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»التربيــة  بعنــوان  التكوينّيــة  المــادة  مــن  يتجــزّأ   ال  جــزءا  الكتّيــب  هــذا  يعتبــر 
الماليــة« حيــث يهــدف إلــى مســاعدة المنّظمــات علــى تقديــم الّدعــم للّشــباب 
والّنســاء قصــد تعليمهــم قواعــد الّتمويــل الشــخصّي و العائلــّي وتمكينهــم 
مواقفهــم  تعزيــز  مــع  ؛  المالّيــة  المســائل  بشــأن  مســتنيرة  خيــارات  اتّخــاذ  مــن 
واالقتــراض  اإلنفــاق  وكذلــك  االّدخــار   مســتوى  تحســين  إلــى  ســيؤّدي  ممــا 
كذلــك  و  والرّجــل  المــرأة  بيــن  المســاواة  وتعزيــز  ومربحــة  أكبــر  بمســؤولّية 
دعــم دور النســاء الّشــابات فــي عملّيــة صنــع القــرار فيمــا يخــّص إدارة األمــوال.  

العمــل  مكتــب  قبــل  مــن  المالّيــة  التعليمّيــة  الّمــادة  هــذه  وضعــت  وقــد 
إنشــاؤها  تــم  الّتــي  المختلفــة  األدوات  عديــد  علــى  مســبقا  الّدولــي 
الماليــة  التربيــة  موضــوع  حــول  الّدوليــة  العمــل  منّظمــة  قبــل  مــن  مســّبقا 
وإفريقيــا. آســيا  مــن  مختلفــة  بلــدان  فــي  المســتهدفة  الفئــات  لمختلــف 

تماريــن  ككــراس  الســتخدامه  الكتّيــب  هــذا  تصميــم  تــّم  وأخيــرا 
ذلــك. بعــد  مرجعــّي  وكدليــل  الماليــة  التربيــة  فــي  التكويــن  خــالل 

يعــرض البرنامــج التدريبــي »الّتصــرّف األمثــل  فــي األمــوال« ) Gérer mieux son argent( لجميــع باعثــات 

المشــاريع و الحرفيــات و الشــباب فــي تونــس.

وتتضّمن مواّد الّتدريب ما يلي:

ــص اللــذي يحتــوي علــى رســائل أساســّية ومهــارات إدارة األمــوال. وينبغــي أن يســتخدم  ــل المتربّ . دلي
ــر ممارســة أثنــاء الّتدريــب وكدليــل مرجعــّي بعــد ذلــك. كدفت

. دليل المدرّب يحتوي على كاّفة المعلومات الالّزمة إلجراء الّتدريب الّتفاعلّي في التربية المالية .

دليل المتربّص
الّتربية المالّية لباعثات المشاريع
و الحرفّيات و الّشباب في تونس

االتّصال:
 منّظمة العمل الّدوليّة: 

برنامج التمويل االجتماعي 

www.ilo.org/socialfinance

)الطبع(  978-92-2-631117-6  

)الواب( 978-92-2-631118-3

مة
قّد

لم
ا

يندرج هذا الكتّيب ضمن مشروعين تابعين لمكتب العمل الّدولي:
"- العمل الالّئق للشباب في تونس«، بتمويل من وكالة الّتعاون الّدنماركي للّتنمية،"

"- الطريق المّتبع بعد اّلثورة: العمل الّلائق للمرأة في تونس ومصر" بتمويل من وزارة الّشؤون الخارجّية في فنلندا.

قامت السّيدة فاليري بريدا بتطويع هذا الدليل مع الّسياق الّتونسي تحت إشراف:
- الّسّيد ميشال قريقوار والسّيدة بدرة عالوة، كالهما مستشار فنّي أّول،

- السّيدة نوال المرزوقي والسّيدة نوال بالحاج التونسي، منسقتان وطنيتان للمشاريع ،
- وبدعم من السيدة يسرى حامد من قسم الخدمات المالّية للّتضامن الّتابع لمكتب العمل الدولّي.

تقديم كتيّب المتّعلم
تّمّثــل الوثيقــة الموجــودة بيــن أيديكــم كتّيــب المتعّلــم الخــاّص بدليــل المتربــص المتعّلــق بالتربيــة الماليــة و هــو موّجــه 
الحرفيــات وصاحبــات  العائلــة و باألخــّص صاحبــات المشــاريع، و  المالــي ضمــن  التصــرف  الراغبيــن فــي تحســين  لألشــخاص 

فــي تونــس. المشــاريع الصغــرى والشــباب 

يقــّدم هــذا الكتيــب المعرفــة األساســّية واألدوات الالّزمــة لــإدارة الماّليــة ضمــن العائلــة بشــان الموضوعــات التالّيــة:  تحديــد 
ــة )االّدخــار  واالقتــراض ، وطــرق الخــالص( المعرفــة  ــة والتواصــل مــع األســرة والمعرفــة بمعظــم المنتجــات المالّي األهــداف المالّي
ــب  ــذا الكتّي ــاول ه ــر يتن ــي األخي ــن و ف ــر والتأمي ــة و إدارة المخاط ــالت المالّي ــك الّتحوي ــة وكذل ــات المالّي ــع المؤّسس ــاوض م والّتف

تعريــف المشــروع المهنــّي وتابعاتــه المالّيــة.
يحتوي هذا الدليل على المبادئ األساسية واألدوات الضرورية للتصرف المالي في نطاق العائلة.
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ما هي الّتربية المالّية ؟

• هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المعــارف واألدوات العملّيــة الّتــي تســمح بمعرفــة كيفّيــة التصــرف فــي األمــوال بشــكل 

أفضل.

أهداف الكتّيب

• ســيمّكنك التكويــن الــذي ســتتبعه فــي مجــال التربّيــة المالّيــة عــالوة علــى هــذا الكتّيــب مــن الشــروع فــي وضــع 

وإعــداد خطــط للمســتقبل.

• كمــا ســيمنحك أيضــا الفرصــة للتفكيــر فــي تحســين التواصــل بشــكل أفضــل فــي موضــوع المــال مــع العائلــة 

واألقــارب. 

• سوف تكتشف أو تعيد اكتشاف أدوات أخرى للتصرف في أموالك بشكل أفضل  .

• وأخيــرا، لــن تكــون الخدمــات المالّيــة مثــل االقتــراض واالّدخــار، والّتحويــالت المالّيــة والتأميــن موضــع غمــوض بالّنســبة 

لك فــي المســتقبل!

كيف يستخدم هذا الكتّيب؟

• يمكنــك اســتخدام هــذا الكتّيــب خــالل التكويــن فــي الّتربيــة المالّيــة ، ولكــن أيضــا بشــكل مســتقّل وحســب الوتيــرة 

الخاّصــة بــك.
• يتوافق ترتيب الفصول مع ترتيب التكوين في التربية المالية.

• ومع ذلك فإن لك الحرية في قراءة ما يثير اهتماماتك أكثر!

• تعالج الصور التوضيحّية موضوع التربية المالية  ويمكن قراءتها بشكل منفصل عن فصول هذا الكتّيب.

• يحتــوي هــذا الكتّيــب علــى الكثيــر مــن التماريــن  واالســتمارات الّتــي يمكــن اســتكمالها بحريــة واســتخدامها لصالحك 
ولصالــح أصدقائــك أو عائلتك.

مة
المقّد
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تعريف الّشــخصيات

بطاقة التّعريف
االسم :  ليلى و مهدي

ليلى: صفاقس مكان الوالدة :
مهدي: القيروان

الحالة
 االجتماعية :

متزوجان  و لديهما طفالن
 تتراوح  عمريهما  بين 4 و 6 سنوات

الدراسات العليا : مؤهل تقنّي في مهن التجارة )ليلى(،المستوى الدراسي :
 مهندس إعالمّية )مهدي(

نوع الوظيفة و قطاع التوظيف :

ليلى :  مسؤولة تجارية بمؤسسة صغرى

مهدي : مهندس إعالمية  بمؤسسة

الخصائص المالية للشخصيات :

حسابات بنكّية مشتركة: حساب جار  وحساب اّدخار

الخصائص المالية لعائلتيهما :

• يتلقى والد ليلى جراية التقاعد  أما والدتها فتقوم بأعمال الخياطة في المنزل.

• لدى  والدي ليلى حساب في أحد البنوك و قرض عقارّي

• عائلة مهدي لديها حساب بنكي ولكن ال تستخدمه إال نادرا

المشاريع

• ليلى  و مهدي  : إنشاء معمل  نسيج  و تصدير  السجاد التقليدّي بالقيروان

• مهدي : تدريس اإلعالمّية في مسقط رأسه

• ليلى و مهدي : شراء قطعة  أرض وبناء منزل عليها

الشخصيات الثانوية :

• والدا ليلى

• شقيق ليلى، هشام، الذي يريد أن يؤّسس شركة تتخّصص في تطوير مواقع الواب

• أخت ليلى الصغرى الّتي تزاول تعليمها الثانوّي

• ابنة عم ليلى الّتي أوشكت على الوالدة

• جيران عائلة مهدي: سلمى و فريدة مالكا شركة لصنع الحلويات بالتمر

• خديجة صديقة طفولة ليلى
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مة
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بطاقة التّعريف
االسم :  هشام

صفاقسمكان الوالدة :

أعزبالحالة االجتماعية :

البكالوريا. درس هشام سنتين في الجامعة و انقطع دونالمستوى التعليمّي :
 الحصول على الشهادة.

نوع الوظيفة و قطاع 
التوظيف :

يقوم هشام  بصيانة وإصالح األجهزة اإلعالمّية عن بعد في مركز نداء   

الخصائص المالية 
للشخصيات :

لدى هشام حساب بنكّي 

الخصائص المالية لعائلتيهما :

• يتلقى والد هشام جراية التقاعد أّما والدته فتقوم بالخياطة في المنزل.

• لدى  والدي هشام  حساب في أحد البنوك و قرض عقارّي 

• ترسل ليلى الشقيقة الكبرى لهشام كل شهر أمواال للحساب البنكّي لوالديها.

مشاريع العودة 

•  هشام: تأسيس شركة تتخصص في تطوير مواقع الواب مع صديقه فريد 

• هشام: تسجيل قرص مضغوط ألغاني »الراب« مع صديقه عزيز

الشخصيات الثانوية :

• أخته ليلى و عائلتها

• والداه

•أصدقاؤه فريد و عزيز

• جارته عائدة الّتي تبيع المالبس واالكسسوارات

• ابنة عمه الّتي أوشكت على الوالدة

• أخته الصغرى الّتي تزاول تعليمها الثانوّي
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بطاقة التّعريف
االسم :  فاطمة و مليكة و يونس و طارق

منطقة ريّفيةمكان الوالدة :

أعزبالحالة االجتماعية :

المستوى الدراسّي

• فاطمة :  شهادة البكالوريا

• مليكة : مؤّهل تقنّي في مجال المحاسبة واإلدارة

• طارق :  تكوين مهنّي في الزراعة

• يونس :  شهادة البكالوريا

نوع الوظيفة و قطاع التوظيف :

• فاطمة: إنتاج / بيع حليب البقر

• مليكة: تبحث عن عمل

• طارق: يبحث عن عمل

• يونس: يبحث عن عمل

الشخصية المالية :

• فاطمة وطارق: مقتصدان

• مليكة ويونس : منفقان

الخصائص المالية للشخصيات :

مليكة وفاطمة لديهما حساب بنكي

الخصائص المالية للعائلة :
والدا مليكة فقط لديهما حساب  بنكي

المشاريع

• فاطمة و مليكة و طارق و يونس : إنشاء تعاونّية فالحّية إلنتاج األجبان 

• فاطمة : االّدخار للّنفقات غير المتوّقعة، أدوية ألّمها المريضة وأليام والديها في الكبر

2

يونس ... طارق ، تفرجتو يف الفيلم الوثائقي عىل التّعاونية 

الفالحية عّداوه يف التّلفزة البارح ؟

ال متفرجتش عالش 

شنّوا فيه ؟

حتّى أنا 

متفرجتش

الفيلم كان مهم برشة ! 

أنا وفاطمة قّررنا بش نكونو 

تعاونية فالحية

إي الزم تجيو معانا باش نحطو تجاربنا مع 

بعضنا أو هكا نجمو ننتجو أحسن نوعّية 

متع جنب فل منطقة !

 إي أّما عالش 

تعاونّية فالحّية ؟

6

 أحسن حاجة
للمكان إّل بش تخدم فيه التّعاونية ، ومن  إنّا نحسبوا يف البداية سوم شهري صغري 

بعد ندرس الّسعر .  

ويلزمنا نتسلفو شويّه فلوس بش نرشيو 
األالت إلنتاج الجنب . 

تو نـميش نستعلم من عند 
البنك . 

قّداش يحسبولنا الفوائد عىل القرض ؟ 
والـمبلغ قّداش ؟

و وقتاش إنّجمو نبداو 
نخلصوه ؟

1

هل بقرتني تبارك اللّه مزيانني زادة !فاطمة يعطيهم الّصحة والديك عاونوك عىل رشيان 

كان يك أنت عاونتني عىل توزيع الحليبأنا عندي الزهر مانّجمت نتلهى بيهم عيشك يونس ! يت حتّى 

بـام أّن 
مالقيتش خدمة نفرح يك نعاونك وقت إّل نجم

 إّل نوّل ننتج فيه الجنب زادة !خدمتي برشا و انشاء اللّه يجي إنهارواللّه يعطيك الّصحة ؟ تعرف أنا نحب 

واللّه فكرة هايلة 
هذي ؟

5

 شنّوا ؟ 

و من الغد

تسلّفت ؟ 

و ولّينا موسالني زاده  !!

 يا يونس حتى أّمي حاشتها بدواياتها 

ويلزمنا ناقفو ونتلهاو بوالدينا يك يكربوا 

ونبداو نّدخرو لنهار اخر  

عندكم الحق ، الزم نعرف كيفاش نربح الفلوس باش نزيد 

يف دخلنا ونساهم يف تغطية مصاريف عايلتنا ! الفكرة متع 

التعاونية هي الحل ! انا معاك فاطمة !

هايل !
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أ.1 ماذا تعني الحكمة الّتالية

 »تجري الرّيح مع من يعرف قيادة قاربه«  
1- يجب توفر الرّياح لنتمكن من اإلبحار.

2- يكون تحقيق مخّططات حياتنا أكثر سهولة إذا كّنا نعرف ما نريد في الحياة، وإذا وضعنا
 أهدافا محّددة.

3- من الّسهل الّتنقل على قارب عندما تكون هناك رياح.

أ.2 هل لديك أهداف للمستقبل؟

1- نعم لدّي أهداف على المدى القصير و الطويل و أّدخر بانتظام لتحقيقها.
2- نعم لدّي أهداف ولكن األمر ال يستحق الّتفكير ألنّه ال يوجد لدّي ما يكفي من المال

 لتحقيقها
3- ال أزال صغيرا على وضع أهداف للمستقبل.

أ.3 يتصل بك ابن عمك ليطلب منك مرّة أخرى ماال الحتفال عائلّي. 

1- أرسل له المال المطلوب على الفور ألنني ال أريد أن أخّيب ظّنه.
2- سبق لي أن قدمت له المال األسبوع الماضي، وأرفض منحه المزيد من المال.

وخّطــة  أهدافــي  مراعــاة  مــع  مســاعدته  وكيفيــة  الحتياجاتــه  أفضــل  لفهــم  معــه  أتحــدث   -3
مّدخراتــي.

   الّتربية

المالّية

ف المالية
هــدا

ضع األ
أ  و
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1.  حــدد أهدافا خاصة بك !  

ين تمر

نريــد،  مــا  بمعرفــة  الهــدف  تحديــد  .يســمح  مــا.  لعمليــة  محــددة  نتيجــة  الهــدف 
وبالتّالــي إدراك مــا يمكــن فعلــه لبلــوغ هــذا الهــدف ومعرفــة مــا يجــب القيــام بــه 

لتحقيقــه..

يف تعر

أحالم ليلى و مهدي

فــي  تجاريّــة  كمســؤولة  ليلــى  تعمــل  حيــث  بصفاقــس  مهــدي  و  ليلــى  مــن  كل  يعيــش 
مؤسســة صغــرى  بينمــا يعمــل مهــدي فــي مجــال اإلعالمّيــة . يتحــّدث الزوجــان فــي بعــض 
األحيــان عندمــا يجتمعــان فــي المســاء عــن خططهمــا المســتقبلّيةفليلى تعــد لمشــروع 
مهنــي يتمثــل فــي إنشــاء مصنــع نســيج و تصديــر للّســجاد التقليــدّي. و هــي علــى علــم بأنّــه 
يمكــن االعتمــاد علــى خبــرة العــّم و أبنــاء إخــوة مهــدي فــي الّنســيج إضافــة إلــى الّطلــب 
المتزايــد علــى هــذه المنتجــات .باإلضافــة،  تســعى ليلــى إلــى القيــام  بتكويــن تكميلــّي 
فــي االســتيراد /التصديــر مــن بــاب االســتعداد أمــا مهــدي فيرغــب فــي تعليــم اإلعالمّيــة فــي 
مســقط رأســه  . ينبغــي علــى ليلــى مســاعدة والديهــا علــى تجديــد منزلهــم الن عــزل الّنوافــذ 
للبــرد ســيئ للغايــة خاّصــة مــع شــّدة بــرد الّشــتاء الــذي علــى األبــواب و كذلــك تريــد مســاعدة 
ــر مواقــع الــواب إضافــة  شــقيقها مهــدي فــي تأســيس مؤّسســته الخاّصــة فــي مجــال تطوي
إلــى مســاعدة ابنــة عّمهــا الّتــي أوشــكت علــى الــوالدة.  يحلــم كل مــن ليلــى و مهــدي فــي 

بعــض األحيــان بشــراء قطعــة أرض و بنــاء منــزل عليهــا.

! ما هي أهداف ليلى ومهدي؟ اكتبها أسفله  

هل سبق لك أن فّكرت في أهدافك؟
خذ بعض الدقائق لكتابتها أو رسمها أسفله  !

أهدافي

ية
ال

لم
ف ا

دا
هــ

األ
ع 

ض
 و

أ 
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ف المالية
هــدا

ضع األ
أ  و

2.  تحــّدث مع عائلتــك بخصوص أهدافك !  

4

يعطيك الصّحة يا هشام! يف الّشهر هذا انّجمو نحطّو 400 دينار عىل جنب، 50 دينار منهم 

لعلّوش العيد باش نلّمو حّقو عىل 8 شهر، الباقي للحاجات

 الـمستعجلة ومشاريع العايلة.

هّكاكا أضمن!

بابا ! مدام نحكيو عىل الـمشاريع ، نحب 

نقلكم إيل أنا و فريد إيل يخدم معايا ، 

نحبّو نبداو مرشوع .

 مرشوع؟ ! 

ر¥ يسّهل وليدي.

 يف الواقع أنا وصاحبي فريد نحبو نحلو رشكة تصميم مواقع واب.. ماكم 

تعرفو هذا اختصاصنا يف القراية، والدولة تشّجع ها النوع م الـمشاريع 

وتحث عىل بعث رشكات وتعمل تكوين ورسلكة وحتى التمويل 

الذا² موش حاجة كب±ة.. هذاكا عالش باش نبدا نلّم 

شوية لـمرشوعي.. 

و بطّلت، ما نيش شاري التّاليفون الجديد الّيل حكيتلكم عليه 

الّشهر الّيل فات. ويف نفس الوقت قاعد نحّرض أنا وعزيز يف 

مرشوع ألبوم الرّاب متاعنا. 

ألبوم راب؟! ورشكة؟! موش يارس 

عليك زوز مشاريع يف وقت واحد ؟

هشام ذ¾ّ

 وخّدام من صغرتو! متأكدة 

الّيل هو باش ينظّم مشاريعو 

ويطلّعهم بلقدا.

4

يعطيك الصّحة يا هشام! يف الّشهر هذا انّجمو نحطّو 400 دينار عىل جنب، 50 دينار منهم 

لعلّوش العيد باش نلّمو حّقو عىل 8 شهر، الباقي للحاجات

 الـمستعجلة ومشاريع العايلة.

هّكاكا أضمن!

بابا ! مدام نحكيو عىل الـمشاريع ، نحب 

نقلكم إيل أنا و فريد إيل يخدم معايا ، 

نحبّو نبداو مرشوع .

 مرشوع؟ ! 

ر¥ يسّهل وليدي.

 يف الواقع أنا وصاحبي فريد نحبو نحلو رشكة تصميم مواقع واب.. ماكم 

تعرفو هذا اختصاصنا يف القراية، والدولة تشّجع ها النوع م الـمشاريع 

وتحث عىل بعث رشكات وتعمل تكوين ورسلكة وحتى التمويل 

الذا² موش حاجة كب±ة.. هذاكا عالش باش نبدا نلّم 

شوية لـمرشوعي.. 

و بطّلت، ما نيش شاري التّاليفون الجديد الّيل حكيتلكم عليه 

الّشهر الّيل فات. ويف نفس الوقت قاعد نحّرض أنا وعزيز يف 

مرشوع ألبوم الرّاب متاعنا. 

ألبوم راب؟! ورشكة؟! موش يارس 

عليك زوز مشاريع يف وقت واحد ؟

هشام ذ¾ّ

 وخّدام من صغرتو! متأكدة 

الّيل هو باش ينظّم مشاريعو 

ويطلّعهم بلقدا. • فّكر مليا في ما تريده )ولماذا تريده( قبل التحّدث مع العائلة.
• ال تخــف إذا كانــت أهدافــك تختلــف عــن أهــداف بعــض األشــخاص فــي عائلتــك )الكبــار فــي الســن علــى ســبيل 

المثال(.
والّذيــن  الّذيــن يمكنهــم دعمــك  قبــل،  أفــراد تكّلمــت معهــم مــن  • جــد لنفســك حلفــاء صلــب عائلتــك: 

عائلتــك. أفــراد  باحتــرام  يحضــون 
• للتحدث عن أهدافك للعائلة قم باختيار الوقت المناسب, توقيت يجتمع فيه جل أفراد العائلة 

و ليست لديهم التزامات آنذاك.
• كن على ثقة بنفسك عندما تتحّدث حول أهدافك و استمع إلى آراء اآلخرين دون مقاطعتهم.

• كن محترما و لطيفا ومرنا حيال موقفك.
• ابحــث مــع العائلــة عــن حلــول وتســويّات ممكنــة تعــود بالّنفــع علــى جميــع أفــراد األســرة فــي حــال وجــود 

خــالف .
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3. وضــع خطة ادخار تضمن بهــا الوصول إلى أهدافك  ! 

ما هي  التّكلفة المترتّبة على تحقيق أهدافك؟ أي منها ذات األولويّة بالنسبة لك؟

هــل تعــرف الّتكلفــة الّتــي ســيقتضيها تحقيقــك ألهدافــك؟ إذا كان األمــر كذلــك، اكتبهــا بجــوار أهدافــك أو 
ــاص بــك فــي الصفحــة، و إذا لــم يكــن األمــر كذلــك فمــن المهــّم جــدا أن تقــوم ببعــض  ــّي الّخ الرســم البيان
البحــوث لمعرفتهــم. تعتبــر هــذه الّطريقــة الوحيــدة لمعرفــة حجــم األمــوال الّتــي ســتحتاج إليهــا لتحقيــق 

أهدافــك وفــي الوقــت نفســه، يمكــن أن تشــير إلــى ســعر تقريبــّي تســتطيع تصحيحــه فــي وقــت الحــق.

بعــد ذلــك، قــم  بترتيــب أولويّــات جميــع أهدافــك  وذلــك عــن طريــق ترقيمهــا )1 األهــّم ، 2( ثانــي أهــّم هــدف 3(  
وهكــذا دواليــك (.

خّطة االّدخار

قــام هشــام بتحديــد مشــاريعه  حيــث إنــه يريــد شــراء بدلــة لحفــل زفــاف صديقــه عزيــز وتســجيل أغانــي راب علــى 
قــرص مضغــوط  مــع نفــس الصديــق وإنشــاء شــركة لتطويــر مواقــع الــواب مــع صديقــه فريــد. وبالحديــث مــع 
ــبكة  ــى ش ــات عل ــن معلوم ــث ع ــه والبح ــه وعائلت ــا المعلوماتأصدقائ ــي  تكنولوجي ــن ف ــالءه المتخّصصي زم
االنترنــت اســتطاع هشــام تقديــر تكلفــة كّل مشــروع  وتحديــد تاريــخ تحقيــق هــذه األهــداف كمــا قــام باحتســاب 

المبلــغ الــذي يجــب ادخــاره كل شــهر لتحقيقهــا! وقــام هشــام بوضــع مــا نصفــه بخّطــة االّدخــار
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دعونا نلقي نظرة على خّطة اّدخار هشام!

خّطة اّدخاري

الّتاريخ الذي
 أريد تحقيق
 هدفي فيه

أهداف على المدى القصير و هي )سنة أو أقل(:

أهداف على المدى المتوّسط و هي )1-3 سنوات(:

أهداف على المدى الطويل و هي أكثر من )3 سنوات(:

المبلغ اإلجمالّي الذي يجب أن أدخره كل شهر للوصول إلى جميع أهدافي 
)مجموع العمود األيسر(:

أهدافي
تكلفة تحقيق 

هدفي
عدد األشهر 

المتبقّية قبل 
تحقيقي لهدفي

مصادر أخرى 
للتمويل )اختيارّي(

كم يجب أن أدخر 
كل شهر من
 أجل تحقيق 

هدفي

جوان 2015شراء بدلة

تسجيل ألبوم راب

إنشاء شركة 
تطوير مواقع 

الواب

فيفري 2016

فيفري 2018

480 دينار

20000 دينار

12 شهر

36 شهر

مساهمة عزيز 
240 دينار

قرض: 6400 دينار
مساهمة فريد: 

10000 دينار

20 دينار

150 دينار

150 دينار

30 دينار3 أشهر90 دينار

ســيقوم هشــام بتعديل خّطة االّدخار والمبلغ الذي ســيضعه كل شــهر لتحقيق األهداف 
األخــرى بمجــرد أن يحقــق هدفــه على المــدى القصير

ف المالية
هــدا

ضع األ
أ  و
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دورك اآلن! 

امأل الجدول الّتالي بجميع المعلومات التي فّكرت فيها:
• أي منها  تعتبر ذات األولويّة؟

• ما هي تكلفة تحقيق كل هدف؟

• متى تريد تحقيق جميع أهدافك؟

• هل يمكنك االعتماد على مصادر أخرى للّتمويل )تبرع من أحد أفراد العائلة في الخارج على سبيل المثال(؟

خّطة ادخاري

الّتاريخ الذي أريد 
تحقيق هدفي فيه

أهدافي على المدى القصير و هي :

هدفي / أهدافي على المدى الطويل و هي :

األهداف المشتركة بيني وبين عائلتي على المدى القصير هي:

األهداف المشتركة بيني وبين عائلتي على المدى الطويل هي:

المبلغ اإلجمالّي الذي يجب أن أدخره كل شهر لتحقيق كل أهدافي )مجموع العمود 
األيسر(:

كم يجب أن أّدخر 
كل شهر من أجل 

تحقيق هدفي

مصادر أخرى 
للتمويل 
)اختيارّي(

عدد األشهر
 المتبقّية قبل

 تحقيقي لهدفي

تكلفة تحقيق 
هدفي يةأهدافي

ال
لم

ف ا
دا

هــ
األ

ع 
ض

 و
أ 
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التّأطير الّشخصي 

الّتأطير الّشخصي يتعين علي
بدوري اّدخار           .......................................

 في الشهر ألحقق أهدافي  !

• حذار! يجب أن تتصّرف في أعمدة 

معينة من الجدول وضبط أهدافك إذا 

لم تتمكن من اّدخار المبلغ المالّي 

المحدد:

تخفيض كلفة األهداف،

التخلي عن بعض األهداف في 
الوقت الراهن،

األهداف المعّينة الّتي تريد تحقيقها اإلعالن عن تأجيل   تواريخ  رسم 

من خالل تبادل أهدافك مع اآلخرين 
)الشركاء، والجمعّيات التعاونّية، و 

والشراء التعاونّي ...(.... 

يمكنك القيام بذلك حسب ترتيب
أولوّياتك : وهذا يعني أنك ال تستطيع 

تحقيق الهدف ) 1( و ال حتى ) 2( ولكن 
ربما تستطيع تحقيق ) 3( أو ) 4 (.. 

 

هاّمة  معلومات 
•  نســتطيع وبســهولة أن نحقــق مشــاريع حياتيــة إذا كّنــا نعــرف مــا نريــد ووضعنــا أهدافــا محــددة 

لتحقيقها.
•  يمكــن تحقيــق بعــض األهــداف بســرعة، والبعــض اآلخــر قــد يســتغرق عديــد الّســنوات، أو حّتــى 

العقود.
• يمكــن أن تتّطــور أهــداف كّل شــخص علــى مــدى الحيــاة كمــا تختلــف هــذه األهــداف داخــل 
األســرة، علــى ســبيل المثــال، بيــن الشــباب وأولئــك األصغــر منهــم ســنا ،واألشــخاص الّذيــن 
هاجــروا إلــى الخــارج للعمــل أو الّدراســة، أو للعائــالت الّذيــن لديهــم أقــارب فــي منطقــة أخــرى أو 

فــي الخــارج.

مأثورة! قولة 

"فليــس مع فليــس يوليو كديس"

ف المالية
هــدا

ضع األ
أ  و
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كنت تّوة بركة نعمل يف بروفة، اهال عزيز!

نتقابلو غدوة باش نكملو آخر 

غناية.

أمي وبابا حاجتهم بيا 

أّول العشيّة، نكمل معاهم 

ونتقابلو.

إنتي مش عملت تكوين يف الترصّف الـ�يل، تنجم تعاوننا 

باش نحّرضو ميزانية العايلة ؟ 

بالطبيعة! أتو تشوف

 ما اسهلها.
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 �يعيّش ولدي! يف العادة نعملوها وحدنا وديـ

نلقاو رواحنا فتنا الـميزانيّة ، ها الـمرّة نحبوها 

بالورقة والستيلو باش نترصفو خ�.

أنا حّرضت 

الجدول هذا،

 يكفي باش نعمروه 

مع بعضنا. أّول حاجة 

نكتبو الـمداخيل، 

شهريتي 500 دينار، 

وتقاعد بابا 

650 دينار..

أنا زادة ربحت 200 دينار من جرة السوايع 

الزايدة، أما كي� تفاهمنا باش نخبّيهم 

لـمرصويف الشخيص. وإنتي يا أمي؟

يف الّشهر هذا..

 خدمة الخيّاطة بعدما نّحيت حق الّسلعة ربحت 150 دينار،

 أختك ليىل كلمتني البارح وباش تبعث كالعادة 200 دينار.

هّكا نعرفو بظبط فلوسنا وين 

ماشيا!

ممتاز! هّكة سّجلنا 

الـمصاريف الكل.

انّجمو

 نشوفو آش قيدت؟

يعيّش ولدي!
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 الّشهر هذا أّمك باش تعمل طلّة عىل بنت خالك مريم 

مازالت � ولدت وباش تهزّلها الـمربوك، حطّلها 

100 دينار عىل األقل ب� مرصوف سفر وهديّة

 الـمولود الجديد.
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يعطيك الصّحة يا هشام! يف الّشهر هذا انّجمو نحطّو 400 دينار عىل جنب، 50 دينار منهم 

لعلّوش العيد باش نلّمو حّقو عىل 8 شهر، الباقي للحاجات

 الـمستعجلة ومشاريع العايلة.

هّكاكا أضمن!

بابا ! مدام نحكيو عىل الـمشاريع ، نحب 

نقلكم إيل أنا و فريد إيل يخدم معايا ، 

نحبّو نبداو مرشوع .

 مرشوع؟ ! 

ر¥ يسّهل وليدي.

 يف الواقع أنا وصاحبي فريد نحبو نحلو رشكة تصميم مواقع واب.. ماكم 

تعرفو هذا اختصاصنا يف القراية، والدولة تشّجع ها النوع م الـمشاريع 

وتحث عىل بعث رشكات وتعمل تكوين ورسلكة وحتى التمويل 

الذا² موش حاجة كب±ة.. هذاكا عالش باش نبدا نلّم 

شوية لـمرشوعي.. 

و بطّلت، ما نيش شاري التّاليفون الجديد الّيل حكيتلكم عليه 

الّشهر الّيل فات. ويف نفس الوقت قاعد نحّرض أنا وعزيز يف 

مرشوع ألبوم الرّاب متاعنا. 

ألبوم راب؟! ورشكة؟! موش يارس 

عليك زوز مشاريع يف وقت واحد ؟

هشام ذ¾ّ

 وخّدام من صغرتو! متأكدة 

الّيل هو باش ينظّم مشاريعو 

ويطلّعهم بلقدا.
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 معاونتكم ليّا مهّمة 

برشا زادا !

تنّجم تعّمل علينا.. كيفاش 

نعاونوك؟

باش نطلب منكم، كان يف 

مقدوركم باش تنقصو من 

مساهمتي يف مرصوف الدار. 

نعطيكم شطر الشهرية 

والشطر اآلخر مع السوايع 

الزايدة، نخصصهم لـمرصويف 

ولـمشاريعي الزوز وهاو باش 

نوريكم ميزانيتي الخاصة 

كيفاش باش تويل.
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هّكة أمورك واضحة 

وحساباتك مضبوطة! أنا متأكّد إّيل إنتي باش 

تنجح يف مشاريعك! أما ما قتليش؟ ياخي 

الّصديقة هذي متاع عيد الـميالد نعرفوها؟

الّناقوز متاع الباب 

عيّش بنتي برّا حل الباب

 أهال عايدة! الباس؟ 

هاك رّوحت؟

عسالمة فريدة! 

حمدللّه وإنتي شنّوة احوالك؟

 الباس، وسفرتك لرتكيا تعّدات بلقدا ؟

 إيه! 

رّوحت البارح وجبت معايا برشا دبش 

واكسسوارات يهزو العقل! تحب نوّريك؟

بالطبيعة! ماذابيّا نشوف!

         أدخل، أدخل
شوف عندي دج¶ الموضة وصنادل وحتى م الصيكان 

حلّوين! آش قولك؟

يارس هبال..

 عجبني الـمريول وها الّساك! 
يواتيو«!

صحيح! عندك

 سيكان فينو ومزيان¶! 
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 ماذابيا ناخذ من عندك الثالثة هاذوم 

مع بعضهم! بقّداش تبيعهم؟

هذومة بـ150 دينار، 

صحيح كالمك، أما غال� عليّا؟ أمي شنّوة قولك؟سومهم رخيّص! وزيد ما فّ�ش منهم.

 حلّوين برشا! و زيد حتّى حد ما عندو منهم

 يف الـمعهد متاعي، أمان أمي!!

 فريدة، تذكّر اليل أحنا ضبطنا الـميزانيّة متاع الشهر مع بوك وهشام خوك 

وما قريناش حسابنا يف مصاريف هّكا ها الشهر.

موش مشكل، تنجمو تخلصوا بالتقسيط. 

آش قولك تدفعيل حقهم عىل أربعة مرات؟

 يا بنيتي ياخي عىل كيفي هو؟ 

ما تنساش خوك باش يبدا يخبّي لـمرشوعو.

 ومدخولنا بش ينقص األشهره الّجاية.

 صحيح ه� حلّوين أما تو عايدة تجيب منهم 

مرة أخرى!

 نعرف يا أمي! أما راهم عىل 4 شهور.. ما 

نتصّورش يأثرو عىل الـميزانيّة، وال تو نقول 

ألختي ليىل تبعثيل فلوس؟

ال، حتّى أختك عندها 

ميزانيّة معيّنة. ما ب� عايلتها و مرشوعها، 

ما عندهاش فلوس لشهاويك!
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شوف. خوذ قطعة وحدة، أك� حاجة 

عجبتك، هّكاكة انّجمو نخبّيو تفتوفة 

لعلّوش العيد كي� برمجنا 

مع بوك.

أووف! ما نتصّورش عندي حل آخر، هشام إنشا اللّه 

تقّدر التّضحية الكب�ة الّيل نعمل فيها!

ما نيش عارف عىل أنا 

تضحية تح¡، أما إشباب 

يارس الـمريول هذا 

فريدة!

 ألو عزيز!  

يلزمنا نـمشيو نربّفو اليوم عىل الغناية 

خاطر غدوة ما عنديش وقت.

عندي 40 دينار ناقص± يف حسا¯ يف البنك 

غدوة بش نتعّد لبنت حومتي إيناس تقّيل شنيّا نعمل.

حقا ، أهوك قيدت أنا وياك يف 

تكوين بعث الرشكات،أّول حصة

 نهار الجمعة

من الغد هشام يقّرر تسوية الـمشكل ويتّجه لطلب الّنصح من إحدى صديقاته التي تقوم برتبّص 

يف مؤّسسة ماليّة..

 إنشا اللّه يرجعو 

لفلوس.
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هشام! يلزمك تـميش للمسؤول عىل الحرفاء يف فرع البانكة متاعك وكان ما تحلّتش 

الـمشكلة الزمك تتّصل بالوسيط البن�.

 كان من الـمفروض نسطحفظ بكشف الحساب 

إيل تبعثهويل البنك كل شهر يف عوض ما نلّوحهم .

يف البنك

يظهريل

 عندك الحق! ها¢ باش نثبّتلك.

بعد نهارين حمد للّه البانك رجعتلك الفلوس يف حسابك!

منو  هاكّا معادش تلّوح يش!

أي هكا كة

 أضمن، قّيل متفايض غدوة 

لعشية؟ ال زمني نـميش نطل 

سامحني بابا، غدوة عىل عّمك.

عندي حّصة تكوين، و معد بش 

نخرج مع صحا¹ ناكل بيتزا!

من الغد هشام و أصدقاؤه يتلّقون تكوينا يف بعث 
الـمشاريع يف مكتب الشغل يف منطقتهم.

آ شبيها ساقك عزيز؟

طاح عليّا كريس ، 

ياخي تفصعت.

أووه!!

عملت كل يش 

أحييت. راهو يوجع برشا!باش تخف الوجايع ويش النافع ر¹..
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خايف نـميش

 نصور عليها يف السبيطار تطلع 

الفاتورة سخونة زيد عليها 

جاب ر� دبّرت رايس الفاص�ت و الدواء.

وبابا سلّفني فلوس. 

تّوة الباس مع الدواء.

 أما يلزمني 

نعود نقرا حسا� باش ما نتلزّش نتسلّف 

من بابا كل مرّة، اليل فيه مكّفيه.

يف أفريل  إّيل تعّد و أنا إنّقل  يف الكمبيوتر 

من بالصتو رضبت صبعي رضبة كب¢ة، 

ملّول عادي،

 أما عقاب العشيّة زراق وتنفخ، تذكّرت © صّححت 

كونرتاتو الخدمة الج�عة من الّنقابة علمو¯ اليل أحنا 

عنا تأمµ عىل الحوادث والـمرض. 

ويتكفلوا بالدواء 

وما تابع.. 

وقتها كلّمت السيّدة متاع الّنقابة باش نتأكّد اليل أنا مأّمن ونعرف 

شنّوة الـمؤّسسات الطبيّة اليل الرشكة متاعنا عاملة معاها 

اتفاقيّات.فلّخر، داويت من غ¢ ما خلّصت يش تقريبا.
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مال زهر!

أي مهم برشا التّأم�. 

ويلزم الواحد يتّبع ويسأل شنّوة التّعويضات 

اليل تعملها التعاونيّات ورشكات التّأم� 

الخاّصة بينا أحنا كشباب، انجمو 

نستنفعوا منها بلقدا.

الـمهم الحفلة باقي مربمجة 

غدوة لعشيّة ؟

بالطبيعة! غدوة 

نشعلوها يا لوالد ! 

حتّى عىل ساق وحدة!
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ف بح

صــر
ب  الت

   الّتربية

المالّية

ب.1 إنها نهاية الّشهر. استلمت راتبي للتّو

ا- سأسارع للّذهاب إلى الّسوق لشراء السترة الجميلة الّتي رأيتها ذلك اليوم
ب- سأّدخر جزءا من راتبي لتحقيق أهدافي

ت- سأشتري هديّة كبيرة لعيد ميالد أفضل صديقة لي

ب.2 الميزانّية هي:

ا- وسيلة لتحديد وتخطيط واالستفادة المثلى من األموال و ذلك لتحقيق األهداف
ب- استمارة لتسجيل الّنفقات 

ت- جدول

ب.3 ما هي األجزاء الثالثة الرئيسّية للميزانية؟

أ - الّتاريخ و المداخيل والّنفقات
ب - الدخل والّنفقات و االّدخار

ت - الّنفقات و المداخيل واّلتوقيع

ب.4 كيف تتّم متابعة الميزانّية ؟

ا- لدي الكثير من المسؤولّيات يستحيل علّي متابعة ميزانّيتي
ب- ال أقوم بتحصيل أيّة ميزانّية ألنني أؤمن بالمصير 

ت- استخدم ورقة لمتابعة وتسجيل جميع نفقاتي ومداخيلي
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1.  إنفــاق األموال بحكمة! 

األسئلة
 

• هل تمّثل الصرصار أم الّنملة ؟ أو باألحرى هل أنت مسرف أو مقتصد؟

• هل تتخّلى على سبيل المثال و في كثير من األحيان عن األشياء الّتي تريدها ؟

 ال يعنــي االّدخــار إنفــاق جميــع األمــوال واالحتفــاظ بالبعــض منهــا علــى حــدة 
لغــرض محــّدد أو لمجــرد التهّيــؤ للمخاطــر الّتــي يخفيهــا الزمــن  بــل هــو توفيــر 
المــال عــن طريــق إضافــة مبالــغ مالّيــة  صغيــرة أو كبيــرة بانتظــام أو بيــن الحيــن 

واآلخــر.

يف تعر

ــاء  ــا إنش ــس. حلمه ــرة بصفاق ــة صغي ــي مؤسس ــاري ف ــم التج ــي القس ــة ف ــى كمتدرّب ــل ليل تعم
معمــل نســيج وتصديــر الســّجاد التقليــدّي. وقــد بــدأت بالفعــل فــي اإلعــداد لمشــروعها المهنــّي 

ولكــن يجــب توفيــر المزيــد مــن الجهــود لتكــون قــادرة علــى قيــادة مشــروعها بشــكل جّيــد.

ســاعد ليلــى علــى التّمييــز  بيــن مــا هــو ضــرورّي و مــا ليــس بذلك!ضــع دائــرة علــى 
ــات . ــن الرّغب ــا ع ــّم تمييزه ــى يت ــات حت ــع االحتياج ــب م ــور التّــي تتناس الّص

رسوم توضيحيّة عن االحتياجات والرغبات 

ين تمر

طبق أكلدّراجة ناريّة
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الشــخصّي  التّأطير 
أرغب في شراء 

كم تكلفتها ؟احتياجاتي

كم تكلفتها ؟ رغباتي 
مجموع االحتياجات

مجموع الرّغبات

مالحظــة! قــد يكــون مــا يعتبــر احتياجــا لــدى أحــد األشــخاص فــي 
ــد  ــال، رصي ــبيل المث ــى س ــره. عل ــبة لغي ــة بالنس ــان رغب ــض األحي بع
ــتخدم  ــن تس ــي حي ــا ف ــة حرفائه ــى مهاتف ــدة إل ــاج عائ ــف: تحت الهات

ليلــى هاتفهــا فــي كثيــر مــن األحيــان لالتّصــال بصديقاتهــا.

سأطرح االحتياجات التّالية في حال لم يكن بحوزتي ما يكفي من المال:

لشــراء  المــال  مــن  يكفــي  مــا  لــدّي  هــل 
األشــياء؟ تلــك  جميــع 

النعم
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نصائح حول االّدخار 
• احتفظ بالقليل من المال كل يوم أو كّل أسبوع.

• ال تشتر شيئا جديدا إذا كان لديك نفسه الزال قابال لالستعمال و اإلصالح.
• اشــتر  أقــّل عــدد ممكــن مــن الهدايــا لعائلتــك. تحــّدث أّوال مــع العائلــة لتّتفــق معهــم حــول هــذا 

الموضــوع.
• أنفق أقل على الحفالت و االحتفاالت إن كان ذلك ممكنا .

• حافــظ علــى أقــّل مقــدار مــن المــال نقــدا فــي محفظتــك )و اتركــه فــي مــكان آمــن: فــي المنــزل، 
فــي حســاب مصرفــّي...(.

• إذا قمت بإرسال المال لعائلتك في أرض الوطن أو القرية ال ترسل كل ما تجمعه من مال
 و احتفظ بالبعض منه لتلبية االحتياجات الخاّصة بك أو لحاالت الّطوارئ.

• فّكر في أهدافك الّتي تمتّد على المدى الطويل كّل يوم لتتذّكر الّسبب وراء هذا االّدخار

 و يمكنك كتابتها  أو رسمها وعرضها: بجانب سريرك و على الهاتف... 

ــة  ــواع الّنفقــات: الّنفقــات األساســّية )االحتياجــات، مثــل التغذي ــز بيــن أن • نحــن بحاجــة إلــى التميي

والمــاء...( والكمالّيــات )الرّغبــات، مثــل ألعــاب الفيديــو أو منتجــات التجميــل(.

• التصــرف بعنايــة  فــي األمــوال المحققــة  مــن اآلخريــن )حــاالت التحويــل( االّدخــار للوقايــة: االّدخــار 

هــو ضــرورة وواجــب. االّدخــار لتأميــن المســتقبل!

• االّدخار هو التخّلي عن الرغبة الفوريّة وذلك قصد االستثمار وتحقيق األهداف في المستقبل.

هاّمة  معلومات 

قولة مأثورة!

» القرش األبيض ينفع 
في اليوم األسود« 
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2. حــدد ميزانيتك الخاصة!

1

كنت تّوة بركة نعمل يف بروفة، اهال عزيز!

نتقابلو غدوة باش نكملو آخر 

غناية.

أمي وبابا حاجتهم بيا 

أّول العشيّة، نكمل معاهم 

ونتقابلو.

إنتي مش عملت تكوين يف الترصّف الـ�يل، تنجم تعاوننا 

باش نحّرضو ميزانية العايلة ؟ 

بالطبيعة! أتو تشوف

 ما اسهلها.

1

كنت تّوة بركة نعمل يف بروفة، اهال عزيز!

نتقابلو غدوة باش نكملو آخر 

غناية.

أمي وبابا حاجتهم بيا 

أّول العشيّة، نكمل معاهم 

ونتقابلو.

إنتي مش عملت تكوين يف الترصّف الـ�يل، تنجم تعاوننا 

باش نحّرضو ميزانية العايلة ؟ 

بالطبيعة! أتو تشوف

 ما اسهلها.

ميزانيّة أسرة هشام 

ميزانّية عائلة هشام 

قــرّر هشــام ووالــداه تقييــم مداخيلهــم فــي الشــهر القــادم. حيــث يعتقــد هشــام أنــه يســتطيع كســب 200 دينــار  
مــن خــالل ســاعات العمــل اإلضافّيــة عــالوة علــى  صافــي راتبــه  الــذي يســاوي 500 دينــار كمــا يتلّقــى والــد هشــام 

جرايــة تقاعــده الّتــي تقــّدر ب 650 دينــار كمــا تــرى 
مــن  دينــار   150 تكســب  أن  يمكــن  أنّهــا  والدتــه 
خــالل أنشــطة الخياطــة إضافــة إلــى مــا ترســله 
لهــم ابنتهــم الكبــرى ليلــى مــن مــال والــذي يبلــغ 

ــهريا. ــار ش 200 دين
الدخــل  بتقييــم  ووالــداه  هشــام  قــام  عندمــا 
فــي  الّتخطيــط  مــن  انطلقــوا  القــادم،  للّشــهر 
كيفّيــة إنفــاق هــذا المــال. حيــث فكــروا )أوال أنــه 
ال بــد مــن ســداد آجــال قــرض شــراء المنــزل )210 
دينــار( ثــّم دفــع فاتــورة الغــاز والمــاء والكهربــاء 
الّتــي قــّدرت ب 80 دينــار أمــا بالنســبة لمصاريــف 
التغذيــة النقــل و الــدواء فقــدرت كلفتهــا علــى 
فاتــورة  تبلــغ  130دينــارا.  و   120 و   350 التوالــي 
هاتــف الوالديــن حوالــي 30 دينــارا كمــا يتعّيــن 
مصاريــف  مقابــل  دينــار   80 ب  يقــدر  مــا  ســداد 
الخصوصيــة  والــدروس  المدرســية  العــودة 
باألقســام  تعليمهــا  تــزاول  التــي  البنتهــم 
فــي  الّذهــاب  هشــام  والــدة  تعتــزم  الثانويــة. 
رحلــة لتهنئــة ابنــة أخيهــا بالــوالدة وتقديــم هديّــة 

دينــار(.  100( للمولــود 

أن  )الحظــوا  ميزانّياتهــم،  احتســاب  بعــد 
ويســتوجب  المــال  بعــض  ادخــار  بإمكانهــم 
العيــد  50 دينــار لشــراء خــروف  مــا قيمتــه  وضــع 
وتخصيــص الباقــي لحــاالت الطــوارئ  ومشــاريع  

أخــرى(.

المداخيل
المداخيل القارّة

مداخيل األّم )الخياطة( 

الراتب الشهرّي القار لهشام

المجموع الفرعّي للمداخيل المتغّيرة

الّنفقات األساسّية )االحتياجات(

مصاريف اختياريّة )الّرغبات(

سفر األّم لزيارة ابنة أخيها + الهديّة

المجموع الفرعّي )الّرغبات(

سداد قرض المنزل
الغاز والكهرباء والماء

التغذية

النقل والّتنقل )سّيارة أو وسائل الّنقل العمومّية(
الصّحة/األدوية

االتّصال )هاتف الوالدين(

نفقات مزاولة أخت هشام الّصغرى لتعليمها الثانوّي
المجموع الفرعّي)االحتياجات( 

مداخيل األّب المتقاعد 

المبلغ المحّول من طرف األخت الكبرى القاطنة بالخارج 
المجموع الفرعّي للدخل القارّ

المداخيل المتغيّرة  

مجموع المداخيل

النّفقات

مجموع الّنفقات

بما في ذلك ادخار لشراء خروف العيد :  50 دينارا
المداخيل – النّفقات )االّدخار(

المبلغ )بالّدينار(

500

150

150

210

350
120
130
30
80

1000

100

100
1100

400

80

1500

650
200

1350

بمــا فــي ذلــك اّدخار لحاالت الّطوارئ وغيرها من المشــاريع:350 دينار ا
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أسئلة 

• هل قمت بإعداد ميزانية ؟

ال  نعم     

• إذا كانت اإلجابة بنعم، هل قمت بتدوينها أو أنك اكتفيت بالذاكرة فقط ؟

   الكتابة                    الّترسيخ في الّذاكرة

الميزانّيــة هــي وســيلة ألخــذ القــرارات، التخطيــط و توظيــف األمــوال بشــكل 
أفضــل لتحقيــق األهــداف

يف تعر
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ين تمر

لقــد رأيــت كيــف أعــّد هشــام وعائلتــه ميزانياتهــم. حــان اآلن دورك لتعميــر ميزانيتــك الخاصــة! ال تنــس 
احتســاب الّتحويــالت المالّيــة الّتــي ترســلها إلــى عائلتــك بالبلــدة أّو المــال الــذي تتلّقــاه مــن أحــد 

األقــارب العامــل بالخــارج.

انتبــه! مــن الّضــروري أن يكــون الســطر األخيــر إيجابيـّـا وإال ســيعتبر أنــه ليــس لديــك دخــل 
كاف، وبالتّالــي ليــس بحوزتــك مــا يكفــي مــن المــال لتغطيــة جميــع نفقاتــك.

إذا كنــت تتوقــع نفقــات ضخمــة خــالل األشــهر القادمــة، ابــدأ باّدخــار بعــض المــال كلمــا اســتطعت 
حتــى ال تكــون ميزانيتــك غيــر متوازنــة عنــد حلــول اآلجــال.
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المداخيل

الّنفقات

المجموع الفرعّي
غيرها

مجموع المداخيل

الّنفقات األساسية )االحتياجات(
الغاز والكهرباء و الماء

  التغذية
النقل

الصّحة/األدوية 
االتّصال )الهاتف(

غيرها
المجموع الفرعّي )االحتياجات(

نفقات اختياريّة )الرّغبات( 

المجموع الفرعّي )الرّغبات(
مجموع الّنفقات  

المداخيل = النّفقات 

االّدخار

بما في ذلك االّدخار لحاالت الّطوارئ

المبلغ )      (
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• توجد أداة تستخدم إلدارة المداخيل أال وهي: الميزانّية.

• إلعــداد الميزانيــة يجــب احتســاب المداخيــل والمصاريــف و بفضــل هــذا الحســاب نحــدد القــدرة 
علــى االدخــار وبالتالــي المبلــغ الــذي يســتطيع الفــرد ادخــاره

 
• )فــي بعــض األحيــان نضطــر الــى تحييــن الميزانيــة نتيجــة أحــداث غيــر متوقعــة أو تغيــرات فــي 

الماليــة( الوضعيــة 

ــة إنفــاق المــال و اّدخــاره بطريقــة تســاعد علــى  ــاذ القــرار بشــان كيفّي ــة علــى اتّخ • تســاعد الميزانّي
تحقيــق األهــداف.

هاّمة  معلومات 

3. متابعــة الميزانيـّـة التّي وضعتهــا و التقيّد بها!

هشام الشخص الذي يحرص دائما على توّخي الحذر 
اســتطاع هشــام تفــادي كثيــر مــن الّنفقــات خــالل فصــل الّصيــف. فــي الواقــع كان هنــاك 
العديــد مــن المهرجانــات الموســيقّية الّتــي لــم يكــن يســتطيع تفويتهــا ، بالّتالــي  فقــد أخذ 
فــي االعتبــار  تكاليــف حضــور بعــض الحفــالت ضمــن ميزانيتــه علــى الرّغــم مــن وجــود بعــض 
الّنفقــات األخــرى.  يقــوم هشــام  فــي بعــض األحيــان بمراجعــة نفقاتــه وذلــك  باحتســاب 
مــا تبّقــى لــه مــن مــال اعتمــادا علــى ورقــة متابعــة الّنفقــات فهــو مــدرك تمامــا بــأن نفقاتــه 
تجــاوزت مــا كان متوقعــا بكثيــر لذلــك ارتــأى  متابعــة ميزانّيتــه بعنايــة . علــى الرغــم مــن أن  
هشــام قــام  باّدخــار بعــض المــال لشــراء هاتــف ذكــّي إال أنــه  قــرّر تأجيــل ذلــك حتــى يتمكــن 

مــن تعويــض تلــك الّنفقــات اإلضافّيــة.

2

يف اليوم الـموايل يف آخر الّنهار يف الـمكتب

 
مريم ها

بش نهز سا� ونجي 

نعملوا كاس تاي مع 

بعضنا !

مريم ! شنيّا حوال 

العايلة ؟ والّصحة ؟ 

يف قاعة الّشاي

لباس . شوف العرض إّيل 

عطاتهويل البانكا متاعي

هاذي خدمة sms تخليك اتبع نفاقاتك

 يف حسابك البن¢

هايل

والّهي حاجة

 عمليّة برشا نوّيل نعرف قّداش 

رصفت يف أي وقت !
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األسئلة
 

•  ماذا فعل هشام للتقّيد بميزانّيته ؟

للتقيد بالميزانية لكل منا طريقته الخاصة! 

يقــوم هشــام كل ليلــة بتدويــن كل مــا أنفقــه فــي كنــش 
صغيــر أّمــا بالّنســبة لصديقتــه ليلــى فهــي تتابــع نفقاتهــا 
علــى هاتفهــا الخلــوي ّمــن خالل خدمــة اإلرســالّيات القصيرة 

الّتــي يوفرهــا البنــك.

• األخذ بعين االعتبار الّنفقات غير المتوّقعة في الميزانّية 
• تذكر دائما المبلغ المالّي الذي خططت إلنفاقه 

• قم بمتابعة المبالغ الّتي تنفقها

• احرص على عدم تجاوز نفقاتك لميزانّيتك 
• إذا أنفقت الكثير لشراء شيء ما، احرص على إنفاق القليل لشراء شيء أخر.

• أعّد قائمة تمكنك من تقليص النفقات 
• إشراك العائلة في إعداد الميزانّية و الّتقّيد بها 

• أحرص أن ال تكون مّدخراتك في المتناول حتى ال يتم إنفاقها.

نصائح للتقيد
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ين تمر
المداخيــل  متابعــة  ورقــة  فــي  تمّعــن 
الخاّصــة  الّنفقــات  متابعــة  وورقــة 
مّدخراتــه:  باحتســاب  قــم  ثــم  لهشــام 

خيــل  ا لمد ا بعــة  متا قــة  ر و

ت لّنفقــا ا بعــة  متا قــة  ر و

االسم : هشام 
الّشهر : فيفري

الّسنة : 2015

الّتاريخ
الوصف

خيــل ا لمد ا ع  مجمــو

المبلغ)بالّدينار(
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تقديم هدّية إلى صديقته

شراء معطف جديد
المساهمة في نفقات العائلة

الهاتف واإلنترنت

تناول وجبة الغداء مع األصدقاء

نعم  أو  ال

محتســب
 فــي الميزانّيــة

الّتاريخ

المجموع

إجمالي الّدخل - النّفقات 

االّدخار

المبلغ)بالّدينار(الوصف
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2015 / 02 / 20
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40
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االسم : هشام 
الّشهر : فيفري

الّسنة : 2015
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حــان اآلن دورك ! بإمكانــك اســتعمال الوثيقتيــن المصاحبتيــن أســفله لمتابعــة مداخيلــك
 و نفقاتــك و كذلــك للتقيــد بالميزانيــة و بالتالــي تحقيــق أهدافــك. 

االسم : 

ــل خ لّد ا ــة  بع متا ــة  ثيق و

الّشهر : 
الّسنة : 

البياناتالّتاريخ

مجمــوع المداخيل

المبلغ)بالّدينار(
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ت ــا لنّفق ا ــة  بع متا ــة  ثيق و

االسم : 

الّشهر : 
الّسنة : 

محتسبالمبلغ)بالّدينار(البياناتالّتاريخ
 في الميزانّية

نعم        ال

ــل - النّفقات(  االّدخار = )المداخي

الّدخل  إجمالي 

إجمالــّي النّفقات 
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•  للمحافظة على سالمة ميزانيتك عليك أن تتذكر المبلغ الذي خصصته لإنفاق
• عند إعداد الميزانية البد من األخذ في االعتبار النفقات الغير متوقعة 

• إشراك العائلة في إعداد الميزانّية و التقّيد بها .
• يجــب أن تعــرف المقــدار  اإلجمالــي للّدخــل الّخــاص بــك، إذ أّن معرفــة كــم تكســب يعتبــر خطــوة مهّمــة 

للتحّكــم فــي األمــوال والّتخطيــط المســّبق للنفقــات الخاّصــة بــك.
• يجــب عليــك معرفــة المبلــغ اإلجمالــّي لنفقاتــك، األمــر الــذي يعتبــر فــي غايــة األهمّيــة للّتحكــم فــي الميزانّيــة. 

بإمكانــك تعديــل نفقاتــك فــي حــال تبّيــن لــك أنّهــا تجــاوزت مــا كان متوّقعــا.
• حــذار! إذا كان دخلــك غيــر منتظــم بمــا يعنــي أنــك تحصــل علــى مبلــغ مختلــف كل شــهر فانّــه باســتطاعتك 

تبعــا لذلــك تحديــد ميزانّيــة خاّصــة بــك عــن طريــق حســاب متوســط الّدخــل واالّدخــار عنــد كســب المزيــد 
لتعويــض المــرّات الّتــي تكســب فيهــا أقــّل.

• انطالقــا مــن نشــاطك االقتصــادي قــم باختيــار كيفيــة إعــداد ميزانيتــك كل شــهر ،كل أســبوع أوحتــى كل 
ــا أنــت صاحــب القــرار. يوميــن .و مــع ذلــك  عملي

هاّمة  معلومات 

4. الحفــاظ  على الوثائــق الماليّة الخاّصة بك !

1

ّحة والديك عاونوك عىل رشيان  فاطمة يعطيهم الص

هل بقرتني تبارك الّله مزيانني زادة !

عيشك يونس ! يت حّتى 

أنا عندي الزهر مانجّمت نتلهى بيهم 

كان يك أنت عاونتني عىل توزيع الحليب

 ّ بـام أن

ّ نجم مالقيتش خدمة نفرح يك نعاونك وقت إل

ّحة ؟ تعرف أنا نحب  والّله يعطيك الص

خدمتي برشا و انشاء الّله يجي إنهار

ّ ننتج فيه الجنب زادة ! ّ نول  إل

والّله فكرة هايلة 

هذي ؟

فاطمة :  » أؤكد لكم أني دفعت الفاتورة! صّدقوني«  ! 

عندمــا تلقــت فاطمــة و عائلتهــا فاتــورة الكهربــاء بــادرت العائلــة بتكليفهــا بالذهــاب إلــى أحــد الشــبابيك 
ــار  ــاع التّي ــوم   بانقط ــوا ذات ي ــم فوجئ ــوب، إال أنّه ــغ المطل ــع المبل ــاز لدف ــاء و الغ ــركة الكهرب ــة لش التابع
الكهربائــّي ممــا أثــار غضبهــم و دفــع فاطمــة للّتوجــه للشــركة المعنّيــة لتقديــم شــكوى. آنــذاك علمــت 
ــه لــم يتــّم ســداد الفاتــورة األخيــرة  بالرّغــم مــن ثقتهــا الّتامــة أنّهــا قامــت  فاطمــة مــن أحــد  الموّظفيــن انّ
بدفــع الفاتــورة  .و عندمــا طلــب منهــا تقديــم دليــل علــى الّدفع)الفاتــورة مــع ختــم الّدفــع عليها(تذّكــرت 
بأنّهــا تخّلصــت مــن الفاتــورة و بالتالــي وجــدت نفســها  مجبــرة علــى دفــع فاتــورة هــذا الّشــهر و الّشــهر 
الماضــي و كذلــك تكاليــف إرجــاع التّيــار الكهربائــّي للمنــزل . حاولــت فاطمــة إقناعهــم بأنّهــا دفعــت 
المبلــغ المســتحّق إالّ أن  أحــد الموّظفيــن  أخبرهــا بوقــوع بعــض المشــاكل فــي نظــام الكومبيوتــر فــي 
بعــض األحيــان   بالّتالــي يتمثــل الحــّل الوحيــد فــي االســتظهار بالفاتــورة مــع ختــم الّدفــع . لــم تتوقــع 
فاطمــة و عائلتهــا هــذه الّنفقــات اإلضافّيــة الّتــي ســتتكّبدها ميزانّيتهــم كمــا ليســت لديهــم أدنــى فكــرة 

حــول ســبل توفيــر المــال لدفــع هــذا المبلــغ.

لقــد شــاهدنا فــي الّصــور التوضيحّيــة أن هشــام تعــرّض إلــى مشــاكل بعــد أن تخّلــص مــن كشــوفاته البنكّيــة. 
دعونــا نســتمع اآلن إلــى قّصــة فاطمــة

أسئلة 

• ما الذي حدث لفاطمة ؟

• ما الذي كان يجب على فاطمة فعله لتجنّب هذه المشاكل؟
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أربط الوثائق الهاّمة بالمعلومات الّتي تحتويها:

المداخيل المتوقعة وتحديد الّنفقات

أدوار ومسؤولّيات صاحب العمل واألجير 

مبلغ القرض ، والفائدة، والمّدة و الّدفع الشهرّي 

مبلغ وتاريخ السحب وإيداعات االدخار

عمولة الّتامين، األحكام والشروط.

مبلغ الراتب والتاريخ

تسجيل الّنفقات و المداخيل
  األسبوعّية / الشهريّة

عمليات اإليداع والسحب، والتعويض على 
الفائدة والعموالت على الحساب

الميزانّية عقد العمل

كشف الحساب  عقد الّتامين 

ورقة المتابعة الشهريّة  دفتر االّدخار 

عقد القرض  ورقة المتابعة 
الشهريّة 

هاّمة  معلومات 

• عندما تكون لديك وثائق مالية مرتبة بشكل جيد فهي تساعدك على التصرف في المداخيل 

و النفقــات الخاصــة بــك. تحتــوي الوثائــق المالّيــة  علــى ســبيل المثــال: ميزانّيتــك، بطاقــات متابعــة المداخيــل 
والّنفقــات و عقــود القــرض أو المدخــرات والكشــوفات البنكيــة  الخاّصــة بــك ...

• تبّين الوثائق المالّية الّنفقات السابقة الّتي من شأنها أن تساعدك على إعداد ميزانّية في المستقبل.

• تعتبــر الوثائــق مثــل عقــد العمــل أو عقــد القــرض الّخــاص بــك علــى غايــة مــن األهميــة فــي حــال وجــود خــالف 
بينــك و بيــن صاحــب البنــك الراجــع لــك بالنظــر.

• تعتبر نسخة من بطاقة الّتامين، الخاصة بك إن وجدت،   مهّمة ألنها الدليل على أنك تتمّتع بالّتغطية.

ــة الّخاصــة بــك مهّمــة ألنّهــا: تســاعدك فــي حــال  • تعتبــر نســخة مــن جــواز الســفر، إن وجــدت، أو بطاقــة الهويّ

ضيــاع هــذه الوثائــق أو إذا أردت الحصــول علــى بطاقــة جديــدة أو جــواز ســفر جديــد. و يكــون ذلــك أكثــر أهمّيــة 
فــي حــال عملــك فــي الخــارج.

ــة األخــرى مهّمــة لمتابعــة المّدخــرات أو الرصيــد  • البيانــات للبنــك الــذي تتعامــل معــه أو المؤّسســات المالّي
الّخــاص بــك .



   الّتربية

 المالّية 
ت.1 ما هي أفضل طريقة اّدخار بالنسبة لك ؟

أ - أحتفظ بأموالي في المنزل  هو أمر عملي بالنسبة إلي 
ب - أودع أموالي في البنك ألّن ذلك أكثر أمانا. 

ت - أودع أموالي في مجموعات اّدخار نظرا النخراط عديد من أصدقائي في هاته المنظومة
ث-  لكل طريقة مزايا و عيوب لذلك أدرس كل واحدة حتى يتسنى لي اختيار الطريقة التي تتماشى

 و احتياجاتي

ت.2 إّن معيار األمن هو أحد المعايير الّتي يجب أخذها في عين االعتبار عند اختيار طريقة االّدخار .

ا. صحيح 
ب.خطأ 

ت.1إذا أردت بعث مشروع خاص في غضون سنوات  ما هو منتج االدخار األنسب لك ؟

ا. فتح حساب على دفتر ادخار
ب. فتح حساب ادخار للمشروع

ت. فتح حساب ادخار ألجل محّدد

ت االّدخار 
ت   معرفــة منتجا

42
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1

مهدي لقيت عرض إّدخار باهي ؟

تصّفحت مواقع برشا بنوك و شفت أغلب عروض إّدخار الّسكن إنجمو نقتصدو بالشويّه 

بالشويّه بش نبنيو الّدار ، « فليّس مع فليّس يوليو كديّس » . و إّيل نربحوه 

بحساب إّدخار سكن خ� مّيل نربحوه بحساب إّدخار عادي

 باهي برشا ! أّما زعمة 

فيه جوانب سلبيّة ؟

أي نعم نخرسوا اإلمتيازات الّرضيبيّة إذا نجبدو الفلوس

 يف أقل من 3 سن² . أّما يف كل األحوال تّوا يلزمنا 

نقتصدو و نّدخرو مّدة سنوات قبل منخمو 

نرشيو . شقولك إنت ؟

أي أنا موافقتك أّما نجمو 

نخّمو يف رشيان أرض 

والبني يجي مبعد .

غدوة ناخو مواعيد مع البنوك 

بش ناخو أك¹ معلومات

 من بعد نختار أناهيّا 

البنكا إّيل تساعدنا
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ــلوب االّدخار المناسب لك  1. اختيار أس

1

ّحة والديك عاونوك عىل رشيان  فاطمة يعطيهم الص
هل بقرتني تبارك الّله مزيانني زادة !

عيشك يونس ! يت حّتى 
أنا عندي الزهر مانجّمت نتلهى بيهم 
كان يك أنت عاونتني عىل توزيع الحليب

 ّ بـام أن
ّ نجم مالقيتش خدمة نفرح يك نعاونك وقت إل

ّحة ؟ تعرف أنا نحب  والّله يعطيك الص
خدمتي برشا و انشاء الّله يجي إنهار
ّ ننتج فيه الجنب زادة ! ّ نول  إل

والّله فكرة هايلة 
هذي ؟

الّدينار

واآلن بعــد أن قمــت بوضــع ميزانّيتــك الشــخصّية )أو الخاّصــة بعائلتــك(، أصبحــت تعــرف المبلــغ الــّذي يمكنــك أن 
تّدخــره كل شــهر وكــم تحتــاج لالّدخــار حّتــى تتمّكــن مــن تحقيــق جميــع أهدافــك.

الّخــاص  إنفــاق المــال  1. ليلــى تفّضــل االّدخــار فــي حســاب بالبنــك حيــث يســاعدها ذلــك فــي االمتنــاع عــن 
المهنــي.   بمشــروعها 

2. أم ليلــى هــي أحــد أعضــاء مجموعــة اّدخــار تقــوم مــن خاللهــا هــي وباقــي األعضــاء باّدخــار بعــض المــال 
أســبوعّيا   

3. ال يثق يونس في أّي شخص إلدارة أمواله لذلك هو يحتفظ بها في مكان مخّبأ في المنزل )تحت الّسرير( 
4. تفّضل فاطمة شراء األبقار و بيعها عند الحاجة

أسئلة 
• ما هي طرق االّدخار المعتمدة من قبل الشخصّيات المذكورة أعاله؟

• هل هي رسمّية أو شبه رسمّية أو غير رسمّية؟

• و ما هي طرق االّدخار الّتي تستخدمها أنت ؟
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ين تمر

السلبيات المزايا

ــر.   ــم أكث ــرف عليه ــاه للتّع ــدول أدن ــل الج ــا .أكم ــا و عيوبه ــا مزاياه ــار له ــة اّدخ كّل طريق
فــي العمــود األخيــر، يمكنــك تقييــم أســاليب االّدخــار علــى 10 )10/10 األكثــر ضمانــا، 5 

ــا (. ــّل ضمان ــطة و 1 األق المتوس

إلكمال هذا الجدول، فّكر على سبيل المثال في :

• أمن المال الّخاص بك ,
• إمكانّية سحبه كلما تريد ,

• الوقت الالزم لسحب األموال ,
• القدرة على ادخار الكثير أو القليل من المال,

المّدخــرات  خــالل  مــن  قــرض  علــى  الحصــول  علــى  القــدرة   •
بــك، الخاّصــة 

• إمكانيــة الحصــول علــى عائــدات مــن أموالــك المدخــرة أو علــى 
األقــل المحافظــة علــى قيمتهــا .)فــي حالــة تضخــم مالــي مثــال(
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االّدخار ياطرق  ا لمز ــلبياتا )عالمة العيوب / الس األمن 
)10 على 

طريقة رسميّة
• البنك

• مجامع الّتامين )بالّنسبة لطرق
االّدخار المتعلقة بالّتامين مثل 

الّتامين على الحياة(
• مؤّسسات التوظيف

الجماعّي في األصول 
المنقولة )المنتجات 

المعروضة في كثير من 
األحيان عن طريق البنوك (

طريقة شبه رسميّة
مجموعة اّدخار )أصدقاء و زمالء 

العمل والجيران(

طريقة غير رسميّة 
• في المنزل )نقدا أو خزنة أو 

حّصالة أو جورب من الّصوف(
• االّدخار العيّني )الذهب 

والمجوهرات و المواشي 
واألراضي والمنازل وغيرها(

• إيداع المال لدى أحد األقرباء

التّأطير الشخصّي
 

أنا على دراية اآلن بمزايا و عيوب مختلف طرق االّدخار و قد اخترت اعتمادا على أهدافي
و ميزانيتي طريقة اّدخار لكّل مشروع من مشاريعي:

هاّمة  معلومات 

طريقة االّدخار المختارةأهدافي

يوجــد العديــد مــن الطــرق لالّدخــار لــذا يتحّتــم علينــا الّتعــرف 
علــى مختلــف طــرق االّدخــار الختيــار الّطريقــة الّتــي تتناســب مــع 

احتياجاتــك و أهدافــك!

قولة مأثورة!

»اّلي ما عندوش حويجة 
تحت راسو ما يرقدش«
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2. حســن اختيار وسيلة االّدخار 
منتــج االّدخــار هــو علــى ســبيل المثــال حســاب علــى الدفتــر بأجــر يصــل إلــى 1 3.5 %  فــي الّســنة أو 

حســاب اّدخــار الّســكن علــى مــدى 5 ســنوات 

الّتــي نعــرف خصائصهــا  المــال و  اّدخــار  أحــد طــرق  االّدخــار إذن هــو  منتــج 
مثــل: المحــّددة 

• معّدل األجر *
• رسوم الحساب )فتح و غلق الحساب...(

• التوصل إلى االّدخار/مرونة الّسحب
• سهولة استخدام الخدمة

• شروط فتح حساب اّدخار 
• الّضمان والّسالمة / المخاطر

•  توفر المال
• الغرض من االّدخار )األهداف الّتي نّدخر من أجلها(

يف تعر

ــر حيــث يجــب عليــك أن تســأل إذا كان هــذا المعــّدل الصافــّي أو اإلجمالــّي و هــل يقــوم صاحــب  *عليــك االنتبــاه ألســعار الّتأجي
الحســاب   بقبــض كامــل ســعر الّتأجيــر المحســوب أو يجــب أن تخصــم منــه الضرائب.عليــك االنتبــاه أيضــا لمعــّدل التضّخــم 

ــال. ــك الم ــب ل ــي تجل ــت و بالّتال ــرور الوق ــع م ــة م ــى ذات قيم ــوف تبق ــك س ــن أن أموال ــد م للّتأك

1 يتوافق سعر الّتأجير مع اّلنسبة المحّددة من قبل البنك المركزّي في ماي 2015 و يمكن أن يتغّير مع مرور الوقت  

2 الجــواب )أجــب علــى ظهــر الورقــة(: منتــج االّدخــار للمشــروع الّتــي مــن شــأنها أن تســمح لهــم باّدخــار األمــوال شــيئا فشــيئا لهــذا 
الهــدف فقــط. ســوف يتمّكــن كل مــن ليلــى و مهــدي مــن اختيــار منتجــات اّدخــار الســكن بســهولة اكبــر عنــد حصولهمــا علــى 

قــرض لشــراء شــّقة.

فيما يلي منتجات االّدخار الثالثة الرئيسيّة و الرسميّة:

• يتناســب دفتــر  الّحســاب علــى الّدفتــر أو حســاب  االّدخــار  إذا كنــت ترغــب فــي الوصــول إلــى أموالــك 
فــي أي وقت.  

• حســاب ادخــار لمشــروع مناســب لــك فــي حــال أردت اّدخــار مبلــغ محــدد كّل شــهر مــن اجــل اّلوصــول إلــى 
هــدف محــّدد أو غيــر محــّدد )مشــروع العــودة و الســكن والتقاعــد والتعليــم / الّدراســة، والــزّواج...(.

ــل إذا كنــت ترغــب فــي اســتثمار أموالــك فــي أهــداف طويلــة المــدى  ــة ألّج ــل أّو الوديع ــاب ألج • الّحس
ــاح مــن خــالل الّتعهــد بعــدم اســتخدامها لفتــرة محــددة مــن الزّمــن يتــّم  )وهــذا يعنــي أّن أموالــك تنتــج األرب
أنــواع الحســابات  تحديدهــا مســّبقا و تعتبــر أســعار الّتأجيــر المطّبقــة بشــكل عــام أعلــى بالمقارنــة مــع 

األخــرى(.

سؤال
فــي غضــون ســنوات قليلــة، يرغــب كل مــن  ليلــى ومهــدي فــي شــراء أرض و بنــاء منــزل عليهــا فمــا هــّي 

إذن طريقــة االّدخــار األنســب لهــذه الحالــة 2؟
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لــدى كل نــوع مــن المنتجــات مزايــاه وســلبياته )علــى ســبيل المثــال ســعر تأجيــر مختلــف ( ومــن أجــل االختيــار الجّيــد لمنتــج االّدخــار 
ينبغــي أن ال تقتصــر المعرفــة علــى خصائــص المنتجــات فقــط بــل ينبغــي أن تشــمل أيضــا المعرفــة الجّيــدة لنفســك عــن طريــق 

طــرح األســئلة الّتاليــة:

• وضعــك الشــخصّي: دخلــك؟ الّنفقــات الخاّصــة بــك )بمــا فــي ذلــك ســداد قــرض إن وجــد(؟ مــا هــو مقــدار المّدخــرات الخاّصــة 

بــك؟ مــا هــو حجــم المبلــغ الــذي تّدخــره عندمــا يكــون كّل شــيء علــى مــا يــرام؟ مــا هــو مقــدار المــال الــذي يمكنــك اّدخــاره بفضل 
إدارة أموالــك بشــكل جّيــد؟

• أهدافــك: مــا الغــرض مــن االّدخــار؟ لحــاالت الّطــوارئ؟ للّدراســة؟ لتأســيس مؤسســة؟ للعــودة إلــى تونــس؟ المتــالك مســكن ؟ 
للّتقاعــد؟

• آفاقك: على اّي بعد زمنّي يمكنك اّدخار أموالك؟تجميدها  ؟ 
• شــخصّيتك: هــل تريــد المخاطــرة أم ال؟ ال تقحــم نفســك فــي اســتثمارات محفوفــة بالمخاطــر إذا كنــت تفتقــر للمعرفــة الجّيــدة 

باألســواق المالّيــة!

حــذار مــن الّدعايــات الكاذبــة! تذّكــر أنــه ال يوجــد أّي منتــج اّدخــار يســمح بالحصــول علــى عوائــد عاليــة دون مخاطــر، 
خصوصــا فــي وقــت قصيــر.

ئــح نصا

أمثلة من األسئلة التّي يمكن أن تطرحها على مؤّسسة ماليّة 
حتى تتمكن من اختيار منتج االّدخار المناسب

• هل يمكننا إجراء سحوبات عندما نريد؟ أو ما هّي الفترة الزمنّية الّتي يبقى خاللها المال مجّمدا ؟
• ما هو سعر الّتأجير على األموال الموّظفة؟

• هل يجب  دفع ضرائب على أسعار الّتأجير المترتّبة على حساب االّدخار  ؟ إذا كان األمر كذلك، فبأّي 
سعر؟

• ما هي الخدمات المالّية الّتي يمكن أن نتمتع بها إذا قمنا بفتح حساب ادخار؟ على سبيل المثال،
 هل نتمتع بتسهيالت في إجراءات الحصول على قرض إذا قمنا بفتح حساب اّدخار؟

• هل يتوّجب علينا توظيف المال في استعماالت محّددة )الّسكن، التقاعد ...( أو مكان محّدد )فقط
في تونس، على سبيل المثال(؟

• هل يّتسم الجدول الزمني لالّدخار بالمرونة؟ )بما يعني هل  نحن ملزمون  بدفع مبلغ معّين في 
تاريخه المحّدد أو يمكننا  القيام  بدفعات بناء على رغباتنا؟(

• هل هناك حد أدنى من المال يجب إيداعه؟
• هل يتوجب علينا دفع رسوم في حال أردنا القيام بسحب سابق ألوانه؟ إذا كان األمر كذلك، بكم

تقّدر هذه الرسوم؟
• كيف يستعمل الحرفاء هذا النوع من الحساب في العادة؟

• هل هنالك حد أدنى من المال الذي يجب إيداعه عند فتح حساب أو مبلغ يجب أن يبقى بشكل
دائم في حساب االّدخار؟

• هل هناك مكافآت وفاء في شكل رصيد إضافّي على الفائدة في حال كان االّدخار مستقرّا؟
• هل من الّسهل تمرير حساب االّدخار هذا لألبناء أو ألحد األقارب في حالة اّلوفاة؟
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مهدي لقيت عرض إّدخار باهي ؟

تصّفحت مواقع برشا بنوك و شفت أغلب عروض إّدخار الّسكن إنجمو نقتصدو بالشويّه 

بالشويّه بش نبنيو الّدار ، « فليّس مع فليّس يوليو كديّس » . و إّيل نربحوه 

بحساب إّدخار سكن خ� مّيل نربحوه بحساب إّدخار عادي

 باهي برشا ! أّما زعمة 

فيه جوانب سلبيّة ؟

أي نعم نخرسوا اإلمتيازات الّرضيبيّة إذا نجبدو الفلوس

 يف أقل من 3 سن² . أّما يف كل األحوال تّوا يلزمنا 

نقتصدو و نّدخرو مّدة سنوات قبل منخمو 

نرشيو . شقولك إنت ؟

أي أنا موافقتك أّما نجمو 

نخّمو يف رشيان أرض 

والبني يجي مبعد .

غدوة ناخو مواعيد مع البنوك 

بش ناخو أك¹ معلومات

 من بعد نختار أناهيّا 

البنكا إّيل تساعدنا
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يف اليوم الـموايل يف آخر الّنهار يف الـمكتب

 
مريم ها

بش نهز سا� ونجي 

نعملوا كاس تاي مع 

بعضنا !

مريم ! شنيّا حوال 

العايلة ؟ والّصحة ؟ 

يف قاعة الّشاي

لباس . شوف العرض إّيل 

عطاتهويل البانكا متاعي

هاذي خدمة sms تخليك اتبع نفاقاتك

 يف حسابك البن¢

هايل

والّهي حاجة

 عمليّة برشا نوّيل نعرف قّداش 

رصفت يف أي وقت !
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و أنا إّيل نرصف ديـ� يف 

الحوايج و الهدايا ... هاتْو 

نـميش نشوف بانكتي 

حتّى أنا .

رتحت مالكرنيّات 

إّيل كل ليلة نقيّد فيها الـمصاريف و تّوا 

بش توّيل لحكاية ساهلة نتبّع مصاريفي 

و منفوتش ميزانيتي ... و إنت شعندك جديد ؟

 عندي برشا خدمة هنهارين . 

تاعبة شويا و ها¤ قاعدة نخمم 

باش نحل مرشوع

اه هايل ! و يف انا قطاع 

تحب إتحل الـمرشوع ؟

حاليا مازلت نخمم 

و يف االغلب ممكن نتوجه لـمرشوع يتلها 

بتطوير الـمنتوجات التّقليدية . تو نزيد 

نحكيلك ² انطّور فكرة الـمرشوع اك± .

انا فرحانتلك إّيل تحب تويل رائدة مرشوع .

إنشا اللّه بالتّوفيق !

قريبتي عائشة 

جات تطّل عليّا ، وقاعدة تستّنى فيّا يف 

الّدار. انكلمك من بعد ؟
باهي ! هيّا 

بالسالمة !
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بعد قليل يف البيت مع قريبتها عائشة و صديقتها خديجة.

عالّسالمة ، ليىل 

و عائشة ! آش 

نحوالكم ؟

أهال بيك ! أيّا تفضل 

أقعد !

عسالمة خديجة  ! العايلة 

الباس ؟ و الخدمة ؟  تحب 

كويّس تاي منعنع ؟

مذابيا يعيشك

ليىل

 عالش حاشتك بينا ؟

كي� حكيتلكم برشا مرّات، 

انخمم بجديّة انحل رشكة . و بديت

 انكون فيها و خّممت يف انكم اتنجمو اتعاونو� .
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إذا كان 

ما تعّملش عىل العايلة 

واألصحاب عىل شكون باش 

تعّمل ؟ 

صحيح نتذكر   حكيتيل قبل 

. �ماتجيب ولدك الصغ

شنّو اتحب تعمل 

بالضبط ؟

انحب انحل رشكة مختّصة يف صناعة الّزربية . يف بالك مهدي أصيل الق�وان . و هي والية غنيّة يف اختصاصات الّصناعة 

التّقليدية ! و عايلتو عندها تجربة خاّصة يف نسيج زرا¥ الّصوف .

اه بلمجد ؟

تّوا الّزرا¥ الّصوف مطلوب¬ برشا يف تونس . و أنا 

نتصور إّيل الـمرشوع هذا ينجم يـميش إذا ركّزنا 

عىل الجودة.

عيشك !

اصحيح الجودة مّهمة برشا ! إنت عندك عزيـمة يف الخدمة

و تهتم برشا بالتّفاصيل حاجت¬ مهّم¬ لنجاح الـمشاريع ! 

نشوفك بلقدا عرْفْت روحك خاصًة إّيل إنت منظّمة 

و عندك قدرة يف اقناع الّزبائن متاعك .
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أّما عالش انت اخرتت صناعة الّزربية ؟ 

ماتحبش تصنع و تبيع

 منتوج جديد ؟

 عائشة ، تعرف إّيل أحنا يف 

تونس عندنا تجربة موروثة 

يف صنع زرا� الّصوف 

و أنا انحب نستغل 

هالـمعرفة باش نحل 

مرشوعي.

عندك الحق يف 

الحكاية هذي !

هذا قطاع قاعد يتطور برشا. 

و زيد معّملة عليك انت بش 

تبعثيل الّسياح إّيل تعرفهم.

 اي هذي فكرة هايلة ! تهّنا ! 

والّرتبص يف البيع إّيل تعمل فيه تّوا يف رشكة 

التّوريد و التّصدير، بش يكونلك أّول تجربة يف الـميدان !

 عندك كل يش بش تنجح !
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عيشكم ! أّما ماذابيا كان

 اتصارحو� أك� . زعمة تراو إّيل أنا انجم 

ننجح يف ادارة رشكة ؟!

ليىل مع التّكوين الـمّجا� يف تكوين الرشكات و تأط� رّواد الـمشاريع إّيل منظمها مكتب التّشغيل و التّكوين (CEFE) وزيد عليها التكوين 

يف الّرتبية الـ©ليّة إّيل قاعدين نعملوا فيه مع بعضنا هاالشهرة راك تعلّمت برشا حاجات إّيل يخليوك تعرف 

تترصف يف رشيكتك !
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ننصحك بش من تّوا 

اتقوم بتحض� ملف خطّة الـمرشوع . ثـّ� 

مؤّسسات تهتم بهالـموضوع، كيف الّديوان الوطني 

للّصناعات التّقليدية مثال ، ينجمو يعاونوك برشا .

عندكم الحق 

لبنات ! عيشكم ! 

بعد أسابيع ليىل تذهب إىل الق�وان لتبدأ الـمراحل األوىل للمرشوع.
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يف وقت آخر بتونس العاصمة.
مهدي آش قولك يف مخطّط العمل متع 

مرشوعي ؟ قيّمت الـمصاريف بش 

نجددو بيت من داركم 

نعملوها ورشة

ونجهزوها بـمنسج ونرشيو الـمواد األولية إّيل الزمينا 

بش نبداو و بالطبيعة الرّخصة متاع الـمرشوع ! بدات تتوضح لحكاية آه !

و امشيت للّديوان الوطني للّصناعة التّقليدية بش تاخذ معلومات 

عىل معاي¬ الجودة يف الّصناعات التّقليدية ؟

إي ومعايا مستشار من الّديوان إّيل يرافق فيّا وريتو البارح بش نكملو الّدراسة الـ°لية لـمرشوعي . و اخذيت مواعيد مع برشا بنوك 

ويلزمني زادة نـميش انشوف الغرفة الوطنية لصاحبات االع°ل يف العاصمة ، 

أكيد عندهم برشا نصائح يعاونو« باهم .
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حسب مساهمتي

 الّشخصية ، زعمة شنوه الـمبلغ 

إّيل انجم ناخذو ؟

زعمة نبدا نخلص القرض 

دوب ماناخوه ؟

و شنّوا الّض�ن إّيل بش 

يطلبوه مّني بش ناخو 

شنوما القروضالقرض ؟ 

 الخاّصة للّشباب إّيل يحبّو 

يكونوا مشاريع ؟
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   الّتربية

 المالّية 
ث . 1 ما هي أفضل طريقة لتمويل مشروع بالنسبة لك   ؟

ا- اقتراض المال
ب - استخدام المّدخرات

ت - اقتراض المال واستخدام المّدخرات
ث- تحليل االحتياجات والموارد واختيار أفضل خيار تباعا لذلك

ث . 3 ما هو المصطلح الذي ال ينتمي للشروط المتعّلقة بالقرض ؟

أ - معّدل الفائدة
ب-ضمان

ت- ميزانّية
ث- غرامات

ث . 2 ما هو المعيار األكثر أهمّية عند اختيار القرض ؟

ا- معّدل نسبة  الفائدة
ب - شروط الّسداد

ت - يتحّتــم دراســة واختيــار القــرض و المقــرض اللذيــن يتطابقــان مــع احتياجاتنا والّظروف الشــخصّية 
و ذلــك فــي حالــة لــم يكــن هنــاك معاييــر أكثــر أهمّيــة مــن غيرهــا
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مهدي لقيت عرض إّدخار باهي ؟

تصّفحت مواقع برشا بنوك و شفت أغلب عروض إّدخار الّسكن إنجمو نقتصدو بالشويّه 

بالشويّه بش نبنيو الّدار ، « فليّس مع فليّس يوليو كديّس » . و إّيل نربحوه 

بحساب إّدخار سكن خ� مّيل نربحوه بحساب إّدخار عادي

 باهي برشا ! أّما زعمة 

فيه جوانب سلبيّة ؟

أي نعم نخرسوا اإلمتيازات الّرضيبيّة إذا نجبدو الفلوس

 يف أقل من 3 سن² . أّما يف كل األحوال تّوا يلزمنا 

نقتصدو و نّدخرو مّدة سنوات قبل منخمو 

نرشيو . شقولك إنت ؟

أي أنا موافقتك أّما نجمو 

نخّمو يف رشيان أرض 

والبني يجي مبعد .

غدوة ناخو مواعيد مع البنوك 

بش ناخو أك¹ معلومات

 من بعد نختار أناهيّا 

البنكا إّيل تساعدنا
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ــاريع 1. اختر طريقة لتمويل المش
بك! الخاّصة 

أنــت ســلمى و تديريــن مؤّسســة صغيــرة لصنــع الحلويّــات بالّتمــر و ســتقومين اليــوم بزيــارة 
أختــك فريــدة الّتــي تصنــع هــي بدورهــا حلويّــات بالّتمــر. 

قمــت خــالل إحــدى زياراتــك ألختــك بطــرح العديــد مــن األســئلة عليهــا حــول كيفّيــة تمويلهــا 
ألعمالهــا ووجــدت أّن أختــك تريــد أن تعــرف نفــس الّشــيء حول كيفّية تمويلك لمؤسســتك

 
في ما يلي الطريقة الّتي اتّبعتها في إنشاء مؤّسستك و توسيعها:

بدأت عملك ب 2000 دينار سحبتها من مّدخراتك و 500 دينار أعطتك إيّاها والدتك.
و علــى الرغــم مــن أّن المؤّسســة صغيــرة جــّدا كنــت قــد خّططــت لتوســيعها تدريجّيــا حيــث 
حاولــت اّدخــار 100 دينــار كّل أســبوع فــي حســاب اّدخــار خــاص بمؤّسســتك كنــت قــد فتحتــه 
فــي أقــرب بنــك لهــا و بهــذه الّطريقــة اّدخــرت خــالل الّثــالث أو األربــع أشــهر مــا يكفــي مــن المــال 

لتحســين مؤّسســتك )شــراء المــواد، وتحســين ظــروف العمــل ...( و توســيعها.

ــك  ــح بإمكان ــا أصب ــترياتك كم ــع مش ــر وتنوي ــات أكب ــام بكمّي ــواد الخ ــراء الم ــك اآلن  ش يمكن
شــراء صناديــق متينــة للحرفــاء الذيــن يرغبــون فــي نقــل الّتمــور إلــى مــدن أخــرى.  وكلمــا 
ازدادت أرباحــك أكثــر وأكثــر تمّكنــت مــن مزيــد االّدخــار  و أصبحــت اســتثماراتك التابعة للشــركة 

أكثــر أهمّيــة.

ــوف  ــي س ــلمى الّت ــك س ــرار  أخت ــى غ ــر عل ــات بالتم ــاج الحلويّ ــركة إلنت ــك ش ــدة و لدي ــت فري أن
تقــوم اليــوم بزيارتــك.

أنــت تريديــن معرفــة الطريقــة الّتــي تتبعهــا شــقيقتك فــي تمويــل و توســيع مؤّسســتها 
.تريــد أختــك أيضــا معرفــة الّطريقــة الّتــي تّتبعينهــا أنــت فــي تمويــل مؤّسســتك .

و هي كما لي:
بــدأت ب 700 دينــار ســحبتها مــن مّدخراتــك وحصلــت علــى قــرض قــدره 1400 دينــار مــن البنك 
الــذي تتعامليــن معــه .تمّكنــت عــالوة علــى القــرض مــن جمــع مــا يكفــي مــن المــال لشــراء 

ثالجــة صغيــرة تســمح لــك بتخزيــن و حفــظ أكثــر عــدد مــن الّتمــور.
أنــت تقوميــن بدفــع جميــع الّنفقــات الخاّصــة بــك أســبوعيا ، بمــا فــي ذلــك ســداد القــرض 
ــار فقــط  فــي  للبنــك فــي الوقــت المحــّدد  مــن كل أســبوع إال أنــك قــادرة علــى اّدخــار 40 دين

األســبوع فــي أفضــل الّظــروف.
و فــي يــوم مــا تــم عــرض متجــر صغيــر فــي الّســوق للكــراء و هــي بنظــرك فرصــة ثمينــة: حيــث 
قمــت باحتســاب حجــم المبيعــات الــذي ســيتضاعف إذا اســتأجرت هــذا المحــل لذلــك قمــت 
باتخــاذ قــرارك بســرعة ألنــه كان عليــك اســتئجار المحــّل قبــل أن يقــوم شــخص أخــر بذلــك 

ولهــذا اقترضــت 10000 دينــار  مــن أخ زوجــك.

سلمى

فريدة



الّتربية المالّية
59

ض!
رو

لق
ت ا

جا
نت

 م
م

دا
تخ

ســ
ن ا

ســ
 ح

ث  

األسئلة
 

• أي من هاتين الّنسوة من أصحاب المشاريع لها فرصة في الّنجاح؟ لماذا؟

• من هو الّشخص الّذي يّتخذ معظم المخاطر؟ ما اّلنصيحة التي تقّدمها لسلمى وفريدة؟

•إذا كنت سلمى أو فريدة، ما الّشيء الّذي كنت ستفعله بشكل مختلف؟

مزايا ومساوئ االقتراض أو التمويل الّذاتي

• الحصول على مبلغ كبير من المال.
• سرعة في الحصول على المال وأداء 

المشروع.

• تكاليف االقتراض )الفائدة ...(

• وجوب سداد القرض ومواجهة 

العقوبات في حال لم يتّم االمتثال 
للمهلة الزّمنية المخّصصة لالسترداد

• إذا تّم القرض من خالل مجموعة 
)مجموعة تضامن، ...( يتّم االلتزام 
بتلبية شروط عضويّة المجموعة 

واحترام قواعدها

• محدوديّة الّتصرف في المبلغ الالّزم.

• تّطور المشروع ببطء.

• عدم القدرة على االستجابة لبعض 

فرص العمل.
• حذار: ال يجب لمس األموال المخّصصة 

للّطوارئ، حّتى إذا تم التمويل من 
األموال الخاصة.

• تجّنب تكلفة االقتراض )الفائدة ...(.

• الحريّة في استخدام أموالك ألّي شيء 
تريده. 

• نتعرض إلى اقّل مخاطر استثمار عندما 

نقوم بتمويل أنفسنا ألنّنا سوف نتحّصل 
على أقل مبلغ من المال دفعة واحدة.

• نتجّنب واجب دفع أقساط القرض في 

المستقبل.

المساوئالمزايا 

االقتراض

التّمويل 
الّذاتي أو

من االّدخار

انظر في أهدافك من جديد وقرر ما هو أفضل خيار تمويل لكل منها. حان دورك!

QUESTIONS

•  Laquelle de ces deux femmes entrepreneurs est la plus susceptible de réussir ? Pourquoi ?

•  Quelle est la personne qui prend le plus de risques ? Quels conseils donneriez-vous à Salma 
et à Farida ?

• Si vous étiez Salma ou Farida, que feriez-vous différemment ?

AVANTAGESINCONVÉNIENTS

Emprunter•  Accès à une plus grande quantité 
d'argent.

•  Rapidité dans l'obtention de l'argent 
et dans l'accomplissement du projet.

•   On évite les coûts d'emprunt 
(intérêts...).

•  Permet d'être libre d'utiliser son 
argent pour ce que l'on veut.

•  On prend moins de risques 
d'investissement si on se fi nance 
soi-même car on aura accès à moins 
d'argent d'un coup.

•  On évite de devoir payer les 
remboursements du prêt 
dans le futur.

• Coûts d’emprunt (intérêts...).

•  Obligation de rembourser le prêt et 
d’affronter des pénalités si on ne 
respecte pas le délai prévu pour 
rembourser.

•  Si l'emprunt se fait à travers un 
groupe (groupe solidaire), obligation 
de répondre aux conditions 
d'adhésion du groupe et de respecter 
le règlement de celui-ci.

• Accès limité au montant nécessaire.

•  Le projet se développe plus 
lentement.

•  Impossibilité de réagir à certaines 
opportunités d'affaires.

•  Risque : il ne faut pas toucher à 
son fonds d'urgence, même si l'on 
se fi nance sur fonds propres.

Se fi nancer sur 
fonds propres 
ou grâce à son 
épargne

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’EMPRUNTER OU DE SE FINANCER SUR FONDS PROPRES

LIVRET DE L'APPRENANT

60

Regarde à nouveau tes objectifs et décide pour chacun la meilleure option de fi nancement. 

A toi !
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التاّطير الشخصّي 

عند إعادة النظر في أهدافي وميزانيتّي، أعتقد أن أفضل خيار تمويل لكل من مشاريعي هو:

• هناك عّدة خيارات لتمويل مشاريعك: استخدام الّتمويل الّذاتي و / أو االقتراض.

• كل خيــار لــه مزايــاه وســلبياته. مــن المهــّم أن نفهــم ونقّيــم هــذا مــع المعنيّيــن بالمشــروع، مثــل أفــراد 

عائلتــك علــى ســبيل المثــال.

• يمكنك أيضا الجمع بين عدة خيارات تمويل.

أفضل خيار للتّمويلأهدافي 

هاّمة  معلومات 

2. اختر منتج دين أو قرضا يتماشــى مع مشــاريعك! 

1

مهدي لقيت عرض إّدخار باهي ؟

تصّفحت مواقع برشا بنوك و شفت أغلب عروض إّدخار الّسكن إنجمو نقتصدو بالشويّه 

بالشويّه بش نبنيو الّدار ، « فليّس مع فليّس يوليو كديّس » . و إّيل نربحوه 

بحساب إّدخار سكن خ� مّيل نربحوه بحساب إّدخار عادي

 باهي برشا ! أّما زعمة 

فيه جوانب سلبيّة ؟

أي نعم نخرسوا اإلمتيازات الّرضيبيّة إذا نجبدو الفلوس

 يف أقل من 3 سن² . أّما يف كل األحوال تّوا يلزمنا 

نقتصدو و نّدخرو مّدة سنوات قبل منخمو 

نرشيو . شقولك إنت ؟

أي أنا موافقتك أّما نجمو 

نخّمو يف رشيان أرض 

والبني يجي مبعد .

غدوة ناخو مواعيد مع البنوك 

بش ناخو أك¹ معلومات

 من بعد نختار أناهيّا 

البنكا إّيل تساعدنا
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تملك ليلى مخطط أعمال واضح لبعث مشروع إنشاء مؤسسة نسيج وتصدير الّسجاد التقليدّي: 
و قــد قــّدرت كلفــة كــراء الورشــة و تجهيزهــا باثنيــن مــن المناســج التقليديـّـة، اثنيــن مــن المناســج الحديثــة، و المــواد األولّيــة 
الالّزمــة لبــدء المشــروع، وأجهــزة الكمبيوتــر والبرمجيــات و كلفــة الموّظفيــن اثنيــن تأســيس الشــركة. هــي تســتعد 
للقيــام برحلــة إلــى القيــروان للمضــّي قدمــا فــي المشــروع واتّصلــت بعــّدة بنــوك لمعرفــة شــروط االقتــراض الخاّصــة بهــم 

ومعرفــة مــا إذا كان هنــاك منتجــات خاّصــة بصغــار الباعثيــن الشــبان.

األسئلة
 

قامــت ليلــى بإعــداد مشــروعها المهنــّي و هــي تستفســر للبحــث عــن منتجــات القــرض األنســب 

لوضعيّتهــا. و أنــت؟

هل سبق أن فعلت مثلها؟

هل سبق لك أن حصلت  على قرض ؟ ألّي مشروع؟

كيف أمكن لك تحديد مبلغ القرض الذي كنت في حاجة إليه؟ 

كيف تمت اإلجراءات ؟

القــرض: هــو إجــراء يمنــح بموجبــه شــخص أو مؤسســة لشــخص آخــر أو أخــرى 
...(، مبلغــا مــن المــال.  الّتجارّيــة والجمعّيــات والحكومــة  مــن )المؤّسســات 

يجــب أن يســترجع بعــد فتــرة معّينــة
الفائــدة: إيجــار المــال المقتــرض لفتــرة معّينــة..

يف تعر
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يــن تمر
اربط كل كلمة بالتعريف الصحّيح.

حالــة  فــي  للمقــرض  المقتــرض  ســيدفعه  الــذي  المبلــغ 
األرض،  االســتيالء علــى ملكّيــة  )مثــل  الديــن  عــدم ســداد 

واالّدخــار...(..  فائدةوالســّيارة، 

الغرامات

مّدة القرض 

رأس المال المخّصص 

كفالة أو ضمان

المهلة أو الّتأجيل

الحّق في الّتراجع

الرّهن العقارّي

المساهمة
 الّذاتية

للمقــرض  المقتــرض  يدفعــه  المــال  مــن  مبلــغ 
الســتخدام  ذلــك  و  القــرض  مبلــغ  إلــى  باإلضافــة 

المقتــرض المــال 

حصة تمويل المشروع التي بحوزتك دون االقتراض.
 تتكون الحصة باألساس من أموالك الخاصة و مدخراتك.

إحــدى  مــن  قــرض  علــى  للحصــول  صاحبهــا  قبــل  مــن  العقــارات  أحــد  رهــن 
يجــوز  المســتحقة،  المبالــغ  دفــع  عــدم  حالــة  فــي  الماليــة.  المؤسســات 
للمؤّسســة اســتخدام الضمــان ومصــادرة  الملكّيــة المعنّيــة وبيعهــا للحصــول 
العقــارّي  الرّهــن  يحــرم  ال  عليــه.  المترتّبــة  والرّســوم  المقــرض  المبلــغ  علــى 

الّســداد. اللتزامــات  امتثالــه  حــال  فــي  ملكــه  مــن  المالــك 

الشــخص الــذي سيســدد قرضــك فــي حالــة عجــزك علــى 
ذلــك. يمكــن أن تطلــب مــن ذلــك الّشــخص المشــاركة 
فــي توقيــع اتّفــاق الموافقــة علــى القــرض الخــاص بــك 

مــع الّبنــك.

الحــق فــي إلغــاء اتفاقّيــة عقــد القــرض. وهــذا يســمح للمســتهلك بتغييــر 
رأيــه، حتــى بعــد توقيــع العقــد ويحظــر علــى المؤسســة المالّيــة دفــع المال 

المقتــرض قبــل انتهــاء فتــرة زمنّيــة محــّددة.

الحصــول  بعــد  تبــدأ  الّتــي  الفتــرة 
علــى القــرض وقبــل الّســداد األول.

بــدون  الممنــوح  القــرض  مبلــغ 
البنــك. فوائــد مــن قبــل 

تســديد كل أو جــزء مــن الّديــن 
قبــل انتهــاء العقــد.
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األسئلة
 

في رأيك ما هي الّنقاط الّتي يتعّين عليك تحليلها في حال رغبت في اختيار منتج قرض ؟

العناصر التّي يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار المصدر و وسيلة القرض

• الهدف المرتقب
• نسبة الفائدة.

• نســبة  الفائــدة الفعلّيــة الجملّيــة، وهــذا يعنــي الّتكلفــة الحقيقّيــة للقــرض )بمــا فــي ذلــك الفائــدة 

والرّســوم اإلداريّــة، والّتاميــن اإللزامــّي، الــخ.(. و يمكــن أن تكــون نســبة الفائــدة الفعلّيــة الجمليــة شــهريّة 
أو ثالثّيــة أو ســنويّة.

• المبلغ الذي يمكن الحصول عليه.
• قيمة المساهمة الّذاتية  .

ــغ  ــرض ومبل ــغ ق ــوب  ألّي مبل ــار المطل ــغ االّدخ ــال، مبل ــبيل المث ــى س ــرض )عل ــى ق ــول عل ــهولة الحص • س

الّضمــان ، الــخ...(
• سرعة الحصول على المال

• مبلغ الغرامات عند الّتأخر في الّسداد.

• طرق االستخالص عند الّتأخير )القانون والتخويف والّتهديد، الخ.(

• إجباريّة استخدام القرض لغرض معّين )الّسكن، االستثمار في األعمال التجاريّة، الخ...(
• إمكانّية منح مهلة تأجيل االستخالص.

• إمكانّيــة اســتغالل الخدمــات المالّيــة األخــرى: فتــح حســاب جــار، ونقــل األمــوال، وبطاقــة بنكيــة ، والخدمات 
عبــر الهاتــف المحمــول أو اإلنترنــت، الخ...

• اإلجراءات في حالة الوفاة أو المرض أو تغّير وضع المقترض.

ــاب كلفة قرضك الشخصي!  3. حس
القدرة على الّسداد

اتّخــذت قــرار الحصــول علــى قــرض لتمويــل مشــروعك! و أنــت علــى درايــة جيــدة بمبلــغ المــال الــّذي تحتاجــه 

ومســتعد للذهــاب إلــى المؤّسســات المالّيــة إليجــاد المنتــج األنســب لوضعيتــك لكــن  قبــل الذهــاب،  يجــب أن 

تأخــذ بعــض الوقــت لحســاب قدرتــك علــى ســداد القــرض .

           مالحظــة! تســمح البنــوك فــي تونــس بنســبة ســداد تقــدر ب 40 % مــن الّدخــل الشــهرّي. )وفــي كل 

الحــاالت عليــك أن تأخــذ بعيــن االعتبــار أن الحــل األجــدر هــو عــدم تجــاوز 30 % كنســبة ســداد!   بحيــث تكــون قــادرا 

علــى ســداد القــرض مــع عــدم تأثيــره علــى نمــط حياتــك أكثــر مــن الــالزم.

لمزيد الفهم ، سوف نقوم بحساب قدرة هشام على الّسداد.

وفقــا لميزانّيــة هشــام، يبلــغ راتبــه القــار 500 دينــار شــهريا )مالحظــة: ال نأخــذ بعيــن االعتبــار ســاعات العمــل 

اإلضافيــة ألنهــا تتغّيــر مــن شــهر آلخــر(.
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حساب قدرة هشام على الّسداد

الدخل الشهرّي : .......... 500 دينار

القدرة على الّسداد الشهرّي : .......... 150 دينار

الّدخل الشهرّي............................................ دينار

القدرة على الّسداد الشهرّي : ................... دينار 

% 100

% 30

30 %    من الّدخل الشهرّي

الحساب: 30 × 500 = 15000 دينار. 100/15000 = 150 دينار
وفقا لهذا الحساب، ال يمكن لهشام أن يدفع أكثر من 150 دينار شهريا

 
مالحظة! هنا، نتحّدث عن الديون الشخصّية وليس الّديون المهنّية!

% 100

لقد حان دورك اآلن! احسب قدرة الّسداد الخاّصة بك!

اســتخلص هشــام فــي نهايــة المطــاف مــن خــالل التقييــم الــّذي قــام بــه أنـّـه  يلزمــه  10000 حتّى 
يتمّكــن مــن بــدء مشــروع  تطويــر مواقــع الــواب  بصحبــة صديقــه فريــد. لقــد اســتطاع اّدخــار 1000 
دينــار الســتخدامهما كمســاهمة شــخصيّة إضافــة إلــى أنــه توّجــه إلــى العديــد مــن المؤّسســات 
ــو  ــك ه ــبان. لذل ــن الش ــاص بالباعثي ــار خ ــج اّدخ ــا منت ــدة منه ــه كل واح ــت علي ــن عرض ــة  أي الماليّ

يرغــب اآلن فــي معرفــة أّي منتــج هــو األنســب لــه مــن الناحيــة الماليــة.  

التأطير الشخصّي 

تكلفة القرض تمرين :   

اسم المنتج 

نسبة  الفائدة الفعلّية الجملّية

5 سنوات =) 60 مّدة  القرض
شهر(

7 سنوات =) 84 
شهر(

6 سنوات =) 72 
شهر(

165 دينار143,70 دينار193,33 دينار

 10000 -  11599,8
=

1599,80 دينار

= 60x 193,33 
11599,8 دينار

المبلغ الّذي يجب تسديده كل شهر 
)القسط الشهرّي(

المبلغ اإلجمالّي الّذي يجب إرجاعه )مدة 
القرض / القسط الشهرّي(

التكلفة الحقيقّية للقرض 
)المبلغ اإلجمالّي الّذي يجب دفعه - مبلغ 

رأس المال المطلوب من قبل هشام(

قرض بنك 
الّسالمة التجارّي

قرض من جمعّية 
البنك اإلسالميالقروض الصغرى

-5,5 % / سنة6 % / سنة
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دورك اآلن! ما هي التّكلفة الحقيقيّة للقرض الّذي تمنحه جمعيّة القروض الصغرى ؟3

و ما هي تكلفة قرض البنك اإلسالمّي؟4

في هذه الحالة، ما هو منتج القرض األقل تكلفة  ؟5

برأيك ما هو المنتج الّذي يستجيب لمتطلّبات هشام ؟ لماذا؟2

        مالحظة! ليس من الضرورّي أن يكون القرض ا األقّل تكلفة هو القرض الذي يستجيب الحتياجات هشام 
فدفع مبلغ كبير كّل شهر على سبيل المثال قد يكون صعوبة ومحفوفا بالمخاطر. بالّتالي فإن ذلك يتوّقف 

على كم المال الّذي يعتزم هشام ربحه كّل شهر.

التاّطير الشخصّي 
بمزيد التمعن في أهدافي و ميزانيتّي و الجدول الّذي مألته في الصفحة 34 اعتقد أنّي بحاجة إلى 

الحصول على قرض :  

إذا كانت اإلجابة بنعم فللهدف التالي: ........................................................
مبلغ القرض الّذي احتاجه: ..............................................................................

ال نعم
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ابحث اآلن عن معلومات من المؤّسسات الماليّة في جهتك وامأل  نفس الجدول الّذي قام بملئه 
هشام وفقا للهدف الذي من أجله تحتاج لقرض.

اسم المنتج 
نسبة الفائدة الفعلّية الجملّية / تكلفة 

القرض / التمويل

المبلغ اإلجمالّي الّذي يجب إرجاعه )مّدة 
القرضX القسط الشهرّي(

الّتكلفة الحقيقّية للقرض 
 )المبلغ اإلجمالّي الّذي يجب دفعه - مبلغ 

رأس المال الّذي تحتاجه(

المبلغ الّذي يجب دفعه كّل شهر )القسط 
الشهرّي(

األهلّية/المتطّلبات األساسّية

المبلغ الّذي يمكن الحصول عليه

مّدة الّتأجيل

وتيرة  التسديدات

المرافقة و عروض الخدمات غير المالية 

أعتقد أن أفضل منتج قرض بالّنسبة لي في حالة كنت بحاجة إلى أحدها، هو: ........................................

مّدة القرض

• يجب عليك أوال فهم كّل المصطلحات المتعلّقة بالقرض و ذلك لمعرفة كيفّية استخدام منتج القرض .

• يتحّمل المقترض مسؤولّية الّسداد في الموعد المحدد لذلك .

• االقتراض أمر جدّي.

• الختبــار منتــج القــرض األنســب يجــب أّوال معرفــة مختلــف المنتجــات و ذلــك عــن طريــق االســتعالم عــن خصائــص 

كّل واحــدة و بفضــل هــذه المعلومــات يمكنــك اتّخــاذ الخيــار األنســب الحتياجاتــك!

ــة! للمقارنــة بيــن منتجــات القــروض، عليــك الّتســاؤل حــول كــم ســيكّلفك القــرض بصفــة عامــة          مالحظ

)أّي يعنــي، مــا هــو المبلــغ الــّذي ســتقوم بتســديده باإلضافــة إلــى المبلــغ الــّذي اقترضتــه(. يشــمل ذلــك نســبة 

الفائــدة علــى رأس المــال المقتــرض، ولكــن أيضــا الرّســوم اإلداريّــة والّتأميــن وغيرهــا مــن الخدمــات المقّدمــة. 

عليــك أن تحــذر مثــل هشــام مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة، والّتــي قــد تكــون فــي الواقــع  مكلفــة للغايــة  علــى 

مــدى فتــرة طويلــة   !

هاّمة  معلومات 

» لي يخلص ديونو يستغنى!«قولة مأثورة!
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األسئلة
• ماذا فعلت عائدة ؟

• ما الّذي سيحدث لعائدة حسب رأيك ؟

• كيف كان عليها الّتصرف خالفا لذلك ؟

الخيار أ: الّتحدث مع أفراد عائلتهاللّنظر في
استطاعتهم إضافة المال لجمع المبلغ المستحّق لسداد القرض من أجل تجّنب دفع غرامة الّتأخير أثناء مرضها.

الخيار ب: اّدخار القليل من المال كّل أسبوع أو كّل يوم، باإلضافة إلى ما تحتاجه لتسديد قروضها لتفادي الوقوع في مثل هذه الوضعّيات.

4. حذار! ال تفرط فــي المديونيّة!

7

 ماذابيا ناخذ من عندك الثالثة هاذوم 

مع بعضهم! بقّداش تبيعهم؟

هذومة بـ150 دينار، 

صحيح كالمك، أما غال� عليّا؟ أمي شنّوة قولك؟سومهم رخيّص! وزيد ما فّ�ش منهم.

 حلّوين برشا! و زيد حتّى حد ما عندو منهم

 يف الـمعهد متاعي، أمان أمي!!

 فريدة، تذكّر اليل أحنا ضبطنا الـميزانيّة متاع الشهر مع بوك وهشام خوك 

وما قريناش حسابنا يف مصاريف هّكا ها الشهر.

موش مشكل، تنجمو تخلصوا بالتقسيط. 

آش قولك تدفعيل حقهم عىل أربعة مرات؟

 يا بنيتي ياخي عىل كيفي هو؟ 

ما تنساش خوك باش يبدا يخبّي لـمرشوعو.

 ومدخولنا بش ينقص األشهره الّجاية.

 صحيح ه� حلّوين أما تو عايدة تجيب منهم 

مرة أخرى!

 نعرف يا أمي! أما راهم عىل 4 شهور.. ما 

نتصّورش يأثرو عىل الـميزانيّة، وال تو نقول 

ألختي ليىل تبعثيل فلوس؟

ال، حتّى أختك عندها 

ميزانيّة معيّنة. ما ب� عايلتها و مرشوعها، 

ما عندهاش فلوس لشهاويك!

عائدة 

تمّكنــت عائــدة جــارة هشــام بعــد عــّدة ســنوات مــن االّدخــار مــن بــدأ عملهــا فــي تجــارة المالبــس. هــي بصــدد ســداد قــرض بنكــي.  
وعلــى الرّغــم مــن أن مشــروعها يعتبــر صغيــرا إال أنّهــا تمّكنــت  مــن القيــام بعديــد الرّحــالت خــالل الّســنة إلــى تركيــا لشــراء البضاعــة 
كمــا أنّهــا اســتطاعت دائمــا  ســداد أقســاط  قرضهــا فــي مواعيدهــا المحــّددة. ولكــن لســوء الحــظ تعرّضــت والدتهــا إلــى حــادث 
ترتّبــت عنــه إصابــات وهــو مــا أجبــر عائــدة علــى االقتــراض مــن جيرانهــا بســبب ذلــك الحــادث الّطــارئ لتغطيــة المصاريــف الطبّيــة. 
تبعــا لذلــك  اضطــرّت عائــدة  إلــى إلغــاء رحلتهــا المقبلــة إلــى تركيــا حّتــى تتمكــن مــن البقــاء مــع والدتهــا فــي المنــزل و أخذهــا إلــى 
المدينــة إلجــراء بعــض الفحوصــات فــي المستشــفيات. أدركــت عائــدة أنهــا لــن تكــون قــادرة علــى تســديد القرضيــن معــا و بعــد أن 
تشــفى والدتهــا ســوف تكــون مدينــة بمبالــغ كبيــرة ناتجــة عــن غرامــات الّتأخيــر )الّتــي يجــب أن تدفعهــا بســبب عــدم الّســداد فــي 

الوقــت المحــدد (، بالّتالــي هــي تــدور اآلن فــي حلقــة مفرغــة. 

تعنــي المديونيــة المفرطــة عــدم قــدرة الّشــخص علــى الّتحكــم فــي ديونــه 
الشخصّية.

يف تعر
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• االستعالم من المنظمات الداعمة للحصول على تدريب في مجال التربية المالية 

• االّدخار بشكل منتظم حّتى وان كانت المبالغ صغيرة لتجدها عند الحاجة.

• العمل أكثر لكسب دخل أكبر .

• اقترض مبلغا من المال تكون قادرا على سداده.

• حســاب معــّدل الديــون الخاّصــة بــك: نفكــر عــادة فــي أنــه ال ينبغــي الحصــول علــى قــروض جديــدة إذا كانــت 

أقســاط الّســداد الشــهريّة تســاوي نســبة 30 % من دخلك.

• كن صادقا مع البنك باإلفصاح عن أسباب تخوفاتك في حال تخّلفت عن سداد أحد األقساط الشهريّة. 

• االستماع إلى نصيحة مانح القرض وأصدقائك وعائلتك حول كيفّية سداد القرض الخاص بك.

• الّتقليص من  بعض نفقات الحياة اليومّية للتمكن من تسديد الّديون.

• االّدخــار دائمــا لحــاالت الّطــوارئ حّتــى تتمّكــن مــن التصــّدي لهــا دون الّتأثيــر علــى تســديد القــرض الخــاص 
بــك.

• افعــل شــيئا! اذهــب لرؤيــة الّشــخص الراجــع لــك بالنظــر فــي المؤّسســة المالّيــة. ال تنتظــر حّتــى فــوات 
األوان إلطــالق صفــارة الخطــر و طلــب المســاعدة.  

التّأطير الّشخصي 

هل تقوم شهرّيا بتسديد أكثر من 30 ٪ 
من دخلك الشهرّي )بمعنى ما تكسبه 

كّل شهر(؟        نعم        ال

•هل تطلب في كثير من األحيان 
الحصول على مهلة  لتسوية نفقاتك 

القاّرة  )اإليجار و الفواتير و الكهرباء..           
نعم              ال

•حذار!  إذا أجبت بنعم على أحد هذه 
األسئلة فقد تكون تعاني من المديونيّة 

المفرطة أو أنت معّرض لخطر ذلك. 
تحّرك على الفور و قم بوضع ميزانّية 

و تحّدث مع مقرضيك في  أسرع وقت 
ممكن. احرص على عدم الّدخول في 

هذه الحلقة المفرغة.  

هل تتقّدم غالبا بمطالب للحصول 
على قروض متجّددة ذات مبالغ هامة ؟            

نعم        ال

هل يغطي القرض نفقاتك المعيشّية 
)الغذاء و اإليجار و الفواتير..(؟

                   نعم           ال

هل أعاني من المديونّية المفرطة ؟
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بعض األسئلة
 

إليــك بعــض الّنصائــح الّتــي يمكــن أن تقّدمهــا لــك المؤسســة المقرضــة الراجعــة لــك بالّنظــر إذا كنــت فــي 

حالــة مديونّيــة مفرطــة:

• إعادة جدولة الّديون، بمعني الّتخفيض في القسط الشهرّي الّذي يجب تسديده، وتمديد فترة القرض،

• توحيد القرض )أو إعادة هيكلته,

• الّتوقف عن الّدفع لفترة معّينة،

• بيع أحد الممتلكات لتسديد الّديون عالية الّتكلفة.

      D

 

هاّمة  معلومات 

المؤسســة  بهــا  تقــوم  التّــي  الوســاطة  خدمــات  لمعرفــة  االســتعالم  فــي  تتــرّدد  ال 
ــات  الخدم ــد  ــب رص ــى كتيّ ــالع عل ــا االط أيض ــك  ــر! يمكن بالنّظ ــك  ــة ل الرّاجع ــة  المقرض
المصرفيــة: طريقــة وديّــة للتســوية،  الوســاطة   " التونســي:  المركــزي  للبنــك  الماليّــة 

اعــات." النّز مجانيّــة، و ســريعة فــي حــل 
http://www.osb.tn/mediation/listes/fr.pdf

• الّسداد هو قرار يّتخذ في نفس الوقت الّذي يتخذ فيه قرار االقتراض.

• تفادى االقتراض لسداد القرض!

• أموال القرض ليست ملكك!



ل 
ل األموا

ل الّدفع ومنتــج تحوي
ســائ

ج   اختيــار و

   الّتربية

ج.1 بطاقة السحب اآللّي هي بطاقة نتمكن  من خاللها: المالّية 

أ- القيام بعملّيات الّسحب والّدفع
ب-القيام بعملّيات الّسحب فقط

ت- إجراء سحوبات حّتى عندما ال يكون لدي رصيد في حسابي

ج.2 لقد تّمت سرقة بطاقتي البنكية الخاّصة بي ماذا علّي أن أفعل؟

أ-ال يعرف الّسارق كلمة السرّ لذلك لست قلقا ولن أفعل أّي شيء حيال ذلك
ب- اتّصل بالبنك على الفور لتجميد البطاقة 

ت- اتّصل بالبنك على الفور إلصدار بطاقة جديدة

ج.3 يسمح  تحويل األموال ب...

أ-فتح حساب بنكي مصرفّي 
ب - نقل تحويل األموال من مكان إلى آخر.

ج.4 ما هّي الّطريقة األضمن إلرسال األموال ؟

أ-التماس ذلك  من سائق سّيارة أجرة/ حافلة
ب- الّلجوء إلى مشّغل رسمّي مختّص في تحويل األموال 

ت-التماس ذلك من أحد األقرباء

دليل المتربّص
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1. استخدام وســائل الّدفع بكل أمان !

األسئلة
• مــا هــي مختلــف  وســائل الّدفــع المتاحــة  إذا كنــت 

تريــد تســوية أحــد عملّيــات الّشــراء؟

• ما هي مزايا و سلبيات كّل طريقة دفع؟

أذكر إجاباتك في الجدول التالّي:

مزايا وعيوب واستخدامات وسائل الّدفع 

المزايا االستخداماتالسلبياتوسائل الّدفع
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هاّمة  معلومات 
• توجد وسائل دفع مختلفة: نقدا أو بواسطة الصّك أو البطاقات البنكية و يتم ذلك عن طريق الّتحويل

 و السحب البنكّي و الّدفع عن طريق الهاتف المحمول أو اإلنترنت

ــع  ــيلة دف ــكّل وس ــة ل ــات المالّي ــع المنتج ــبة لجمي ــال بالّنس ــو الح ــا ه ــرى: كم ــن األخ ــع ع ــيلة دف ــف كّل وس • تختل

ــا. ــد تغطيته ــي نري ــات الّت ــوع الّنفق ــى ن ــد عل ــا تعتم ــا م ــي غالب ــا الّت ــة به ــلبياتها الخاّص ــا وس ــا ومزاياه تكاليفه

تمّكــن بطاقــة الّســحب مــن ســحب المــال و إيداعــه فــي حســاب أو 
تحويلــه مــن حســاب آلخــر.

بطاقــة الّســحب و الّدفــع )وغالبــا مــا تســمى بطاقــة الّســحب أو الّدفــع(
يمكــن اســتخدامها أيضــا لشــراء الّســلع مــن الّتجــار )باســتخدام المــال 

الموجــود فــي الحســاب المصرفــّي(

واســتخالص  المــال  ســحب  إلــى  إضافــة  االقتــراض  بطاقــة  تســمح 
المشــترّيات بالحصــول علــى قــرض فــورّي )فــي حــال لــم يكــن هنــاك 

إّبــان الشــراء(.  مــال فــي حســابك 

لبنكيــة ا ت  قــا لبطا ا مــن  ع  ا نــو أ  3
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E

1256   4795   1489    2587
12/12 - 12/17

مالحظــة! تقــّدم المؤّسســات الماليّــة العديــد 

مــن البطاقــات المصرفيّــة التّــي تتطابــق مــع 

ــاس  ــدو أّن النّ ــات الثالث.يب ــذه الفئ ــن ه ــدة م واح

ــة  ــتخدام كلم ــان اس ــب األحي ــي غال ــيؤون ف يس

بطاقــة االقتــراض للتحــّدث فــي واقــع األمــر حــول 

ــع. ــحب و الّدف ــة الّس بطاق
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األسئلة

• ما ذا فعل هشام بواسطة بطاقة االقتراض ؟

• ما هي خصائص هذه البطاقة؟

محفظة نقود نّقالة؟
ــتخدام  ــك اآلن اس ــك! يمكن ــول ذل ــتعلم ح  اس
بالّدفوعــات  للقيــام  الجــوال  هاتفــك  خــط 
ــات  ــى المعلوم ــل عل ــوال! احص ــل األم وتحوي

ــك! ــّغل هاتف ــن مش م
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أسئلة يجب طرحها قبل اختيار بطاقة اقتراض
 

• مــا هــي المعاييــر المطلوبــة للحصــول علــى بطاقــة اقتــراض ؟ )الّســن األدنــى والحســابات المصرفّيــة 

والّدخل(

• كيف يمكنني استخدام هذه البطاقة؟

• أين يمكنني استخدامها؟

• هل يمكنني استخدام البطاقة خارج الوطن؟

• هل الّدفع فورّي أو مؤّجل؟

• هل هناك رسوم يجب دفعها؟

• إذا كان األمر كذلك إلى كم تصل رسوم استخدام خدمات وسيلة الّدفع هذه؟

توّقــف هشــام عنــد عودتــه مــن العمــل و بعــد مــروره علــى أحــد األصدقــاء عنــد آلــة الســحب 
اآللــي لســحب المــال و دفــع معلــوم الّنقــل وكان قــد رأى أثنــاء ســيره علــى األقــدام إلــى 
محّطــة الحافــالت حــذاء جميــال مــن الجلــد معروضــا فــي واجهــة أحــد المحــالّت. لقــد كان في 
حاجــة إلــى شــراء حــذاء جديــد للمناســبات الهاّمــة عوضــا عــن حذائــه القديــم المســتعمل و 
لــم يكــن لديــه مــا يكفــي مــن المــال. غيــر أنـّـه تذكــر أنــه كان يحمــل معــه بطاقــة االقتــراض و 
بالّتالــي يمكنــه شــراء الحــذاء باســتخدام تلــك البطاقــة. عندمــا هــّم هشــام لشــراء الحــذاء 
و دفــع ثمنــه بواســطة البطاقــة أخبــره البائــع انّــه تــم رفــض البطاقــة ألنّــه لــم يكــن لديــه مــا 

يكفــي مــن المــال فــي حســابه المصرفــّي و بالّتالــي عــاد إلــى منزلــه خائبــا. 

بطاقة هشام األولى
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استخدم وسائل الّدفع الخاّصة بك بأمان

احــرص علــى وضــع بطاقتــك و دفتــر الّشــيكات و محفظــة نقــودك وهاتفــك الجــوال فــي 
مــكان آمــن.

ال تقم بإعارة بطاقة االقتراض أو دفتر الّشيكات الخاص بك ألحد على اإلطالق.

فــي  يكــون  ال  أن  واحــرص  االقتــراض  بطاقــة  علــى  بــك  الخــاص  الســرّي  الرّمــز  تكتــب  ال 
المتنــاول.

ال ترســل معلوماتــك الســريّة )رقــم البطاقــة وكلمــة الّســر( عــن طريــق البريــد اإللكترونــّي 
والرّســائل القصيــرة والفاكــس

حــذار مــن المعامــالت علــى اإلنترنــت. تأّكــد كذلــك مــن أمــان  الموقــع الــّذي تســتخدمه 
)عنــوان موقــع الــواب الــّذي يبــدأ ب https« » و رمــز القفــل علــى اليميــن أســفل الشاّشــة ...(

الشــاّذة  الحــاالت  لتحديــد  المصرفّيــة  البيانــات  مــن  منتظــم  بشــكل  و  بعنايــة  الّتحقــق 
لممكنــة ا

إبــالغ البنــك الــّذي تتعامــل معــه فــي الحــال عــن أي خصــم غيــر مبــرّر مــن حســابك أو عملّيــة 
تمــت ببطاقتــك 

• إبــالغ أقــرب وكالــة فــرع بنكــي الــّذي تتعامــل معــه بضيــاع بطاقتــك فــي الحــاّل 
لتجميدهــا.

عطلــة  خــالل  حّتــى   71155840 الرّقــم  علــى  تونــس  نقديــات  بشــركة  االتّصــال   •

في حال الضياع أو الّسرقة

مــن  واألعيــاد  األســبوع  نهايــة 
ومــن  و  البطاقــة  تجميــد  أجــل 
ثــم االتّصــال  بالفــرع الراجــع لــك 
اإلجــراءات  الســتكمال  بالنظــر 

الالّزمــة.
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ــّغلي تحويل األموال؟ ! 2. هل تعرف مش

ترسل ليلى المال من حسابها إلى شقيقها هشام

ترسل عائدة المال لخالتها عن طريق سائق الحافلة.

ــب  ــق يذه ــق صدي ــن طري ــا ع ــى والديه ــال إل ــى الم ــل ليل ترس
ــا  ــه والداه ــش في ــّذي يعي ــد ال ــى البل ــازة إل ــي إج ف

األسئلة
 و أنت ؟هل ترسل المال إلى والديك في تونس ؟

نعم                        ال 

• ماهي دواعي ذلك إذا كانت اإلجابة بنعم  ؟

• ما هي الّطرق التّي تستخدمها؟     

6

هّكة أمورك واضحة 

وحساباتك مضبوطة! أنا متأكّد إّيل إنتي باش 

تنجح يف مشاريعك! أما ما قتليش؟ ياخي 

الّصديقة هذي متاع عيد الـميالد نعرفوها؟

الّناقوز متاع الباب 

عيّش بنتي برّا حل الباب

 أهال عايدة! الباس؟ 

هاك رّوحت؟

عسالمة فريدة! 

حمدللّه وإنتي شنّوة احوالك؟

 الباس، وسفرتك لرتكيا تعّدات بلقدا ؟

 إيه! 

رّوحت البارح وجبت معايا برشا دبش 

واكسسوارات يهزو العقل! تحب نوّريك؟

بالطبيعة! ماذابيّا نشوف!

         أدخل، أدخل
شوف عندي دج¶ الموضة وصنادل وحتى م الصيكان 

حلّوين! آش قولك؟

يارس هبال..

 عجبني الـمريول وها الّساك! 
يواتيو«!

صحيح! عندك

 سيكان فينو ومزيان¶! 

9

هشام! يلزمك تـميش للمسؤول عىل الحرفاء يف فرع البانكة متاعك وكان ما تحلّتش 

الـمشكلة الزمك تتّصل بالوسيط البن�.

 كان من الـمفروض نسطحفظ بكشف الحساب 

إيل تبعثهويل البنك كل شهر يف عوض ما نلّوحهم .

يف البنك

يظهريل

 عندك الحق! ها¢ باش نثبّتلك.

بعد نهارين حمد للّه البانك رجعتلك الفلوس يف حسابك!

منو  هاكّا معادش تلّوح يش!

أي هكا كة

 أضمن، قّيل متفايض غدوة 

لعشية؟ ال زمني نـميش نطل 

سامحني بابا، غدوة عىل عّمك.

عندي حّصة تكوين، و معد بش 

نخرج مع صحا¹ ناكل بيتزا!

من الغد هشام و أصدقاؤه يتلّقون تكوينا يف بعث 
الـمشاريع يف مكتب الشغل يف منطقتهم.

آ شبيها ساقك عزيز؟

طاح عليّا كريس ، 

ياخي تفصعت.

أووه!!

عملت كل يش 

أحييت. راهو يوجع برشا!باش تخف الوجايع ويش النافع ر¹..
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يــن تمر

سّجل في الجدول التالي مزايا و سلبيات كّل طريقة إرسال أموال

مزايا و عيوب طرق تحويل األموال 
السلبياتالمزايا طريقة تحويل األموال

التّعريفات

ــن  ــا م ــرف به ــات المعت ــم  المؤّسس ــمّيين ه ــل الرس ــّغلو التحوي مش
قبــل الّدولــة )مســّجلة فــي الّســجل التجــارّي( والّتــي تديــر أنشــطتها 
ــل  ــوال مث ــل األم ــركات تحوي ــوك وش ــل البن ــي )مث ــار قانون ــي إط ف

ــرام(. ــون أو المونيغ ــترن يوني الويس

مشــّغلو الّتحويــل غيــر الرســميين هــم المشــّغلون "غيــر الرســميين"، 
ــل  ــة لتحوي ــطة المالّي ــة األنش ــا لممارس ــم قانوني ــرف به ــر معت الغي

األمــوال )مثــل الّتجــار واألصدقــاء وســّيارات األجــرة(.



الّتربية المالّية
77

ل 
وا

ألم
ل ا

وي
تح

ج 
تــ

من
 و

فع
لّد

ل ا
ائ

ســ
 و

ــار
تي

اخ
ج   

إّن المعاييــر الّتــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار الختيــار وســيلة الّتحويــل و ذلــك بغــّض الّنظــر عــن 
كــون المشــّغل الــّذي نختــاره للقيــام بتحويــل األمــوال رســمّيا أو غيــر رســمّي، هــي كالّتالــي:

• تكلفة اإلرسال )تدفع من قبل المرسل(
• عمولة الّصرف )من عملة إلى أخرى(

• تكلفة االستقبال )الّتي يدفعها المستفيد من الّتحويل(
• القرب الجغرافّي )بالّنسبة للمرسل والمتلّقي(

• األمن
• الّسرعة

ما هي األسئلة الّتي يجب  طرحها على مشّغل تحويل األموال؟
إليك بعض األفكار:

• كيف يمكنني إرسال األموال إلى أحد األقارب؟
• ما هي الوثيقة الّتي يجب ملؤها إلرسال األموال؟

• ما هي  الوثيقة الّتي يجب أن يمألها الّشخص الّذي يتلّقى أموالي؟
• ما هي بطاقة الهوّية المطلوبة إلرسال األموال؟
• ما هي بطاقة الهوّية المطلوبة لتلّقي األموال؟

• هل أنا بحاجة إلى حساب مصرفّي في البنك الّذي تتعامل معه إلرسال األموال؟
• ما هو الوقت المطلوب لكي يتمّكن المتلّقي من الحصول على المال؟

• بكم تّقدر تكلفة الّتحويل؟
ــّذي أرســلته كامــا أم عليــه دفــع رســوم  • هــل يتحّصــل المتلّقــي علــى المبلــغ ال

ــد االســتقبال؟ ــة عن إضافّي
• كيف يمكنني معرفة بأن المتلقي حصل على المال؟

• هل يمكنني إلغاء أو تغيير التحويل؟
ــل  ــد لتحوي ــن بع ــة ع ــاك خدم ــك أو هن ــى البن ــخصّيا إل ــور ش ــى الحض ــاج إل ــل أحت • ه

األمــوال )اإلنترنــت، والبريــد...(؟
• هــل لديــك فــروع أو وكاء فــي البنــك الــّذي تتعامــل معــه و الــّذي يقــع فــي   )مــكان 

إقامــة مــن تريــد إرســال المــال لــه (؟
• مــا هــو ســعر الّصــرف المســتخدم فــي تحويــل األمــوال بعملــة البلــد المتلّقــي )إذا 

أرســلت المــال مــن خــارج تونــس(؟ مــا هــي رســوم الّصــرف؟
ــت  ــال قم ــي ح ــس  ف ــي تون ــي ف ــتلمه المتلّق ــّذي سيس ــال ال ــة الم ــي عمل ــا ه • م

ــورو ؟ ــال بالي ــال الم بإرس

أسئلة يجب طرحها على مشّغل
 تحويل األموال الرسمّي
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ــخصّي التّأطير الّش

حسب وضعي يجدر بي إرسال المال
 بواسطة .........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................
)أذكر طريقة اإلرسال( لهذه األسباب:

المطلوبــة والّتكاليــف وشــبكة  )المســتندات  األمــوال  إجــراءات تحويــل  المهــّم معرفــة  • مــن 
المشــّغل...(.

• هنــاك عــدة طــرق لتحويــل األمــوال: مــن الّنقــد إلــى الّنقــد و مــن الحســاب إلــى الّنقــد ومــن الحســاب 
إلــى الحســاب و مــن الهاتــف الجــّوال إلــى الهاتف الجــوال ...

• اختــر طريقــة الّتحويــل وفقــا لحالــة المرســل و حالــة الّشــخص الــّذي يرســل لــه المــال وقــم 
أيضــا باختيــار مشــغل الّتحويــل )تكلفــة اإلرســال و رســوم الّصــرف وتكلفــة الّتســليم، والقــرب 

الجغرافــّي... ( بمــا يســمح باّتخــاذ القــرار األنســب لتلبيــة احتياجاتنــا.
• تأميــن األمــوال المرســلة مــن طرفــك مــن حيــث تفضيــل المســارات الرســمّية و تســهيل عمليــة 

الّســحب ألقاربــك!  

هاّمة  معلومات 

ل 
ل األموا

ل الّدفع ومنتــج تحوي
ســائ

ج   اختيــار و
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   الّتربية

 المالّية 

ح .1 )صحيــح أو خطــأ( المؤّسســة المالّيــة هــي إدارة عاّمــة أو خاّصــة مســؤولة عــن مختلــف العملّيــات 
المتعّلقــة بالمــال مثــل خدمــات اإليــداع واالّدخــار و االقتــراض والّدفــع.

أ-صحيح                                       ب-خطا

ح .2 الحظت وجود عدد كبير من البنوك في الحّي الّذي أسكن فيه

ا-يجب أن أذهب لالستعالم عن ذلك عّلني أجد لديهم منتجات اّدخار أو اقتراض خاّصة بالشباب  والمرأة.
ب-ما فائدة االستعالم؟  تهّتم هذه البنوك بالموّظفين فقط 

ت- أريد الّذهاب ولكن أخشى أن يرفضوني لعدم امتالكي الكثير من المال.

ح .3 ما هي الجملة الّتي ال تعتبر مبدأ لحماية الحرفاء يجب على المؤّسسات المالّية احترامها؟

1- الحذر من  المديونّية المفرطة.
2- اقتراح تسعيرة موثوق بها

3- تقديم الهدايا للحرفاء
4- تقديم آليات لحّل الّشكاوى

5- ضمان معاملة عادلة ومحترمة للحرفاء
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ــات الماليّة  1. التّعرف على المؤّسس

يريــد هشــام االّدخــار مــن أجــل تســجيل قــرص مضغــوط محّمــل بأغانــي 
الــراب مــع صديقــه عزيــز بالّرغــم مــن أنــه ال يملــك أّيــة مّدخــرات فــي الوقــت 
الراهــن و لكــن مــع ذلــك يعتقــد بأّنــه إذا قــام باّدخــار 20 دينــار كّل شــهر 
لمــّدة ســنة فســوف يتمّكــن مــن تســجيل هــذا القــرص المضغــوط. لهــذا 
ــى  ــي مــن شــأنها دفعــه إل ــع اإلغــراءات الّت الســبب ســيحاول الّتصــدي لجمي
صــرف هــذه المّدخــرات فــي أمــور أخــرى . قــّرر هشــام ووالدتــه فــي الّنهايــة 
بعــد أن استشــار زميــا لــه فــي الّدراســة و اّطلــع علــى وثائــق البنــوك و 
ــاب  ــة و حس ــار للعائل ــاب اّدخ ــر حس ــح دفت ــرى ,فت ــروض الّصغ ــات الق وجمعي
اّدخــار لمشــروعه الخــاّص . قــد طلبــت والــدة هشــام مــن ابنهــا مســاعدتها 

ــح الحســاب ألنهــا ليســت واثقــة منهــا. علــى مــأل وثيقــة فت

هشام

أسئلة
 

ماذا فعل هشام قبل فتح حساب في المؤّسسة المالّية؟

المؤّسســة المالّيــة  :     هــي مؤّسســة خدمــات عمومّيــة أو خاّصــة تقــوم 
القــروض  و  االّدخــار  و  الودائــع  باألمــوال:  متعّلقــة  مختلفــة  عملّيــات  بعــّدة 

... الّدفــع  وخدمــات 

تعريــف

يجب مراعاة مستويين لغرض اختيار المؤّسسة أو المؤّسسات المالّية الخاّصة بك:
• خصائص المؤّسسة المالّية؛

• خصائــص المنتجــات المالّيــة الّتــي تحتــاج إليهــا )لقــد حــّددت احتياجاتــي انطاقــا مــن 
أهدافــي و مــا توّفــره هــذه المؤّسســة المالّيــة : حســاب جــار ووســائل الّدفــع و منتجــات 

االّدخــار واإلقــراض أو الّتحويــل ...(

1

مهدي لقيت عرض إّدخار باهي ؟

تصّفحت مواقع برشا بنوك و شفت أغلب عروض إّدخار الّسكن إنجمو نقتصدو بالشويّه 

بالشويّه بش نبنيو الّدار ، « فليّس مع فليّس يوليو كديّس » . و إّيل نربحوه 

بحساب إّدخار سكن خ� مّيل نربحوه بحساب إّدخار عادي

 باهي برشا ! أّما زعمة 

فيه جوانب سلبيّة ؟

أي نعم نخرسوا اإلمتيازات الّرضيبيّة إذا نجبدو الفلوس

 يف أقل من 3 سن² . أّما يف كل األحوال تّوا يلزمنا 

نقتصدو و نّدخرو مّدة سنوات قبل منخمو 

نرشيو . شقولك إنت ؟

أي أنا موافقتك أّما نجمو 

نخّمو يف رشيان أرض 

والبني يجي مبعد .

غدوة ناخو مواعيد مع البنوك 

بش ناخو أك¹ معلومات

 من بعد نختار أناهيّا 

البنكا إّيل تساعدنا

ئــح نصا
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قم بدراسة األسئلة الّتي يجب طرحها على المؤسسة قبل تحديد اختيارك:

يــن تمر

دراســتها  يجــب  الّتــي  الخصائــص 
المالّيــة المؤّسســة  اختيــار  قبــل 

القرب الجغرافي لعملي وبيتي و مدرسة 
أطفالي ...

السمعة والّثقة في المؤّسسة المالّية

األسئلة الّتي يجب طرحها

خصائص المؤّسسة المالّية

خصائص منتجات المّؤسسة 
المالّية )هنا مثال االّدخار 

توفر وجودة الخدمات غير المالّية )الّتدريب 
على بعث  المشاريع والّتعليم المالي ...(

جودة الخدمة والموّظفين )وقت االنتظار 
واحترام الحريف والّلغات المتكلمة ...(

شفافّية أسعار وشروط الخدمات المالّية 
ونوعّية المعلومات المقّدمة للحرفاء

وجود منتجات محّددة تتناسب مع وضعي 
)الّطالب و الموّظف و المتقاعد ...(

األعمال الخيرّية الخاّصة بالمؤّسسة )صناديق 
الّتضامن والّرعاية والمؤّسسات...(

الّنفاذ إلى االّدخار / مرونة الّسحب

الّراحة وسهولة االستخدام

شروط العضوّية في المؤّسسة إذا لزم األمر 
)المساهمات المالّية وتواتر االجتماعات 

وصاحّيات األعضاء في اّتخاذ القرار...(

إمكانّية و تكاليف الخدمات عن بعد)االستفسار 
عن الّرصيد عبر اإلنترنت والّتنبيه باإلنفاق المفرط 

عن طريق الّرسائل القصيرة، والهاتف...(
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دراســتها  يجــب  الّتــي  الخصائــص 
المالّيــة المؤّسســة  اختيــار  األسئلة الّتي يجب طرحهاقبــل 

شروط فتح حساب اّدخار

األمن

سعر الّتأجير

الّسيولة 

إمكانّية الوصول إلى المنتجات 
والخدمات الّتابعة  للمؤّسسات المالّية

تكاليف االّدخار )الّرسوم والغرامات(

القيمة األخاقّية للمنتج )الّتمويل 
المستدام و البيئّي واإلسامّي ...(

الّتأطير الشخصّي

سأختار مؤّسسة تتمّتع بالخصائص التالّية و ذلك اعتمادا على أهدافي 
واحتياجاتي المالّية:

على سبيل المثال: القرب من المنزل

   .1

   .2

   .3
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بــكل  الماليّــة  المؤّسســات  اســتخدام   .2
ثقــة فــي النفــس! 

يجب أن تعرف كحريف في أحد البنوك وخاصة كمستهلك للمنتجات المصرفّية أنك تتمتع 
بعّدة حقوق و تتحّمل أيضا العديد من المسؤولّيات الّتي ال يجب عليك نسيانها !عليك أيضا 

معرفة المزيد عن حقوقك والمبادئ الّتي يجب أن تحترمها المؤّسسات المالّية لضمان 
حماية حرفائها.

يــن تمر
حاول إيجاد حّل أو تقديم إجابة على كل من البطاقات التالية

أربط كل بطاقة بالمبدأ المناسب.

1 قــة بطا
لــدّي مدجنــة و قــد تحّصلــت منــذ فتــرة غيــر بعيــدة  علــى قــرض فاحــّي مــن 
جمعّيــة القــروض الّصغــرى وكان المبلــغ الــّذي تحصلــت عليــه هــو المبلــغ 
ــهر  ــة أش ــون ثاث ــي غض ــاج ف ــع الّدج ــوم  ببي ــوف أق ــا. س ــه تمام ــّذي احتاج ال
و أكســب الكثيــر مــن المــال ولكــن يســتوجب علــّي فــي الوقــت الّراهــن 
ســداد قــرض اّئتمــان جمعّيــة القــروض الّصغــرى  بصفــة شــهرّية بالّرغــم مــن 
أّنــي لــم أحصــل بعــد علــى عائــدات مــن مؤّسســتي ألقــوم بذلــك. بالتّالــي 
أصبحــت أعتقــد أّن االقتــراض ال يتناســب مــع احتياجاتــي. هــل هــذا طبيعــّي؟

2 قــة بطا
ــق بتكاليــف  ــدي قرضــان فــي البنــك: واحــد مــن أجــل منــزل  وواحــد متعّل ل
ــة  ــة نارّي ــراء دّراج ــي ش ــب ف ــك أرغ ــى ذل ــة إل ــرّي. باإلضاف ــل اس ــة بحف مرتبط
صغيــرة حتــى أتمّكــن مــن اّلتنقــل بســهولة أكثــر لكــّن البنــك رفــض 

منحــي قرضــا ثالثــا. هــل هــذا طبيعــّي؟ مــا الــّذي يمكننــي فعلــه؟

3 قــة بطا
أنــا حريــف فــي مؤّسســة مالّيــة. حاولــت أن أفهــم تكاليــف وبنــود و شــروط 
منتجــات االّدخــار لكــن الكتّيــب الــّذي أعطونــي إّيــاه لقراءتــه كانــت  كتابتــه 
ــم أســتطع  فهــم جميــع المصطلحــات المذكــورة  ــي ل صغيــرة جــدا بالّتال

فيــه. مــا الــّذي يجــب فعلــه؟

4 قــة بطا
لــدّي حســاب جــار وحســاب اّدخــار فــي مؤّسســة مالّيــة وأنــا مســتاء ألّنــه 
علــّي دفــع رســوم ذات مبالــغ هاّمــة إلدارة حســابي الجــارّي كمــا أّن نســبة 
الفائــدة علــى حســاب االّدخــار منخفضــة جــّدا. أعتقــد أنّ هــذا ليــس عــدال. هــل 

هــذا طبيعــّي... ؟

تطويــر المنتجــات و توزيعهــا 
احتياجــات  مــع  لتتناســب 

الحرفــاء.

الحذر من المديونّية 
المفرطة.

تقديم تسعيرة موثوقة

ضمان الشفافّية

توّضح هذه األطر  كل مبدأ تّتبعه المؤّسسات المالّية لحماية حرفائها،  للّتعرف عليها6
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5 قــة بطا
ــي  ــاص ب ــرض الخ ــداد الق ــي س ــة، وال يمكنن ــة مفرط ــة مديونّي ــي حال ــا ف أن
ألّننــي فقــدت وظيفتــي و أخشــى مــن اإلجــراءات الّتــي ســيّتخذها البنــك إذا 

لــم أقــم بالّســداد. هــل ســتقوم بالقــدوم إلــى منزلــي 
و أخذ ممتلكاتي أو ممتلكات عائلتي أو ما هو أسوأ من ذلك؟

6 قــة بطا
هنالــك خــاف كبيــر بينــي وبيــن البنــك بســبب حادثــة وقعــت. إلــى مــن 

اّتجــه؟ هــل هنــاك شــخص مــن البنــك يمكنــه مســاعدتي؟

7 قــة بطا
يعــرف الموّظــف الــّذي يهتــم بحســابي الجــاري الشــخصّي أننــي اّدخــرت 
الكثيــر مــن المــال خــال الّشــهر الماضــي فهــل يمكنــه الّتحــدث مــع أي 

شــخص مــن عائلتــي دون إذن منــي

ضمان معاملة عادلة 
ومحترمة للحرفاء.

ضمان خصوصّية بيانات 
الحرفاء.

توفير آلّيات لحل الشكاوى.

هاّمة  معلومات 
• يجــب عليــك دراســة خصائــص ومنتجــات المؤّسســة المالّيــة و دراســة تلــك الّتــي تتناســب مــع 

احتياجاتــك و ذلــك لتتمّكــن مــن اختيــار المؤّسســة المالّية المناســبة
• مــن المهــّم قــراءة الكتيبــات وطــرح األســئلة المناســبة علــى الموّظفيــن: ال تتــردد واطلــب 

ــة، منهــم أّي شــيء غيــر واضــح! وذلــك لدراســة خصائــص ومنتجــات المؤّسســة المالّي
• الّذهاب إلى البنك ال يعني بالّضرورة االنخراط فيه، يمكننا أن نبدأ باالستعام.

• يمكــن للجميــع الوصــول لخدمــات المؤّسســة المالّيــة )ولكــن مــع الوثائــق المناســبة(: يجــب 
علينــا العثــور علــى أفضــل مــا يناســبنا!

• تتمّتع بالعديد من الحقوق كحريف للمؤّسسة المالّية

ل ثقة !
ك

ت الماليّة بــ
ســا

ّس
م المؤ

ســتخدا
ح   ا

.)www.smartcampaign.org( 6  هذه المبادئ السبعة هي الّتي سّنت من   قبل الحملة الذكّية
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فاطمة يعطيهم الّصحة والديك عاونوك عىل رشيان 

هل بقرتني تبارك اللّه مزيانني زادة !

عيشك يونس ! يت حتّى 

أنا عندي الزهر مانّجمت نتلهى بيهم 

كان يك أنت عاونتني عىل توزيع الحليب

بـام أّن 

مالقيتش خدمة نفرح يك نعاونك وقت إّل نجم

واللّه يعطيك الّصحة ؟ تعرف أنا نحب 

خدمتي برشا و انشاء اللّه يجي إنهار

 إّل نوّل ننتج فيه الجنب زادة !

واللّه فكرة هايلة 

هذي ؟
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يونس ... طارق ، تفرجتو يف الفيلم الوثائقي عىل التّعاونية 

الفالحية عّداوه يف التّلفزة البارح ؟

ال متفرجتش عالش 

شنّوا فيه ؟

حتّى أنا 

متفرجتش

الفيلم كان مهم برشة ! 

أنا وفاطمة قّررنا بش نكونو 

تعاونية فالحية

إي الزم تجيو معانا باش نحطو تجاربنا مع 

بعضنا أو هكا نجمو ننتجو أحسن نوعيّة 

متع جنب فل منطقة !

 إي أّما عالش 

تعاونيّة فالحيّة ؟



الّتربية المالّية
87

3

باش إنجمو إنكونو

 أقوى يونس ، نستثمرو مع بعضنا ،

 و نتقاسمو الـمصاريف ونتحّدو الصعوبات، 

وزيد الّربح باش يكون أكرث .

أنا نجيب البقرتني إّل عندي  

وإنت طارق مش عملت تكوين 

يف إنتاج األجبان مع جمعيّة 

التّنمية ؟

إي صحيح وعندي فضاء انجم نخليه لتّعاونية باش تقوم 

بإنتاج الجنب بالحليب متع بقراتك .

يونس ونتي عندك

 عالقة باهية مع الزبائن، إتنجم إتوزّع زادة األجبان ، 

وهاكّا توسع شبكة التّوزيع ! ومليكة تكون الـمسؤولة 

عىل الترّصف الـامل يف التّعاونية . 

يعني مليكة هي إّل 

باش إتدير التّعاونية ؟

ال يا يونس ! راهو مبدأ التّعاونية ، هي الحوكمة الّديـمقراطية 

طارق ! التّعاونية تنتمي ألفراد لها وكل فرد عندو نفس الحقوق 

والقدرة عىل إتّخاذ القرار . الزم يتم إنتخاب مترصّف

 إداري ما بيناتنا
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يونس ، خّمم مليح 

فاالقرتاح فرصة باش 

تنظم للتّعاونية . 

تعرف تنجم تبدا تربح هكا

فاطمة عندها الحق يا يونس . الخدمة ماهيش ساهلة عىل فاطمة باش 

تنجم تكفي طلبات العايلة تتعب برشا . ونعرف إّل إنت تلّوج عىل خدمة 

يونس ، لكن دخلنا ضعيف برشا باش نغطيو مصاريفنا . 

ودنيا ماشية وتوّل غالية .

صحيح ، و أنا نحب أختك تكمل 

قرايتها باش يكون عندها مستقبل 

وتخدم نهار اخر .

إي و الّشهر إّل فات

 رّصاتيل تسلّفت من عند جارنا باش انجم 

نخلّص مصاريف قرايتها .
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 شنّوا ؟ 

و من الغد

تسلّفت ؟ 

و ولّينا موسالني زاده  !!

 يا يونس حتى أّمي حاشتها بدواياتها 

ويلزمنا ناقفو ونتلهاو بوالدينا يك يكربوا 

ونبداو نّدخرو لنهار اخر  

عندكم الحق ، الزم نعرف كيفاش نربح الفلوس باش نزيد 

يف دخلنا ونساهم يف تغطية مصاريف عايلتنا ! الفكرة متع 

التعاونية هي الحل ! انا معاك فاطمة !

هايل !
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 أحسن حاجة

 إنّا نحسبوا يف البداية سوم شهري صغري 

للمكان إّل بش تخدم فيه التّعاونية ، ومن 

بعد ندرس الّسعر .  

ويلزمنا نتسلفو شويّه فلوس بش نرشيو 

األالت إلنتاج الجنب . 
تو نـميش نستعلم من عند 

البنك . 

قّداش يحسبولنا الفوائد عىل القرض ؟ 

و وقتاش إنّجمو نبداو والـمبلغ قّداش ؟

نخلصوه ؟
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انّجم إنربّح التّعاونية لتوزيع 

الجنب عن طريق شبكة 

الزبائن إّل ترشي الحليب 

من عندي ! ثـاّم منهم إّل 

طلبو مني الجنب 

 وتو نـميش زادا 

للمندوبية العامة للتّنمية الجهوية باش ناخذ معلومات عىل 

كيفية تكوين التّعاونية وعىل مقياس معايري الجودة لالجبان

وأخرياً قرايتي يف الترّصف 

والـمحاسبة باش يصلحول 

يف حاجة ! 

أنا انّجم نطّور 

بطاقات التعبئة والتّغليف للجنب ! 

تو نتّصل بل الجمعية التّنموية 

الجهوية ،

 سمعت إّل هوما 

يعاونوا باإلحاطة التّقنية 

لشباب التعاونيات إّل 

كيفنا
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يلزمني نحّض قائـمة 

الزبائن إّل عندنا . 

ومن بعد نـميش نقابل 

الـمسؤولني عىل أسواق الّجهة 

إّل بجنبنا ،

ينّجم يكون عندنا كشك 

نبيعوا فيه الجنب ، 

وثـاّم زادة مطاعم ونزل صغرية 

ماهيش بعيدة ممكن يهمهم 

العرض .أّما يف البداية باش نستعمل 

بسكاليت باش نوزّع الجنب 

ومن بعد نرشي 

موبيالت باش نتنّقل . 
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بعد سنة ...

هاكم تشوفو البداية كانت 

صعيبة ، لكن كل واحد فينا 

شد صحيح ، 

وهانا نجحنا !!! 

بعد عام مل الحركة ، العائدات 

الـاملية متاعنا والت باهية 

وارباحنا كربت ، وهانا قادرين 

باش نستثمروهم مرّة 

أخرى يف التّعاونية .

هايل ! 

نقرتح انا نزيد نرشيو زوز بقرات اخرين باش أنجمو نطلعو 

يف مقدرتنا عل اإلنتاج و موبيالت باش نوزعو الجنب .

 موافقني !
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   الّتربية

 المالّية 
خ .1 أّي من الجمل الّتالية ال تشير إلى خطر؟

ا-اإلفالس
ب - أن تكون حزينا

ت- وقوع حادث في العمل
ث-أن تكون ضحّية حريق

خ .2 تشير القائمة أدناه إلى الّتدابير الوقائّية المّتخذة ضّد المخاطر، باستثناء واحدة ، ما هي ؟

أ - امتالك مدخرات 
ب - االنخراط في إحدى شركات الّتأمين

ت-إرسال المال
ث - استخدام ناموسّية

خ .4 ما هو اإلقصاء؟

ا-الوثيقــة المقّدمــة للّشــخص المؤّمــن مــن قبــل الّشــركة أو التعاونّيــة والّتــي تصــف شــروط وأحــكام عقــد 
الّتأميــن..

ب- الّظروف الخاّصة الّتي ال يغطيها  عقد الّتأمين
ت-طلب الّدفع لخسارةيغّطيها عقد الّتأمين

خ .3 )صحيح أو خطأ( يوّفر الّتأمين حماية ضّد احتمال تكّبد خسارة

ا-صحيح                                                             ب-خطأ

اإلجابات  : خ1 : ب / خ 2  : أ / خ 3  : ا / خ 4 : ب
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 ! 1. الوعــي بالمخاطــر و حمايــة نفســك منهــا 
تصبــح علــى بينــة مــن المخاطــر و حمايــة نفســك

اتّفقــت ليلــى فــي الّشــهر الماضــي مــع والديهــا علــى المبلــغ الــّذي سترســله لهــم كّل 
شــهر. تلّقــت ليلــى اتصــاال مــن عائلتهــا: يطلــب فيــه والداهــا إرســال المزيــد مــن المــال الّن 
أمهــا يجــب أن تذهــب لزيــارة شــقيقتها الّشــديدة المــرض و هــي متــرّددة بشــان ذلك:حيث 
أنّهــا تتذّكــر أنّهــا قــد ســبق و أن أرســلت لعائلتهــا المبلــغ المخّصــص لميزانيتهــم و هــي 
مســتاءة بشــان ذلــك لكّنهــا ذهبــت إلــى البنــك لســحب بعــض المّدخــرات و أرســلتها 
ــاقه  ــن س ــا م ــر زوجه ــذا األسبوع،كس ــن ه ــق م ــت الح ــي وق ــور. و ف ــى الف ــا عل ــى عائلته إل
وتبيــن انــه يحتــاج إلــى عمليــة جراحّيــة فــورا كمــا يجــب أن تقــّدم الّتكاليــف بالرغــم مــن انـّـه 

لــم يعــد بحوزتهــا المزيــد مــن المّدخــرات.

يجب أن يجري مهدي عملية جراحية

أسئلة

• بأيّة طريقة اّثر الحادث على ليلى؟ لماذا؟
• ما الّذي كان يمكن لليلى فعله لتفادي ذلك الوضع ؟

• ما هي أنواع المخاطر األخرى الّتي تعرفها و الّتي يمكن أن تحدث في الحياة؟

ــؤ  ــن التنب ــّذي يمك ــر ال ــي الخط ــر ه المخاط
بــه نوعــا مــا ويمكــن أن يترّتــب عليــه عواقــب 

ســلبّية  .

تعريــف
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هنالك احتماالت مختلفة لوقوع مخاطر ويمكن أن يكون لها عواقب متفاوتة تتراوح بين الّطفيفة
و شديدة الخطورة، وهذا يتوّقف على طبيعة المخاطر وخصائص الّشخص أو األماكن المعرضة لها.

ــف  ــا( و التّكالي ــال حدوثه ــا )احتم ــب وتيرته ــك حس ــات وذل ــل الخان ــر داخ ــب المخاط اكت
ــط  ــدة فق ــرّة واح ــادرا )م ــاة إالّ ن ــدث الوف ــال ال تح ــبيل المث ــى س ــا. عل ــب عليه ــي تترت التّ
ــرة. ــراد األس ــع أف ــا جمي ــدا يتكبده ــة ج ــف عالي ــا تكالي ــب عليه ــن تترت ــاة!( لك ــي الحي ف

يــن تمر

يــن تمر

الوتيــرة

لّتكلفــة  ا

ة  ر متكــرّ

باهضة جّدامنخفضة جدا

مثال: الوفاة

متوّسطة

متوّســطة

نادرة

اختــر الخطــر و قــم بتحديــد التّدابيــر التـّـي يمكــن اتّخاذهــا لحمايــة نفســك وعائلتك 
منــه. اكتبهــا تحــت المظلّة.
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ــخصّي  التّأطير الّش

كم هو مبلغ المال الّذي يجب علينا ادخاره 

لحاالت الّطوارئ؟

لمجابهة حاالت الّطوارئ، ينصح باّدخار ما يعادل 3 
أضعاف متوّسط الّدخل الّشهري!

صندوق االّدخار للّطوارئ الخاّص
 بعائلة هشام:

                             × 3 =    دينار
متوّسط الّدخل الّشهري : ................. مبلغ االّدخار لحاالت الّطوارئ =
3   ×                                     

هذا هو المبلغ الّذي ينبغي أن تّدخره لحاالت
 تنويه! قد يبدو هذا المبلغ كبيرا ولكن ال تقلق، يمكنك الّطوارئ.

االّدخار شيئا فشيئا حتى تصل إلى هذا المبلغ.

يجب أن تضعها في حسابات مجّمدة أو محّددة بأجل!تذّكر أّنه عليك  إبقاء  هذه المّدخرات متاحة ! لذلك ال 

دورك اآلن!
 قم بملء الّتمرين التالي:  

هاّمة  معلومات 

• يمكن توّقع بعض المخاطر لذلك يجب اتّخاذ تدابير لحمايتك و للحّد من آثارها.

• مــن الضــرورّي توّفــر صنــدوق للّطــوارئ للتعامــل مــع حــاالت الّطــوارئ "الّطفيفــة": االّدخــار هــو اإلجــراء األساســّي للحــّد 

مــن تأثيراتها.

•  قد ال تكون المّدخرات الشخصّية كافية ألنواع أخرى من حاالت الّطوارئ لذلك يجب أن تستعين بالّتأمين.

• لحماية نفسك وعائلتك :عليك  وضع استراتيجّيات لتغطية كال الجانبين.
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2. مــن اجل الفهم الجيـّـد للتّأمين!

أصيب إصبع هشام

تعــرّض هشــام إلــى حــادث عمــل باألمــس  أصيــب مــن خاللــه  أصبعــه عندمــا كان 
أّن إصبعــه  يقــوم بنقــل الحاســوب مــن مكانــه. كان األلــم فــي البدايــة طفيفــا إالّ 
تــورّم كثيــرا أثنــاء الليــل. عنــد توقيعــه لعقــد عملــه أخبــره الممّثــل النقابــّي أنّــه يتمّتــع 
ــة  بتأميــن يغّطــي الّتكاليــف المرتبطــة بالحــوادث مثــل األدويــة و االستشــارات الطبّي
و المستشــفيات حيــث يتــّم خصــم مبلــغ صغيــر مــن الرّاتــب شــهريّا ليتــّم تخصيصــه 

ــة. ــه الّشــعور بالّطمأنين ــث في ــر بع ــو أم ــن و ه للّتأّمي
ــد الّذهــاب  ــه يري ــه تعــرّض لحــادث و أنّ ــره أنّ  ذهــب هشــام لرؤيــة صاحــب العمــل ليخب
لكــّي  بالّنقابــة  لالتّصــال  الهاتــف  اســتخدام  أيضــا  طلــب  كمــا  المستشــفى.  إلــى 
حّتــى  التوّجــه  عليــه  يجــب  مستشــفى  أّي  إلــى  و  ملؤهــا  يجــب  اســتمارة  أّي  يســال 
يتمّكــن إثــر ذلــك مــن اســترجاع الّنفقــات. أصبــح هشــام يشــعر باالرتيــاح  ألنـّـه لــن يقــوم 

بدفــع الفواتيــر بنفســه.

التأمين: ما هو المبدأ؟
الّتــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا )حــادث  نعنــي بمبــدأ الّتأميــن الحمايــة مــن المخاطــر 

أو مــرض أو ســرقة ...( و اّدخــار المــال )فــي شــكل أقســاط تأميــن( للحصــول علــى 

تعويــض يــوم يحــدث هــذا الحــدث.
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مثــال: عندمــا يكــون لدينــا ســّيارة، علينــا الحصــول علــى عقــد تأميــن تقوم 
بموجبــه شــركة الّتأميــن بالّدفــع والتعويــض عــن األضــرار الّتــي قــد تلحــق 

باألشــخاص و بالســيارة   فــي حالــة وقــوع حــادث .

ــخص  ــة ألّي ش ــكال الحماي ــن أش ــكل م ــو ش ــن ه الّتأمي
قــام بتوقيــع عقــد اشــتراك يكــون فــي شــكل مــن أشــكال 
الّتعويــض بعــد وقــوع حــادث أو أي حــدث يغطيــه الّتأميــن.

تعريــف
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لعبة صندوق الكنز 

لــن تعــرف أبــدا متــى أو حّتــى كــم تحتــاج لإنفــاق علــى صّحتــك.
تكــون تكاليــف الرّعايــة الصحّيــة فــي بعــض األحيــان باهظــة 
لدرجــة أنهــا تتجــاوز  قدرتــك علــى تســديدها أو حتــى الّتدايــن 
الّســبب األساســّي لضــرورة تقاســم  لتســديدها. يعتبــر ذلــك 
المخاطــر مــن خــالل االشــتراك فــي أحــد األنظمــة العمومّيــة 
مثــل الصنــدوق الوطنــي للّضمان االجتماعــّي أو أحد تعاونّيات 
الصّحــة أو شــركات الّتأميــن علــى مســتوى القطــاع الخــاّص.

ــا فــي وعــاء مشــترك  يســتند الّتقاســم إلــى وضــع جــزء مــن مواردن
الّتأميــن  أّن  غيــر  اليــوم  نفــس  فــي  بأكملهــا  اســتنفاذها  عــدم  و 
هــذه  جميــع  اشــتراك  حــال  فــي  إالّ  يعمــل  أن  يمكــن  ال  الصحــّي 

معــا.   المــوارد 

الخدمــات  جميــع  علــى  الحصــول  مــن  للّتأكــد  مقدمــا  بالّدفــع  عليــك 
الّصحّيــة،أو علــى األقــّل تلــك الخدمــات الّتــي يغطيهــا الّتأميــن الصحــّي 
الخــاّص بــك كلمــا كنــت بحاجــة لها.تعتمــد جميــع المزايــا الّتــي يمكنــك 
االنتفــاع بهــا علــى مبلــغ مســاهماتك فكلمــا كان مبلــغ مســاهماتك 
مرتفعــا كّلمــا كان حّظــك أوفــر فــي الحصــول علــى الخدمــات الّصحّيــة.

)مثــال توضيحــّي بواســطة ألعــاب الــورق(.
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التعاونيّة

تأميــن،  شــركة  هــي  التعاونّيــة 
مملوكــة  وهــي  ربحّيــة،  غيــر 
قبــل  مــن  جماعــّي  بشــكل 
لمصلحتهــم. أعضائهاوتعمــل 

شركة التّأمين
 

مؤّسســة  هــي  الّتأميــن  شــركة 
تعنــى بتقديــم خدمــات الّتأميــن.
علــى  الّتأميــن  شــركة  تعمــل 

األربــاح. توليــد 
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ليــة لما ا بيــة  لتر ا

ليــة لما ا بيــة  لتر ا

ليــة لما ا بيــة  لتر ا ليــة لما ا بيــة  لتر ا

هاّمة  معلومات 

• الّتأمين: هو أداة تهدف إلى الحفاظ على اإليرادات و الحماية االجتماعّية.  

• الّتأمين يعني الوقاية 

• الّتأمين: تقاسم المخاطر 

ــع بالّتغطيــة مــن طــرف أحــد  ــل الّنقابــي الخــاّص بــك  مــا إذا كنــت تتمّت • قــم بســؤال مؤجــرك أو  الممّث

شــركات الّتأميــن و كيــف يعمــل نظــام الّتأميــن ذلــك.

• تذكــر: المعرفــة هــي القــوة. يتعّيــن عليــك معرفــة معنــى الّتأميــن ) الحادثــة المؤّمنــة( ، الّدفــع، كيفّيــة 

الّتصريــح عــن وقــوع الحــادث( .ينبغــي االحتفــاظ  فــي جميــع األوقــات ببطاقــة انخراطــك لــدى إحــدى 
شــركات الّتأميــن إن وجــدت.



3. اســتخدم تأمينك الخاص!
نواجــه فــي كل فتــرة مــن فتــرات حياتنــا، مخاطــر مختلفــة مــن بينهــا تلــك المخاطــر العاّمــة الّتــي يمكــن 
أن تحصــل للجميــع و هنالــك بعــض المخاطــر األخــرى ذات طابــع خصوصــي مّتصلــة بفئــات معينــة مــن 
النــاس. دعونــا نلقــي نظــرة علــى بعــض األمثلــة مــن المخاطــر الّتــي قــد تواجــه المــرأة و الشــباب. يرجــى 

إكمــال القائمــة.

المخاطر الخاّصة بالشباب و المرأةالمخاطر العامة

• الموت
• المرض

• الحوادث
• الّسرقة

• حريق في منزلك

• فقدان الوظيفة والبطالة

• االعتداء الجسدّي، النفسّي و / أو الجنّسي

مضاعفات الحمل أو الوالدة عند الّنساء

أسئلة
 

• هل لديك عقد تأمين ؟ هل ترغب أن يكون لديك واحدة في حال كانت اإلجابة ب ال ؟

نعم                                        ال
 

• هل أنت على دراية بمصطلحات الّتأمين األساسّية ؟

نعم                                        ال 
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11

مال زهر!

أي مهم برشا التّأم�. 

ويلزم الواحد يتّبع ويسأل شنّوة التّعويضات 

اليل تعملها التعاونيّات ورشكات التّأم� 

الخاّصة بينا أحنا كشباب، انجمو 

نستنفعوا منها بلقدا.

الـمهم الحفلة باقي مربمجة 

غدوة لعشيّة ؟

بالطبيعة! غدوة 

نشعلوها يا لوالد ! 

حتّى عىل ساق وحدة!
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يجــب أّوال تحديــد المخاطــر الّتــي قــد تكــون أنــت و أفــراد عائلتــك عرضــة لهــا و الّتــي ترغــب فــي الّتأميــن 
عليهــا لغــرض إيجــاد منتــج الّتأميــن األنســب الحتياجاتــك. يســتخدم الّتأميــن شــروطا محــّددة جــدا ينبغــي 

الّتعــرف عليهــا حتــى تتمّكــن مــن فهــم مختلــف منتجــات الّتأميــن و القيــام باختيــار مســتنير

هاّمة  معلومات 

يــن تمر
أربط المصطلحات بتعريفاتها 

طلــب خــالص نفقــات خســارة مــا 
عقد تأمين تتــم تحــت غطــاء عقــد التأميــن

قسط التأمين

التّعويض/االسترداد 

المؤّمن/ المنخرط 

التّصريح بوقوع حادث 

بطاقة المنخرط

الّشخص الّذي يستلم  مبلغ 
الّتأمين  عند وقوع أحد المخاطر  

المؤّمن عليها 

مبلــغ مــن المــال يقــوم صاحــب عقــد الّتأميــن 
بوليصــة  لتفعيــل  الّتأميــن   لشــركة  بدفعــه 
ســاريّة  بقائهــا  علــى  والحــرص  الّتأميــن 

ل لمفعــو ا

بطاقــة صــادرة لمقــّدم الّتأميــن الــّذي مــن شــأنه 
إثبــات أن صاحــب بوليصــة الّتأميــن قــام بدفــع 

أقســاط الّتأميــن الخاّصــة بــه.

الّتأميــن  شــركة  تقــوم  المــال  مــن  مبلــغ 
يقــوم  الــّذي  للشــخص  ســواء  بتســديده 
بالتصريــح بوقــوع حادثــة أو مســتفيد آخــر يتــّم 

. ه يــد تحد

عليــه  المؤمــن  للّشــخص  تمنــح  وثيقــة 
الّتأميــن  تعاونيــة  أو  شــركة  قبــل  مــن 
تنــّص علــى أحــكام وشــروط عقــد الّتأمين
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4. ما يجــب معرفته بخصــوص التّأمين الصحّي!
أسئلة

 
• هل تتمتع بالّتأمين الصحي ؟

• هل هو مقدم من مؤّجرك و مضّمن في عقد الشغل الخاص بك ؟
• من هو المستفيد من عقد الّتأمين بصفة عاّمة ؟

• ما هي المخاطر المستبعدة في بعض األحيان من عقد الّتأمين ؟

ن!
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الحالة األولى: والد هشام 

الحالة الثّانية: ليلى و مهدي

وقــع والــد هشــام عقــد تأميــن صّحــي لفائــدة عائلتــه و اســتخدم الفوائــد الّناتجــة عــن حســاب 
ــة  ــن أيّ ــة م ــراد العائل ــن أف ــو م ــك أّي عض ــم يش ــن. ل ــاط الّتأمي ــديد أقس ــه لتس ــاص ب ــرات الخ المّدخ
مشــاكل صحّيــة خــالل الّســنة األولــى، بالّتالــي رأى والــد هشــام أنّــه مــن الّضــروري اســترداد بعــض 

مــن أقســاط الّتأميــن علــى األقــل نظــرا لعــدم اســتغالل الّتأميــن فــي أي عــالج طبــّي.

هل يجوز لوالد هشام استرداد أقساط التّأمين ؟لماذا؟

قامــت ليلــى و مهــدي باالنخــراط فــي الّتأميــن الصحــي لصالحهمــا و لصالــح أطفالهمــا. خــالل  
فتــرة التكويــن و قدمــت قريبتهــم للعيــش معهــم و أصيبــت بأنفلونــزا حــادة انتهــت بهــا فــي 

المستشــفى.

هل من الممكن أن يغطي تأمين ليلى و مهدي مصاريف عالج قريبتهم؟ لماذا؟
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ن!
ت التّأمي

كا
شــر

ت و 
ى التّعاونيا

ف علــ
طــر و التّعــر

خ   إدارة المخا

الحالة الثّالثة:  فاطمة

تخشــى فاطمــة مــن عــدم قدرتهــا علــى تســديد أقســاط الّتأميــن المّتصلــة ببوليصــة الّتأميــن 
الصحــّي   الجديــدة  الّتــي ســنقترحها عليهــا. مــع ذلــك هــي علــى علــم بــأن أّمهــا ســتحتاج لعملّيــة 
جراحّيــة الّســنة المقبلــة.  وبالرّغــم مــن أّن قســط الّتأميــن يغّطــي ســنة كاملــة مــن تغطيــة الرّعايــة 
الصحّيــة فــإن فاطمــة ترغــب فــي شــراء الّتأميــن الصحــي لمــّدة ثالثــة أشــهر فقــط، حيــث يبــدأ قبــل 

شــهر مــن خضــوع أّمهــا للعملّيــة و ينتهــي شــهرين بعــد العملّيــة.

هل يجوز لفاطمة شراء تأمين لمّدة ثالثة أشهر فقط؟ لماذا؟

• قــد تبــدو العملّيــة معّقــدة نوعــا مــا  ، ولكــن بمجــرد فهمــك الفكــرة األساســّية ســتصبح قــادرا علــى  تقييــم 

مــا إذا كانــت الحمايــة الّتــي يوّفرهــا الّتأميــن تتكافــأ مــع تكاليــف أقســاط الّتأميــن

• ينبغــي عليــك تحديــد أفــراد العائلــة  الذيــن ســيتمّتعون بالّتغطيــة فــي حــال رغبتــك فــي شــراء عقــد 

تأميــن. تســمح بعــض عقــود الّتأميــن بإضافــة أشــخاص إضافّييــن علــى الّتكلفــة بينمــا تشــتمل بعــض 

عقــود الّتأميــن األخــرى علــى عــروض مــن شــأنها أن تغّطــي عائلــة متكّونــة مــن أربعــة أفــراد علــى ســبيل 

المثــال مــع فــرض تكلفــة إضافّيــة فــي حــال إضافــة بعــض األشــخاص. مــن المهــّم فهــم كيفّيــة احتســاب 

قســط الّتأميــن بنــاء علــى عــدد األشــخاص المتمّتعيــن بالّتأميــن.

• ليســت جميــع عقــود الّتأميــن مطابقــة لبعضهــا البعــض. مــن المهــّم فهــم كّل خاصّيــة عقــد علــى حــدة 

و االســتثناءات و الّتأكــد مــن فهــم  جميــع الّشــروط علــى أكمــل وجــه و الموافقــة عليهــا  قبــل االكتتــاب 

فــي أّي صنــف مــن أصنــاف عقــود الّتأميــن.

ــل الّنقابــي الرّاجــع لــه بالّنظــر فــي  • يرجــى عــدم التــرّدد فــي االتّصــال بعــون الّتأميــن أو مؤّجــرك أو الممّث

ــة أســئلة. حــال كان لديــك اهتمــام بأحــد الّتأمينــات أو  تريــد طــرح أيّ

هاّمة  معلومات 
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فاطمة و مليكةليلى و مهدي
هشام و طارق و يونس 

ت المهنّية 
طا

ط
المخ

مواقــع  تطويــر  مؤّسســة  إنشــاء 
بصفاقــس  الــواب 

إنشاء تعاونية زراعية إلنتاج األلبان  ــدي: إنشــاء شــركة  ــى و مه • ليل
نســيج و تصديــر  الســّجاد التقليــدّي 

بالقيــروان

مهــدي: تدريــس اإلعالمّيــة فــي   •
القيــروان 

لقد فكرت شخصياتنا في مشاريعهم المهنية وقد قاموا باتّخاذ بعض الّتدابير إلنجاحها.

3

و أنا إّيل نرصف ديـ� يف 

الحوايج و الهدايا ... هاتْو 

نـميش نشوف بانكتي 

حتّى أنا .

رتحت مالكرنيّات 

إّيل كل ليلة نقيّد فيها الـمصاريف و تّوا 

بش توّيل لحكاية ساهلة نتبّع مصاريفي 

و منفوتش ميزانيتي ... و إنت شعندك جديد ؟

 عندي برشا خدمة هنهارين . 

تاعبة شويا و ها¤ قاعدة نخمم 

باش نحل مرشوع

اه هايل ! و يف انا قطاع 

تحب إتحل الـمرشوع ؟

حاليا مازلت نخمم 

و يف االغلب ممكن نتوجه لـمرشوع يتلها 

بتطوير الـمنتوجات التّقليدية . تو نزيد 

نحكيلك ² انطّور فكرة الـمرشوع اك± .

انا فرحانتلك إّيل تحب تويل رائدة مرشوع .

إنشا اللّه بالتّوفيق !

قريبتي عائشة 

جات تطّل عليّا ، وقاعدة تستّنى فيّا يف 

الّدار. انكلمك من بعد ؟
باهي ! هيّا 

بالسالمة !

صاحبة
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م المهنيّة ! 
طاتهــ

ّط
ف مخ

د  تعريــ

ألف خطوة و ال 
تنقيزة 

قولة مأثورة!

H التّأطير الّشخصّي

• فيم تتمّثل مشاريعك المهنّية ؟

ــح  ــّذي تطم ــاع ال ــو القط ــا ه • م

ــه ؟ ــل ب ــى العم إل

• هــل ترغــب أن تكــون موّظفــا أو 

صاحــب مشــروع ؟

ــي  ــا ه ــك ؟  م ــرف نفس ــل تع • ه

مزايــاك و عيوبــك؟

مــاذا عنــك؟ أيــن أنــت من 
ــئلة  ــل األس ــه؟ تأّم ــذا كّل ه

ــة: الّتالي

المهــارات  لديــك  هــل   •

ــأنها  ــن ش ــي م ــبة الّت المناس

أو  المهنّيــة  حياتــك  إنجــاح 

بلــدك؟ إلــى  عودتــك 

• مــا هــي الّتدريبــات المتاحــة 

ــي مــن شــأنها مســاعدتك  الّت

المهــارات  اكتســاب  علــى 

ــروعك ؟ ــاح مش ــة إلنج الاّلزم

مشــروعك  يتــالءم  هــل   •

المهنــّي مــع  بيئــة المدينــة  

ترغــب  الّتــي  المنطقــة  أو 

فيهــا؟ باالســتثمار 



الّتربية المالّية
107

 ! 
يّة

هن
لم

م ا
هــ

ات
ط

ّط
مخ

ف 
يــ

عر
  ت

د

تلخيص

فكرتك بشأن مشروعك المهنّي 

نقاط القّوة لديك

نقاط الّضعف لديك 

مزايا المنطقة التّي ترغب في االستثمار فيها 

عيوب المنطقة التّي ترغب في االستثمار فيها 

ــب؟  ــّي ؟ التّدري ــروعك المهن ــاح مش ــه إلنج ــّذي تحتاج ــا ال ــك: م ــة ب ــل الخاّص ــة العم خّط
ــل؟ ــريك؟المتابعة الفنيّة؟التّموي ــة؟ الخبرة؟ش ــهادة العلميّ الّش
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م المهنيّة ! 
طاتهــ

ّط
ف مخ

د  تعريــ

المناســبة  المؤّسســات  قوائــم 
المهنــّي مشــروعك  لتحقيــق 

اإلدارات و مؤّسسات الخدمات العموميّة 
www.emploi.nat.tn : الوكالة الوطنّية للتشغيل و العمل المستقّل •

www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp : وكالة الّنهوض بالّصناعة و الّتجديد •

 www.apia.com.tn :وكالة اّلنهوض باالستثمارات الفالحّية •

 www.afi.nat.tn :الوكالة العّقارية الّصناعية •
 www.aft.nat.tn  :الوكالة العّقارية الّسياحية •

 www.cepex.nat.tn :مركز الّنهوض باّلصادرات •

www.citt.nat.tn :المركز الفني لالبتكار والّتجديد واإلحاطة في الزربية والحياكة •
 www.commerce.gov.tn :غرفة التجارة و الصناعة •

 www.semide.tn/CRDA.htm : المندوبّيات الجهويّة للّتنمية الفالحّية •
 www.douane.gov.th : الّديوانة التونسية •

 www.onat.nat.tn :الّديوان الوطنّي التونسّي للّصناعات الّتقليديّة •
 Www.citt.nat.tn :ديوان الّتونسيين بالخارج •

 www.commerce.gov.tn :غرف الّتجارة والّصناعة •

 www.semide.tn/CRDA.htm :المندوبيات الجهوية للّتنمية الفالحّية •
 www.douane.gov.th : الّديوانة التونسية •

 www.onat.nat.tn :الّديوان الوطنّي الّتونسّي لّلصناعات الّتقليدية •
www.ote.nat.tn :ديوان الّتونسيين بالخارج •

الجمعيّات و التّعاونيات و  التّجمعات  ذات المنفعة االقتصاديّة
  www.utica.org.tn :االتّحاد الّتونسي للّصناعة و الّتجارة و الّصناعة الّتقليديّة •

 www.conect.org.tn : كنفدرالّية مؤّسسات المواطنة الّتونسية •

www.tunisieindustrie.nat.tn/pepinieres/ :الّشــبكة التونســية لمحاضــن المؤّسســات •
 home.asp

 www.ugtt.org :االتّحاد العام الّتونسي لّلشغل •
المؤّسسات الماليّة و الجمعيّات و  شركات  القروض الّصغرى : 

 www.bfpme.com.tn : بنك تمويل المشاريع الّصغرى و المتوّسطة •

 www.bts.com.tn :البنك التونسي للّتضامن •
www.endarabe.org.tn :أندا العالم العربي •
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ثالثة أشياء تعّلمتها من خالل هذا الّتدريب!

ال تنس فهذه الّنصائح الثالث تمكننا من إدارة األموال بشكل جّيد:

• اإلنفاق بحكمة 
•االّدخار المنتظم 

•االستثمار بحكمة

.1

.2

.3
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6

هّكة أمورك واضحة 

وحساباتك مضبوطة! أنا متأكّد إّيل إنتي باش 

تنجح يف مشاريعك! أما ما قتليش؟ ياخي 

الّصديقة هذي متاع عيد الـميالد نعرفوها؟

الّناقوز متاع الباب 

عيّش بنتي برّا حل الباب

 أهال عايدة! الباس؟ 

هاك رّوحت؟

عسالمة فريدة! 

حمدللّه وإنتي شنّوة احوالك؟

 الباس، وسفرتك لرتكيا تعّدات بلقدا ؟

 إيه! 

رّوحت البارح وجبت معايا برشا دبش 

واكسسوارات يهزو العقل! تحب نوّريك؟

بالطبيعة! ماذابيّا نشوف!

         أدخل، أدخل
شوف عندي دج¶ الموضة وصنادل وحتى م الصيكان 

حلّوين! آش قولك؟

يارس هبال..

 عجبني الـمريول وها الّساك! 
يواتيو«!

صحيح! عندك

 سيكان فينو ومزيان¶! 

القول أسهل
 من الفعل

هذا صحيح و لكن 
يجب المحاولة ! 

الوقت حليفنا
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نيتــي ا ميز

اإليرادات

الّنفقات

المجموع الفرعّي
غيرها

مجموع اإليرادات

الّنفقات األساسية )االحتياجات(
الغاز والكهرباء و الماء

  التغذية
النقل

الّصحة/العالج
االتّصال )الهاتف(

غيرها
المجموع الفرعّي )االحتياجات(
النفقات االختياريّة )الكمالّيات(

المجموع الفرعّي )الكمالّيات(
مجموع الّنفقات  

العائدات-النّفقات

الّمدخرات

المّدخرات لحاالت الّطوارئ

المبلغ )      (

ق مفيدة
ق ووثائــ

مالح
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االسم : 

ت  ا د ا يــر إل ا بعــة  متا قــة  ر و

الّشهر : 
الّسنة : 

وصف اإليراداتالّتاريخ

اإليرادات مجموع 

المبلغ اإليرادات
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ت ــا لنّفق ا ــة  بع متا ــة  ق ر و

االسم : 

الّشهر : 

الّسنة : 

متوّقع  أم الالّتاريخ

المبلــغ المّدخــر )اإليرادات-النّفقات=(
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مزايا وعيوب طرق االّدخار

طرق االّدخار

الرسمّية 

شبه الرسمّية

البنوك 

مجموعة االّدخار 

العيوبالمزايا

• الخيار  األكثر أمانا
• تقديــر القيمــة ))ال أحــد غيــر مالــك منتــج 

االّدخــار يعــرف المبلــغ الــّذي تــم ادخــاره(
• محــاوالت  الســحب ضعيفــة ) مســهلة 

لدفــع  الّطلبــات مــن قبــل األقــارب(
• إمكانّية الحصول على فوائد 

ــة  ــة الوصــول إلــى منتجــات مالّي • إمكانّي
االّدخــار  أو  االقتــراض  ســبيل  علــى  أخــرى 
)شــهادة إيــداع و حســاب جــاري وحســاب 

االّدخــار للّتقاعــد  و االقتــراض..(
• يســمح  بــإدارة األمــوال بشــكل أفضــل 

)كشــف حســاب االّدخــار( 
• يسمح بربح الوقت لدفع الفواتير 

حســاب  علــى  اإلطــالع  علــى  القــدرة   •

ســاعة   24/  24 مّدخراتــه  إدارة  و  االّدخــار 
شــبكة  علــى   الخدمــات  أحــد  توفــر  عنــد 

الجــوال.  الهاتــف  أو  االنترنيــت 

• سهولة الحصول 

األحيــان  بعــض  فــي  االّدخــار  يســمح   •

االقتــراض  علــى  بالحصــول 
• إمكانيــة كســب فوائــد علــى القــروض 

الممنوحــة 
و   وتيــرة  بخصــوص   قواعــد   تشــجع   •

االّدخــار  علــى  الودائــع  وحجــم 
• االنضباط

• تعزيــز الّتضامــن و العالقــات االجتماعيــة 
بيــن األعضــاء  

• أقّل ضمانات 
• عــدم الّتأكــد مــن كســب فوائــد علــى 

االدخــار 
• محدوديــة أو انعــدام إمكانيــة الحصــول 

علــى قــروض 
أو  االّدخــار  علــى  الحصــول  يخضــع   •
المجموعــة  موافقــة  إلــى  الســحب 
األعضــاء  أحــد  امتثــال  عــدم  خطــر 
اختفــاء  المثــال  ســبيل  )علــى  للقواعــد 
أحــد األعضــاء بعــد اســتالمه األمــوال مــن 

) عــة لمجمو ا
إلــى  الّلجــوء  علــى  القــدرة  عــدم   •
مشــاكل  حــدوث  حــال  فــي  الشــرطة 
،وذلــك اعتمــادا علــى الّصبغــة الرســمّية.

• خطر وفاة أحد أعضاء المجموعة
• ضــرورة االشــتراك فــي إحــدى الّشــبكات 
مجموعــة  فــي  االشــتراك  مــن  للتمّكــن 

االّدخــار 
ــدم  ــار )ع ــات االّدخ ــالس مجموع ــر إف • خط
طــرف  مــن  اإلدارة  علــى  رقابــة  وجــود 

المعنّيــة( الســّلط 

مــن  الكثيــر  فــي  هــم  الموظّفــون    •
بيــع  علــى  يعملــون  تجــار  األحيــان 
المنتجــات بالّتالــي ال يمكننــا إعطاؤهــم 

الكاملــة.    الّثقــة 
وفقــا  االّدخــار   تأجيــر  نســبة  تتغيــر   •

ت  للمنتجــا
• يمكــن أن يشــكل الحــد األدنــى لإيــداع 

لفتــح حســاب اّدخــار عائقــا 
• إجباريّة تسديد الرّسوم 

• مضيعــة للوقــت فــي طوابيــر االنتظــار 
داخــل البنــك

فهــم  فــي  التعقيــدات  بعــض  وجــود   •
الخدمــات و التكاليــف، إمكانّيــة الوقــوع 

الخطــأ  فــي 
مــن  األشــخاص  متنــاول    فــي  ليســت   •
ذوي الّدخــل المنخفــض أو غيــر القادريــن 

علــى القــراءة أو الكتابــة
فــي  )اإلغــالق  محــدودة  عمــل  ســاعات   •

األســبوع( نهايــة  و  المســاء 
أو  االقتصــادّي  االســتقرار  عــدم  آثــار   •
قيمــة  انخفــاض  األزمــات،   : السياســّي 
 ، الّســحب  عملّيــات  تجميــد   ، العملــة 
عــدم القــدرة علــى أخــذ المــال إلــى الخــارج 
)مراقبــة عمليــاّت اّلصــرف( ،تضّخــم هــام..
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العيوبالمزاياطرق االّدخار

غير الرسمّية

المنــزل )نقــدا ، حّصالــة، 
صنــدوق قــوّي(

العينــّي  االّدخــار 
والمجوهــرات  )الّذهــب 
واألراضــي  المواشــي  و 

وغيرهــا( والمنــازل 

أحــد  لــدى  المــال  إيــداع 
األقربــاء 

• سهولة الحصول 

• إمكانية ارتفاع قيمة األمالك 
إلــى  إرجاعهــا  قبــل  بيعهــا  إلزامّيــة   •

الّســوق( لقانــون  )وفقــا  األصــول 
• القريب أو التاجر متاح دائما 

المزايــا  عديــد  علــى  الحصــول  يمكــن   •

بيــع  أو  إنتــاج   : العينــّي  لالّدخــار  األخــرى 
 ، للمواشــي(  بالّنســبة   ( الحليــب 
اســتغالل  المجوهــرات فــي المناســبات 

.. الهاّمــة 
الحليــب  بيــع   ( المــال  ربــح  إمكانّيــة   •

االّدخــار  (بواســطة   التأّجيــر  و  الّلحــم  و 
والعقــارات(    )المواشــي  العينــّي 

القيمــة  انخفــاض  خطــر  مؤّمــن:  غيــر   •
خــالل الّســنة ، خطــر الّســرقة، المــرض أو 

للمواشــي( )بالنســبة  المــوت 
 • معرض بشكل كبير لإنفاق 

الحــاالت  فــي  اســتغالله  صعوبــة   •

الّطارئــة ) تســتغرق وقتــا إلعــادة بيعهــا( 
االّدخــار  علــى  مترتّبــة  رســوم  هنالــك   •

بالّنســبة  والرعايــة  الغــذاء  العينــّي: 
للمواشــي و عمليــات اإلصــالح بالّنســبة 

.. للمنــزل 

بعــض األســئلة المقترحــة التّــي يتعيّــن طرحهــا علــى مؤّسســة القــرض 
قبــل القيــام باالختيــار 

• مــا هــي أنــواع االقتــراض المتاحــة لتمويــل المشــاريع؟ مــا هــي المشــاريع الّتــي يتــم تمويلهــا بواســطة 
ذلــك النــوع مــن االقتــراض )العّقــار و الشــركة و الســّيارة ..(

• ما هي نسبة الفائدة ؟
• ما هو مجموع الرّسوم الّتي يتعّين تسديدها 

• ما هي نسبة الفائدة الفعلّية الجملّية السنويّة )كم سيكّلفني االقتراض( ؟
• هل يجب توفير ضمانات للحصول على قرض ؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي؟

• ما هو مقدار المساهمة الشخصّية إن وجدت ؟
• كم  هو عدد المرات الّتي يجب خاللها  تسديد المبلغ و الفوائد ؟

• متى يجب علينا تسديد المبلغ ؟ )بداية الّشهر...(
• ما هي البدائل الممكنة؟

• ما هي الغرامات الواجب دفعها على الّتأخر في الّتسديد؟
• أين يتم تسديد المبالغ ؟

• ما هو الوقت المستغرق في انتظار الحصول على  قرض و  استالم المال ؟
• كم هو عدد مرات الذهاب إلى المؤّسسة المالّية إلكمال مطلب الحصول على قرض 

• ما هي الوثائق الّتي يجب االستظهار بها إلى المقرض   للحصول على قرض ؟
• هل نقوم بدفع باقي الفوائد في حال القيام بالّسداد المسّبق؟  

• هــل يوجــد تأميــن إجبــارّي أو اختيــارّي علــى هــذا القــرض ؟إذا كانــت اإلجابــة بنعــم، مــا هــو المقــدار الــّذي 
يمكــن أن يبلغــه و فيــم يمكــن اســتغالله؟  
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األســئلة التّــي يتعيّــن طرحهــا علــى المشــّغل الرســمّي 
لتحويــل األمــوال !

بعــض األســئلة المقترحــة التـّـي يتعيــن طرحها على مؤّسســة 
ماليـّـة قبــل القيــام باالختيار

• كيف يمكنني تحويل المال إلى قريب ؟
• ما هي الوثائق الّتي يتحّتم علّي تعميرها إلرسال المال ؟

• ما هي الوثائق الّتي يحتّم على الّشخص الّذي سيستلم األموال الّتي سأرسلها تعميرها ؟
• ما هي وثائق الهويّة المطلوبة الستالم المال ؟

• هل يجب أن يكون لدّي حساب بنكّي لدى البنك الّذي تتعامل معه إلرسال األموال؟
• ما هو الوقت الّذي يستغرقه المتلّقي في استالم المال؟

• ما هي تكلفة عملّية الّتحويل؟ 
•  هــل ســيحصل المتلّقــي علــى كامــل المبلــغ الــّذي ســأقوم بإرســاله أو يتحّتــم عليــه دفــع رســوم إضافّيــة 

علــى االســتالم؟
• كيف يمكنني الّتحقق من استالم المتلّقي للمال؟ 

• هل بإمكاني إلغاء أو تغيير الّتحويل؟
• هــل يجــب علــّي الحضــور شــخصّيا لــدى البنــك أو تتوفــر خدمــة عــن بعــد لتحويــل األمــوال )عبــر شــبكة 

االنترنيــت، البريــد..(؟
الــّذي  الــّذي تتعامــل معــه _____________ )مــكان إقامــة القريــب  • هــل لديــك فــروع أو وكالء فــي البنــك 

لــه المــال(؟ سأرســل 
• مــا هــي أســعار الّصــرف المســتخدمة فــي صــرف أموالــي بعملــة البلــد المتلّقــي )فــي حــال قمــت بإرســال 

األمــوال خــارج البلــد(؟ مــا هــي رســوم الّصــرف؟
• ما هي عملة المال الّذي سيستلمه المتلّقي في حال قمت بإرسال المال بعملة أجنبّية   ؟

ينبغــي  الّتــي  الخصائــص 
المؤّسســة  الختيــار  دراســتها 

لّيــة لما ا
أسئلة ينبغي طرحها

أسئلة ينبغي طرحها

لعملــي،  الجغرافــّي  القــرب 
أطفالــي مدرســة  وبيتــي، 

ــي أو  ــي )منزل ــة من ــع بمقرب ــرع يق ــة ف ــة المالّي ــدى المؤّسس ــل ل • ه
مــكان عملــي أو مــكان آخــر مناســب لــي( 

آلــي بالقــرب منــي )منزلــي أو مــكان  هــل توجــد أجهــزة صــراف   •

بطاقــة  لــي  كان  حــال  فــي  لــي(   مناســب  آخــر  مــكان  أو  عملــي 
اقتــراض 
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ينبغــي  الّتــي  الخصائــص 
المؤّسســة  الختيــار  دراســتها 

لّيــة لما ا
أسئلة ينبغي طرحها

الســمعة والّثقــة في المؤّسســات 
علــى  تطرحهــا  )أســئلة  المالّيــة 

نفســك و علــى عائلتــك (

الّتــي  الخدمــات  جــودة  و  وفــرة 
تقدمهــا المؤّسســات غيــر المالّيــة 
) )التدريــب علــى بعــث المشــاريع، 

 )... المالّيــة  الّتربيــة  و 

إمكانّيــة و تكاليــف الخدمــات عــن 
الرّصيــد  عــن  )االستفســار  بعــد 
علــى شــبكة اإلنترنــت، اإلبــالغ عــن 
الرّســائل   طريــق  عــن  الّنفقــات 

والهاتــف...( القصيــرة، 

نوعّيــة خدمــات الموّظفيــن )وقــت 
االنتظــار و احتــرام الحرفــاء و الّلغات 

المنطوقة..(

المّؤسســة  فــي  االنخــراط  شــروط 
عنــد  التعاونّيــات..(   )الجمّعيــات، 

االقتضــاء

• هل تحظى المؤّسسة المالّية بسمعة طّيبة؟
• ما هو موقف أقربائي من المؤّسسة ؟

• هل تبعث هذه المؤّسسة المالّية في الشعور بالّثقة؟
• هــل ســمعت فــي الّســابق مــن يتحــّدث عــن مشــاكل تتصــل بهــذه 

المؤّسســة المالّيــة فــي الّصحافــة أو عــن طريــق األقارب؟
• هــل أعــرف شــخصا يواجه مشــكلة مــع هذه المؤّسســة المالّية؟ما 

هــي؟ كيــف تــم حله؟

ــت  ــتخدمين/األعضاء؟إذا كان ــب المس ــات تدري ــرون  خدم ــل توف • ه

اإلجابــة بنعــم ،حــول أي  نــوع مــن المواضيــع يتــم التدريب؟مــا الــّذي 
يمكــن أن نســتفيده مــن ذلــك التدريب؟هــل يكــون ذلــك دون أي 

مقابــل؟
• هل تقومون بأعمال تضامنّية أو خيريّة؟

• هل تضطلعون بأعمال إنسانّية؟

إدارة  لتوّلــي  مستشــارين   حرفائكــم  ذمــة  علــى  تضعــون  هــل   •

حســاباتكم؟ كذلــك  و  االســتثمارات 
• هل توفرون خدمات للقيام بعملّيات عن بعد؟

• هل يمكننا االطالع على رصيد الحسابات على شبكة االنترنت؟

• إن كان األمــر كذلك؟هــل يتــّم تضميــن هــذه الخدمــة مّجانــا عنــد 
فتــح الحســاب؟أو خالفــا لذلــك ، مــا هــي تكلفــة هــذه الخدمــة؟

اإلرســالّيات  خدمــة  بواســطة  بنفقاتــي   إعالمــي  يمكــن  هــل   •

؟ ة لقصيــر ا

• ما هي ساعات عمل المؤّسسة المالّية؟

•مــا هــو معــّدل الوقــت الــّذي يســتغرقه الموّظــف فــي الّتعامــل مــع 

الحريف؟
•هل  هناك شبكة أجهزة الصرف اآللّي في جميع أنحاء البالد؟

•هــل يقومــون بخصــم رســوم  فــي حالــة قيامــي بالّســحب مــن 

أجهــزة الصــرف  اآللــي األخــرى  )مــن منطقــة جغرافّيــة أخــرى، فــي 
الخــارج أو مــن مؤّسســة مالّيــة أخــرى(؟

يتّم تحديدها في الموقع أثناء الزّيارة. 

هــل توجــد شــروط لالنخــراط فــي المؤّسســة المالّيــة ؟إذا كان   •

األمــر كذلــك مــا هــي؟
أســاس  علــى  إيداعــه  ينبغــي  هــل  االشــتراك؟  رســم  يبلــغ  كــم   •

ســنوّي...؟ أو  شــهرّي  أو  أســبوعّي 
• ما هي وتيرة انعقاد اجتماعات المؤّسسة؟

• هــل تعتبــر المشــاركة فــي هــذه االجتماعــات ضروريـّـة؟إذا كان األمــر 

كذلــك، مــا هــي العقوبــات الّتــي يمكــن أن تنجــرّ عــن عــدم الحضور 
فــي أحــد االجتماعات؟
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م ينبغــي  الّتــي  الخصائــص 

المؤّسســة  الختيــار  دراســتها 
لّيــة لما ا

أسئلة ينبغي طرحها

فــي  والّشــروط  األســعار  شــفافّية 
مجــال الخدمــات المالّيــة ونوعّيــة 
للحرفــاء  المقّدمــة  المعلومــات 
نفســك(  علــى  تطرحهــا  )أســئلة 

الخاّصــة  الخيريّــة  األعمــال 
بالمؤّسســة )صناديــق الّتضامــن و 

) . . . يــة لرعا وا

مرونــة   / االّدخــار  علــى  الحصــول 
الّســحب  عمليــات 

استخدام سهل و سلس  

الّشــروط األساســّية لفتــح حســاب 
اّدخــار 

تتناســب  محــّددة  منتجــات  وجــود 
مــع وضعــي )الّطالــب، الموّظــف 

المتقاعــد...(

• ما هي صالحّيات اتّخاذ القرار من أعضاء المؤّسسة؟

• هــل تضطلــع مؤّسســتكم المالّيــة  بأعمــال خيريّــة؟ إذا كان األمــر 
كذلــك ، لمــاذا؟

• كم هو عدد عمليات الّسحب الّتي يمكنني القيام بها؟

• هل يوجد مبلغ كحّد أدنى يتحّتم علّي سحبه؟
بعملّيــات  القيــام  علــى  غرامــات  دفــع  علــّي  يتعّيــن  هــل   •

االّدخــار؟ حســاب  مــن  ســحب 

• ما هي أوقات عمل المؤّسسة المالّية؟
• مــا هــو معــّدل الوقــت الــّذي يســتغرقه الموظــف فــي التعامــل مــع 

الحريف؟
• هل  هناك شبكة أجهزة الصرف اآللّي في جميع أنحاء البالد؟

• هــل يقومــون بخصــم رســوم  فــي حالــة قيامــي بالّســحب مــن 

ــة أخــرى، فــي الخــارج  أجهــزة صــرف آلــّي أخــرى  )مــن منطقــة جغرافّي
أو مــن مؤّسســة مالّيــة أخــرى(؟

علــى  و  مــرّة  االدخار؟كــم  حســاب  كشــف  الحريــف  يســتلم  هــل   •

وتيــرة؟ أيّــة  أســاس 
• هــل تقدمــون خدمــات المعامــالت عبــر الهاتــف و / أو الوســائل 

االلكترونّيــة؟

• هل يتم نشر األسعار والّشروط في المؤّسسة المالّية؟
• هــل تملــك المؤّسســة المالّيــة  كتيبــات توضيحّيــة أو وســائل 
هــل  كذلــك،  األمــر  كان  إذا  االنترنــت...(؟  )مواقــع  األخــرى  إعــالم 
بقراءتــي  الالّزمــة  المعلومــات  جميــع  علــى  الحصــول  يمكننــي 

الوثائــق؟  علــى  اطالعــي   / الكتيبــات  لتلــك 
• هل يسهل فهم الوثائق الّتي تقدمها المؤّسسة المالّية ؟

• كيف يمكنني فتح أو إغالق حساب؟ كم يكّلف ذلك؟
• هــل يوجــد منتجــات أو خدمــات مالّيــة خاّصــة بي؟)شــاب،طالب،م

تقاعد،أجير،امرأة،صاحــب مشــروع...(

خصائص منتجات المؤّسسة المالّية )على سبيل المثال االّدخار(
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ينبغــي  الّتــي  الخصائــص 
المؤّسســة  الختيــار  دراســتها 

لّيــة لما ا
أسئلة ينبغي طرحها

الّتأمين

نسبة تأجير االّدخار 

يســمح بالوصــول إلــى المنتجــات 
األخــرى  المالّيــة  والخدمــات 
المالّيــة بالمؤّسســة  الخاّصــة 

تكاليف االّدخار )الرّسوم
و الغرامات( 

الّسيولة 

للمنتــج   األخالقّيــة  القيمــة 
)الّتمويــل و الّتمويــل المســتدام 
اإلســالمّية...(  و  البيئّيــة  القيمــة  و 

• هــا هــو المبلــغ األدنــى مــن المــال الــّذي يمكــن تخصيصــه لفتــح 
حســاب؟

• ما هي الوثائق الّتي قد أحتاجها؟

• ما هي الّتأمينات أو الّضمانات المتوّفرة لحماية أموال الحرفاء؟ 

• ماهو سعر الّتأجير على االّدخار؟هل هو ثابت أو متغير؟
• هــل يمكــن مقارنــة هــذا الّســعر مــع أســعار الّتأجيــر األخــرى  الخاّصــة 

بالمؤّسســات المالّيــة األخرى؟
• على أساس  أيّة وتيرة  يتّم دفع هذه األجور؟

• كيف يتّم احتساب سعر الّتأجير؟

• هــل يمكننــي الحصــول علــى منتجــات و خدمــات ماليــة أخــرى 
بمجــرد شــرائي ألحــد المنتجــات المالّيــة؟إذا كان األمــر كذلك،مــا 
هــي هــذه المنتجــات و الخدمــات ؟ هــل هنالــك تعريفــة تفضيلّيــة؟

علــى  تفــرض  الّتــي  الرّســوم  هــي  )مــا  ذلــك؟)  يكّلــف  كــم   •
اآللــي( الصــرف  أجهــزة  مــن  للّســحب  الّتحويــالت، 

• ما هي الرّسوم اإلداريّة على حساب االّدخار؟ 

• هل من الّسهل سحب أموال من الحساب؟ كيف يتّم ذلك؟
• هل يتاح المبلغ بأكمله؟

• هــل هنالــك رســوم يتعّيــن تســديدها إذا تــّم ســحب األمــوال قبــل 

الّتاريــخ المحــّدد؟

• هل تستجيب المنتجات المالّية  للمعايير األخالقية؟ ما هي؟
المعاييــر  لهــذه  احترامهــا  تثبــت  عالمــة  المنتجــات  تحمــل  هــل   •

األخالقّيــة؟

ق مفيدة
ق ووثائــ

مالح
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التمويل الذاتي 
• حصتــك مــن تمويــل المشــروع الّتــي بحوزتــك دون الّلجــوء إلــى االقتــراض مــن مؤّسســة االقتــراض. تتكــّون مســاهمتك 

باألســاس مــن األمــوال الّســائلة و كذلــك اّدخــارك

التّأمين
• الّتأميــن هــو شــكل مــن أشــكال الّتأميــن بالّنســبة لــكل شــخص قــام بتوقيــع عقــد فــي شــكل تعويــض نقــدّي إثــر الّتعــرض 

ــة حادثــة يغطيهــا الّتاميــن. إلــى حــادث أو أيّ

المّؤمن /المنخرط
• هو الّشخص الّذي يستلم أموال التأمين عند حدوث خطر مؤّمن عليه.

االعتماد/ الضامن
• هــو  الّشــخص الــّذي يقــوم بســداد القــرض الخــاص بــك فــي حــال إفالســك.بإمكاننا الطلــب مــن هــذا الشــخص المشــاركة فــي 

الّتوقيــع علــى موافقتــك علــى االقتــراض مــع المقــرض

الميزانيّة
• هي أداة تسمح باتّخاذ القرار و الّتخطيط و االستخدام األمثل ألموالك لبلوغ أهدافك

المبلغ المسند
• مبلغ القرض الممنوح من قبل البنك بدون فوائد.

بطاقة صاحب التأمين
• هي بطاقة يتّم إصدارها لمقّدم الّتأمين الّذي يثبت أن حامل بوليصة الّتأمين قام  بسداد أقساط الّتأمين الخاّصة به

بطاقة االقتراض
• تســمح  بطاقــة االقتــراض بصفــة عاّمــة بالقيــام بنفــس العملّيــات  الّتــي تقــوم بهــا بطاقــة الّســحب أو بطاقــة الّدفــع. يتمّثــل 
الفــارق الكبيــر فــي أنهــا تســمح كذلــك بإمكانّيــة الحصــول علــى قــرض بشــكل فورّي.يعنــي ذلــك أنـّـه فــي حــال لــم يكــن لديــك 
ــة  ــن المؤّسس ــرض م ــى ق ــول عل ــق الحص ــن طري ــر ع ــد المتاج ــن أح ــراء م ــة ش ــراء عملّي ــك  إج ــه بإمكان ــابك فانّ ــي حس ــال ف الم

المالّيــة الّتــي قامــت ببيعــك بطاقــة االقتــراض  )المؤّسســة المالّيــة ، متاجــر الّتوزيــع الواســع..( .
يتــّم وفقــا ألحــكام اتفاقّيــة شــراء بطاقــة االقتــراض، خصــم مبلــغ الّشــراء مــن حســابك )علــى دفعــة واحــدة أو أكثــر، بمعــّدل فائــدة 
غالبــا مــا تكــون أعلــى بكثيــر مــن المنتجــات )القــرض التقليــدي.. .(.باإلضافــة إلــى أنــك تتلّقــى بانتظــام كشــفا مــن المؤّسســة 
المالّيــة الّتــي باعتــك بطاقــة االقتــراض الّتــي تبّيــن المبلــغ اإلجمالــّي الــّذي تــّم خصمــه مــن رصيــدك والمبلــغ المســّدد ونســبة 
الفائــدة. تنويــه ! يخلــط األشــخاص فــي كثيــر مــن األحيــان عنــد التكلــم بالّلغــة الفرنســّية بيــن بطاقــة االقتــراض و بطاقــة الّســحب 

و الّدفــع. 

 بطاقة الّسحب
ــة و بطاقــة ذكيــة يقّدمهــا لــك البنــك الرّاجــع لــك بالّنظــر  لســحب المــال مــن حســابك  مــن خــالل  • هــي بطاقــة ســحب بنكّي
إدخالهــا فــي جهــاز يســّمى المــوزع اآللــي أو أجهــزة التوزيــع اآلليــة )غالبــا مــا يشــار إليهــا اختصــارا ب GAB((.  باإلضافــة إلــى إمكانّية 
ســحب المــال، يمكنــك التحّقــق مــن رصيــد حســابك، تحويــل األمــوال مــن حســابك إلــى حســاب آخــر و تمويــل حســابك. كّل 
بنــك لديــه شــبكة أجهــزة التوزيــع اآللــي الخاّصــة بــه، إالّ أنــه مــن الممكــن ســحب المــال مــن أّي جهــاز توزيــع آلــّي آخــر ســواء كان 
ينتمــي إلــى البنــك الّتابــع لــك أو ال. مــع ذلــك ، يمكــن أن يقــوم البنــك الــّذي تتعامــل معــه بفوتــرة بعــض الرّســوم فــي كّل مــرّة 

تســتخدم فيهــا  جهــاز التوزيــع اآللــي الّتابــع لشــبكة أحــد البنــوك األخــرى.

بطاقة الّسحب و الّدفع و المدين 
• تســمح بطاقــة المديــن بالقيــام بعمليــاّت بنكّيــة الكترونّيــا ، وباإلضافــة إلــى اســتخدامها لســحب األمــوال مــن أجهــزة الّصــرف) 
ــه يمكــن أيضــا اســتخدام   بطاقــة المديــن لدفــع ثمــن الّســلع التــي تقــوم باقتنائهــا مــن مختلــف المتاجــر.  التوزيــع (اآللــي فانّ
ينبغــي أن يحتــوي حســابك علــى رصيــد خــالل قيامــك بعملّيــة الّشــراء . يتــم خصــم مبلــغ الّشــراء مــن حســابك بصفــة مباشــرة. 

ســوف تســتلم بانتظــام كشــاف بنكّيــا  يبّيــن المبلــغ اإلجمالــّي الــّذي تــّم خصمــه مــن حســابك و رصيــدك.
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حساب االّدخار )الحساب الجاري(
ــذار أو عقوبــة( مــن مؤسســة ماليــة  • حســاب االدخــار هــو إيــداع المــال علــى مــدى الحيــاة )يعنــي يمكــن ســحبها دون ســابق إن

ــرة. ــات مباش ــام بدفع ــتخدامها للقي ــمح باس ــنوية( و ال تس ــون س ــا تك ــادة م ــد )ع ــند فوائ تس

حساب االّدخار للمشروع
• يربــط حســاب اّدخــار المشــروع المّدخــرات مــن أجــل مشــروع معّيــن. يســمح هــذا الّنــوع مــن الحســاب لصاحبــه بالقيــام بدفعــات 
منتظمــة و/أو حظــر األمــوال لفتــرة معّينــة. عــادة مــا يتــم  ضبــط ســعر الّتأجيــر علــى االّدخــار مســّبقا. يمكننــا معرفــة   علــى ســبيل 

المثــال خطــط اّدخــار الّســكن الموّجهــة لتمويــل االســتثمارات العقاريــّة.

حساب اّدخار محدد 
• يتمثــل مبــدأ حســاب االّدخــار ألجــل فــي إيــداع مبلــغ لفتــرة محــّددة ســلفا وبســعر تأجيــر يحــّدد منــذ البداية.يقضــي حســاب االّدخــار 
ألجــل بحظــر المبلــغ المــودع  لفتــرة تكــون فــي بعــض األحيــان  طويلــة المدى.يوّفــر هــذا النــوع مــن الحســاب نســبة تأجيــر عالّيــة 

بشــكل عــام وهــو مــا يعتبــره المّدخــر عائقــا.

شركة التّأمين 
• تعنى شركة الّتأمين بتقديم خدمات الّتأمين و تسعى إلى توليد األرباح.

عقد التّأمين 
ــة الّتأميــن  و الــّذي ينــص علــى أحــكام و شــروط عقــد  • هــي وثيقــة تقــدم إلــى الشــخص المؤّمــن مــن طــرف شــركة أو تعاونّي

الّتأميــن

  التصريح بوقوع حادث 
• طلب سداد الخسارة  الّتي يغطيها عقد الّتأمين

 
مّدة القرض 

• المّدة الّتي يقوم خاللها المقترض باستغالل المال ثم إعادة تسديده
 

الرّهن العقاري 
ــغ  ــداد المبال ــّذر س ــال تع ــي ح ــة.و ف ــة المالّي ــن المؤّسس ــرض م ــى ق ــول عل ــة للحص ــالك العقاريّ ــد األم ــازّي ألح ــن الحي ــو الرّه • ه

المســتحّقة ، بإمــكان المؤّسســة المقرضــة اســتغالل هــذا الّضمــان وذلــك بحجــز الملــك العقــارّي المعنــّي و بيعــه لغــرض 
ســداد المبلــغ الــّذي تــم إقراضــه و الرّســوم المفروضــة عليهــا. ال يحــرم الرّهــن العقــارّي المالــك مــن ملكــه مــادام يلتــزم بســداد 

التزاماتــه الماليــّة.

الفوائد 
• المبلــغ المالــّي الــّذي يدفعــه المقتــرض للمقــرض  باإلضافــة إلــى مبلــغ تســديد القــرض لغــرض التمّكــن مــن اســتخدام أمــوال 

المقــرض .

االستثمار   
• هو توظيف أو استثمار المال  في قطاع من قطاعات االقتصاد  أو شركة أو منزل/شّقة لغرض كسب األرباح.

تعاونيّة التّأمين
• تعاونّية الّتأمين هي شركة تأمين غير ربحّية تندرج ضمن الملكّية المشتركة ألعضائها و تعمل لمصلحتهم الفضلى.

المشّغلين غير  الرسميّين لتحويل األموال 
• ال يتــّم التنظيــم أو اإلشــراف علــى هــذه المنّظمــات مــن قبــل الّدولة.يشــمل هــذا النــوع مــن المشــغّلين الّتجــار و األصدقــاء 

وســيارات األجــرة الــخ.
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المشّغلون الرسميون لتحويل األموال 
ــبيل  ــى س ــوال عل ــل األم ــّغلي تحوي ــن مش ــوع  م ــذا الن ــمل ه ــة.  يش ــذه المنّظم ــى ه ــراف عل ــم و اإلش ــة بالتنظي ــوم الدول • تق

أيضــا  البلــدان  فــي بعــض  الرســمّيين  المشــّغلين غيــر  التجاريّة.يشــمل  البنــوك  و   ) يونيــون و مونيغــرام  )ويســترن  المثــال 
االّدخــار واالئّتمــان. الّصغــرى، وتعاونّيــات  القــروض  جمعيــات 

الغرامة
• المبلــغ الــّذي يقــوم المقتــرض بدفعــه للمقــرض  فــي حــال عــدم تســديده للقــرض )علــى ســبيل المثــال حجــز ملــك عقــارّي أو 

عربــة أو االّدخــار ..(

قسط التّأمين
• هــو مبلــغ مالــّي يقــوم صاحــب بوليصــة الّتأميــن بدفعــه إلــى شــركة الّتأميــن لتفعيــل بوليصــة الّتأميــن و الحــرص علــى 

بقائهــا ســاريّة المفعــول. 

مّدة اإلمهال 
• هي المدة الّتي تبدأ في تاريخ استالم القرض و قبل سداد القسط األّول.

السّداد المسبق
• يتمّتــع المقتــرض دائمــا بالحريّــة الكاملــة فــي ســداد كامــل أو جــزء مــن دينــه قبــل انتهــاء العقــد، و مــع ذلــك يلتــزم هــذا األخيــر 

دون أدنــى شــّك بتســديد رســوم الغرامــات. ينبغــي التمــاس المشــورة قبــل أخــذ القــرض مقابــل مقــدار هــذه الرســوم. 

الّسداد/ التّعويض
• هو مبلغ من المال تقوم شركة الّتأمين بدفعه  إّما للشخص الّذي  يصرّح بوقوع حادث أو إلى مستفيد آخر يتّم تحديده.

الرّجوع عن العقد
• هــو الحــّق فــي إلغــاء عقــد القرض.يســمح ذلــك للمســتهلك بتغييــر رأيــه حتــى بعــد الّتوقيــع علــى العقــد و يحجــر علــى 

المؤّسســة المالّيــة إيــداع أمــوال القــرض  قبــل انتهــاء مــّدة صالحّيــة الفتــرة الزّمنيــة المحــّددة فــي الغــرض.

الخطر 
• هــو أحــد أنــواع الخطــر الّتــي يمكــن التنّبــؤ بهــا نوعــا مــا و الّتــي مــن شــأنها أن تتســبب فــي عواقــب ســلبّية لنا.يحــدث الخطــر 

عندمــا نكــون فــي وضعّيــة لهــا عواقــب وخيمــة علــى الّشــخص أو العائلــة.

المديونيّة المفرطة
• تتمّثل المديونّية المفرطة في استحالة تعامل شخص ما مع ديونه.
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