تعزيز سالمة موظفي إنفاذ القانون
عن طريق الصحة أ
الرسية

التـوعــية المـالـيـة

أظهرت الدراسات أن أ
الشخاص ذوي الوضع المادي المستقر هم أشخاص ث
أك� إنتاجية ويأخذون إجازات مرضية أقل ،ولديهم معنويات أعىل .فبدال َ من القلق بشأن دفع
أ
أ
ف
المال لك ولعائلتك.
ي
الفوات� وتغطية الديون ،يركز الفراد المستقرون مادياَ عىل القيام بعمل رائع ي� مهنهم iأدناه بعض المور الواجب أخذها بالحسبان لضمان االستقرار ي

أساسيات تنظيم ي ز
الم�انية

ادخر ،ادخر ،ادخر

الم�انية هو أمر ف� بالغ أ
ال تن�نت ف� وضع ي ز
تستع� بب�امج إعداد ي ز
ين
إعداد ي ز
م�انية
الهمية .حاول أن
الم�انيات المتاحة مجاناً عىل إ
ي
أ ي
أ
واقعية لك و/أو لرستك .ضع النفقات الثابتة المنتظمة مثل دفعات بطاقة االئتمان والمدخرات والبنود ض
ال�ورية الخرى.
احرص عند وضع ي ز
الم�انية عىل ترتيب أولويات
نفقاتك ف� فئات آ
كال ت ي�:
ي
اليجار أو دفعات القرض العقارية.
• النفقات الثابتة مثل إ
فوات� الماء والكهرباء ونفقات البقالة.
• النفقات
ي
المتغ�ة مثل ي
• المدخرات.
• النفقات الضافية مثل العطالت والسهرات والسينما مع أ
الطفال
إ
ف
النفاق مع محدودية ي ز
مغر ف ي� ثقافة
الفراط ي� إ
إ
الم�انية هو أمر ٍ
ف
ت
وح� لو كنت تعيش ي� مكان
يكون فيها االئتمان هو عادة مقبولةّ .
أساس
ال يشيع فيه االئتمان ،فإن التحكم بالتدفقات المالية هو أمر
ي
للحفاظ عىل ي ز
م�انية سليمة.
مش�ياتك الشهرية لتحسب نفقاتك أ
• تتبع كافة ت
السبوعية
أ
حساباً دقيقاً .قد يذهلك ما تنفقه عىل القهوة أو الكل
خارج البيت.

يعت� ادخار المال تحدياَ ،لكن توفر المال عند الطوارئ أمر هام.
قد ب
خطة التقاعد :

ادفع لنفسك أوال :
1.1ال تجعل االدخار أن يكون فكرة ثانوية.
ف
ش
المبا� ي� حساب ادخارك.
2.2خصص جزءا من راتبك للإيداع
3.3ادخر نفقات من ثالث إىل ست أشهر لحاالت الطوارئiii .

احرص عىل شإ�اك أ
الطفال .إن تعليم أ
الطفال عىل
م�انية وإدارة أ
ف
وضع ي ز
الموال يساهم ي� إعدادهم للحياة.
• فكّر ف ي� وضع مخصص مالي كأداة شل�ح أسياسيات
تنظيم ي ز
الم�انية واالدخار.

ضع أ
الهداف :
إلجازة؟ تحتاج لسيارة؟ عليك تحديد أهداف االدخارات المالية.
احسب المبلغ الذي تحتاج الدخاره ت
وم� ستحتاجه ،وهذا
سيساعدك عىل حساب المبلغ الذي يجب أن ّتدخره كل شهر
للوصول إىل هدفك.

• اجعله أمراً ممتعاً .اسمح أ
للطفال أن ت
يق�حوا أين يمكنهم
الت�ع بأموالهم وأين يمكنهم إنفقاها وكيف يمكنهم أن
ب
أ
ف
لتذك�هم بها.
ّيدخروا .علّق رسماً لهدافهم ي� مكان بارز ي
• مع تقدم أ
الطفال ف ي� العمر ،احرص عىل شإ�اكهم ف ي� تنظيم
ّ
م�انية أ
يز
ن
مستهلك� أذكياء،
الرسة ،وعلمهم كيف يكونوا
ي
ش
وأطلعهم عىل خيارات االدخار المتنوعة ،وا�ح لهم الفرق
ين
ب� الشيكات وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم.

ابدأ بالتخطيط آ
الن.
فكلما سارعت إىل االدخار زاد
تشتد بك الحاجة.
ما تملكه عندما ّ

تقريبا

٪70
ن ف

البالغ� ي� الواليات
من
ي
المتحدة يمتلكون
أقل من ألف دوالر ف ي�
مدخراتهمii .

سوا َء كان لديك خطة تقاعد( 401 ،كيه) ،أو أي خطة تقاعد أخرى،
التفك� بالوقت التقاعد وما هو المبلغ الالزم للتقاعد
ومن المهم
ي
بأريحية وما هي النفقات الالزم تغطيتها عند التقاعد.
تحدث مع موظفي الموارد ش
الب�ية للحصول علة من مزيد من
المعلومات حول خطة التقاعد.
استفد من حاسبات التقاعد عىل ت
ن ش
لم�عي الوالية
االن�نت مثل المؤتمر
ي
الوط� ّ
National Conference of State Legislatures
حيث يظهر فيها تفاصيل حول سن التقاعد ،عدد السنوات المطلوبة من
الخدمة قبل التقاعد ،وتفاصيل أخرى حول خطة المعاشات الخاصة بواليتك.
ف
فعليا دفع
فكّر ي� أشكال أخرى لالدخار للتقاعد ،فهناك تقرير يفيد بأن المتاح ً
ت
ال�
رواتب التقاعد هو أقل بقيمة 968
مليار دوالر مما وعدت به برامج التقاعد ي
تديرها الواليات ف� الواليات المتحدة أ
المريكيةiv .
ّ
ي
افتح حساب تقاعد شخص " "IRAيمكّ نك من ادخار أ
الموال
ي
دون فرض ض�يبة عىل المدخرات ف� هذا الحسابv .
ي

i Stephen Miller, “Employees’ Financial Issues Affect Their Job Performance,” Benefits, SHRM Online, April 29, 2016, https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/employees-financial-issues-affect-their-job-performance.aspx
ii https://www.gobankingrates.com/saving-money/data-americans-savings/ Updated August 2016
iii https://investor.vanguard.com/emergency-fund
iv Trusts, Pew Charitable. "The State Pensions Funding Gap: Challenges Persist." A brief from the Pew Charitable Trusts: Washington, DC (2015).
v https://www.fidelity.com/building-savings/learn-about-iras/what-is-an-ira. Updated 2017.

الصفحة التالية

تز
االل�ام بتسديد الديون

الوعي بالديْن

ين
البالغ� ف ي� الواليات المتحدة –  8من أصل  – 10مدينون.
تقريباً ،كافة
يبلغ إجمال ديون أ
الرس المعيشية المتوسطة
ي
الواليات المتحدة ث
أك� من  135000دوالر
ف ي�
ين
ب� رهون عقارية وقروض سيارات وبطاقات
ائتمانية وقروض طالبيةxii .

 % 76من سكان الواليات المتحدة يعيشون
ينفقون كامل راتب الشهر بحلول أو قبل
التالxi .
استالم راتب الشهر ي

ين
المستهلك� ف ي� الواليات المتحدة
إجمال الديون عىل
يبلغ
ي

بلغ متوسط ديون الطالب ف ي�
عام  37,172 2017دوالر xiv

 12.82تريليون دوالر

الهلية االئتمانية مر ّة ف� السنة عىل أ
راجع نقاط أ
القل.
ي
ال� تقدم تقارير مجانية تتبع نقاط أ
الهلية االئتمانية.
وتوجد عىل شبكة إ
ال تن�نت العديد من الوكاالت ت ي ّ
ال تتعدى نسبة أ
الشخاص الذين يعرفون
نقاط أهيلتهم االئتمانية viii % 38

xviii

طال� بقيمة  2,858أ دوالر
يصدر
قرض ب ي
ف
ف

� كل ثانية � الواليات المتحدة المريكية xv

ي

ول�يكك .ومع أن نقاط أ
اعرف نقاط أ
الهلية االئتمانية لك ش
الهلية االئتمانية تبقى منفصلة ،إال إذا كان الحساب
ت
وتأث�ها عىل نقاط أهليتك االئتمانية.
مش�كاً ،فإنه من المفيد أن تكون مدركاً لعادات أرستك إ
النفاقية ي

ي

ين
البالغ� لم يراجعوا
و  % 52من
نقاط أهيلتهم االئتمانية السنة الماضيةix.

ش
�.
ليس كل دين ّ

حدد مستهدفات للسداد ،واحتفل لعد قطع كل شوط.
ق ّيم منافع تجميع الديون المتشابهة ،فقد تحصل عىل سعر
جمعت المستحقّات عىل كافة بطاقاتك االئتمانية
فائدة أقل إذا ّ
أو القروض الطالبية.

يبلغ متوسط نقاط
أ
الهلية االئتمانية ف ي�
الواليات المتحدة

 700نقطة

viii

المتغ�ات لتحديد المخاطر االئتمانية،
تحتسب النقاط باستخدام عدد من
ي

فالكث�ون ال يستطيعون ش�اء ن ز
التفك� ف ي� هذه الديون كاستثمار ف ي� مستقبل أرستك.
م�ل أو سيارة دون االستدانة .ويمكن
ي
ي
ومع ذلك ،من ض
ال�وري تقييم مقدار الدين الذي تستطيع أرستك أن تتحمله .كم المبلغ الذي تستطيع استقطاعه من راتبك
لتسديد الدفعات الرئيسية؟ وكم من الوقت يستغرق سداد هذا الدين؟
ف
الضافية أو مبلغ
فكّر ي� تخصيص أجر ساعات العمل إ
العالوة لتسديد الدين.

تت�اوح نقاط أ
الهلية االئتمانية ي ن
ب�
 300و  900نقطةvi.

الفائدة المركبة يمكن أن تؤدي إىل بضع مئات ،إن لم تكن آالفاً،
ت
ال� عليها
من الدوالرات إ
الضافية المستحقة .سدد الديون ي
أعىل سعر فائدة أوال ً لتجنب دفع ث
أك� مما يجب.
أك� من المبلغ أ
ال ن
سدد مبلغاً ث
د� إذا كان بمقدورك.

ئ
النها� للنقاطx .
وتأث�اً عىل المجموع
ويكون لكل جزء من نقاط االئتمان وزناً ي
ي

%30

%10

هذا المنشور هو واحد من سلسلة .لمزيد من موارد دعم أ
الرسة  ،يرجى زيارة:

تم تصميم معهد عالقات ش
لتوف� التوجيه والمساعدة لوكاالت إنفاذ
ال�طة المجتمعية ( )ICPRالتابع لـ  IACPي
ت
ت
ز
ال� تسعى إىل تعزيز ثقة المجتمع  ،من خالل ال� يك� عىل الثقافة والسياسات والممارسات.
القانون ي
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بنا عىل…

لالئتمان الجديد

ف
أك�.
قص�ة قد يم ّثل مخاطر ب
فتح عدد من حسابات االئتمان ي� تق�ة ي

%15

http://www.theiacp.org/ICPRlawenforcementfamily

لمبلغ الدين

إن وجود حسابات ائتمان وديون ال يصنفك ض
بال�ورة ف ي� خانة
ت
عال المخاطر ،ومع ذلك ،كلما قلّت ديونك كان أفضل.
المق�ض ي

لمدة سجل االئتمان

كم مدة سجل االئتمان وكم ض
م� عىل آخر مرة استخدمت
ن
االئتما�.
فيها الحساب
ي

%10

ن
االئتما�
للمزيج
ي

مزيج البطاقات االئتمانية وحسابات
ت
ال� تؤثر عىل نقاط
التجزئة،
والقروض ي
أ
الهلية لالئتمانxxv .

%35

لسجل السداد

هل قمت بتسديد دفعات
ن
االئتما� السابقة؟
الحساب
ي
vi https://www.myfico.com/credit-education/credit-report-credit-score-articles

vii http://www.fico.com/en/blogs/risk-compliance/us-average-fico-score-hits-700-a-milestone-for-consumers. Released July 10, 2017.
viii Capital One https://www.capitalone.com/credit-cards/blog/credit-infographic
ix The National Foundation for Credit Counseling (NFCC) 2015. https://www.nfcc.org/wp-content/uploads/2015/04/NFCC_2015_Financial_Literacy_Survey_FINAL.pdf.
x https://www.myfico.com/credit-education/whats-in-your-credit-score
xi CNN Money, 2013. http://money.cnn.com/2013/06/24/pf/emergency-savings/index.html
xii American Household Credit Card Debt Statistics: Q2 2017
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xiii American Household Credit Card Debt Statistics: Q2 2017
xiv https://www.debt.org/students. Updated 2017.
xv https://www.debt.org/students. Updated 2017.

