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ما أهمية التوعية 
المالية؟

التوعيــة الماليــة هــي الفهــم األساســي لهيكليــة المؤسســات الماليــة 

ووظائفهــا، والمنتجــات والخدمــات التــي تقّدمهــا، إضافــًة إلــى الــدور 

الــذي تشــغله علــى مســتوى القــرارات أو المخططــات الماليــة التــي 

يقــوم بهــا الفــرد. يعتبــر الفــرد الُمِلــم بــإدارة شــؤونه المالية، بما يشــمل 

وضــع ميزانيــة خاصــة بــه، والقيــام باالســتثمارات، والتخطيــط لتقاعده، 

فــردًا واعيــًا ماليــًا.

4
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وكغيرهــا مــن أنــواع المعرفــة، تمنــح التوعيــة الماليــة الفــرد القــوة والقــدرة علــى التحّكــم بشــؤونه. وتعتبــر هــذه 
المعرفــة أساســية لألفــراد كمــا الشــركات فهــي تســاعد علــى إدارة الشــؤون الماليــة علــى أكمــل وجــه. مــن هنــا، 
يقــّدم هــذا التقريــر لمحــة عاّمــة وشــاملة حــول المعرفــة الماليــة مــع إدراج أفضــل الممارســات والنصائــح لألفــراد 
حــول كيفيــة االدخــار، واالســتثمار، واالقتــراض بصــورة فعالــة تتماشــى مــع متطلباتهــم. كمــا يغطــي هــذا التقريــر 
عــددًا مــن جوانــب الجرائــم الماليــة مثــل الجرائــم اإللكترونيــة واالحتيــال، ويوصــي بالطــرق الممكنــة لتفاديهــا أو 

التخفيــف مــن أثرهــا علــى المركــز المالــي للفــرد وأهدافــه.

مزايا التوعية المالية
ــي  ــن التوعيــة الماليــة األفــراد مــن اتخــاذ قــرارات صائبــة لهــا أثــر كبيــر علــى مســتقبلهم المالــي. يعتبــر تحّل ُتمكِّ

ــة نحــو االســتقالل واألمــان المادييــن. ــر حيوي ــة الخطــوة األولــى واألكث الفــرد بالثقافــة المالي

وهناك عدد من المزايا للتوعية المالية:

تشجيع الفرد على التفكير والتخطيط للمستقبل.

فهــم عمليــة إدارة الديــون وإدراك مفاهيــم المخاطــر والعوائــد 
علــى صعيــد االســتثمارات ممــا يعــزز االنضبــاط المالــي.

مثــل  الماليــة  المؤسســات  تلعبــه  الــذي  الــدور  توضيــح 
الفــرد. حيــاة  فــي  المصــارف، 

تحــّول المعرفــة المكتســبة إلــى أســاس عملــي يرتكــز عليــه 
األفــراد ليتخــذوا قــرارات مدروســة فــي مــا يتعّلق بــإدارة ثرواتهم 

والتخطيــط للتقاعــد وغيرهــا مــن المســائل.
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وصف موجز 
للنظام المصرفي

ما هو المصرف؟
المصــرف عبــارة عــن مؤسســة ماليــة مرّخصة لتلّقي الودائــع وإصدار القروض للعمالء. وتقــّدم المصارف خدمات 

أخرى مثل تحويل األموال، وصرف العمالت، والتمويل التجاري، وإدارة الثروات والمنتجات االســتثمارية.

ما هو المصرف المركزي؟
ــى المصــارف  ــة. تتول ــة الجهــة المنّظمــة لكافــة أنشــطة مصــارف الدول ــر المصــرف المركــزي فــي أي دول يعتب
المركزيــة عمومــًا مســؤولية وضــع السياســة النقديــة، وتنظيــم العمليــات التشــغيلية للمصــارف، والمحافظــة 

علــى اســتقرار العملــة الوطنيــة، كمــا أنهــا تعــزز اســتقرار النظــام المالــي للدولــة بشــكل عــام.

أنواع المصارف 
يمكــن تصنيــف المصــارف ضمــن ثــالث فئــات رئيســية: المصــارف التقليديــة، والمصــارف الممتثلــة للشــريعة 

اإلســالمية، والمصــارف االســتثمارية.

المصــارف التقليديــة، وُتعــرف أيضــا بالمصــارف التجاريــة أو مصــارف التجزئــة وهــي تقبــل الودائع 
ــر التســهيالت الماليــة مثــل الســحوبات علــى المكشــوف، والقــروض، والتمويــل التجــاري  وتوّف
إلــى المؤسســات، كمــا تقــّدم القــروض الشــخصية والعقاريــة إلــى األفــراد. تقــّدم هــذه المصــارف 

أيضــًا منتجــات االدخــار واالســتثمار لمســاعدة األفــراد علــى إدارة ثرواتهــم الخاصــة وتنميتهــا.

المصــارف اإلســامية وهــي أيضــًا مصــارف تقــّدم الخدمــات التجاريــة أو خدمــات التجزئــة لألفــراد، 
إاّل أن خدماتهــا المصرفيــة تمتثــل لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

المصــارف االســتثمارية وهــي مصــارف تقــّدم منتجــات وخدمــات ماليــة معّقــدة للشــركات، بمــا 
فــي ذلــك تحديــد الهيكليــات واالستشــارات الخاصــة بعمليــات الدمــج واالســتحواذ، إضافــًة إلــى 
اكتتــاب األســهم والعمليــات التجاريــة ذات الصلــة. كمــا تقــّدم المصــارف االســتثمارية منتجــات 

وخدمــات اســتثمارية خاصــة إلــى األفــراد ذوي الثــروات.

النوع 1

2 
النوع

3 
النوع
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أهمية المصارف
قــد يقتصــر تعامــل األفــراد مــع المصــارف علــى حســاٍب جــاٍر أو حســاب توفيــر، أو على صرف الشــيكات واقتراض 
األمــوال لتلبيــة احتياجاتــه الخاصــة ذات التكلفــة المرتفعــة، إاّل أّن للمصــارف دور أساســي فــي المحافظــة علــى 

الســالمة الماليــة فــي الدولــة بصــورة عامــة.

الوســاطة الماليــة: يتوّلــى المصــرف دور الوســيط فــي النظــام المالــي لحمايــة 
ودائــع األفــراد والشــركات، ولتيســير عمليــات الدفــع. كمــا يمنحهــم خدمــات 
تمويليــة أخــرى علــى شــكل ســحوبات علــى المكشــوف، أو قــروض، أو رهــون 

عقاريــة وذلــك ضمــن بيئــة ســليمة وآمنــة.

التنميــة االقتصاديــة: تلعــب المصــارف دورًا رئيســيًا فــي تنميــة اقتصاد الدولة 
مــن خــالل توفيــر خدمــات التمويــل إلــى األفــراد والمؤسســات والشــركات 
عبــر مختلــف القطاعــات االقتصاديــة. كمــا تســاهم المصــارف فــي النمــو 

االقتصــادي عبــر توفيــر فــرص عمــل لألفــراد.

1
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ما هي الصيرفة 
اإلسامية؟

الصيرفــة اإلســامية عبــارة عــن نــوع مــن التمويــل التجــاري القائــم علــى 

مبــادئ الشــريعة اإلســامية. وتتمحــور المبــادئ الرئيســية لهــذا النــوع 

ــح والخســارة، وبشــكل خــاص حــول  مــن الصيرفــة حــول مشــاركة الرب

منــع تــداول الفوائــد بيــن المقرضيــن والمســتثمرين. ال ُيســمح فــرض 

الفائــدة أو “الربــا” بموجــب الشــريعة اإلســامية.

8
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تقــّدم المصــارف اإلســالمية، تمامــًا كالمصــارف التقليديــة، منتجــات خاصــة بالتمويــل واالدخــار واالســتثمار. أّمــا 
وجــه االختــالف الرئيســي مــا بيــن منتجــات المصــارف التقليديــة واإلســالمية فهــو اســتبدال الدفعــات التقليديــة 
القائمــة علــى معــدالت فوائــد محــددة بدفعــات مــن نــوع آخر تقــوم على معدالت الربحية المشــتركة بيــن الطرفين.

عالوًة على ذلك، على كافة االستثمارات أن تمتثل لمبادئ الشريعة اإلسالمية، كما ُيحظر أن تتضمن ما يلي :
التبغ  

الترفيه غير مباح  
المشروبات الكحولية  

األعمال غير الحالل  

تخضــع كافــة المنتجــات الماليــة اإلســالمية لمراجعــة صارمــة مــن قبــل مجلــس مكــّون مــن فقهــاء فــي الشــريعة 
اإلســالمية، حرصــًا علــى امتثــال هــذه المنتجــات لقواعــد الشــريعة.

نذكر من ضمن المنتجات اإلسالمية ما يلي:

الحســابات الجاريــة اإلســامية وهــي حســابات مــن دون فوائــد 
إليــداع األمــوال إّمــا مــن دون أي رســوم أو لقــاء رســوم ضئيلــة.

بإيــداع  لــك  تســمح  حســابات  وهــي  اإلســامية  التوفيــر  حســابات 
فائــدة. كســب  دون  مــن  أموالــك 

حســابات االســتثمار اإلســامية وهي حســابات تســمح لك باالســتثمار 
فــي أصــول مطابقــة لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية، بهدف زيــادة الدخل.

القروض اإلســامية وهي قروض تســمح للمســتفيد منها بالحصول 
ــد. يقــوم المصــرف بشــراء ســلعة  ــل مــن دون دفــع فوائ ــى التموي عل
نيابــًة عــن العميــل ويقّدمهــا إليــه علــى شــكل قــرض بســعر التكلفــة مــع 

إضافــة نســبة معقولــة مــن الربــح.

يســمح  وهــو  بالتكافــل،  كذلــك  ُيعــرف  الــذي  اإلســامي  التأميــن 
للمســاهمين بوضــع أموالهــم فــي صنــدوق ُيســتخدم لتعويــض أي 

مشــارك فــي حــال وقــوع حــادث تغطيــه البوليصــة.
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ما المقصود بأن 
تكون واعيًا ماليًا؟

أن يكــون الفــرد واٍع ماليــًا يعنــي تحّليــه بالمعرفة والمهــارات — والقدرة 

علــى اســتخدامها — إلدارة المــوارد الماليــة بشــكل فعــال حرصــًا علــى 

ضمــان الســامة الماليــة مــدى الحيــاة. إن هــذا النــوع مــن المعرفــة 

يمّكــن الفــرد مــن اتخــاذ قــرارات ماليــة صائبــة فــي أي ظــرف مالــي كان، 

ــة  ــاط لادخــار لألهــداف القريب ــه كذلــك صفــة االنضب فيمــا ترســخ في

المــدى مثــل ادخــار قيمــة شــراء ســيارة أو قضــاء إجــازة، كمــا تخّولــه هــذه 

القــدرة علــى االســتثمار بصــورة ذكيــة لتكويــن الثــروة ومراكمتهــا.
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ما هي المتطلبات األساسية؟
تعتبــر معرفــة األســس المحاســبية والحســابية مســألة ضروريــة للتخطيــط المالــي ووضــع الميزانيــة. يمكــن 

للقصــور فــي المعرفــة الماليــة أن يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر مبنيــة علــى المعلومــات الكافيــة أو المناســبة، 

مــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى التعامــل بشــكل خاطــئ مــع المدخــرات أو الوقــوع فــي الَدْيــن. تســاعد معرفــة األســس 

الماليــة علــى تفــادي مثــل هــذه الــزاّلت كمــا تكــون بمثابــة الدليــل التخــاذ القــرارات المناســبة التــي تســاعد علــى 

االدخــار وتعزيــز الثــروات.

كيف يمكن تنمية صفة االنضباط المالي؟
بهــدف ضمــان فعاليــة المخططــات الماليــة، مــن الضــروري العمــل بشــكل منضبــط لتحقيــق الهــدف المنشــود. 

ــي  ــاط. إن التخطيــط المال ــر صفــة االنضب ــة نحــو تطوي ــا االدخــار واالســتثمار البداي ــر معرفــة مزاي ــا، تعتب مــن هن

يحــدد بوضــوح هــدف االدخــار كمــا يضــع الخطــوط العريضــة للخطــوات التــي يتعّيــن اتخاذهــا لتحقيــق هــذا 

الهــدف. ويتطّلــب كّل مــن األهــداف التــي نضعهــا اســتراتيجية خاصــة، ومــع التخطيــط لــكل اســتراتيجية، ســننّمي 

فــي أنفســنا عــادة االدخــار علــى المــدى البعيــد. مــن الواضــح أنــه مــن المهــم التحّلــي بالمعرفــة الماليــة ولكــن 

األهــم هــو توظيــف هــذه المعرفــة وممارســتها.

ما هي الخطوات األولى التي يتوّجب اتخاذها؟
ــن فــي ظروفهــا ثــم  ــة ويتمّع ــأن ينظــر الفــرد فــي شــؤونه المالي ــة هــي ب ــة المالي إن الخطــوة األولــى نحــو الحري

يتخــذ قــرارًا لالدخــار تحــت مظلــة هــدف واضــح ومحــّدد. بعــد اختيــار الهــدف، يتعّيــن تصنيــف الدخــل والمصاريــف 

وتحليلهــا إذ يوّفــر ذلــك خارطــة طريــق نحــو تحقيــق الهــدف المنشــود. فــي حــال أّثــرت تســديدات القــروض علــى 

قــدرة االدخــار لتحقيــق الهــدف المنشــود، ننصــح بالنظــر فــي خيــارات إعــادة تمويــل أخــرى بمعــّدالت شــهرية أقــل 

ممــا يفتــح المجــال الــى االدخــار بدرجــة أكبــر.

خاتمة
إن االكتســاب المســتمر للمعرفــة والممارســة العمليــة مســألة أساســية نحــو الســالمة الماليــة الراســخة للفــرد. 

ويمكــن توســيع آفــاق المعرفــة فــي هــذا اإلطــار عبــر قــراءة األخبــار الماليــة ومقــاالت االستشــارات الماليــة 

بشــكل متواصــل، مــا يســاعد علــى وضــع مخطــط مــدروس وفعــال إلدارة الديــون. ويوّفــر ذلــك أيضــًا معلومــات 

حــول منتجــات اســتثمارية جديــدة تســاعد علــى نمــو الثــروة مــع الوقــت. إن االســتعانة بخدمــات جهــات التخطيــط 

المالــي غالبــًا مــا تســاعد، إذ يمكــن لمثــل هــؤالء األفــراد المختصيــن أن يعــززوا المهــارات الماليــة الالزمــة ويقّدموا 

التوجيهــات المناســبة ممــا يســاعد علــى تحقيــق الحريــة الماليــة علــى المــدى البعيــد.
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عناصر التخطيط 
المالي

ــط المناســب، ,ونذكــر  ــة التخطي ــة الفعال ــب إدارة الشــؤون المالي تتطّل
مــن أهــم عناصــره مــا يلــي :

اكتســاب الثقافــة العلميــة الازمــة: يجــب تخصيــص الوقــت لتثقيــف النفــس حــول المؤسســات الماليــة   
ــي آمــن. ــة بكفــاءة لضمــان مســتقبل مال ــة إدارة الشــؤون المالي وفهــم كيفي

وضــع األهــداف: يعتبــر التفكيــر علــى المــدى البعيــد مســألًة حيويــة لالســتعداد ألي ظــرف أو مســألة   
طارئــة قــد تقــع علــى مــدى الحيــاة. يجــب وضــع وتطبيــق مخططــات مختلفــة لحــاالت الطــوارئ الطبيــة أو 
المهنيــة. ويجــب أيضــًا الحــرص علــى مالءمــة المخططــات لــكل حالــة فرديــة خاصــة مــع األخــذ فــي االعتبــار 

حالــة التقاعــد فــي مــا بعــد.

  إدراك القيمــة الزمنيــة للمــال: إن قيمــة الــدوالر اليــوم تســاوي أكثــر مــن قيمــة الــدوالر فــي الغــد. عنــد 
اختيارهــا بحــرص، ترتفــع قيمــة األصــول المختــارة بالشــكل المناســب مــع مــرور الزمــن. يمكــن للقيمــة أن 
تنجــم عــن دفعــات الفائــدة أو غيرهــا مــن العوائــد علــى االســتثمار. مــن ناحيــة أخــرى، يجــب إدراك أن قيمــة 

األمــوال المقترضــة ترتفــع مــع مــرور الوقــت ممــا يزيــد عــبء الســداد.

ــة االحتياجــات  ــة لتلبي ــر األمــوال الكافي ــن توّف ــى المســتوى المناســب مــن الســيولة: يتعّي المحافظــة عل  
القريبــة المــدى، علمــًا بــأن التخطيــط البعيــد المــدى هــو الهــدف األّولــي. لذلــك، يجــب دومــًا التخطيــط 
ــة علــى  ــر المتوقعــة والحــرص علــى توافــر النقــد الكافــي للتعامــل مــع أي مصاريــف مفاجئ لألحــداث غي

ــب. المــدى القري

فهــم المخاطــر والعوائــد: مــن األفضــل تكويــن محفظــة اســتثمارية متزنــة تتمتــع بمخاطــر متفاوتــة.   
يمكــن لألصــول ذات المخاطــر الُعليــا مثــل األســهم، أن توّلــد درجــة أكبــر مــن العوائــد إال أّنهــا قــد تكــون 
عرضــة بشــكل كبيــر للتقلبــات االقتصاديــة وتقلبــات الســوق ممــا يــؤدي إلــى خســارتها نســبة كبيــرة مــن 
قيمتهــا. أّمــا األصــول ذات المســتوى المنخفــض مــن المخاطــر مثــل العقــارات أو أدوات ســوق الديــن، 
فتقــّدم درجــة أقــل مــن العوائــد وتتحّمــل نســبًة أقــل مــن مخاطــر الســوق. يتعّيــن إدراك كيفيــة عمــل كل 
مــن هــذه األصــول، وأن يرتبــط اختيــار األصــول التــي ســيتم االســتثمار فيهــا علــى المركــز المالــي للفــرد 

وقدرتــه علــى تحّمــل المخاطــر المحتملــة.
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إدارة الدخل الشــهري بهدف تقســيمه إلى مدخرات ومصاريف 
بأنســب صورة ممكنة

زيادة التدفق النقدي عبر مراقبة اإلنفاق بشكل فّعال

محفظــة  تكويــن  فــي  والشــروع  الخــاص  المــال  رأس  زيــادة 
اســتثمارية

توافــر  بهــدف  وذلــك  الطــوارئ  لحــاالت  مبلــغ  تخصيــص 
أو  المــرض،  أو  الحــوادث  حــاالت  فــي  الالزمــة  المصاريــف 

المتوقعــة غيــر  األحــداث 

االحتفــاظ باحتياطــي مالــي لحــاالت الطــوارئ والتــي تشــمل 
البطالــة وغيرهــا مــن األحــداث الســلبية

1

2

3

4

5

مزايا التخطيط المالي
مــن خــالل التخطيــط المالــي، بإمــكان األفــراد وضــع مخططــات تفّصــل االحتياجــات الماليــة الفرديــة و/أو العائليــة 
الحاليــة والمســتقبلية وتحديــد الطــرق لتلبيــة هــذه االحتياجــات. يمكــن للمخطــط أن يغطــي األهــداف القريبــة 
المــدى مثــل شــراء تلفــاز أو ســيارة جديــدة، وأخــرى بعيــدة المــدى مثــل تســديد األقســاط المدرســية أو الجامعيــة 

أو شــراء منــزل.

هناك خمس مزايا رئيسية للتخطيط المالي، وهي:
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ما هي الميزانية؟ 
لِم يتعين على الفرد 

وضع ميزانية؟

تقــارن الميزانيــة مــا بيــن الدخــل والنفقــات الخاصــة كمــا تشــّكل دليــًا 

لادخــار. إن الميزانيــات المصممــة بــذكاء تحــرص علــى أال تتخطــى 

ــي أن  ــا يعن ــوال، مم ــال مــن األح ــي أي ح ــل ف ــف قيمــة الدخ المصاري

هنــاك فائــض علــى الــدوام يمكــن تخصيصــه لادخــار بشــكل منتظــم.
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تحديــد األهــداف: تســاعد األهــداف الواضحــة علــى المحافظــة علــى االنضبــاط المالــي. 
ويجــب تحديــد أهميــة كل هــدف. علــى ســبيل المثــال، لــدى شــراء ســيارة جديــدة، مــن 
ــم النظــر فــي  ــّم، يت ــف الطــرازات والخصائــص. مــن ث ــف ومختل ــة التكالي الضــروري مقارن
ــار األنســب  ــام بالخي ــل للقي ــض الدخ ــة المخصصــة مــن فائ ــرات الشــهرية المتوقع المدخ

ولوضــع جــدول زمنــي لالدخــار أو البحــث علــى خيــارات تمويليــة أخــرى.

قيــد كافــة اإليــرادات والمصاريــف: وضــع جــدول يتــم فيه قيد كافــة اإليــرادات والمصاريف 
بشــكل شــهري أو عندمــا تســتدعي الحاجــة. يمكــن للمصاريــف الشــهرية المتكررة أن تشــمل 
مشــتريات التســوق الشــخصي والبقالــة، وفواتيــر الخدمــات العامــة، والنقــل، واإليجــار، 

وحتــى تســديد القــروض.

تصنيــف العناصــر األساســية وغيــر األساســية: كــي تكــون الميزانيــة فّعالــة، يجــب تصنيــف 
المصاريــف مــا بيــن األساســية وتلــك غيــر األساســية. مثــاًل، يعتبــر اإليجــار ومصاريــف البقالة 
وفواتيــر الكهربــاء مــن المصاريــف األساســية. أمــا المصاريــف غيــر األساســية فغالبــًا ما تكون 

متعّلقــة بالمتعــة مثــل األنشــطة الترفيهيــة، واإلجــازات، وتســوق الســلع الفاخــرة، وغيرهــا.

وضــع الميزانيــة: بعــد اســتكمال البيانــات الماليــة بوضــوح، يحيــن وقــت إعــداد الميزانيــة. 
يســاعد تحديــد أولويــة المصاريــف المختلفــة علــى اســتبعاد بعضهــا والمحافظــة علــى 
إبقائهــا ضمــن حــدود الدخــل. بعــد اكتمــال المســّودة األولــى، يتوّجــب إعــادة النظــر فــي كل 

ــد الخطــوات الالزمــة لتحقيقــه. هــدف وتحدي

المحافظــة علــى االنضبــاط المالــي: إن إعــداد الميزانيــة وحــده ال يضمــن الســالمة الماليــة. 
ــق  ــام بالخطــوات المحــددة لتحقي ــزام الت ــد االلت ــة فقــط عن ولكــن تتحقــق الســالمة المالي
األهــداف الماليــة المنشــودة وأخــذ الحيطــة فــي رصــد اإليــرادات والمصاريــف كافــة. ويجــب 
أن نتذكــر أّنــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون الميزانيــة األولــى مثاليــة. عنــد االلتــزام بميزانيــة 
للمــرة األولــى، يجــب مراجعتهــا كل شــهر لضمــان اســتمرار مالءمتهــا للدخــل الفعلــي 

وعــادات اإلنفــاق كمــا يتعّيــن إدخــال التغييــرات عليهــا وفــق مــا تقتضيــه الحاجــة.

1

2

3

4

5

ما مزايا الميزانية الُمحكمة؟
تساعد الميزانية الُمحكمة على ما يلي:

وضع خطة مصاريف مالئمة لكافة مستويات الدخل  
توافر أموال فائضة لحاالت الطوارئ  

وضع رؤية واضحة للتوقعات على المدى القريب والبعيد استنادًا إلى الوضع المالي الحالي  
تفادي الوقوع في الديون  

تعزيز مستقبل مادي مستقر  

ما الخطوات الازمة لوضع ميزانية؟
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إدراك أساسيات 
االدخار

يتألــف االدخــار بشــكل رئيســي مــن األمــوال المتبقيــة بعــد تســديد كافة 

المصاريــف األساســية مثــل اإليجار والطعــام والمواصات.

ــف  ــط ورصــد المصاري ــدى تخطي ــذل بعــض الجهــد ل ــن ب ــه يتعّي ــر إّن غي

للحــرص علــى ادخــار بعــض األمــوال كل شــهر. مــن خــال التخطيــط، 

يمكــن للمدخــرات النمــو بمــا يضمــن مســتقبل آمــن.

16

UBF_Financial-Literacy_AR_r2_20171219.indd   16 12/19/17   11:50 AM



مــا األســباب التــي تجعــل مــن االدخــار مســألة 
ضروريــة؟

هناك ثالثة أسباب جوهرية لالدخار.

االدخــار لحــاالت الطــوارئ: علــى الصعيــد الشــخصي، قــد تطــرأ أحــداث غيــر متوقعــة فــي أي 
وقــت. لذلــك يتوجــب عليــك االســتعداد لمثــل هــذه األحــداث ســواء كانــت بســيطة أو كبيــرة. وفي 
كلتــا الحالتيــن، فإنــه ُيفضــل التوفيــر لحــاالت الطــوارئ الكبــرى مثــل فقــدان الوظيفــة ولألحــداث 
البســيطة كذلــك مثــل الحاجــة لشــراء جهــاز حاســوب محمــول جديــد. ُيمِكّنــك االســتعداد لمثــل 
هــذه الحــاالت مــن التركيــز علــى الجوانــب األخــرى غيــر الماليــة إلدارة األزمــة التــي تمــّر بهــا. تعتبــر 

المدخــرات الشــخصية مــن أكثــر المصــادر المالءمــة لتمويــل مثــل هــذه الحــاالت الطارئــة.

االدخــار للمســتقبل: يجــب التخطيــط لالســتثمار بشــكل منتظــم بهــدف توظيــف مدخراتــك 
واالســتفادة منهــا. تتوفــر عــدة خيــارات فــي هــذا الســياق، وتســتوجب غالبيــة هــذه الخيــارات إيــداع 
ــى أن  ــي محــدد بصــورة منتظمــة. يمكــن لهــذه االســتثمارات أن تنمــو مــع الوقــت إل ــغ مال مبل

ــة االحتياجــات المســتقبلية األساســية. ــة لتغطي ــح األمــوال المتراكمــة كافي تصب

االدخــار للتقاعــد: إن توقيــت تقاعــدك يشــكل تحديــَا فــي التخطيــط للنفقــات والمصروفــات عندما 
تصــل الــى وقــت يتوقــف فيــه الراتــب الثابــت. مــا يعنــي أّنــه يتعّيــن توفــر المــال مــن مصــادر أخــرى 
لتغطيــة المصاريــف. يمكــن للمدخــرات أن تتراكــم بصــورة منتظمــة فــي صنــدوق أو حســاب 
التقاعــد. اذ إنــه كّلمــا بــدأت بالتخطيــط للتقاعــد فــي ســن مبكــر كّلمــا ارتفــع الدخــل بعــد التقاعــد.

1

2

3

17

UBF_Financial-Literacy_AR_r2_20171219.indd   17 12/19/17   11:50 AM



أنواع منتجات االدخار المتوفرة

حســابات توفيــر الودائــع المتكــررة التــي تســاعد العمــالء علــى ادخــار مبلــغ 
معّيــن كّل شــهر. هــذا النــوع مــن الحســابات مثالــي لألفــراد الذيــن يــوّدون 

تحقيــق هــدف مالــي فــي المــدى القريــب.

حســابات التوفيــر المرتبطــة باســتثمارات وهــي عندمــا يتــم إيــداع جــزء مــن 
المدخــرات فــي صنــدوق اســتثماري مرتبــط بالحســاب.

حســابات توفيــر الودائــع الثابتــة التــي تســمح للعمــالء اقتطــاع قيمــة 
علــى  توفيــر  حســاب  إلــى  وتحويلــه  جــاٍر  حســاب  مــن  محــددة مســبقًا 

شــهري. أســاس 

لألهــداف  باالدخــار  للعمــالء  تســمح  التــي  العائلــي  التوفيــر  حســابات 
منــزل. شــراء  أو  األطفــال  تعليــم  مثــل  المــدى  البعيــدة  العائليــة 

مــن  جــزء  بتحويــل  تســمح  التــي  الذهــب  فــي  االســتثمار  حســابات 
المدخــرات إلــى اســتثمارات فــي الذهــب، مــا ُيمّكــن أصحــاب هــذا النــوع 
مــن حســابات التوفيــر مــن كســب األربــاح الناجمــة عــن هــذه االســتثمارات 

مــع مــرور الوقــت.
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خمس نصائح لمستقبل مالي آمن

التخطيط للميزانية:
مــن المهــم رصــد مصاريــف كل شــهر بدّقــة الحتســاب المبلــغ الــذي يمكــن ادخــاره شــهريًا. مــن هنــا، 

يجــب وضــع ميزانيــة بعيــدة المــدى تغطــي المصاريــف الحاليــة والمســتقبلية.

االلتزام باستراتيجية بعيدة المدى:
علــى االدخــار أاّل يتمحــور حــول األهــداف الحاليــة فحســب. بــل يتعّيــن دومــًا التخطيــط للمســتقبل، 
والــذي يجــب أن يبــدأ مــن اآلن. لــدى المصــارف بدائــل اســتثمارية متعــددة تناســب مختلــف مســتويات 

القــدرة علــى تحّمــل المخاطــر. لذلــك اختــر البديــل األنســب لوضعــك المالــي.

تقليص الديون:
تتســبب دفعــات القــروض الكبيــرة فــي تــآكل المدخــرات مهمــا كان حجمهــا، تاركــًة القليــل للمســتقبل. 
ــى  ــي تخصيــص 10% إل ــط المال ــراء التخطي ــرح خب ــى تفــادي القــروض، يقت فــي حــال عــدم القــدرة عل

20% مــن الدخــل الشــهري لســداد الديــون.

اّتباع مخطط لادخار:
يســّهل وضــع ميزانيــة شــاملة اتبــاع خطــة متينــة لالدخــار. وبمجــّرد جدولــة المصاريــف المتكــررة، يمكــن 
ــغ المتبقــي لالدخــار واالســتثمار. توصــي جهــات التخطيــط المالــي بادخــار 10% إلــى  تخصيــص المبل
15% مــن الدخــل الشــهري لــكل شــهر. لتحقيــق ذلــك، مــن الضــروري تصنيــف المصاريــف الى أساســية 

وأخــرى غيــر أساســية.

مخطط االدخار التلقائي:
يلقــى غالبيــة االشــخاص صعوبــًة فــي االنضبــاط المســتمر بتحويــل المــال شــخصيًا كل شــهر إلــى 
حســاب توفيــر، لذلــك تقــّدم المصــارف حلــول التحويــل التلقائــي عــن طريــق اقتطــاع مبلــغ معّيــن مــن 
المــال مــن الحســاب الرئيســي )أو الراتــب( إلــى حســاب توفيــر أو اســتثمار. يقّلــل هــذا النــوع مــن االدخــار 

الشــهري التلقائــي مــن خطــر اإلفــراط فــي الميزانيــة عــن غيــر قصــد. 
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إدراك أساسيات 
االستثمار

رة للدخل قد ترتفــع قيمتها  تتضّمــن عمليــة االســتثمار شــراء أصــول ُمــدِّ

ــة مــن  ــى نســب متفاوت مــع الوقــت. وتنطــوي االســتثمارات عــادًة عل

المخاطــر والعوائــد بالمقارنــة مــع حســاب التوفيــر.
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مزايا االستثمار
يساعد االستثمار الجيد القائم على هيكلية وخطة محّددة وواضحة المعالم على ما يلي:

الســامة الماليــة: إن توافــر المحفظــة االســتثمارية المتنوعــة يســاهم فــي زيــادة 
األمــن المالــي للفــرد. إذ يســاعد وجــود أكثــر مــن مصــدر واحــد للدخــل بمســتويات 

مخاطــر متفاوتــة علــى نمــو مدخــرات الفــرد بالوتيــرة األنســب إليــه.

تكويــن الثــروة: قــد يزيــد اســتثمار جــزء مــن المدخــرات الشــهرية فــي ســوق 
األســهم والســندات مثــاًل فرصــة جمــع الثــروة بوتيــرة أســرع بكثيــر مــن االعتمــاد 

ــد. ــى المــدى البعي ــك عل ــر فحســب، وذل ــد حســاب التوفي ــى عوائ عل

تحقيــق األهــداف الماليــة: يشــّكل االســتثمار خطــوًة هاّمــة نحو تحقيــق األهداف 
المالية، مثل شــراء منزل أو ســيارة أو تســديد األقســاط التعليمية.

االســتعداد لحــاالت الطــوارئ: يعتبــر االســتثمار طريقــًة ممتــازة لتنميــة حســاب 
الحــاالت الطارئــة. يمكــن للحــاالت الطارئــة مثــل المــرض أو البطالــة، أن تــؤدي 

إلــى عجــز الفــرد عــن تلبيــة مصاريفــه فــي حــال عــدم وجــود أمــوال مدخــرة.
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ما هي الخطوات األساسية لاستثمار؟
تقييــم المــوارد الماليــة المتاحــة: الخطــوة األولــى هــي تحديــد المدخــرات المتوفــرة لالســتثمار. 
عندهــا يمكــن تخصيــص جــزء مــن المدخــرات ليتــم اســتثمارها فــي خيــارات أخــرى مثــل األســهم 
أو الصناديــق االســتثمارية. يمكــن أن تتــم االســتثمارات بمبالــغ ضخمــة أو حتــى بمبالــغ صغيــرة. 
يكتســب الفــرد الــذي يبــدأ باالســتثمار مبكــرًا معرفــًة جيــدة فــي اســتراتيجيات االســتثمار المختلفة.

االســتثمارية  المصطلحــات  حــول  المعرفــة  اكتســاب  االســتثمار:  حــول  المعرفــة  اكتســاب 
األساســية التخــاذ قــرارات مدروســة مبنيــة علــى معلومــات ســليمة. فــي هــذا اإلطــار، مــن المهــم 
تعّلــم األساســيات حــول األســهم، والســندات، والصناديق المشــتركة، وحقــوق الملكية الخاصة، 
وشــهادات اإليــداع كخطــوة أولــى لفهــم المصطلحــات األكثــر تعقيــدَا مثــل إدارة المحفظــة 

ــد. ــن المخاطــر والعوائ ــة بي ــع المخاطــر، والعالق االســتثمارية، وتنوي

وضــع أهــداف اســتثمارية: بعــد تحديــد الوضــع المالــي واكتســاب المعرفــة األساســية حــول 
ــدة  ــد األهــداف البعي ــة وضــع هــدف اســتثماري. يجــب تحدي االســتثمار، تقتضــي الخطــوة التالي
المــدى وبــدء العمــل نحــو تحقيقهــا مــن خــالل تكويــن محفظــة اســتثمارية مدروســة ومتوازنــة.

تقييــم مســتوى المخاطــر: لغــرض القيــام باســتثمار مجــٍد ومعقــول، يتعّيــن اختيــار األصــول التــي 
تنطــوي علــى مســتوى المخاطــر األنســب للفــرد. وعــادًة مــا يميــل المســتثمرون األصغــر ســنًا 
إلــى اتبــاع اســتراتيجيات اســتثمارية تنطــوي علــى درجــة أكبــر مــن المخاطــر. إن محفظــة األســهم 
د  المتوازنــة قــد تخســر بعــض مــن قيمتهــا علــى المــدى القريــب، إال أنــه مــن المرّجــح أنهــا ســُتولِّ
عوائــد قويــة علــى مــّر العقــود. يتعّيــن علــى المســتثمرين األكبــر ســنًا موازنــة محفظتهــم بــأوراق 

ماليــة ذات دخــل ثابــت حرصــًا علــى اســتقرار القيمــة والدخــل وتقليــص المخاطــر.

ــك، يجــب  ــد بعــض التكاليــف. لذل ــي تكّب ــام باالســتثمارات يعن فهــم تكلفــة االســتثمار: إن القي
النظــر فــي كافــة التكاليــف المترتبــة ودراســتها قبــل الشــروع بإنشــاء المحفظــة االســتثمارية. 
ــام باالســتثمار عبــر وســيط، ســيكون هنــاك أتعــاب محــّددة  علــى ســبيل المثــال، فــي حــال القي
يتقاضاهــا الوســيط أو شــركة الوســاطة. يجــب احتســاب كافــة هــذه األتعــاب وأخذهــا فــي االعتبــار 

عنــد إجــراء التوقعــات علــى المــدى البعيــد.
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أهم منتجات االستثمار 

األســهم، أو حقــوق الملكيــة وهــي أوراق ماليــة تمّثــل حّصــًة فــي 
ملكيــة شــركة مدرجــة فــي ســوق األســهم.

الصناديــق المشــتركة وهــي محافــظ اســتثمارية ُمــدارة مــن قبــل 
المحترفيــن فــي هــذا المجــال، تحصــل علــى األمــوال مــن مجموعــة 
أو غيرهــا مــن  الســندات  أو  المســتثمرين لشــراء األســهم  مــن 
األوراق الماليــة، وبذلــك تتــم إدارة المخاطــر عبــر تنويــع األصــول.

الســندات، وهــي ســندات ديــن طويلــة المــدى يمكــن مــن خاللهــا 
لحاملــي الســندات إقــراض المــال لشــركة أو لحكومــة وذلــك لمــّدة 

زمنيــة محــّددة، وتلّقــي دخــل منتظــم فــي المقابــل.
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كيفية االقتراض 
بحكمة

تمويــل  علــى  الحصــول  المالــي،  المنظــور  مــن  باالقتــراض  ُيقَصــد 

خارجــي لتلبيــة االلتزامــات علــى المــدى القريــب أو البعيــد، وســداده 

ــغ المــال  خــال تاريــخ اســتحقاق متفــق عليــه مســبقَا. ويتــم أخــذ مبل

المقتــرض عــادًة مقابــل نســبة محــددة مــن الفوائــد تمثــل تكلفــة 

المبلــغ المالــي الــذي تــّم اقتراضــه.

إدارة الديون
ــة مــن خــالل خطــة محكمــة للســداد، كمــا أنهــا طريقــة  ــون الحالي ــة تقليــص عــبء الدي ــون هــي عملي إدارة الدي

ــل. ــون بشــكل أمث للتعامــل مــع الدي
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ضــرورة وجــود خطــة للســداد: إّن الخطــوة األولــى ألي نشــاط مالــي هــي وضــع 
المخطــط المناســب. علــى مخطــط تســديد الديــون أن يشــّكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
الميزانيــة الشــهرية حرصــًا علــى تســديد الدفعــات بانتظــام وضمــن اإلطــار الزمنــي 
المناســب. ويراقــب المخطــط المالــي رصيــد الديــون المتبقــي ليحتســب القيمــة 

التــي يتعّيــن تســديدها شــهريًا.

االســتعانة بمستشــار ائتمانــي: يمكــن االســتعانة بنصيحــة مستشــار ائتمانــي قــادر 
علــى وضــع خطــة مناســبة لــكّل ظــرف مالــي.

تفــادي المزيــد مــن الديــون: ينصــح بعــدم تكّبــد المزيــد مــن الديــون لتســديد 
ــر ســلبًا  ــون مفرغــة تؤث ــك بالوقــوع فــي حلقــة دي ــة، إذ يتســبب ذل ــون الحالي الدي
علــى مركــزك المالــي. فــي هــذه الحالــة، ُيَفّضــل النظــر فــي خيــارات أخــرى إلعــادة 

ــدة أقــل. ــون بمعــّدل فائ ــل مــن أجــل تســديد الدي التموي

تفــادي التعّثــر فــي تســديد القــروض: فــي حــال عــدم تســديدك دفعــة شــهرية 
ــًا  ــر مرفق ــرًا فــي تســديده. ويكــون التعّث ــر عندهــا متعّث ــر مــن القــرض، تعتب أو أكث
بغرامــات تؤثــر بدورهــا ســلبًا علــى عالقتــك بالمقــرض. ويؤثــر التعّثــر فــي تســديد 
القــروض ســلبًا علــى التاريــخ االئتمانــي للفــرد ودرجتــه، مما يصّعــب عليه الحصول 

علــى تمويــل مصرفــي فــي المســتقبل.

النظــر فــي خيــارات بديلــة إلعــادة التمويــل: إذا كان معــّدل الفائــدة علــى الديــون 
ــى  ــل للحصــول عل ــادة التموي ــرى إلع ــارات أخ ــن النظــر فــي خي ــدًا، يمك ــًا ج مرتفع

ــدة منخفضــة. معــدالت فائ
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كيف ُتدار الديون؟
ــا هــي االقتــراض بحكمــة. ال يتوّجــب التقــدم للحصــول علــى قــرض طويــل المــدى إذا  إّن القاعــدة الذهبيــة هن
كان لتلبيــة احتياجــات علــى المــدى القريــب. علــى ســبيل المثــال، بعــد تحديــد حاجــة االقتــراض، يتعّيــن التأّكــد مــن 
طلــب الحصــول علــى القــرض األنســب لتلبيــة هــذه الحاجــة، واألفضــل بالنســبة للقــدرة علــى الســداد، كالقــرض 

الســكني أو قــرض ســيارة.

في ما يلي نقاط أساسية يتعّين إدراكها في إطار إدارة الديون:
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أنواع القروض االستهاكية الرئيسية
هناك ثالثة أنواع رئيسية من القروض:

القــروض الشــخصية وهــي قــروض تســمح لألفــراد بالحصــول علــى تمويــل ألغــراض شــخصية 
تتــراوح مــن دفــع الفواتيــر الطبيــة وصــواًل إلــى تجديــد المنــزل أو أخــذ إجــازة.

قــروض الرهــن العقــاري وهــي قــروض خاصــة بشــراء العقــارات مقابــل رهــن عقــاري خــالل 
فتــرة الســداد.

قــروض الســيارات وهــي قــروض تســاعد األفــراد علــى شــراء ســيارة والســداد للمصــرف خــالل 
فتــرة زمنيــة محــّددة تكــون خاللهــا الســيارة مرهونــة للُمقــِرض.
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النقــاط التــي يتوّجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد 
تقديــم طلــب للحصــول علــى قــرض 

تقديم طلب مرفق بكافة الوثائق المساندة المطلوبة.

الحصــول علــى كافــة التوضيحــات بخصــوص أي أمــور متعلقة بالقرض 
مــن موظــف عالقات العمــالء بالمصرف.

قراءة اتفاقية القرض وفهمها قبل توقيعها.

حقوقــك  لفهــم  بالمصــرف  الخاصــة  المســتهلك  وثيقــة  قــراءة 
تــك. وواجبا
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أيهما أولى، تسديد 
الديون أم االدخار؟

يعتبــر االدخــار إحــدى أهــم الخطــوات لتحقيــق االســتقال واألمــان 

المالــي. كمــا أن ادخــار األمــوال لحــاالت الطــوارئ مســألة أساســية.

ــن  ــة، أو القــروض - قــرار شــائع بي ــات العقاري ــل بطاقــات االئتمــان أو الرهون ــون - مث ــوع مــن الدي إن اعتمــاد ن
غالبيــة الشــباب الراشــدين. يمكــن لهــذا النــوع مــن األمــوال أن يغطــي المصاريــف خــالل حــاالت الطــوارئ مثــل 
البطالــة أو المــرض. غيــر إن أقســاط القــروض الكبيــرة قــد تؤثــر علــى المدخــرات ســلبًا تاركــًة القليــل فقــط ممــا 

يمكــن توفيــره.
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هــل علــى الفــرد منــح األولويــة لالدخــار أو لتســديد الديــون؟ هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يجــب النظــر فيهــا 
التخــاذ هــذا القــرار:

1. تحليل وضعك المالي:
يعتبــر فهــم وضعــك المالــي الخطــوة األولــى نحــو 
التخّلــص مــن الديــون. مــا المبلــغ الــذي تدخــره شــهريًا 
بعــد دفــع المصاريــف المســتحقة؟ إذا اســتخدمت 
هــذا المبلــغ للتخّلــص مــن الديــون، كــم ســيتبقى 
ــى هــذه  ــة عل ــد اإلجاب لحســاب حــاالت الطــوارئ؟ بع
التســاؤالت، يمكنــك وضــع مخطــط لدفعاتــك بحيث 
تشــمل مبلغــًا شــهريًا محــددًا لغــرض تقليــص الديــون 
ــًا لالدخــار. فــي  فيمــا تخصــص مبلغــًا بســيطًا متبقي
حــال عــدم توفــر أي فائــض بعد تســديد الديون وغيرها 
مــن المصاريــف، يتعّيــن عندهــا التركيــز فقــط علــى 
تســديد الديــون. وفــي هــذه الحالــة يجــب االمتنــاع عــن 
ــة إلــى حيــن تقليــص  ــر ضروري ــد أي مصاريــف غي تكّب

الديــون بصــورة كبيــرة أو تســديدها بالكامــل.

2. إنشاء حساب للطوارئ: 
يســاعد الحســاب المخصــص لحــاالت الطــوارئ علــى 
إصــالح  البســيطة مثــل  الطارئــة  الحــاالت  معالجــة 
الســيارة أو مشــاكل الســباكة فــي المنــزل. ويــوازي 
حســاب الطــوارئ المثالــي قيمــة المصاريف الشــهرية 
مــن ثالثــة إلــى ســتة أشــهر. مــن دون هــذا النــوع مــن 
الحســابات، قــد تضطــر للجــوء إلــى بطاقــات االئتمــان 
أو قــروض أخــرى لتلبيــة المصاريــف غيــر المتوقعــة، 
مــا قــد يــؤدي إلــى عــبء أكبــر مــن الديــون. لذلــك، 
ادخــار مبلــغ صغيــر كل شــهر إلنشــاء هــذا  يتعّيــن 

الحســاب.

3. فهم معدالت الفائدة:  
مــا هــي معــدالت الفائــدة الحاليــة علــى الديــون؟ فــي 
حالــة معــّدل الفائــدة المرتفــع، يجــب تســديد الديــون 
فــي أســرع وقــت ممكــن. لــدى تســديد الديــون، مــن 
األفضــل منــح األولويــة لتلــك التــي تحمــل معــّدل 
تقليــص  علــى  ذلــك  يســاعد  إذ  األعلــى،  الفائــدة 
الدفعــات وزيــادة المدخــرات. إن لــم يكــن خيــار ســداد 
الديــون بالكامــل خيــارًا، إذًا حــاول الحصــول علــى بدائــل 

ــون. ــدة أقــل لتســديد الدي ــة بمعــّدالت فائ تمويلي

4. فهم حلقة الديون:  
غالبــًا مــا يخلــق تأخيــر دفعــات تســديد الديــون لغــرض 
االدخــار حلقــًة مفرغــة يصعــب الخــروج منهــا. علــى 
ســبيل المثــال، يتســبب اســتخدام بطاقــات االئتمــان 
لتغطيــة المصاريــف بهــدف االدخــار شــهريا بخلــل فــي 
التــوازن المالــي. ويشــير وجــود الكثيــر مــن الديــون 
إلــى نســبة كبيــرة مــن المطلوبــات بالمقارنــة مــع 
المدخــرات أو األصــول، ممــا يــؤدي إلــى تدنــي صافــي 
قيمــة األصــول الشــخصية لمســتوى منخفــض أو 
ســلبي. لذلــك يجــب الخــروج مــن الحلقــة المفرغــة 

ــز صافــي قيمــة األصــول. ــز علــى تعزي والتركي

5. تحقيق التوازن: 
إن االســتراتيجية األمثــل هــي وضــع خطــة ســداد قوية 
ُتمكــن الفــرد مــن تســديد ديونــه واالدخــار فــي آن 
واحــد. لتحقيــق ذلك، يجــب االلتزام بميزانيــة ُمحَكمة. 
ــار، أي أن  ــي فــي االعتب ــب أخــذ الســداد التلقائ ويتوّج
يتــم تحويــل قيمــة ماليــة بشــكل تلقائــي مــن حســاب 

الدخــل أو الراتــب لســداد الديــون بالكامــل.

عنــد ســداد الديــون بالكامــل، نوصــي باالســتمرار فــي ادخــار فائــض الدخــل الشــهري. ولكــن فــي هــذه المرحلــة، 
يجــب توجيــه المدخــرات نحــو تعزيــز حســاب حــاالت الطــوارئ. لــدى بلــوغ المدخــرات حجمــًا مالئمــًا، بوســع الفــرد 
النظــر فــي توجيــه جــزء مــن المدخــرات نحــو الخيــارات االســتثمارية. ويتيــح ذلــك للفــرد فرصــة الحصــول علــى نســبة 
أعلــى مــن العوائــد كمــا يفتــح لــه آفاقــًا متنوعــة مــن اإليــرادات ممــا يعــود عليــه بدرجــة فائقــة مــن الســالمة المالية.
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االحتيال المالي 
وكيفية تفاديه

االحتيــال عبــارة عــن حالــة يقــوم بهــا فــرد أو مجموعــة بأنشــطة غيــر 

قانونيــة أو غيــر نزيهــة لغــش اآلخريــن بغــرض المكســب المالــي.
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احتيــال الرســوم الُمقّدمــة وهــو عندمــا ينتحــل المحتــال صفــة وكيــل يطلــب الدفــع 
قبــل اكتمــال العمــل علــى صفقــة تجاريــة، واعــدًا بفرصــة لكســب المــال عنــد تحويــل 
المبلــغ المطلــوب. لــدى تلّقــي المــال مــن الضحيــة، يقطــع المحتــال االتصــال بهــا.

التواصــل االجتماعــي وعبــر  التــي تتــم عبــر وســائل  عمليــات االحتيــال الهرمــي 
ــر  ــث يخــدع المرّوجــون المســتثمرين بخطــط تســويقية غي ــة، حي العــروض الجماعي
شــرعية متعــددة المســتويات. وتتمحــور طريقــة عمــل هؤالء المرّوجين حول إشــراك 
ــون  ــر عــدد ممكــن مــن األفــراد لغــرض الســداد للمســتثمرين القدامــى ويحاول أكب
فــي الوقــت عينــه الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المــال لحســابهم الخــاص.

هــذه  الهرمــي.  لالحتيــال  مشــابهة  احتيــال  عمليــات  وهــي  بونــزي  مخططــات 
الدفــع للمســتثمرين  نــوع مــن االســتثمار يتــم بموجبهــا  العمليــات عبــارة عــن 
القدامــى عبــر أمــوال تؤخــذ مــن مســتثمرين جــدد. وتعتقــد كل ضحيــة أن إيراداتهــا 

ناجمــة عــن االســتثمارات وليــس مباشــرًة عــن أمــوال مســتثمرين آخريــن.

انتحــال الشــخصية وهــي عندمــا تتــم ســرقة المعلومــات الشــخصية عبــر شــبكة 
التواصــل  وســائل  بـ«هندســة  ُتعــرف  طــرق  خــالل  مــن  خارجهــا  أو  اإلنترنــت 
االجتماعــي«. يلجــأ الُجنــاة إلــى الخــداع والتالعــب للحصــول علــى المعلومــات الســّرية 
مثــل كلمــات المــرور والرمــوز الســّرية. ويتــم اســتخدام هــذه المعلومــات النتحــال 
شــخصية الضحيــة لغــرض الوصــول إلــى الحســابات المصرفيــة وبطاقــات االئتمــان 

ــرى. ــة أخ ــوال، أو اســتخدام هــذه المعلومــات ألنشــطة جنائي لســرقة األم

االحتيــال والغــش اإللكترونــي وهــي طريقــة أخــرى يحصــل فيهــا ُجنــاة الفضــاء 
اإللكترونــي علــى المعلومــات الشــخصية لألفــراد مثــل كلمــات المــرور والرمــوز 
رســائل  إرســال  يتــم  مــا  عــادًة  الغــش،  مــن عمليــات  النــوع  هــذا  فــي  الســّرية. 
إلكترونيــة مزّيفــة تبــدو وكأنهــا رســائل مصرفيــة رســمية يطلبــون فيهــا معلومــات 
ــى  ــي عل ــب، يحصــل الجان ــذا الطل ــة له ــال الضحي ــال امتث ــرد الشــخصية. فــي ح الف
المعلومــات الكافيــة التــي تخّولــه ســرقة المــال أو ارتــكاب أنــواع أخــرى مــن االحتيــال.

1

2

3

4

5

ما هي أنواع االحتيال الشائعة؟
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أفضــل النصائــح لتفــادي الوقــوع كضحيــة لمثــل 
هــذه العمليــات:

1. توّخي الحذر: 
اإللمــام بمختلــف أنــواع عمليــات االحتيــال التــي يمكــن القيــام بهــا علــى شــبكة اإلنترنــت وخارجهــا. يعتبــر 

فهــم كيفيــة ســير هــذه العمليــات، مســألة أساســية للوقايــة منهــا.

5. حماية بياناتك: 
ضمــان أمــن شــبكة اإلنترنــت التــي يتــم فيهــا تخزيــن معلوماتــك الشــخصية. ســيمنع ذلــك قراصنــة 

شــبكة اإلنترنــت مــن الدخــول والحصــول علــى معلومــات الفــرد الشــخصية.

3. تغيير كلمات المرور والرموز السّرية بشكل مستمر: 
يجــب تغييــر كلمــات المــرور المســتخدمة علــى شــبكة اإلنترنــت والرمــوز الســرية لبطاقــات االئتمــان أو 

الخصــم بشــكل مســتمر لتفــادي إمكانيــة ســرقة المعلومــات الشــخصية.

2. الحرص على أمن المعلومات الشخصية: 
يجــب عــدم مشــاركة المعلومــات الشــخصية مــع جهــات اتصــال مجهولــة فــي أي حــال مــن األحــوال، 
بمــا فــي ذلــك عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي. فــي حــال تلّقيــك اتصــال يتــم فيــه طلــب معلومــات 
شــخصية، يجــب أن تصــّرح أنــك ســتقوم بزيــارة المصــرف شــخصيًا أو تتخــذ الخطــوات الالزمــة للتأّكــد 
مــن أن هــذا االتصــال صــادر فعــاًل عــن المصــرف أو عــن جهــة موثوقــة. يتعّيــن دومــًا التحقــق مــن البريــد 
ــط  ــح أي رواب ــف. ال تفت ــه مزّي ــد أو اكتشــاف أن ــي للُمرِســل لغــرض التحقــق مــن صحــة البري اإللكترون

مشــبوهة أو مثيــرة للريبــة.

4. رصد كافة الحسابات وبطاقات االئتمان:
التحقــق بانتظــام مــن كشــف الحســاب حرصــًا علــى عــدم وجــود أي عمليــات مثيــرة للريبــة. فــي حــال 
اكتشــاف مثــل هــذه العمليــات، يجــب التواصــل مــع المصــرف علــى الفــور لطلــب حظــر الحســاب أو 

إلغــاء البطاقــة.

32

UBF_Financial-Literacy_AR_r2_20171219.indd   32 12/19/17   11:51 AM
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التوعية المالية
لألفراد
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