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أفضل ثالثة قرارات مالية للسنة الجديدة 2019

 أعرب 40% من املشارك� عن
  رغبتهم �واصلة االدخار

 من املستطلعة آراؤهم يفضلون القيام 
 �تابعة أك� دقة ملصاريفهم اليومية

من املستطلعة آراؤهم 
يرغبون بزيادة استث�راتهم 

اإلماراتيون أك� التزاماً باالدخار واالستث�ر

يرغبون �واصلة االدخار 

 مدى الثقة في� يتعلق بوضع الخطط الكربى
لألشهر الـ 12 املقبلة؟

واثقون للغاية

 التخطيط إلنجاب مزيد من الزواج
األطفال والرسوم املدرسية

رشاء منزل جديد

أقل ثقة

التقاعد العودة إىل البلد األم

يؤدي ذلك إىل

وضع خطط جديدة للميزانية

البدء بإنشاء ميزانية عرب تحديد 

أهداف لالنفاق والتوف¨ خالل فرتة 

زمنية محددة

يف حال  أي تغي¨ يف املوارد  املالية، من 

املهم إجراء تعديالت عىل امليزانية. ك� 

يتوجب عليك تتبع النفقات الحالية 

وإجراء التعديالت حسب الرضورة، 

باستخدام هذه اآللة الحاسبة

ادخار ذ¥

أسهل طريقة لالدخار  هي ببساطة أن 

¿نح األولوية للمبلغ الذي تخططون 

 �̈ه. وهذا يعني اقتطاع مبلغ مع لتوف

ووضعه جانباً يف حساب توف¨ي.

إن رس نجاحك  يف توف¨ املزيد من األموال 

يتمثل يف جعل االدخار أسلوب حياة

رسوم مارفل

االتحاد للمعلومات االئت�نية هي رشكة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة االتحادية 

لدولة االمارات العربية املتحدة. تتوىل الرشكة جمع املعلومات االئت�نية من املؤسسات املالية 

وغ¨ املالية يف الدولة. وتقوم الرشكة بتحليل وتبويب هذه املعلومات واستخدامها إلصدار 

التقرير و التقييم االئت�Ê لألفراد و الرشكات يف أإلمارات العربية املتحدة.

 االتحاد للمعلومات االئت�نية

 أهمية التقرير والتقييم االئت�¨

*حول الدراسة
 رشكة "فور سايت" للبحوث والتحليالت للمساعدة يف فهم املستويات الحالية للوعي املايل ب� سكان Visa كلفت

� دولة اإلمارات العربية املتحدة. وقد أجرت رشكة "فورسايت" مقابالت مع 602 شخصاً يف الدولة خالل الفرتة ما ب

يوليو وأغسطس 2018، وضمت قاÐة املستطلع� %12 إماراتي�؛ و%23 مغرتب� عرب؛ و%55 مغرتب� آسيوي�، و

%7 غربي� فضالً عن %3 من باقي أنحاء العاÔ. ويعيش%46 من املستطلعة آراؤهم يف دÒ؛ و%25 يف الشارقة؛ و

� %29 يف أبوظبي. ك� تبلغ نسبة الذين ترتاوح أع�رهم ما ب� 35-16 عاماً (٪52) و45-36 عاماً (٪25) وما ب

�55-46 عاماً (٪23)، وØثل الذكور ٪60 واإلناث ٪40 من املستطلع

عام جديد – خدمات مالية جديدة - 2019

خالل األشهر الـ 12 املقبلة...

من املشارك� يفكرون باستث�ر أموالهم

 نتائج دراسة         للتوعية املالية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

Visa

%69
%56

أبرز النصائح ملساعدتكم عىل تتبع نفقاتكم

Visa تعاونت          و"مارفل إنرتتينمنت" عىل 

 إصدار كتاب� يهدفان إىل تعليم الشباب أسس

ومبادئ التمويل الشخيص

!مزيد من املعلومات يرجى الضغط هنا

aecb.gov.ae ملزيد من املعلومات حول كيفية الوصول إىل التقريرو التقييم االئت�Ê يرجى بزيارة

للحصول عىل التقرير و التقييم االئت�Ê، انقر هنا أو قم
Google Play و Apple Storeبتحميل التطبيق املتوفر يف

 يساعد التقرير االئت�Ê املؤسسات املالية عىل فهم التاريخ االئت�Ê لألفراد و

 الرشكات عند معالجة طلبات القروض و البطاقات االئت�نية و التسهيالت

االئت�نية األخرى

يحدد مدى إمكانية التزامك بسداد املستحقات املالية يف مواعيدها املحددة

 يساعد التقييم االئت�Ê املؤسسات املالية و رشكات االتصاالت يف اتخاذ قرارات

 أفضل، مع احت�ل معالجة أرسع لطلبات الحصول عىل بطاقات االئت�ن و القروض،

مع إمكانية تقديم مزايا تفضيلية لذوي التقييم االئت�Ê املرتفع

  أعرب         عن رغبتهم �واصلة االدخار

مقارنة مع         من الوافدين

 أعرب         عن رغبتهم باالستث�ر

مقارنة مع         من الوافدين

الطموحات املالية


