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نصائح مالية )مادة إعالنية(

برعاية

مع اقتراب حلول عام 2014، قد ترغبون باتخاذ قرارات جديدة للعام الجديد. و�شواء اأكنتم تخططون لعطلة مميزة اأو ال�شروع بهواية جديدة 

اأو �شراء �شيارة جديدة، تترتب على معظم هذه القرارات التزامات مالية. مع هذه الن�شائح لو�شع خطة مالية �شخ�شية ناجحة، �شتكونون على 

الطريق ال�شحيح لتحقيق قراراتكم وتاأمين م�شتقبلكم المالي.

األقوا نظرة �ضريعة على و�ضعكم المالي 
ي�شتحيل ر�شم طريق وجهتكم اإذا كنتم ال تعرفون من اأين تبداأون. راجعوا 

كل بيان مالي )بنك وبطاقة ائتمان ورهن عقاري( وقوموا بتح�شير قائمة 

بنفقاتكم ومدفوعاتكم الم�شتقبلية، بما في ذلك االإيجار والخدمات 

وال�شلع الغذائية ودفعات �شداد الديون، واطرحوها من الدخل ال�شنوي 

لمعرفة المبلغ الذي ت�شتطيعون ادخاره �شنوًيا.بعد ذلك اأعدوا الموازنة 

ال�شهرية من خالل تتبع االإنفاق الفعلي. ومن خالل الو�شول اإلى فهم 

اأف�شل لعادات االإنفاق الخا�شة بكم، يمكنكم تحديد المجاالت التي 

تتطلب تغييًرا في نمط االإنفاق. اإذا الحظتم مثاًل اأن جزًءا كبيًرا من نفقاتكم 

ال�شهرية ُي�شرف على تناول الطعام خارج المنزل اأو طلبه من الخارج، 

فّكروا با�شطحاب الغداء معكم للعمل و�شراء كتب للطبخ لت�شنعوا 

وجباتكم في المنزل.   

الخروج من دائرة الديون 
الخروج من دائرة الديون هو اأمر اأ�شا�شي لبلوغ حالة من اال�شتقالل المالي. 

قوموا بتح�شير قائمة بالديون الم�شتحقة عليكم وابداأوا ب�شداد تلك 

التي تحمل اأعلى ن�شبة فائدة. قد تفكرون في دمج جميع الديون الخا�شة 

بكم في قر�ض واحد، وهو خيار بحاجة لدرا�شة ال�شوق للح�شول على 

اأف�شل �شفقة؛ حيث �شتقدم لكم البنوك قرو�ض باأحكام ون�شب فائدة 

و�شروط �شداد مختلفة.    

ابذلوا جهًدا م�ضاعًفا للتوفير
األقوا نظرة على ك�شوفات ح�شابات بطاقاتكم االئتمانية في االأ�شهر 

ال�شتة الما�شية. قد يكون هناك على االأقل 50 ديناًرا �شهرًيا يمكنكم 

ا اإجراء بع�ض التغييرات  تدبر اأموركم ب�شهولة بدونها. يمكنكم اأي�شً

ال�شهلة والذكية على نمط حياتكم والتي �شت�شاعدكم على االدخار على 

المدى الطويل، كا�شتبدال الم�شابيح المحترقة بم�شابيح موفرة للطاقة. 

كما يمكنكم تخ�شي�ض مبلغ �شغير من المال �شهرًيا لو�شعه في ح�شاب التوفير. 

بب�شاطة قوموا بعمل تحويالت تلقائية من ح�شاب راتبكم اإلى ح�شاب التوفير 

الخا�ض بكم، مهما كان المبلغ �شغيًرا. فهذا قد يخل�شكم من ديون م�شتقبلية، 

حيث يمكنكم ا�شتخدام هذا الح�شاب لدفع اأية نفقات غير متوقعة بداًل من اأخذ 

قرو�ض اإ�شافية. 

ابحثوا عن خيار ا�ضتثماري ينا�ضب احتياجاتكم 
هناك فرق بين المال الذي تحتاجونه لالدخار والمال الذي 

تحتاجونه لال�شتثمار. يهدف االدخار اإلى المحافظة على اأموالكم اآمنة 

بحيث تكون متوفرة عند حاجتكم اإليها. ولكن يمكنكم ا�شتثمار المال الذي لن 

تحتاجوا ال�شتخدامه لفترة من الزمن. اختاروا ا�شتراتيجية ا�شتثمار تنا�شبكم، 

�شواء اأكان ذلك اال�شتثمار في العقارات، �شناديق االأ�شهم اأو اأية اأداة 

ا�شتثمارية اأخرى.  

اأعيدوا تقييم خطتكم المالية بانتظام
قد ُتغّير اأية تعديالت تطراأ على عاداتكم في االإنفاق اأو اأ�شلوب حياتكم 

اأهدافكم وموازنتكم المالية. اإذا كان اأطفالكم، على �شبيل المثال، قد 

تخرجوا جميًعا من الجامعات ويعتمدون على اأنف�شهم مالًيا، قد تواجهون 

موجة من النقد الزائد. وهذا يعني اأنه يمكنكم اإعادة النظر في خطتكم 

المالية ال�شخ�شية، والنظر في �شد النق�ض في ح�شاب التقاعد الخا�ض بكم، 

اأو  اإجراء اإ�شالحات كبرى في منزلكم اأو حتى االإنفاق على عطلة كمكافاأة على 

حريتكم المالية المكت�شفة حديًثا!     

www.investbank.jo للح�شول على ن�شائح اإ�شافية، زوروا الموقع

* المعلومات الواردة في هذه المقالة تمثل ن�شائًحا عامة وال ينبغي اأن يف�شرها القراء 

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