الكفاءة المالية
أقصى استفادة
من أموالك

دليل التعلم
الكفاءة المالية  -تعليمات حول كيفية إعداد الميزانيات
يمثل إعداد الميزانية أهم األنشطة األساسية في الحفاظ على مواردك المالية على المسار الصحيح .ولتحقيق
ذلك ،ينبغي عليك أن تكون صادقًا تما ًما في إعدادها ومراجعتها بانتظام .كما يساعدك اإلعداد الدقيق للميزانية
في تجنب المفاجآت غير السارة ويتيح لك استعادة التحكم في أموالك.
إعداد الميزانية

من السهل حقًا معرفة دخلك المتاح أو النقص:
 +أضف جميع دخولك
 +أضف جميع نفقاتك
والفرق (إجمالي الدخل مطرو ًحا منه إجمالي النفقات) يمثل دخلك المتاح.

إذا كان لديك نقص ،فكيف يمكنك التغلب عليه؟

إذا كان لديك فائض

 -فماذا ستفعل به؟

اسأل نفسك األسئلة التالية:
هل يتباين دخلي؟
هل تتباين نفقاتي؟
هل ميزانيتي مستقرة؟
كيف يمكنني التعامل مع التكاليف غير المتوقعة؟
هل يمكن أن يكون لدي أي تكاليف غير متوقعة وغير منتظمة؟

يُوصى بأن يسدد األشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية ديونهم أو ً
ل وبعد ذلك (إن أمكن) توفير بعض المال -صندوق طوارئ-
لألحداث غير المتوقعة.
ما المقصود بصندوق الطوارئ؟

هل يلزمك واحد؟

وقت الحاجة أو صندوق الطوارئ يقصد به توفير األموال
لستخدامها لحقًا إذا تغيرت ظروفك فجأة .قد يغطي صندوق
الطوارئ نفقات مثل:

إذا كنت تستطيع توفير القليل من المال في كل مرة تجني فيها
أموالً وترى أنك لن تستطيع تحمل تكاليف غير متوقعة بشكل
طبيعي ،فاألمر يستحق إنشاء صندوق طوارئ .لكن قد ل يكون
ذلك ذا جدوى إذا كنت:

•
•
•
•
•

تصليحات السيارة
تصليحات المنزل
فاتورة غير متوقعة ،على سبيل المثال ،تلقي عالج طارئ في
عيادة طبيب األسنان
ً
توفير أساسيات العيش إذا أصبحت عاطال عن العمل
دفع فواتيرك إذا مرضت ولم تستطع الذهاب إلى العمل

• ل تكسب ما يكفي من األموال للتوفير منها
• لديك تكاليف أكثر تطلبًا للتغطية مثل الديون
• لديك بوليصات تأمين تغطي حالت الطوارئ

مستشارا ماليًا ،بمعنى أنه ليس بإمكاننا إسداؤك نصائح مالية شخصية.
مالحظة :ال ت ُعد ( We Are Digitalوي آر ديجيتال)
ً
فما يمكننا إخبارك به هو كيفية إدارة أموالك من منظور تكنولوجيا المعلومات والشمول المالي!

دليل التعلم
الكفاءة المالية  -الخدمات المصرفية على اإلنترنت
تُتاح الخدمات المصرفية على اإلنترنت من جميع المؤسسات تقريبًا  -مثل البنوك ،وجمعيات البناء،
واالتحادات االئتمانية وما إلى ذلك؛ إذ توفر لك وصوال ً سريعًا إلى حسابك ،وتتيح لك المتابعة الفورية
ألموالك ،ودفع الفواتير أو تحويل األموال بشكل فوري ،كما تقدم تسهيالت متعددة مثل مدفوعات المحمول.
سهولة االستخدام
يمكنك استخدام الخدمات المصرفية على
اإلنترنت على جميع أنواع األجهزة (األجهزة
اللوحية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر)؛ ما
يعني أن بإمكانك إجراء المدفوعات في أي
وقت وأي مكان يتوفر فيه اتصال باإلنترنت.

األمن المرئي
عندما تتصفح موقع الويب الخاص بالبنك ،يمكنك أن ترى أنك

تلميح :تختلف أنظمة األمن المرئي
ُ
حيث ستتعامل
باختالف البنك الذي تتعامل معه.
أحيانًا من خالل رمز مرور خاص ،بينما
تستخدم بنوك أخرى أجهزة قارئ البطاقات.

على الموقع الصحيح من خالل النظر إلى:
اسم موقع الويب

ابتداء عنوان الويب بـ https

عالمة قفل مغلق ف
رشيط العنوان

لن تتصل البنوك أبدًا بالعمالء عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة لمطالبتهم باإلفصاح عن الرقم
السري أو رمز قارئ البطاقات/كلمة المرور لمرة واحدة أو كلمات مرور الخدمات المصرفية على اإلنترنت أو تحويل األموال إلى حساب
جديد أو آمن.

التسجيل بالخدمات المصرفية على اإلنترنت
إذا كنت عميالً جديدًا لدى البنك ،فسيلزمك تقديم إثبات هوية  -إما من خالل

إرسال المستندات أو زيارة الفرع .ويجب أن تقدم إثبات الهوية والعنوان.
ُ
حيث ستتمكن من معرفة
من األسهل التسجيل لدى مصرفك الحالي،
تفاصيل حسابك الحالي.
ابحث عن النماذج المتوفرة على اإلنترنت على موقع الويب الخاص بالبنك
لتبدأ التسجيل.

دليل التعلم
الكفاءة المالية  -الدعم على اإلنترنت
يُعد اإلنترنت ،ال ُمحدَّث بانتظام والسهل والمجاني ،أحد أفضل الوسائل التي تطلعك على كيفية إدارة أموالك.
مواقع ويب مفيدة

تعد المواقع التالية مليئة بالقتراحات العملية والمعلومات الواقعية حول الخدمات المصرفية،
والمنح ،وإدارة الديون ،والمعاشات التقاعدية والمزيد:
والئتمانات الضريبيةِ ،

www.moneyadviceservice.org.uk

www.citizensadvice.org.uk

www.nationaldebtline.org

www.stepchange.org

www.turn2us.org.uk

www.nationwide.co.uk/guides/
looking-after-your-money

تطبيقات إعداد الميزانية
تطبيقات أخرى
مفيدة

تتعقب هذه التطبيقات إنفاقك ويمكن أن تنبهك إذا أوشكت على تجاوز حد
الميزانية .كما يمكنها عرض جميع أرصدة حسابك ومدفوعاتك العادية في مكان
واحد ،وهي مصممة لتكون سهلة الستخدام للشخص العادي ،وليس فقط
للمحترفين.
www.moneydashboard.com

www.usebean.com

تتوفر تطبيقات إعداد الميزانية على الهاتف المحمول
باعتبارها تطبيقات مجانية:

