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مقدمة:

هــذا الدليــل الــذي يســتهدف الســيدات و الفتيــات يف مــر مســتوَح بشــكل كبــر مــن أدلــة ســابقة، وضعتهــا 
ــص( بمــا يتناســب مــع الســياق يف  مــة العمــل الدوليــة وقــد واءمــه الســيد باســم عــديل )استشــاري متخصِّ منظَّ
يــق مــروع منظمــة العمــل الدوليــة  للعمــل الالئــق للمــرأة يف مــر و تونــس املمــول  مــر، وذلــك تحــت إرشاف فر

مــن وزارة اخلارجيــة الفنلنديــة، وبدعــم تقــي مــن برنامــج التمويــل التكافــي بمنظمــة العمــل الدوليــة بجينيــف.

مقدمة لدليل املتدرب:

م هــذا الكتيــب املعرفــة األساســية واألدوات الالزمــة لــإدارة املاليــة ضمــن العائلــة، بشــأن املوضوعــات التاليــة:  ُيقــدِّ
خــار واالقــراض والتأمــن(،  تحديــد األهــداف املاليــة والتواصــل مــع األرسة واملعرفــة بمعظــم املنتجــات املاليــة )االدِّ

ســات املاليــة، وكذلــك التحويــالت املاليــة وإدارة املخاطــر والتأمــن.  املعرفــة والتفــاوض مــع املؤسَّ

يبيــة بعنــوان »التثقيــف املــايل« ويهــدف إىل مســاعدة املنظمــات  ُيعتــر هــذا الكتيــب جــزًءا ال يتجــّزأ مــن املــادة التدر
عــى تقديــم الدعــم للنســاء، بغــرض تعليمهــن قواعــد التمويــل الشــخيص والعائــي، وتمكينهــن مــن اتخــاذ خيــارات 
خــار، وكذلــك اإلنفــاق  يــز مواقفهــن، ممــا ســيؤّدي إىل تحســن مســتوى االدِّ مســتنرة بشــأن املســائل املالّيــة، مــع تعز
يــز املســاواة بــن املــرأة والرجــل، وكذلــك دور النســاء والفتيــات يف عمليــة صنــع  واالقــراض بمســؤولية أكــر، وتعز

القــرار فيمــا يخــّص إدارة األمــوال.

وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة هــذه املــادة التعليميــة املاليــة باالســتناد إىل عديــد مــن اخلــرات الســابقة واألدوات 
املختلفــة الــي أنشــأتها مســبًقا، بخصــوص موضــوع التثقيــف املــايل ملختلــف الفئــات املســتهدفة، ويف بلــدان مختلفــة 

يقيــا. مــن آســيا وإفر

يــب عــى التخطيــط الســتخدام اخلدمــات املاليــة،  وأخــًرا ُصمــم هــذا الدليــل لتســتخدمه املتدربــات طــوال فــرة التدر
وكمــادة مرجعيــة بعــد ذلــك.

ماذا نعين بالتثقيف املايل؟

مجموعــة املعــارف واألدوات العمليــة الــي تســاعد الفــرد عــى اتخــاذ قــرارات ماليــة والتــّرف يف أموالــه بشــكل 
أفضــل.
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أهداف الدليل:

- يساعدِك عى معرفة اخلدمات املالية املتاحة وكيفية استخدامها واالستفادة منها.
- ُيمكّنِك من إعداد خطة مالية/موازنة ملروفاتك وإيراداتك.

- يعينِك عى التواصل اجلّيد وإدارة احلوار مع أفراد األرسة بشأن القرارات املالية.
- سوف تكتشفن أدواٍت مالية متاحة يف السوق، تساعد عى إدارة أموالك بحكمة. 

- وبنهاية التدريب لن يكون هناك غموض بالنسبة ملوضوعات مالية مهمة، مثل سعر التمويل، اخلدمات  
  املالية، التأمن التعاوين، املهارات املطلوبة ملواكبة التطور واالندماج يف النظام املايل العام.

كيف تستخدمني هذا الدليل؟

- يمكنك استخدام هذا الدليل باملشاركة يف تدريب التثقيف املايل، أو بشكل مستقل.
يبات، ولكن لِك حرية قراءة ما يثر االهتمام. - فصول الدليل مرتَّبة حسب موضوعات التدر

- القصص يف هذا الدليل توّضح مواقف حياتية، تساعد عى معرفة اخلدمات املالية املتاحة واالستخدام الرشيد 
   هلا، يمكنك قراءتها بشكل منفصل.

يــن واألســئلة واالســتمارات الــي ُيمكنــك اســتخدامها أو أي مــن  - يحتــوي الدليــل عــى مجموعــة كبــرة مــن التمار
أفــراد أرستــك أو أصدقائــك.
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الشخصيات الواردة يف الدليل:

أرسة نجاح وعادل

نجاح

السن: 32 سنة.
احلالة االجتماعية: مزتوجة من مهندس برتول.

احلالة العملية: عادت يه وأرستها من اخلارج.
عادل: مهندس برتول.

نجاح: مدرسة.
املقومات املالية: لديهما حسابات بنكية ومدخرات.

املرشوعات الشخصية:

بناء مزنل خاص.
إقامة مرشوع زرايع يف الظهري الصحراوي للقرية.

إقامة مرشوع للتصنيع الزرايع بالقرية.

الشخصيات الثانوية:

رشوق: أختها الصغرى.
حازم: شقيقها.

سامية وآدم: أبناء عّمها.
سلوى وخديجة: أصدقاء الطفولة.

شادية وصباح: جريان يف منطقة السكن نفسها.
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آدم

آدم: السن: 21 سنة.

احلالة االجتماعية: أَعَزب.

احلالة التعليمية: طالب يف كلية اهلندسة، التحق بها بعد حصوله 

عىل مجموع متقدم يف دبلوم الصنايع.

عائلته: يسكن مع أبيه )عىل املعاش(، ووالدته )ربة مزنل(. 

اخلصائص املالية: مقتصد ومدبِّر. 

املقومات املالية: لديه حساب بنيك، يحقق دخًل شهرًيا من عمله عىل

 االسكوتر )موتوسيكل(، كما يعمل يف إجازات الصيف بورشة لصيانة السيارات.

املقومات املالية لألرسة:

 

يحصل والد آدم عىل معاش شهري.

والدة سامية وآدم تصنع مأكوالت ومّعجنات.

يرسل أخوهم األكرب )صاحل( من إيطاليا مبلًغا شهرًيا لدعم مرصوف األرسة والدخاره الشخيص.

طموحه املستقبيل: 

إنشاء مركز لصيانة السيارات.

الشخصيات الثانوية:

أخوه األكرب صاحل ويعمل يف إيطاليا.

والده ووالدته.

األصدقاء: وائل ومحمد وجورج.



الشخصيات

10

سامية: السن 19 سنة.

احلالة التعليمية: طالبة.

اخلصائص املالية: لديها حساب بنيك وتحقق دخًل من عملها يف

 تصميم مواقع اإلنرتنت للرشكات، والعمل عى االسكوتر مع آدم أخيها.

أمرية )جارة سامية وآدم(

السن: 38 عاًما.

املؤهل الدرايس: دبلوم تجارة.

احلالة االجتماعية: مزتوجة ولديها طفلن.

اخلصائص املالية: ُمدبِّرة وليس لديها أي تعاملت مع اجلهات املالية.

املهنة: تجارة ملبس بالتقسيط.
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مجموعة التحدي

ية. خار واإلقراض بالقر مجموعة سيدات أعضاء يف جمعية االدِّ

ة اجتماعية تعمل يف اجلمعية وأخت نجاح الصغرى. رشوق: ميسِّ

الست فهيمة: أمينة صندوق املجموعة.

14 سيدة أخرى أعضاء املجموعة.
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الوحدة األوىل: وضع األهداف املالية

1.هل لديِك أهداف تريدين الوصول إليها وتحتاجن موارد مالية لتحقيقها؟
خر بانتظام لتحقيقها. أ .نعم لديّ أهداف عىل املدى القصري والبعيد، وأدَّ

ب .نعم لديَّ أهداف لكن األمر ال يستحوذ عىل تفكريي، ألنه ال يوجد ما يكفي من املال لتحقيقها.
ت .مــا زلــت صغــرية وأحصــل عــىل مــرصوف مــن أهــي، ومــن املبكــر أن أضــع أهداًفــا ماليــة وأســى 

. لتحقيقهــا
2.إذا طلب منِك أي من األهل )األم – أحد األخوات( مساعدة مالية ملواجهة احتياج ما؟

أ .أرسل هلم املال املطلوب عىل الفور ألنين ال أريد أن أخيب آماهلم.
ب .سبق يل أن أرسلت هلم أموااًل منذ فرتة قليلة، وأرفض إرسال مزيد.

خــاري  ادِّ القــرار يف ضــوء خطــة  اتخــاذ  وأولويــات  احتياجاتهــم  إىل  التعــرف  بغــرض  ت .أتحــدث معهــم 
الشــخيص.

خار؟ 3.ما يه خطي للدِّ
أ .منتج مايل تقّدمه مؤسسة التمويل.

ب .خطة تستعرض األهداف املالية وعلقتها بالدخل والنفقات ومواعيد تحققها.
خار غري الرسمية. ت .طريقة من طرق االدِّ

احلل : 1-أ، 2- ت، 3-ب

أ
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دي أهدافك أ.1.  حدِّ

يف اهلدف: تعر
يــد لتحقيقهــا،  اهلــدف غايــة نســى لتحقيقهــا والوصــول هلــا مســتقباًل، ووجودهــا يســاعدنا عــى معرفــة مــاذا نر

ويســّهل تحديــد اخلطــوات الواجــب اّتباعهــا جلعلهــا حقيقــة وأمــًرا واقًعــا.

ين تمر

طموح نجاح وعادل
نجــاح بنــت عــم آدم تعيــش مــع زوجهــا وطفلــن يف الكويــت، بعــد أن حصــل املهنــدس عــادل عــى عقــد عمــل 
بإحــدى رشكات البــرول هنــاك منــذ أكــر مــن 8 ســنوات، وتعمــل نجــاح مدرِّســة باملرحلــة اإلعداديــة، ويف اإلجــازة 
يــة، ثــم ينضــم هلــم األب يف إجــازة  الصيفيــة تــأيت مــع أبنائهــا لقضــاء بعــض الوقــت يف مــر مــع العائلــة يف القر

مدتهــا ثالثــة أســابيع يقومــون خالهلــا برحــالت ترفيهيــة يف كل مــكان. 
يــة وكيــف يمكــن االرتقــاء بهــا، كمــا يتابعــون خطــط الدولــة لتعمــر  وكثــًرا مــا يتحدثــون عــن حــال الزراعــة يف القر

الصحــراء والتوســعات الزراعيــة.
ــت عــن طموحاتهمــا للعــودة إىل مــر واملســاهمة يف نقــل  ــًرا خــالل وجودهمــا يف الكوي يتحــدث الزوجــان كث
تكنولوجيــات الزراعــة احلديثــة إليهــا، كزراعــة الصــوب واســتخدام الــري بالتنقيــط والــرش والزراعــة العضويــة، 
للمســاهمة يف األمــن الغــذايئ للمجتمــع املــري واملشــاركة يف التنميــة االقتصاديــة بتصديــر املنتجــات الزراعيــة 

عاليــة اجلــودة. 
ر عــادل  يــف، ودائًمــا مــا يكــّر كمــا يفكــران أيًضــا يف إمكانيــة االســتفادة مــن خــرة بــايق أفــراد العائلــة الزراعيــة بالر
ــاين أكســيد  »البــرول مــادة مهمــة إلنتــاج الطاقــة لكنهــا تــؤدي لتلــوث البيئــة عــى كوكــب األرض، ألنهــا تنتــج ث

الكربــون، نفــي أســاهم يف احلفــاظ عــى البيئــة وأنتــج أكســجن«.
ُيرســل عــادل بشــكل دوري أمــوااًل ألرستــه للمســاعدة عــى تكاليــف املعيشــة، كمــا ترســل نجــاح أمــوااًل لوالدتهــا 
يــة، لتوســيع ملكيــة  للمســاهمة يف تجهــزات زواج أختهــا، ويحلــم كالهمــا بــراء قطعــة أرض زراعيــة يف القر

األرستــن وقطعــة أرض أخــرى لبنــاء مــزل.

ما أهداف نجاح وعادل؟ اكتبيها يف األسفل.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هــل ســبق لــِك وفكــرِت يف أهدافــك اخلاصــة؟ خــذي بعــض الوقــت للتفكــري يف أهداِفــك واكتبيها أو ارســميها 
فيمــا ييل:

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
---------------------------

اهدافي
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أ.2. تحديث مع عائلِتك بخصوص أهداِفك

خار  أ.3.  تحقيق األهداف وخطة االدِّ

بعض النصائح ملناقشة أهداِفك مع أفراد العائلة/األرسة:
- فكِّرى جيًدا فيما تريدين )أهداِفك( قبل فتح باب املناقشة واحلوار.

- ال تخايف من طرح أفكار جديدة قد تكون مختلفة وغر متناسبة مع بعض األشخاص. )نتيجة عدم 
  التخصص أو لكبار السن و/أو لعدم وجود خرة سابقة يف املجال(.

- فكِّري يف أشخاص إيجابين لطرح الفكرة عليهم أواًل، ويكون لديهم احرام وتقدير داخل العائلة ملساعدتك 
  عى إقناع الباقن بالفكرة.

- اختاري الوقت املناسب لعرض أفكارِك، كتّجمع أرسي، دون أن تكون هناك الزتامات ملّحة وراء أي من 
  املشاركن يف احلوار.

- كوين واثقة بنفسك عند عرض فكرتِك وأهداِفك، واستميع إىل آراء اآلخرين دون مقاطعة.
- انصتـي جيًدا لتعليقاتهم وكوين َمرنة يف تطوير أفكارك إن كانت هناك مالحظات تبدو منطقية أو مبنية 

  عى خرات من سبقوِك.
- ابحيث مع أفراد األرسة عن حلول ممكنة، تعود بالنفع عى اجلميع حال وجود خالف جوهري.

ما التكلفة املطلوبة لتحقيق أهدافك؟ وما أولوياتك؟
هــل تعلمــن التكلفــة املاليــة املطلوبــة لتحقيــق أهدافــك؟ إذا كنــت تعرفينهــا جيــًدا، اكتبيهــا بجــوار أهدافــك اخلاصــة 
أو رســمك البيــاين يف صفحــة  13 . وإن مل تكــوين عــى معرفــة جيــدة بهــا وتكلفتهــا، فمــن املهــم جــًدا أن نقــوم 

ببعــض اجلهــد لـــحسابها.
يقــة الوحيــدة ملعرفــة حجــم األمــوال الــي ســتحتاجن إليهــا لتحقيــق أهداِفــك، ويف الوقــت نفســه  هــذه يه الطر

يبيــة يمكنــك تصحيحهــا وتعديلهــا يف وقــت الحــق. يمكــن أن تشــري إىل ســعر/تكلفة تقر
بعد ذلك رتِّيب أولويات جميع األهداف برقيمها من )1( األهم، )2( األقل أهمية، وهكذا. 



بات للتعامل الرشيد مع أموايل التثقيف املايل للسيِّدات والفتيات يف مرص , دليل املُتدرِّ

وضع األهداف املالية

15

خار: خطة االدِّ

يــدان  اتفقــت ســامية مــع أخيهــا آدم عــى تحديــد أهدافهمــا اخلاصــة، إذ يخططــان لــراء موبايــل جديــد، كمــا ير
يــة مــع ابــن عمهمــا، باإلضافــة إىل ذلــك يخططان إلقامة ورشــة هلندســة الســيارات  بــدء مــروع تربيــة املاعــز بالقر

الكهربائيــة بعــد التخــرج. 
لقــد اســتطاعا مــن خــالل املناقشــة وســؤال املتخصصــن والبحــث عــى شــبكة اإلنرنــت، تحديــد مواعيــد واضحــة 

ًيا مــن أجــل ذلــك. لتحقيــق تلــك األهــداف، وحســاب املبلــغ الواجــب اّدخــاره شــهر

خار سامية وآدم دعونا ُنلقي نظرة عىل خطة ادِّ

خطة اّدخاري
يخ إعداد اخلطة: يناير 2019 تار

أهداف عىل املدى القصري )سنة أو أقل(

أهداف عىل املدى املتوسط )من سنة إىل 3 سنوات(

أهداف عىل املدى الطويل )3 سنوات(

خاره كل شهر لتحقيق جميع أهدايف )مجموع العمود األخري( املبلغ اإلجمايل الواجب ادِّ

عدد األشهر املتبقية أهدايف
قبل تحقيق اهلدف

1500

6000

150,000

10 شهور

15 شهًرا

40 شهًرا

ابن عمي رشيك 
بالنصف

أحتاج سلفة من أيخ يف 
إيطاليا أو قرًضا الستكمال 

بايق املبلغ

150 جنيًها

200 جنيه

300 جنيه

650 جنيًها

مصادر أخرى 
للتمويل )اختياري(

خاره  املبلغ الواجب ادِّ
كل شهر

يخ الوصول إىل  تار
اهلدف

رشاء املوبايل

بداية مروع تربية 
املاعز

إنشاء ورشة

تكلفة تحقيق
اهلدف

أكتوبر 2019

مايو 2020

مايو 2022

خارهــا كل شــهر، لتحقيــق بــايق أهدافهمــا بمجــّرد تحقيــق  ل آدم و ســامية خطتهمــا واملبالــغ الــي يمكــن ادِّ ســوف يعــدِّ
األهــداف عــى املــدى القصر.
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حان دورِك اآلن:

امليئ اجلدول التايل )خطة ادخارِك الشخصية(، جّميع املعلومات الي فكرِت فيها.
- ما أولويايت؟

- ما تكلفة تحقيق كل هدف؟
- مىت تريدين تحقيق أهدافك؟

- هل يمكن االعتماد عى مصادر أخرى للتمويل )مساعدة من أحد أفراد األرسة، قرض، أفراد آخرين(؟

خطة اّدخاري
يخ إعداد اخلطة: يناير 2019 تار

أهداف عىل املدى القصري )سنة أو أقل(

أهداف عىل املدى املتوسط )من سنة إىل 3 سنوات(

أهداف عىل املدى الطويل )3 سنوات(

خاره كل شهر لتحقيق جميع أهدايف )مجموع العمود األخري( املبلغ اإلجمايل الواجب ادِّ

عدد األشهر املتبقية أهدايف
قبل تحقيق اهلدف

مصادر أخرى 
للتمويل )اختياري(

خاره  املبلغ الواجب ادِّ
كل شهر

يخ الوصول إىل  تار
اهلدف

تكلفة تحقيق
اهلدف
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      مفكريت الشخصية

يجب عيل إدخار                                جنيهًا كل شهر لتحقيق أهدايف

يف حالة عدم القدرة عي توفر مبلغ اإلدخار لكل هدف من أهدايف فالبد من مالحظة اآليت:

- تخفيض تكلفة بعض األهداف
ية - التخي عن بعض األهداف غر الرضور

يد تحقيقه - تعديل موعد تحقيق اهلدف الذي أر
- تبديل األولويات يف ضوء املشورة و احلوار مع األهل و األصدقاء و أصحاب اخلرة الفنية

معلومات هامة:

يــد  - نســتطيع بســهولة أن نحقــق أهدافنــا الشــخصية إذا كنــا نعــرف بالتحديــد مــا يه أهدافنــا و خططنــا الــىت نر
تحقيقهــا.

- بعض األهداف يمكن أن تتحقق رسيعاً، و البعض اآلخر يحتاج إيل مدة زمنية أطول للتحقق.
- خطِتــك الشــخصية ال تشــبه أي فــرد آخــر، فخطــة الشــاب تختلــف عــن خطــة رب األرسة، وخطــة الفتــاة تختلــف 
عــن خطــة الســيدة العاملــة، فقــد تتطــّور وتختلــف أهدافــك عــر الوقــت، فكــوين مرنــًة يف تعديلهــا بمــا يتوافــق 

مــع ظروفــك ومســتجّدات حياتــك.
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قصة سامية وآدم:
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الوحدة الثانية: املوازنة

1. تسلمِت مرتِبك الشهري، ما أول خطوة سوف تفعلينها؟

أ. أذهب لراء اجلاكيت الذي رأيته اليوم وأعجبي.

خر جزًءا من مرتيب لتحقيق أهدايف الشخصية. ب .أدَّ

ت .أشري هدية قيمة لصديقي بمناسبة العيد.

2. املوازنة يه:

أ. وسيلة للتحديد والتخطيط اجلّيد، واستخدام أموايل اخلاصة لتحقيق األهداف.

ل البيانات فيها. ب. استمارة ُتسجَّ

ت. مجّرد جدول.

3. العنارص الثالثة املكّونة للموازنة يه:

يخ والدخل واملروفات. أ. التار

خار. ب. الدخل واملروفات وتحديد قيمة االدِّ

ت. املروفات والدخل والتوّقع.

4. كيف تتابعني موازنِتك اخلاصة؟

أ. لديّ مروفات دائمة يصعب معها متابعة موازني اخلاصة.

ب. أرصف ما يف اجليب يأتيي ما يف الغيب.

ت. أستخدم ورقة لتسجيل دخي ومتابعة مروفايت.

احلل : 1: ب، 2: أ، 3: ب، 4: ت

ب
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ب.1. التوازن بني االحتياجات والرغبات
أسئلة:

ين نفِسك ُمرسفة أم ُمقتصدة؟ ين نفسك سمكة أم نملة؟ بمعىن آخر: هل تر -هل تر
-هل تتخلني يف كثري من األحيان عن األشياء اليت ترغبني فيها؟

يف: تعر
خــار هــو توفــر مبلــغ مــن املــال -صغــًرا أو كبــًرا- بشــكل منتظــم، لتحقيــق أهداِفــك أو مواجهــة ظــروف طارئــة،  االدِّ
يــة، بــل هــو أســلوب إلدارة األمــوال  وهــو ال يعــي أن تكــوين ُممســكة عــى نفِســك أو مقتصــدة يف األشــياء الرضور

بحكمة.
ين تمر

نجــاح وعــادل يعيشــان يف الكويــت، تعمــل نجــاح مدرَّســة بينمــا عــادل مهنــدس يف رشكــة بــرول. يحلــم كالهمــا 
يــد مــن املــال  خــار مز بالعــودة إىل الوطــن وبــدء مــروع يف مجــال الزراعــة العضويــة، ويف ســبيل ذلــك عليهمــا ادِّ

ليتمكنــا مــن تحقيــق حلمهمــا.
ًيــا، ضــيع دائــرة حــول الصــورة الــي تمثــل  ســاعدي نجــاح عــى التميــز بــن مــا هــو رضوري ومــا ليــس رضور

االحتيــاج، لتســاعديها عــى التميــز بــن االحتيــاج والرغبــة.
ًيــا، ضــع دائــرة حــول الصــورة الــي تمثِّــل االحتيــاج،  ســاعد نجــاح عــى التميــز بــن مــا هــو رضوري ومــا ليــس رضور

حــىت تتمكَّــن مــن مســاعدة نجــاح  عــى التميــز بــن ااالحتيــاج والرغبــة..

طبق طعام

يم آيس كر

سيارة

يحة موبايل رش

مدرسة

غرفة نوم لألطفال
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حذاء

علبة سجائر

مالبس

يون شاشة تليفز

يارة طبيب ز

مياه

كهرباء

كامريا

ية مياه غاز
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احتياجايت ورغبايت

هل دخي األسبويع أو الشهري كاٍف لراء جميع البنود؟ نعم               ال 

أحتاج إىل:

أرغب يف رشاء

التكلفة

التكلفة

مجموع تكلفة االحتياجات

مجموع تكلفة إشباع الرغبات

ملحوظة

هنــاك بعــض األشــياء الــي تمّثــل رغبــة عنــد بعــض األفــراد، ولكنهــا احتيــاج لــدى بعضهــم اآلخــر. فعــى ســبيل 
يــد التحــدث مــع أصدقائــه، لكنــه بالنســبة لســامية  املثــال: قــد يكــون رشاء موبايــل حديــث رغبــة بالنســبة لطالــب ير

وآدم احتيــاج أســايس ملتابعــة عملهمــا مــع الزبائــن.

يف اجلدول التايل سوف استغين عن بعض األشياء لعدم وجود ما يكفي من مال، ويه:
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خار: بعض النصائح اليت تساعدك عىل االدِّ

ى قرار تبديل بعض األشياء املوجودة بالفعل طاملا أن ما لديك ال يزال يعمل وصاحل لالستعمال. - أجِّ
- حافظي عى أقل مقدار من النقود يف جيبك، واتريك البايق بمكان آمن يف املزل أو البنك.

- حّددي مصاريف الرفيه مع األصدقاء.
- من اجليد رشاء هدايا لألصدقاء والصديقات، لكن ال ُتكري منها واشري ما هو احتياج حقيقي لدى 

  صديقتك.
- اكتيب أو ارسمي أهدافك الي تريدين تحقيقها، ثم عّلقيها يف مكان واضح باملزل، لتتذكري دائًما ملاذا 

  تّدخرين.
- قبل أن ترسي بعض املال لعائلتك، تذكري أن تغّطي احتياجاتِك األساسية أواًل، باإلضافة ملواجهة أي ظرف 

  طارئ آخر، ثم حّددي مقدار ما سوف ترسلينه إليهم.

معلومات مهمة:

- نحن بحاجة إىل التميز والتفرقة بن أنواع املروفات: مروفات أساسية لتغطية االحتياجات مثل
   الغذاء واإليجار، مروفات كمالية  -يمكن االستغناء عنها- لتغطية الرغبات مثل منتجات التجميل  

   والسجائر.
خار رضورة وواجب، وهو أحد أشكال التأمن للمستقبل. - الترف بحكمة يف األموال الي نرفها، فاالدِّ

ًيا بقصد االستثمار لتحقيق األهداف املستقبلية. خار التخي عن إشباع الرغبات فور - ما يساعد عى االدِّ

قول مأثور:

»القرش األبيض ينفع يف اليوم األسود«.
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ب.2. موازنيت

موازنة عائلة آدم:
ية،  عندمــا اســتعان والــد آدم بأبنائــه لعمــل موازنــة للمــزل، اتفقــوا عــى رضورة البدء يف حســاب اإليرادات الشــهر
وشــملت معــاش األب مــن الوظيفــة بمقــدار 1400 جنيــه، عــالوًة عــى مســاهمة ســامية وآدم يف مــروف املــزل 

يًبا. بـــ350 جنيًهــا، وتحويــل صــاحل مــن إيطاليــا بـــ1500 جنيــه تقر
 أمــا والــدة آدم فتســهم يف مــروف املــزل بعملهــا غــر املنتظــم يف صناعــة احللويــات باملــزل، وبيعهــا للجــران 

واألصدقــاء، واســتطاعت جــي أربــاح هــذا الشــهر تقــّدر بـــ400 جنيــه.

حينمــا قــى آدم وســامية بعــض الوقــت مــع أهلهــم، وســاعدوهم عــى إعــداد املوازنة، اتضــح أن إجمايل إيرادات 
الشــهر بلغــت 3650 جنيًهــا، وبعدهــا حــان وقــت حســاب بنــود اإلنفــاق واملروفــات األساســية للمعيشــة كاإليجــار 
ــه، ومروفــات  ًيا، وطعــام بـــ 1300 جني ــا شــهر ــاه تقــدر بـــ270 جنيًه ــاء وغــاز ومي ًيا، وكهرب ــا شــهر بمبلــغ 650 جنيًه
ًيا يقّدر بـ300 جنيه لتعليم ســامية وآدم شــاملة املواصالت  التليفون 95 جنيًها، كما تتحمل األرسة مروًفا شــهر

والــدروس اخلصوصيــة واملســتلزمات املكتبيــة، باإلضافــة إىل دواء شــهري لــألب بمبلــغ 110 جنيًهــا.
يــة بنحــو 300 جنيــه، بــايق املبلــغ املتوافــر  رت مروفــات الســفر للقر يــارة أخيــه خــالل الشــهر، وُقــدِّ ُيخّطــط األب لز

خــر بشــكل نقــدي ملواجهــة أي ظــرف طــارئ كاملــرض أو احلــوادث. لــألرسة مخطــط أن ُيدَّ

مصادر الدخل

املرصوفات

موازنة عائلة آدم

املبلغ )جنيه(

املبلغ )جنيه(

دخل ثابت

إيجار الشقة

دواء الضغط لألب

1400معاش األب

350

1500

400

650

270

1300

95

300

110

2٧25

300

3025

625

3650

كهرباء / غاز / مياه

مجموع املرصوفات األساسية

مساهمة آدم وسامية

أكل

مرصوفات أخرى

مساهمة صاحل

تليفون وشحن موبايل

ية يارة العائلة يف القر ز

مستلزمات دراسية

إجمايل املرصوفات

خاره )اإليرادات – املرصوفات( 3650 - 3025 ما يمكن ادِّ

دخل متغري

مساهمة األم

إجمايل الدخل الشهري
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أسئلة:

- هل استطعِت تحديد موازنتك اخلاصة؟

- إذا كانت اإلجابة بنعم، هل كتبِتها؟ )أم اكتفيِت بالذاكرة فقط؟(

يف: تعر
املوازنة: وسيلة للتحديد والتخطيط اجليد الستخدام أموايل اخلاصة لتحقيق األهداف.

ين تمر

ية، حــان اآلن دورِك إلعــداد موازنتــك،  رأيــِت كيــف ســاعدت ســامية وآدم أرستهمــا يف تحديــد املوازنــة الشــهر
تذكّــري جميــع أشــكال الدخــل املتحّقــق ســواء مــن خــالل العمــل أو التحويــالت الــي ترســل مــن أحــد أفــراد 
األرسة مــن اخلــارج، وال تنــي االلزتامــات الشــخصية كاملســاهمة يف مــروف املــزل أو تحويــل بعــض األمــوال 

ألحــد األقــارب.
انتبهــي: مــن الــروري أن يكــون الســطر األخــري بقيمــة موجبــة، بمعــىن أن يكــون مجمــوع املرصوفــات أقــل 
مــن قيمــة إجمــايل الدخــل، ألنــه إذا تســاوت اإليــرادات/ الدخــل مــع إجمــايل املرصوفــات ففــي هــذه احلالــة 

ال يوجــد أي مبالــغ متاحــة لالّدخــار.

يــة، فــال بــدَّ مــن  إذا كنــِت تتوقعــن مروفــات كبــرة نســبًيا يف املســتقبل ملواجهــة احتياجاتـِـك األساســية والرضور
بــدء االدخــار اآلن، لتتمكــي مــن إعــداد موازنــة أكــر توازًنــا يف الشــهر الــذي يحــن فيــه موعــد هــذا املــروف الكبــر.

نعم               ال 

نعم               ال 
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مصادر الدخل

املرصوفات

موازنيت

املبلغ )جنيه(

املبلغ )جنيه(

دخل ثابت

املروفات األساسية )احتياجات(

مجموع املرصوفات األساسية

مروفات أخرى )رغبات(

إجمايل املرصوفات

خاره )اإليرادات – املرصوفات(  ما يمكن ادِّ

دخل متغر

إجمايل الدخل الشهري

معلومات مهمة:

- املوازنة املكتوبة: أداة مهّمة تستخدم إلدارة الدخل بحكمة.
- إلعداد املوازنة البدَّ من حساب جميع مصادر الدخل واملروفات.

- ال بدَّ من التميز بن املروفات األساسية )االحتياجات( واملروفات الي يمكن االستغناء عنها )الرغبات(.
خارها. -  إعداد املوازنة يساعدِك عى تحديد املبالغ املالية الي يمكِنك ادِّ

-  يف بعض األحيان، ال بدَّ من تعديل املوازنة نتيجة التعّرض ألحداث غر متوقعة أو تغّرات يف املوقف املايل 
   )سواء لإيرادات أو املروفات(.

-  املوازنة أداة تساعُدِك عى اتخاذ القرار املايل بشأن التحكم يف بنود املروفات واملبالغ الواجب اّدخارها 
   لتحقيق أهداِفك الشخصية.
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ب.3. متابعة املوازنة



املوازنة

34

آدم املحب دائًما للتخطيط

ــًرا مــن املروفــات خــالل فصــول شــهر الصيــف، ظهــر أمامــه عديــد مــن الفــرص  اســتطاع آدم أن يتفــادى كث
لــراء أكسســوارات لالســكوتر اجلديــد الــذي يســتخدمه هــو وأختــه يف مواصالتهمــا الشــخصية ويتكســبان منــه 

ــز يف الــرف فقــط عــى االحتياجــات األساســية للصيانــة ليحافــظ عليــه.  يا، لكنــه ركّ دخــال شــهر

»مفيش دايع للمنظرة والفشخرة، املهم األمان وإن االسكوتر يعمل بكفاءة«.

كمــا كانــت أمــام آدم دعــوات عديــدة مــن األصدقــاء لقضــاء إجــازات 
مختلفــة يف أماكــن عديــدة، باإلضافــة إىل اللقــاءات شــبه اليوميــة 
هلــم عــى القهــوة، لكــن آدم كان أقــوى مــن اإلغــراءات واختــار بعــض 
»الُفســح« املناســبة إلمكانياتــه املاليــة، وحــّدد أياًمــا معينــة ملشــاركة 
أصدقائــه يف لقــاءات القهــوة، رغــم ظهــور مروفــات أخــرى طارئــة 

خــالل تلــك الشــهور.

يتابــع آدم مروفاتــه، مــن خــالل مراجعــة مــا رُصف مــع خطــط لــه يف 
ر متابعــة املوازنــة  املوازنــة، وحــن وجــد تجــاوًزا يف حجــم املروفــات، قــرَّ

بدقــة أكر.

خــر بعــض األمــوال لــراء املوبايــل اجلديــد الــذي  رغــم أن آدم قــد ادَّ
ر تأجيــل ذلــك حــىت تكــون لديــه ســيولة  يحتــاج إليــه يف العمــل، قــرَّ

ملواجهــة أي طــوارئ، خاصــة أن املوبايــل احلــايلّ ال يــزال يعمــل إىل حــد مــا.

وهــا قــد جــاءت املفاجــآت بــن ليلــة وضحاهــا، إذ قــرر حــالق آدم إقامــة فرحــه اخلميــس املقبــل، يف بلدتــه بالرقية. 
عندمــا علــم آدم اخلــر رفــع يــده عــى جبينــه وضحــك ضحكــة مهمومــة قائــاًل »وشــيل مــن عنــدك فلــوس 

املواصــالت والنقطــة كمــان يــا عــم احلــاج«.
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أسئلة:

ماذا فعل آدم وسامية ملتابعة موازنتهما؟

كّل شخص لديه طريقة أو أكر ملتابعة تحقق املوازنة اخلاصة به.
ــا  ًي ل مروفاتهــا دور ل آدم وأختــه مروفاتهمــا بشــكل يومــي قبــل أن ينــام، أمــا ابنــة عمــه نجــاح فُتســجِّ ســجَّ

عــر تطبيــق خــاص عــى تليفونهــا.

نصائح للمتابعة اجليدة:

ط هلا يف املوازنة. -  مالحظة أي مروفات مل تكن متوقعة أو مل ُيخطَّ
نِفق وما ُخِطَط لرفه.

ُ
-  قارين بن ما أ

-   جّميع املبالغ الي ُترف يف البند الواحد، إذا كان متكرًرا )مثل املواصالت اليومية(.
-   إذا تجاوز سعر رشاء أحد البنود الي وضعِتها املوازنة، حاويل إنفاق مبلغ أقل يف بند آخر حىت تظل املوازنة 

    متوازنة.
-   شاريك العائلة إعداد املوازنة، واطليب منهم مساعدتك عى االلزتام بها.

خار بعيدة عن متناول يدك يك ال تنفقينها. -   حاويل أن تكون مبالغ االدِّ

يخ املبلغ )جنيه(الوصــــــــــــــفالتار

دخل ثابت من االسكوتر 

املجموع

1400

أداة متابعة تحقق الدخل

آدم االسم 
ديسمر الشهر 

2018 السنة 

يخ محتسب يف املوازنةاملبلغ )جنيه(الوصــــــــــــــفالتار

صيانة وبزين لالسكوتر

إسهام يف مروفات املزل

مروف شخيص

موبايل وإنرنت

طلبات الدراسة

150

350

300

100

150

ال        نعم

إجمايل املرصوفات

إجمايل الدخل

قيمة االدخار

أداة متابعة املرصوفات

آدم االسم 
ديسمر الشهر 

2018 السنة 
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ين شخيص: تمر

لتحقيــق أهدافــك اخلاصــة، ال بــّد مــن التحكــم يف العالقــة بــن اإليــرادات واملروفــات، ومتابعــة أي تطــورات 
تحــدث خــالل الشــهر. بإمكانــك اآلن اســتخدام األداتــن التاليتــن ملتابعــة موازنتــك.

يخ املبلغ )جنيه(الوصــــــــــــــفالتار

املجموع

أداة متابعة تحقق الدخل

االسم 
الشهر 
السنة 
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يخ محتسب يف املوازنةاملبلغ )جنيه(الوصــــــــــــــفالتار

ال        نعم

إجمايل املرصوفات

إجمايل الدخل

قيمة االدخار

أداة متابعة املرصوفات

االسم
الشهر 
السنة 

معلومات مهمة:

- للحفاظ عى املوازنة مضبوطة تذكّر البنود واملبالغ الي تم تحديدها للرف.
- عند إعداد املوازنة ال بّد من األخذ يف االعتبار املروفات غر املتوقعة/ الطارئة.

- شارك العائلة يف إعداد موازنتك ومتابعة تحققها.
- ال بــّد أن تكــون البدايــة بحســاب حجــم الدخــل املتوقــع، ألنهــا يه اخلطــوة األوىل إلدارة األمــوال والتخطيــط 

اجليــد للــرف.
- تحديد املروفات بدقة مهٌم إلعداد املوازنة، ويمكنك تعديل املوازنة حال تجاوز ما كان متوقًعا.

- بنــاء عــى طبيعــة الدخــل )يومــي، أســبويع، شــهري( يمكنــك إعــداد املوازنــة عــى املــدى الزمــي الــذي تــراه 
مناســًبا، فأنــت صاحــب القــرار.

ــة بحســاب متوســط  د املوازن - إذا كان الدخــل غــر منتظــم، أي يختلــف مــن فــرة إىل أخــرى وغــر مســتقر، حــدِّ
خــار بشــكل يومــي عنــد تحقيــق معــدل أعــى مــن الدخــل املتوقــع، لتتمكــن مــن تعويــض  الدخــل، مــع مراعــاة االدِّ

املــّرات الــي ســيكون الدخــل فيهــا أقــل مــن املتوســط.



املوازنة

38

ب.4. احلفاظ عىل املستندات املالية

لنعرف اآلن قصة وائل مع املستندات املالية.

يون من عندكم! يت التليفز وائل: وهللا اشرت

يــون جديــد )شاشــة( بعــد أن قبضــت والدتــه اجلمعيــة الــي تدخرهــا مــع  اســتطاعت عائلــة وائــل رشاء جهــاز تليفز
اجلــران، وتــويّل وائــل رشاءه ونقلــه إىل املــزل. بعــد يومــن، ظهــرت عيــوب يف ألــوان الشاشــة فطلــب األب مــن 

وائــل العــودة للمحــل الــذي اشــرى منــه اجلهــاز لتبديلــه.
حينمــا ذهــب وائــل إىل البائــع، وأبلغــه باملشــكلة الــي ظهــرت، قــال لــه إنهــا عيــوب صناعــة وال توجــد مشــكلة يف 

اســتبدال اجلهــاز وطلــب الفاتــورة وشــهادة الضمــان.
لكن وائل أهمل احلفاظ عى تلك الوثائق، وال يتذكر أين يه!

أكَّــد لــه البائــع أنــه دون تلــك املســتندات لــن يتمكــن مــن احلصــول 
ــه  عــى حقــه مــن الركــة املنتجــة، فــال يوجــد أي مســتند يثبــت أن

اشــرى هــذا اجلهــاز مــن الركــة.
قال وائل: وهللا اشريت التليفزيون من عندكم!

أحسَّ وائل باإلحراج الشديد، وشعر به البائع.
أبلــغ البائــع وائــل أنــه ســرجع إىل فواتــر املحــل ودفاتــره عــن الفــرة 
ــه أن يبحــث  ــورة الــراء، لكــن علي ــة، إليجــاد صــورة مــن فات املاضي

عــن خطــاب الضمــان.
اتصــل وائــل بأختــه وأبلغهــا باملوقــف، وطلــب منهــا مســاعدته يف 

البحــث عــن خطــاب الضمــان، »وإال ســنخرس مــا دفعنــاه« بعــد املعانــاة الــي مــّروا بهــا لــراء اجلهــاز، ورجاهــا أال 
تبلــغ والديــه حــىت يجــدوا الشــهادة.

أسئلة:

ما الذي حدث مع وائل؟

كيف كان بإمكانه التغلب عىل هذه املشكلة؟
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ين تمر

وصيل أسماء الوثائق املهمة باملعلومات اليت تحتويها:

الدخل واإلنفاق املتوقع

قيمة االشرتاك الشهري / السنوي وقيمة التغطية
يف حالة املرض او احلوادث

الوثيقة املاليةأداة املتابعة الشهرية

عقد العملكشف املرتبات

خار املوازنةدفر االدِّ

عقد القرضعقد التأمن

تسجيل املرصوفات والدخل الشهري/األسبويع

أدوار ومسؤوليات صاحب العمل والعامل

يخ السحب واإليداع مبلغ وتار

مبلغ القرض، الفائدة، املدة وقيمة األقساط

يخ مبلغ الراتب والتار

فاتورة رشاء جهاز مزنيل

معلومات مهمة:

- احلفاظ عى املستندات املالية يضمن حقك لدى اجلهات الي تعاملت معها.
- عندمــا تكــون لديــك مســتندات ماليــة مثــل فاتــورة رشاء أو كشــف حســاب بنــي أو عقــد تأمــن، يفضــل 

ــم لوقــت احلاجــة. االحتفــاظ بهــا بشــكل منظَّ
- احلفاظ عى املستندات السابقة يساعد عى إعداد موازنة للشهور التالية.

ح اهلوية وتضمن تمتعك بالتغطية التأمينية. - بطاقة التأمن الصيح، مثلها مثل البطاقة الشخصية، توضِّ
- االحتفــاظ بنســخة/صورة مــن جــواز الســفر أو بطاقــة الرقــم القومــي عمليــة مهمــة، يســاعدك عــى اســتخراج 

بــدل فاقــد حــال ضيــاع أو تلــف الوثيقــة األصليــة.
- فاتــورة الــراء وثيقــة ماليــة، لكــن أيًضــا عقــد القــرض أو عقــد العمــل مــن الوثائــق املهمــة الــي يمكــن اعتبارهــا 

وثائــق ماليــة، ألنهــا تضمــن حقوقــك املاليــة يف التعامــل مــع تلــك اجلهــات.
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خار املختلفة الوحدة الثالثة: أساليب االدِّ

خار أموايل الشخصية: يقة الدِّ 1. أفضل طر

أ. أحتفظ بأموايل يف املزل لتكون متاحة يف أي وقت. 

ب. أضع أموايل يف البنك ألنه أكر أماًنا.

ت. أشرك مع اجلران واألصدقاء يف جمعية. 

ــار مــا يناســب  ــة ألخت ــا بعناي يقــة أو أســلوب ممــزات وعيــوب، يجــب دراســتها جميًع ــكل طر ث. ل

خــار. أهــدايف مــن منتجــات االدِّ

يقــة أو  2. األمــان واحــد مــن املعايــري املهمــة الــيت يجــب وضعهــا يف االعتبــار عنــد اختيــار طر

خــار؟ لالدِّ أســلوب 

أ. نعم )    (

ب. ال  )    (

خار يناسب هدفك؟ 3. إذا كان هدفك إقامة مرشوع خاص، فما أفضل منتج ادِّ

أ. فتح حساب دفر توفر يف مكتب الريد أو أحد البنوك.

خار ألجل/ملدة محددة. ب. فتح حساب ادِّ

ت. فتح حساب جاري لدى البنك.

إجابة االختبار : 1 ث، 2: أ، 3: أ

ت



خار املختلفة أساليب االدِّ

42

خار وأساليبه املختلفة ت.1. طرق االدِّ

خارهــا بشــكل دوري،  واآلن بعــد أن أعــددِت موازنتــك اخلاصــة أو لــألرسة، وأصبحــت تعرفــن املبالــغ الواجــب ادِّ
خــاره لتحقيــق أهدافــك الشــخصية ، انظــري إىل الصــور التاليــة وأجيــيب عــى األســئلة: ومــا املبلــغ املطلــوب ادِّ

أسئلة:

خار الذي تستخدمه الشخصيات املرسومة؟ - ما أسلوب االدِّ
خار الذي يستخدمونه رسمي أم شبه رسمي أم غري رسمي؟ - هل أسلوب االدِّ

خار اليت تستتخدميها انٍت ؟ يقة االدِّ - ما طر

ين تمر

خار ممزيات وعيوب األساليب املختلفة لالدِّ

خــار لــه ممــزات وعيــوب، أكمــي اجلــدول التــايل لرصدهــا، ويف العمــود األخــر ضــيع  يقــة أو أســلوب ادِّ كل طر
ــا، و5 درجــات تعــي متوســط األمــان، بينمــا 1  ــا وضماًن ــار رقــم 10 األكــر أمًن ــا مــن 10 درجــات، باعتب مقياًســا مكوًن

تعــي األقــل أمًنــا.

والستكمال  اجلدول، فكري يف النقاط التالية:
ًيا. خر دور - املرونة يف قيمة ما ُيدَّ

- إمكانية السحب/االستخدام عند االحتياج.
- الوقت املستغرق يف الوصول لألموال.

- األمان.
- إمكانية احلصول عىل قرض مقابل املبالغ املدخرة.

- إمكانية احلصول عىل عوائد نقدية مقابل املبالغ املدخرة.

ير ينة يف البنكمجوهرات وذهبتحت الرس جمعية مع اجلريانخز
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األمانالعيوب
خار )ضع درجة من 1 – 10( املمزياتأسلوب االدِّ

رسمي
- دفر توفر يف مكتب الريد

- دفر توفر يف البنك
خار محددة املبلغ واملدة  - شهادة ادِّ

شبه رسمي
- االشراك يف جمعية مع األصدقاء 

واجلران 
خار واإلقراض -مجموعات االدِّ

غري رسمي
خار النقدي يف املزل - االدِّ

خار العيي يف صورة ذهب مثال - االدِّ
- إيداع األموال لدى أحد األقارب

خارأهدايف أسلوب االدِّ

قراري الشخيص

ح أهدايف الشــخصية،  خــار، واجلدول التايل يوضِّ أنــا عــى درايــة اآلن بممــزات وعيــوب مختلــف طــرق وأســاليب االدِّ
يقــة الــي أرغــب يف اســتخدامها الدخــار األمــوال الــي تكفــي لتحقيــق كل هــدف من أهدايف: والطر

ال تنِس
خــار مختلفــة، ال بــدَّ أن  ســات الرســمية توجــد منتجــات ادِّ هنــاك أســاليب وطــرق مختلفــة لالدخــار، وداخــل املؤسَّ

يقــة واملنتــج املناســبن اللذيــن مــن خالهلمــا تضمنــن تحقيــق أهداِفــك الشــخصية. تختــاري الطر
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خار املناسب    ت.2. اختيار منتج االدِّ

البنــوك الرســمية تقــدم أشــكااًل مختلفــة يمكننــا اســتخدامها لالدخــار، هنــاك عديــد مــن العنــارص الــي تختلــف مــن 
بنــك آلخــر، فمثــاًل بعــض البنــوك تشــرط قيمــة محــددة ال بــدَّ أن نفتــح بهــا حســاًبا لالدخــار يف حــن توجــد بنــوك 
خــار لكــن اختــالف الــرط جعلهمــا منَتجــن  أخــرى تفتحــه بــأي قيمــة ماليــة متاحــة، يف احلالتــن ُيســّمى حســاب ادِّ

مختلفــن، فــال بــدَّ أن نختــار بعنايــة مــا يالئــم ظروفنــا املاليــة.

خار وبعضها: اخلصائص املختلفة اليت ُتمزيِّ بني منتجات االدِّ   
              األوراق املطلوبة.  

                           - رسوم فتح أو غلق احلساب.  

خار )*(. - معّدل سعر الفائدة عى رصيد االدِّ   

ية حساب الفائدة )يومي - شهري – كل ثالثة أشهر – سنوي(. - دور   

- سهولة استخدام اخلدمة.   

خار من مكان السكن أو العمل. - قرب مكان االدِّ   

- مرونة عملية السحب )وجود كارت سحب من ماكينة الرف اآليل يف أي وقت(.   

- األمان والسالمة.   

خار )الزواج – تعليم األبناء – للبدء يف مروع...(. - الغرض من االدِّ   

خــار ال بــدَّ أن  يــة احلســاب، فقيمــة الفائــدة عــىل االدِّ يقــة حســابها ودور )*( تأكــدي مــن نســبة الفائــدة وطر
تضمــن تغطيــة متوســط نســبة التضخــم، للحفــاظ عــىل القــوة الرشائيــة ملدخراِتــك، وهــل قيمــة الفوائــد 

خــار؟   خــر أم عــىل أصــل قيمــة االدِّ ُتحســب عــىل أصــل املبلــغ املدَّ

خار الرسمي: فيما يي ثالثة منتجات أساسية لالدِّ
1- دفرت حساب التوفري: حساب ُيفتح يف البنك أو مكتب الريد يتيح السحب واإليداع يف أي وقت. 

خــاري ملــدة زمنيــة محــددة )10 ســنوات مثــاًل( وتلــزتم  خــاري ألجــل وغــرض محدديــن: حســاب ادِّ 2- حســاب ادِّ
مــن خاللــه بســداد مبلــغ شــهري أو ربــع ســنوي للحصــول عــى مبلــغ كبــر يف نهايــة املــدة، يحقــق هدفــك، مثــل 

يــف زواج أحــد األبنــاء... رشاء مســكن خــاص أو مصار
3-الودائــع: إذ كان لديــك ســيولة ماليــة كبــرة نســبًيا وترغــب يف اســتثمارها مــدة طويلــة نســبًيا، يكــون مــن 
ــدة  ــه، يعطيــك البنــك فائ ــاء علي املناســب إيداعهــا البنــك يف صــورة وديعــة محــّددة املــدة )3 -5-7 ســنوات( وبن
أعــى نســبًيا مــن ســعر الفائــدة عــى حســابات التوفــر، يمكــن رصف العوائــد املتحّققــة مــن الوديعــة كل شــهر أو 

3 شــهور أو ســنوًيا.
سؤال:

يف غضــون خمــس ســنوات ترغــب نجــاح وزوجهــا يف رشاء أرض صحراويــة للبــدء يف مــرشوع الزراعــة اآلمنــة 
خــاري  لالســتهالك املحــيل والتصديــر، وهمــا حالًيــا يعمــالن موظفــني بدخــل شــهري، مــا أنســب منتــج ادِّ

بالنســبة هلمــا؟
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نصائح مهّمة: 

يــة  يقــة أو أســلوب لالدخــار، كمــا أن هنــاك منتجــات ادخار كمــا تعرفــن اآلن، هنــاك ممــزات وعيــوب لــكل طر
ســات املاليــة، ومــن أجــل االختيــار اجليــد للمنتــج املناســب، ليــس كافًيــا أن تتعــريف إىل خصائــص  مختلفــة لــدى املؤسَّ

خــاري، ولكــن عليــِك كذلــك أن تســأيل نفِســك بعــض األســئلة، ومنهــا: كل منتــج ادِّ

-  قدراتِك املالية: هل تعرفن دخِلك احلقيقي؟ ما نفقاتك األساسية )بما يف ذلك أقساط القروض إن 
خار الذي  خار؟ ما مبلغ االدِّ    وجدت(؟ هل أعددِت موازنتك بشكل حقيقي ولديِك بالفعل القدرة عى االدِّ

   يمكنِك توفره حال اإلدارة اجليدة ألموالك؟
خار؟ السكن، زواج األبناء، تأسيس رشكة خاصة، التقاعد... -  أهدافك: ما الغرض من االدِّ

-  خطتك الزمنية: ما الزمن الالزم لتحقيق أهداِفك الشخصية؟ وهل يمكن تجميد أموالِك يف صورة ودائع  
   دون احلاجة إليها خالل تلك املدة؟

-  طبيعة شخصيتك: هل أنِت شخصية مغامرة، وتحبن املخاطر املحسوبة؟ فال تخاطري باستثمارات 
    تفتقدين املعرفة اجليدة بها.

خــار يســمح باحلصــول عــىل عوائــد ماليــة  احــذري مــن الدعايــة الكاذبــة، وتذكــري أنــه ال يوجــد أي منتــج ادِّ
مرتفعــة دون مخاطــر عاليــة، خاصــة عــىل املــدى القصــري.

خار مناسب: أمثلة من األسئلة اليت يمكن طرحها عىل املؤسسة املالية الختيار منتج ادِّ

- معدل سعر الفائدة؟
ــدة )ال يمكــن الســحب  - إمكانيــة الســحب واإليــداع، وهــل توجــد فــرة زمنيــة محــددة تكــون فيهــا األمــوال مجمَّ

منها(؟
خــاري؟ مثــاًل: احلصــول عــى  - مــا اخلدمــات املاليــة األخــرى الــي يمكــن االســتفادة منهــا حــال وجــود حســاب ادِّ

كارت للســحب مــن املاكينــات اآلليــة، أو احلصــول عــى قــرض بضمــان قيمــة املدخــرات؟
خاري؟ - احلد األدىن املطلوب لفتح حساب ادِّ

ًيا، أو أي مبالــغ ماليــة  دة ُتدفــع شــهر خــار؟ بمعــى: هــل هنــاك الــزتام بقيمــة محــدَّ - هــل يوجــد جــدول زمــي لالدِّ
متوافــرة دون حــد أدين أو أقــى؟

- هل توجد رسوم أو خصم من قيمة الفوائد حال السحب قبل املوعد املحدد؟ وما يه؟
خار ودون ذلك لن ُتحَسب الفائدة؟ ما قيمة هذا املبلغ؟ - هل يوجد حد أدىن لرصيد االدِّ

خار؟ - هل توجد جوائز وحوافز حال االنتظام يف االدِّ
- هل يجوز أن يرث األبناء هذا احلساب؟ وما اإلجراءات؟
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قصة نجاح وعادل
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الوحدة الرابعة: القروض واستخداماتها

يقة لتمويل مرشوِعك اخلاص؟ 1. ما أفضل طر

خرايت الشخصية. أ. االعتماد عى مدَّ

ب. االقراض من مؤسسة مالية.

ت. االقراض من أحد األقارب.

ث. تحليل االحتياجات واملوارد واختيار الطريقة األكر مالءمة.

2. ما املعايري األكرث أهمية اليت تساعدِك عىل اختيار منتج التمويل املناسب؟

ل الفائدة. أ. معدِّ

ب. رشوط السداد.

ــل املختلفــة، إليجــاد الــروط  ــة بــن مؤسســات التموي ــة وإجــراء مقارن ت. دراســة احتياجــايت املالي

الــي تناســبي. 

يبة من موقع املروع. ث.أن تكون مؤسسة التمويل قر

3. ما املصطلحات املستخدمة يف عامل التمويل؟

أ. قيمة التمويل.

ب. معدل الفائدة.

ت. مدة السداد.

ث. جميع ما سبق.

إجابة االختبار : 1: ث، 2: ث، 3: ث

ث
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ث. 1. أساليب التمويل اليت تحقق أهدايف

قصة )صباح(:  

بــدأت صبــاح تصنيــع احللويــات مــن املــزل بغــرض البيــع، هــذا املــروع احتــاج إىل 1200 جنيــه لالنطــالق، كانــت هناك 
مدخــرات بقيمــة 800 جنيــه، كمــا أخــذت 400 جنيــه مــن الوالــدة لبــدء النشــاط ورشاء التجهــزات واملــواد اخلام.

خار ما قيمته 100 جنيه أسبوعًيا يف دفر توفر الريد القريب من السكن. بالعمل املستمر تستطيع صباح ادِّ
يــد االســتفادة  بعــد أربعــة أشــهر مــن العمــل اســتطاعت صبــاح تكويــن رأس مــال إضــايف مقــداره 1100 جنيــه، وتر

منــه للتوســع يف النشــاط.
وتخطــط لــراء عــدد أكــر مــن األدوات الــي تســاعدها عــى تصنيــع احللــوى ورشاء عبــوات للتغليــف تســاعدها يف 

إيصــال احللويــات بشــكل آمــن للزبائــن يف مناطــق أبعــد مــن النطــاق اجلغــرايف ملوقــع املــروع احلــايلّ.

قصة )شادية(:  

شــادية بــدأت مروًعــا مماثــاًل )تصنيــع احللويــات باســتخدام التمــر يف املــزل( بمدخــرات 500 جنيــه، وحصلــت عــى 
تمويــل مــن إحــدى اجلمعيــات األهليــة بقيمــة 1000 جنيــه يف إطــار تنفيــذ مــروع القــروض بضمــان املجموعــة. 

خــار 40 جنيًهــا أســبوعًيا تحتفــظ بهــا يف املــزل داخــل  تســتطيع شــادية ســداد الزتاماتهــا األســبوعية للمجموعــة وادِّ
علبــة مســتقلة.

ظهــر أمــام شــادية محــل لإيجــار بجــوار مســكنها، ففكــرت أن الوجــود مبــارشة يف الشــارع قــد يضاعــف املبيعــات، 
للحصــول عــى املحــل يحتــاج صاحبــه شــهري تأمــن، وشــهر إيجــار بإجمــايل 3000 جنيــه، كمــا أن هنــاك مروفــات 
للديكــور واملعــّدات تبلــغ نحــو 7000 جنيــه. حصلــت شــادية عــى التمويــل مــن أحــد أقاربهــا والزتمــت بالســداد 

ًيا. شــهر

أسئلة:

أي من احلالتني السابقتني من أصحاب املرشوعات لديه فرصة أكرب للنجاح؟ وملاذا؟

َمن ِمنهما يتخذ مخاطر أكرب؟ ما النصيحة اليت تقدميها لكل منهما؟

إذا كنِت بداًل منهما، ما اليشء أو األشياء اليت كنِت ستفعلينها بشكل مختلف؟
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العيـــــــــوب املزايــــــــــا

استخدام االئتمان

استخدام املدخرات

- رسعة احلصول عى التمويل يف الوقت 
املناسب.

- احلصول عى مبلغ كبر نسبًيا بناء عى 
االحتياج احلقيقي.

- ال توجد مروفات للتمويل )فائدة(.
- حرية استخدام األموال دون رشوط.

- ال يوجد الزتام بدفع أي أقساط يف 
دة. أوقات محدَّ

- تحمل مروفات التمويل )الفائدة(.
- رضورة االلزتام بسداد األقساط يف املواعيد 

املحددة، لتجّنب دفع غرامات التأخر.
- االلزتام ببايق رشوط التمويل.

- يتطور املروع ببطء حال صغر حجم 
خار املتاح. االدِّ

- عدم القدرة عى اقتناص الفرص املتاحة
خرات  )من املفضل عدم استخدام املدَّ

اخلاصة بالطوارئ يف عمل توسعات 
للمروع(.

ممزيات طرق التمويل املختلفة وعيوبها

انظري إىل أهداِفك الشخصية من جديد وقّرري أفضل خيار تموييل لتحقيقها.

أفضل خيار للتمويلأهدايف الشخصية

مالحظايت الشخصية:

عند مراجعة أهدايف وموازني، أعتقد أن أفضل خيار للتمويل هو:

معلومات مهّمة:

يِعك، يمكنِك استخدامها كمدخرات شخصية أو احلصول عى  - هناك عدة طرق لتمويل أهدافك ومشار
  ائتمان من جهة خارجية.

- كل طريقة هلا ممزات وعيوب، من املهم أن نفهم جيًدا ونقّيم املمزات والعيوب من أصحاب اخلرة، أو 
  من أحد أفراد املزل الذي مّر بظروف مشابهة.

- يمكنِك دائًما املزج بن أكر من طريقة يف التمويل.
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  ث.2. اختيار ُمنتج التمويل املناسب ألهدايف

يتهــا عنــد العــودة إىل مــر،  نجــاح اآلن لديهــا مخطــط أعمــال واضــح لبــدء مــروع اســتصالح أرض زراعيــة يف قر
حســبت حســاب تكلفــة احلصــول عــى األرض، باإلضافــة إىل حســابات أكــر تفصيــاًل تتعلــق بنظــام الري املســتخدم، 
توفــر مصــدر الكهربــاء باالعتمــاد عــى  الطاقــة الشمســية، تكلفــة الصوب الزراعية واملعــدات واملاكينات، باإلضافة 
يًبــا، بعــد  يــارة مــر قر إىل تقديــر تكلفــة مســتلزمات اإلنتــاج األوليــة )التقــاوي والشــتالت واألســمدة(، وتســتعد لز
ــذت بحًثــا عــى اإلنرنــت ملراجعــة فــرص التمويــل الــي تتيحهــا مؤسســات التمويــل املختلفــة يف مــر، ملعرفــة  أن نفَّ

الــروط والضمانــات، ومــا إذا كانــت توجــد قــروض خاصــة لالســتثمارات الزراعيــة أم ال.

األسئلة:

ت نجاح مخطًطا ملرشوعها، ويه تبحث عن منتجات التمويل اليت تناسب احتياجاتها، وأنِت؟ أعدَّ
هل سبق أن فعلِت كما تفعل نجاح؟

هل سبق وحصلِت عىل تمويل؟ ما املرشوع؟
كيف تمكنِت من حساب قيمة التمويل الذي احتجِت إليه؟

ما اإلجراءات اليت اتبعِتها؟

يف تعر

االئتمــان: عمليــة بموجبهــا يمنــح شــخص أو مؤسســة شــخًصا آخــر مبلًغــا مــن املــال ُيســَرجع خــالل فــرة 
محــددة، وبالــروط الــي يعلنهــا الشــخص أو املؤسســة املتاحــة للتمويــل.

الفائدة: قيمة ما ُيدَفع الستئجار/القراض هذه األموال لفرة معينة.
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يـــــــن تمر

يف املناسب هلا. يل كل كلمة بالتعر وصِّ

املبلغ الذي يدفعه املقرتض حال التأخر يف سداد 
األقساط املستحقة. الفائدة

الغرامات

مدة التمويل

قيمة التمويل/ االئتمان

الضمانات

فرتة السماح

الرهن العقاري

املساهمة الشخصية

حصة التمويل اخلاصة بصاحب املرشوع اليت تعرّب عن 
مساهمته الشخصية )مدخراته(.

قيمة املبلغ املمنوح من البنك دون حساب قيمة 
الفائدة.

املصدر الذي يمكن أن يسدد التمويل حال عدم القدرة عىل 
الوفاء بتلك االلزتامات، قد يكون شخًصا أو شيًئا يمكن بيعه 

لسداد املديونية.

الفرتة اليت تبدأ بعد احلصول عىل القرض حىت موعد 
ل. سداد القسط األوَّ

املدة الواجب سداد إجمايل قيمة املديونية خالهلا.

مبلغ من املال ُيدفع مع القسط مقابل استخدام 
األموال من املُقرِض.

رهن عقار أو قطعة أرض مقابل احلصول عىل التمويل 
من املؤسسة املالية، وحال عدم القدرة عىل السداد يجوز 

للمؤسسة املالية بيعها لسداد قيمة املديونية.
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أسئلة:
من وجهة نظرِك، ما النقاط اليت يتعني علينا تحليلها حال الرغبة يف اختيار منتج تموييل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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العنارص اليت يجب أخذها بعني االعتبار عند اختيار املصدر أو وسيلة التمويل:
- املعرفة اجليِّدة بهديف الشخيص املراد تحقيقه.

- معدل سعر الفائدة.
- إجمايل املبلغ الذي يمكن احلصول عليه.

- قيمة املساهمة الشخصية )مدخرايت اخلاصة(.
- سهولة احلصول عى التمويل )مدى بروقراطية اإلجراءات املطلوبة(.

- رسعة احلصول عى التمويل.
- طريقة حساب غرامات التأخر و/او غرامات السداد املبكر.

- األساليب املستخدمة حال التأخر يف السداد.
- فرة السماح.

- إمكانية منح مهلة أو تأجيل السداد.
- مرونة استخدام مبلغ التمويل )أصول ثابتة – مسكن – رأس مال عامل(.

خاري – دفر شيكات – تحويل أموال...(. - اخلدمات األخرى الي يمكن احلصول عليها )حساب ادِّ
- طريقة سداد األقساط )يف مكان العمل – الذهاب ألقرب فرع – السداد اإللكروين...(.

 ث.3 حساب تكلفة التمويل
القدرة عىل السداد

قبــل أن تذهــيب إىل أي مؤسســة ماليــة لالستفســار عــن منتجــات التمويــل املتاحــة، ال بــدَّ مــن حســاب قدرتِــك 
ــا، فليســت الِعــرة فقــط بتحديــد قيمــة التمويــل املطلــوب  عــى الســداد، ســواء كان قرًضــا شــخصًيا أو مروًع
لتحقيــق األهــداف، لكــن يتوقــف األمــر عــى قدراتِــك املاليــة عــى الســداد ويه عامــل مهــم ال بــدَّ مــن أخــذه يف 

احلســبان.
مالحظــة: النظــام املــريف املــري يضــع رشًطــا لالقــراض بحيــث ال تتجــاوز قيمــة األقســاط الشــهرية نســبة %30 

مــن دخلــك الشــهري.
مثال عميل لقدرة آدم عىل سداد قرض شخيص.

ــًه بشــكل ثابــت )بخــالف أي مصــادر دخــل أخــرى كعملــه  يســتطيع آدم تحقيــق دخــل شــهري مقــداره 1400 جني
ــا  ًيا، وفًق ــه دفعــه شــهر يف إجــازات الصيــف(، هــل تســتطيع مســاعدته عــى حســاب قيمــة القســط الــذي يمكن

للقواعــد املنظمــة لعمــل البنــوك؟

الدخل الشهري = 1400 جنيه.
النسبة املسموح بها لالستقطاع الشهري = %30.

يا = 420 جنيًها. قيمة ما يمكن سداده شهر

ملحوظــة، املثــال الســابق يتحــدث عــن الديــون الشــخصية، أمــا التمويــل اخلــاص باملرشوعــات اخلاصــة، 
يقــة أخــرى. فُيحســب بطر
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ين حلساب تكلفة التمويل تمر

تمكَّنــت ســامية وأخوهــا آدم مــن ادخــار مبلــغ 2500 جنيــه لصــاحل مــرشوع تربيــة املاعــز، بنــاء عــىل تقديراتهــم، 
يحتــاج املــرشوع إىل 10 آالف جنيــه للبــدء، يحتــاج آدم إىل 8000 جنيــه يف صــورة تمويــل مــن إحــدى مؤسســات 

التمويــل املتاحــة القــرتاض هــذا املبلــغ. 
ســات املاليــة )كمــا يف اجلــدول التــايل(، هــل  يــارات، وزار آدم عــدًدا مــن املؤسَّ قامــت ســامية ببعــض الز

التاليــة؟ الثــالث  ســات  املؤسَّ مــن  للتمويــل  تكلفــة  أرخــص  تســتطيعني مســاعدتهما حلســاب 

رشكة اخلريبنك التعاونجمعية األمل

سعر الفائدة *

القسط الشهري

مدة القرض

إجمايل املبلغ املسدد 
بنهاية التمويل

تكلفة التمويل

%12

246,6 جـ

4 سنوات )48 شهًرا(

11,840 جنيه 
)X 246,6 48 شهًرا(

= 8000 – 11,840
3,840 ج

%12

302 جـ

3 سنوات )36 شهًرا(

%14

426.6 جـ

سنتان )24 شهًرا(

مفكريت الشخصية  

        دخي الشهري = 

                 مقدار مايمكن خصمه لصاحل الديون الشخصية = 

لــة عــىل أعــىل رصيــد مديــن، لتســهيل عمليــة    يف هــذا املثــال، نســتخدم ســعر الفائــدة الثابتــة ســنوًيا ال ســعر الفائــدة املتناقصــة أو املحمَّ
احلســاب واملقارنــة ألغــراض التدريــب فقــط عــىل علقــة ســعر الفائــدة باملــدة الزمنيــة
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مفكريت الشخصية  

بعد اإلمعان يف التفكر فيما يتعلق باملوازنة وأهدايف الشخصية، أعتقد أني بحاجة إىل تمويل )نعم( )ال(.
إذا كانت اإلجابة )نعم( فهي لألسباب التالية:

وقيمة التمويل الذي أحتاج إليه يه: ---- 

ما تكلفة التمويل يف بنك التعاون؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما تكلفة التمويل لدى رشكة اخلري؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما املنتج األرخص وفًقا للمعطيات السابقة؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملحوظــة: ليــس مــن الــرضوري أن يكــون التمويــل األقــل تكلفــة هــو التمويــل املناســب ملتطلبــات وقــدرات آدم. 
فااللــزتام بســداد مبلــغ كبــر نســبًيا كل شــهر قــد ُيشــكل مخاطــر بــل ويتعــارض مــع قــدرة املــروع عــى الســداد، 
وهلــذا فــإن اختيــار املنتــج املناســب يتوقــف عــى مقــدار املــال الــذي ينتجــه املــروع، ومــدى مالءمتــه لقيمــة 

األقســاط.

إجابة التمرين:

تكلفة التمويل يف بنك التعاون = X 302 36= 10,82٧ – 8000 = 2,82٧ جنيه

تكلفة تمويل رشكة اخلري = 426.6X 24 = 10,238.4 – 8000 = 2,238.4 جنيه
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ســات املاليــة املتاحــة )بنــوك – جمعيــات أهليــة – رشكات تمويــل(  ابحــي يف محيطــك اجلغــرايف عــن املؤسَّ
واملــي اجلــدول التــايل كمــا فعلــْت ســامية وآدم بمــا يتمــاىش ويناســب خططــك وأهدافــك الشــخصية 

الــيت مــن أجلهــا تحتاجــني إىل التمويــل.

يف ضــوء املعلومــات الســابقة، أعتقــد أن أفضــل منتــج تمويــيل يناســب قــدرايت واحتياجــايت هــو احلصــول 
عــىل تمويــل مــن...  

اسم املؤسسةبيانات عن املنتج

قيمة التمويل 

إجمايل املبلغ املسدد بنهاية مدة 
التمويل

الروط والضمانات

مدة التمويل

قيمة تكلفة االئتمان

اخلدمات األخرى الي يمكن احلصول 
عليها

سعر الفائدة السنوي

مروفات أخرى )رسم طلب – 
ية – تأمن( مروفات إدار

ية السداد )أسبويع – شهري –  دور
كل ثالثة أشهر(

قيمة القسط الشهري

احلد األقى الذي يمكن احلصول 
عليه

فرة السماح

مكان وطريقة سداد القسط
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معلومات مهّمة:

-  يجب عليِك فهم جميع املصطلحات املستخدمة يف مجال التمويل ملعرفة كيفية املفاضلة بن املنتجات 
   التمويلية املختلفة.

-  يتحمل املقرض مسؤولية السداد يف املوعد املحدد.
-  ال بدَّ أن تأخذي عملية االقراض بمنتهى اجلدية، فهي أمر غاية يف األهمية واخلطورة.

-  ال تتعّجي اختيار منتج للتمويل، فلي تختاري املنتج املناسب ال بدَّ من التعرف إىل منتجات تمويلية 
سات املالية املختلفة، ويف ضوء تلك املعلومات يمكنِك      مختلفة داخل املؤسسة املالية الواحدة، وعر املؤسَّ

    اختيار املنتج املناسب الحتياجاتِك.

ســات املاليــة، ســعر الفائــدة ليــس التكلفــة الوحيــدة املحملــة عــىل التمويــل، فهنــاك بعــض   يف بعــض املؤسَّ
يــة عــىل  ًيــا، و/أو رســوًما إدار ســات الــيت تضيــف قيمــة ماليــة إلصــدار التمويــل، و/أو تأميًنــا إجبار املؤسَّ
التمويــل، هلــذا ال بــدَّ مــن احلــرص عــىل تجميــع جميــع التفاصيــل الفنّيــة عــن منتــج التمويــل قبــل عمــل 

املقارنــة بــني املنتجــات وبعضهــا.

ث. 4. اإلفراط يف املديونية
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وائل:  

خــار أو التــرف بحكمــة يف أموالــه، فهــو دائــم الســلف مــن األصدقــاء إلشــباع  مل يكــن وائــل يف يــوم قــادًرا عــى االدِّ
يــة، حــىت تراكمــت عليــه الديــون ألصدقائــه. رغباتــه غــر الرضور

 
اســتطاع أن يقنــع والدتــه باحلصــول عــى قــرض مــن اجلمعيــة املجــاورة هلــم يف الــيح والــزتم أمامهــا بســداد 
يــة املحيطــة، وعندمــا حصلــت والدتــه عــى  األقســاط يف مواعيدهــا بعملــه غــر الدائــم يف بعــض املحــالت التجار
القــرض، اســتخدمه يف دفــع مقــدم نقــدي ملوبايــل حديــث والــزتم بســداد األقســاط للتجــار، وحــن رأى أصدقــاؤه 
املوبايــل تعجبــوا جــًدا وطالبــوه بســداد املديونيــات، وعندمــا أقــَدم عــى بيــع املوبايــل، خــرس فيــه الكثــر، وســدد جزًءا 
كبــًرا مــن مديونياتــه لألصدقــاء، واآلن هــو ملــزتم بدفــع ثــالث مديونيــات مختلفــة، قســط القــرض للجمعيــة، بــايق 

أقســاط املوبايــل وبــايق املديونيــات ألصدقائــه. 
املشــكلة الكــرى أن والدتــه اختــّل توازنهــا يف أثنــاء نــزول الســلم ممــا تســبب يف كــرس مضاعــف لعظمــة الســاق، 

واحتاجــت إىل تدّخــل جــرايح لركيــب رشيحــة ومســامر.

وائل اآلن مطالب باإلضافة إىل املديونيات املراكمة عليه، باملساهمة يف نفقات عالج والدته.

األسئلة:

-  ماذا فعل وائل؟
-  ما املستقبل املايل القريب لوائل من وجهة نظرك؟

-  كيف كان عليه الترف خالف ذلك؟

االختيــار األول: التحــدث مــع أفــراد العائلــة واألصدقــاء ملعرفــة مــا إذا كان باســتطاعتهم املســاعدة يف جمع 
مبالــغ ماليــة لســداد املديونيــات املرتاكمــة، أو احلصــول عــىل قــرض كبــري آخــر نســبًيا لســداد املديونيات.

يــة ال  خــار القليــل مــن املــال كل أســبوع، والرتكــزي يف الــرصف عــىل االحتياجــات الرور االختيــار الثــاين: ادِّ
الرغبــات، لتوفــري قيمــة ســداد املديونيــات املتأخــرة.

يف تعر

املديونيــة املفرطــة يه استســهال الشــخص احلصــول عــى املــال بأســاليب مختلفــة، والدخــول يف دائــرة املديونيــة 
لــدى أكــر مــن جهــة، مــع عــدم القــدرة عــى إدارة تلــك الديــون.
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نصائح لتجّنب اإلفراط يف الديون

يبات متخصصة يف مجال التثقيف املايل. م تدر - استعلمي عن جمعية أهلية أو مركز شباب يقدِّ
خار املنتظم )حىت لو يف صورة مبالغ صغرة( يساعد عى تربية عادة إيجابية وتتيح لنا استخدام تلك  - االدِّ

  املّدخرات عند الطوارئ.
- عدم االقراض للرف عى الرغبات، فاستخدام التمويل البدَّ أن يكون لالحتياجات األساسية وليس 

  للرغبات.
- يف حالة االقراض إلشباع رغبة، ال بدَّ أن يكون املبلغ قاباًل للسداد من دخلك الشهري/ الشخيص.

- تذكري دائًما أال تورطي نفسك يف أقساط وديون يتجاوز مجموعها 30% من دخلك الشهري.
- كوين صادقة مع املؤسسة املالية، بإعالن أسباب تخّوفك يف حالة التأخر عن دفع أحد األقساط يف موعدها.

- استميع إىل نصائح أفراد عائلتك، أو من لديهم خرة سابقة يف كيفية سداد أقساط القروض.
خارها وتساعد عى  - االقتصاد يف بعض نفقات احلياة اليومية يسهم بشكل مبارش يف توفر سيولة يمكن ادِّ

  دفع األقساط يف موعدها.

مفكريت الشخصية  

هل أعاين من اإلفراط يف املديونية؟

1. هل سداد املديونيات يتجاوز قيمة الدخل الشهري؟ )نعم( )ال(
2. هل تحصلن عى التمويل ملواجهة االلزتامات احلياتية املهمة؟ )نعم( )ال(

صة لسداد نفقات املعيشة )غذاء – إيجار – دفع فواتر....(؟ )نعم( )ال( 3. هل قيمة التمويل مخصَّ
4. هل تطلبن يف كثر من األحيان تأجيل سداد فواتر مستحقة )كاإليجار – الكهرباء...(؟ )نعم( )ال(

احذري: 
إذا كانــت اإلجابــة بنعــم عــى واحــد أو أكــر مــن األســئلة الســابقة فقــد تكونــن مفرطــة يف املديونيــة ومعرَّضــة 

خلطــر عــدم القــدرة عــى الوفــاء بااللزتامــات اخلارجيــة.
يث مــع اجلهــة املُقرضــة، حــاويل بشــىت الطــرق عــدم الدخــول يف هــذه الدائــرة  تحــرَّيك فــوًرا وراجــيع موازنتــك وتحــدَّ

املفرغــة مــن املديونيــات.
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معلومات مهّمة:

- السداد قرار ُيتَّخذ يف الوقت نفسه الذي ُيتَّخذ فيه قرار التمويل.
- تفادي االقراض لسداد مديونية أخرى.

- أموال القرض ليست ملِكك.

إليِك بعض النصائح اليت يمكن تنفيذها حال وقوِعك يف مديونية مفرطة:
-  التحّدث مع جهة التمويل وطلب عمل فرة سماح ملدة معينة حىت تتمكّي من ضبط موازنتك.

-  بحث سبل إعادة جدولة التمويل مع اجلهة املقرضة، بتخفيض قيمة القسط أو مّد أجل السداد بما 
   يناسب الدخل املتحقق.

-  بيع أي من أصولِك الثابتة )قطعة ذهب أو االسكوتر( لتسديد املديونيات ذات التكلفة العالية.
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ومنتجــات  الدفــع  طــرق  اخلامســة:  الوحــدة 
األمــوال تحويــل 

1- بطاقة السحب اآليل بطاقة إلكرتونية عربها نتمكن من:

خار. أ . إجراء عمليات السحب من رصيد االدِّ

ب . سحب أموال من البنك حىت لو مل يكن هناك رصيد كاٍف يف احلساب البني.

ت . سحب األموال عر موظف البنك.

2- ماذا تفعلني إذا تعرَّضِت لرسقة أو فقد بطاقة السحب اآليل؟

أ . االتصال بالبنك فوًرا إلصدار بطاقة جديدة.

ب . ال أهتم، فالرقم الرسي غر معروف ألي فرد آخر.

ت . االتصال بالبنك عى الفور لوقف التعامل عى البطاقة.

3- عملية تحويل أموايل يه:

أ . فتح حساب جارٍ لدى البنك.

ب . نقل األموال من مكان إىل آخر.

يقة إلرسال وتحويل األموال يه: 4- أضمن وأفضل طر

أ. تحويلها عر أحد األقارب أو األصدقاء املسافرين.

ب. التعامل مع املؤّسسات املالية الرسمية الي يحق هلا تحويل األموال.

ت. إرسال األموال يف مظروف عن طريق الريد.

حل االختبار

1: أ، 2: ت، 3: ب، 4: ب

ج
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  ج.1. األمان يف استخدام وسائل الدفع

أسئلة:

ما الطرق املختلفة لوسائل الدفع املتاحة عند قياِمك بعملية الرشاء؟

يقة؟ ما ممزيات وعيوب كل طر

اذكري  إجابتك يف اجلدول التايل:

االستخدامات يقة الدفع طر

ممزيات وعيوب طرق الدفع املختلفة

العيوباملزايا

معلومات مهّمة:

يــر شــيك  هنــاك عديــد مــن أســاليب وطــرق الدفــع: فيمكــن دائًمــا الدفــع النقــدي ولكــن أيًضــا هنــاك الدفــع بتحر
أو البطاقــات اإللكرونيــة الصــادرة مــن البنــك أو بعــض تطبيقــات املوبايــل.

كمــا توجــد منتجــات مختلفــة لالدخــار والتمويــل )كمــا عرفــِت ســابًقا( فــال بــدَّ أن نعــرف أن طــرق الدفــع أيًضــا 
يقــة ممــزات وعيــوب، ونفاضــل بــن األســاليب املختلفــة بنــاء عــى طبيعــة ونــوع  هلــا منتجــات مختلفــة، ولــكل طر

املــروف.
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أسئلة:

- كيف أراد آدم استخدام بطاقته البنكية؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ما خصائص هذه البطاقة؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أنواع البطاقات اآللية:  

أنواع البطاقات اآللية:

بطاقــة )كارت( الســحب اآليل: يوّفــر هــذا الــكارت حلاملــه الســحب مــن رصيــده البنــي )أو لــدى مكاتــب الريــد( 
املبلــغ املــايل املتــاح يف احلســاب.

خــاري يف البنــك وبموجبــه يمكــن حلاملــه الســحب  البطاقــة )الــكارت( املديــن: يصــدر بنــاء عــى وجــود حســاب ادِّ
خــار املتــاح( أو الــراء، وهنــاك بعــض املاكينــات الــي تســمح بعمليــة اإليــداع النقــدي عرهــا.  )يف حــدود قيمــة االدِّ

بطاقــة ائتمــان )الــكارت الدائــن(: يصــدر مــن البنــك وتلقائًيــا يكــون لصاحبــه حســاب يف البنــك، يســمح بعمليــات 
الــراء اآلجــل، ويف بعــض احلــاالت الســحب النقــدي لكــن نتعامــل مــع تلــك األمــوال عــى أنهــا قرض/ائتمــان 

نتحمــل بموجبــه فوائــد عــى قيمــة الســحب النقــدي.

كارت آدم اإللكرتوين

يف أثنــاء ســاعات عمــل آدم عــىل االســكوتر، الحــظ وجــود زحــام أمــام أحــد محــالت بيــع األجهــزة اإللكرتونية، 
يــق عودتــه توقــف أمامــه، وعلــم بوجــود تخفيضــات عــىل املوبايــل تصــل إىل 50%، وبمــا أنــه كان قــد  ويف طر

خطــط لــرشاء واحــد  يســاعده يف عملــه، فقــد دخــل الفــرع واختــار جهــاًزا.
م كارت البنــك اخلــاص بــه إلتمــام عمليــة الــرشاء، لكــن البائــع بعــد الفحــص أخــربه أن رصيــده ال يكفــي  قــدَّ

ســعر املوبايــل.
خــرج آدم مــن املحــل شــاعًرا بخيبــة أمــل، ألنهــا كانــت فرصة كبــرية للحصول عىل احتياجه بشــكل مخفض، 

لكن رصيده يف البنك مل يســعفه.
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أسئلة يجب طرحها قبل اختيارِك البطاقة االئتمانية األنسب لِك 
-  ما معاير التقدم للحصول عى بطاقة ائتمان؟ )السن – الدخل – وجود حساب بني(.

-  كيف يمكني استخدام هذه البطاقة؟
-  أين يمكن استخدامها؟

-  هل يمكن استخدام البطاقة خارج الوطن؟
ية أم مؤجلة؟ -  هل عملية السداد فور

-  ما املدة الالزمة للسداد؟
-  هل هناك رسوم عى تأجيل السداد؟ ما نسبتها؟

-  هل توجد بطاقات خاصة بالسيدات؟ وما الفرق بينها وبن البطاقات األخرى الي يصدرها البنك؟

محفظة نقود بال نقدية: 

يمكنــِك اآلن الذهــاب إىل البنــوك املجــاورة لســكِنك واالستفســار بشــأن إمكانيــة اســتخدام املوبايــل يف الرشاء 
والدفــع وتحويــل األمــوال، وكذلــك الذهــاب إىل فــروع رشكــة املحمــول الــيت تســتخدمينها لالستفســار عــن 

اخلدمــات نفســها
وجــدت؟---------------------------------------------------------------------------------------------------- مــاذا 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

األمان  

استخدمي وسائل الدفع اخلاصة بِك بأعىل قدر من األمان

- احريص عى وضع بطاقِتك البنكية أو دفر شيكاتِك وحافظة نقوِدك وهاتِِفك املحمول يف مكان آمن.
- ال تعري البطاقة البنكية أو دفر شيكاتك ألي شخص عى اإلطالق.

- ال تكتيب رمز املرور الرسي )كلمة الرس( عى البطاقة البنكية واحريص أال يكون يف املتناول.
- ال ترسي »كلمة الرس« بالريد اإللكروين أو الرسائل النصية القصرة.

- احذري من املعامالت املالية عى شبكة اإلنرنت وتأكدي أنِك تتعاملن مع املوقع الرسمي املعروف. 
- راجيع دائًما كشف احلساب املرسل من البنك )أو عر املوقع اإللكروين( وقارنيه باملستندات املالية الي 

  لديِك، للتأكد من أن ما رُصف أو ُسحب من أموال يساوي ما ورد بكشف احلساب الشهري.
- أبليغ البنك عى الفور حال وجود سحب لعمليات مل تقومي بها، أو خصم غر مّرر من رصيِدك.
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ل آدم أموااًل إىل ابن عمه يف القرية عن طريق رشكة املحمول، للبدء يف تأسيس مزرعة املاعز. يحوِّ
ــل بنــي بــن حســابها يف بنــك الكويــت وحســاب والدهــا يف بنــك  ــة بتحوي ي ترســل نجــاح أمــوااًل إىل أرستهــا بالقر

يــة الــي يســكن بهــا. القر
يرسل صاحل مبالغ مالية نقًدا مع أي صديق أو معرفة يسافر من إيطاليا إىل مر.

أسئلة:

وأنِت: هل ترسلني أي أموال إىل أي شخص؟ )نعم( )ال(
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما احتياجِك يك ترسيل تلك األموال؟ )إذا كانت اإلجابة بنعم(
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يقة اليت تستخدمينها لتحويل األموال؟ ما الطر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ج.2. مؤسسات تحويل األموال

5. يف حالة الفقد أو الرسقة

ن عى الكارت. - أبليغ البنك عى الفور من خالل الرقم التليفوين املدوَّ
- سّجي هذا الرقم يف مكان معروف ثم اتصي مبارشة بهم لإبالغ عن فقدان الكارت، إليقاف أي عمليات 

  باستخدامه.
مــي طلًبــا للحصــول عــى كارت  - اذهــيب إىل أو اتصــي بالبنــك للتأكــد مــن أن إجــراءات وقــف الــكارت تمــت، ثــم قدِّ

آخــر.
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ين تمر

يقة من الطرق املتاحة لتحويل ونقل/ إرسال األموال. سّجيل يف اجلدول التايل مزايا وعيوب كل طر

يقة تحويل األموال طر

مزايا وعيوب الطرق املختلفة لتحويل األموال

العيوباملزايا

يفات تعر

مــع  التعامــل  عــى  القــدرة  ولديهــا  متعــددة،  فروًعــا  تملــك  رســمية  ماليــة  مؤسســات  مؤّسســات ماليــة: 
ــل  ســات مرخصــة، وتعمــل بشــكل رســمي يف مجــال تحوي ــة أخــرى خــارج الوطــن، هــذه املؤسَّ مؤسســات مالي

األمــوال )مثــل البنــوك ومكاتــب الريــد ورشكــة ويســرن يونيــون(.
ل إلكــرتوين: رشكات تعمــل يف مجــال االتصــاالت واخلدمــات اإللكرونيــة وتعمل بشــكل رســمي ومرّخص  مشــغِّ

هلــا بعمــل التحويــالت املاليــة )مثــل رشكات املحمول(.
أساليب غري رسمية

كاالستعانة باملعارف و/أو األصدقاء والسائقن و/أو التجار لتوصيل مبالغ مالية لشخص آخر.

يقــة أو األســلوب الــذي تســتخدمينه يف تحويــل األمــوال، ســواء بشــكل رســمي أو غــري  بغــّض النظــر عــن الطر
رســمي، ال بــدَّ مــن مراعــاة مــا يــيل:

- األمان.
- الرسعة.

- تكلفة اإلرسال )مبالغ يدفعها املُرِسل(.
- عمولة تحويل العمالت )مقابل تغير العملة(.

- تكلفة االستقبال )مبالغ يدفعها املُستقِبل(.
- القرب اجلغرايف )بالنسبة للمرسل واملُستقِبل(.
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أسئلة يجب طرحها عىل اجلهات الرسمية املرصح هلا بتحويل األموال:

- هل هناك مستند أو وثيقة ال بدَّ من ملئها لتحويل األموال؟ ما يه؟
- ما مستند إثبات الشخصية املستخدم لكل من املرِسل واملستقبل؟

- هل هناك مستند أو وثيقة يملؤها املُستقبل؟ ما يه؟
- هل ال بدَّ من وجود حساب بني ألتمكن من تحويل األموال والتعامل مع البنك؟

- ما الوقت املستغرق حلن وصول األموال إىل املُستقبل؟
- ما تكلفة عملية التحويل؟

- هل يحصل املُستقبل عى املبلغ كاماًل؟ أم أن هناك خصًما لتكلفة التحويل يتحملها هو؟
ل؟ - كيف أتأكد من أن املُستقبل قد حصل عى املبلغ املحوَّ

- هل يمكن تغير أو إلغاء عملية التحويل؟ مىت؟
- هل أحتاج إىل احلضور شخصًيا؟ أم أن هناك فرصة الستخدام اإلنرنت يف تحويل األموال؟

- هل هناك فروع أو وكالء يف املكان الذي أرغب يف تحويل أموايل إليه؟ )مكان إقامة املُستقبل(.
- ما سعر الرف املستخدم يف تحويل األموال بعملة بلد املتلقي/املُستقبل؟

- هل رسوم التحويل تختلف إذا ما كانت هناك تكلفة لتغير عملة املبالغ املحولة؟
- هل يمكن للُمستقبل أن يستلم املبلغ بنفس العملة املحولة له، أم ال بدَّ أن يحصل عليه بالعملة املحلية؟

مفكريت الشخصية  

يق ل تحويل األموال عن طر بناء عىل املعلومات اليت حصلت عليها، أفضِّ

بسبب:

معلومات مهّمة:

- من املهم معرفة إجراءات تحويل األموال )املستندات املطلوبة – التكاليف...(.
- هناك عدة طرق لتحويل األموال: من نقدي إىل نقدي – من حساب إىل نقدي – من حساب إىل 

   حساب...(.
يًبا جغرافًيا من محل  - ال بدَّ من اختيار طريقة مناسبة لظروف املُستقبل وحالته: بحيث يكون املوقع قر

   إقامته - مصاريف استالم األموال – تكلفة اإلرسال...
- ال بدَّ من االهتمام بعنر األمان وكذلك اختيار املسارات الرسمية.
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الوحــدة السادســة: التعامــل مــع املؤسســات 
املاليــة

1. املؤسسة املالية يه مؤسسة مرخصة من الدولة لتقديم جميع املعامالت البنكية

خار وتحويل األموال وإصدار دفاتر الشيكات  واملرصفية وتشمل االئتمان واالدِّ

وكروت االئتمان الشخصية. 

أ. صواب.

ب. خطأ.

2. يوجد عدد كبري من البنوك يف محيط منطقِتك السكنية

أ. يفضــل أن أذهــب أو أتصــل واســتعلم عــن اخلدمــات املتاحــة وكيــف يمكــن االســتفادة منهــا لتحقيــق 

أهــدايف.

ب. البنوك تهتم فقط بالعمالء الذين لديهم حسابات بمبالغ كبرة، ال دايع للمعرفة.

ت. مرددة يف الذهاب أو االتصال، وأخىش أن يرفضوا التعامل ميع ألني ال أملك الكثر من املال.

سات املالية؟ 3. ما اجلملة اليت ال تندرج تحت مبادئ حماية العمالء اليت يجب أن تنفذها املؤسَّ

أ. احلذر من املديونية املفرطة.

ب. سعر فائدة معلن. 

ت. وجود آليات حلل الشكاوى.

ث. ضمان معاملة عادلة ونزيهة مع العمالء.

ج. تقديم هدايا مالية.

إجابة االختبار:

1: ب، 2: أ، 3: ج

ح
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سات املالية   ح. 1. التعرف إىل املؤسَّ

   مثال توضييح:

يــة، لــذا أعــّد موازنتــه بشــكل يســمح لــه بادخــار مبلــغ  يخطــط آدم ملشــاركة ابــن عمــه يف مــروع تربيــة املاعــز بالقر
ر التصــدي ألي إغــراءات مــن شــأنها أن  ثابــت مــن املــال كل شــهر، حــىت يتمكــن مــن بــدء تنفيــذ املــروع، وقــرَّ

خــار يف غــر الغــرض املخصــص هلــا. تجعلــه يــرف أمــوال االدِّ
ية، بعــد فــرة طلبــت  استشــار والــده، وقــرر أن يفتــح حســاب توفــر يف مكتــب الريــد، ليضــع فيــه مدخراتــه الشــهر

خــار يف أحــد البنــوك املجــاورة ملــكان الســكن. منــه والدتــه مســاعدتها عــى مــلء اســتمارة فتــح حســاب ادِّ

سؤال:
خار؟ ماذا فعل آدم قبل فتح حساب االدِّ

نصيحة

عند التعامل مع املؤسسة املالية ال بّد من التميزي بني مستويني:

- املستوى األول: خصائص املؤسسة املالية الي سوف تتعاملن معها.
- املستوى الثاين: خصائص املنتج املايل الذي تحتاجن إليه لتحقيق أهداِفك وما توفره تلك املؤسسة املالية 

  بناء عى االحتياج )حساب ادخار – حساب جارٍ – تحويل أموال – ائتمان وتمويل....(.

يف   تعر

صــة مــن الدولــة للتعامــل مــع املواطنــن والــركات يف املعامــالت املاليــة،  املؤسســة املاليــة: مؤسســة مرخَّ
يــة، إصــدار االئتمــان،  يــة وجار خار والبنــوك املؤسســة الوحيــدة املتــاح هلــا تنفيــذ غالبيــة األنشــطة، كفتــح حســابات ادِّ

ــل العمــالت واألمــوال... تحوي
وتوجــد مؤسســات ماليــة أخــرى مرخصــة لتقديــم خدمــة ماليــة واحــدة فقــط أو أكــرث، مثــل اجلمعيــات 
األهليــة الــيت تتيــح خدمــات التمويــل – رشكات التأمــني – رشكات التمويــل العقــاري – رشكات التأجــري 

التمويــيل.
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ين تمر
ادريس األسئلة التالية اليت يجب طرحها عىل املؤسسة قبل تحديد اختيارِك.

اخلصائص اليت يجب دراستها الختيار 
املؤسسة املالية اليت ترغب يف التعامل معها

خصائص املؤسسة املالية

خار( خصائص منتجات مالية )مثال عىل االدِّ

األسئلة اليت يجب طرحها

املوقع اجلغرايف ومدى قربها من مكان السكن و/أو العمل

احلد األدىن لفتح احلساب

رشوط العضوية يف املؤسسة أو اجلمعية إذا لزم األمر

ية االجتماعات – النظام الداخيل –   )رسوم العضوية – دور

صالحيات األعضاء(

إمكانية االستفادة من خدمات أخرى

إمكانية التعامل عىل احلسابات عن بعد عرب تطبيقات 

تكنولوجية )عىل اإلنرتنت( ومعرفة تكلفتها

رشوط أخرى لفتح احلساب

مدى مناسبة املنتجات املالية املقدمة الحتياجاتِك.

إمكانية الدفع عن طريق وسائط تكنولوجية مختلفة

 )شبكة املحمول(.

مدى توافر خدمات غري مالية )التدريب واالستشارات...(

سهولة عملية اإليداع والسحب

شفافية أسعار ورشوط اخلدمات املقدمة للعمالء

إمكانية التعامل مع ماكينات الرصف اآللية

جودة خدمة املواطنني )وقت االنتظار – احرتام العميل – 

آليات للشكوى(

سعر الفائدة /العائد

مفكريت الشخصية  

سأختار مؤسسة تتمتع باخلصائص التالية ألحقق هديف وأشبع احتياجايت املالية:

-1           
-2          
-3          
-4          
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  ح. 2. التعامل مع املؤسسات املالية بثقة
يجــب أن تعــريف كعميلــة عنــد التعامــل مــع أي مؤسســة ماليــة، أنــِك مســتهِلكة لتلــك اخلدمــات ولــِك حقــوق، 
وتتحملــن أيًضــا عديــًدا مــن املســؤوليات الــي يجــب أال تنســينها، وللحصــول عــىل تلــك احلقــوق البــدَّ أواًل أن تكــوين 

عــىل معرفــة بهــا، فيمــا يــي املبــادئ  الــي يجــب أن تحرتمهــا املؤسســة املاليــة لضمــان حمياتِــٍك كعميلــة لديهــا.

ين تمر
وصيل املصطلحات اخلاصة بمبادئ حماية العمالء اجلادين مع املوقف الذي يمكن ان  تتعريض  له

مؤسســة  مــن  زرايع  قــرض  عــىل  وحصلــت  دجــاج،  تربيــة  مــروع  لــديَّ 

التمويــل األصغــر، بقيمــة تتناســب تماًمــا مــع مــا أحتــاج إليــه. ويف خــالل ثالثــة 

أشــهر، ســوف أبيــع الدجــاج وأحصــل عــىل املــال، لكــن اآلن ال بــدَّ أن أســّدد 

القــرض ملؤسســة التمويــل األصغــر بصفــة شــهرية ومــا زلــت ال أملــك أي 

إيــرادات مــن مــرويع، وبــدأت أحــس أن القــرض ال يتناســب مــع احتياجــايت. 

هــل هــذا أمــر طبيــي؟

املتعلقــة  يــف  للمصار واآلخــر  ملــزل  األول  بالبنــك:  قرضــان  بالفعــل  لــديّ 

ــم العــام املــايض، أرغــب اآلن يف رشاء دراجــة  باالحتفــال الديــي الــذي ُنظِّ

يــة صغــرية لســهولة التنقــل، ويرفــض البنــك الــذي أتعامــل معــه منــي  بخار

قرًضــا ثالًثــا. هــل هــذا طبيــي؟ ومــاذا أفعــل؟

أنــا عميلــة لــدى مؤسســة ماليــة، وحاولــت فهــم التكاليــف والــروط والبنــود 

خــار، ولكــن املطويــة الــي أعطوهــا يل مكتوبــة بخــط صغــري  بشــأن منتــج االدِّ

للغايــة، وال أفهــم جميــع املصطلحــات املســتخدمة فيهــا، مــا العمــل؟

بطاقة توصيف رقم 1

بطاقة توصيف رقم 2

بطاقة توصيف رقم 3

بطاقة توصيف رقم 4
خــار لــدى مؤسســة ماليــة، وأشــعر بتعاســة  لــديّ حســاب جــارٍ وحســاب ادِّ

شــديدة ألنــي يجــب أن أدفــع رســوًما باهظــة إلدارة احلســاب اجلــاري، ويف 

خــاري،  نفــس الوقــت أحصــل عــىل معــدل فائــدة ضعيــف جــًدا حلســايب االدِّ

أعتقــد أن هــذا األمــر يخلــو مــن العــدل، هــل هــذا أمــر طبيــي؟

بطاقة توصيف رقم 5
ــة وال أســتطيع ســداد القــرض، وأخــى مــن رد   أعــاين مــن تضخــم املديوني

فعــل البنــك حــال عــدم الســداد، هــل يمكــن أن يــأيت أحــد مــن البنــك إىل 

مــزيل، ليأخــذوا ممتلــكايت، أو ممتلــكات أرسيت، أم عــيلَّ أن أتوقــع شــيًئا أســوأ 

مــن ذلــك؟

بطاقة توصيف رقم 6
أنــا عــىل خــالف كبــري مــع البنــك الــذي أتعامــل معــه بشــأن واقعــة حدثــت، َمن 

أخاطــب يف هــذه احلالــة؟ هــل يوجــد شــخص لــدى البنك يمكنه مســاعديت؟

بطاقة توصيف رقم 7
موظف البنك الذي أتعامل معه يعلم أن لدى مبلًغا كبرًيا يف حساب 

خار، وأخى أن يبلغ هذا األمر ألي من أقاريب أو أصدقايئ، هل يمكن  االدِّ

أن يحدث ذلك دون إذن مي؟

تطوير منتجات وتوزيع جدول سدادها، 

بما يتالءم مع احتياجات العميل.

تفادي تضخم املديونية

ضمان الشفافية.

اقرتاح تسعرية مسؤولة.

ضمان معاملة محرتمة وعادلة 

للعمالء.

تقديم آليات لتسوية الشكاوى.

مبادئ ضمان اخلصوصية ورسية 

املعلومات
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معلومات مهّمة:

سات املالية والتعرف إليها جيًدا، ثم اختاري ما يناسب  - يجب أواًل دراسة خصائص ومنتجات املؤسَّ
  احتياجاتِك.

- من املهم قراءة الكتيبات وطرح األسئلة املناسبة عى املوظفن: اطليب منهم توضيح أي معلومة أو 
  مصطلح غر واضح بالنسبة لِك.

يارة األوىل غالًبا ما تكون استكشافية للتعرف إىل  يارة البنك ال تعي أنِك ال بدَّ أن تتعامي معه، فالز - ز
مة قبل اتخاذ قرار التعامل مع أي مؤسسة مالية.   اخلدمات واملنتجات املقدَّ

- ال تني أن هناك مبادئ للتمويل تضمنن من خالهلا حقوقِك عند التعامل مع أي مؤسسة مالية أخرى.
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قصة نجاح ورشوق ومجموعة التحدي
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وخدمــات  املخاطــر  إدارة  الســابعة:  الوحــدة 
التأمــني

1. أي من اجلمل التالية ال يشري إىل املخاطر؟

أ. حادث سيارة.

ب. حريق باملزل.

يز. ت. احلزن عى وفاة شخص عز

ث. رسقة محتويات محلك التجاري.

2. تشــري القائمــة التاليــة إىل مجموعــة مــن التدابــري الوقائيــة الــيت تســاعد عــىل تقليــل نســبة 

اخلطــر، إال واحــدة، مــا يه؟

أ. وجود مدخرات يف مكان آمن.

ب. التعاقد مع رشكة تأمن.

ت. رشاء طفاية حريق.

ث. طلب ُسلفة من أحد األصدقاء أو أفراد العائلة.

3.يمكِنك التأمني ضد مخاطر عدم القدرة عىل سداد أقساط القروض؟

أ. صح

ب. خطأ

4. ما االستثناء؟

أ. بنود العقد املوقعة بن رشكة التأمن والشخص املتعاقد.

ب. الظروف اخلاصة الي ال تغّطيها بوليصة التأمن.

ت. طلب الدفع لتعويض خسارة تغّطيها بنود القعد مع رشكة التأمن.

اإلجابة: 

1: ت، 2: ث، 3: أ، 4: ب

خ
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خ.1. الويع باملخاطر

   وائل مصاب:

ــة  ي ــورَّط وائــل يف الديــون، يحــاول جاهــًدا أن يعمــل بشــكل شــبه ثابــت خــالل الدراســة يف املحــالت التجار منــذ ت
ــا بعــد  املجــاورة ملــكان ســكنه. واســتطاع إيجــاد وظيفــة يف معــرض لتجــارة األدوات الكهربائيــة، يذهــب إليــه يومًي

مواعيــد الدراســة.
يف أثنــاء مســاعدة وائــل ألحــد العمــال عــى حمــل ثالجــة، وقعــت عــى رجلــه وآملتــه بشــدة، واعتــذر عــن اســتمراره 
يف العمــل ذلــك اليــوم، بمجــرد ذهابــه إىل املــزل، وضــع رجلــه يف مــاء ســاخن ليخفــف اإلحســاس بالوجــع، لكــن 

رمــت رجلــه وأصبــح األمل غــر محتمــل! خــالل ســاعتن توَّ
يشــعر وائــل باحلــرة، فهــو مرعــوب مــن فكــرة إصابــة قدمــه ومنعــه مــن االســتمرار يف العمــل الــذي يحتــاج دخلــه، 
ومــن ناحيــة أخــرى، مــردد يف الذهــاب إىل املستشــفى خوًفــا مــن ارتفــاع نفقــات األشــعة وكشــف الطبيــب، وهــو 

يــًدا مــن االســتدانة، خاصــة بعــد مــا تعــّرض لــه! يــد مز ال يملــك املــال الــكايف وال ير

أسئلة:
- كيف أثر احلادث يف وائل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ما الذي كان يجب عليه فعله لتجّنب حدوث ذلك؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ما أنواع املخاطر األخرى اليت تعرفها ويمكن أن تحدث يف احلياة؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يف املخاطر   تعر

حدث طارئ يمكن التنبؤ به نوًعا ما، يمكن أن ترتَّب عليه عواقب سلبية تؤثر يف نوعية احلياة.

هنــاك دائًمــا احتمــاالت مختلفــة للتعــرض للمخاطــر، تختلــف آثارهــا حســب نوعهــا، ما بني طفيفة وشــديدة، 
وشــديدة اخلطــورة، هــذا يتوقــف عــىل طبيعــة املخاطــر وخصائــص الشــخص أو األماكن الــيت يوجد بها.
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ين تمر
اكتــي املخاطــر داخــل اخلانــات حســب احتماليــة حدوثهــا والتكاليــف أو اآلثــار املرتتبــة عليهــا. عــىل ســبيل 
املثــال )الوفــاة تحــدث مــرة واحــدة، فهــي عمليــة نــادرة وغــري متكــررة، لكــن ترتتــب عليهــا آثــار ضخمــة للغايــة 
يتحّملهــا كل أفــراد األرسة( يف حــني أن اإلصابــة بــدور بــرد قــد تكــون عمليــة متكــررة وال تحمــل كثــرًيا مــن 

اآلثــار الســلبية.

ين تمر

دي التدابري اليت يمكن اتخاذها حلماية نفِسك وعائلِتك منها، اكتبيها تحت املظلة. اختاري اخلطر ثم حدِّ

املخاطر........

باهظة

متكررة التكراريـــــــــــة

متوسطة

نادرة

النتائج/ اآلثار

منخفضةمتوسطة
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دورك اآلن:

كم مبلغ املال الذي يجب عليِك ادخاره حلاالت الطوارئ؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملواجهة حاالت الطوارئ: ينصح بادخار ما يعادل ثالثة أضعاف الدخل الشهري.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مفكريت الشخصية  

مبلغ االِّدخار حلاالت الطوارئ =     -----------------------------------
--------------- = 3 X ------------           = متوسط الدخل الشهري

خاره حلاالت الطوارئ هذا هو املبلغ الذي يجب ادِّ

ملحوظة: قد يكون املبلغ كبرًيا نسبًيا، لكن ال دايع للقلق، يمكنِك ادخاره شيئا فشيًئا حىت تصيل إليه.

تذكـّـري أن عليــِك إبقــاء تلــك املدخــرات متاحــة، لذلــك يجــب أال تكــون يف حســابات مجمــدة )وديعــة ألجــل عــى 
ســبيل املثــال( أو تشــري بهــا قطعــة ذهــب، ألنــِك ســوف تحتاجــن إليهــا يف صــورة نقديــة فــور وقــوع احلــدث 

الطــارئ.

معلومات مهّمة:

- املخاطر متأصلة يف احلياة.
- يمكن توّقع بعض املخاطر لذلك يجب اتخاذ جميع التدابر حلمايتك واحلد من آثارها السلبية.

خار هو اإلجراء األسايس  - من الرضوري توفر صندوق للطوارئ للتعامل مع الظروف الطارئة الطفيفة، االدِّ
  للحّد من تأثرها السليب.

- قد ال تكون املدخرات الشخصية كافية ألنواع أخرى من حاالت الطوارئ، لذلك يجب أن تستعن بالتأمن.
- حلماية نفِسك وعائلتك: عليِك وضع اسراتيجية لتغطية ِكال اجلانبن.
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خ.2. ما التأمني ضد املخاطر؟

يض محمد مر

يــق  اســتيقظ محمــد يف فجــر أحــد األيــام عــى أمل شــديد يف بطنــه، حــاول بــكل الوســائل التخلــص منــه عــن طر
يعــدم  وأبلغــه  اتصــل بمديرتــه  الصبــاح  فائــدة، يف  لكــن دون  اليانســون،  األدويــة واملســكنات ورشب  بعــض 

اســتطاعته الذهــاب للعمــل نظــًرا ملــا يعانيــه مــن األمل.
نصحته مديرته بالتوجه إىل أقرب مستشفى بقائمة التأمن الصيح الذي تشرك به الركة. 

لوا دخولــه عــى الفــور واتضــح  بالفعــل ذهــب محمــد إىل املستشــفى وأطلعهــم عــى كارت التأمــن الصــيح، فســجَّ
أنــه يعــاين مــن الزائــدة ويحتــاج إىل إجــراء جراحــة فــورا.

ــه لــن يتحمــل أي مروفــات طــوال فــرة  ــه، وأبلغــوه أن يارت ــه لز بعــد يومــن حــرض زمــالء العمــل برفقــة مديرت
إقامتــه يف املستشــفى ولــن يدفــع تكلفــة العمليــة واألدويــة املطلوبــة بعدهــا، ألن وثيقــة التأمــن الصــيح الــي 

تدفعهــا الركــة للموظفــن تغطــي كل هــذه النفقــات.

ما فكرة التأمني؟ 

التأمــن حمايــة مــن املخاطــر املســتقبلية الــي يمكــن التنبــؤ بهــا مثــل )حــادث – مــرض – رسقــة...( ويعتــر قســط 
نــا ضــده. يــا لألمــوال، للحصــول عــى التعويــض املناســب عنــد التعــرض للخطــر الــذي أمَّ خار التأمــن أســلوًبا ادِّ

مثال:
لــدى تجديــد رخصــة الســيارة، هنــاك مــا يســمى بالتأمــني اإلجبــاري، إذ يدفــع كل صاحــب ســيارة قيمــة 
ســنوية لوثيقــة التأمــني، بموجبهــا تدفــع رشكــة التأمــني تعويضــات عــن األرضار الــيت قــد تلحــق باألشــخاص 

نتيجــة حــوادث الســري.

يف   تعر

ــع عقــد اشــراك مــع إحــدى الــركات العاملــة يف هــذا  التأمــن شــكل مــن أشــكال احلمايــة ألي شــخص وقَّ
ــن ضــده. املجــال، تغطــي رشكــة التأمــن النفقــات أو تدفــع تعويًضــا مادًيــا عنــد التعــرض للخطــر املُؤمَّ
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التأمني التعاوين

كيــان أهــي ملــك أعضائــه، يعمــل 
التأمينيــة  اخلدمــات  توفــر  عــى 
لألعضــاء ســواء تأمــن ضــد مخاطر 
وهــو  صــي:   تأمــن  أو  الوفــاة 
يســى لتغطيــة تكاليــف تشــغيله ال 

أربــاح. تحقيــق 

فيهــا،  املســتثمرين  ملــك  رشكات 
خدمــات  تقديــم  يف  متخصصــة 
تحقيــق  عــى  وتعمــل  التأمــن، 
التأمينيــة  اخلدمــات  مــن  أربــاح 

لعملئهــا. املقدمــة 

رشكات التأمني

معلومات مهّمة:

- التأمن أداة تهدف إىل احلفاظ عى اإليرادات واحلماية االجتماعية.
- التأمن يعي التخطيط ملواجهة املخاطر.

- التأمن: تقاسم املخاطر.

اســأيل مــن تعملــني لديهــم إذا كانــوا مشــرتِكني يف أي وثائــق تأمينيــة، واعــريف حقوقــك، وكيــف يمكنــك 
االســتفادة مــن تلــك اخلدمــات.

تذكَّــري: املعرفــة يه القــوة، لــذا عليــِك معرفــة معــىن التأمــني واملفــردات املســتخدمة يف اخلدمــات التأمينية 
خــار والتمويل،  بوصفهــا واحــدة مــن املنتجــات املاليــة املهّمــة، وكمــا أن هنــاك منتجات مختلفــة لكٍل من االدِّ

فهنــاك أيًضــا منتجــات مختلفــة للتأمــني، علينــا البحــث عنهــا الختيــار ما يناســبنا منها.
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خ.3. استخدمي تأمينك اخلاص

نواجــه كل فــرة مــن فــرات حياتنــا مخاطــر مختلفــة: عامــة يمكــن أن تحــدث للنــاس جميًعــا، وأخــرى ذات طابــع 
شــخيص متَّصلــة بفئــات محــددة أو ظــروف خاصــة.

دعونــا نلقــي نظــرة عــىل بعــض أمثلــة املخاطــر الــيت قــد تواجــه اجلميــع، واملخاطــر األخــرى الــيت قــد تواجهــك 
كامرأة.

مخاطر عامة

املوت

احلريق

املرض

حوادث السر والطرق

الرسقة

فقدان وظيفة

مخاطر تواجه املرأة

-مخاطر عدم تطبيق قانون العمل فيما يخص إجازات الوضع 
ورعاية األطفال.

-االعتداء والتحرش اجلني.

أسئلة:
- هل لديٍك بوليصة تأمن؟                                         نعم                   ال

- إذا كانت اإلجابة )ال( فهل ترغبن يف واحدة؟                نعم                   ال

- هل أنٍت عى معرفة بمصطلحات التأمن األساسية؟    نعم                   ال
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يـــــــن تمر

يفات املناسبة: وّصيل املصطلحات التالية بالتعر

طلب إصدار تعويض خلسارة ما وقعت تحت غطاء 
بوليصة التأمني.

عقد/ بوليصة التأمني

قسط التأمني

املبالغ املالية املستحقة

ن عليه املؤمَّ

اإلبالغ عن حادث

ن عليه بطاقة املؤمَّ

ن عليه،  بطاقة صادرة من رشكة التأمني لصاحل املؤمَّ
يستخدمها إلثبات أنه تحت مظلة التأمني.

الشخص الذي يستلم مبلغ التعويض حال حدوث 
ن ضدها. خطر من األخطار املؤمَّ

ن عليه من رشكة أو جمعية  وثيقة تمنح للشخص املؤمَّ
تعاونية، تنّص عىل أحكام ورشوط عقد التأمني.

ن عليه أو جلهة  مبلغ من املال تسدده رشكة التأمني لصاحل املؤمَّ
د يف الوثيقة/البوليصة. أخرى أو مستفيد آخر ُيحدَّ

ًيا لرشكة التأمني من أجل  مبلغ من املال ُيسدد دور
يان مفعول البوليصة التأمينية. رس

معلومات مهّمة:

- يجب أواًل تحديد املخاطر الي قد تكونن أنِت أو أفراد العائلة ُعرضة هلا، والي ترغبن يف التأمن ضدها، 
  لغرض إيجاد منتج التأمن املناسب الحتياجاتِك.

- يستخدم التأمن رشوًطا محددة جًدا ينبيغ التعرف إليها بعناية حىت تتمكي من فهم مختلف منتجات 
  التأمن واختيار املناسب.
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خ.4. التأمني الصيح 

ين تمر

أسئلة:

- هل تتمتعني بتأمني صيح؟
م من اجلهة اليت تعملني بها ومتضمن يف عقد عملك؟ - هل هو مقدَّ

- من املستفيد من عقد التأمني بصفة عامة؟
- ما املخاطر املستبعدة يف بعض األحيان من عقد/بوليصة التأمني؟

احلالة األوىل:  

ــع والــد آرس وثيقــة تأمــن صــيح مــع إحــدى الــركات اخلاصــة، يك يســتفيد هــو وبــايق أفــراد األرسة بتغطيــة  وقَّ
تأمينيــة ألي أمــراض قــد يتعرضــون هلــا، بعــد مــرور عــام مل يحتــج أي مــن أفــراد األرسة أي خدمــات صحيــة، يــرى 
ــه اســرداد جــزء مــن أقســاط التأمــن الــي يدفعهــا نظــًرا لعــدم االســتفادة مــن أي خدمــة  ــه يمكن ــد آرس أن وال

طبيــة خــالل العــام املــايض.
هل يجوز لوالد آرس اسرتداد أقساط التأمني الصيح؟ ملاذا؟

احلالة الثانية:  

رشكــة البــرول الــي يعمــل بهــا عــادل زوج نجــاح تقــّدم تأميًنــا صحًيــا شــاماًل لــكل أفــراد أرستــه )زوجتــه والطفلن(، 
يــارة بنتهــا يف الكويــت، وأصيبــت بــدور بــرد شــديد، ممــا دعاهــا للذهاب إىل املستشــفى. والــدة نجــاح حــرضت لز

يــف إقامــة والــدة نجــاح يف املستشــفى؟  ــي وثيقــة التأمــني الصــيح لعــادل مصار هــل مــن املمكــن أن تغطِّ
ملــاذا؟

احلالة الثالثة:  

أبلــغ الطبيــب والــدة محمــد بــرضورة عمــل عمليــة يف مفصــل الركبــة خــالل ثالثــة أشــهر مــن اآلن عــى أقــى 
تقديــر، علمــت مــن ابنهــا أن رشكــة التأمــن الصــيح املتعاقــدة مــع الركــة الــي يعمــل بهــا، لديهــا برنامــج تأمــن 
صــيح لألفــراد باشــراك ســنوي، ترغــب والــدة محمــد يف االشــراك لثالثــة أو أربعــة أشــهر فقــط لتتمكــن مــن إجــراء 

العمليــة عــى نفقــة رشكــة التأمــن.

هل يجوز لوالدة محمد رشاء ثالثة أشهر تأمني فقط؟ ملاذا؟
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معلومات مهّمة:

- قد تبدو العملية معقدة نوًعا ما، لكن بمجرد فهِمك للفكرة األساسية للـتأمن تصبحن قادرة عى 
  تقييم ما إذا كانت احلماية الي يوّفرها التأمن مناسبة للقسط املدفوع أم ال.

- ليست جميع عقود التأمن متطابقة مع بعضها، بل تختلف وفًقا لكل رشكة أو لطبيعة اخلطر الذي 
  تؤّمن ضده، هلذا البدَّ من فهم جميع الروط واالستثناءات عى أكمل وجه، وقبل التوقيع عى وثيقة 

  التأمن وااللزتام بدفع األقساط.
- من األفضل دائًما أن تسأل أكر من رشكة وتحصل عى عروض متنوعة تساعُدِك عى فهم أفضل 

  املنتجات املتاحة، ال ترّددي يف استشارة أي من أقاربِك أو أصدقائِك للمساعدة يف التفكر واالختيار.
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تحديد وتحقيق األهداف املهنية والشخصية

آدم

ورشة صيانة 
سيارات

مروع تربية 
املاعز وورشة

صيانة سيارات

جورج: مشاركة آدم يف ورشة صيانة 
السيارات

محمد: العمل يف بنك دويل

آرس: السفر إىل اخلارج

مزرعة يف الظهري 
الصحراوي تطّبق أفضل 
التقنيات يف علم الزراعة 
ر إنتاجها العضوية وتصدِّ

اخلطط 
املهنية

اصدقاء آدمساميةنجاح وعادل

فكَّر األشخاص السابقون يف مستقبلهم املهي، وخّططوا إلنجاحه.
واآلن: تأميل األسئلة التالية:

مفكريت الشخصية  

ما قطاع العمل الذي تخططني لالندماج فيه؟

هل ترغبني يف أن تكوين موّظفة أم صاِحَبة مرشوع خاص؟

هل تعرفني نفِسك؟ ما ممزياِتك وعيوِبك الشخصية؟

هل لديِك املهارات املناسبة اليت تساعُدِك عىل تحقيق مسارك املهين؟

يب املتاحة اليت من شأنها مساعدِتك عىل تحقيق طموِحك املهين؟ ما فرص التدر

قول مأثور:

»مشوار األلف ميل.. يبدأ بخطوة«
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قائمة بأسماء جهات تقدم خدمات مالية مختلفة

.اهليئة العامة لالستثمار – مكاتب إقليمية لكل مجموعة من املحافظات

 www.gafi.gov.eg .

 اهليئة العامة للتنمية الصناعية – مكاتب إقليمية لكل مجموعة من املحافظات.

/www.ida.gov.eg 

 Arabic/About_IDA/Pages/authoritybranches.aspx

 دليل البنوك يف مر

9=www.eip.gov.eg/Directories/ Directory.aspx?id 

.دليل مراكز التدريب يف مر

www.eip.gov.eg/directories/directory.aspx?d 

. خريطة خدمات دعم األعمال يف مر

 egyptinnovate.com/innovation/map 

. خريطة مؤسسات التمويل متنايه الصغر يف مر

 www.fra.gov.eg/microfinancereports/map.html 

.خريطة الوصول للجهات احلكومية يف مر باملحافظة ثم اليح/ املدينة

 www.egypt،gov.eg/arabic/home.aspx 
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يب: ثالثة أشياء تعلمِتها من هذا التدر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3

تذكري النصائح الثالث التالية إلدارة األموال:

اإلنفاق الرشيد.
خار املنتظم. االدِّ

االستثمار بحكمة.
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املرفقات
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املرفقات

موازنة -----------------------------

مصادر الدخل

املرصوفات

إجمايل املرصوفات

دخل ثابت

املرصوفات األساسية )احتياجات(

خاره )اإليرادات – املرصوفات(  ما يمكن ادِّ

دخل متغري

مجموع املرصوفات األساسية

مرصوفات أخرى )رغبات(

إجمايل الدخل الشهري

املبلغ )جنيه(

املبلغ )جنيه(

املبلغ )جنيه(

1
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يخ محتسب يف املوازنةاملبلغ )جنيه(الوصــــــــــــــفالتار

ال        نعم

إجمايل املرصوفات

إجمايل الدخل

قيمة االدخار

أداة متابعة املرصوفات

االسم 
الشهر 
السنة 

2
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خطة اّدخاري
يخ إعداد اخلطة: -----/ ------- تار

أهداف عىل املدى القصري )سنة أو أقل(

أهداف عىل املدى املتوسط )من سنة إىل 3 سنوات(

أهداف عىل املدى الطويل )3 سنوات(

خاره كل شهر لتحقيق جميع أهدايف )مجموع العمود األخري( املبلغ اإلجمايل الواجب ادِّ

عدد األشهر املتبقية أهدايف
قبل تحقيق اهلدف

جنيه

جنيه

جنيه

جنيًها

مصادر أخرى 
للتمويل )اختياري(

خاره  املبلغ الواجب ادِّ
كل شهر

يخ الوصول إىل  تار
اهلدف

تكلفة تحقيق
اهلدف

العنارص اليت يجب وضعها يف االعتبار عند اختيار املصدر أو وسيلة التمويل:
- املعرفة اجليدة بهديف الشخيص املراد تحقيقه.

- معدل سعر الفائدة.
- إجمايل املبلغ الذي يمكن احلصول عليه.

- قيمة املساهمة الشخصية )مدخرايت اخلاصة(.
- سهولة احلصول عى التمويل )مدى بروقراطية اإلجراءات املطلوبة(.

- رسعة احلصول عى التمويل.
- طريقة حساب غرامات التأخر.

- األساليب املستخدمة يف حالة التأخر يف السداد.
- فرة السماح.

- إمكانية منح مهلة أو تأجيل السداد.
- مرونة استخدام مبلغ التمويل )أصول ثابتة – مسكن – رأس مال عامل(.

3



املرفقات 

100

أسئلة يجب طرحها عىل اجلهات الرسمية املرصح هلا بتحويل األموال:
- هل يوجد مستند أو وثيقة ال بّد من ملئها لتحويل األموال؟ ما يه؟

- ما مستند إثبات الشخصية املستخدم للُمرسل واملستقبل؟
- هل يوجد مستند أو وثيقة يملئها املُستقِبل؟ ما يه؟

- هل ال بّد من وجود حساب بني ألتمكن من تحويل األموال والتعامل مع البنك؟
- ما الوقت املستغَرق حلن وصول األموال إىل املُستقِبل؟

- ما تكلفة عملية التحويل؟
- هل يحصل املُستقبل عى املبلغ كاماًل؟ أم أن هناك خصًما لتكلفة التحويل يتحملها هو/يه؟

ل؟ - كيف أتأكد من حصول املُستقبل عى املبلغ املحوَّ
- هل يمكن تغير أو إلغاء عملية التحويل؟ مىت؟

- هل أحتاج إىل احلضور شخصًيا، أم توجد فرصة الستخدام اإلنرنت يف تحويل األموال؟
- هل توجد فروع أو وكالء يف املكان الذي أرغب يف تحويل أموايل إليه؟ )مكان إقامة املُستقِبل(.

- ما سعر الرف املستخدم يف تحويل األموال بعملة بلد املتلقي/ املُستقِبل؟
- هل رسوم التحويل تختلف إذا ما كانت هناك تكلفة لتغير عملة املبالغ املحولة؟

لة له، أم ال بّد أن يحصل عليها بالعملة املحلية؟ - هل يمكن للُمستقبل استالم املبلغ بنفس العملة املحوَّ

اخلصائص اليت يجب دراستها الختيار 
األسئلة اليت يجب طرحهااملؤسسة املالية اليت ترغب يف التعامل معها

يــب للمؤسســة املاليــة مــن مقــر اإلقامــة أو املوقع اجلغرايف ومدى قربها من مكان السكن و/أو العمل - هــل يوجــد فــرع قر

العمــل؟

مــكان  مــن  يبــة  قر آيل  رصف  ماكينــات  املؤسســة  لــدى  هــل   -

ســحب  كارت  بطاقــة/  لديــك  كان  حــال  العمــل،  أو  اإلقامــة 

نقــدي؟

يــب مثــال، اطــرح األســئلة  حــال تقديــم خدمــات غــري ماليــة كالتدر

التالية:

يبيــة؟ مــا االســتفادة الــي يمكــن احلصــول  - مــا املوضوعــات التدر

يــب؟ مــا املقابــل املــادي للمشــاركة  عليهــا نظــري االشــرتاك يف التدر

يــب؟ يف التدر

- هل توجد أعمال وخدمات خريية تقدمها املؤسسة؟

واإلرشــاد  النصــح  لتقديــم  مخّصــص  شــخص  يوجــد  هــل   -

فيمــا يخــص االســتثمارات، أو االســتخدام األمثــل للحســابات 

املتاحــة؟ واملنتجــات 

مدى توافر خدمات غري مالية )التدريب واالستشارات...(

4
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رشوط العضوية يف املؤسسة أو اجلمعية إذا لزم األمر

ية االجتماعات – النظام الداخيل –   )رسوم العضوية – دور

صالحيات األعضاء(

إمكانية التعامل عىل احلسابات عن بعد عرب تطبيقات 

تكنولوجية )عىل اإلنرتنت( ومعرفة تكلفتها

مناسبة املنتجات املالية املقدمة الحتياجاتك

شفافية أسعار ورشوط اخلدمات املقدمة للعمالء

جودة خدمة املواطنني )وقت االنتظار – احرتام العميل – 

آليات للشكوى(

رون خدمات يمكن احلصول عليها عن ُبعد؟ - هل توفِّ

- هل يمكن معرفة ومتابعة رصيدي البنيك عرب اإلنرتنت؟

- إذا كان األمــر كذلــك، هــل توجــد تكلفــة إضافيــة أم أنهــا خدمــة 

مجانيــة تقــدم مــع فتــح احلســاب لدى مؤسســاتكم؟

لــدى  املرصوفــات  بقيمــة  تليفــوين  عــىل  رســالة  تصلــي  هــل   -

باحلســاب؟ اخلــاص  الــكارت  اســتخدام 

- ما ساعات العمل لديكم؟

موظــف  مــع  عمليــة  إلتمــام  لالنتظــار  القصــوى  املــدة  مــا   -

لشــباك؟ ا

- هل تغطي شبكة ماكينات الرصف اآليل غالبية املدن؟

لونهــا حــال اســتخدام ماكينــة رصف  - مــا املرصوفــات الــي تحصِّ

آيل تابعــة لبنــك آخــر؟

- ما الروط الواجب توافرها للحصول عىل العضوية؟

- ما رســم االشــرتاك الشهري/الســنوي؟ هل االشــرتاك أســبويع 

أم شــهري أم ســنوي؟

ية عقد اجتماعات األعضاء؟ - ما دور

يــة؟ إذا كان األمــر  - هــل املشــاركة يف تلــك االجتماعــات رضور

كذلــك، مــا جــزاءات التغيــب مــرة أو مرتــني؟

تلــك  خــالل  القــرار  اتخــاذ  يف  االعضــاء  صالحيــات  مــا   -

؟ ت عــا جتما ال ا

- مــا الوســائل املســتخدمة لإلعــالم عــن أســعار الفائــدة؟ وكيــف 

ًيــا؟ يمكــن احلصــول عليهــا دور

- مــا تكلفــة فتــح حســاب جديــد؟ وهــل توجــد رســوم إلغــالق 

احلســاب؟

ث باســتمرار؟ مــا نوعيــة  - مــا موقعكــم اإللكــرتوين؟ وهــل ُيحــدَّ

املعلومــات املتاحــة عــربه؟

- هــل توجــد منتجــات تمويليــة أو خدمــات ماليــة خاصــة يب؟ 

)طالــب – شــاب حديــث التخــرج – امــرأة – صاحــب مــروع...(

5
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خار( خصائص منتجات مالية )مثال عىل االدِّ

احلد األدىن لفتح احلساب

إمكانية االستفادة من خدمات أخرى

رشوط أخرى لفتح احلساب

إمكانية الدفع عن طريق وسائط تكنولوجية مختلفة

 )شبكة املحمول(.

سهولة عملية اإليداع والسحب

إمكانية التعامل مع ماكينات الرصف اآللية

سعر الفائدة /العائد

خاري؟ - ما احلد األدىن املطلوب لفتح حساب ادِّ

- هل توجد استثناءات؟ 

- هــل يمكــن فتــح حســاب فــريع حلســايب القائــم؟ هــل ال بــّد مــن 

وجــود نفــس احلــد األدىن يف هــذه احلالــة؟

- هــل هنــاك عــدد مــرات محــّدد لعمليــات الســحب واإليــداع؟ - 

هــل يوجــد حــد أدىن أو أقــى لقيمــة الســحب أو اإليــداع؟ مــا 

ذلــك احلــد؟

خــار؟ كــم  - هــل توجــد غرامــات حــال الســحب مــن حســاب االدِّ

تبلــغ؟ 

دة مطلوبة لفتح حساب؟ ما يه؟ - هل هناك وثائق محدَّ

العميــل  حالــة  عــىل  بنــاء  املطلوبــة  املســتندات  تختلــف  هــل   -

)طالــب – صاحــب مــروع – موظــف – عــىل املعــاش – امرأة...(

- هــل توجــد مرصوفــات إلصــدار كارت الســحب مــن ماكينــات 

ــة ســدادها؟ ي الــرصف اآليل؟ مــا قيمتهــا؟ ومــا دور

خــار؟ مــا ســعر  - هــل ســعر الفائــدة ثابــت جلميــع أشــكال االدِّ

خــاري متــاح؟ ادِّ لــكل منتــج  الفائــدة 

يوم/أسبوع/شــهر/ثالثة  كل  الفائــدة؟  حســاب  يــة  دور مــا   -

أشــهر؟

ــل حلســاب  - هــل تضــاف الفائــدة عــىل احلســاب مبــارشة أم ُترحَّ

منفصــل؟

أو  املاليــة  كاالستشــارات  م  تقــدَّ أخــرى  خدمــات  هنــاك  هــل   -

يبــات؟ التدر

- ما الروط الواجب توافرها لالستفادة من تلك اخلدمات؟

- هــل توجــد مرصوفــات أو تكلفــة للحصــول عىل تلك اخلدمات؟ 

ما يه؟

- مــدى انتشــار ماكينــات الــرصف اآليل؟ وهــل توجــد مرصوفــات 

أو تكلفــة ُتدفــع لــدى اســتخدام ماكينــات الــرصف اآليل؟

- حــال اســتخدام ماكينــة الــرصف اآليل اخلاصــة ببنــك آخــر، هــل 

توجــد تكاليــف إضافيــة؟ مــا قيمتهــا؟

ــاك  هــل يمكــن الدفــع مــن خــالل التليفــون املحمــول؟ هــل هن

يقــة؟ تكلفــة إضافيــة الســتخدام هــذه الطر

الوقــت؟ مــا  نفــس  التحويــل يف حســايب يف  هــل تظهــر قيمــة 

احلســاب؟ يف  لتظهــر  املســتغرق  الوقــت 

6
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املصطلحات
 اهلدف:

مــاذا                                                                                                                                              معرفــة  عــى  يســاعدنا  وجــوده  مســتقباًل،  إليهــا  والوصــول  تحقيقهــا  إىل  نســى  غايــة  اهلــدف 
يــد لتحقيــق تلــك الغايــة أو النتيجــة، ومــن ثــمَّ يســهل تحديــد اخلطــوات الواجــب اتِّباعهــا للوصــول إليــه.  نر

التمويل الشخيص:
حصِتك من تمويل املروع، ويه عادة تكون من املدخرات الشخصية أو األموال السائلة. 

خار: االدِّ
هــو توفــر مبلــغ مــن املــال -صغــًرا أو كبــًرا- بشــكل منتظــم لتحقيــق أهداِفــك أو ملواجهــة الظــروف الطارئــة، وهــو 
يــة، بــل هــو أســلوب إلدارة األمــوال  ال يعــي أن تكــون ُممســكة عــى نفِســك أو ُمقتصــدة يف األشــياء الرضور

بحكمــة.

املوازنة:
وسيلة للتحديد والتخطيط اجليد الستخدام أموايل اخلاصة لتحقيق األهداف.

االئتمان: 
عمليــة بموجبهــا يمنــح شــخص أو مؤسســة لشــخص آخــر مبلًغــا مــن املال، ُيسَرجع/ُيســَدد  خــالل فرة محددة، 

وبالروط الي يعلنها الشــخص أو املؤسســة املتاحة للتمويل.

بطاقة )كارت( السحب اآليل: 
ر هذا الكارت حلامله السحب من رصيده البني )أو لدى مكاتب الريد( املبلغ املايل املتاح يف احلساب. يوفِّ

البطاقة )الكارت( املدين:
خــاري يف البنــك وبموجبــه حلاملــه أن يقــوم بعمليــات الســحب )يف حــدود   كارت يصــدر بنــاء عــى وجــود حســاب ادِّ
خــار املتــاح( أو الــراء، وهنــاك بعــض املاكينــات الــي تســمح بعمليــة اإليــداع النقــدي مــن خــالل املاكينة.  قيمــة االدِّ

بطاقة ائتمان )الكارت الدائن(: 
كارت يصــدر مــن البنــك، وتلقائًيــا يكــون لصاحبــه حســاب، يســمح لــه بعمليــات الــراء اآلجــل. ويف بعــض احلــاالت 
يمكــن للشــخص القيــام بعمليــة الســحب النقــدي ولكــن يف هــذه احلالــة يجــري التعامــل مــع تلــك األمــوال عــى 

أنهــا قرض/ائتمــان يتحمــل بموجبــه الشــخص فوائــد عــى قيمــة الســحب النقــدي.

الفائدة: 
قيمة ما ُيدفع الستئجار/اقراض تلك األموال لفرة معينة.

الغرامات:
الفرة الي تبدأ بعد احلصول عى القرض وحىت موعد سداد القسط األول.
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مدة التمويل:
قيمة املبلغ املمنوح من البنك دون حساب قيمة الفائدة.

قيمة التمويل/ االئتمان:
مبلغ من املال ُيدَفع مع القسط مقابل استخدام األموال من املقرض.

فرتة السماح: 
املدة الواجب سداد إجمايل قيمة املديونية خالهلا.

الرهن العقاري:
ــة عــدم القــدرة عــى   رهــن عقــار أو قطعــة أرض مقابــل احلصــول عــى التمويــل مــن املؤسســة املاليــة، ويف حال

الســداد يجــوز للمؤسســة املاليــة بيعهــا لســداد قيمــة املديونيــة.

املساهمة الشخصية:
 املصــدر الــذي يمكــن أن ُيســدد التمويــل يف حالــة عــدم القــدرة عــى الوفــاء بتلــك االلزتامــات، قــد يكــون شــخًصا 

أو شــيًئا يمكــن بيعــه لســداد املديونيــة.

املديونية املفرطة:
 استســهال الشــخص احلصــول عــى املــال بأســاليب مختلفــة، والدخــول يف دائــرة املديونيــة لــدى أكــر مــن جهــة، 

مــع عــدم القــدرة عــى إدارة تلــك الديــون.

األصول الثابتة:
ى أصــاًل ثابًتــا ألنهــا تســاعد عــى  األشــياء الــي نشــريها عنــد اإلعــداد ملــروع مثــل )ثالجــة يف محــل البقالــة( ُتســمَّ

عمليــة البيــع، باملثــل البقــرة لــدى املــزارع، مصــدر للحليــب ومــن ثــمَّ تعتــر أصــاًل ثابًتــا. 



بات للتعامل الرشيد مع أموايل التثقيف املايل للسيِّدات والفتيات يف مرص , دليل املُتدرِّ

املصطلحات

105



106


