون. 

القسم )2(:

إدارة القروض 
أو التمويالت 

والدفعات

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

عند اإلقتراض، يفضل دائمًا القيام ببحث دقيق وإذا كنت قد إقترضت أموااًل بالفعل، يتعين عليك 
إدارتها بكفاءة، وفي هذا القسم سوف تتعرف على ما يلي: 

ما هي أهمية سداد الدين في الموعد المحدد؟ 

ما هي بعض األدوات التي تساعد على إدارة الديون بشكل فعال؟

1

2

األنشطة واألدوات 

كيفية إستخدام الميزانية للمساعدة على إدارة الدين

راجع ورقة العمل الخاصة بالميزانية )على الصفحة 12( للتعرف على إمكانية إستخدام صافي الدخل 
للسداد المبكر للديون

إيضاحات

رة
دا

إ
ون

دي
ال

قم بدفع المبلغ المستحق على بطاقة االئتمان خالل الفترة التي ال يحتسب 
عنها فائدة لتفادي دفع معدالت فائدة أعلى

حدد هدف ذكي ‘SMART’ إلدخار األموال لتسديد الدفعات  المقدمة الخاصة 
بالمشتريات الكبيرة مثل سيارة أو منزل، فكلما زادت قيمة الدفعة المقدمة، 

كلما قلت الفائدة المستحقة

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني adcb.com أو بالتحدث مع ممثل بنك 
أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه لمعرفة المزيد عن الكيفية التي يمكن 

لمنتجاتنا وبرامجنا األخرى مساعدتك بها على إدارة أموالك بشكل فعال

أفكار مفيدة 
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كيفية إدارة التسهيالت االئتمانية بمسؤولية. 
بعض الخطوات األساسية للعودة إلى المسار الصحيح في حالة مواجهة مشاكل متعلقة بالديون

هدفك هو تحقيق صافي دخل بنهاية كل شهر )يجب أن ال يزيد إنفاقك عن دخلك( والوسيلة 
االساسية لتحقيق ذلك هي الحفاظ على مبلغ نفقاتك عند مستوى أقل من دخلك

إستخدم ورقة العمل الخاصة بالموازنة في الصفحة 12 لمساعدتك على تسجيل بدقة المبالغ 
التي تنفقها خالل الشهر حتى حصولك على الراتب و تسجيل أوجه إنفاق تلك األموال

بقدر اإلمكان، قم بالتخطيط مسبقًا للمشتريات الكبيرة وسدد قيمة تلك المشتريات من 
مدخراتك. وتأكد دائمًا من أن بند المشتريات يلبي »حاجة« وال يحقق »رغبة«

إذا قررت الحصول على قرض، قم بدراسة اإلستراتيجيات التالية: 
قم بإختيار منتج االئتمان بعناية ـ إلختيار المنتج الصحيح، قم بتقييم إحتياجاتك الجوهرية. وفكر    

جيدًا في معدل الفائدة والرسوم والتكاليف  
أحصل على جميع المعلومات الالزمة عن كامل المبلغ الذي سوف تحتاجه لسداد القرض خالل    

كامل مدة القرض بما في ذلك مبلغ أصل القرض والفائدة  

ال تتجاهل وجود مشكلة واطلب المساعدة من ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه
رتب أولويات ديونك بحيث تقوم بسداد الديون ذات معدالت الفائدة األعلى أواًل

رتب أولويات ديونك بحيث تتعرف على الديون التي ال يترتب على سدادها المبكر قبل موعد 
إستحقاقها أي غرامات لتدفعها أواًل

إبحث عن طرق ووسائل للتقليل من نفقاتك مثل اإلنتقال إلى منزل مناسب بتكلفة أقل أو  
استخدام إستراتيجيات توفير الطاقة أو تحول إلى شراء ماركات أقل سعرًا إلخ

تذكر دائمًا أن ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه متاح دائمًا لمساعدتك على إيجاد 
حل مالي مناسب لك

يمكن أن تلعب القروض، عند إدارتها بالشكل الصحيح دورًا مهمًا في إدارة األموال. ولكن إذا 
صادفتك مشاكل وصعوبات، فكر في اإلستراتيجيات التالية: 

قم بمقارنة أحكام وشروط منتج االئتمان بما فيها معدالت الفائدة والمزايا وهيكل السداد    
والغرامات وغيرها، إذ أن الفروقات بين تلك األشياء يمكن أن تقلل من تكلفة القرض/التمويل  
احرص على عدم إستخدام أي قروض جديدة لتغطية دفعات قروض مترتبة عليك إذ أن ذلك    

سوف يزيد من تكلفة األموال المقترضة ويمكن أن يؤدي إلى مواجهتك لبعض الصعاب خاصة    
إذا كان القرض الجديد يحمل معدل فائدة أعلى. تحدث إلى ممثل بنك أبوظبي التجاري  

الذي تتعامل معه لمساعدتك على إيجاد حل مناسب لك  
تذكر تضمين دفعات سداد الدين في ميزانيتك وتأكد من أنه يمكنك تحمل دفع األقساط  

احرص على عدم إستخدام مبلغ القرض لتمويل أي شئ يتعلق بنمط الحياة أو للتطلع إلى أي    
نمط حياة ال تستطيع مجاراته  

القسم )3(:

التعامل مع الديون 
بمسؤولية

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

اآلن وبعد أن أصبحت على دراية جيدة بمتى تقترض و نوع القرض وبعد أن تعرفت على بعض 
األدوات إلدارة األموال المقترضة، يكون من المهم التعرف على كيفية التعامل بمسؤولية مع 

الديون. في هذا القسم سوف تتعرف على ما يلي: 

كيف يمكنني إدارة إنفاقي اإلستهالكي بشكل مسؤول؟

ماذا أفعل عند مواجهة مشاكل مع الديون؟ 

1

2
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األنشطة واألدوات 

كيفية تقليل النفقات

إستخدم الجدول أدناه لحساب التكاليف والنفقات التي يمكنك تقليلها وكيفية القيام بذلك.

التكلفة الشهريةالبند
)بالدرهم(

إستراتيجية 
تقليل النفقات

التكلفة الجديدة
)بالدرهم(

مبلغ
التوفير

مرشح للمياه ومصابيح 400 - 500فاتورة المياه والكهرباء
موفرة للطاقة

400 - 300

تذكر سداد مستحقات بطاقة االئتمان خالل فترة السماح دون فائدة لتفادي دفع تكلفة فوائد الديون 
والتي يمكن أن تصل إلى مبالغ عالية جدًا

قلل من نفقات »الرفاهية« أواًل، ثم قم بمراجعة جميع النفقات وأدخل تغيرات منطقية على جميع أوجه 
اإلنفاق

تحول إلى إستخدام ماركات تجارية أقل تكلفة وقلل من تناول الطعام بالخارج وأحجز عطالت أقل تكلفة

قم ببيع األشياء التي ال تحتاجها مثل سيارتك القديمة. فإن المبلغ الذي سوف تحصل عليه مهما كان 
قلياًل، يعتبر إضافة إلى دخلك

وفر في فواتير الكهرباء وقم بشراء المصابيح واألجهزة الموفرة للطاقة

تابع إستخدامك لباقات بيانات الهاتف المتحرك

قم بإلغاء اإللتزامات غير الضرورية مثل العضوية بالنادي الصحي

قم بزيارة موقعنا اإللكتروني adcb.com أو بالتحدث إلى ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه 
لمعرفة المزيد عن الكيفية التي يمكن لمنتجاتنا وبرامجنا األخرى مساعدتك بها إلدارة أموالك بشكل فعال

أفكار مفيدة 

XXX

أن معدالت الفائدة على بطاقات االئتمان تكون في 
الغالب أعلى من معدالت الفائدة على أشكال االئتمان 

األخرى مثل القرض الشخصي

أنه عند السفر إلى الخارج، يعتبر دفع النفقات نقدًا أوفر 
ولكن يمكن أن توفر بطاقات االئتمان أمانًا أكثر ألنها 

غالبًا ما تساعدك على تجنب المشاكل مثل السرقة أو 
الفقدان

عند إستخدام بطاقات االئتمان، غالبًا ما يتم فرض رسوم 
على المعامالت المنفذة بالخارج

أن إستخدام بطاقة الخصم المباشر في أجهزة الصراف 
اآللي الخاصة ببنوك أخرى غالبًا ما يحتسب عليها رسوم

أن عدم سداد الديون في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة قد يؤدي إلى دفع غرامات أو الحبس 

أو صعوبة إيجاد فرصة عمل

هل تعلم؟ 

قائمة مراجعة اإلستراتيجية

لقد تعرفت على المبادئ األساسية إلدارة األموال فيما يتعلق باإلقتراض ويتعين عليك اآلن تطبيق 
هذه المبادئ عمليًا. إستخدم القائمة الواردة أدناه لمساعدتك على تطوير مهاراتك ومعلوماتك في 

مجال إدارة األموال.

النعمقائمة المراجعة

إيضاحات

هل أنفق أقل من الدخل الذي أحصل عليه؟  
هل يزيد رصيد حسابي كل شهر؟  

هل قمت بالتفكير في النفقات التي يمكن تقليلها
)يرجى الرجوع إلى قائمة تخفيض النفقات(؟   
هل قمت بترتيب أولويات تسديد ديوني؟   

هل أستفيد من مزايا بطاقة االئتمان؟   
هل قمت بسداد المبلغ المستحق على بطاقة االئتمان؟  
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العنصر األهم على اإلطالق هو القدرة على السداد. فكر في 
ذلك جيدًا

يتعين إنفاق من 25 إلى 30% من دخلك على السكن، سواء كان 
لدفع قسط تمويل المنزل أو اإليجار

ليس بالضرورة أن يكون المنزل األول الذي تشتريه هو منزل 
أحالمك، بل يمكن إستخدام هذا المنزل كوسيلة للحصول على 

منزل أحالمك

قرر نوع السكن المناسب إلحتياجاتك وتذكر أن لكل من الشقق 
والفلل مميزات وعيوب

تعرف على مبلغ التمويل الذي يمكنك الحصول عليه قبل أن 
تقرر شراء المنزل

يمكن ألحد الوسطاء العقاريين المتميزين مساعدتك على إختيار 
المنزل المثالي كما يمكنه مساعدتك على إتمام اإلجراءات 

الضرورية لعملية الشراء وحمايتك من العديد من العثرات التي 
قد تتعرض لها

قم بزيارة موقعنا اإللكتروني adcb.com أو بالتحدث إلى 
ممثل بنك أبوظبي التجاري الذي تتعامل معه لمعرفة المزيد 

عن الكيفية التي يمكن لمنتجاتنا وبرامجنا األخرى مساعدتك بها 
إلدارة أموالك بشكل فعال

أفكار مفيدة 

ملكية
المنزل 

إن إمتالك منزل يحقق لك فائدة كبيرة ويمكن أن يساعدك على تحقيق األمان 
المالي في المستقبل. وسوف نقوم فيما يلي باإلجابة على األسئلة التالية: 

ماهي مزايا وعيوب إمتالك المنزل؟ 

كيف يتسنى لك معرفة ما إذا كنت جاهزًا لشراء منزل؟

كيف يمكنك التعرف على اإلجراءات الالزمة لشراء منزل؟

ية
لك

م
ل 

منز
ال
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المصطلحات األساسية المستخدمة في تمويل المنازل
المزايا والتحديات الناتجة عن إمتالك المنزل: اإليجار مقارنة بالتملك

التكاليف الفعلية إلمتالك المنزل
مدى جاهزيتك إلمتالك منزلك األول

تمويل المنازل: عقد قانوني تتعهد فيه بسداد القرض/التمويل باإلضافة إلى الفائدة/
الربح وتكاليف أخرى. ويتم إستخدام المنزل كضمان للقرض/التمويل. وفي حالة عدم 

السداد، يمكن للجهة المقرضة القيام بمصادرة العقار وبيعه لتسديد المبلغ المستحق غير 
المدفوع من الدين

1: هي النسبة التي تحدد قدرة الشخص على سداد القرض/التمويل  نسبة عبء الدين7
عن طريق إحتساب نسبة عبء الدين إلى الدخل. على سبيل المثال إذا كان دخل الشخص 

الشهري 40.000 درهم يدفع منها مبلغ 20.000 درهم لسداد القسط الشهري للقرض/
التمويل، فإن ذلك يعني أن نسبة عبء الدين الخاصة بذلك الشخص هي %50

صافي الدخل: فيما يتعلق بالراتب، يكون صافي الدخل هو المبلغ الذي يتم الحصول عليه بعد 
كافة الخصومات من قبل صاحب العمل. وألغراض الميزانية، يمثل صافي الدخل المبلغ المتبقي 

بعد خصم كافة المصاريف والنفقات من الدخل

القسم )1(:

دراسة 
إمكانية إمتالك 

المنزل

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

إن شراء منزل يحقق لك إمتيازًا رائعًا ولكنه يرتب عليك الكثير من المسؤوليات. ويجب عليك أن تفكر 
جيدًا وبعناية في التكلفة ومدى قدرتك على  السداد وعلى الوفاء بمصاريف السكن والمعيشة 

وكذلك في الفترة  التي تخطط أن تعيشها في هذا المنزل. في هذا القسم سوف تتعرف على ما يلي: 

ما هي المصطلحات األساسية المستخدمة في تمويل المنازل التي أحتاج 
إلى اإللمام بها؟

1

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

المزايا: 
إمتالك أحد األصول المهمة يمكن أن تزيد قيمته بمرور الوقت  

حرية تصميم المنزل بالطريقة التي ترغب بها  
توفير مبلغ اإليجار  

التحديات:
إستثمار مالي كبير لسداد الدفعة المقدمة  

عبء دين مؤثر لفترة زمنية طويلة  
الحد من حرية اإلنتقال بسبب اإللتزام باإلقامة في مكان واحد  

الدفعات الشهرية لسداد التمويل
الصيانة والتكاليف المرتبطة بها

فواتير المرافق )الكهرباء والماء والغاز واإلنترنت إلخ(
تكاليف األثاث

األعمال التجميلية ومتطلبات التشطيب األخرى
التأمين

األعطال غير المتوقعة وتكاليف إصالحها

ما هي المزايا والتحديات الناشئة عن إمتالك المنزل؟ 

ما هي التكاليف الفعلية إلمتالك المنزل؟

2
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في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحدد المصرف المركزي نسبة عبء الدين بنسبة 50% كحد أقصى.     17
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األنشطة واألدوات 

فهم إمتالك المنزل

إستخدم ورقة عمل فهم إمتالك المنزل الواردة أدناه لتحديد ما إذا كنت جاهزًا إلمتالك منزل
تأكد من أن جميع النقاط وثيقة الصلة بظروفك الشخصية

فكر في جدوى اإلمتالك أو اإلستئجار للوفاء بإحتياجاتك وتحقيق أهدافك الشخصية
إستكشف الخيارات السكنية البديلة المتاحة

فكر في المدة التي تنوي البقاء فيها مقيمًا في هذا المنزل

إيضاحات

مزايا اإليجارمزايا إمتالك المنزل

هل تعلم أن الحد األدنى من الدفعة المقدمة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة يبلغ 15%. وقد يقل أو يزيد 

هذا المبلغ في بعض الظروف المعينة. وهو ما يعني أنه 
بإمكانك شراء منزل عن طريق التمويل بداًل من الدفع نقدًا

إن إمتالك المنزل يسمح لك بتنمية ثروتك على األمد 
الطويل مقارنة باإليجار. وبالرغم من إمكانية حدوث تقلبات 

في قيمة المنزل مع مرور الوقت، يظل العامل الرئيسي 
يكمن في إرتفاع قيمة المنزل على األمد الطويل

أن 8 من كل 10 مقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
يرغبون في شراء عقار بدولة اإلمارات العربية المتحدة 18

هل تعلم؟ 

التقرير الصادر عن compareit4me.com نوفمبر 2015.     18
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ما هي األشياء التي يجب التفكير فيها قبل شراء المنزل
خطوات إجراءات عملية شراء المنزل بإتباع واحد من الطريقتين المحتملتين

أنها عملية ليست بسيطة وفي بعض األحيان تستغرق وقتًا طوياًل
ال تفترض بشكل تلقائي أن لديك القدرة أو ليس لديك القدرة على شراء منزل

احصل على العديد من عروض األسعار من مؤسسات إقراض مختلفة قبل إتخاذ القرار
اإلعتبارات المسبقة: 

حدد ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لشراء المنزل  
هل المنزل الذي ترغب بشرائه سوف يستخدم لإلقامة  فيه من قبلك أم ألغراض   

االستثمار؟ إذ أن التكلفة تختلف بشكل كبير في كلتا الحالتين  
تأكد من قدرتك للحصول على التمويل. يمكن لفريق خبراء التمويل العقاري لدى   

بنك أبوظبي التجاري تقديم المساعدة لك  
دراسة قدرتك المالية للتعرف على ما إذا كان يمكنك تسديد دفعة مقدمة واألقساط   

الشهرية  

القسم )2(:

إمتالك المنزل 
خطوة بخطوة

المقدمة واألهداف 

معلومات تحتاج إلى معرفتها

يمكن أن تكون عملية شراء المنزل بدءًا من التأهيل المسبق وحتى الحصول على مفاتيح 
المنزل الجديد عملية طويلة ومعقدة. وفي هذا القسم، سوف تتعرف على ما يلي:

ما هي إجراءات شراء المنزل؟ 

ما هي الخطوات الرئيسية في عملية شراء المنزل؟

1

2
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يرجى الرجوع إلى الرسم البياني أدناه لفهم عملية الشراء من خالل الطريقتين األكثر شيوعًا. 

السيناريو )2( ـ لم يتم إختيار العقار بعدالسيناريو )1( ـ تم إختيار العقار بالفعل

تقدم بطلب للحصول على الموافقة النهائية

تقدم بطلب للحصول على موافقة مبدئية

في حالة الحصول على الموافقة المبدئية، 
قم بتحديد العقار

عند الحصول على الموافقة النهائية، قم بمراجعة ميزانيتك لتضمين أقساط تمويل المنزل والمصاريف المتعلقة بها. 
تأكد من قدرتك المالية على سداد تلك التكاليف

البدء في سداد األقساط الشهرية للقرض أو التمويل ومصاريف المنزل الدورية 
)الصيانة والمرافق واإلصالحات إلخ(

قم بإنجاز األعمال الورقية المتعلقة بعقد التمويل ونقل ملكية العقار إلى بنك أبوظبي التجاري

صرف مبلغ التمويل

تسليم العقار واإلنتقال لإلقامة فيه

سداد القرض أو التمويل بالكامل: يتم عندئذ نقل ملكية العقار إليك بشكل كامل
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األنشطة واألدوات 

ورقة عمل الميزانية 

يرجى الرجوع إلى ورقة عمل الميزانية )في الصفحة 12( لفهم وضعك المالي وتحديد مزايا اإلستئجار 
مقارنة بإمتالك المنزل. 

أن 88% من مالك المنازل في دولة اإلمارات العربية المتحدة يعتبرون أن شراء المنزل كانت تجربة إيجابية 19

أن 77% من مالك المنازل في دولة اإلمارات العربية المتحدة يعتبرون أن إمتالك منزل ساعدهم على 
تحقيق أهدافهم المالية 20

أن هناك الكثير من المزايا التي ينطوي عليها إمتالك المنزل )راجع القسم السابق(

عليك اإلتفاق على معاينة المنزل كشرط مسبق للشراء. وفي حالة التعرف على عيوب غير 
مفصح عنها، يمكن فسخ العرض وإعادة مبلغ الدفعة المقدمة. وقد يكون من الممكن 

التفاوض حول إجراءات اإلصالحات الالزمة أو تخفيض سعر البيع

أحصل على العديد من عروض األسعار من عدة بنوك قبل اإللتزام بالتمويل العقاري

أحذر وجود بعض الرسوم اإلدارية المخفية

قم بسداد دفعات بمبالغ مقطوعة كلما أمكن ذلك لتخفيض مبلغ أصل الدين. تأكد من 
عدم وجود غرامات أو شروط جزائية على القيام بذلك

تأكد من تسديد دفعات وأقساط تمويل المنزل بشكل منتظم وإمنح تلك الدفعات 
األولوية. علمًا بأن التأخير في سداد األقساط يمكن أن يضر بتصنيفك االئتماني

 قم بزيارة موقعنا اإللكتروني adcb.com أو بالتحدث إلى ممثل بنك أبوظبي التجاري 
الذي تتعامل معه لمعرفة المزيد عن الكيفية التي يمكن لمنتجاتنا وبرامجنا األخرى 

مساعدتك بها إلدارة أموالك بشكل فعال

هل تعلم؟ 

أفكار مفيدة 

قائمة مراجعة اإلستراتيجية

لقد تعرفت على المبادئ األساسية إلدارة شؤونك المالية فيما يتعلق بإمتالك منزل ويتعين 
عليك اآلن تطبيقها عمليًا لمساعدتك على تطوير مهاراتك ومعلوماتك في مجال إدارة األموال. 

إستخدم قائمة المراجعة أدناه لمساعدتك. 

النعمقائمة المراجعة

إيضاحات

هل قمت بعمل ورقة عمل ملكية المنزل؟  
هل أعرف ما هي نسبة أعباء الدين؟  

هل قمت بتحديد الغرض من ملكية المنزل؟   
هل قمت بالبحث للحصول على أفضل صفقة لتمويل المنزل؟   

هل أستطيع سداد دفعة مقدمة؟  
هل تعرفت على الرسوم المخفية؟ هل أدرك التكلفة الكاملة 

إلمتالك المنزل؟  
هل أعرف ما قيمة التمويل الذي أنا مؤهل للحصول عليه؟  

هل أستطيع دفع األقساط الشهرية؟   

جمعية العقاريين الوطنية )NAR( مؤشر 2015     20/19
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كلمة ختامية 

نرفع في بنك أبوظبي التجاري عميق شكرنا وخالص امتناننا وتقديرنا العميق لمقام صاحب السمو 

زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، حفظه  الشيخ خليفة بن 

الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 ،”MoneySense“ اعترافًا بالحكمة والتوجيه والتشجيع الدائم، طور بنك أبوظبي التجاري برنامج نقودي

بدعم من مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب من أجل نشر الثقافة المالية وتثقيف الجمهور في مجال 

األمور المالية بهدف تحقيق تقدم اقتصادي مستدام.

ونود أيضا تقديم شكر خاص لمؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب لدعمها وجهودها المستمرة. 

وأخيرًا، نشكرك في بنك أبوظبي التجاري على اهتمامك لفهم كيفية إدارة شوؤنك المالية، من أجل 

أموالك  إدارة  في  التي ستساعدك  المالية  بالمهارات  المعرفة  خالل  من  المادي  االستقرار  تحقيق 

بشكل أفضل.

بنك أبوظبي التجاري
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إخالء من المسؤولية
تم انتاج المعلومات الواردة في هذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع )» البنك«( بغرض استخدامها كدليل استرشادي وهي ألغراض العلم فقط. وما لم ينص على خالف ذلك، تعود ملكية حقوق طبع 
المعلومات الواردة في هذا المستند إلى البنك وقد تم إعدادها ألغراض االستخدام الشخصي لعمالء البنك فقط. وال يجوز نسخ أو بيع أو ترخيص أو إعادة انتاج او تعديل أو إعادة صياغة المعلومات الواردة في هذا 

المستند بأي طريقٍة كانت دون موافقة خطية صريحة من البنك.

وال يقدم بنك أبوظبي التجاري أي إدعاءات أو وعود أو ضمانات بخصوص دقة أو اكتمال أو كفاية أي معلومات واردة في هذا المستند. وال يتعين معاملة هذه المعلومات على أنها توصيات أو تأييٍد ألي موسسٍة أو 
منتج أو خدمة. كما ال يتعين اإلعتماد على أي من المعلومات الواردة في هذا المستند أو أي معلومات مرتبطة بهذا المستند بأي طريقٍة مهما كانت.

المعلومات الواردة في هذا المستند ذات طبيعة عامة وال يتعين تفسيرها على أنها معلومات مالية أو ضرائبية محددة أو مشورٍة أو نصيحٍة قانونية. وال تتعامل هذه المعلومات مع الوقائع والظروف المتعلقة بك 
تحديدًا ويتعين عدم اإلعتماد عليها لتبية أي احتياجاٍت معينة. وال يتحمل بنك أبوظبي التجاري أو أي من شركات مجموعته أي مسوؤلية عن أي خسارٍة قد تنتج عن اإلعتماد على هذه المعلومات. ويتعين عليك السعي 

للحصول على مشوراٍت أو نصائح مهنية أو قانونية أو مالية أو ضرائبية حيثما يكون ذلك مطلوبًا وعلى ضوء ظروفك الخاصة. 

وعند استخدام المعلومات الواردة في هذا المستند أو أي معلومات مرتبطة به، فإنك تتحمل كامل المسوؤلية عن أي خسائر أو أضرار أو التزاماٍت تنتج عن استخدام هذا المستند ومحتوياته وإعفاء البنك وشركات 
مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومؤلف هذا المستند و أي مساهمين في تحريره أو اي وكالٍء أو مرخص لهم باستخدام هذا المستند أو من يتنازل إليهم أو خلفائهم من أٍي من وكافة المطالبات أو الطلبات أو الدعاوى 

القانونية التي قد تنشأ، في أي وقٍت، عن أو فيما يتعلق باستخدام هذا المستند أو أي مواٍد مرتبطة به أو بخصوص اإلعتماد على أي شيٍء تم نشره بواسطة البنك.

.www.adcb.com يرجى التواصل مع البنك أو زيارة الفرع األقرب إليك للحصول على المزيد من المعلومات عن هذا المنتج أو تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

منتجات التأمين:    
يتم تقديم منتجات التأمين إلى عمالئنا على أساس تحليل إحتياجاتهم وطلباتهم. تصدر منتجات التأمين عن شركات التأمين المعنية وتخضع إلى األحكام والشروط الخاصة بتلك الشركات. وال يقدم بنك أبوظبي التجاري 
أي مشورة تأمينية أو نصيحة تأمينية كما ال يقوم بإدارة أو طرح أو إصدار بوالص تأمين. وال يتحمل بنك أبوظبي التجاري المسؤولية عن أي طلبات يتم رفضها من قبل أي شركة تأمين. األقساط المستلمة من قبل بنك 

أبوظبي التجاري بخصوص خطط التأمين ليست ودائع مصرفية. المعلومات الواردة الواردة في هذا المستند هي للعلم فقط وال تشكل أي عرٍض أو سعي لشراء أي من منتجات التأمين.

منتجات االستثمار:
ينطوي االستثمار في أٍي من منتجات االستثمار على كثيٍر من المخاطر التي قد تؤدي إلى خسارة المبلغ المستثمر. وباإلضافة إلى ذلك قد ال يتم الحصول على أي دخٍل من منتجات االستثمار ويجوز أن يكون ذلك الدخل 

عرضٍة للتفاوت. األداء السابق ألي استثمـــار ال يضمن النتائج المستقبلية. 

المعلومات الواردة في هذا المستند هي للعلم فقط وال تشكل أي عرٍض أو سعي لشراء أي من منتجات االستثمار. منتجات االستثمار ليست ودائع مصرفية وليست مضمونة من قبل بنك أبوظبي التجاري، وهي 
تخضع لمخاطر االستثمار بما فيها الخسارة المحتملة للمبلغ المستثمر أصاًل. األداء السابق ال يضمن النتائج المستقبلية. يرجى الرجوع إلى أحكام وشروط منتجات االستثمار من بنك أبوظبي التجاري التاحة على موقعنا 

.www.adcb.com االلكتروني



adcb.com


