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1. الخلفية التعريفية
ــن   ــة األوىل كل م ــتهدف بالدرج ــي تس ــي، والت ــف المال ــدرب للتثقي ــب المت ــي كتي ــم، ه ــن يديك ــي بي ــة الت إن الوثيق

ــم. ــم ألمواله ــين إدارته ــي تحس ــن ف ــن الراغبي ــة، م ــات المضيف ــن والمجتمع ــن، الاجئي النازحي

يقــوم كتيــب المتــدرب بتقديــم المعرفــة األساســية، والمهــارات، واألدوات ذات الصلــة بالكســب، واإلنفــاق، ووضــع 

الموازنــات، واســتعمال الخدمــات الماليــة كاإلدخــار، واالئتمــان، وتحويــل األمــوال، والتأميــن.

إن الغــرض مــن مــواد التدريــب عــى التثقيــف المالــي، هــو مســاعدة المنظمــات التــي تعنــى بتقديــم الدعــم لاجئيــن 

ــي.  ــخصي والعائل ــي الش ــب المال ــيات التدري ــم أساس ــاء، وتلقينه ــباب، ونس ــة: ش ــات المضيف ــن والمجتمع والنازحي

ســتقوم تلــك المــواد بتغطيــة المواضيــع التاليــة: وضــع األهــداف الماليــة، التواصــل بثقــة، فهــم المنتجــات الماليــة 

ــة،  ــات المالي ــع المؤسس ــاوض م ــم والتف ــن(، فه ــة، التأمي ــظ الرقمي ــع، المحاف ــراض، الدف ــار،  االق ــية )االدخ األساس

تحويــل األمــوال وإدارة المخاطــر. كمــا يهــدف التدريــب إىل معالجــة مســتوى الثقافــة المتدنــي، وعاقــات القــوى غيــر 

المتكافئــة بيــن الرجــال والنســاء، وبيــن كبــار الســن واألجيــال الشــابة،والتي غالبــاً مــا تؤثــر عــى القــرارات ذات الصفــة 

ــات والفــرص التــي  ــداً، كافــة التحدي ــاول هــذا الدليــل العــام تحدي ــرة والمتخلفــة. يتن ــة فــي المجتمعــات الفقي المالي

يواجههــا الاجئــون، والنازحيــن، والمجتمعــات المضيفــة.

تــم تطويــر هــذه الحزمــة التدريبيــة بواســطة منظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، وذلــك باالعتمــاد عــى أدوات التثقيــف 

المالــي المســتمدة مــن الفئــات المســتهدفة عــى اختافهــا. لقــد تــم تقييــم هــذا الكتيــب ليتائــم مــع اســتخدامه فــي 

الشــرق األوســط.

لقــد تــم وضــع هــذا الكتيــب الســتخدامه بالتــوازي مــع دليــل المــدرب، حيــث تــم تطويــره الســتهداف مجموعــات 

محــددة. كمكمــل لكتيــب المتــدرب العــام، يقــوم دليــل المــدرب بتزويدنــا بكافــة المعلومــات المتعلقــة بالشــخصيات 

ــذا  ــن ه ــا يتضم ــتهدفة. كم ــات المس ــددة إىل الفئ ــارات مح ــع إش ــن م ــة، وبالتماري ــات الحال ــة، بدراس االفتراضي

ــل  ــن أج ــه م ــت كتابت ــث تم ــوال، وحي ــة لألم ــة إلدارة حكيم ــية واألدوات المطلوب ــب الرئيس ــاط التدري ــب نق الكتي

ــدورة،  ــال ال ــن خ ــاب تماري ــتخدامه ككت ــب اس ــث يج ــة بحي ــدورات التدريبي ــي ال ــاركين ف ــاء المش ــال والنس الرج

ــل مرجعــي فيمــا بعــد. وكدلي

لقـد تـم تطويـر هـذا الكتيـب فـي إطـار مشـروع منظمـة العمـل الدوليـة المسـمى: شـراكة مـن أجـل تحسين إمكانيـات 

ــة مــن  ــة وبمســاهمة مالي ــات المضيفــة )PROPECTS(، الممــول مــن الحكومــة الهولندي النازحيــن قســرا والمجتمعـ

مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة المســمى:

"Improved Business Development Services and Entrepreneurship Education targeting MSMEs 
and youth for the creation of decent work opportunities in the Kurdistan Region of Iraq”

  .GIZ والممول من
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2. تمهيد لكتيب المتدرب

3. التعريف بالشخصيات

ماذا عن التثقيف المالي؟ 

يعنــى بالتثقيــف المالــي مجموعــة المعــارف، والمهــارات، واألدوات التــي 

ــوف  ــهدونه، س ــذي ستش ــب ال ــا. إن التدري ــل ألموالن ــن إدارة أفض ــا م تمكنن

فهــو  المســتقبل.   فــي  لمشــاريعكم  والتحضيــر  التخطيــط  مــن  يمكنكــم 

ــاق،  ــب، واإلنف ــة بالكس ــارات ذات الصل ــاب المه ــة الكتس ــيمنحكم الفرص س

ووضــع الموازنــات، واالدخــار، واالقتــراض مــع أفضــل الطــرق لتحقيــق أفضــل 

ــم. ــوارد ك ــن م ــتفادة م االس

ســيعطيكم هــذا التدريــب  فرصــة للتفكيــر فــي تواصــل أفضــل مــع عائاتكــم، 

أقاربكــم، واصحــاب العمــل، ولتصنيــف التحديــات عنــد بروزهــا.

ــإدارة  ــمح ب ــي تس ــض األدوات الت ــة بع ــون بمراجع ــون أو تقوم ــوف تتعلم س

ــم. ــل ألموالك أفض

ــن  ــن ل ــوال، والتأمي ــل األم ــار، وتحوي ــراض، واالدخ ــة كاالق ــات المالي فالخدم

ــم. ــبة لك ــراً بالنس ــك س ــد ذل ــون بع تك

كيف يتم استخدام هذا الكتيب التدريبي؟

عليكــم باســتخدام هــذا الكتيــب  خــال التدريــب عــى التثقيــف المالــي.  حيــث أن ترتيــب الفصــول يتماشــى مــع 

الوحــدات و جلســات التدريــب. ومــع ذلــك يمكنكــم قــراءة أي فصــول، وكمــا يحلــو لكــم!

ــة شــخصياتنا  ــة، وبحســب تجرب ــع ذات الصل ــب، تتضمــن كل المواضي ــة هــذا الكتي ــي نهاي ــة ف فالمقاطــع القصصي

ــا بشــكل مســتقل. ــك قراءته ــه يمكن ــة، وعلي االفتراضي

فهذا الدليل يتضمن العديد من التمارين وأوراق العمل التي سيمكنك ملؤها  بنفسك.

يقوم البرنامج التدريبي باستخدام قصص وتجارب أربع شخصيات رئيسية:

وتلك لمحة عن ملفاتها الشخصية.

المــــــالي التثقيف 
لالجئين والنازحين

المضيفة والمجتمعات 

كتيب المتدرب
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الــشــخــصــيــة 1

بطاقة هوية رنـا

اإلسم: رنا 

المجموعة المستهدفة: الجئ

مكان اإلقامة: مخيم - حضري

النوع االجتماعي: أنثى

السن: 32

الوضع االجتماعي: متزوجة - 3 أطفال

النشاط االقتصادي: تمتلك متجراً للبقالة داخل المخيم. معظم مبيعاتها من 

المنتجات المحلية: خضار، فاكهة، مربى، منتجات األلبان. قامت بتقسيم خيمتها 

لتستخدم جزء منها كمتجر

العائلة: يشتغل الزوج كعامل محدود المهارة داخل المخيم )في التنظيف وبناء 

المخيم لمصلحة إدارة المخيمات التابع لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الاجئين 

)UNHCR(( كما يقومون بإرسال المال إىل ذويهم بشكل منتظم

مستوى التحصيل العلمي: تخرجت من إحدى المدارس المهنية في بلدها األم

ً سلوكها من الناحية المالية: منظمة جدا

خصائصها المالية: تعمل بجد، وتكرس وقتها لعملها. تدخر عى شكل )بضائع يمكن 

بيعها في  متجرها( وتستخدم مكاتب تحويل األموال إلرسال المال إىل عائلتها

األهداف: توسيع أعمالها والبدء ببيع منتجاتها في خارج المخيم )تجارة الجملة(

الشخصيات الثانوية: 

1. الزوج )عاصم(

2. المنسق اإلداري للمخيم

3. ذويها
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الــشــخــصــيــة 2

بطاقة هوية صابر

اإلسم: صابر 

المجموعة المستهدفة: عائد

مكان اإلقامة: مزرعة - منطقة ريفية

النوع االجتماعي: ذكر

السن: 43 سنة

الوضع االجتماعي: متزوج - 4 أطفال

النشاط االقتصادي: عاد مؤخراً إىل منزله األصلي الذي تم تدميره بفعل العمليات 

العسكرية. هو فاح، يمتلك قطعة أرض صغيرة حيث يقوم بتصنيع منتجات األلبان، 

باإلضافة إىل بعض المحاصيل

العائلة: زوجته نادية تعمل معه في المزرعة، يرغبون بإعادة األطفال مجدداً إىل المدرسة

مستوى التحصيل العلمي: المدرسة اإلعدادية

سلوكها من الناحية المالية: مكافح، يعتمد عىل مساعدات األمم المتحدة لدعم العائدين.

خصائصها المالية: يتلقى بعض األموال من المنظمات الدولية. وهو بانتظار 

الصندوق الحكومي إلعادة بناء منزله. كما أنه يأمل في توسعة إنتاجه

األهداف: يخطط لزراعة التمور والفواكه. كما أنه يرغب في شراء الماشية والدجاج 

تأمين االحتياجات األساسية لعائلته

الشخصيات الثانوية: 

1. زوجته نادية

2. األطفال

3. مسؤول في مكتب الحكومة المحلية
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الــشــخــصــيــة 3

بطاقة هوية كريم

اإلسم: كريم 

المجموعة المستهدفة: المجتمع المضيف

مكان اإلقامة: يمتلك منزالً غير بعيد من المخيم 

النوع االجتماعي: ذكر

السن: 50 سنة

الوضع االجتماعي: متزوج - 6 أطفال

النشاط االقتصادي: يمتلك مخزناً لمواد البناء. يقوم ابنه األكبر بإدارة  شركة 

للتحسينات المنزلية والتمديدات الصحية. هم ناجحون نسبياً في أعمالهم. لديهم 

ارتباطات بالخطة الحكومية إلعادة التأهيل وإعادة إعمار المنطقة - برنامج ممول من 

جهات دولية مانحة

العائلة: أربعة أوالد )20،25،28 و17 عاماً( وابنتان )23 و19 عاماً(.  إثنان من األبناء 

)25 و20(  يعمان معه في قطاع االنشاءات، فيما ال يزال الباقي يدرسون، أما الزوجة  
فتهتم بشؤون المنزل

مستوى التحصيل العلمي: أنهى دراسته اإلعدادية

سلوكها من الناحية المالية: مقتصد، ذو مدخول عال

خصائصها المالية: أعماله تتنامى بسرعة مع سمعة جيدة جداً. يقوم بتشغيل عمال 

بناء باجور يومية من النازحين والاجئين. يقوم باالدخار واالقتراض من أحد المصارف 

الوطنية في المنطقة

األهداف: التوسع في أعمال البناء، لشراء مستودع آخر. االستثمار في تعليم أطفاله 

ليحصلوا عى شهادات جامعية. تقوم ابنته، 19عاماً، بدراسة الهندسة

الشخصيات الثانوية: 

1. زوجته سارة

2. أطفاله

3. المستخدمين )نازحين، الجئين(
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الــشــخــصــيــة 4

بطاقة هوية نور

اإلسم: نور 

المجموعة المستهدفة: نازحين

مكان اإلقامة: منزل مستأجر في المدينة المجاورة

النوع االجتماعي: أنثى

السن: 29 عاما

الوضع االجتماعي: أم لطفل وزوج من ذوي االحتياجات الخاصة

النشاط االقتصادي: تقوم بتجهيز الخبز والحلويات )كليجة وبرمة( لديها عامتها 

التجارية الخاصة )نور(. تعمل من المنزل، وتبيع بطريقه اإليصال إىل المنازل، 

وبواسطة االنترنت

العائلة: شقيقها، وهو أيضا من النازحين، حيث يقوم أحدهما بمساعدة اآلخر

مستوى التحصيل العلمي: التعليم االبتدائي

سلوكها من الناحية المالية: فوضوية بعض الشيء، تنفق بحرية

خصائصها المالية: تجد صعوبة في تنظيم أمورها المالية. دائماً ما تستدين األموال، من 

ً عائلتها في بعض األحيان تشترك في جمعية ادخارية لألصدقاء، وتقدم مساهمتها فيها شهريا

األهداف: 

1. متابعة الدراسة

2. توسيع أعمالها

3. تنظيم حياتها المالية

الشخصيات الثانوية: 

ً 1. شقيقها )سمير(، وهو من النازحين أيضا

2. ابنها )أيمن(

3. والداها )مهى + ادم(

ة
مــــ

د
قــــ

مــــ
الــــ

12

كتيب المتدرب
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التثقيف المالي

حدد األهداف،

وتواصل مع عائلتك

A1. مــا الــذي يعنيــه هــذا القــول المأثــور؟ "إذا لــم يكــن المــرء عــىل درايــة إىل أي مرفــأ يتوجــه، فــال ريــاح 
مواتيــة له" 

◻a. تحتاج إىل رياح لتتمكن من اإلبحار. 
◻b. من األسهل إدراك مشاريع حياتك إذا كنت تعرف إىل أين تذهب، ووضعت أهدافاً صلبة لذلك.

◻c. من السهل اإلبحار بالسفينة عند وجود الرياح.

A3. يتصل بك والداك لطلب المال مجدداً، من أجل اإلنفاق عىل احتفال في القرية. 
◻a. أرسل لهم المال فوراً، كما أفعل ذلك دائماً عندما يطلب  مني الوالدان ذلك. 

◻b. أعارض بشدة، وأرفض إرسال األموال.
◻c. أناقشــهم مــن أجــل فهــم أفضــل إلحتياجاتهــم، وألرى كيــف يمكننــي مســاعدتهم عى أخــذ أهدافي  

وخطتــي لادخــار بعيــن اإلعتبار.

A4. ما هي خطة االدخار؟ 
◻a. منتج مالي. 

◻b. خطــة حيــث يمكنــك رؤيــة أهدافــك، وتكاليفهــا، وموعــد تحقيقهــا، والمبلــغ الــذي عليــك ادخــاره 
للوصــول إليهــا.

◻c. حصالة النقود.

اإلجابات:  

A1:b; A2:a; A3:c; A4:b

A2. هل لديك مشاريع للمستقبل؟ 
◻a. نعم، لدي مشاريع قصيرة األمد، ومشاريع طويلة األمد، كما أنني أدخر بانتظام لتحقيقها. 
◻b. نعم، لدي مشاريع، ولكن ال حاجة للتفكير بها، طالما لن أمتلك أبداً المال الكافي لتحقيقها.

◻c. ما زلت صغيراً جداً ألفكر بمشروع للمستقبل.
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1. حدد أهدافك
تـــعـــريـــف

الهــدف هــو شــيء مــا  تريــد فعلــه. فتحديــد األهــداف يســاعدك عــى تحديــد مــا تريــد  فعلــه 

فــي الحيــاة، وبالتالــي معرفــة مــا تحتــاج أن تفعلــه لجعلــه يتحقــق.

دعونا نتعرف عى رنا،  إحدى شخصياتنا.

ما الذي تحلم به رنا؟ اكتب ها هنا!

رنــا البالغــة مــن العمــر 32 عامــاً، فــرّت مــن بلدهــا األم بســبب الصراعــات، وتعيــش فــي مخيــم لاجئيــن منــذ 

عشــر ســنوات. تزوجــت مــن عاصــم قبــل اشــتداد الصــراع فــي بلدهــا. لديهــم ثاثــة أطفــال، رامــي )9 ســنوات(، 

ليــى )7 ســنوات(، وأســيل )5ســنوات(، ولقــد التحقــوا بالبرنامــج التعليمــي فــي المخيــم. زوجهــا عاصــم )38 

ســنة( عامــل تنظيفــات فــي المخيــم. والــدا رنــا، همــا أيضــاً فــرّا مــن البــاد بســبب النــزاع. رنــا وعاصــم يرســان 

المــال بانتظــام إىل والــدي رنــا بحوالــة تدفــع نقــداً.

أنهــت رنــا تعليمهــا المهنــي فــي بلدهــا األم )اختصــاص تجــارة(، وتمتلــك اآلن متجــراً للبقالــة داخــل المخيــم، 

ــان. قامــت بقســمة  ــات، منتجــات األلب ــب: خضــار، فاكهــة، مربي ــة فــي الغال ــع المنتجــات المحلي حيــث تبي

خيمتهــا إىل جزئيــن، خصصــت أحدهمــا ليســتخدم  كمتجــر. تعمــل بجــد، وهــي بغايــة التنظيــم.

ترغــب رنــا بتوســيع أعمالهــا، حيــث بــدأت ببيــع منتجاتهــا خــارج المخيــم، وخصوصــاً لتجــار الجملــة. إيمــان، 

وهــي المنســقة المحليــة للمخيــم، تقــوم بمســاعدة رنــا مــن أجــل الحصــول عــى رخصــة مــن الحكومــة المحلية، 

تمكنهــا مــن بيــع منتجاتهــا خــارج المخيــم.

عاصــم، باإلضافــة إىل عملــه فــي التنظيفــات داخــل المخيــم، يديــر بالتعــاون مــع صديقــه بســام نقطــة للبيــع، 

حيــث يقومــان ببيــع بطاقــات الهاتــف مســبق الدفــع باإلضافــة إىل الســجائر.  حيــث قامــا بوضــع طاولــة خــارج 

الخيمــة، يســتعمانها للبيــع. يحلــم عاصــم بــأن يصبــح وكيــل مبيعــات رســمي للمشــغلين األساســيين للهاتــف 

الخليــوي فــي البــاد.

يهتم كل من رنا وعاصم كثيراً بمستقبل أطفالهم، ويرغبون بإيجاد أفضل طريقة الدخار المال من أجل تعليمهم.

قصة رنــا

دراسة
حالة رقم 1

أهداف
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A1.1 أداة التدريب المساعدة

أهدافي

هل فكرت يوماً في أهدافك؟ إذا كان األمر كذلك، اكتبها أو أرسمها ها هنا!

تــذكــر!

كل أهدافك مهمة! ولكن البعض منها يمكن تحقيقه أسرع من البعض اآلخر.
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2. تحدث مع عائلتك عن أهدافك!

• فكر ملياً بما تريده )وباألسباب الكامنة وراء ما تريده( قبل التحدث إىل عائلتك.

• ال تخشى التحدث عن أهدافك. فلكل رجل وامرأة، شاباً أو كهاً، الحق في وضع أهداف خاصة به.

ــم  ــن يمكنه ــم ومم ــدث إليه ــك التح ــبق ل ــن س ــخاص مم ــة: أش ــن العائل ــن ضم ــاء م ــك حلف ــد لنفس • ج
مســاعدتك، أشــخاص ممــن يحظــون باحتــرام العائلــة.

• التحــدث عــن أهدافــك مــع زوجتــك/ زوجــك، أو بقيــة أفــراد العائلــة، إختــر الوقــت المناســب، وقتــاً يكونــوا 
متواجديــن و مهيئيــن فيــه.

• كن واثقاً عند تحدثك عن أهدافك، وأنصت آلراء اآلخرين دون مقاطعة.

• أظهر االحترام ألفراد العائلة، وكذلك  الليونة من جانبك.

ــع  ــدة لجمي ــون مفي ــول وســطية تك ــك عــن حل ــدارس الموضــوع، وابحــث ل ــك أي إعتراضــات، ت • إذا صادفت
ــة. أفــراد العائل

نصائح عن كيفية مناقشة 

أهدافك مع العائلة

ال تفعلإفعل

"ما يجب وما ال يجب فعله" من أجل تواصل مؤثر

• كن واثقاً من نفسك

• اذكر ما تريده بشكل واضح

• أنصت إىل شريكك

• إعترف بوجهة نظر اآلخر

• أظهر االحترام
ً • كن ليناً وهادئا

• أبدي رأيك بصراحة، رغم احترامك آلراء اآلخرين

ً • ال تكن سلبياً أو متغطرسا

• ال تصرخ

• ال تقاطع

• ال تغضب
ً • ال تكن فظاً أو مهينا

• ال تكرر نفس النقطة عدة مرات

• ال ترفض بشكل فوري رأي أحدهم
ً • ال تتخذ وضعاً دفاعيا

• ال تظهر نفاذ الصبر
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3. قم بتقييم كلفة أهدافك وأولوياتك
هل تعرف ما هي كلفة أهدافك؟

هــل تعــرف مــا هــي كلفــة أهدافــك؟ إذا كنــت تعــرف، ســجل  تلــك التكاليــف بجانــب األهــداف التــي ســبق أن كتبتهــا 

أو رســمتها فيمــا ســبق. إذا كنــت ال تعــرف، فمــن المهــم أن تحددهــا. فهــي الوســيلة الوحيــدة لمعرفــة كــم تحتــاج مــن 

المــال لتحقيــق أهدافــك، فــي غضــون ذلــك يمكنــك اإلشــارة بمبلــغ تقريبــي للكلفــة، يمكنــك تعديلــه فــي مــا بعــد.

واآلن، حــدد أولوياتــك مــن بيــن هــذه األهــداف مؤشــراً بالرقــم 1 إىل األكثــر أهميــة، و بالرقــم  2 إىل ثانيهــا مــن حيــث 

األهميــة وهكــذا...

تــذكــر!

تكــون األهــداف أســهل تحقيقــاً إذا مــا خططــت لهــا مســبقاً، وجمعــت كل المعلومــات التــي تحتاجهــا مــن أجــل اتخــاذ 

قــرار مســتنير بشــأنها. مــن الضــروري تقديــر كــم ســيكلفنا الوصــول إىل أهدافنــا. فالبحــث المتأنــي يكــون ضروريــاً فــي 

بعــض األحيــان )كالســعي خلــف المعلومــات مــن المورديــن، أو معرفــة اتجاهــات الســوق، ... إلخ(. 

وال تنســى بــأن األســعار ترتفــع مــع مــرور الوقــت! لذلــك، إصنــع هامشــاً للكلفــة، فمثــالً، إّدخــر أكثــر بقليــل إذا مــا 

كانــت كلفــة تحقيــق أهدافــك ســترتفع خــالل الســنوات القادمــة.

 
الرقم

هدف شخصي

أو عائلي
الهدف

الكلفة

التقديرية
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4. ضع خطة ادخارية
لتحقيق أهدافك

صابــر، عــاد مؤخــراً إىل مدينتــه بعــد أن قضــى عــدة ســنوات مــن النــزوح، عاشــها فــي أحــد المخيمــات. عــاد صابــر اآلن 

إىل مزرعتــه القديمــة. ليعيــش مــع عائلتــه فــي الغرفتيــن اللتيــن لــم تدمــرا خــال النــزاع. زوجتــه ناديــا كانــت تعمــل 

معــه فــي األرض، حيــث  كانــا يقومــان بإنتــاج منتجــات األلبــان والخضــروات والمواشــي. لديهمــا أربعــة أوالد: أحمــد 

)16 عامــاً(، عمــاد )14 عامــاً(، انتصــار )12 عامــاً( وحاتــم )9 أعــوام(. عــادة مــا يتحــدث صابــر وناديــة عــن مســتقبلهما.  
ــن  ــراً م ــادا مؤخ ــد ع ــا ق ــاً لكونهم ــا، خصوص ــا كله ــة تحقيقه ــدى صعوب ــان م ــا  يعرف ــداف، إال أنهم ــدة أه ــا ع فلديهم

النــزوح، ومــا زاال غيــر قادريــن عــى تأميــن احتياجاتهمــا األساســية حتــى اآلن. رغــم ذلــك، فهمــا متأكــدان مــن أنــه مــع 

إصرارهمــا و بعــض الدعــم  مــن مختلــف البرامــج، ســوف يتمكنــان مــن تحقيــق الكثيــر مــن أهدافهمــا.

ســمع صابــر مــن بعــض العائديــن بوجــود منظمــة تعنــى بتزويــد العائديــن ببعــض الفــرش واألغطيــة لــكل عائلــة، إال 

أنــه يريــد التأكــد مــن أنــه ســيحصل عــى فرشــة وغطــاء لــكل فــرد مــن أفــراد عائلتــه. كمــا الحــظ صابــر أن األدوات 

التــي يســتعملها فــي األرض قــد أصبحــت قديمــة جــداً وبحاجــة لتســتبدل بأخــرى جديــدة. فســيكون بحاجــة فــي مرحلــة 

مــا إىل شــراء مجرفــة واحــدة عــى األقــل. أمــا فــي المــدى البعيــد، فإنــه يرغــب فــي إنشــاء مزرعــة الدجــاج الخاصــة 

بــه، وذلــك بالتعــاون مــع ناديــة. وهــذه قــد تكــون الطريقــة األســرع للحصــول عــى المداخيــل فيمــا يقــوم باســترجاع 

المزرعــة التــي كان يمتلكهــا شــيئاً فشــيئاً. بعــد التشــاور مــع بعــض األشــخاص، قــام  صابــر باحتســاب المبلــغ الــذي 

يحتــاج الدخــاره فــي كل شــهر، لكــي يتمكــن مــن تحقيــق أهدافــه. لقــد قــام صابــر بوضــع مــا نســميه بالخطــة االدخاريــة. 

وهــذا ممــا أعطــاه صــورة واضحــة عمــا يحتــاج الدخــاره شــهرياً مــن أجــل تحقيــق أهدافــه.

دراسة
حالة رقم 2

الخطة االدخارية للشخصية

 خطة التوفير الخاصة بي

التاريخ الذي 

فيه أريد تحقيق 

أهدافي

بحلول شهر آذار 

من هذه السنة

بحلول شهر 

كانون الثاني من 

العام القادم

بحلول شهر 

كانون الثاني بعد 

ثاث سنوات

عدد األشهر 

المتبقية حتى 

تحقيقي لهدفي

ثاثة أشهر

إثنا عشر شهراً

ستة وثاثون 

شهراً

كم علي أن أّدخر 

شهرياً لتحقيق 

هدفي

15 دوالر

5 دوالرات

الداخل لغاية 

مبلغ 1,000 

دوالر

اهدافي

شراء فرش 

وأغطية

شراء أدوات 

أساسية للزراعة

إنشاء مزرعة 

الدواجن الخاصة 

بهم

كلفة تحقيق 

هدفي

90 دوالر

60 دوالر

2980 دوالر

مصادر تمويل 

أخرى )اختياري(

يتم تأمين نصف 

الكلفة من قبل 

منظمة محلية

منحة من إحدى 
المنظمات غير 

الحكومية والتي 

تدعم نازحي

األهداف قصيرة المدى )أقل من 12 شهراً(

األهداف متوسطة المدى )من 1-3 سنوات(

األهداف طويلة المدى )أكثر من 3 سنوات(

 

75 دوالر إجمالي المبلغ الذي أحتاج اىل ادخاره شهرياً، من أجل تحقيق كل أهدافي 
)مجموع المبالغ في العمود األيسر(:

مالحظة هامة!

بعــد تحقيــق صابــر لهدفــه القصيــر المــدى،  بــات لزامــاً عليــه تعديــل خطتــه لادخــار والمــال الــذي ســيضعه جانبــاً 

فــي كل شــهر مــن أجــل تحقيــق بقيــة أهدافــه.
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A1.2 أداة التدريب المساعدة

خطة االدخار

جاء دوركم اآلن!

دعونــا نلخــص اآلن ونمــأل الجــدول أدنــاه بالمعلومــات التــي فكرتــم بهــا 

مــن حيــث األهــداف، واألولويــات، والتكاليــف، وتاريــخ إنجــاز األهــداف، 

ومصــادر التمويــل األخــرى.

A1.2

 خطة التوفير الخاصة بي 

التاريخ الذي 

أرغب الوصول 

فيه إىل هدفي

عدد األشهر 

المتبقية حتى 

تحقيقي لهدفي

كم علي أن أدخر 

شهرياً لتحقيق 

هدفي

كلفة تحقيق 

هدفي

مصادر تمويل 

أخرى )اختياري(

أهدافي القصيرة المدى هي:

أهدافي الطويلة المدى هي:

األهداف قصيرة المدى التي أتشاركها مع عائلتي هي:

األهداف طويلة المدى التي أتشاركها مع عائلتي هي:

إجمالي المبلغ الذي أحتاج اىل ادخاره شهرياً، من أجل تحقيق كل أهدافي 

)مجموع المبالغ في العمود األيسر(:
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إنتبه! إذا لم يكن باستطاعتك االدخار 

بهذا القدر في كل شهر، فستحتاج إىل 

مراجعة كل أهدافك: 

بتخفيض تكاليفها، أو بشطب بعض 

األهداف اآلن، أو بتأجيل التاريخ الذي 

تخطط فيه لتحقيق بعض أهدافك.

يمكنك فعل ذلك بتعديلك ألولويات 

تلك األهداف:

فعى سبيل المثال، سوف لن تغير 

أهدافك رقم 1 و2، ولكنك قد تحتاج 

لتغيير أهدافك رقم 3 و4.

دورك!

أنا أحتاج الدخار

دوالر في الشهر لتحقيق كل أهدافي.

خــال شــربه للشــاي مــع صديقــه أســعد، يقــول صابــر أنــه أبلــغ ممثــل مكتــب المحافظــة بــأن المســاعدات الشــهرية 

التــي يتلقاهــا، ليســت بكافيــة ليحظــى ببدايــة مقبولــة كعائــد. فهــو يكافــح كثيــراً مــن أجــل الحصــول عــى المــال فــي 

الفتــرة األخيــرة، كمــا أنــه يحــاول إيجــاد مصــادر إضافيــة للدخــل كعامــل فــي مــزارع اآلخريــن، ولــم يعــد لديــه اآلن وقــت 

كاف لعائلتــه. وكان مــن الصعــب عليــه إبــاغ ناديــة بهــذا الوضــع، كونهــم فــي ضائقــة ماليــة، إال أنهــا فهمــت ذلــك. 

أســعد، مــن ناحيتــه، وافقــه الــرأي فــي قــراره عــدم  مناقشــة مشــاكله مــع شــريكته. فعليــه وحــده تحمــل المشــاكل 

المصاحبــة الركــود االقتصــادي، وكان عليــه تخفيــض نفقاتــه الشــخصية إىل الحــد األدنــى، ليســتمر بالمســاهمة فــي 

الموازنــة العائليــة. 

وحتــى بعــد تخفيضــه لنفقاتــه الشــخصية، فقــد يعجــز أحيانــاً عــن شــراء الطعــام الــذي يحتاجونــه. هــذا الوضــع  يثقــل 

عليــه، وهــو يبحــث عــن حــل.

دراسة
حالة رقم 3

صابر يشرب الشاي مع أسعد
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A2.1 أداة التدريب المساعدة

نشاط لعب األدوار: نزاع وتفاوض

تمكنــت رنــا مــن ادخــار بعــض المــال لتوســعة أعمالهــا. انهــا تتحــدث عــى الهاتــف مــع والدتهــا، والتــي طلبــت 

منهــا إذا كان باســتطاعتها اقــراض خالتهــا )خالــة رنــا( بعــض المــال لغــرض اطــاق عملهــا الجديــد. رنــا، مــن 

ــه. كمــا أنهــا ال ترغــب بقــول ال  ــذي ادخرت ناحيتهــا، ال ترغــب باقراضهــا المــال ألنهــا بحاجــة إىل كل المــال ال

لشــقيقة والدتهــا، وال تعــرف مــا عليهــا فعلــه. فمــاذا تفعــل؟

تمــرن عــىل لعــب دور يظهــر التفاعــل فــي مــا بيــن األفــراد المذكوريــن، والحــل الــذي توصلــوا إليــه. عــىل 

شــخصية واحــدة عــىل األقــل، محاولــة تطبيــق قواعــد التواصــل الفعــال.

يقــوم كريــم دائمــاً بوضــع بعــض المــال جانبــاً للتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة ولتوســعة أعمــال العائلــة. إحــدى بناتــه  

تلــح عليــه إلعطائهــا بعــض المــال لشــراء كمبيوتــر جديــد لكونهــا بحاجــة إليــه فــي مشــروعها الجامعــي. فكريــم يــدرك 

حبهــا للتكنولوجيــا الحديثــة، إال أنــه يعتقــد أيضــاً بوجــوب ادخــار قــدر مــا يمكنــه مــن مــال. فمــاذا يفعــل؟

تمــرن عــىل لعــب دور يظهــر التفاعــل فــي مــا بيــن األفــراد المذكوريــن، والحــل الــذي توصلــوا إليــه. عــىل 

شــخصية واحــدة عــىل األقــل، محاولــة تطبيــق قواعــد التواصــل الفعــال.

ــغ  تعمــل نورفــي تســويق المنتجــات التــي تقــوم  بخبزها.هــي تدخــر بعــض المــال كل شــهر مهمــا كان المبل

قليــاً. كمــا أنهــا تتلقــى بعــض المــال مــن عائلتهــا مــن وقــت آلخــر مــن أجــل ادخــاره للطــوارئ. عندمــا مرضــت 

والدتهــا، أبلغهــا والدهــا بعــدم قدرتــه عــى إرســال المــال لهــا فــي األشــهر القليلــة القادمــة. هــي اآلن محبطــة 

وغيــر مطمئنــة. فمــاذا تفعــل؟

تمــرن عــىل لعــب دور يظهــر التفاعــل فــي مــا بيــن األفــراد المذكوريــن، والحــل الــذي توصلــوا إليــه. عــىل 

شــخصية واحــدة عــىل األقــل، محاولــة تطبيــق قواعــد التواصــل الفعــال.

نــزاع رقــم 2

نــزاع رقــم 3

نــزاع رقــم 4

ــش  ــر يتناق ــاً. صاب ــيتزوج قريب ــة، س ــن القري ــر م ــق صاب ــان، صدي إحس

مــع أســعد وأصدقــاء آخريــن حــول ماهيــة هديتهــم لــه. فــكل األصدقــاء 

ــة زواج.  ــك هدي ــون تل ــر، لك ــغ كبي ــاهمة بمبل ــوب المس ــدون بوج يعتق

يرغــب صابــر بالمشــاركة قــدر اســتطاعته، غيــر أنــه يعتقــد بــأن المبلــغ 

ــه. هــو خائــف مــن أن األصدقــاء  ــر بالنســبة ل ــذي يصــرون عليــه، كثي ال

ــاً وجشــعاً. فمــاذا يجــب أن يفعــل؟ ــه أناني ســوف يظنون

تمــرن عــىل لعــب دور يظهــر التفاعــل فــي مــا بيــن األفــراد المذكوريــن، 

والحــل الــذي توصلــوا إليــه. عــىل شــخصية واحــدة عــىل األقــل، محاولة 

تطبيــق قواعــد التواصــل الفعال.

نــزاع رقــم 1
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ــددة  ــاً مح ــك أهداف ــت لنفس ــد، ووضع ــاذا تري ــت م ــاة، إذا عرف ــي الحي ــك ف ــق خطط ــك تحقي ــهل علي ــن األس ــر م • فك
لتحقيقهــا.

• بعــض األهــداف ممكنــة التحقيــق بســرعة؛ فيمــا يحتــاج بعضهــا اآلخــر لســنوات أو ربمــا لعقــود. تحتــاج األهــداف 
إىل تصنيفهــا مــا بيــن قصيــرة، متوســطة، أو طويلــة األمــد.

• تغيــر أهــداف النــاس خــال مجــرى حياتهــم، كمــا تختلــف أهــداف العائلــة مــن فــرد آلخــر. ومــن الضــروري عــى 
كل فــرد مــن العائلــة أن يقــوم بتنســيق أهدافــه لتتوافــق مــع أهــداف باقــي أفــراد العائلــة .

• التواصــل الجيــد مرغــوب فــي كل العائــات، خصوصــاً تلــك التــي يعيــش أفــراد منهــا فــي مــدن، أو مناطــق، أو 
بــاد بعيــدة.

• تحديــد أهــداف شــخص مــا، والتمييــز بيــن مــا هــو خرافــي منهــا ومــا هــو حقيقــي عنــد وضــع األهــداف، يجعــل 
مــن تحقيقهــا أســهل.

• من األهمية بمكان، السعي خلف معلومات ذات مصداقية عند تقدير قيمة وكلفة تحقيق أهدافك.

• أنــت بحاجــة لتكــون قــادراً عــى إعــادة تعديــل أهدافــك، إذا مــا كانــت مكلفــة جــداً، وأن تكــون مرنــاً فــي ذلــك )أي 
عنــد حــدوث أي تغييــر فــي أوضاعــك الماليــة أو االجتماعيــة(.

• إن تفكيرك الدائم بأهدافك، هو الطريق المؤكد لبلوغ النجاح.

• إن وضعك لخطة ادخارية، سيسهل عليك تحقيق األهداف.

رسائل أساسية

مالحظات:
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قم بإدارة

أموالك بذكاء

اإلجابات:  

B1:b; B2:a; B3:b; B4:c

B1. إنها نهاية الشهر، لقد استلمت للتو بعض المال:
◻a. سأهرع إىل السوق لشراء تلك السترة الجميلة التي رأيتها في ذلك اليوم. 

◻b. سأضع جانباً جزءاً من راتبي لتحقيق أهدافي.
◻c. سأشتري هدية كبرى بمناسبة عيد مياد صديقي المفضل.

B3. ما هي األقسام الرئيسية الثالثة للموازنة؟ 
◻a. التاريخ، الدخل، النفقات. 
◻b. الدخل، النفقات، االدخار.
◻c. النفقات، الدخل، التوقيع.

B4. ما الذي علي فعله لتتبع موازنتي؟ 
◻a. لدي الكثير من االلتزامات، لذا فمن المستحيل علي تتبع موازنتي. 

◻b. ال أضع أي موازنة ألنني أؤمن بالقدر.
◻c. استخدم قائمة التتبع لتسجيل نفقاتي وإيراداتي.

B2. الموازنة هي: 
◻a. هي وسيلة تحكم، وتخطيط، واستخدام ألموالك، من أجل تحقيق أهدافك. 

◻b. هي ورقة لتسجيل النفقات.
◻c. هي جدول.
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1. التمييز فيما بين االحتياجات والرغبات

تـــعـــريـــف

االدخــار، يعنــي عــدم إنفــاق كل المــال بــل وضــع جــزء منــه جانبــاً مــن أجــل هــدف محــدد فــي 

المســتقبل. هــو وضــع مبالــغ صغيــرة كانــت أو كبيــرة، بانتظــام أو مــن وقــت آلخــر.

• هل أنت ممن يحبون اإلنفاق أو ممن يحبون االدخار؟

• عى سبيل المثال، هل تتخى غالباً عن األشياء التي ترغب فيها؟

أســئــلــة

تمرين:

ــة )نســميها االحتياجــات(  ــك الضروري ــن نفقات ــر مــن بي ــاًء عــىل وضعــك الخــاص، إخت بن

ونفقاتــك االختياريــة )نســميها الرغبــات(! ضــع دائــرة حــول الصــور التــي تشــير إىل 

ــات. ــن الرغب ــا ع ــل تمييزه ــن أج ــك، م ــبة إلي ــات بالنس االحتياج
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بطاقة يانصيب

سحب نقدي

ماء

بطاقة سينما

تلفزيون بشاشة
مسطحة

دراجة نارية

شقة

شريحة جوال

مثلجات

آلة تصوير

مقالة للطعام

مدرسة

زيارة طبيب

حذاء باهظ الثمن

ألعاب

علبة صودا

هاتف خليوي

مصباح كهربائي

سجائر

مواد تجميل

B1.1 أداة التدريب المساعدة

بطاقات صور الرغبات واالحتياجات
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أود أن أشتري...

إذا لم يكن لدي المال الكافي، سأقرر االستغناء عن الرغبات التالية:

احتياجاتي:

رغباتي:

كم يكلف:

إجمالي كلفة اإلحتياجات:

إجمالي كلفة الرغبات:

كم يكلف:

إنتبــه! فــي بعــض األحيــان، هنــاك أشــياء يمكــن اعتبارهــا 

ــات  ــن الرغب ــي م ــا ه ــا، فيم ــخص م ــات لش ــن االحتياج م

لشــخص آخــر. فمثــاً، الهاتــف الخليــوي قــد يتــم اســتعماله 

فــي األعمــال أو لمجــرد التحــدث إىل األصدقــاء.

مالحظة

هــل لدي المــال الكافي لشــراء كل األشــياء 

التــي قمت بتســجيلها فــي القائمة؟

كالنعم

مالحظات:
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ما الذي كان بإمكانهم فعله غير ذلك؟

أنهــى صابــر وناديــة العمــل فــي المزرعــه. أبلغــت ناديــة صابــر بأنهــا تشــعر بوعكــة. بإمكانهــم أن يحصلــوا عــىل األدويــة 

مــن المســتوصف، إال أنهــم فــي آخــر مــرة كانــوا فيهــا هنــاك، لــم تكــن األدويــة متوفــرة. عنــد اشــتداد المــرض عــىل 

ناديــة، أصــرّ صابــر عــىل الحصــول عــىل األدويــة بأســرع مــا يمكــن. لقــد قــرر الذهــاب إىل أقــرب صيدليــة، ودفــع ثمــن 

ــوا فــي  ــا بســرعة. بمــا أنهــم كان ــة للحصــول عليه األدوي

نهايــة الشــهر، ولــم يكــن لديهــم مــا يكفــي مــن المــال، 

فقــد احتاجــوا لالســتدانة مــن أحــد معــارف صابــر.

سيســتلم صابــر بعــض المــال فــي األســبوع القادم 

مــن الحكومــة المحليــة. قــام صديقــه بإقراضــه 

مبلــغ 15 دوالر، فيمــا وافــق صابــر 

عــىل أن يســدد لــه المبلــغ مــن  

ــد اســتخدم المــال  ــه. لق مقبوضات

لشــراء األدويــة مــن الصيدليــة.  

شــفيت ناديــة بســرعة بعــد أخذهــا 

ــة. لألدوي

لــدى كريــم وســارة عالقــة وثيقــة مــع جاريهمــا هالــة وطــارق. أنهمــا يمتلــكان أرضــاً زراعيــة عــىل مقربــة مــن المنــزل. 

هالــة هــي األخــرى، تديــر صالونــاً صغيــراً للتجميــل بالقــرب مــن منزلهمــا. لقــد حقــق صالونهــا نجاحــاً كبيــراً فــي الفتــرة 

األخيــرة. لقــد تعلمــت كيــف تنظــم أمورهــا الماليــة، وهــي تحقــق األربــاح منــذ مــدة. وبمــا أنهــا ال تفهــم كيفيــة التعامــل 

مــع المؤسســات الماليــة، فلقــد كانــت تعتمــد وبشــكل منتظــم إىل إعطــاء زوجهــا طــارق جــزء مــن مدخولهــا إليداعــه 

فــي حســابها المصرفــي .ذات يــوم عــادت إىل المنــزل وهــي تفكــر فــي الطلــب مــن زوجهــا ســحب بعــض المــال مــن 

الحســاب المصرفــي لألعمــال، لتتمكــن مــن شــراء بعــض األدوات والمســتلزمات للمصلحــة. عنــد وصولهــا اكتشــفت 

بــأن طــارق قــد ابتــاع لنفســه ســيارة جديــدة، وعندمــا طلبــت منــه المــال مــن أجــل الصالــون، أبلغهــا بأنــه لــم يعــد 

باإلمــكان فعــل ذلــك. غضبــت هالــة  وذهبــت إىل البنــك للتحقــق مــن حســابها ولســحب مــا تبقــى فيــه مــن 

رصيــد، لتكتشــف أن الحســاب بإســم زوجهــا ، وال يحــق لهــا ســحب الرصيــد الصغيــر المتبقــي فيــه. هــي 

اآلن جــدا حزينــة.

صابر ونادية يواجهون حالة طارئة

هالة، جارة كريم وسارة، لديها مشكلة.

دراسة
حالة رقم 1

دراسة
حالة رقم 2
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• ضع جانباً بعض المال بشكل يومي أو أسبوعي.

• ال تشتري سلعة جديدة إذا كانت القديمة ال تزال تعمل، أو من الممكن إصاحها.

• إشتري القليل من الهدايا لعائلتك. تحدث إليهم أوالً واتفق معهم من أجل دعمك.

• إذا أمكنك ذلك، أنفق أقل عى المناسبات الدينية واالجتماعية.

• ضع القليل من النقود في محفظتك )اترك الباقي في مكان آمن، في البيت أو الحساب المصرفي(.

• إذا كنــت ممــن يرســلون المــال إىل ذويهــم أو أفــراد العائلــة، ال ترســل لهــم كل مالــك بــل احتفــظ بشــيء منــه 
الحتياجاتــك الخاصــة وللحــاالت الطارئــة.

• فكر دائماً بأهدافك البعيدة المدى، لتفكيرك لماذا تقوم باالدخار.

نصائح بخصوص االدخار

• عليك أن تكون قادراً عىل التمييز بين اإلنفاق الضروري واإلنفاق اإلختياري.

• االدخار للحاالت الطارئة: االدخار من الضرورات، وهو حاجة مطلقة.

• عليك أن تحسن التصرف بما كسبه اآلخرون.

• االدخار، يعني التنازل عن حاجة ملحة، لالستثمار وتحقيق األهداف في المستقبل.

• االدخار يصنع الحماية.

رسائل أساسية

مالحظات:



29

التثقيف المالي

ء
كا

ذ
 ب
ك

ال
و
م
 أ
رة

دا
بإ

م 
ق

2. ضع لنفسك موازنة
B2.1 أداة التدريب المساعدة

صور عن الموازنة )للمجاميع األمية(

مصرف

مدرسة
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B2.2 أداة التدريب المساعدة

ميزانية فارغة للشخصية

دعونا اآلن نعرف المزيد عن كريم وكيف قام بوضع موازنته:

موازنة عائلة كريم

مصادر الدخل

إجمالي اإليرادات

 إيرادات - نفقات = مدخرات

اإليرادات الثابتة

راتب كريم )من أعمال اإلنشاءات(

إيراد ناتج عن مبيع ماكينة قديمة

اإليجار )بيت إلبنه األكبر المتزوج حديثاً(

غاز، ماء، كهرباء

الطعام

سفر ونقليات )سيارة أو نقل عام(

عناية طبية / أدوية

إتصاالت )فواتير الهاتف(

أقساط مدرسية وجامعية

النفقات األساسية )االحتياجات(

المجموع الفرعي )االحتياجات(

النفقات االختيارية )الرغبات(

المجموع الفرعي )الرغبات(

المجموع الفرعي لإليرادات الثابتة

اإليرادات المتغيرة

المجموع الفرعي لإليرادات المتغيرة

المبلغ

النفقات

إجمالي النفقات
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البارحــه كان اليــوم األخيــر مــن الشــهر، وفيــه قــرر كريــم وســارة مراجعــة مدخولهمــا. 

كريــم  مســجل كموظــف رســمي فــي شــركته الخاصــة وراتبــه 1800 

دوالر. مثــل الشــهر الماضــي، قــرر كريــم المســاهمة بمبلــغ 1500 دوالر 

للنفقــات العائليــة، كمــا احتفــظ بمبلــغ 300 دوالر لمصاريفــه 

ــة المســتودع مــا  الشــخصية. كمــا قامــا بتأجيــر كشــك قبال

يــدر عليهــم مبلــغ 150 دوالر شــهرياً. قــرّر كريــم أيضــاً أن يبيع 

ــران  ــد الجي ــتراها أح ــاء، اش ــي البن ــتعمل ف ــة تس ــة قديم آل

ــغ 300 دوالر. بمبل

حيــن قــام كريــم وزوجتــه ســارة بمراجعــة مداخيلهــم للشــهر القــادم، بــدأوا  بالتخطيــط لكيفيــة إنفــاق المال. أوالً، ســوف 

يســاعدون إبنهــم األكبــر، المتــزوج حديثــاً، باإليجــار البالــغ 350 دوالر، ثــم، الخدمــات: غــاز، مــاء، كهربــاء، و يحتســبون 

نفقاتهــا بمــا يعــادل 250 دوالر. للطعــام، مــا يقــدر بمبلــغ 400 دوالر، للنقليــات 120 دوالر، كمــا سيرســلون مبلــغ 300 

دوالر إىل والــدي ســارة كمــا فــي كل شــهر. كمــا قــرروا شــراء هاتــف جديــد لســارة بمــا يقــارب 150 دوالر.

ــادم  ــه الخاصــة للشــهر الق ــام باحتســاب مصاريف ــث ق ــرادات. حي ــي اإلي ــن صاف ــزء م ــاظ بج ــم باالحتف ــام كري ــا ق كم

ــاء. ــد األصدق ــة ألح ــيارته و50 دوالر كهدي ــن لس ــتبدال إطارتي ــي: 150 دوالر الس كاآلت

موازنة عائلة كريم - الجزء األول

موازنة عائلة كريم - الجزء الثاني

دراسة
حالة رقم 3

دراسة
حالة رقم 4
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B2.3 أداة التدريب المساعدة

الموازنة العائلية للشخصية

موازنة عائلة كريم

مصادر الدخل

إجمالي اإليرادات

اإليرادات الثابتة

$1500راتب كريم )من أعمال اإلنشاءات(

150$

350$

150$

250$

400$

120$

100$

80$

300$

300$

1650$

1950$
300$

1600$

إيراد الكشك المؤجر

إيراد ناتج عن مبيع ماكينة قديمة

اإليجار )بيت إلبنه األكبر المتزوج حديثاً(

هاتف جديد لسارة

غاز، ماء، كهرباء

الطعام

سفر ونقليات )سيارة أو نقل عام(

عناية طبية / أدوية

إتصاالت )فواتير الهاتف(

قيمة التحويل لوالدي سارة

النفقات األساسية )االحتياجات(

المجموع الفرعي )االحتياجات(

النفقات االختيارية )الرغبات(

المجموع الفرعي لإليرادات الثابتة

اإليرادات المتغيرة

المجموع الفرعي لإليرادات المتغيرة

المبالغ بالدوالر

النفقات

$200 إيرادات - نفقات = مدخرات

1750$

150$ المجموع الفرعي )الرغبات(

إجمالي النفقات
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B2.4 أداة التدريب المساعدة

الموازنة الخاصة للشخصية

الموازنة الشخصية لكريم

مصادر الدخل

إجمالي اإليرادات

اإليرادات الثابتة

$1800إيرادات كريم )من أعمال البناء(

1500$

150$

50$

1800$

1800$

صفر

1500$

المساهمة في موازنة العائلة

إطارات للسيارة

هدية لصديق

النفقات األساسية )االحتياجات(

المجموع الفرعي )االحتياجات(

النفقات االختيارية )الرغبات(

المجموع الفرعي لإليرادات الثابتة

اإليرادات المتغيرة

المجموع الفرعي لإليرادات المتغيرة

المبالغ بالدوالر

النفقات

$100 إيرادات - نفقات = مدخرات

1700$

200$ المجموع الفرعي )الرغبات(

إجمالي النفقات
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تـــعـــريـــف

الموازنة هي وسيلة تحكم، وتخطيط، واستخدام ألموالك، من أجل تحقيق أهدافك.

• هل سبق لك إعداد موازنة؟

• إذا كان كذلك، فهل قمت بكتابتها، أم وضعتها في ذهنك فقط؟

أســئــلــة

تمرين:

ســبق وأن رأيتــم خــالل التدريــب، كيــف قــام كريــم وعائلتــه بوضــع موازنــة. جــاء دورك اآلن 

لتضــع موازنة لنفســك.

ــي أي  ــار ف ــدأ باالدخ ــة. إب ــة القادم ــهر القليل ــي األش ــات ف ــاد النفق ــع ازدي ــت تتوق وإذا كن

ــة. ــدود الموازن ــي ح ــاء ف ــة، والبق ــهر القادم ــاء األش ــل أعب ــك تحم ــنى ل ــت كان، ليتس وق

إنتبــه! الســطر "اإليــرادات - النفقــات" فــي نهايــة الجــدول، يجــب أن يخــرج برقــم موجــب، 

ــك.  ــة نفقات ــة لتغطي ــت كافي ــك ليس ــاه أن إيرادات ــالب  فمعن ــم س ــت برق ــا إذا خرج أم

ــاه أيضــاً، أن ال مــال لديــك الدخــاره و لتحقيــق أهدافــك. ومعن

نعم

نعم

كال

كال
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موازنتي

مصادر الدخل

إجمالي اإليرادات

اإليرادات الثابتة

أيجار

بنزين, ماء, كهرباء

الطعام

سفر ومواصات )سيارة أو مواصات عامة(

رعاية صحية / عاج

إتصاالت )فواتير الهاتف(

مدرسة / إجور الحضانة

النفقات األساسية )االحتياجات(

المجموع الفرعي )االحتياجات(

النفقات االختيارية )الرغبات(

المجموع الفرعي لإليرادات الثابتة

اإليرادات المتغيرة

المجموع الفرعي لإليرادات المتغيرة

المبلغ

النفقات

 إيرادات )ناقصاً( نفقات = مدخرات

المجموع الفرعي )الرغبات(

إجمالي النفقات

B2.5 أداة التدريب المساعدة

موازنتي
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دعونا نكمل مع حالة كريم.

يبــدو أن كريــم وســارة يواجهــان بعــض المشــكالت.  فبالرغــم مــن أنهمــا قــد خططــا  موازنتهمــا بعنايــة. إال أن جائحــة 

كورونــا )COVID-19( قــد أثــرت بشــكل كبيــر عــىل قطــاع اإلنشــاءات بســبب شــموله باإلغــالق التــام.

لقــد قــام كريــم بتخفيــض راتبــه إىل 1400 دوالر، حيــث ســاهم بــه كامــالً فــي الموازنــة العائليــة. وفــوق كل ذلــك، قــام 

الجــار بإرجــاع اآللــة التــي اشــتراها منــه لكونهــا غيــر مالئمــة. فأعــاد لــه كريــم مبلــغ 300 دوالر التــي كان قــد دفعهــا.

وعــىل مســتوى النفقــات، انخفضــت موازنــة النفقــات إىل النصــف بســبب اإلغــالق التــام، وتمضيــة الكثيــر مــن الوقت 

فــي البيــت، مــع مصاريــف الغــاز والمــاء والكهربــاء فقــد ارتفعــت إىل مســتوى 350 دوالر بــدالً مــن 250 دوالر المخطــط 

لهــا فــي الموازنــة. وفــوق ذلــك، ازدادت مصاريــف الطعــام إىل 450 دوالر، ليــس بســبب قلــة المــواد الغذائيــة وارتفــاع 

أســعارها فقــط، وإنمــا الضطــرار العائلــة إىل البقــاء فــي البيــت فــي كل األيــام.

الموازنة العائلية للشخصية - الجزء الثالث 

دراسة
حالة رقم 5

مالحظات:
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موازنة عائلة كريم

مصادر الدخل

إجمالي اإليرادات

اإليرادات الثابتة

اإليجار )بيت إلبنه األكبر المتزوج حديثاً(

هاتف جديد لسارة

غاز، ماء، كهرباء

الطعام

سفر ونقليات )سيارة أو نقل عام(

عناية طبية / أدوية

إتصاالت )فواتير الهاتف(

قيمة التحويل لوالدي سارة

النفقات األساسية )االحتياجات(

المجموع الفرعي )االحتياجات(

النفقات االختيارية )الرغبات(

المجموع الفرعي لإليرادات الثابتة

اإليرادات المتغيرة

المجموع الفرعي لإليرادات المتغيرة

المبلغ

النفقات

 إيرادات )ناقصاً( نفقات = مدخرات

المجموع الفرعي )الرغبات(

إجمالي النفقات

B2.6 أداة التدريب المساعدة

الموازنة المعدلة للشخصية

راتب كريم )من أعمال اإلنشاءات(

إيراد ناتج عن مبيع ماكينة قديمة

إيراد الكشك المؤجر

1400$

150$

350$

150$

350$

450$
60$

100$

80$

300$

0$

1550$

1690$

150$

0$

1550$

-290$

1840$
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• هنالك أداة تستخدم إلدارة مداخيلك - الموازنة.

• مــن أجــل وضــع ميزانيتــك، تحتــاج الحتســاب مداخيلــك و نفقاتــك. مــع هــذا االحتســاب، يمكنــك تحديــد قدرتــك عــىل 
االدخــار، أي كــم مــن المــال بإمكانــك أن تضــع جانبــاً فــي كل شــهر.

• فــي حالــة الطــوارئ أو حــدوث تغييــر فــي وضعــك المالــي، ســيتحتم عليــك تعديــل موازنتــك، لتصبــح قــادراً عــىل تغطيــة 
نفقاتــك واالدخــار مــن أجــل أهدافــك.

• يمكن للموازنة أن تساعدك في تقرير كيف ستنفق مالك، وتدخر لتحقيق أهدافك.

رسائل أساسية

3. قم بتتبع موازنتك
وبالبقاء ضمن حدودها

ــأن لديهــا مــع  ــذي سترســله لهــم. كمــا أبلغتهــم أيضــاً ب ــغ ال فــي الشــهر الماضــي، أوضحــت ســارة ألهلهــا مــا المبل

كريــم الكثيــر مــن الخطــط، وأنهــم بحاجــة ماســة لادخــار بقــدر اســتطاعتهم. باألمــس، تلقــت ســارة اتصــاالً هاتفيــاً 

مــن عائلتهــا: طالبتهــا عائلتهــا بإرســال المزيــد مــن المــال لهــم، ألن عاصفــة كبيــرة قــد أصابتهــم، وبــأن ســقف البيــت 

أصبــح بحاجــة إىل الترميــم بشــكل فــوري. ســارة تتــردد: لقــد تذكــرت بأنهــا قــد أرســلت لهــم المبلــغ المســموح بــه فــي 

موازنتهــا. وبالرغــم مــن خيبــة أملهــا، توجهــت إىل مكتــب تحويــل األمــوال وأرســلت لهــم المــال الــذي طلبــوه. اآلن، 

وخــال تحدثهــا إىل كريــم، الحظــا بانهمــا لــن يكونــا قادريــن عــى الحصــول عــى موازنــة متوازنــة مــع هــذه النفقــات 

ــات  ــي نفق ــدر المســتطاع ف ــر ق ــك التوفي ــد لســارة وكذل ــف الجدي ــل شــراء الهات ــررا تأجي ــد تناقشــا وق ــة. لق اإلضافي

الطعــام والمواصــات.

دراسة
حالة رقم 6

إدارة موازنة كريم
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فــي الشــهر الماضــي، الحظــت نــور بــأن أرقــام موازنتهــا كانــت فــي غايــة 

الضيــق، وأن عليهــا االســتمرار فــي مراقبــة المصاريــف. باألمــس، تلقــت 

نــور مكالمــة هاتفيــة مــن شــقيقها ســمير، يطلــب منهــا إقراضــه بعــض 

المــال ألن ابنتــه مريضــة جــداً و بحاجــة إىل عاجــات باهظــة التكاليــف. 

تــرددت نــور: وتذكــرت عــدم وجــود أي فائض فــي موازنتها. خــال تفكيرها 

باألمــر، تذكــرت كيــف قــام شــقيقها بمســاعدتها عــدة مــرات فــي تســليم 

طلبيــات الحلــوى للزبائــن بســيارته مجانــاً، وبالتالــي لــم تتمكــن من رفض 

طلبــه للمســاعدة. بعــد ذلــك بأســبوع، تعطــل الفــرن الــذي تســتخدمه نور 

فــي تصنيــع الخبــز الــذي تبيعــه، لــم يعــد لــدى نــور مــا يكفــي مــن المــال 

إلصــاح الفــرن، وليــس لــدى ســمير أي أمــوال ليــرد لهــا دينهــا. كان عليها 

أن تقتــرض المــال مــن أحــد الجيــران.

دراسة
حالة رقم 7

إدارة موازنة نور

• هل ما الذي قام به كريم للبقاء ضمن حدود الموازنة؟

هنــاك العديــد مــن الطــرق للتأكــد مــن أنــك التــزال ضمــن حــدود  موازنتــك. بإمكانــك اســتخدام جــدول توزيــع النفقات، 

كمــا فعــل كريــم، أو اســتخدام تطبيقــات خاصــة كالتــي بــدأ الكثيــر من النــاس باســتخدامها! 

دعونا نتعلم إحدى طرق البقاء ضمن حدود الموازنة.

أســئــلــة

مالحظات:
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B3.1 أداة التدريب المساعدة

جدول تتبع اإليرادات

جدول تتبع اإليرادات

التاريخ

إجمالي اإليرادات

مبلغ اإليرادتفاصيل مصدر اإليراد

اإلسم:

الشهر:

السنة:



41

التثقيف المالي

ء
كا

ذ
 ب
ك

ال
و
م
 أ
رة

دا
بإ

م 
ق

B3.2 أداة التدريب المساعدة

جدول تتبع النفقات

كشف تتبع النفقات

اإلسم:

الشهر:

السنة:

تفاصيل بند النفقاتالتاريخ

إجمالي النفقات

إجمالي اإليرادات

المدخرات = )إجمالي اإليرادات - إجمالي النفقات(

مقدار النفقة

النعم

مخطط أو غير 
مخطط
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• ذكر نفسك مراراً بما خططت لصرفه.

• خصص في موازنتك شيئاً الحتياجات اإلنفاق غير المتوقعة.

• إحتفظ بمدخراتك بعيداً عن متناول يدك حتى ال تنفقها.

• تتبع ما تقوم بإنفاقه.

• تأكد من أنك ال تنفق أكثر مما هو محدد في الموازنة.

• إذا أنفقت أكثر عى شيء ما، أنفق أقل عى شيء آخر.

• حضر قائمة بالنفقات التي قمت بتخفيضها عن ما هو مخطط في الموازنة.

• العائلة تشارك في التطوير وااللتزام بالموازنة.

نصائح للبقاء في حدود موازنتك

B3.3 أداة التدريب المساعدة

بطاقات التعامات المالية

لكل من كريم وسارة

كريم وسارة

كريم وسارةكريم وسارة

في الرابع من شباط، كريم يستلم

إيجار الكشك الذي يؤجره والبالغة

قيمته 150 دوالر

في األول من شباط، قاما بدفع

اإليجار عن ابنهما األكبر للمالك،

وقدره 350 دوالر

في األول من شباط، قاما بدفع

أجور الخدمات )كهرباء، ماء( بإجمالي

قدره 250 دوالر
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كريم وسارة

كريم وسارةكريم وسارة

كريم وسارةكريم وسارة

كريم وسارةكريم وسارة

كريم وسارةكريم وسارة

في الخامس والعشرين من شباط،

إحتاجا الستبدال ثاجتهما

بمبلغ 150 دوالر

في العاشر من شباط، قاما بتسديد

مبلغ 100 دوالر ثمناً لألدوية،

حيث مرض طفاهما

في الثاني عشر من شباط، توجب عليهما

شحن رصيد هاتفهما الخليوي

بكلفة 80 دوالر

في الثاني من شباط، قاما بفصل

مبلغ 400 دوالر في مغلف

من أجل نفقات الطعام

في الثاني من شباط، قاما بفصل

مبلغ 120 دوالر في مغلف

من أجل مصاريف المواصات

في الثاني من شباط، يساهم كريم

بمبلغ 1500 دوالر 

في موازنة العائلة نقداً

في الرابع من شباط، الجار يدفع له

مبلغ 300 دوالر نقداً

ثمن  آلة قديمة لإلنشاءات

في الخامس عشر من شباط، أرسا

300 دوالر لوالدي سارة بواسطة

مكتب تحويل األموال

في الثاني والعشرين من شباط، قررا

الذهاب للسوق، لشراء هاتف جديد لسارة

بمبلغ 150 دوالر
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تمرين:

ــرادات".  ــات واإلي ــع النفق ــداول تتب ــماة "ج ــابقة والمس ــداول الس ــتخدام الج ــم اس يمكنك

ــم وســارة:  ــا نتحقــق ممــا حــدث مــع كري ــرادات والنفقــات، دعون ــة اإلي لمراقب

جدول تتبع اإليرادات

التاريخ

تفاصيل مصدر اإليراد

مبلغ اإليراد

اإلسم:

الشهر:

السنة:

كريم وسارة

مساهمة كريم في الموازنة العائلية
دفعة من الجار ثمناً  آللة بناء قديمةإيجار الكشك

شباط
2021

2021/2/2

1500$
150$
300$ 2021/2/4

2021/2/4
إجمالي اإليرادات

1950$

كشف تتبع النفقات

اإلسم:

الشهر:

السنة:

التاريخ
تفاصيل بند النفقات

مقدار النفقة

النعم

مخطط أو غير 

مخطط

كريم وسارة
شباط

2021

2021/2/1
2021/2/1
2021/2/2
2021/2/2
2021/2/10
2021/2/12
2021/2/15
2021/2/22
2021/2/25

إيجار )منزل ابنهم األكبر(

فواتير الخدمات
طعام

نقليات
أدوية

تعبئة رصيد الهاتف الخليوي

 حوالة إلى أهل سارة

هاتف جديد لسارة

استبدال الثالجة

350$
250$
400$
120$
100$
80$
300$
150$
150$

إجمالي النفقات

إجمالي اإليرادات

المدخرات = )إجمالي اإليرادات - إجمالي النفقات(

1900$

1950$

50$
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اآلن جاء دورك!

فــي المرفقــات والمســتندات الرئيســية فــي نهايــة هــذه الوحــدة التدريبيــة ســوف تجــدون 

جــدول إيــرادات ونفقــات يمكنــك اســتخدامه لتتبــع إيراداتــك ونفقاتــك الخاصــة. وبهــذه 

الطريقــة يمكنــك البقــاء فــي حــدود موازنتــك، وســتحقق أهدافــك فــي نهايــة المطــاف.

• ذكر نفسك مراراً بما خططت لصرفه.

• خصص في  موازنتك شيئاً الحتياجات اإلنفاق غير المتوقعة.

• دع العائلة تشارك في التطوير وااللتزام بالموازنة.

• تحتــاج لمعرفــة إجمالــي إيراداتــك. فمعرفــة كــم تكســب خطــوة مهمــة للســيطرة عــىل أموالــك والســماح لــك بتغطية مســبقة 
لمصاريفــك .كمــا تحتــاج أيضــاً لمعرفــة قيمــة إجمــاىل مصاريفــك. مــن المهــم أن تســيطر عــىل موازنتــك. كمــا يمكنــك تعديــل 

مصاريفــك، حينمــا تــرى بأنــك تنفــق أكثــر مــن المتوقع.

ــي كل  ــك تكســب ف ــر منتظمــة، أي أن ــك غي ــت إيرادات ــه! إذا كان إنتب

شــهر مبلغــاً مختلفــاً، يمكنــك وضــع موازنتــك باســتخدام معــدل 

إيــرادات، واالدخــار عندمــا تكســب أكثــر لموازنــة األوقــات التــي فيهــا 

ــل.  تكســب أق

رسائل أساسية
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لــدى كريــم حســابين مصرفييــن، أحدهمــا للشــركة واآلخــر للعائلــة. يتلقــى كريــم 

مــن وقــت آلخــر كشــوفات مــن المصــرف عــن كل مــن الحســابين، إال أنــه ال 

يحتفــظ بهــا أبــداً. هــو زبــون لذلــك البنــك منــذ أكثــر مــن ســنتين، ولــم يســبق 

لــه أن واجــه معــه أي مشــكلة، وال يــرى ضــرورة االحتفــاظ بــأي كشــوفات منهــم. 

ــد  ــو متأك ــركة. ه ــاب الش ــن حس ــغ 90 دوالر م ــان مبل ــظ نقص ــوم، الح ذات ي

مــن وجــود خطــأ مــا، إال أنــه ال يحتفــظ بــأي ســجل إلثبــات عــدم ســحبه لهــذا 

المبلــغ. فالمصــرف ال يســتطيع حــل المشــكلة مــن دون دليــل. بإمــكان كريــم 

تقديــم شــكوى رســمية، إال أنهــا ســتاخذ وقتــاً طويــاً. هــو منزعــج جــداً لعــدم 

احتفاظــه بذلــك المســتند المهــم.

عندمــا تتســلم نــور فاتــورة الكهربــاء عــن شــقتها فــي نهايــة كل شــهر، تذهــب 

إىل شــركة الكهربــاء لتســديدها. ذات يــوم، اكتشــفت انقطــاع الكهربــاء عــن 

شــقتها! غاضبــة، ذهبــت إىل الشــركة لاحتجــاج. هنــاك أبلغهــا الموظــف 

بأنهــا لــم تســدد فواتيرهــا عــن الشــهرين الماضييــن، ولكنهــا متأكــدة مــن 

ــن  ــا ع ــراز دليله ــا بإب ــا طالبه ــه، حينم ــر أن ــر. غي ــددت الفواتي ــد س ــا ق أنه

ــا.  ــد قامــت برميه ــا ق ــرت أنه ــوع"( تذك ــع إشــارة "مدف ــر م ــع )الفواتي الدف

ــر عــن  ــا قــد دفعــت الفواتي ــت مصــرة عــى أنه ــك، مــا زال ــور، رغــم ذل ن

ــل  ــد يفش ــر ق ــأن الكمبيوت ــف ب ــول الموظ ــابقين، ليق ــهرين الس الش

ــر  ــب الفواتي ــوى بجل ــكلتها س ــل مش ــة لح ــن طريق ــا م ــاً، وم أحيان

ــر  ــع فواتي ــا أن تدف ــس عليه ــوع". اآلن، لي ــارة "مدف ــا إش وعليه

الشــهرين الســابقين فقــط، بــل أيضــاً  رســوم إعــادة وصــل التيار. 

وبمــا أنهــا لــم تحتفــظ بــأي احتياطيــات لهــذه النفقــة اإلضافيــة، 

فلقــد باتــت فــي غايــة القلــق، ولــم يعــد أمامهــا مــن خيــار ســوى 

ــورة. االســتدانة لدفــع هــذه الفات

دراسة
حالة رقم 8

دراسة
حالة رقم 9

كريم يقوم برمي ورقة مهمة من المصرف

إدارة نور لموازنتها

4. إحتفظ بسجاتك المالية
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• ما الذي حصل لشخصياتنا؟

• ما الذي كان بإمكانهم فعله لتفادي تلك المشكلة؟

 مالحظــة! االحتفــاظ بســجات عــن معاماتــك الماليــة مفيــد فــي إدارة أموالــك. يمكنــك العــودة دائمــاً إىل المعلومــات 

المســجلة للتحقــق مــن العمليــات الســابقة، كمــا لوضــع خطــط المســتقبل.

أســئــلــة

المستندات المهمة والمعلومات التي يقدمونها

المعلومات التي يقدمهاالمستند المالي

اإليرادات المتوقعة وتخصيصات النفقاتالموازنة

أدوار ومسؤوليات المشغل واألجيرعقد العمل

قيمة القرض، معدل الفائدة، فترة التسديد وقيمة الدفعة الشهريةإتفاقية القرض

جدول تتبع النفقات 

واإليرادات الشهرية

سجل أسبوعي /  شهري لمصادر الدخل والنفقات

قيم وتواريخ السحوبات واإليداعاتحساب دفتر اإلدخار

اإليداعات، السحوبات، معدل الفائدة، الرسومكشف حساب البنك

ملخص حركة حسابك

عبر اإلنترنت

اإليداعات، السحوبات، معدل الفائدة، الرسوم التي تم الوصول إليها من خالل هاتفك 

النقال أو عملياتك المصرفية من المنزل

قسط التأمين، األحكام والشروطبوليصة التأمين

قيمة وتاريخ الراتب المدفوعقسيمة دفع الراتب
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• تســاعدك الســجالت الجيــدة عــىل إدارة دخلــك ونفقاتــك. و مــن هــذه الســجالت نمــوذج الموازنــة، وجــدول تتبــع اإليرادات 
والنفقات.

• تزودك السجالت الجيدة باألرقام المحددة للنفقات السابقة، مما سيساعدك عىل تطوير موازناتك للمستقبل. 

• بعــض الوثائــق، كالعقــد واتفاقيــة القــرض، ســتكون فــي غايــة األهميــة بالنســبة لــك فــي حــال حــدوث أي نــزاع بينــك 
وبيــن صاحــب العمــل.

• تعتبر نسختك من بطاقة التأمين من المستندات المهمة، حيث أنها ستشكل دليال عىل أنك مغطى بالتأمين.

• إن احتفاظــك بنســخة أو صــورة عــن جــواز ســفرك أو هويتــك، هــو أمــر بالــغ األهميــة، حيــث أنهــا ستســاعدك، فــي حــال 
ضيــاع األصــل، عــىل الحصــول عــىل بديــل.

رسائل أساسية

مالحظات:
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B3.1 أداة التدريب المساعدة

جدول تتبع اإليرادات

جدول تتبع اإليرادات

التاريخ

إجمالي اإليرادات

مبلغ اإليرادتفاصيل مصدر اإليراد

اإلسم:

الشهر:

السنة:
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B3.2 أداة التدريب المساعدة

جدول تتبع النفقات

كشف تتبع النفقات

اإلسم:

الشهر:

السنة:

تفاصيل بند النفقاتالتاريخ

إجمالي النفقات

إجمالي اإليرادات

المدخرات = )إجمالي اإليرادات - إجمالي النفقات(

مقدار النفقة

النعم

مخطط أو غير 
مخطط
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C1. ما هي برأيك أفضل وسيلة لالدخار؟
◻a. أحتفظ بأموالي في المنزل، حيث أنه أنسب مكان. 

◻b. أودع المال في البنك ألنه أكثر أماناً.
◻c. أضع مالي في مدن االلعاب، حيث لدي هنالك العديد من األصدقاء.

◻d. لكل طريقة مزاياها وعيوبها. لذا أقوم بمراجعتها  بحرص لكي أختار منها ما يناسب احتياجاتي.

C
تعرف عىل وسائل 

ومنتجات اإلدخار

اإلجابات:  

C1:d; C2:c; C3:a

51

التثقيف المالي

C3. إحدى أهم المعايير التي تؤخذ بعين اإلعتبار عند اختيار وسيلة االدخار هي )األمان( 
◻a. صح 
◻b. خطأ

C2. ترغب في تأسيس عمل خاص بك في غضون بضع سنوات، فما هو نوع حساب االدخار األنسب لك؟
◻a. حساب دفتر إدخار. 

◻b. حساب إدخار تعاقدي.

◻c. حساب وديعة - ألجل.
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1. قم باختيار وسيلة ادخارية!

C1.1 أداة التدريب المساعدة

وسائل االدخار

اآلن، بعــد أن قمــت بوضــع موازنتــك الشــخصية )أو العائليــة(، أصبحــت عــىل علــم بمــا هــو المبلــغ الــذي تســتطيع 

ادخــاره فــي كل شــهر، وكــم عليــك أن تدخــر لــكل هــدف مــن أهدافــك.

رنــا تحب االحتفاظ بالعينات. وهي تفضل االدخار في المنتجات، كالفواكه المجففة مثاً.

1

• ما هي وسائل االدخار المستخدمة من قبل الشخصيات أعاه؟

• هل هي وسائل رسمية، شبه رسمية، أو غير رسمية؟

لــكل وســيلة مزاياهــا وعيوبهــا. فــي نهايــة هــذه الوحــدة، فــي قســم األجوبــة عــىل التماريــن، ســوف تجــدون جــدوالً يلخــص 

مزايــا وعيــوب كل وســيلة  ادخاريــة.

أســئــلــة
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صابر يحتفظ بماله تحت الفراش.

نور تدخر في مجموعة ادخار غير رسمية، حيث تقوم بدفع مساهمتها شهرياً.

3

4
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تذكر بأنه من أجل تضمين المزيد من الخصائص إىل الجدول، يمكنك التفكير في:

• سامة أموالك هناك,

• إمكانية سحبك لألموال متى ما أردت,

• إمكانية التأخير في سحب األموال,

• إمكانية ادخار أي مبلغ، كبيراً كان أو صغيراً,

• إمكانية االستفادة من تسهيات التمويل في مقابل ودائعك,

• إمكانية أن تدّر ادخاراتك بعض المال )كالفوائد(.

دورك اآلن!

 عــرف ماهيــة مزايــا وعيــوب العديــد مــن وســائل االدخــار. بالنظــر إىل أهدافــي وإىل موازنتــي أيضــاً، أعتقــد بــأن 

وســيلة االدخــار الفضــى بالنســبة لمشــاريعي هــي:

 وسيلة االدخارأهدافي

• االدخار يعطينا األمان في حالة الطوارئ.

ــن  ــارات م ــك االدخ ــر ال. تمكن ــا اآلخ ــا، وبعضه ــن توقعه ــة يمك ــات الطارئ ــض االحتياج • بع
التخطيــط الحتياجــات ومشــروعات المســتقبل.

• عندمــا يكــون كل شــيء عــىل مــا يــرام، تمكنــك ادخاراتــك مــن التخطيــط ألشــياء ترغــب فــي 
فعلهــا أو فــي الحصــول عليهــا.

رسائل أساسية
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2. قم باختيارمنتجك االدخاري بحكمة

تـــعـــريـــف

المنتج االدخاري هو وسيلة ادخار تتمتع بالخصائص اآلتية:

- سعر فائدة

- إمكانية الوصول/ مرونة السحب

- ماءمة وسهولة االستخدام

- متطلبات فتح الحساب

- األمان

- كلفة االدخار )رسوم فتح الحساب، إدارة وإقفال الحساب، القيام بعملية(

- السيولة

ــا  ــن )مث ــده %1 أو حســاب إدخــار ألجــل معي ــة، حســاب اإلدخــار العــادي بفائ ــة عــن المنتجــات االدخاري مــن األمثل

خمــس ســنوات(.

تلك بعض اهم منتجات االدخار التي تقدمها المؤسسات المالية

يُعتَمد حساب اإلدخار العادي، عندما تريد اإليداع أو الوصول إىل أموالك في أي وقت.

حســاب اإلدخــار التعاقــدي.  يُعتَمــد هــذا الحســاب عندمــا تريــد ادخــار مجموعــة مــن المبالــغ فــي كل شــهر ولمــدة 

ــأن  ــر ب ــك أن تتذك ــاري(. علي ــروع تج ــم، زواج، مش ــكن، تعلي ــن )مس ــدف معي ــول إىل ه ــت للوص ــن الوق ــددة م مح

ــه. الســحب المبكــر مــن هــذا الحســاب إمــا محظــور أو معاقــب علي

حســاب اإلدخــار ألجــل معيــن، يُعتَمــد عندمــا تريــد تنميــة أموالــك عــى فتــرة طويلــة ومحــددة )حيــث  تقــوم بإيــداع 

كتلــة معينــة مــن المــال، مــع التعهــد بعــدم ســحبها إال بعــد مــرور مــدة محــددة متفــق عليهــا(.

ــعر  ــي س ــوارق ف ــاً، الف ــه )مث ــاه وعيوب ــات مزاي ــن المنتج ــوع م ــكل ن ل

ــورات،  ــة بروش ــدون ثاث ــوف تج ــة س ــات القادم ــي الصفح ــدة(. ف الفائ

واحــد لــكل منتــج مــن المنتجــات االدخاريــة. وفــي نهايــة هــذه الوحــدة، 

فــي قســم األجوبــة عــى التماريــن، ســوف تجــدون جــدول مقارنــة يحتــوي 

ــن كل بروشــور. ــات ع عــى ملخــص للمعلوم
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• منتج خالي من المخاطر
ً • سعر الفائدة: 1% تقريبا

• بإمكانك اإليداع فيه في أي وقت، بالمبالغ 
واألوقات التي تريدها

• يمكنك سحب أموالك متى شئت، دونما أي 
إخطار مسبق

• ال تتكبد أي رسوم في كل عملياتك
• ال رسوم عند فتح أو إقفال الحساب

• الحد األدنى لإليداع: 10 دوالرات
• مناسب لحاالت الطوارئ

)ATM( بطاقة سحب مجانية من الصراف اآللي •
• إمكانية السحب من أي صراف آلي في الباد 

)قد يحملك ذلك بعض الرسوم(

C2.1 أداة التدريب المساعدة

حساب دفتر اإلدخار /  العادي 

حساب دفتر اإلدخار   

العـــــادي

إمكانية الوصول إىل األموال

في أي وقت

المدة: مفتوحة - غير

مقيدة بزمن

الــمــزايــا

• بطاقة هوية أو جواز سفر، أو أي مستند 
قانوني آخر إلثبات الهوية

• إثبات مكان اإلقامة

متطلبات فتح الحساب
هــي طريقــة ســهلة ومناســبة لتحافــظ عــى أموالــك، 

ــاب  ــه. فحس ــا في ــت تحتاجه ــي أي وق ــحبها ف ولس

ــك.  ــي إدارة أموال ــة ف ــك المرون ــار يمنح ــر اإلدخ دفت

ــات  ــبقاً بعملي ــك مس ــار البن ــة إلخط ــث ال حاج حي

ــث  ــون. حي ــمالك مضم ــحب. فرأس ــداع أو الس اإلي

يضمــن لــك هــذا الحســاب تنميــة أموالــك بطريقتك 

الخاصــة.
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• سعر فائدة يصل إىل 3% عن فترة تجميد 
مقدارها 48 شهراً.

• الحد األدنى لفتح الحساب 20 دوالر.
• ال رسوم عى الفتح، أو التعامات، أو إقفال 

الحساب.

• حسابك مجمد حتى نهاية الفترة المتفق 
عليها.

• بعد فترة معينة، يمكنك الحصول تلقائياً عى 
تسهيات مصرفية لتمويل مشاريعك.

• إذا كنت تتوقع بعض السحوبات، فإنك لن 
تتكبد أي بنود جزائية، لكنك سوف تخسر 

قسماً من فوائدك.

C2.2 أداة التدريب المساعدة

حساب اإلدخار التعاقدي 

حساب اإلدخار 

التعاقدي 

إذا كنت تريد حقاً توفير المال 

لتحقيق أهدافك المستقبلية

المدة: من 6 أشهر
ولغاية 48 شهراً

الخصائص الرئيسية

• سجل إئتماني جيد.
• إثبات المدخول من أجل إعادة التسديد.

• بطاقة هوية أو جواز سفر أو أي مستند قانوني 
آخر إلثبات الهوية.

• إثبات مكان اإلقامة.

متطلبات فتح الحساب

فهــذا الحســاب يجعــل مــن أهدافــك االدخاريــة 

ــداع  ــام باإلي ــك القي ــح ل ــو يتي ــق. فه ــهل للتحقي أس

ــاء  ــاً بالوف ــزم مقدم ــت تلت ــا دم ــك، م ــو ل ــا يحل كم

الحــد المتفــق عليــه مــن اإليداعــات الشــهرية. كمــا 

ــة 48   ــهر ولغاي ــن 6 أش ــدة م ــار الم ــك اختي ــح ل يتي

ــاً. ــة طبع ــد مختلف ــهراً بفوائ ش
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• نسبة الفائدة األعى في السوق.
• الحد األدنى لفتح الحساب 500 دوالر.

• ال رسوم عى الفتح، أو التعامات، أو إقفال 
الحساب.

• مرونة اإليداعات: بإمكانك إيداع المال متى 
شئت.

• سوف تتعرض للبند الجزائي عند السحب 
المبكر.

• يتم منحك شهادة إيداع مجانية.
• قم بإنشاء ملفك االدخاري معنا، واحصل عى 

تسهيات مصرفية لمشاريعك في المستقبل.

C2.3 أداة التدريب المساعدة

حساب وديعة -  ألجل معين

حساب وديعة - ألجل 

معين

دع مالك يكسب المزيد 

من المال

المدة: 3 سنوات - لغاية

 5 سنوات

مــن  االســتفادة  عــى  الحســاب  هــذا  يســاعدك 

الفوائــد المرتفعــة. حيــث يتــم تجميــد الوديعــة التــي 

ــازة  ــة ممت ــذه طريق ــابك، وه ــي حس ــتثمرها ف ستس

للتحضيــر الســتثماراتك المســتقبلية واالســتعداد 

للمدفوعــات الكبــرى التــي تخطــط لهــا. إنــه حســاب 

المثالــي الــذي يمنعــك مــن الســحب مــع إعطائــك  

ــمالك. ــى رأس ــدة ع ــردودات جي م

الخصائص الرئيسية

• إثبات مصادر األموال/ مصدر الدخل.
• بطاقة هوية أو جواز سفر صالحين، أو أي 

مستند قانوني آخر إلثبات الهوية.

• إثبات مكان اإلقامة.

متطلبات فتح الحساب
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صابــر وناديــة مــا زاال يحتفظــان بمدخراتهمــا تحــت الفــراش. كمــا أن لديهمــا العديــد مــن األهــداف، ومــن أهمهــا 

االدخــار بمــا يكفــي إلنشــاء مزرعــة الدجــاج الخاصــة بهمــا. كمــا أنهمــا غيــر راغبيــن بالخضــوع إلغــراءات اإلنفــاق 

عــىل أغــراض ثانويــة.

إذا نجــح صابــر وناديــة فــي الوصــول إىل الخدمــات الماليــة، فــأي نــوع مــن حســابات اإلدخــار قــد يكــون 

األمثــل لهمــا؟

بــطــاقــــات مــطــابــقــة األهــداف مــع وضــعــيــــة مــنــتــجــات االدخــار

بــطــاقــــات مــطــابــقــة األهــداف مــع وضــعــيــــة مــنــتــجــات االدخــار

1

2

ــف الــــمــــالــــي الــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الــــتــــثــــقــــيــــ

اآلن، وبمــا أنــك أصبحــت تعــرف أكثــر عــن منتجــات االدخــار المختلفــة، ســاعد شــخصياتنا. فــي تحديــد حســاب 

اإلدخــار الــذي يجــب عليهــم فتحــه لمســاعدتهم عــىل بلــوغ أهدافهــم.

C2.4 أداة التدريب المساعدة

بطاقات مطابقة األهداف مع وضعية منتجات االدخار

ــن  ــم م ــارج المخي ــي خ ــا ف ــع منتجاته ــة لبي ــىل رخص ــتحصل ع ــا تس ــا حالم ــاق عمله ــيع نط ــي توس ــا ف ــب رن ترغ

ــاً  ــأن تضــع جانب ــع(. وهــي ترغــب اآلن ب ــة. لقــد قامــت بجمــع بعــض المدخــرات )مــال و بضائ الســلطات المحلي

مبلغــاً مــن المــال فــي كل شــهر ولمــدة ســنة. فهــي ال تريــد الخضــوع إلغــراءات  صــرف المــال ألغــراض ثانويــة، لــذا 

فهــي تريــد الحصــول عــىل حســاب إدخــار رســمي يســاعدها عــىل تحقيــق أهدافهــا فــي العمــل. هــي غيــر واثقــة 

ممــا إذا كانــت المؤسســات الماليــة الرســمية ســتتعامل معهــا كزبــون عــادي، وذلــك لكونهــا مــن الالجئيــن، إال أنهــا 

ســتقوم بالمحاولــة بالرغــم مــن ذلــك.

 إذا نجحت رنا في الوصول إىل الخدمات المالية، فأي نوع من حسابات اإلدخار قد يكون األمثل لها؟
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بــطــاقــــات مــطــابــقــة األهــداف مــع وضــعــيــــة مــنــتــجــات االدخــار

3
ــف الــــمــــالــــي الــــتــــثــــقــــيــــ

بــطــاقــــات مــطــابــقــة األهــداف مــع وضــعــيــــة مــنــتــجــات االدخــار

4
ــف الــــمــــالــــي الــــتــــثــــقــــيــــ

ــة ادخــار  ــور فــي فتــح حســاب مصرفــي رســمي. عــىل الرغــم مــن أنهــا تحــب البقــاء كعضــو فــي جمعي ترغــب ن

لألصدقــاء، و ترغــب باالســتمرار باالدخــار فيهــا. أعمالهــا فــي صناعــة الخبــز والحلويــات تســير بشــكل جيــد. إنهــا 

ترغــب  فــي أن تدخــر بأمــان مبلغــاً صغيــراً فــي كل شــهر، قــد يســاعدها فــي النهايــة فــي التوســع بأعمالهــا. كمــا 

تعتقــد بوجــوب عــدم التعــرض إلغــراءات الســحب مــن تلــك المدخــرات ألغــراض تخالــف أهدافهــا.

فما نوع حساب اإلدخار األمثل بالنسبة لها؟

مــا زال كريــم  يدخــر بشــكل حثيــث طيلــة الســنة الماضيــة، بهــدف شــراء مســتودع جديــد للمــواد اإلنشــائية. لقــد 

توصــل أخيــراً إىل عقــد اتفــاق مــع أحــد رجــال األعمــال لشــراء عقار،ولكــن ليــس قبــل مــرور ســنة، حيــث أن العقــار 

مــا يــزال مشــغوالً مــن قبــل أشــخاص آخريــن.

فما نوع حساب اإلدخار األمثل بالنسبة له؟
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لــكل منتــج ادخــاري مزايــاه وعيوبــه )كاختــاف ســعر الفائــدة مثــاً(. الختيــار منتــج ادخــاري، ليــس عليــك أن 

تعــرف خصائــص تلــك المنتجــات فقــط، بــل معرفــة نفســك أيضــاً، وذلــك بطــرح األســئلة اآلتيــة:

• حالتــك الشــخصية: مــا هــو دخلــك؟ مــا هــي مصاريفــك )بضمنهــا أقســاط تســديد الديــن(؟ كــم ادخــرت؟ 
مــا المبلــغ الــذي تضعــه جانبــاً عندمــا تكــون األوضــاع جيــدة؟ كــم يمكنــك أن تدخــر إذا مــا أردت إدارة أموالــك 

بشــكل أفضــل؟ إذا كنــت مــن المهاجريــن أو مواطــن ممــن يعيشــون فــي الخــارج، هــل بإمكانــك فتــح حســاب 

فــي إحــدى المؤسســات الماليــة؟

• أهدافــك: ألي غــرض تريــد أن تدخــر؟ للطــوارئ؟ للدراســة؟ لاســتثمار فــي عمــل تجــاري؟ للعــودة إىل بــادك؟ 
لنفقــات المعيشــة؟ للتقاعــد؟

• أفقك االدخاري: إىل أي مدى تريد االدخار / تجميد أموالك؟

• ميولك: هل تريد المجازفة أم ال؟ ال تغامر في استثمارات خطرة، إذا لم تكن عىل دراية باألسواق المالية!

إنتبــه مــن الدعايــات الكاذبــة! وتذكــر بــأن ال منتــج ادخــاري باســتطاعته أن يضمــن لــك عوائــد مرتفعــة مــن 

دون مخاطــر، وخصوصــاً فــي المــدى القصيــر.

• هل باستطاعتي السحب وقت ما أريد؟

• ما هو سعر الفائدة المطبق؟

• هل من ضريبة عى الفوائد؟ إن كان كذلك، فكم هي؟

• هل باستطاعتي الحصول عى قروض في مقابل مدخراتي؟

• هــل هنالــك مــن مرونــة فــي الجــدول الزمنــي لادخــار؟ )بمعنــى آخــر، هــل يتوجــب علــي إيــداع مبالــغ محــددة 
فــي وقــت محــدد؟(

• هل يشترط إيداع مبلغ كحد أدنى لفتح حساب اإلدخار، أو أي مبلغ أدنى يشترط بقاؤه باستمرار في الرصيد؟

• هل سيتم تغريمي لقيامي ببعض السحوبات؟ إذا كان كذلك، فكم؟

• كيف يمكن لألفراد استخدام هذا النوع من الحساب ببساطة؟

• كمواطن يعيش في الخارج، هل باستطاعتي فتح حساب هنا؟ وما هي المستندات التي تطلبونها؟

نصائح وإرشادات

ما األسئلة التي عليك طرحها عىل المؤسسة المالية،

قبل اختيارك لمنتجك االدخاري؟

• لكل هدف ادخاري، هنالك منتج ادخاري مناسب له.

رسائل أساسية



63

التثقيف المالي

ار
خ

د
إل

 ا
ت

جا
نت

م
و
ل 

ائ
س

و
ىل 

ع
ف 

ر
ع
ت

المرفقات والمستندات األساسية

الخصائص التي تؤخذ بعين االعتبار عند اختيار منتج ادخاري 

سهولة الوصول إىل األموال / مرونة السحوبات: 

ــه. فعــى ســبيل  ــة األمــر عــى الشــخص ليتمكــن مــن ســحب أموال يشــير هــذا إىل مــدى ســهولة أو صعوب

ــة  ــدى المؤسس ــل ل ــهرياً، أو ه ــابه ش ــن حس ــخص م ــا للش ــموح به ــحب المس ــرات الس ــدد م ــا ع ــال، م المث

الماليــة ماكينــات الصــراف اآللــي أو فــروع فــي مختلــف أنحــاء البــاد (ممــا يســهل عــى صاحــب الحســاب 

ــه(. ــول إىل أموال الوص

مالءمة وسهولة استخدام الحساب: 

ــم، عــى ســبيل  ــا يمكــن. فبعضه ــن عــى الســحب بأســرع م ــوا قادري ــأن يكون ــن بالســهولة، وب يرغــب الزبائ

ــل. ــارج العم ــه خ ــون في ــذي يكون ــت ال ــي الوق ــه ف ــح فروع ــم أن يفت ــن مصرفه ــض م ــد البع ــال، يري المث

متطلبات فتح الحساب: 

ــاً.   ــح دائم ــس بصحي ــذا لي ــي. ه ــاب مصرف ــح حس ــك فت ــوراً ليمكن ــون ميس ــك أن تك ــه علي ــض أن ــن البع يظ

ــو أردت فتــح حســاب  ــر )أو ال شــيء عــى اإلطــاق( فيمــا ل ــغ صغي فبعــض المصــارف ال تتطلــب ســوى مبل

ادخــار. ومــع ذلــك، فالمتطلبــات قــد تتضمــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة، وإثبــات مــكان اإلقامــة / أو إثباتــات عــن 

الخدمــات المدفوعــة مــن قبــل الشــخص، ممــا يصعــب تأمينــه عــى العديــد مــن األشــخاص،خصوصاً أولئــك 

النازحيــن قســراً.

عنصر األمان: 

عنــد احتفــاظ الشــخص بمالــه فــي بيتــه، هنالــك احتمــال تعرضــه للســرقة أو الضيــاع. فبعــض المؤسســات 

الماليــة المنظمــة مــن قبــل الدولــة، تمنــح بعــض الضمانــات لصغــار المودعيــن. وبتعبيــر آخــر، فــإذا ما أفلســت 

تلــك المؤسســات، فإنــك لــن تفقــد أموالــك.

ميزات الفوائد والضريبة: 

ــك  ــاء إيداع ــك لق ــم مكافأت ــوف يت ــمية، س ــبه رس ــمية أو ش ــة رس ــة مالي ــع مؤسس ــار م ــوم باالدخ ــا تق عندم

ألموالــك  مــع المؤسســات المشــار إليهــا. فهــذه المكافــأة أو الفائــدة، غالبــاً مــا تكــون نســبة مئويــة مــن المبلــغ 

الــذي أودعتــه، مــع إمكانيــة وجــود بعــض المزايــا الضريبيــة لادخــار مــع المؤسســات الرســمية.

السيولة: 

هــل بإمكانــك ســحب مدخراتــك مــن حســابك؟ كيــف وبــأي شــروط؟ إذا كنــت بحاجــة ملحــة للمــال، فعــى 

ــة  ــة.  ففــي حال ــرة معقول ــك خــال فت ــي اخترتهــا، أن تمكنــك مــن ســحب كل مدخرات ــة الت الوســيلة االدخاري

ــل تمكنــك مــن  ــام أو ربمــا شــهور قب ــكات، أو مواشــي، مثــاً( عليــك االنتظــار ألي االدخــار عــى شــكل )ممتل

ــة. بيعهــا والحصــول عــى الســيولة النقدي

كلفة االدخار )الرسوم(: 

ــن  ــحب م ــات الس ــات. و عملي ــك بالتحوي ــاء قيام ــوم لق ــك بالرس ــمية بتحميل ــات الرس ــوم المؤسس ــد تق ق

ماكينــات )ATM(... إلــخ. إذا كنــت ممــن يحتاجــون إىل الوصــول ألموالهــم بســرعة، ســيكون مــن األفضــل لــك 

اعتمــاد وســيلة االدخــار التــي تمكنــك مــن الحصــول عــى أموالــك خــال فتــرة معقولــة نســبياً. 

الغرض من، أو أهداف استراتيجيتك االدخارية: 

هــو تبعــاً لســبب قيامــك باالدخــار، فــإن بعــض الوســائل  قــد تناســبك أكثــر مــن غيرهــا )حيــث أن ادخــارك 

لشــراء بيــت أو شــقة، حيــث يســتوجب ذلــك مبلغــاً كبيــراً مــن المــال، فالوســائل الرســمية لادخــار ســتكون 

أكثــر ماءمــة لــك مــن "برنامــج تونتيــن" "Tontine scheme"، أو مــن وضــع أموالــك تحــت الفــراش(.
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اإلجابات عىل التمارين

العيوبالمزاياطريقة االدخار

رسمية

• البنوك.
• مكتب البريد.

• شركات التأمين )منتجات االدخار 
طويلة األجل، كبوالص التأمين عىل 

الحياة(.

• المحفظة الجوالة.

• أأمن الخيارات.
• الخصوصية )ال أحد يمكنه معرفة ما 

نوع حسابك، أو كم هو رصيده(.

• ميل أقل للسحب )سهولة رفض 
الطلب(.

• يمكن أن تحصل عىل الفوائد 
• يمكنك الوصول إىل خدمات مالية 

أخرى )حساب جاري، حساب إدخار 

تقاعدي، قروض(.

• تسريع  دفع فواتيرك.
• الطريقة األفضل إلدارة أموالك 

)كشوفات حساب(.
• عند اعتماد المصرف عىل خدمات 

اإلنترنت. يمكنك االستفادة من تلك 

المّيزات لتدقيق رصيد حسابك  بسهولة 

24 ساعة في اليوم.

• الكثير من المصارف يشتغل من خالل 
وكالء مصرفيين مما يجعل خدماتهم 

متوفرة بسهولة.

• سهولة الوصول.
• حقيقة أنك  تدخر يعني بالغالب أنك 

قادر عىل الحصول عىل قرض.

• يمكن إدخار الكثير من الفوائد عىل  
القرض  المغطى بحساب ادخار.

• غير متاح بسهولة ألصحاب الدخل 
المحدود، األميين، األشخاص النازحين 

قسراً.

• إمكانية االحتياج لبطاقة الهوية أو 
إلثبات محل اإلقامة، وهو ما يصعب 

تأمينه بالنسبة لألشخاص من  النازحين 

قسراً.

• موظفو المصارف هم بالعموم رجال 
بيع للمنتجات، وما يهمهم هو بيع 

المنتج، حيث يهمهم مصلحة البنك أوالً،  

ثم مصلحة الزبون ثانياً.

• معدالت الفائدة تتغير ما بين منتج 
وآخر وغالباً ما تكون أقل

• بعض المنتجات  تستلزم حداً ادنى من 
الوديعة لفتح الحساب مما قد يشكل 

عائقاً أمام البعض.

• من الممكن أن تكون ملزماً عىل دفع 
نفقات عىل الحساب

• الوقوف في الطابور لدى المصرف، قد 
يكون مضيعة للوقت.

• تنوع المنتجات مع األعباء المترتبة 
عليها قد تكون عملية معقدة؛ حيث 

الخوف من ارتكاب األخطاء الحسابية.

• محدودية ساعات العمل )اإلغالق ليالً 
وفي العطل الرسمية(.

• تأثير االضطرابات االقتصادية 
والسياسية: األزمات المالية، تدني قيمة 

العملة، تجميد السحوبات واستحالة 

إخراج العملة إىل خارج البالد )ضوابط 

الصرف(.

• الوكالء المصرفيون قد ال يمتلكون 
المال الكافي لخدمتك.

مزايا وعيوب طرق االدخار المختلفة 
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العيوبالمزاياطريقة االدخار

شبه رسمية

• مجموعات التوفير.
• مجموعات )ساعد نفسك(.

• تعاونيات االدخار واالقراض غير 
المسجلة.

• مؤسسات االقراض غير المسجلة.

• سهولة الوصول.
• حقيقة أنك تدخر غالباً ما يعني أنه 

باستطاعتك الحصول عىل قرض.

• يمكنك الحصول عىل فوائد لقاء 
القروض المدعومة بادخاراتك.

• قواعد وشروط مجموعات اإلدخار. فيما 
يخص المدد الزمنية والمبالغ المودعة 

يشجع عىل االدخار معها.

• االنضباط.
• تشجع عىل  التضامن وتقوية الروابط 

االجتماعية بين أفرادها.

• ضمانات أقل.
• لن تكون متأكداً من حصولك عىل 

فوائد عىل مدخراتك.

• إمكانية الحصول عىل قروض محدودة 
أو من عدمه.

• إمكانية اإليداع أو السحب مرتبطة 
بموافقة باقي أفراد المجموعة.

• خطورة أن يقوم أحد األعضاء بعدم 
االلتزام بقواعد المجموعة )كان يقوم 

أحدهم باالختفاء بعد حصوله عىل 

المال(.

• باالعتماد عىل مدى شكليات 
المجموعة، قد يكون من الصعب اللجوء 

إىل الشرطة في حال حدوث أي مشكلة.

• خطر حدوث وفاة ألحد أعضاء 
المجموعة لتوفيرية.

• عليك أن تكون عضواً في شبكة 
حتى تستطيع االنضمام اىل إحدى 

المجموعات.

• مجموعات اإلدخار تنطوي عىل مخاطر 
الفشل، )حيث ال رقابة إدارية من قبل 

السلطات(.

غير رسمية

• في المنزل )نقداً، في خزنة أو حصالة 
نقود(.

• عىل شكل )ذهب، مجوهرات، مواشي، 
أراضي، أمالك ..إلخ(.

• إئتمانها لدى صديق، قريب، أو تاجر.

• سهولة الوصول.
• األصل الذي حصلت عليه يمكن أن 

تزداد قيمته.

• عليك ببيع هذه األصول الستعادة 
أموالك )خاضعة لقوانين العرض 

والطلب(.

• األصدقاء األقارب أو التجار متوفرون 
دائماً.

• هنالك مزايا أخرى لالدخار من نوع: 
إنتاج وبيع الحليب )حالة المواشي( 

المجوهرات يمكن ارتداؤها في 

المناسبات الهامة.

• ذا قمت باالدخار عىل شكل )مواشي، 
أمالك( ستكون قادراً عىل تحقيق أرباح 

من جرّاء )بيع اللحم، الحليب، اإليجار(.

• غير آمنة: قد تتهاوى قيمتها مع مرور 
الزمن، مخاطر السرقة، المرض، أو 

الموت )في حالة التأمين عىل الحياة(.

• قد يكون هناك بعض إغراءات السحب 
)فيما لو قمت باالحتفاظ بمالك في 

المنزل(.

• صعوبة التحويل إىل سيولة عند الطوارئ 
)فبيع األصول يحتاج إىل وقت(.

• التكاليف المصاحبة لالدخار في بعض 
األشكال: المواد الغذائية،  التكاليف 

البيطرية للمواشي. صيانة الممتلكات.
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المنتجات االدخارية التي تقدمها المؤسسات الرسمية

دفتر اإلدخار 

العادي

حساب ادخار 

تعاقدي

حساب إدخار ألجل 

معين

هل يمكنني فتحه إذا كنت من الاجئين أو من 

النازحين؟

بناء عى البروشور 

يبدو ذلك ممكناً

ال معلومات بهذا 

الخصوص

ال معلومات بهذا 

الخصوص

هل هنالك من حد أدنى لفتح الحساب أو عند 

إيداع األموال فيه؟

500 دوالر20 دوالر10 دوالر

هل بإمكانك السحب في أي وقت؟ هل يقومون 

بتحميلك أي رسوم أو جزاءات؟ 

نعم، وبا أية 

تكاليف

نعم، ولكن مع 

خسارتك للفائدة

نعم، مع تكبدك 

للبند الجزائي

%4%3%1ما هو سعر الفائدة؟

هل باستطاعتك االستدانة إذا قمت بفتح 

حساب ادخار؟

 نعم، بعد حيننعم، بعد حينكا

هل من مرونة في الجدول الزمني لادخار، أم أنه 

عليك إيداع مبلغ معين في وقت محدد؟

هنالك التزام بإيداع مرن

مبلغ محدد في كل 

شهر

مرن

هل بإمكاني اإليداع والسحب عبر الصراف اآللي 

)ATM(؟
كاكانعم

بما أن كريم ينوي عدم صرف هذه األموال لمدة سنة 

عىل األقل، فحساب إدخار ألجل معين سوف يمكنه 

من كسب أعىل سعر فائدة ممكن، باإلضافة إىل 

حماية أمواله من إغراءات اإلنفاق عىل أمور ثانوية 

)وذلك بسبب وجود بند جزائي عىل السحب المبكر(.

إذا كان باستطاعة رنا الوصول إىل الخدمات المالية،  

فحساب اإلدخار التعاقدي هو األفضل، حيث سيمكنها 

من إيداع مبلغ شهري ثابت لالدخار لفترة محددة.

في بادئ األمر، عليهم محاولة فتح حساب إدخار عادي 

في أحد البنوك، حيث أنهما لم يسبق لهما فتح حساب 

مصرفي. بعد أن يصبحا من زبائن المصرف، يمكنهما 

التحقق من إمكانية فتح حساب إدخار تعاقدي لهما.

ستقوم نور بفتح حساب دفتر إدخار عادي. في ذلك 

الحساب المصرفي، سوف تتمكن من أن تضع جانباً 

بعض المال في كل شهر لكي تتمكن من توسعة 

أعمالها التجارية.

اإلجابة عن الحالة رقم

اإلجابة عن الحالة رقماإلجابة عن الحالة رقم

اإلجابة عن الحالة رقم

C2.4 أداة التدريب المساعدة

بطاقات مطابقة األهداف مع وضعية منتجات االدخار

3

12

4
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D
قم باستخدام منتجات

االئتمان بحكمة

اإلجابات:  

D1:d; D2:c; D3:a

D1. ما هي برأيك، أفضل طريقة لتمويل المشروع؟
◻a. استدانة األموال. 

◻b. استعمال مدخراتك.
◻c. االستدانة باإلضافة الستعمال المدخرات.

◻d. القيام بتحليل احتياجاتك و مواردك واختيار الطريقة  الفضىل بناء عىل ذلك.

D2. ما هو األمر األكثر أهمية عند اختيار القرض؟
◻a. سعر الفائدة. 

◻b. شروط االسترداد.
◻c. مــا مــن معاييــر أهــم مــن األخــرى، علينــا القيــام بدراســتها كلهــا، واختيــار القــرض الــذي يتناســب 

مــع احتياجاتنــا ووضعنا الشــخصي.

◻d. القرب الجغرافي للمقرض.

D3. ما هو المصطلح الذي ال ينتمي لشروط االئتمان؟
◻a. إطاق السراح بكفالة.

◻b. الموازنة.
◻c. البنود الجزائية.
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قــــصــــــة الــــتــــمــــويــــل

1. إختيار الطريقة المناسبة لتمويل مشروعك
بعــد أن قمنــا، فــي الوحــدة الســابقة، بدراســة مختلــف خيــارات االدخــار، ســنقوم اآلن، بمقارنــة مختلــف الطــرق 

الممكنــة لجمــع األمــوال مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا و تمويــل مشــاريعنا.

D1.1 أداة التدريب المساعدة

قصة التمويل

قــــصــــــة الــــتــــمــــويــــل

قــــصــــــة الــــتــــمــــويــــل

قــــصــــــة الــــتــــمــــويــــل

ــا. فهــي لحــد اآلن،  ــا بحاجــة الســتبدال ثاجته رن

ال تســتطيع االســتدانة مــن أي مــن المؤسســات 

ــر  ــئ آخ ــن الج ــتدانة م ــررت االس ــذا ق ــة. ل المالي

فــي المخيــم يقــوم بإقــراض المــال لمــن هــم 

ــا رد  ــك، ســيتحتم عليه ــه. ونتيجــة لذل بحاجــة إلي

المــال مــع الفوائــد، كمــا عليهــا ضمــان الدفــع فــي 

الوقــت المحــدد، حيــث ســمعت عــن شــدة ذلــك 

الدائــن غيــر الرســمي مــع حــاالت التأخــر عــن 

ــداد. الس

إحــدى  مــن  المــال  باســتدانة  يقــوم  كريــم 

المؤسســات الماليــة، لبنــاء مســتودعه الثانــي 

ــن  ــرب م ــاء، بالق ــواد البن ــن م ــص لتخزي المخص

مخيــم الاجئيــن. ونتيجــة لذلــك، ســيترتب عليــه 

ســداد الديــن مــع الفوائــد، كجــزء مــن خطــة 

للســداد. شــاملة 

قــام صابــر وناديــة بالســحب مــن مدخراتهــم 

ــح حــاراً  ــد أصب لشــراء مروحــة، حيــث أن الجــو ق

ــك، فــإن جــزءاً مــن ادخاراتهــم  جــداً. ونتيجــة لذل

ــن إىل  ــوا مضطري ــن يكون ــتخدامه ،ول ــم اس ــد ت ق

ــد. ــع أي فوائ ــن، أو دف ــداد دي س

قابــل  غيــر  وهــو  مجــدداً،  نــور  فــرن  يتعطــل 

جديــد  فــرن  لشــراء  بحاجــة  هــي  لإلصــاح. 

الســتمرارية عملهــا. لديهــا بعــض المدخــرات، إال 

ــه  ــا لكون ــع خاتمه ــررت بي ــة. ق ــت كافي ــا ليس أنه

بذلــك  تمتلكــه.  الــذي  الوحيــد  القيــم  الشــيء 

المــال، ســيكون بمقدورهــا شــراء فــرن مســتعمل 

صغيــر يمكنهــا مــن االســتمرار فــي عملهــا.

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

نـــور

صــابررنــــا

كريــم
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هناك طرق أربع يمكن فيها لألفراد جمع المال من أجل تمويل مشروع:

بيع أحد األصول، كما فعلت نور.  .1

استعمال المدخرات الشخصية، كما فعل صابر.  .2

االستدانة من العائلة أو من األصدقاء أو من أي مصدر تسليف غير رسمي، كما فعلت رنا.  .3

االقتــراض مــن إحــدى المؤسســات الماليــة، بنــك، مؤسســة تمويــل أصغــر، أو إحــدى تعاونيــات االدخــار واالقراض   .4

المســجلة، كمــا فعــل كريــم.

فــي نهايــة هــذه الوحــدة، وتحديــداً فــي قســم اإلجابــات عــى التماريــن، ســوف تجــدون أداة التدريــب المســاعدة رقــم 

D1.3، وفيهــا جــدول تفصيلــي بمزايــا وعيــوب كل طريقــة مــن طــرق التمويــل.

D1.2 أداة التدريب المساعدة

قصة شركتين

نــــــور

أنــِت نــور، و تديريــن مؤسســة صغيــرة لبيــع الخبــز والحلويــات. تقوميــن اليــوم بزيــارة إىل صديقتــك 

شــيرين، والتــي تقــوم ببيــع المأكــوالت الجاهــزة.

ســتطرحين العديــد مــن األســئلة عليهــا، حــول كيفيــة قيامهــا بتمويــل مشــروعها. كمــا تريــد هــي 

بدورهــا، معرفــة كيفيــة قيامــك بفعــل ذلــك أيضــاً.

هكذا قمت بتأسيس وتوسعة مشروعك:

لقــد بــدأت بمبلــغ 500 دوالر، كنــت قــد ادخرتهــا عندمــا كنــت فــي القريــة. كمــا حصلــت عــىل مبلــغ 150 

دوالر مــن أحــد األقــارب قبــل قيامــك برحلتــك. 

عــىل الرغــم مــن صغــر حجــم مشــروعك، إال أن لديــك خطــة للتوســع شــيئاً فشــيئاً. تحاوليــن أن تضعــي 

جانبــاً فــي كل أســبوع مبلــغ 30 دوالر فــي حســاب إدخــار كنــت قــد فتحتــه فــي أحــد البنــوك الوطنيــة. 

بهــذه الطريقــة، اســتطعتي فــي كل ثالثــة أو أربعــة أســابيع تجميــع مبلــغ كاٍف للقيــام ببعــض التحســينات 

)أوانــي مطبخيــة أفضــل، مــواد تعبئــة وتغليــف أفضــل...(. أصبــح بإمكانــك اآلن شــراء كميــات أكبــر مــن 
مدخــالت التصنيــع، وتنويــع مــوارد اإلنتــاج. كمــا أنــك مازلــت تفكريــن فــي افتتــاح متجــر فعلــي لتســويق 

منتجاتــك وزيــادة أرباحــك، فكلمــا زادت أرباحــك، زادت إمكانيــة وضعــك لمزيــد مــن االســتثمارات فــي 

أعمـــالك.
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شـيـريـن

لبيــع  صغيــرة  مؤسســة  وتديريــن  شــيرين،  أنــِت 

المأكــوالت الجاهــزة. صديقتــك نــور لديهــا أيضــاً متجــر 

ــوم. ــذا الي ــي ه ــك ف ــتقوم بزيارت ــابه. وس مش

تودين معرفة كيفية قيامها بتمويل وتوسعة مشروعها.

شقيقتك، هي األخرى، تود معرفة ذلك أيضاً. بهذه الطريقة، قمت بإنشاء وتوسعة مشروعك:

لقــد بــدأت بمبلــغ 1000 دوالر كنــت قــد ادخرتهــا، باإلضافــة إىل مبلــغ 1500 دوالر قمــت باقتراضهــا مــن 

مصرفــك. لقــد مكّنــك هــذا القــرض مــن إجــراء تحســينات عــىل المتجــر الــذي قمــت باســتئجاره. ممــا 

مكّنــك مــن اســتقبال عــدد أكبــر مــن الزبائــن فــي متجــر جميــل، بشــارع هــادئ.

لقــد قمــت بتســديد كافــة نفقاتــك األســبوعية فــي وقتهــا المحــدد، بضمنهــا قســط القــرض، إال أنــك لــم 

تســتطيعي أن تدخــري أكثــر مــن 15 دوالراً فــي األســبوع. ذات يــوم،  فــرغ أحــد المتاجــر فــي واحــد مــن 

أكثــر الشــوارع التجاريــة ازدحامــاً، وكان معروضــاً لإليجــار. لقــد بــدا لــك ذلــك كفرصــة عمــل جيــدة: لقــد 

ــه، فلقــد قمــت  ــك المتجــر. وعلي ــك ســوف يتضاعــف إذا مــا قمــت باســتئجار ذل ــأن مدخول توقعــت ب

باتخــاذ قــرار ســريع باســتئجار ذلــك المتجــر، خوفــاً مــن قيــام شــخص آخــر باســتئجاره قبلــك. حيــث قمــت 

باســتدانة مبلــغ 2500 دوالر مــن صهــرك للقيــام بذلــك.

• كيف قامت كل من نور وشيرين بتوسعة أعمالهن؟

• أي من امرأتي األعمال من المحتمل نجاحها أكثر؟ لماذا؟

• أي من اإلمرأتين تخاطر أكثر؟

• ما النصيحة التي يمكنك إسداؤها لنور وشيرين؟

أســئــلــة

مالحظات:
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بالنظر إىل أهدافي وموازنتي، أعتقد بأن أفضل خيار لتمويل أهدافي هو:

خيار التمويل األفضلأهدافي

• هنالك العديد من الخيارات لتمويل أهدافك.

• لــكل خيــار إيجابياتــه وســلبياته. فمــن المهــم فهمهــا ومراجعتهــا بعنايــة العتمــاد الخيــار الــذي يتطابــق مــع احتياجاتــك 
وظروفــك الشــخصية.

• كما يمكنك الدمج أيضاً فيما بين خيارات التمويل المختلفة )استدانة وادخار(.

ــن،  ــة، الوالدي ــك األهــداف )كالزوج ــن بتل ــك المعنيي ــة، وخصوصــاً أولئ ــك المالي ــك بخصــوص خيارات ــع عائلت • تحــدث م
ــوة واألخــوات(. ــاء، اإلخ األبن

رسائل أساسية
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2. إختر قرضك بحكمة!
هنالــك العديــد مــن مصــادر االقــراض. فبعضهــا، كالبنــوك، ومؤسســات 

التمويــل األصغــر، أو شــركات االقــراض المتخصصــة، وهــي جــزء مــن االقتصــاد 

ــد مــن الشــروط أمــام أي شــخص أو مؤسســة ترغــب  الرســمي، وتضــع العدي

فــي التعاقــد عــى قــرض. وبعضهــا اآلخــر، قــد يســهل األمــر حتــى عــى 

الفقــراء مــن النــاس للحصــول عــى قــروض. 

كمــا قــد يطالبــك بعضهــا بــأن تكــون جــزءاً مــن 

ــك  ــون لدي ــن أو أن يك ــة تونتي ــة، كمجموع مجموع

ــرات. ــض المدخ بع

تـــعـــريـــف

القــرض: هــو فعــل إعطــاء مــال، عقــار، أو ســلع ماديــة إىل طــرف آخــر، فــي مقابــل ســداده فــي 

المســتقبل  كأصــل مــع الفائــدة أو أي أعبــاء ماليــة أخــرى.

ــع  ــة اآلن، م ــيء ذو قيم ــتام ش ــرض باس ــه المقت ــوم في ــدي، يق ــاق تعاق ــو اتف ــان: ه االئتم

ــدة. ــع الفائ ــاً م ــتقبل، عموم ــي المس ــدد ف ــوم مح ــي ي ــرض ف ــى رده إىل المق ــة ع الموافق

الفائدة: هي ثمن استخدام أموال المقرض لفترة معينة.
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الشــخص الــذي ســيقوم بتســديد القــرض فــي 

ــه  ــة عجــزك عــن الســداد وقــد يطلــب من حال

توقيــع اتفاقيــة قرضــك مــع المقــرض.

لعبة المصطلحات  والتعريفات

قمــت بمطابقــة كل مصطلــح مــع تعريفــه. ال تقلــق إذا لــم تكــن متأكــداً تمامــاً. ففــي نهايــة الوحــدة، وتحديــداً فــي 

قســم اإلجابــات عــن التماريــن، ســوف تجــد اإلجابــات الصحيحة.

 فترة

السماح 

الكفيل

العدول/ أو

إعادة التفكير

اإليفاء
المبكر

الضمانات

األصل

مدة
القرض

الفائدة

مــا الــذي يقــوم المقتــرض بدفعــه للمقــرض، 

لقــاء  القــرض،  أصــل  إىل  باإلضافــة 

المقــرض. ألمــوال  اســتخدامه 

الفتــرة الزمنيــة التــي ســيقوم 

باســتخدام  المقتــرض  فيهــا 

تســديده. ثــم  القــرض 

ــتامك  ــن اس ــا بي ــة م ــرة الواقع الفت

ــة  ــتحقاق الدفع ــل اس ــرض وقبي للق

األوىل منــه.

ــر  ــدول، ال يعتب ــض ال ــي بع ــراض. فف ــد االقت ــاء عق إلغ

ــام أو أســابيع عــىل  العقــد ملزمــاً إال بعــد مــرور عــدة أي

توقيعــه. خاللهــا ال يقــوم المقــرض بســداد أي مبلــغ 

ــل . ــراء المتعج ــن الش ــة م ــكل حماي ــا يش ــرض، مم للمقت

مــن حــق المقتــرض ســداد كل دينه أو 
جــزء منــه قبــل االســتحقاق، مــن دون 

أن يترتــب عــى ذلــك أي جــزاءات.

أصــل ذو قيمــة، ســيقوم المقتــرض بإعطائــه للمقرض، 
فــي حالــة عــدم قدرتــه عــىل ســداد الديــن )كأن تكــون 

قطعــة أرض، ســيارة، مدخرات..إلــخ(.

القيمــة األصليــة للقــرض، 

مــن دون الفائــدة.
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• برأيك، ما الذي يجب عليك تحليله عند اختيار المقرض؟

ســـــؤال

• معدل الفائدة )ثابت أو متغير(

• معدل الفائدة  السنوي )APR( الكلفة الحقيقية للقرض )بضمنها التكاليف اإلدارية، والتأمين اإللزامي(

• المبلغ الذي بإمكانك اقتراضه

• مدة السداد القصوى المسموح بها

• مدى سهولة الحصول عىل القرض )أي كم عليك أن تدخر قبل أن تمنح القرض، وما هي قيمة الضمانات(

• متطلبات الحصول عى القرض )المستندات الواجب تقديمها، مدى احتمال حصولي عى القرض(

• مدى سرعة حصولك عى القرض

• البنود الجزائية في حالة السداد المتأخر

• البعد الجغرافي عن مكان اإلقامة

• وسيلة تحصيل الدين في حالة تأخر السداد )بالقانون، بالتهويل، بالتهديد(

• فترة السماح

• االلتزام باستعمال القرض لغرض محدد )سكن، استثمار منتج...(

• احتمالية تمديد فترة القرض أو إعطاء فترة سماح

ــات  ــة، خدم ــة مدين ــوال، بطاق ــل األم ــاري، تحوي ــاب ج ــرى: )حس ــة االخ ــات المالي ــن الخدم ــتفادة م ــة االس • إمكاني
ــف أو خدمــات شــبكة التواصــل...( ــر الهات ــة عب مالي

• الترتيبات المصاحبة لحالة الوفاة، المرض، أو أي تغييرات في ظروف المقترض

أهم المزايا، الواجب أخذها باالعتبار عند اختيار المقرض

• من أجل استخدام منتجات االقراض بنجاح، تحتاج إىل فهم جيد لمصطلحات االقراض.

• يكون المقترض مسؤوالً عن سداد الدين تبعاً لجدول السداد.

• الحصول عى قرض، هو أمر جدي، فا تأخذ األمر باستخفاف.

• الرجل الغني، هو من يسدد ديونه )مثل شائع(.

ــك بحاجــة لتعــرف أوالً، مــا هــي المنتجــات االقــراض المتاحــة،  ــار قــرض ومقــرض بحكمــة ،فإن • مــن أجــل اختي
ومــن هــم المقرضــون، وذلــك بتجميــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات. فبتلــك المعلومــات، ســوف يمكنــك اختيــار مــا 

يتناســب مــع احتياجاتــك.

• إن اختيــارك للمقــرض ســوف يعتمــد عــى طبيعــة مشــروعك، أي الهــدف الــذي ترمــي إليــه مــن وراء حصولــك 
عــى قــرض.

رسائل أساسية
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3. كيفية احتساب كلفة الدين
القدرة عىل السداد

افتــرض أنــك، وبعــد تفكيــر، قــررت الحصــول عــى قــرض لتمويــل مشــروعك. تهانينــا! فأنــت تعــرف كــم تريــد، وتشــعر 

بأنــك جاهــز للذهــاب إىل إحــدى المؤسســات الماليــة مــن أجــل إيجــاد المنتــج المناســب لــك. ولكــن، قبــل توجهــك 

إليهــم، ســوف تحتــاج لبعــض الوقــت كــي تقــوم باحتســاب قدرتــك عــى ســداد القــرض.

اعتمــاداً عــى القوانيــن النافــذة فــي العديــد مــن الــدول، ال يمكــن للشــخص أن يســدد مــا يتجــاوز نســبة مئويــة محــددة 

مــن إيــراده الشــهري. وتبعــاً لــكل بلــد، فهــي تتــراوح مــا بيــن %30 و%40 مــن اإليــراد الشــهري. فــإذا مــا تخطينــا هــذه 

النســبة، فهنالــك خطــر كبيــر مــن حــدوث المديونيــة الزائــدة. لذلــك فــإن أي مؤسســة ماليــة تقــوم بمنــح شــخص مــا 

قرضــاً ســيؤدي ســداده إىل دفــع مــا يتجــاوز النســبة المســموح بهــا مــن دخلــه، يمكــن مقاضاتهــا.

ولكن حذار! فهذه هي النسبة القصوى المسموح بها، إال أنه ال ينصح بتجاوز ما نسبته %30 من الدخل الشهري.

وكمثال عى ذلك، فسوف نقوم باحتساب قدرة 

السداد لدى كريم:

كريــم منظــم جــداً بأرقامــه. لقــد خــص  نفســه براتــب ثابــت مــن شــركة اإلنشــاءات التــي يمتلكهــا، ومقــداره 1800 

ــان تســير أعمــال الشــركة  دوالر. حيــث يتقاضــاه بشــكل مســتقل عــن مداخيــل أعمــال الشــركة. ففــي بعــض األحي

بشــكل جيــد، وتســتحصل عــى إيــرادات إضافيــة، إال أن ذلــك يتغيــر مــن شــهر إىل شــهر، إال أنــه اختــار الحصــول عــى 

مبلــغ ثابــت فــي نهايــة كل شــهر، كمــا لــو كان واحــداً مــن الموظفيــن.

)فهذا اإليراد المتغير، لم يؤخذ بنظر اإلعتبار عند احتساب قدرته عى السداد(.

دراسة
حالة رقم 1

قدرة السداد لدى كريم

اإليراد الشهري: 1800 دوالر.

القدرة الشهرية عىل السداد: %30 من اإليراد الشهري = 540 دوالر في الشهر.

)عن كل القروض التي يكون قد تعاقد عليها(.
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إيرادك الشهري: 

القدرة الشهرية عى السداد:

اآلن، سوف يعود لك! إحتساب قدرتك عىل سداد أي قرض.

100%

30%

أداة التدريب

D3.1 المساعدة

قصة التمويل

ــه منتجــات  ــأن لدي ــاً ب ــي. علم ــاء مســتودعه الثان ــغ 10,000 دوالر لبن ــاج إىل مبل ــه ســوف يحت ــم أن ــّدر كري ق

ــل  ــي صممــت خصيصــاً لرجــال األعمــال. وهــو اآلن يحــاول اســتخالص العــرض األق ــة )القــروض( الت مالي

كلفــة مــن بينهــا.

مصرفك لالقراض 

األفضل

مؤسسة التمويل 

األصغر

بنك وطني إسم منتج القرض

ً %6 سنويا ً %15 سنويا ً %5 سنويا )APR( معدل الفائدة السنوي 

6 سنوات = 72 شهراً 3 سنوات = 36 شهراً 5 سنوات = 60 

شهراً

 مدة القرض

165,73 دوالر 346,65 دوالر 188,71 دوالر دفعة السداد الشهرية  )القسط 

الشهري(

 = 60 × 188,71
11322,60

إجمالي المبلغ الواجب إعادته )مدة 

القرض  x الدفعة الشهرية(

  - 11322,60

= 10000

1322,60 دوالر

الكلفة الحقيقية للقرض )إجمالي 

المبلغ الواجب إعادته )ناقصا( مبلغ 

القرض الذي طلبه كريم(

دوالر
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عليك اآلن! ما هي الكلفة الحقيقية للقرض المقدم من مؤسسة تمويل أصغر؟ )2(

وما هي الكلفة الحقيقية للقرض المقدم من قبل مصرفك لالقراض األفضل؟ )3(

ما هو إذا، القرض األقل تكلفة من بينها؟ )4(

إنتبه! القرض األرخص ليس بالضرورة األكثر مالءمة الحتياجات 

كريم. فمثالً، قد يكون من األصعب واألخطر اإليفاء بمبلغ ضخم في 

كل شهر. فذلك يعتمد عىل مقدار ما يكسبه كريم شهرياً.

)2( إجمالي المبلغ الواجب إعادته = 12479,52 دوالر )346,65 × 36(.
الكلفة الحقيقية للقرض = 2479,52 دوالر )12479,52 - 10000(.

)3( إجمالي المبلغ الواجب دفعه = 11932,48 دوالر )165,73 × 72(. 
الكلفة الحقيقية للقرض = 1932,48 دوالر )11932,48 - 10000(.

)4( اإلجابة الصحيحة هي القرض المقدم من البنك الوطني.
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D3.2 أداة التدريب المساعدة

بروشورات افتراضية لإلعان عن قروض البنك الوطني
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D3.3 أداة التدريب المساعدة

جدول يلخص العوامل التي أثرت عىل اختيار

الشخصية للمقرض والقرض )فارغ(

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

مصرفك لالقراض 

األفضل

مؤسسة التمويل 

األصغر

بنك وطني العوامل

)APR( كلفة القرض

سهولة الحصول عى القرض/ 

الشروط

المبلغ الذي يمكنه الحصول عليه

المدة القصوى المسموحة للسداد

الجدول الزمني للتسديد

الدعم وتوفر الخدمات غير المالية

دورك اآلن!

بالنظر إىل أهدافي، موازنتي، وقدرتي عى  السداد، هل أنا بحاجة إىل منتج لاقراض؟

إن كان كذلك، فألي هدف؟

وما هو المبلغ؟

كالنعم
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اآلن، إبحــث عــن المعلومــات لــدى المؤسســات الماليــة مــن حولــك، وقــم بمــلء جــدول كريــم ، ولكــن بمــا 

يتعلــق بالهــدف الــذي مــن أجلــه تحتــاج إىل القــرض.

ــاج إىل أن تســأل عــن الكلفــة  ــك تحت ــة بيــن منتجــات االقــراض، فإن ــر! لكــي تكــون قــادراً عــى المقارن تحذي

اإلجماليــة للقــرض )أي، مــا المبلــغ الــذي يتحتــم عليــك إعادتــه إضافــة إىل أصــل المبلغ الــذي قمــت باقتراضه(. 

هــذا يتضمــن نســبة الفائــدة إىل رأس المــال المســتدان، باإلضافــة إىل التكاليــف اإلداريــة، التأميــن اإللزامــي، 

و أي خدمــات مقدمــة أخــرى. كشــأن كريــم، إحتــرس مــن الفائــدة المنخفضــة، ألنهــا وعــى المــدى الطويــل قــد 

تصبــح عمليــاً، مكلفــة للغايــة!

المنتج األفضل المناسب الحتياجاتي هو:

إسم منتج االقراض

)APR( معدل الفائدة السنوي 

 مدة القرض

القسط الشهري لتسديد القرض

المدة القصوى المسموحة للسداد

 x  إجمالي المبلغ الواجب إعادته )مدة القرض

القسط الشهري(

الكلفة الحقيقية للقرض )إجمالي المبلغ الواجب 

إعادته )ناقصا( المبلغ الذي تم اقتراضه(
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D3.4 أداة التدريب المساعدة

سيناريو شراء منزل باستخدام التمويل

التقليدي والتمويل اإلسالمي

التمويل التقليدي

التمويل اإلسالمي

ــك  ــن البن ــاً م ــذ قرض ــة. تأخ ــدة نقدي ــة 100 وح ــار بكلف ــراء عق ــب بش ــف، ترغ ــع  المضي ــن المجتم ــيدة م س

وتشــتري العقــار. تملــك العقــار فــوراً.  عليهــا رد الديــن بمبلــغ 120 وحــدة نقديــة، عــى مــدى 20 ســنة. هنــا 

ــي: 100-120=20. ــب كاآلت ــة، تحتس ــدة نقدي ــي 20 وح ــرض ه ــة الق كلف

ــا  ــوم بنكه ــا يق ــة. هن ــدة نقدي ــة 100 وح ــار بكلف ــراء عق ــب بش ــف، ترغ ــع المضي ــن المجتم ــلمة م ــيدة مس س

بشــراء العقــار بمبلــغ 100 وحــدة نقديــة، مــع تحمــل المخاطــر المرتبطــة بهــذه العمليــة )مثــل إمكانيــة احتــراق 

ــر العقــار اآلن أحــد ممتلــكات البنــك. يقــوم البنــك بعــد ذلــك ببيعهــا العقــار بســعر 120  ذلــك العقــار(. يعتب

وحــدة نقديــة، عــى أن يقــوم بنقــل الملكيــة إليهــا خــال 90 يومــاً. توافــق الســيدة عــى تســديد المبلــغ للبنــك 

عــى مــدى 20 ســنة. ســتكون كلفــة الديــن هنــا 20 وحــدة نقديــة )100-120=20(. 

• من أجل حسن استخدام منتج االقراض، يجب أن تفهم جيداً كافة شروط اإلقراض

• يترافق االقتراض مع مسؤولية السداد، والسداد في الوقت المحدد.

• االقتراض شأن جدي، فا تتعامل معه باستخفاف.

• الختيــار منتجــك للقــروض، فإنــك تحتــاج إىل التعــرف عــىل كافــة المنتجــات، وذلــك بجمــع المعلومــات عــن مميــزات كل 
منهــا. مــع تلــك المعلومــات، ســوف تكــون قــادراً عــىل اختيــار منتــج االقــراض األكثــر مالءمــة الحتياجاتــك.

رسائل أساسية
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ال تقلق بشأن ذلك، سوف أعطيك المال الذي تحتاجه الحقاً،ريم

علي أن أذهب. أراك الحقاً.

4. كن حذراً! وال تبالغ في االستدانة!
D4.1 أداة التدريب المساعدة

جدول المديونية - الزائدة

ريم

ريم

ريم

سمير

سمير

سمير

رامي

سمير

سمير

أقــول، ســمير، أليــس هــذا هــو اليــوم الــذي يتــم البــت فيــه بطلــب القــرض 

الــذي تقدمــت بــه إىل مؤسســة التمويــل األصغــر؟

ولكــن، ســمير، لمــا طلبــت 400 دوالر فقــط؟ هــل نســيت بأننــا مطالبــون بتســديد مــا اقترضنــاه مــن 

جيراننــا فــي األســبوع القــادم؟

أعــرف، ولكننــي لــم أتمكــن مــن ذلــك. عليــك أن تقتــرض مــا ال يقــل عــن 1000 دوالر مــن مؤسســة 

التمويــل األصغــر.

جــل، مســؤولة القــروض قالــت بأنهــا ســتراجعني هــذا اليــوم. فأنــا لســت قلقــاً ألننــي، فــي هــذه المــرة، 

طلبــت مبلــغ 400 دوالر فقــط، أي أقــل ممــا طلبتــه فــي المــرة األخيــرة.

ريم، لقد أخبرتني بأنك سوف تتدبرين المبلغ من أجل ذلك! 

لكنني لن أكون قادراً عى تسديد مبلغ كبير كهذا!

الجزء األول

سمير، شقيق نور وزوجته ريم يتناقشون عى طاولة اإلفطار.

الجزء الثاني

يصل سمير مع صديقه رامي إىل مؤسسة التمويل األصغر. اجتماع المؤسسة،

حيث تتم دراسة طلبه.

سمير

سمير

رامي

رامي

ــور،  ــوم ســوف أحصــل عــى بعــض المــال مــن شــقيقتي ن ــد. هــذا الي ــك بالتأكي ــق! ســأعيده ل ال تقل

ــور. ــاه عــى الف وســأعطيك إي

أجــل، احتجــت لاســتدانة منهــا أيضــاً، ألن ابنتــي كانــت مريضــة جــداً، ولــم أتمكــن مــن العمــل لعــدة 

أســابيع. أنــا مثقــل بالديــون.

)محــاوالً التنصــل(  ولكــن هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي تطلــب منــي المــال إلصــاح ســيارتك. كمــا أنــك 
لــم تعــد لــي المــال الــذي اقترضتــه منــي فــي الســابق.

مرحبا. رامي كيف حالك؟ ماذا عن العائلة؟ هل جميعكم بخير؟ هل تستمتع بوقتك؟

أنا بخير. أحتاج أن أسألك معروفاً. هل بإمكانك إقراضي 100 دوالر؟

كل شيء عى ما يرام، شكراً، ماذا عنك؟

ستقترض من شقيقتك أيضاً؟
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المديونية الزائدة:

هي عدم قدرة الشخص عى تحمل ديونه الشخصية.

• ما الذي يقوم به سمير؟

• لماذا تقوم الشخصية باالقتراض من عدة مقرضين؟

• ما هو رأي الشخصية في مختلف المقرضين الذين تسعى للحصول عى قروض منهم؟

• ما رأيك بالشخصية المدعومة من قبل زوجته؟

• برأيك، ما الذي سوف يحصل لهذه الشخصية؟

أســئــلــة

تـــعـــريـــف

• إقترض فقط المبلغ الذي يمكنك تسديده.

• إحتســب نســبة دينــك إىل دخلــك. إحتســب إجمالــي دخلــك الشــهري  وإجمالــي أقســاط ســدادك للديــون 
ــت  ــا بلغ ــوم، إذا م ــي العم ــدل. ف ــاب المع ــن الحتس ــن الرقمي ــن هذي ــارن بي ــهرية(. ق ــك الش ــات ديون )إلتزام
ــة. ــي دخلــك، فعليــك التوقــف عــن أخــذ أي قــروض إضافي ــون مــا نســبته %30 مــن إجمال ــك للدي مدفوعات

• إذا كنــت غيــر قــادر عــى ســداد قســطك فــي الوقــت المحــدد، قــم بمصارحــة الدائــن، واشــرح لــه أســباب 
هــذا التحــدي.

• إستمع إىل نصائح مقرضك، أصدقائك، وأفراد العائلة حول كيفية سدادك للدين. 

• قم بتخفيض إنفاقك اليومي، لكي تتمكن من سداد ديونك.

• احتفــظ دائمــاً ببعــض المدخــرات للحــاالت الطارئــة، لكــي تتمكــن مــن مواجهــة الطــوارئ، مــن دون أن يؤثــر 
ذلــك عــى ســدادك للديــون.

• تصــرف! إذهــب لرؤيــة مديــر حســابك لــدى المؤسســة الماليــة. ال تنتظــر حتــى  فــوات األوان، قبــل أن تطلــب 
المساعدة.

نصائح لتبقى بعيداً عن المديونية  الزائدة
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D4.2 أداة التدريب المساعدة

بطاقات لعب األدوار

لــعــب األدوارلــعــب األدوار

1
م 

ة رق
ق
طا

الب

2
م 

ة رق
ق
طا

الب
أنتم أعضاء في جمعية التمويل األصغر 

التي ينتمي إليها سمير أيضاً. يخفق 

سمير في سداد دينه. قوموا بتحضير 

مخطط تناقشون فيه الوضع، وتقررون 

بشأن سمير.

أنتم أفراد من عائلة سمير وأصدقائه 

)زوجته، شقيقه، وبعض النازحين ممن 
يعرفونه(. جميعكم قام بإقراض المال 

لسمير، والذي لم يسدد لكم المال أبداً. 

قوموا بتحضير رسم أو مخطط قصير 

تناقشون فيه الوضع، وتقررون بشأن 

سمير.

ــف الــــمــــالــــي ــف الــــمــــالــــيالـــــتــــثــــقــــيــــ الـــــتــــثــــقــــيــــ

لــعــب األدوار

3
م 

ة رق
ق
طا

الب

أنتم أعضاء في لجنة االقراض لمؤسسة 

التمويل األصغر، والتي سبق لسمير 

التعاقد معها عى عدة قروض. قوموا 

بتحضير رسم أو مخطط قصير، تقومون 

فيه بدراسة طلبات قروض األعضاء ، مع 

مناقشة النقاط التالية: ألي من األعضاء 

يمكنكم إقراض المال، ومن هم غير 

المؤهلين للقرض.

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ
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دورك اآلن!

• هل أن التزامات ديونك الشهرية تتجاوز 

نسبة %30 من مدخولك الشهري؟

 نعم       ال

• هل أنك غالباً ما تحصل عى قروض 

دوارة )قروض قابلة للتجديد(؟

 نعم       ال

• هل تستخدم قروضك أكثر فأكثر 

لتغطية نفقاتك اليومية؟

 نعم       ال

• هل تقوم مراراً وتكراراً بطلب تأجيل 

مدفوعاتك الدورية )إيجار، فواتير كهرباء(؟

 نعم       ال

إذا كانت إجابتك )ال( عى سؤال
 

واحد عى األقل من هذه األسئلة، 

فعليك التنبه!

فقد تكون مثقاً بالديون، أو قاباً 

للوقوع في المديونية الزائدة. بادر فوراً 

إىل وضع موازنة، والتحدث إىل دائنيك 

في أقرب وقت ممكن، لتافي الوقوع 

في حلقة مفرغة.

إذا كنت مثقاً بالديون، فإليك بعض الحلول التي تقدمها لك مؤسستك االقراضية:

• أعد جدولة ديونك، وبعبارة أخرى، تخفيض قسطك الشهري مع إطالة مدة القرض.

• أوقف الدفعات لفترة معينة.

• قم ببيع أحد األصول لتسديد أكثر ديونك كلفة  )أمثا تلك الديون ذات الفائدة األعى(.

• ال تتردد في االستفسار عن خدمات الوساطة في مؤسسة االقراض الخاصة بك.

بعض الحلول

• السداد، هو قرار عليك اتخاذه حالما تقرر االستدانة.

• تجنب االستدانة من أجل تسديد قرض.

• المال المقترض، ليس لك.

رسائل أساسية
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أسئلة لطرحها عى المقرض المحتمل

• مــا أنــواع القــروض التــي تقدمونهــا؟ وأي فئــات مــن المشــاريع يمكــن  تمويلهــا بهــذه القــروض )شــراء منــزل، 
إطــاق عمــل تجــاري، شــراء ســيارة…(؟

• ما هي نسبة الفائدة؟

• ما هي الرسوم والجزاءات التي سأتكبدها؟

• ما هو معدل الفائدة السنوي )أي الكلفة الحقيقية للقرض، ضمنه كافة الرسوم(؟

• هل علي تقديم ضمانات ليتم منحي القرض؟ إن كان كذلك، فما هي الضمانات؟

• هل أن الضمانات سوف تختلف فيما لو كنت من الاجئين أو من النازحين؟

• ما  المبلغ المطلوب أن أساهم به، إن توجب ذلك؟

• ما هي وتيرة دفع الفوائد المتوجبة؟

• في أي وقت يجب القيام بسداد األقساط؟ )بداية الشهر..(

• أي غرامات ستفرض علينا في حالة السداد المتأخر؟

• أين يجب دفع أقساط السداد؟

• كم يحتاج من الوقت، لمنحي القرض واستامي لألموال ؟

• كم من مرة علّي القدوم اىل هنا لانتهاء من تقديم الطلب؟

• ما المستندات التي علي تقديمها للمقرض ليتم منحي القرض؟

• هــل يتوجــب علــي دفــع المتبقــي مــن الفوائــد، فيمــا لــو قمــت بتســديد كامــل قيمــة القــرض قبــل موعــد 
االســتحقاق النهائــي؟

• هــل هنــاك مــن إجــراءات تأميــن إلزامــي أو إختيــاري، فيمــا لــو قمــت بســحب هــذا القــرض؟ إن كان كذلــك، 
مــا هــي تكلفتهــم، ومــا الــذي يغطونــه؟

• هل أن منتجكم هذا قابل للتطبيق عى الاجئين والنازحين؟ 

• ما بعد المسافة من منزلي أو عملي إىل مكاتبكم، حيث علي القيام بدفعات السداد؟

• هل يتوجب علي حضور اجتماعات من أجل الحصول عى قرض؟

• كم ستطول تلك االجتماعات؟

المرفقات والمستندات األساسية
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اإلجابات عن التمارين

مزايا وعيوب مختلف طرق جمع المال

D1.3 أداة التدريب المساعدة

مزايا وعيوب طرق جمع المال 

المختلفة

العيوبالمزايا

• قد يسمح لك التاجر بإعادة شراء بيع األصول/ الممتلكات
أصولك )موجوداتك( بعد أن بعتها له

• مخاطر تدني قيمة األصل
• إن كان ما بعته من أصل )منتجاً( 

فلسوف تتكبد العائلة تكاليف إضافية 

ونفقات من يوم آلخر، لتعويض إيراد 

األصل المباع

• سرعة الوصول لألموالالمدخرات
• موارد ذاتية

• ال فوائد ستدفع
• يمكنك فعل ما تريد بها )دونما تدخل 

خارجي(

• تقوم باستنزاف أموالك
• البد من توفير المال مجدداً و لفترة 

طويلة، وعليه فإن الكثير من االحتياجات 

لن تتم تلبيتها

• قد تنقصك الموارد في الحاالت الطارئة

االستدانة من مقرض غير رسمي 

)العائلة، تاجر…(
• سرعة الوصول لألموال

• عملية محلية
• ال إجراءات تنفيذية

ً • مكلفة جدا
• محفوفة بالمخاطر: إذا فشلت في رد 

المال للمقرض فقد يعمد إىل استخدام 

وسائل "حادة" من ضمنها التهديد

• ال حماية قانونية فيما لو أساء المقرض 
التعامل معك

• سهولة االستدانة

االستدانة من مؤسسة مالية رسمية 

)مصرف، مؤسسات التمويل األصغر، 
جمعيات اإلدخار واالقراض القروية، 

تعاونيات االدخار واالقراض، للمنظمات 

التعاونية(

• سرعة الحصول عىل المال
• سهولة الوصول للمقرض
• القرب من وسائل الخدمة

• مسجلة وفقاً لمتطلبات القانون
• قسماً من مجموعة قادرة عىل تزويدك 

بالنصائح )من النواحي االجتماعية/  

والدعم المشترك(

• قد  تقوم بإقراضك المال  بمبالغ 
صغيرة

• قد ال يكون لديهم المنتج المناسب 
لمشروعك

• الفوائد قد تكون مرتفعة
• قد يطلب منك بعضها القيام بتأسيس 

شركة
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الشــخص الــذي ســيقوم بتســديد القــرض فــي 

ــه  ــة عجــزك عــن الســداد وقــد يطلــب من حال

توقيــع اتفاقيــة قرضــك مــع المقــرض.

لعبة المصطلحات  والتعريفات

 فترة

السماح 

الكفيل

العدول/ أو

إعادة التفكير

اإليفاء

المبكر

الضمانات

األصل

مدة
القرض

الفائدة

مــا الــذي يقــوم المقتــرض بدفعــه للمقــرض، 

لقــاء  القــرض،  أصــل  إىل  باإلضافــة 

المقــرض. ألمــوال  اســتخدامه 

الفتــرة الزمنيــة التــي ســيقوم 

باســتخدام  المقتــرض  فيهــا 

تســديده. ثــم  القــرض 

ــتامك  ــن اس ــا بي ــة م ــرة الواقع الفت

ــة  ــتحقاق الدفع ــل اس ــرض وقبي للق

األوىل منــه.

ــر  ــدول، ال يعتب ــض ال ــي بع ــراض. فف ــد االقت ــاء عق إلغ

ــام أو أســابيع عــىل  العقــد ملزمــاً إال بعــد مــرور عــدة أي

توقيعــه. خاللهــا ال يقــوم المقــرض بســداد أي مبلــغ 

ــل . ــراء المتعج ــن الش ــة م ــكل حماي ــا يش ــرض، مم للمقت

مــن حــق المقتــرض ســداد كل دينه أو 

جــزء منــه قبــل االســتحقاق، مــن دون 

أن يترتــب عــى ذلــك أي جــزاءات.

أصــل ذو قيمــة، ســيقوم المقتــرض بإعطائــه للمقرض، 
فــي حالــة عــدم قدرتــه عــىل ســداد الديــن )كأن تكــون 

قطعــة أرض، ســيارة، مدخرات..إلــخ(.

القيمــة األصليــة للقــرض، 

مــن دون الفائــدة.
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D3.1 أداة التدريب المساعدة

إحتساب كلفة قرض الشخصية )مكتمل(

مصرفك لالقراض 

األفضل

مؤسسة التمويل 

األصغر

بنك وطني إسم منتج القرض

ً %6 سنويا ً %15 سنويا ً %5 سنويا )APR( معدل الفائدة السنوي 

6 سنوات = 72 شهراً 3 سنوات = 36 شهراً 5 سنوات = 60 

شهراً

 مدة القرض

165,73 دوالر 346,65 دوالر 188,71 دوالر دفعة السداد الشهرية  )القسط 

الشهري(

 = 72 × 165,73
11932,48

= 36 × 346,65
 12479,52 

 = 60 × 188,71
11322,60

إجمالي المبلغ الواجب إعادته )مدة 

القرض  x الدفعة الشهرية(

- 11932,48

= 10000

1932,48 دوالر

- 12479,52

= 10000

2479,52 دوالر

  - 11322,60

= 10000

1322,60 دوالر

الكلفة الحقيقية للقرض )إجمالي 

المبلغ الواجب إعادته )ناقصا( مبلغ 

القرض الذي طلبه كريم(

دوالردوالردوالر

مالحظات:
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D3.3 أداة التدريب المساعدة

جدول يلخص العوامل التي أثرت عى اختيار 

الشخصية للمقرض والقرض )مكتمل(

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

مصرفك لالقراض 

األفضل

مؤسسة التمويل 

األصغر

بنك وطني العوامل

• القرض األغى • القرض األغى • القرض األرخص )APR( كلفة القرض

• مستحيل، ألن كريم لم 
يكن من زبائن المصرف 

لمدة تزيد عن 12 شهراً

• المساهمة الشخصية 
تعتبر مقبولة بالنسبة 

لكريم )لمشروع بكلفة 

10,000 دوالر، عليه أداء 

مساهمة شخصية بمبلغ 

200 دوالر( 

• يحتاج ليصبح زبوناً 
لمؤسسة التمويل 

األصغر

• مستحيل، ألن كريم ليس 
من زبائن المصرف لمدة 

تزيد عن 6 أشهر

• المساهمة الشخصية 
تعتبر مقبولة  لكريم 

)لمشروع بكلفة 10,000 
دوالر، عليه سيكون عليه 

أداء مساهمة بمبلغ 100 

دوالر(

سهولة الحصول عى القرض/ 

الشروط

• مبلغ كاٍف • مبلغ كاٍف • مبلغ كاٍف المبلغ الذي يمكنه اقتراضه

• شهرياً ً • شهريا ً • شهريا جدول مواعيد التسديد

• ال يوجد • نعم، )من المهم جداً 
لكريم، توفر الدعم/  

والرقابة(

• ال يوجد الدعم، وتوفر الخدمات غير 

المالية

• القرض األغى،
• مع ارتفاع مستوى 

المساهمة الشخصية 

• القرض مكلف 
نوعاً ما، إال أن 

الدعم متوفر. لرجال 

األعمال، وال حاجة إىل 

أي مساهمة شخصية.

• القرض األرخص، ولكن 
ال وجود للدعم، كما عى 

كريم االنتظار لمدة 6 أشهر 

ليصبح مؤهاً لتقديم 

الطلب

اإلستنتاج

معايير كريم الختيار المقرض والقرض
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E
إختيار وسائل الدفع ومنتجات

تحويل األموال

اإلجابات:  

E1:a; E2:b; E3:b; E4:b

E1. البطاقة النقدية، هي بطاقة يمكنني بها:
◻a. إجراء السحوبات واإليداعات. 

◻b. إجراء السحوبات فقط.
◻c. إجراء السحوبات، حتى وإن لم يكن لدي المال في حسابي.

E4. ما هي الطريقة األكثر أمنا لنقل األموال؟
◻a. طلب ذلك من سائق تاكسي أو ميني باص. 

◻b. طلب ذلك من أحد مشغلي تحويل األموال.
◻c. طلب ذلك من أحد األقارب.

E2. لقد قام أحدهم بسرقة بطاقتي المصرفية، فما الذي علي فعله؟
◻a. ليس لدى  السارق كلمة السر خاصتي، لذا فلست قلقاً، ولن أفعل أي شيء. 

◻b. اتصل فوراً بالمصرف، ليصدروا لي بطاقة جديدة.

E3. تحويل األموال يسمح لنا:
◻a. بفتح حساب مصرفي. 

◻b. بنقل األموال من مكان آلخر.
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فــي الوحــدات الســابقة، اكتشــفنا كيفيــة اختيــار القــرض أو المنتــج االدخــاري المناســب الحتياجاتــك. وســوف نستكشــف اآلن 

كيفيــة االســتخدام األفضــل لمختلــف وســائط الدفــع، كمثــل كيفيــة دفــع ثمــن مشــترياتك.

إذا أردت دفع ثمن ما تشتريه، فما هي وسائط الدفع الممكنة؟

في نهاية هذه الوحدة، في اإلجابات عىل األسئلة، سوف تجدون جدوالً بمزايا وعيوب كل وسيلة دفع.

دراسة
حالة رقم 1

بطاقة صابر األوىل

1. استخدام وسائل الدفع بشكل آمن

وسائط الدفع المختلفة وعمليات الدفع

ً • نقدا

• بطاقة مصرفية

• الدفع بواسطة االنترنت

• الحواالت المصرفية والقيد المباشر

• التفويض اإللكتروني

• الدفع بواسطة الهاتف الخليوي

• المحفظة الرقمية

• المقايضة

إنــه يــوم الجمعــة األخيــر مــن الشــهر، حيــث اســتلم صابــر الدعــم النقــدي للعائــات العائــدة. غيــر أنــه فــي هــذا 

ــم إعطــاؤه مــع كل المســتفيدين فــي  ــر: فبــدل اســتامهم للدعــم نقــداً، فقــد ت ــاك شــيء مــا تغي الشــهر، هن

قريتــه بطاقــات مصرفيــة. بعــد عــدة أيــام، بينمــا كان صابــر فــي زيــارة للمدينــة الكبيــرة المجــاورة، توقــف أمــام 

إحــدى ماكينــات الصــراف اآللــي، وتذكــر بأنــه يحمــل بطاقــة مصرفيــة فــي محفظتــه، فرغــب فــي تجربتهــا. لقــد 

قــام بتتبــع الشاشــة واســتطاع التحقــق مــن رصيــده. بعــد ذلــك، قــرر ســحب مبلــغ 50 دوالر، حيــث أن زوجتــه 

قــد طلبــت منــه جلــب بعــض النقــود معــه إىل المنــزل لتســديد مــا يدينــون بــه لجيرانهــم. فــي طريــق عودتــه 

إىل القريــة، يتوقــف عنــد ســوبر ماركــت صغيــر. يشــتري بعــض األرز مــع قنينــة مــاء. يقــرر الدفــع باســتخدام 

البطاقــة، حيــث رأى الفتــة تشــير إىل قبولهــم بهــا. مــر كل شــيء عــى مــا يــرام، وهــو ســعيد بذلــك.

دراسة
حالة رقم 2

نور تستخدم البطاقة

بعــد زيارتهــا لعــدد مــن المؤسســات الماليــة عــدة مــرات، وقيامهــا بجمــع كافــة المســتندات المطلوبــة، أصبحــت نــور 

قــادرة عــىل فتــح حســاب ادخــار. يتضمــن هــذا الحســاب، بطاقــة مصرفيــة، بــدأت نــور باســتخدامها ولكــن ببــطء.

عقــب زيارتهــا ألحــد األســواق، حيــث قامــت بشــراء بعــض األقمشــة لمتجرهــا. تتوقــف نــور عنــد إحــدى ماكينــات 

الصــراف اآللــي لســحب بعــض المــال لدفعــة للتاجــر الــذي ســوف يمــر بمتجرهــا فيمــا بعــد. خــالل توجههــا إىل موقــف 

البــاص، لمحــت زوجــاً جميــالً مــن األحذيــة، مناســب البنهــا األكبــر. ليــس لديهــا مــا يكفــي مــن المــال، إال أن لديهــا 

بطاقتهــا وهــي تنــوي اســتخدامها. تدخــل المتجــر، تدفــع ببطاقتهــا وتأخــذ زوج األحذيــة. إنهــا بغايــة  الســعادة لحصولهــا 

عــىل هــذه البطاقــة.
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كريــم تلقــى للتــو مكالمــة مــن البنــك. لكونــه زبــون جيــد، فلقــد قــرر البنــك منحــه بطاقــة تســمح لــه بالدفــع 

ــد جــداً أن  ــه مــن المفي ــي حســابه. هــو ســعيد جــداً لعلمــه أن ــي ف ــه المــال الكاف ــن لدي ــم يك ــى ول حت

يكــون قــادراً عــىل الدفــع ببطاقتــه، وخصوصــاً أنــه لديــه اآلن الكثيــر مــن المصاريــف عنــد تجهيــز 

المســتودع الثانــي المنــوي إنشــاؤه لتخزيــن مــواد البنــاء، حيــث لــم يعــد المســتودع األول 

ــي  ــه دون أن يول ــم يقــوم باســتخدام بطاقت ــام تمــر، وكري ــات. األي ــة الطلب ــاً لتغطي كافي

ــالت، وســوف يســتغله  ــه موســم التنزي ــع النفقــات التــي يقــوم بهــا. إن اهتمامــاً لجمي

ــة،  ــي العطل ــه ف ــن مصاريف ــق م ــر بالتحق ــا فك ــع أوالده. لطالم ــس لجمي ــراء المالب لش

ولكنــه لــم يجــد أبــداً الوقــت لفعــل ذلــك. فــي نهايــة الشــهر، أدرك بأنــه لــم يعــد يمتلــك 

المــال الكافــي لتغطيــة المصاريــف التــي أنفقهــا مــن خــالل بطاقتــه.

عليه اآلن دفع معدل فائدة عالي جداً. كريم يلوم نفسه اآلن لكونه مهمل جداً. 

دراسة
حالة رقم 3

تـــعـــريـــف

البطاقات النقدية أو مسبقة الدفع

البطاقــة مســبقة الدفــع، هــي التــي تســمح لــك بســحب المــال مــن حســابك، وذلــك بإدخالهــا فــي الجهــاز المســمى 

ماكينــة الصــراف اآللــي )ATM(. كمــا أنهــا تتيــح لــك التحقــق مــن رصيــد حســابك. كمــا يمكنــك بواســطتها شــراء 

األطعمــة، الوقــود، المالبــس وكذلــك دفــع إيجــارك بواســطة هــذه البطاقــة،

فالمــال الــذي تســتخدمه، ســوف يخصــم فــوراً مــن رصيــد حســابك. بعــض البطاقــات تســمح لــك بتســديد فواتيــرك 

ــك  ــب، يمكن ــي الغال ــه ف ــه، إال أن ــكل مصــرف شــبكة )ATM( الخاصــة ب ــوي. ل ــك الخلي ــد هاتف ــادة شــحن رصي وإع

اســتخدام بطاقتــك المصرفيــة للســحب مــن أي )ATM( ســواء كان يعــود لشــبكة مصرفــك أو لشــبكة أخــرى. باإلضافــة 

لذلــك، يمكــن لمصرفــك أن يقــوم بتحميلــك بعــض الرســوم، عند اســتخدامك لشــبكة صــراف آلــي لبنــك آخر.بإمكانك 

ــن خــالل  ــرة م ــي كل م ــدك ف ــلء رصي ــادة م ــك إع ــي حســابك. وبإمكان ــه ف ــذي أودعت ــال ال ــط الم أن تســتخدم فق

ماكينــات )ATM(، التحويــالت المصرفيــة، أو مــن خــالل شــبكة فــروع المصــرف، وذلــك  تبعــاً لــكل بلــد. إذا تلقيــت 

مثــل هــذه البطاقــة مــن خــالل إحــدى المنظمــات، فمــن الممكــن أن يقومــوا بشــحنها بالرصيــد بشــكل دوري )شــهرياً، 

عــىل ســبيل المثــال( حيــث يمكنــك االعتمــاد عــىل تلــك األمــوال المودعــة فــي رصيــد حســابك بانتظــام.

بطاقات الدفع الفوري 

هــي بطاقــات دفــع تســمح بالعمليــات المصرفيــة االلكترونيــة. باإلضافــة الســتخدامها لســحب األموال مــن ماكينات 

)ATM(، تســمح لــك بطاقــات الدفــع الفــوري بتســديد ثمــن البضائــع التــي تشــتريها مــن العديــد مــن المتاجــر.
ــن  ــا م ــيتم خصمه ــترياتك س ــة مش ــتريات. فقيم ــي المش ــتخدامها ف ــد اس ــدك عن ــي رصي ــال ف ــر الم ــب توف يج

ــر  ــزل، أو عب ــة مــن المن ــر الخدمــات المصرفي حســابك عــىل الفــور. يمكنــك بواســطتها التحقــق مــن رصيــدك عب

الهاتــف الخليــوي. فــي بعــض الحــاالت، قــد تتلقــى إشــعاراً مــن البنــك، يشــير إىل المبلــغ الــذي تــم اســتقطاعه مــن 

ــدك. ــة إىل رصي حســابك باإلضاف

بطاقة االئتمان

بشــكل عــام، تتيــح لــك بطاقــة االئتمــان القيــام بنفــس عمليــات كمــا هــي عليــه فــي البطاقــة المذكــورة ســابقاً. إال أن 

الفــارق األساســي، أنهــا باإلضافــة إىل كل مــا ســبق، فهــي تســمح لــك بالحصــول عــىل خــط ائتمــان فــوري. حيــث 

أنــه، وإن لــم يكــن لديــك المــال فــي حســابك، ســتبقى قــادراً عــىل القيــام بعمليــات الشــراء مــن المتاجــر، وذلــك 

بأخــذ قــرض مــن المؤسســة الماليــة التــي قامــت ببيعــك بطاقــة االئتمــان )مؤسســات ماليــة، مخــازن كبــرى...(.

تبعــاً التفاقيــة شــراء بطاقــة االئتمــان، فقيمــة مشــترياتك / القــرض، ســيتم خصمهــا مــن حســابك )دفعــة واحــدة، 

أو عــىل عــدة دفعــات، بســعر فائــدة أعــىل بكثيــر مــن منتجــات االئتمــان التقليديــة(. ســوف يصلــك بانتظــام كشــفاً 

مــن المؤسســة الماليــة التــي قامــت ببيعــك بطاقــة االئتمــان، تشــير إىل إجمالــي المبلــغ الــذي تــم خصمــه مــن 

رصيــدك، المبلــغ الــذي قمــت بتســديده، ومعــدل الفائــدة. فــي هــذه األيــام، أصبــح التحقــق مــن كل ذلــك ممكنــاً 

عبــر االنترنــت.

كريم يستخدم بطاقته
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رنــا بحاجــة لشــراء بعــض المســتلزمات لمتجرهــا. هــا هــي تتجــول فــي الشــارع التجــاري فــي 

المدينــة وتــرى متجــراً يبيــع البضائــع التــي تريــد شــراؤها بســعر جيــد جــداً. تدخــل المتجــر، 

وتحــاول انتقــاء األشــياء التــي قــررت شــراءها. عنــد الصنــدوق، يبلغهــا الموظــف أنــه بإمكانها 

الدفــع نقــداً، أو اســتخدام المحفظــة الرقميــة التــي يتحــدث الجميــع عنهــا.

ــة؟"،  ــن اســتخدامي للمحفظــة الرقمي ــا م ــي ســوف أجنيه ــد الت ــا الفوائ ــا "م ــا تســأل رن هن

يجيــب الموظــف، بــأن الســعر هــو نفســه،  إال أنــه باســتخدام المحفظــة الرقميــة، فــال حاجــة 

للنقــود، وذلــك أأمــن للجميــع. رنــا، والتــي ســبق لهــا وأن قامــت بتنزيــل هــذا التطبيــق منــذ 

ــه  ــم، كمــا أودعــت في ــن عــىل اســتخدامه داخــل المخي ــا للتمري بضعــة أســابيع، بعــد تلقيه

ــه للمــرة األوىل. قامــت بمســح الرمــز متبعــة  ــوم، تقــرر تجربت ــغ 30 دوالر فــي نفــس الي مبل

ــك.  ــد بذل ــا تفي ــىل هاتفه ــالة ع ــور رس ــع ظه ــا، م ــول دفعته ــم قب ــف، وت ــات الموظ تعليم

ــدة فــي الدفــع. حملــت كيــس المشــتريات، مغــادرة المتجــر ســعيدة بتجربتهــا للطريقــة الجدي

تقــرر نــور زيــارة مركــز تســوق جديــد تــم افتتاحــه فــي مدينــة كبــرى مجــاورة. حيــث  ســمعت بمــدى جمــال وحداثــة 

المبنــى. هــي تتجــول هنالــك اآلن مــع طفلهــا، وتذكــرت أنهــا بحاجــة لشــراء مصبــاح كهربائــي جديــد للمنــزل. تجــد 

فــي طريقهــا متجــراً يقــوم ببيــع كل أنــواع األدوات الكهربائيــة المنزليــة. بعــد اختيارهــا للمصبــاح، تخبرهــا الفتــاة عــىل 

ــات أو  ــون بواســطة البطاق ــا بنســبة %5 ســيمنح  لمــن يدفع ــإن خصم ــا،  ف ــه وبســبب جائحــة كورون ــدوق، أن الصن

المحافــظ الرقميــة. هنــا، تتذكــر نــور امتالكهــا حديثــاً، لتطبيــق المحفظــة الرقميــة عــىل هاتفهــا. تســأل الفتــاة فيمــا إذا 

كان باســتطاعتها الدفــع باســتخدام هــذا التطبيــق، حيــث أكــدت الفتــاة لهــا ذلــك  واســتمهلتها بضعــة ثــوان لتزويدهــا 

برمــز QR الــالزم لذلــك. تقــوم نــور بعــد ذلــك بالمســح عــىل صــوره QR لــدى عاملــة  الصنــدوق، وتــم ســحب المبلــغ 

آليــاً مــن محفظتهــا الرقميــة.

دراسة
حالة رقم 4

دراسة
حالة رقم 5

رنا تدفع فاتورتها من خالل الهاتف المحمول

)QR( نور تقوم بالدفع مستخدمة رمز
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ــرف  ــمح لط ــي تس ــات الت ــت، أو البرمجي ــة اإلنترن ــي، أو خدم ــاز اإللكترون ــك الجه ــة، ذل ــة الرقمي ــي بالمحفظ نعن

ــة بالســلع  ــة الرقمي ــك بمقايضــة الوحــدات النقدي مــا بإجــراء المعامــالت الماليــة اإللكترونيــة مــع طــرف آخــر، وذل

ــات. والخدم

العيوبالمزايا

• يمكنك سحب المال في المتاجر: ال حاجة بك المحفظة الرقمية
لاصطفاف عند ماكينة السحب اآللي أو في 

البنك

• لن تحتاج إىل حمل األموال لدى دفعك 
للفواتير أو ألحد ما

• محفظتك الرقمية محمية »برقم سري«  
وبالتالي، مالك بأمان

• لن تحتاج لملء أي طلب أو استمارة

• سحب وإيداع األموال، كما لو كنت  في 
المصرف

• قد يكون سحب المال عند المتجر أكثر ماءمة 
لك من السحب عند الصراف اآللي أو عند 

شباك المصرف

• قلما يكون تجار التجزئة بحاجة ماسة إىل 
العملة النقدية 

• ال تحتاج إىل حساب مصرفي

• يتم إنجاز المعامات بشكل فوري

• قد تنسى "رقمك السري"

• قد يتم سرقة هاتفك

• صعوبة االلتزام بالموازنة

• قد تحتاج إىل وصلة إنترنت

• مشاكل في شبكة االنترنت قد تؤدي اىل 
تأخير المعاملة

• قد يحاول التاجر سرقة الزبائن من عديمي 
الخبرة فيما يختص بالرصيد أو العموالت

• صعوبة متطلبات الحصول عى شريحة 
للهاتف الجوال

• ال تشارك برقمك السري مع أي كان.

• ال تترك سجاً برقمك السري بالقرب من شريحة هاتفك.

• ال تسجل رقمك السري في دليل هاتفك الخلوي.

• طالب دائماً برؤية العموالت المستقطعة عن كل معاملة، وخصوصاً عند قيامك باالستعانة بأحد الوكاء.

• عند قيامك بإرسال األموال إىل أحدهم، تأكد مرتين من المبلغ قبيل إدخالك للرقم السري. 

نصائح ألمن محفظتك الرقمية 

تـــعـــريـــف
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يتوجــب عــىل نــور ســحب المــال لتســديد إيجارمنصــة فــي الســوق المحلــي، ســوف  تبــدأ باســتخدامها فــي نهايــة 

األســبوع لبيــع منتجاتهــا. ولقــد تأخــرت بالفعــل عــن موعدهــا مــع مديــر الســوق. تقــوم بالتوقــف عنــد )ATM( وتبــدأ 

ــة فــي كل مــرة مشــيرًة إىل  ــة برفــض العملي بإجــراءات ســحب النقــود، تدخــل رقمهــا عــدة مــرات، فيمــا تقــوم اآلل

ــة للمــرة الثالثــة مــع تغييــر ألحــد  ــور تفكــر للحظــة، ويبــدو عليهــا اإلرتبــاك. قامــت بالتجرب وجــود خطــأ فــي الرمــز. ن

أرقــام الرمــز الســري. يرفــض جهــاز )ATM( العمليــة ويقــوم باحتجــاز بطاقتهــا. نــور اآلن منزعجــة جــداً، فلقــد فشــلت 

فــي ســحب النقــود، وفــوق كل ذلــك، فقــد تــم احتجــاز بطاقتهــا فــي داخــل ماكينــة الصــراف اآللــي.

دراسة
حالة رقم 6

نور تنسى الرقم السري

• استخدم وسائلك للدفع بعناية، وفكر دائماً بالبقاء ضمن حدود الموازنة.

• احتفظ ببطاقتك، دفتر الشيكات، المحفظة والهاتف الخليوي في مكان آمن.

• ال تعير بطاقتك االئتمانية أو دفتر شيكاتك ألحد مطلقاً.

• ال تقم أبداً بتوقيع شيك عى بياض )دون ذكر المبلغ(.

• ال تكتب أبداً رقمك السري عى البطاقة أو في مكان سهل المنال.

• ال ترسل معلوماتك السرية مطلقاً بواسطة البريد اإللكتروني، أو الهاتف، أو الفاكس…

• انتبه عند قيامك بأي معاملة مالية عن طريق اإلنترنت. تأكد من الحماية المتوفرة في الموقع اإللكتروني الذي 
تستخدمه )فعنوان الصفحة يجب أن يبدأ ب ”https” كما أنه يستوجب وجود رمز لإلقفال في أسفل يمين 

الشاشة…(. 

• قم بتدقيق كشف حسابك المصرفي بعناية وانتظام.

• أبلغ مصرفك عى الفور عن أية مبالغ تم قيدها عى حسابك ولم تجد لها تفسيراً.

نصائح ألمن وسائل الدفع 
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• هنالــك العديــد مــن وســائل الدفــع: النقــد، بطاقــات الدفــع أو عمليــات الدفــع: الحــواالت المصرفيــة، القيــد المباشــر/ 
التعليمــات المســبقة، الدفــع بواســطة الهاتــف الجــوال، أو عبــر اإلنترنــت…

• كل وســيلة دفــع تختلــف عــن األخــرى. وكمــا هــو الحــال مــع جميــع المنتجــات الماليــة، فــكل لــه تكاليفــه ومزايــاه وعيوبــه، 
والتــي غالبــاً مــا تعتمــد عــىل نــوع النفقــات التــي تــود تدفعهــا.

• فالبطاقــة النقديــة تمكنــك مــن ســحب األمــوال، والبطاقــة المدينــة تمكنــك، إىل جانــب ذلــك، مــن شــراء الســلع مــن 
ــدك المصرفــي(. ــرة فــي رصي ــة )باســتخدامك لألمــوال المتوف بائعــي التجزئ

• باإلضافــة إىل ســحب األمــوال، وتســديد أثمــان المشــتريات، تمكنــك بطاقــة االئتمــان مــن الحصــول عــىل قــرض فــوري 
)إذا لــم يكــن لديــك رصيــداً كافيــاً فــي حســابك عنــد إجــراء عمليــة الشــراء(.

• إن اســتخدام وســائل الدفــع قــد يســتحضر بعــض المخاطــر! فاســتخدمها بعنايــة، مــع حــرص دائــم عــىل البقــاء فــي حــدود 
موازنتك.

رسائل أساسية

سوف نقوم باستكشاف خياراتكم بما 

يختص بإرسال واستالم األموال، في 

هذا البلد وفي الخارج. حيث سنقوم 

بتقييم مزايا وعيوب كل منها.

دراسة
حالة رقم 7

نور ال تستطيع إيجاد المال

2. تعرف إىل مشغلي تحويل األموال

تلقــت نــور مكالمــة عاجلــة مــن والديهــا. عاصفــة كبيــرة تســببت بتضــرر ســقف بيتهــم. لقــد كانــوا بحاجــة إىل 

ــور تقــوم بادخــار بعــض المــال مــن أجــل أعمالهــا، إال  بعــض المــال لشــراء بعــض المــواد إلصاحــه. كانــت ن

أنهــا قــررت عــدم التخلــي عــن أهلهــا، وأن عليهــا مســاعدتهم، خصوصــاً أنهــم ولوقــت قريــب كانــوا يقومــون 

ــاً  ــق قبــل التوجــه جنوب بمســاعدتها. تذهــب إىل محطــة الحافــات، حيــث يقومــون بحمــل األفــراد والصنادي

حيــث تعيــش. طلبــت مــن أحــد الســائقين أخــذ بعــض المــال إىل والديهــا بعــد أن أعطتــه مبلغــاً صغيــراً لقــاء 

ذلــك، مــرت عــدة ســاعات، ولــم تــزل والدتهــا لــم تتلقــى المــال بعــد. تعتقــد نــور بــأن الســائق رجــل شــريف، 

إال أن الطريــق كان خطــراً. وســمعت بأنــه عنــد تعطــل الباصــات، يقــوم الســائقون باســتخدام مــا يحملونــه مــن 

مــال ألجــل عمليــة اإلصــاح. هــي تتمنــى أن ال يكــون الوضــع كذلــك، فهــذا يعنــي إمكانيــة تأخــر التســليم، أو 

لربمــا لــن يصــل المــال أبــداً.
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مشغلي تحويل األموال الرسميونمشغلي تحويل األموال الرسميون

• مكاتب البريد )عبر المكتب الرسمي أو عبر اإلنترنت(

• المؤسسات المتخصصة بتحويل األموال )عبر 
فروعها أو عبر اإلنترنت(

• المصارف )عبر فروعها أو عبر اإلنترنت(

• خدمات تحويل األموال عبر الهاتف المحمول

• أصحاب المحات والتجار

• سائقو التاكسي والشاحنات

• األصدقاء وأفراد العائلة

تـــعـــريـــف

مشغلو تحويل األموال غير الرسميين

هم مؤسسات وأفراد غير منظمين أو مراقبين من قبل الدولة.

مشغلو تحويل األموال الرسميون

هي مؤسسات منظمة ومراقبة من قبل الدولة.

دراسة
حالة رقم 8

اتصلــت رنــا بأمهــا وقامــت بإعطائهــا عنــوان 

أحدهــم، والــذي كان قريبــاً جــداً مــن منزلهــا. فــي 

وقــت الحــق من ذلــك اليــوم ذهبــت الوالــدة إىل 

ــه بطاقــة هويتهــا، واســتلمت  ــرزت ل ــل. أب الوكي

األمــوال. تعيــن عــى رنــا دفــع مبلــغ صغيــر لقــاء 

تحويــل المــال إىل والدتهــا، وكان أقــل بقليــل 

ــت  ــدة! اتصل ــار جي ــابق. أخب ــد الس ــن المتعه م

ــا للتــو بهــا، وأبلغتهــا باســتامها للمــال. ــدة رن وال

تعلــم رنــا بأنهــا نهايــة الشــهر، وهــي تحتــاج لتحويــل المــال إىل والدتهــا، ولطالمــا اســتخدمت نفــس متعهــد 

تحويــل األمــوال، إال أن أحــد أقاربهــا أبلغهــا بوجــود متعهــد تحويــل أمــوال جديــد، أرخــص بكثيــر، قــد افتتــح 

لــه مكتبــاً بجانــب الســوق. رنــا تكــرر التجربــة وتذهــب لمحــول األمــوال الجديــد. قامــت بمــلء نمــوذج طلــب 

تحويــل األمــوال، قــام الرجــل عنــد المنصــة بإعطائهــا الئحــة طويلــة مــن الــوكاء، حيــث يمكــن ألمهــا اســتام 

المــال منهــم. 
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أيا كان متعهد تحويل األموال الذي تختاره، رسمياً كان أو غير رسمي، فأنت تحتاج إىل النظر في سلسلة من 

المعايير قبل اتخاذ قرارك:

• تكاليف تحويل األموال )يدفعها المرسل(.

• تكاليف استام  األموال )يدفعها المستلم(.

• القرب الجغرافي )من المرسل والمستلم(.

• عنصر األمان.

• السرعة.

• عمولة الصيرفة من عملة إىل أخرى )إذا كان ذو صلة(.

االسئلة:

وأنت، هل ترسل المال إىل البعض، أو للخارج؟

◻نعم             ◻كا

 إذا كان نعم، فألي سبب؟

 ما األسلوب الذي تستخدمه؟

• من المهم أن تكون ملماً بإجراءات تحويل  األموال )المستندات المطلوبة، التكاليف، شبكة المشغلين….(.

ــد إىل  ــد، مــن نق ــي إىل نق ــد، مــن حســاب مصرف ــد إىل نق ــوال: مــن نق ــل األم ــد مــن طــرق تحوي ــاك العدي • هن
ــول… ــف محم ــول إىل هات ــف محم ــن هات ــي، م ــاب مصرف ــي إىل حس ــاب مصرف ــن حس ــي، م ــاب مصرف حس

• إختــر طريقتــك للتحويــل مــع متعهــد التحويــل تبعــاً لوضعــك ووضــع مــن تقــوم بإرســال األمــوال لهــم . إن النظــر 
فــي بعــض المواصفــات مثــل كلفــة إرســال األمــوال، عمولــة الصيرفــة، كلفــة اســتام األمــوال، والقــرب الجغرافي… 

إلــخ( ســيمكنك مــن اتخــاذ القــرار الــذي يتناســب مــع احتياجاتــك.

• أرسل المال بالطريقة اآلمنة، إستخدم القنوات الرسمية وسهل السحب عى أقاربك!

رسائل أساسية

دورك اآلن!

نظراً لظروفي الشخصية، فإن أفضل 

أسلوب للتحويل بالنسبة لي هو:

وذلك بسبب:
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E2.1 أداة التدريب المساعدة
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E2.2 أداة التدريب المساعدة
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E2.3 أداة التدريب المساعدة

ترسل رنا األموال إىل أمها باستخدام متعهد تحويل أموال:

ــس  ــي لنف ــل المحل ــن الوكي ــداً م ــال نق ــا الم ــتلم والدته تس

المتعهــد.

يرســل صابــر األمــوال إىل أصدقائــه بواســطة هاتفــه الجــوال؛ 

يســتلم أصدقائــه إشــعاراً SMS، ويمكنهــم اســتام المــال مــن 

أقــرب نقطــة بيــع.

ــاب  ــي إىل حس ــابه المصرف ــن حس ــوال م ــم األم ــل كري يرس

ــورد. الم

ــل  ــور األمــوال مــن والديهــا  بواســطة مشــغل تحوي تســتلم ن

األمــوال؛ يقــوم والديهــا بإيــداع المــال نقــداً لــدى الوكيــل 

ــغل. ــس المش ــي لنف المحل

أســلــوب رنــا

أســلــوب صــابر

أســلــوب كــريم

أســلــوب نــور
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3. كيف ترسل وتستلم األموال
E3.1 أداة التدريب المساعدة

الطريقة )1( عبر مشغل تحويل أموال

• اتصل، او قم بزيارة البنك أو المؤسسة المالية )شخصياً أو عبر اإلنترنت(؛ 

• إمأل نموذجاً بسيطاً وسريعاً لتحويل األموال؛

• زود الموظف المسؤول بالمعلومات اآلتية:

1. إسم رقم حساب المستفيد )أي، إذا كان من ترسل له المال يمتلك حساباً  مصرفياً(؛
2. اإلسم ورقم بطاقة هوية، أو أي مستند تعريف آخر للمستفيد )إذا لم يكن لديه حساباً مصرفياً(؛

• أبلــغ المســتفيد بقيمــة التحويــل الــذي أرســلته لــه، وتبعــاً للفتــرة الزمنيــة المشــار إليهــا مــن قبــل البنــك )والتــي قــد 
تتــراوح مــا بيــن بضعــة دقائــق إىل عــدة أيــام(، ســيكون بمقــدور المســتفيد تحصيــل المــال مــن البنــك أو مــن الوكالــة، 

نقــداً أو فــي الحســاب )حســبما أشــرت إليهــم( 

• إذهــب إىل البنــك أو الوكالــة، وقــم بإعطــاء الموظــف،  المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بالمبلــغ الــذي أرســل إليــك، مــع 
إســم الشــخص المرســل؛

• أعط الموظف بطاقة هويتك، أو أي مستند يثبت شخصيتك؛

• بعد قيامه بالتحقق من عىل نظام الكمبيوتر، سيقوم البنك أو الوكيل بتسليمك المال. 

الطريقة )2( عبر مصرفي، باستخدام الخدمات المصرفية من البيت

• أدخل إىل الموقع اإللكتروني لمؤسستك المصرفية. أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور.

• عند دخولك للنظام، إنتقي الحساب الذي تود إرسال المال منه.

• أنقــر عــىل زر )تحويــل/ إرســال أمــوال(. فــي بعــض األحيــان، يمكنــك العثــور عــىل هــذا الخيــار تحــت الجــدول المســمى 
)المدفوعــات(.

• عند دخولك إىل مقطع التحويالت، سيكون عليك إدخال المعلومات اآلتية:
- تاريخ المعاملة

- الوجهة: سيتحتم عليك هنا اللقب و أو رقم الحساب المصرفي للمستفيد
- العملة: عادة ما تكون العملة الوطنية، إال أنها قد تكون بعملة أخرى

- المبلغ: أدخل قيمة التحويل
- الغــرض: إختــر الغــرض مــن وراء التحويــل )أصــول، متفرقــات، إيجــار أو أي ســبب آخــر قــد يظهــر فــي لوحــة الخيــارات 

التنازلية(

- التفاصيل: رسالة موجهة للمستفيد
- البريد اإللكتروني للمستلم: إلشعاره بوصول الحوالة

• انقــر عــىل زر إســتمرار، ليتــم إرســال المــال فــي التاريــخ المطلــوب. بعــض البنــوك قــد تتطلــب منــك بعــض إجــراءات 
األمــان اإلضافيــة )كأن تكــون عــىل شــكل رســالة نصيــة قصيــرة SMS  ترســل إىل هاتفــك لتأكيــد العمليــة، كمــا قــد يطلــب 

منــك إضافــة رقــم ســري آخــر يقــوم النظــام بإنتاجــه تأكيــداً لهــذه العمليــات(. فــي العمــوم، ســوف تتلقــى تأكيــداً عــىل 

نفــس الموقــع اإللكترونــي، أو عبــر البريــد اإللكترونــي، يفيــدك بتنفيــذ العمليــة بنجــاح.

• عند ذلك، أدخل إىل الموقع اإللكتروني لمؤسستك المصرفية. ضع إسم المستخدم وكلمة المرور.

ــك والنظــر إىل  ــد دخول ــه. عن ــذي قمــت بإرســال المــال إلي ــم الحســاب ال ــر رق ــح فــي داخــل النظــام، إخت ــا تصب • عندم
تفاصيــل الحســاب، يجــب أن تالحــظ وجــود إيــراد جديــد بقيمــة الحوالــة فــي الحســاب، باإلضافــة إىل تقســيم يشــير إىل 

هويــة المرســل وتاريــخ إرســال األمــوال.
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الطريقة )3( عبر محفظتي الرقمية

• أدخل إىل التطبيق من هاتفك، عىل أن يكون نفس التطبيق الذي يستخدمه المستفيد.

• أدخل إىل قائمة التعليمات وانتقي خيار "أرسل األموال".

• من القائمة يمكنك اختيار جهة اإلتصال من دليل هاتفك، رقم هاتف خليوي، أو عنوان بريد إلكتروني.

• أدخــل المبلــغ الــذي سترســله، إختــر ســبب إرســال المــال )مثــالً، تســديد مبلــغ اســتلفته، أو تســديد فاتــورة دعــوة عشــاء 
األمــس( ثــم اضغــط عــىل زر "إالســتمرار" .

ــا إىل  ــت بوصله ــرى قم ــع أخ ــة دف ــة، أو أي طريق ــك الرقمي ــد محفظت ــي رصي ــون ف ــد تك ــديد. فق ــة التس ــي طريق • إنتق
محفظتــك اإللكترونيــة )بطاقــة الدفــع المســبق، بطاقــة ائتمــان، أو حســاب مصرفــي(. فــي حــال رغبتــك فــي فعــل ذلــك 

مــن خــالل بطاقــة جديــدة، ســيقوم التطبيــق بســؤالك عــن تفاصيلهــا. بالضغــط عــىل زرإالســتمرار، ســوف يقــوم التطبيــق 

بإرســال األمــوال.

• من الممكن أن يصلك إشعار من التطبيق مباشرة إىل هاتفك باستالم األموال.

ــة  ــد بقيم ــراد جدي ــود إي ــير إىل وج ــي ستش ــابك، والت ــي حس ــرة ف ــة األخي ــتالحظ الحرك ــث س ــق، حي ــح التطبي ــم بفت • ق
التحويــل، حيــث أن المــال ســيتوفر فــي رصيــدك فــي نفــس اللحظــة التــي ســيكمل بهــا أي كان عمليــة إرســال المــال 

إليــك.

مالحظات:
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E3.2 أداة التدريب المساعدة

نموذج تحويل األموال

)نموذج متعهد التحويل(

SENDER INFORMATION

MONEY TRANSFER FORM 

Name:

Name:

Address:

Surname:

Surname:

Test question in case the 
receiver does not have a valid 
identification:

Optional services available at 
additional costs. Check services 
desired:

I want a check delivered to the following address

I want you to telephone the receiver

Message to be sent

Date Amount

Currency

Telephone number:

Date and place of birth:

ID card or passport number:

CUSTOMER’S SIGNATURE

RECEIVER INFORMATION
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RECEIVER INFORMATION

MONEY TRANSFER FORM 

Name:

Name:

Address:

Address:

Account number:

BIC Number (Bank Identification Number, between 8 and 11 
characters( or SWIFT code:

IBAN Number )International Bank Account Number, max 34 characters(:

Surname:

Surname:

Date Amount

CUSTOMER’S SIGNATURE

نموذج تحويل األموال

)نموذج تحويل األموال المصرفي(

E3.3 أداة التدريب المساعدة



109

التثقيف المالي

ل
وا

م
أل

 ا
ل

وي
ح

 ت
ت

جا
نت

م
و
ع 

ف
د

ال
ل 

ائ
س

و
ر 

يا
خت

إ

المرفقات والمستندات األساسية

• من المهم أن تكون ملماً بإجراءات تحويل األموال )المستندات المطلوبة، التكاليف، شبكات المشغلين...(.
ــل األمــوال: مــن نقــد إىل نقــد، مــن حســاب مصرفــي إىل نقــد، مــن نقــد إىل  ــد مــن طــرق تحوي ــك العدي • هنال
حســاب مصرفــي، مــن حســاب مصرفــي إىل حســاب مصرفــي، مــن بطاقــة دفــع إىل نقــد، مــن حســاب بطاقــة 

ــف  ــة إىل هات ــة مصرفي ــن بطاق ــة، م ــة مصرفي ــة إىل بطاق ــة مصرفي ــن بطاق ــي، م ــاب مصرف ــة إىل حس مصرفي

ــي  ــات. أبق ــي كل األوق ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــم اس ــث يت ــوي... حي ــف خلي ــوي إىل هات ــف خلي ــن هات ــوي، م خلي

ــر ماءمــة مــن الطــرق القديمــة.  ــا أكث ــك أن تجده ــث يمكن ــة، حي ــكل الطــرق الحديث نفســك عــى اطــاع ب

• عنــد أخــذك باالعتبــار ظروفــك الشــخصية ولظــروف أولئــك ممــن ترســل لهــم األمــوال، عنــد اختيــار طريقتــك فــي 
تحويــل األمــوال، كمــا المشــغل )كلفــة التحويــل، عمولــة المصــرف، كلفــة اســتام األمــوال، القــرب الجغرافــي...(،  

ســوف تتمكــن مــن التوصــل إىل أفضــل الحلــول الممكنــة.

• كيف يمكنني إرسال المال إىل أحد األقارب؟
• ما االستمارات الواجب علي ملؤها من أجل تحويل المال؟

• ما االستمارات الواجب عى من يستلم المال ملؤها؟
• ما وثيقة الهوية الواجب إبرازها عند تحويل المال؟

• ما الوثيقة الواجب إبرازها عند استام المال؟
• هل أحتاج المتاك حساب لدى مصرفكم لكي أستطيع تحويل المال؟

• ما الوقت الذي سيحتاجه مستلم األموال حتى يستطيع الحصول عليها؟
• إذا قمــت بالتحويــل مــن خــال تطبيــق فــي هاتفــي المحمــول، هــل ســيكون الشــخص الــذي ســوف يســتلم 

المــال بحاجــة المتــاك نفــس التطبيــق؟

• ما كلفة التحويل؟
• هــل ســيحصل الشــخص المســتلم عــى كل األمــوال التــي  سأرســلها، أم عليــه دفــع بعــض العمــوالت واألعبــاء 

اإلضافيــة عند االســتام؟

• كيف يمكنني التحقق من كون المستلم قد حصل عى األموال فعاً؟
• كيف سيتم إباغ المستلم بوصول األموال؟

• هل بإمكاني إلغاء أو تعديل حوالتي؟
• مــا هــو ســعر الصــرف المســتخدم لــدى تحويــل المــال إىل عملــة بلــد المســتلم )فيمــا لــو كنــت أرســل األمــوال 

إىل الخــارج(؟ ومــا هــي تكلفــة الصــرف؟

• إذا كنت أرسل الحوالة بالدوالر، بأي عملة سوف يقوم المستفيد باستامها؟
• هــل يتوجــب عليــه الحضــور شــخصياً إىل البنــك مــن أجــل عمــل التحويــل، أم هنــاك خدمــات تحويــل عــن بعــد 

)إنترنــت، بريــد إلكتروني...(؟
• هــل لــدى مصرفكــم بعــض الفــروع أو الــوكاء فــي                           )مــكان إقامــة القريــب الــذي ســوف ترســل 

ــال إليه(؟ الم

ــة؟ إن كان  ــدى المســتفيد أي محفظــة رقمي ــم يكــن ل ــر هاتفــي الجــوال إذا ل ــي إرســال المــال عب • هــل بإمكان
ــذي أرســله؟ ــه ســحب المــال ال ــن بإمكان ــك، أي كذل

ما األسئلة التي يتوجب عليك طرحها عى متعهد تحويل األموال:

أسئلة لطرحها عىل مزود خدمة تحويل أموال رسمي

رسائل أساسية
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اإلجابات عىل التمارين

مزايا وعيوب واستخدامات وسائل الدفع

االستخدامالعيوبالمزاياوسائل الدفع

• سهولة االستخدامنقداً

• مقبول بشكل واسع )عملة 
قانونية(

• ال رسوم أو أعباء

• إمكانية الشراء المباشر

• مخاطر السرقة أو الضياع

• ال تعويض عند السرقة أو 
الضياع

• محدودية المبالغ الممكن 
استخدامها في العمليات 

)ال يمكن دفع كل شيء نقداً 
وخصوصاً عندما يكون المبلغ 

كبيراً(

• عدم ترك أي دليل عى إجراء 
العملية )مما قد يحدث مشكلة 

في إدارة الموازنة(

• للمشتريات اليومية التي 
يتخللها دفع مبالغ صغيرة 

نسبياً

• من أجل تحديد مصروفاتك 
خال مدة معينة أو مناسبة 

محددة

• إلمكانية الشراء الفوري

• األمان )بشكل عام(البطاقة المصرفية

• ترك أثر يدل عى مبلغ 
المعاملة ومكانها والسلعة التي 

تم شراؤها

• حماية ضد السرقة )وجود رقم 
سري يمكن إلغاؤه عند السرقة 

أو الفقدان(

• إمكانية إجراء معامات 
بمبالغ كبيرة

• يمكن ربطها بحسابات 
مصرفية في بلدان أخرى )ليس 

بالضرورة حيث نعيش(

• يمكنها منحك وصوالً إىل 
منتجات ثانوية أخرى )تأمين، 

مساعدة قانونية تأمين عند 

شرائك لبطاقات السفر(

• إمكانية ربطها ببرامج الوفاء، 
مما يقود إىل بعض الفوائد/ 

الحسومات

• تكبد رسوم كبيرة: رسوم 
سنوية، رسوم عى السحوبات 

دفع في خارج الباد.

• عدم إمكانية تتبع والسيطرة 
عى مصاريفك

• مخاطر النسيان عند القيام 
بإدارة الموازنة

• ال يمكن استخدامها في كل 
األماكن، تبعاً مراكز البيع التي 

تتقبل الدفع بالبطاقات.

• للمدفوعات اليومية وبضمنها 
ذات المبالغ الكبيرة

• يعمل المشتريات العرضية

• لشراء السلع والخدمات بما 
فيها المرتبطة بالمنتجات )دفع 

ثمن بطاقات السفر إذا كانت 

البطاقة تقوم بتزويدنا بالتأمين( 
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االستخدامالعيوبالمزاياوسائل الدفع

الحواالت المصرفية 
والقيد المباشر

• ال حاجة بك لحمل النقود
• إمكانية الشراء 24/7

•  غالباً ما تمكنك من الحصول 
عى صفقات جيدة

• ال وجود لمرجعية )في حال 
حدوث مشكلة(

• مخاطر الوقوع في الغش عند 
شرائك من موقع إلكتروني 

غير آمن

• إحتمال حدوث مشاكل في 
تسليم السلع المشتراة عن 

طريق اإلنترنت

• إحتمال حدوث نسيان 
للمصاريف عند إدارة الموازنة

• مخاطر عدم القدرة عى تتبع 
النفقات

• إمكانية الحصول عى 
صفقات جيدة

• اإلستفادة من العروضات 
ذات الميزة النسبية عى 

)المابس، الكتب، بطاقات 
العروضات أو بطاقات السفر(

• فيما يختص بالسلع النادرة 
والمتاحة فقط عن طريق 

اإلنترنت

• لتسديد الفواتير )فواتير 
الهاتف( إذا لم يكن لديك 

حساب مصرفي

• الدفع دونما إتصال جسدي 
 )Covid - 19( مباشر

• ال حاجة لوجود حساب المحافظ الرقمية
مصرفي بل فقط لهاتف جوال 

مع شريحة

• سهولة إرسال المال لآلخرين

• خطورة سرقة الهاتف أو 
فقدانه

• خطورة نسيان الرقم السري/ 
كلمة المرور

•إمكانية خلق مشاكل في تتبع 
الموازنة

• تحويل األموال لآلخرين
• الدفع دونما اتصال جسدي 

)Covid - 19( مباشر

• تسديد الفواتير

ائتمانالدفع الفورينقدية/ مسبقة الدفعبطاقة

أين يمكنك استخدام هذه 

البطاقة؟ 

• الصراف اآللي )ATMs( التابع 
لمصرفك أو لشبكات أخرى

• في المتاجر التي تقبل الدفع 
بواسطة البطاقة

• الصراف اآللي )ATMs( التابعة 
لمصرفك أو لشبكات أخرى

• في المتاجر التي تقبل الدفع 
بواسطة البطاقة

• الصراف اآللي )ATMs( التابعة 
لمصرفك أو لشبكات أخرى

• في المتاجر التي تقبل الدفع 
بواسطة البطاقة

ما الذي يمكنك فعله بهذه 

البطاقة؟

• التحقق من رصيدك
• سحب األموال

• دفع ثمن السلع ما دام المال 
متوفراً في رصيدك

• التحقق من رصيدك
• سحب األموال وإيداعها

• دفع ثمن السلع مادام المال 
متوفراً في حسابك

• تحويل المال إىل حسابات أخرى
• إعادة شحن هاتفك بالوحدات

• التحقق من رصيدك
• سحب األموال وإيداعها

• دفع ثمن السلع مادام المال 
متوفراً في حسابك

• دفع ثمن مشترياتك حتى 
وإن لم يكن المال متوفراً في 

حسابك في تلك اللحظة

• تسديد أثمان البضائع باألقساط
• تحويل األموال إىل حسابات أخرى
• إعادة شحن هاتفك بالوحدات

• مؤجلة، سوف تدفع في نهاية • فورية• فوريةالرسوم فورية أو مؤجلة
الشهر كامل قيمة مشترياتك، لن 

تسدد أية فوائد طالما أنك تلتزم 

بالدفع في الوقت المحدد وال تقوم 

بتمويل رصيد الدين

ما هي تكاليف ورسوم 

استخدام هذه البطاقة؟

هذا يعتمد عى العرض الذي يقدمه كل مزود، عليك الحصول عى كل المعلومات ثم القيام 

بالمقارنة 

جدول مقارنة بين البطاقات المصرفية المختلفة
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مزايا وعيوب مشغلي تحويل األموال

العيوبالمزايامشغلي تحويل األموال

• األمان )المال مضمون والتحويل آمن(الرسميين
• إمكانية االستفادة من قروض طويلة األجل 

و بمبالغ كبيرة

• الموثوقية
• السرية

• تعدد الخيارات
• العمل في إطار النظام المصرفي، عند 

ً اعتمادها رسميا

• تمكينك من إنشاء سجل ائتماني وتأسيس 
سجل لمالءتك المالية

• إمكانيات الحصول عىل االستشارات 
والمنتجات المالية األخرى

• السرعة )تبعاً للطريقة(
• الحرية والتفرد )ففي بعض األموال، أنت 
ال تحتاج سوى إىل هاتف خليوي للحصول 

عىل األموال(

• البعد، بالنسبة لمن يعيشون بعيداً عن 
البلدات والمدن

• إحتمال تعرضك للسرقة عند مغادرتك 
للفرع أو للوكالة

• محدودية ساعات العمل
• الحد األدنى المفروض للتحويل قد يكون 

عالياً جداً في بعض األحيان

• إرتفاع التكلفة
• لزوم اإلنتظار عند شباك الموظف

• صعوبات االستخدام بالنسبة لمن ال 
يجيدون القراءة والكتابة

• نقص السيولة في بعض األحيان، بالنسبة 
للتحويالت ذوات المبالغ الكبيرة

• التكلفة )تبعاً لطريقة التحويل(غير الرسميين
• إمكانيات الوصول

ً • التوفر محليا
• السرعة )تبعاً للطريقة(

• عامل الثقة )قد تكون قادراً عىل التحويل 
عبر صاحب المتجر الذي تثق به وتعرفه منذ 

زمن طويل(

• ال إجراءات إدارية، أو نماذج لتعبئتها قبل 
التحويل

• قد ال توجد خدمات مالية أخرى قد 
تؤهلك لعملية التحويل

• خطورة استامك لألموال في مكان 
غير آمن )متجر، ساحة عامة...( مما قد 

يعرضك للسرقة أو اإلحتيال.

• عدم قانونية أخذ مبالغ مالية ضخمة 
من وإىل خارج الباد )كأن يتم إعتقال 

الشخص لحمله مبالغ ضخمة(

• مخاطر التعرض للسرقة 
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تعرف إىل المؤسسات المالية

واستخدامها بثقة

اإلجابات:  

F1:a; F2:a; F3:d

F1. المؤسسة المالية هي خدمة عامة أو خاصة  تتعاطى بالعمليات المالية كاإلدخار واالقراض والمدفوعات.
◻a. صح
◻b. خطأ

F2. لقد الحظت وجود المزيد والمزيد من البنوك في هذه المنطقة:
◻a. علي الذهاب في طلب المعلومات، قد يكون لديهم منتجات ادخار أو إقراض جذابة بالنسبة لي.

◻b. ما النفع، فهذه البنوك مهتمة باألغنياء والشركات الكبرى فقط.
◻b. أرغــب فــي الذهــاب والتحقــق بنفســي، لكننــي خائــف مــن عــدم اهتمامهــم بــي، لكونــي ال أمتلــك الكثيــر 

ــن المال. م

F3. ما هي الجملة التي ليست من مبادئ حماية الزبون التي يتوجب عىل المؤسسات المالية احترامها؟
◻a. الحماية من المديونية الزائدة

◻b. التعامل العادل والمحترم مع الزبائن
◻c. الشفافية

◻d. تقديم الهدايا للزبائن
◻e. التسعير المسؤول
◻f. آلية حل الشكاوى
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1. تعرف عى المؤسسات المالية

الـتـعريـفات

الـتـعريـفات

المؤسســات الماليــة:   الخدمــة العامــة أو الشــخصية التــي تتعاطــى بالعمليــات الماليــة 

كاالدخــار، واالقــراض والمدفوعــات.

البنــوك:  هــي مؤسســات مجــازة مــن قبــل الدولــة كمؤسســات ائتمانيــة تقــوم باألعمــال المصرفيــة: 

وعــىل الخصــوص اســتالم األمــوال مــن أفــراد المجتمــع، القيــام بعمليــات االدخــار واالقــراض، تقديــم 

ــة  ــاص، متخصص ــاع الخ ــن القط ــة أو م ــن الدول ــة م ــارف مملوك ــون المص ــد تك ــع. ق ــات الدف خدم

بالودائــع أو اإلســتثمارات، تســتهدف األربــاح أو العمــل التعاونــي و أو جمعيــات مشــتركة.

مؤسســة التمويــل األصغــر:  هــي مؤسســة ماليــة متخصصــة بالخدمــات المصرفيــة للمجموعــات 

ذوات الدخــل المنخفــض أو األفــراد. تقــوم مؤسســات التمويــل األصغــر بتقديــم خدمــات االحتســاب 

للحســابات ذات األرصــدة الصغيــرة والتــي قــد ال يتــم قبولهــا مــن المصــارف التقليديــة. كمــا تقــوم 

بتقديــم خدمــات المعامــالت الماليــة بمعــدل رســوم قــد يكــون أقــل مــن متوســط معــدل الرســوم 

المعتمــد لــدى المؤسســات الماليــة المعروفــة.

شــركات التمويــل:  هــي منظمــات ربحيــة مجــازة مــن قبــل الدولــة  كمؤسســات االقــراض. ال يســمح 

لهــم باســتقبال الودائــع مــن أفــراد الجمهــور، أو تقديــم منتجــات ادخاريــة.

لحسن اختيار مؤسستك المالية، عليك أن تأخذ ما يأتي بعين اإلعتبار:

• مواصفات المؤسسة المالية

• خصائــص المنتجــات التــي تحتاجهــا بنــاء عــى مــا تعرضــه عليــك المؤسســة مــن أهــداف: كنــوع الحســاب، 
طــرق الدفــع، منتجــات االدخــار واالقــراض، منتجــات التحويــل... .

نصــائح
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فكر في األسئلة التي ستطرحها عى المؤسسة المالية قبل اعتماد خيارك.

F1.1 أداة التدريب المساعدة

أسئلة لطرحها عى المؤسسة المالية

الخصائص الواجب أخذها باالعتبار 

عند اختيار مؤسسة مالية

أسئلة لطرحها عىل موظفي 

المؤسسة المالية

خصائص المؤسسة المالية

• القرب الجغرافي
• المتطلبات الواجب توفيرها لتصبح  زبوناً )بطاقة الهوية، اثبات 

محل السكن... إلخ(

• سمعة وموثوقية المؤسسة المالية
• االحتياطيات والخدمات "الغير مالية" )تدريب مهني، ثقافة مالية...(

• الخدمات عن بعد )كشوفات الحساب عبر اإلنترنت، تنبيهات 
اإلنفاق عبر الرسائل النصية SMS، الخدمات المصرفية عبر 

الهاتف...( مع التكاليف

• نوعية الخدمات وطاقم الموظفين )أوقات االنتظار، إحترام 
الزبائن، اللغات التي يتحدثون بها، سرعة الخدمة...( 

• عند الحاجة، شروط االنتساب إىل المؤسسة )التسجيل، تكرار 
االجتماعات، قدرة األعضاء عى اتخاذ القرار...(

• الشفافية فيما يخص األعباء، األحكام والشروط، نوعية 
المعلومات المعطاة للزبائن

• تصميم المنتجات لفئات محددة من الزبائن )طاب، الموظفين 
بأجر، المتقاعدين...(

• تعهد األعمال الخيرية )صناديق التضامن، الرعاية، المؤسسات 
الخيرية...(

• )في ما يتعلق باألشخاص ممن يتلقون أو يرسلون التحويات 
إىل االقارب( وجود فرع للمؤسسة في منطقة الشخص القريب، 

أو قربها من مكان إقامته

خصائص منتجات المؤسسة المالية )في هذه الحالة، االدخار(

• سهولة الوصول إىل المدخرات/ المرونة في السحوبات
• سهولة االستخدام

• شروط فتح حساب اإلدخار
• عنصر األمان
• سعر الفائدة

• إمكانية االستفادة من المنتجات والخدمات األخرى التي 
تقدمها المؤسسة المالية

• تكاليف االدخار )األعباء، البنود الجزائية(
• توفر السيولة

• القيم األخاقية للمنتج )استدامة التمويل، مراعاة البيئة، القيم 
اإلسامية...(
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F1.2 أداة التدريب المساعدة

أسئلة لطرحها عى المؤسسة المالية 

)مع الحلول المقترحة(

الخصائص الواجب أخذها باالعتبار 

عند اختيار مؤسسة مالية

أسئلة لطرحها عىل موظفي 

المؤسسة المالية

خصائص المؤسسة المالية

• هل هناك أي فرع للمؤسسة المالية بقربي )قرب منزلي، القرب الجغرافي
قرب مركز عملي، أو قرب أي مكان يناسبني كمركز الحضانة 

ألطفالي(؟

• إذا كنت أمتلك بطاقة دفع، هل هناك من ماكينة صراف 
آلي )ATM( قريبة )قرب منزلي، قرب مركز عملي، أو قرب أي 

مكان يناسبني، كالنادي الرياضي(؟

• إهل تمتلك هذه المؤسسة سمعة جيدة؟سمعة ومصداقية المؤسسة المالية

• ما رأي العائلة بهذه المؤسسة؟

• هل أن هذه المؤسسة المالية توحي  لي بالثقة؟

• هل  سبق لي وأن سمعت عن أي مشاكل تتعلق بهذه 
المؤسسة من خالل وسائل اإلعالم أو عبر األصدقاء والعائلة؟

• هل سبق وأن سمعت عن أي شخص قد صادفته أي 
مشكلة مع هذه المؤسسة؟ أي نوع من المشاكل؟ وكيف تم 

حلها؟

اإلحتياطات ونوعية الخدمات الغير- مالية )التدريب المهني، 

التثقيف المالي...(

• هل تقدمون الخدمات التدريبية للزبائن/ واألعضاء؟ إذا كان 
كذلك، في أي مواضيع؟ من بإمكانه االستفادة منها؟ وهل 

هي مجانية؟

• هل أنتم من المشاركين في أنشطة التضامن والرعاية؟

• هل أنتم من المشاركين في األنشطة ذات الطابع اإلنساني 
والخيري؟

• هل لديكم أي مستشارين لمساعدة الزبائن في إدارة 
استثماراتهم وحساباتهم

الخدمات عن بعد )التحقق من الرصيد عبر اإلنترنت، تنبيهات 

عن اإلنفاق عبر الرسائل النصية SMS، الخدمات المصرفية 

عبر الهاتف( مع التكاليف

• هل تقدمون الخدمات عن بعد؟

• هل بإمكان الزبون التحقق من رصيده عن بعد؟

• إن كان كذلك، هل أن هذه الخدمة مجانية؟ عند قيام 
الشخص بفتح حساب؟ إذا كانت هذه الخدمة غير مجانية، 

فما هي الكلفة؟

 SMS هل يمكن إشعاري بالمدفوعات التي أجريها بواسطة •

1/3
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الخصائص الواجب أخذها باالعتبار 

عند اختيار مؤسسة مالية

أسئلة لطرحها عىل موظفي 

المؤسسة المالية

خصائص المؤسسة المالية

نوعية الخدمات وطاقم الموظفين )مدة فترة اإلنتظار، إحترام 

الزبائن، اللغات المستخدمة، سرعة الخدمة(

• ما هي مواعيد ساعات العمل

• ما هو متوسط الوقت الذي سينتظره الزبون قبل أن يتم 
التعامل معه من قبل أحد الموظفين؟

• هل لديكم شبكة من ماكينات الصراف اآلىل عىل امتداد 
مساحة الوطن؟

• هل سيتم تحميلي بالرسوم إذا ما قمت بسحب المال من 
ماكينة )ATM( في منطقة أخرى، أو تابعة لشبكة مصرف آخر؟

ما يتم تحديده وقت الزيارة

• هل هناك أي شروط للعضوية في مؤسستكم المالية؟ ما هي؟شروط اإلنتساب، )بالنسبة للجمعيات المشتركة( عند الحاجة

• ما هي كلفة اإلنتساب؟ هل تدفع أسبوعياً، شهرياً، سنوياً..؟

• كم مرة يتم عقد اجتماعات األعضاء؟

• هل أن الحضور إلزامياً؟ إذا كان كذلك، ما العقوبات التي 
تفرض عىل الشخص في حالة عدم الحضور؟

• ما هي قدرة األعضاء عىل اتخاذ القرار؟

الشفافية فيما يتعلق باألعباء، األحكام والشروط، ونوعية 

المعلومات المعطاة للزبائن )سؤال تطرحه عىل نفسك(

• هل أن كافة الرسوم والشروط يتم عرضها في إعالنات 
ومنشورات المؤسسة المالية؟

• هل تقوم المؤسسة بتزويدك بالبروشورات التوضيحية أو 
بأي وسائل أخرى للمعلومات )موقع إلكتروني...(؟ إذا كان 

كذلك، هل يمكنني الحصول عىل كافة المعلومات التي 

أطلبها بمجرد قراءتي للبروشور/ أو طلب المشورة؟

• هل أن ما يزودونك به من مستندات، من السهل فهمه؟

• كيف يمكن ألحدهم فتح أو إقفال الحساب؟ وكم هي كلفة ذلك؟

تصميم المنتجات لفئات محددة من الزبائن )طالب، موظفون 

بأجر، متقاعدون(

• هل لديكم أي منتجات أو خدمات مالية مصممة خصيصاً 
ألشخاص مثلي؟ )شباب، أصحاب المتاجر، موظفين، نساء، 

رجال/ نساء أعمال(

تعهد األعمال الخيرية )صناديق التضامن الرعائية، أعمال 

التكفل والرعاية(

• هل أن مؤسستكم منخرطة في األعمال الخيرية؟ 

• إذا كان األمر كذلك، من هم المستفيدين )أطفال من ذوي 
اإلعاقة، المرض...(؟

وجود فروع للمؤسسة في الخارج أو في النطاق الجغرافي 

لمكان إقامة األقارب ممن يشترون أو يتلقون األموال

• هل هناك من فرع للمؤسسة المالية بالقرب من مكان سكن 
عائلتي )منزلهم، مقر عملهم، أو أي مكان مناسب لهم( حيث 

أنني سوف أرسل وأستلم األموال منهم أو إليهم؟

2/3
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الخصائص الواجب أخذها باالعتبار 

عند اختيار مؤسسة مالية

أسئلة لطرحها عىل موظفي 

المؤسسة المالية

مواصفات منتجات المؤسسة المالية )في حالة االدخار(

• عدد المرات التي يمكنني السحب فيها؟سهولة الوصول إىل المدخرات، مرونة السحوبات

• هل هناك حد أدنى لمبلغ  السحب؟

• هل سيتم تحميلي بأية جزاءات، إذا ما قمت بالسحب من 
حسابات اإلدخار؟ 

• هل يستلم الزبائن بشكل دوري كشوفات بحساب االدخار؟ سهولة اإلستخدام
كم مرة؟

• هل تقومون بتقديم خدمات مصرفية عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف؟ 

• ما هو الحد األدنى للوديعة الالزمة لفتح الحساب؟شروط فتح حساب اإلدخار

• ما هي المستندات الواجب إبرازها لذلك؟

• ما هو التأمين أو الضمانات الموجودة من أجل حماية ودائع عنصر األمان
العمالء؟ 

• ما ما هو سعر الفائدة عىل هذا النوع من حسابات اإلدخار؟سعر الفائدة

• ما هو مستوى الفوائد لديكم إذا ما قورنت بفوائد 
المؤسسات األخرى؟

• كم مرة يتم فيها دفع الفائدة؟

• كيف يتم احتساب الفائدة؟ هل المعدل ثابت أم متغير؟

إمكانية اإلستفادة من باقي المنتجات والخدمات التي تقدمها 

المؤسسة المالية

• بشرائي لمنتجكم المالي، هل بإمكاني الدخول واالستفادة 
من باقي المنتجات والخدمات؟ إن كان األمر كذلك، هل 

سيكون بفوائد مناسبة؟

• ما تكلفة فتح الحساب؟ )ما هي الرسوم عىل التحويل، أو تكاليف اإلدخار )الرسوم والجزاءات(
)ATM السحوبات من أجهزة الصراف اآللي

• ما هي الرسوم اإلدارية عىل حساب اإلدخار؟

• هل من السهولة سحب األموال؟ وما هي االجراءات؟السيولة

• هل بإمكاني سحب كامل الرصيد إن أردت؟

• هل هناك من رسوم يتم دفعها فيما لو تم سحب المال قبل 
تاريخ معين؟

القيم األخالقية للمنتج )استدامة التمويل، مراعاة البيئة، القيم 

اإلسالمية...(

• هل أن المنتج المالي يتوافق مع القيم األخالقية؟

• هل يحمل المنتج أي عالمة تشير إىل تطابقه مع تلك 
المعايير؟ 

3/3
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دورك اآلن!

تبعاً ألهدافي، وضعي الشخصي، واحتياجاتي المالية، أختار مؤسسة مالية

بالمواصفات اآلتية:

مثالً: بالقرب من منزلي

  .1

  .2

.3

• الختيار مؤسسة مالية، فإنك تحتاج إىل مراجعة مواصفاتها ومنتجاتها وتختار تلك األكثر ماءمة الحتياجاتك.

• يمكنــك الحصــول عــى المعلومــات مــن بروشــورات المؤسســات الماليــة، كمــا يمكنــك أيضــاً طــرح أســئلتك عــى 
موظفــي تلك المؤسســات.

• عنــد اختيــارك لمنتــج ادخــاري أو قــرض، تذكــر بــأن ســعر الفائــدة إنمــا هــو جانــب واحــد مــن عــدة جوانــب عليــك 
أخذهــا باالعتبــار.

رسائل أساسية

مالحظات:



120

كتيب المتدرب

ة
ق
ها بث

م
دا

خ
ست

وا
ة 

مالي
ت ال

سا
س

ؤ
م

ىل ال
ف إ

ر
ع
ت

أمجــد وحميــد همــا موظفيــن لــدى كريــم. همــا مــن الاجئيــن، كمــا أن لديهمــا خبــرة واســعة فــي قطــاع اإلنشــاءات. 

ــة ســيئة  ــم بمســاعدتهما فــي تســوية إعــداد المســتندات الازمــة لهمــا لاســتقرار فــي المدينة.ألمجــد تجرب قــام كري

مــع البنــك فــي بلــده: حيــث ذهــب إىل أحــد المصــارف طلبــاً للمعلومــات، حيــث قــام أحــد الموظفيــن بإقناعــه بفتــح 

حســاب تســبب بتكبــده برســوم عاليــة، إضافــة إىل دفــع تكاليــف بعــض الخدمــات التــي لــم يكــن بحاجــة إليهــا. هــو 

ــدة  ــت إىل ع ــك، ذهب ــي البن ــابه األول ف ــه لحس ــد فتح ــه، وبع ــول إن ــم فيق ــا كري ــرعاً. أم ــراراً متس ــاذه ق ــف التخ يأس

مصــارف أخــرى لمجــرد طلــب المعلومــات. لقــد كان مــن الصعــب قــول ال ألفــراد طاقــم الموظفيــن، إال أنــه نجــح فــي 

الحصــول عــى الكثيــر مــن المعلومــات. وفــي نهايــة األمــر، قــرر فتــح حســاب لــدى أحــد المصــارف التــي زارهــا. وهــو 

يقتــرح عليــه أن يقــوم بنفــس األمــر. يقــرر أمجــد القيــام بجــوالت عــى المؤسســات الماليــة إليجــاد أفضــل مــا يناســبه 

لديهــم. يقــول حميــد أنــه يعتقــد بعــدم وجــود مؤسســات لخدمــة الاجئيــن، لكنــه قــرر القيــام بالجولــة مــع أمجــد.

دراسة
حالة رقم 1

كريم مع موظفيه أمجد وحميد يتحدثون 

عن المؤسسات المالية

2. استخدم المؤسسات المالية بثقة

لماذا ال يثق أمجد بالمؤسسات المالية؟

كزبون للمؤسسة المالية، عليك مسؤوليات، ولكن لك حقوق أيضاً!

دعونا نتعرف عى هذه الحقوق.
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F2.1 أداة التدريب المساعدة

بطاقات التوصيف

عليــك بتعبئتــي إذا أردت فتــح حســاب مصرفــي. بعــد تعبئتــي، عليــك إبــراز المســتندات التــي تثبــت هويتــك 

إىل أحــد الموظفيــن الســتكمال اإلجــراءات. بعــد إتمــام عمليــة التعبئــة و إبــراز المســتندات المطلوبــة، يمكنــك 

الذهــاب إىل شــباك الصنــدوق، حيــث يمكنــك إيــداع المــال فــي حســابك.

مهمتــى حمايــة البنــك وطاقــم الموظفيــن والزبائــن. مــن أجــل ذلــك، عــى مراقبــة كل مــا يجــري فــي المصــرف. 

ال تســألني عــن أي معلومــات عــن كيفيــة فتــح حســاب أو تعبئــة أي نمــاذج.

أقوم بعرض المعلومات عن أنواع المنتجات التي يقدمها البنك، وما هي تكلفتها.

ــا أشــرف عــى كل الموظفيــن للتأكــد مــن أنهــم يعملــون بشــكل صحيــح. باإلضافــة إىل الموظفيــن الذيــن  أن

تراهــم، فإننــي أشــرف أيضــاً عــى الموظفيــن العامليــن خلــف الكواليــس، حيــث يعملــون مــن مكاتبهــم عــى 

ــي  ــدرة لباق ــا ال ق ــاكل، مم ــك أي مش ــو صادفت ــا ل ــي فيم ــال لتران ــرى. تع ــياء أخ ــن وأش ــابات الزبائ إدارة حس

الموظفيــن عــى حلهــا لــك. ال تأتــي لترانــي مــن أجــل فتــح حســاب.

ــا  ــن وأعطيهــم النقــود عندم ــل إيداعــات الزبائ ــي أتقب ــداول النقــود وتســجيل المعامــات، إنن ــي هــي ت مهمت

يقومــون بعمليــات الســحب. عــى الزبائــن إبــراز هوياتهــم، وأن يمــألوا النمــاذج بشــكل صحيــح ألتمكــن مــن 

ــي  ــب من ــة. ال تطل ــك أي دفع ــا وصلت ــد حســابك أو إذا م ــا هــو رصي ــك أن تســألني م ــم. يمكن التعامــل معه

القيــام بفتــح حســاب لــك.

ــن عــى فتــح حســاب  ــة، مهمتــي مســاعدة الزبائ ــد مدخــل الوكال ــة، عن ــا أجلــس خلــف مكتــب فــي الصال أن

مصرفــي. يمكننــي إعطــاؤك نموذجــاً لطلــب فتــح حســاب مصرفــي. كمــا يمكننــي مســاعدتك لتقــرر أي نــوع 

ــي نعرضهــا، ومــا هــي النمــاذج  ــك. اســألني عــن المنتجــات الت ــة الحتياجات مــن الحســاب هــو األفضــل تلبي

التــي عليــك تعبئتهــا. إســألني عــن ماهيــة المســتندات التــي ســتحتاجها لفتــح الحســاب. ال تطلــب منــي أخــذ 

اإليداعــات منــك، أو إعطــاؤك بعــض المــال.

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 1

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 5

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 6

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 3

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 4

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 2
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ــأي أعمــال  ــام ب ــة إلنجــاز المعامــات. ســتحتاج إىل نماذجــي إن أردت القي ــوم بحمــل كل النمــاذج المطلوب أق

مصرفيــة مــع طاقــم الموظفيــن.

ســوف تحتــاج إىل اســتكمالي مــع كل التفاصيــل، ثــم توقيعــي فيمــا لــو أردت إجــراء عمليــة ســحب المــال مــن 

بك. حسا

بإمكانــك اســتخدامي للدفــع ألحدهــم دون الحاجــة إىل اســتخدام النقــود )كالعملــة الورقيــة أو المعدنيــة(. فعندما 

تقــوم بإســتكمالي وتوقيعــي، فأنــت تجيــز للبنــك بــأن يدفــع للشــخص الظاهــر اســمه علــي. هنــا ســوف يقــوم 

البنــك بالدفــع لهــذا الشــخص مــن المــال المســحوب مــن حســابك. 

سوف تحتاج إىل استكمالي مع كل التفاصيل ،بما فيها رقم حسابك، إذا أردت إيداع المال في الحساب.

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 7

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 8

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 9

بــطــاقــــات الــتــوصــيــف رقــم 10

في نهاية هذه الوحدة، سوف تجدون في "األجوبة عىل التمارين" األجوبة الصحيحة.

ــع  ــر م ــق أكث ــي تتواف ــك الت ــار تل ــا واختي ــا ومنتجاته ــك بدراســة مواصفاته ــة، علي ــارك لمؤسســة مالي ــد اختي • عن
ــك. احتياجات

ــا  ــاص بمعلوماته ــب الخ ــراءة الكتي ــم ق ــن المه ــة، م ــة مالي ــات أي مؤسس ــات ومنتج ــتك لمواصف ــد دراس • عن
ــاؤالتك! ــى تس ــة ع ــم اإلجاب ــن واجبه ــرج، فم ــعر بالح ــا: ال تش ــى موظفيه ــئلة ع ــرح األس ــا بط ــوراتها ، كم ومنش

• الدخــول إىل بنــك أو أي مؤسســة ماليــة أخــرى، ال يعنــي إلتزامــاً منــك بفتــح حســاب؛ يمكنــك البــدء بمجــرد جمــع 
المعلومات.

• كل شــخص، نظريــاً، بإمكانــه االســتفادة مــن خدمــات المؤسســات الماليــة )إذا اســتطعت تزويدهــم بالمســتندات 
المطلوبــة!(: أنــت تحتــاج إىل إيجــاد المؤسســة األكثــر تلبيــة إلحتياجاتــك.

• كزبون للمؤسسة المالية، لديك حقوق.

رسائل أساسية
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سوف نقوم اآلن بالتدرب عىل ملء نموذج فتح حساب مصرفي. سوف نستخدم نموذج طلب عام.

F2.2 أداة التدريب المساعدة

نموذج طلب فتح حساب مصرفي

APPLICATION FOR OPENING AN ACCOUNT

Surname: Surname:

Names: Names:

Residence address:

Zip-code:

Residence address:

Zip-code:

Town: Town:

Country: Country:

Family situation: Family situation:

Maiden name: Maiden name:

Date and place of birth: Date and place of birth:
Nationality: Nationality:

Phone (home): Phone (home):

Phone (mobile): Phone (mobile):

Email: Email: 

ACCOUNT HOLDER 1 ACCOUNT HOLDER 2

PERSONAL SITUATION PERSONAL SITUATION

ACCOUNTS

BANK CARDS AND SERVICES

SIGNATURES

Civil status: Civil status: M. Mrs. Ms.

Married Married

Individual current account       

ATM card                                        Internet banking

Insurance for means of paymentDebit card                                      

Credit card

Joint current account     Savings account

Separated
Divorced DivorcedWidow

Single Single

CADRE RÉSERVÉ À YOURBANK

PROFESSIONAL SITUATION

Active

Student

Retired

Job seeker

Monthly net income:       

PROFESSIONAL SITUATION

Active

Student

Retired

Job seeker

Monthly net income:       

ACCOUNT HOLDER 1                           ACCOUNT HOLDER 2                         BRANCH MANAGER

Date :
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F2.3 أداة التدريب المساعدة

استخدام ماكينة الصراف اآللي ATM لسحب المال

سوف نتدرب اآلن عىل استخدام ماكينة الصراف اآللي ATM، مقلدين عملية سحب نقدي من حساب اإلدخار.

الخطوة رقم 1: أدخل البطاقة

الخطوة رقم 2: أدخل الرمز السري المؤلف من أربعة أرقام

الخطوة رقم 3: إختار نوع العملية

الخطوة رقم 4: إختر نوع الحساب

أدخــل بطاقتــك فــي الماكينــة )مــن الممكــن أن تــرى فتحــة خضــراء مضيئــة، أو 

أي نــوع آخــر مــن الفتحــات(.

ــة  ــن أربع ــون م ــري المك ــزك الس ــك إدراج رم ــح، علي ــة المفاتي ــتخدام لوح باس

ــرى أحــد رقمــك خــال إدراجــه، كمــا  أرقــام. ولكــن إحــرص دائمــاً عــى أن ال ي

ال تشــارك هــذا الرقــم مــع أي أحــد. إدخــال هــذا الرقــم خطــأ ألكثــر مــن ثــاث 

ــة. ــؤدي إىل حجــز بطاقتــك داخــل الماكين مــرات، ســوف ي

ــارات عــى شاشــة العــرض  ــد مــن الخي ــرى العدي ــة ســوف ت فــي هــذه المرحل

مثــل، ســحب، تحويــل، طلــب رصيــد... إلــخ. فــي حالتنــا هــذه، عليــك اختيــار 

"ســحب المــال".

فــي حــال كانــت بطاقتــك موصلــة اىل حســابات مصرفيــة مختلفــة، ســيكون 

عليــك اختيــار الحســاب الــذي تريــد ســحب األمــوال منــه.
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عليك أن تعرف بأنك كزبون لمؤسسة مالية، عليك مسؤوليات، كما أن لك حقوق أيضاً!

دعونا نتعرف عىل تلك الحقوق!

الخطوة رقم 5: إختر المبلغ

الخطوة رقم 6: اقبض المبلغ

الخطوة رقم 7: عملية أخرى، أو إنهاء الجلسة

ــى  ــط ع ــم اضغ ــحبه ث ــد س ــذي تري ــغ ال ــك إدراج المبل ــم، علي ــذا القس ــي ه ف

مفتــاح الدخــول ”ENTER”.  مــع التأكــد مــن أن المبلــغ ال يتجــاوز قيمــة رصيــد 

ــة. ــك ســيؤدي إىل بطــان العملي ــإن ذل حســابك، وإال ف

ــك مــن الفتحــة الموجــودة فــي أســفل  فــي هــذا الجــزء، عليــك اســتام أموال

ــة. الماكين

فــي هــذه اللحظــة، يمكنــك اختيــار عمليــة أخــرى، إذا مــا رغبــت، أو بإمكانــك 

ــذك  ــن أخ ــد م ــة، تأك ــاء المعامل ــى زر إنه ــط ع ــد الضغ ــة، بع ــاء المعامل إنه

ــة. البطاق

مالحظات:
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F2.4 أداة التدريب المساعدة

بطاقات التوصيف - مبادئ حماية الزبون

بطاقة الشرح رقم 2بطاقة الشرح رقم 1

بطاقة الشرح رقم 4بطاقة الشرح رقم 3

أنا أمتلك مزرعة للدجاج.

لقــد قمــت مؤخــراً بالتعاقــد مــع مؤسســة 

قــرض  عــى  للحصــول  أصغــر،  تمويــل 

عــى  بالضبــط  حصلــت  لقــد  مزرعــة. 

ــهر،  ــة أش ــال ثاث ــه. خ ــذي أردت ــغ ال المبل

ســأبيع دجاجــي ،وســيكون لــدي مبلــغ كبير 

مــن المــال. ومــع ذلــك، يتوجــب علــي اآلن 

أن أبــدأ بتســديد أقســاط القــرض الشــهرية 

ــر، ــل األصغ ــة التموي إىل مؤسس

ــاً أي دخــل مــن  ــدي حالي ــس ل ــه لي ــع أن م

ــات.  ــديد الدفع ــن تس ــي م ــي يمكّنن أعمال

يبــدو لــي اآلن، بــأن هــذا القــرض لــم يكــن 

ــي. ــع احتياجات متناســباً م

 هل يبدو هذا طبيعياً؟

لقــد قمــت بالتعاقــد مــع البنــك للحصــول 

ــراء  ــل ش ــن أج ــا م ــن: أحدهم ــى قرضي ع

ــة نفقــات  ــزل، واآلخــر مــن أجــل تغطي من

ــة. ــام الماضــي، الديني ــة الع احتفالي

لتســهيل  ناريــة  دراجــة  شــراء  اآلن  أود 

منحــي  يرفــض  البنــك  أن  إال  تنقاتــي، 

ثالثــاً. قرضــاً 

فهل هذا طبيعي؟

ما الذي يمكنني فعله بهذا الخصوص؟

أنا زبون إلحدى المؤسسات المالية. 

حاولت كثيــراً فهم المصطلحات والشــروط 

والرســوم المصاحبــة للمنتــج االدخــاري، إال 

الــذي  بمعلوماتهــا  الخــاص  الكتيــب  أن 

أعطونــي إيــاه، مطبــوع بخــط صغيــر جــداً، 

ــات  ــة المصطلح ــم كاف ــم أفه ــي ل ــا أنن كم

ــتخدمة. المس

ما الذي علي فعله؟ 

لــدي حســاب جــاري وحســاب إدخــار لــدى 

إحــدى المؤسســات الماليــة.

ولكننــي لســت ســعيداً ألنــه عــى دفــع 

رســوم إداريــة عاليــة عــى حســابي الجــاري، 

ــا عــى حســاب  ــي آخذه ــدة الت ــا الفائ فيم

ــداً. ــار منخفضــة ج اإلدخ

هذا يبدو غير عادل بالنسبة لي. 

فهل هذا طبيعي؟ 

ــف الــــمــــالــــي ــف الــــمــــالــــيالـــــتــــثــــقــــيــــ الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي ــف الــــمــــالــــيالـــــتــــثــــقــــيــــ الـــــتــــثــــقــــيــــ
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بطاقة الشرح رقم 6بطاقة الشرح رقم 5

بطاقة الشرح رقم 7

ــادراً عــى  ــد ق ــم أع ــون ول ــل بالدي ــا مثق أن

تســديد أقســاط ديونــي ألننــي قــد فقــدت 

ــي مؤخــراً. عمل

ــه البنــك إذا  ــدي خــوف ممــا قــد يقــوم ب ل

ــون. ــا توقفــت عــن تســديد الدي م

فهــل باســتطاعتهم القــدوم إىل منزلــي 

ممتلــكات  أو  ممتلكاتــي  ومصــادرة 

ربمــا أســوأ مــن ذلــك؟ أو  عائلتــي، 

ــوص  ــك بخص ــع البن ــدة م ــف بش ــا أختل أن

ــا حصــل مؤخــراً. م

فإىل من يجب أن  ألجأ؟

بإمكانــه  البنــك مــن  هــل هنــاك فــي 

؟  تي عد مســا

إن موظــف البنــك الــذي يقــوم باإلشــراف 

ــي  ــد وصلن ــه ق ــم بأن ــه عل عــىل حســابي، لدي

ــي.  ــهر الماض ــي الش ــال ف ــن الم ــر م ــغ كبي مبل

ــد  ــع أح ــر م ــة األم ــه مناقش ــل بإمكان فه

أفــراد عائلتــي مــن دون تصريــح منــي؟ 

ــف الــــمــــالــــي ــف الــــمــــالــــيالـــــتــــثــــقــــيــــ الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ



128

كتيب المتدرب

ة
ق
ها بث

م
دا

خ
ست

وا
ة 

مالي
ت ال

سا
س

ؤ
م

ىل ال
ف إ

ر
ع
ت

التصميم والتوصيل المناسبين للمنتج

عــى المؤسســات الماليــة ضمــان أن منتجاتهــا وقنــوات توزيعهــا قــد تــم تصميمهــا بطريقــة ال تــؤذي المنافــع المتوقعة 

لزبائنهــا. عليهــم أن يأخــذوا باالعتبــار خصائــص الزبائــن عنــد قيامهــم بتصميــم منتجاتهــم وأقنيــة توزيعها.

منع المديونية الزائدة

نعــم، فهــذا طبيعــي جــداً.  فــا وجــود لهكــذا حــق فــي اقتــراض األمــوال . فبمنعهــم لزبائنهــم مــن الوقــوع تحــت ثقــل 

الديــون، فــإن المصــرف هنــا يقــوم بحمايتــك. فالمبــدأ يتطلــب أن تقــوم المؤسســات الماليــة باتخــاذ التدابيــر التــي 

تضمــن بــأن القــروض ال يتــم منحهــا مــا لــم يكــن المقتــرض قــادراً عــى إثبــات مقدرتــه عــى رد الديــن. وبــأن القــرض 

لــن يــؤدي إىل وضــع المقترضيــن فــي خطــر الوقــوع فــي المديونيــة الزائــدة

الشفــافية

عليــك أن تطلــب مــن طاقــم الموظفيــن فــي المصــرف، تزويــدك بمعلومــات إضافيــة. فهــذا حقــك، والمؤسســات 

ــروط  ــوم والش ــإن الرس ــرى، ف ــارة أخ ــؤول. وبعب ــح ومس ــوم واض ــام رس ــم نظ ــدأ تقدي ــال لمب ــة باالمتث ــة ملزم المالي

ــا. ــهل فهمه ــة يس ــن بلغ ــا للزبائ ــم إيصاله ــوح ويت ــب بوض ــب أن تكت ــة، يج ــات المالي ــة للمنتج المصاحب

التسعير المسؤول

ــات  ــى المؤسس ــة. فع ــات إضافي ــزودك بمعلوم ــك أن ي ــي البن ــاباتك ف ــن حس ــؤول ع ــف المس ــن الموظ ــب م اطل

ــاح  ــق أرب ــوا مــن تحقي ــن ليتمكن ــاول الزبائ ــا ســتكون فــي متن ــأن رســومها، شــروطها وإجراءاته ــة أن تضمــن ب المالي

معقولــة ألعمالهــم. فعــى المؤسســات الماليــة القيــام بالجهــد الــازم لضمــان أن األمــوال المودعــة لديهــم ســتحقق 

ــدة عــادل. أرباحــاً ينتجهــا معــدل فائ

التعامل المنصف والمحترم مع العمالء

إن المؤسســات الماليــة ملزمــة بالتعامــل مــع زبائنهــم بانصــاف واحتــرام. فــا يجــوز لهــم ممارســة التمييــز مــن أي نــوع. 

كمــا عليهــم أن يضمنــوا أن تدابيــراً مناســبة قــد تــم وضعهــا لتحــري وعــاج حــاالت الفســاد أو أي تصــرف عدوانــي مــن 

قبــل وكائهــم أو موظفيهــم، وخاصــة عنــد منــح القــروض وتحصيــل الديــون. 

آليات معالجة الشكاوى

عــى المؤسســات الماليــة امتــاك آليــات للتدخــل فــي الوقــت المناســب فــي حالــة حــدوث مشــاكل واحتجاجــات مــن 

طــرف زبائنهــم. فعليهــم اســتخدام تلــك اآلليــات فــي فــض المشــكات الشــخصية وتحســين منتجاتهــم وخدماتهم.

خصوصية بيانات الزبون

إن الخصوصيــة فــي كل مــا يتعلــق ببيانــات الزبائــن ، يجــب احترامهــا وفقــاً للقوانيــن واألنظمــة التــي تفرضهــا القوانين 

فــي كل دولــة. فــا يجــوز اســتعمال تلــك البيانــات إال ألغــراض محــددة يســمح بهــا القانــون، مــا لــم يتــم االتفــاق عــى 

عكــس ذلــك مــع الزبــون.
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الــحــالــة بــطــاقــات 

الــحــالــة بــطــاقــات 

الــحــالــة بــطــاقــات 

الــحــالــة بــطــاقــات 

ترغــب رنــا فــي شــراء هاتــف ذكــي للقيــام ببعــض 

التدريبــات عــى اإلنترنــت. الهاتــف باهــظ الثمــن، 

إال أنهــا قــادرة عــى وضــع بعــض المــال جانبــاً فــي 

كل شــهر ممــا ســيمكنها مــن جمــع مــا يكفــي 

ــة الســنة. لشــراء الهاتــف بنهاي

ــد  ــراءات ق ــب أي إغ ــا تجن ــك، عليه ــل ذل ــن أج م

ــراض  ــا ألغ ــن مدخراته ــحب م ــا إىل الس ــؤدي به ت

ثانويــة. شــريطة بــدء المؤسســات الماليــة بخدمــة 

الاجئيــن مثلهــا، إنهــا ترغــب بفتــح حســاب إدخــار 

عــادي يمكنهــا مــن ادخــار المــال تحقيقــاً لهدفهــا، 

ــا الخاصــة. وبإمكانياته

مــا األســئلة التــي عليــك طرحها عىل المؤسســات 

ــج  ــا المنت ــي لديه ــة الت ــاد المؤسس ــة، إليج المالي

المناســب لرنــا؟

 تنــاول كريــم العشــاء مــع صديقــه، حيــث تناقشــا 

فــي موضــوع تقاعدهمــا. لقــد قــرر كل منهمــا البــدء 

ــاك  ــن امت ــن م ــا متأكدي ــده، ليكون ــار لتقاع باالدخ

مــا يكفــي للمعيشــة عندمــا يحيــن الوقــت.

ال يرغــب كريــم بــأن يكــون بمقــدوره  الســحب مــن 

ــدة  ــى فائ ــى أع ــول ع ــه بالحص ــع رغبت مدخراته،م

ممكنــة.

فــي البــدء، لــم يكــن صديقــه متجاوبــاً إال أنــه، وبعــد 

الكثيــر مــن النقــاش، توافقــا عــى أن يفتــح كريــم 

حســاب ادخــار ألجــل معيــن.

مــا األســئلة التــي عليــك طرحها عىل المؤسســات 

ــج  ــا المنت ــي لديه ــة الت ــاد المؤسس ــة، إليج المالي

المناســب لكريــم؟

أنهــى صابــر للتــو حضــور جلســة تدريبية عــىل التثقيف 

المالــي، قامــت الحكومــة المحليــة بتنظيمهــا بالتعــاون 

مــع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، NGOs، فــي 

محاولــة لمســاعدة العائديــن عــىل االســتفادة مــن 

ــة. لقــد كان موضــوع الجلســة )ادخــر  الخدمــات المالي

بعــض المــال لليــوم الممطــر(.

هــو اآلن مصمــم عــىل وضــع بعــض المــال جانبــاً فــي 

كل شــهر، حتــى ولــو كان المبلــغ صغيــراً. إنــه يتمنــى، 

بالشــراكة مــع ناديــة، فتــح حســاب إدخــار مــرن.

مــا األســئلة التــي عليــك طرحها عىل المؤسســات 

ــج  ــا المنت ــي لديه ــة الت ــاد المؤسس ــة، إليج المالي

المناســب لصابــر؟

ــذي  ــال ال ــض الم ــاً بع ــع جانب ــور أن تض ــب ن ترغ

يرســله لهــا والداهــا، لتتمكــن مــن شــراء أثــاث 

جديــد لمنزلهــا. فهــي ترغــب فــي ادخــار مبلــغ ثابت 

ــم  ــد أن يت فــي كل شــهر، ولمــدة ســنة. كمــا ال تري

ــر  ــاه، وهــي تفك ــذي تتلق ــا لتنفــق المــال ال إغراءه

فــي حســاب يمكنهــا مــن تحقيــق أهــداف عائلتهــا. 

زوجهــا ال يعتقــد بضــرورة فتــح حســاب ادخــار فــي 

ــك، وبعــد مناقشــة األمــر  ــة. مــع ذل مؤسســة مالي

ــاب  ــح حس ــور فت ــررت ن ــبات، ق ــدة مناس ــي ع ف

ادخــار تعاقــدي، ممــا يمكنهــا مــن القيــام بإيداعــات 

ــه ولمــدة محــددة. ــة في شــهرية ثابت

مــا األســئلة التــي عليــك طرحها عىل المؤسســات 

ــج  ــا المنت ــي لديه ــة الت ــاد المؤسس ــة، إليج المالي

المناســب لوالــدي نــور؟

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

F2.5 أداة التدريب المساعدة

بطاقات مع سيناريوهات عن الحاجات إىل منتج اإلدخار

ســيــنــاريــو 1 

ســيــنــاريــو 3 

ســيــنــاريــو 2 

ســيــنــاريــو 4 

نـــا
ر

كريم

صابر

نــور
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F2.6 أداة التدريب المساعدة

نموذج لإلفادة عن زيارة لمؤسسة مالية

الخصائص الواجب أخذها باالعتبار 

عند اختيار مؤسسة مالية

أسئلة لطرحها عىل موظفي 

المؤسسة المالية

خصائص المؤسسة المالية

القرب الجغرافي

سمعة ومصداقية المؤسسة المالية

اإلحتياطات ونوعية الخدمات الغير - مالية )التدريب المهني، 

التثقيف المالي...(

الخدمات عن بعد )التحقق من الرصيد عبر اإلنترنت، تنبيهات 

عن اإلنفاق عبر الرسائل النصية SMS، الخدمات المصرفية 

عبر الهاتف( مع التكاليف

نوعية الخدمات وطاقم الموظفين )أوقات االنتظار، إحترام 

الزبائن، اللغات المحكية، سرعة الخدمة...(

عند الحاجة، شروط االنتساب إىل المؤسسة )التسجيل، تكرار 

اإلجتماعات، قدرة األعضاء عىل اتخاذ القرارات(

الشفافية فيما يخص األعباء، األحكام والشروط، نوعية 

المعلومات المعطاة للزبائن

1/3
زيارة المؤسسة:                                         

)أكمل الجدول اآلتي بكل منتج تم عرضه عليك من قبل المؤسسة التي زرتها(.

المنتج:               
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الخصائص الواجب أخذها باالعتبار 

عند اختيار مؤسسة مالية

أسئلة لطرحها عىل موظفي 

المؤسسة المالية

خصائص المؤسسة المالية

تصميم المنتجات لفئات محددة من الزبائن )طالب، 

الموظفين بأجر، المتقاعدين...(

تعهد األعمال الخيرية )صناديق التضامن، رعاية المؤسسات 

الخيرية...(

)فيما يتعلق باألشخاص ممن يتلقون أو يرسلون األموال إىل 
قريب(، وجود فرع للمؤسسة في منطقة القريب، أو قربها من 

مكان إقامته

2/3

خصائص منتجات المؤسسة المالية )في حالة، االدخار(

سهولة الوصول إىل المدخرات/ مرونة السحوبات

سهولة االستخدام

شروط فتح حساب اإلدخار

عنصر األمان
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الخصائص الواجب أخذها باالعتبار 

عند اختيار مؤسسة مالية

أسئلة لطرحها عىل موظفي 

المؤسسة المالية

خصائص منتجات المؤسسة المالية )في حالة، االدخار(

سعر الفائدة

إمكانية االستفادة من المنتجات والخدمات األخرى التي 

تقدمها المؤسسة المالية

تكاليف االدخار )األعباء، الجزاءات(

السيولة

القيم األخالقية للمنتج )استدامة التمويل، مراعاة البيئة، القيم 

اإلسالمية...(

3/3

مالحظات:
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F2.1 أداة التدريب المساعدة

بطاقات التوصيف )األجوبة(

وكيل خدمة الزبائننموذج طلب فتح حساب

بــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 2 . األجــوبـــةبــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 1 . األجــوبـــة

موظف، أمين صندوقمدير الفرع

بــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 4 . األجــوبـــةبــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 3 . األجــوبـــة

لوحة االعاناتحارس األمن

بــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 6 . األجــوبـــةبــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 5 . األجــوبـــة

قسيمة سحب نقديرفوف عرض المستندات

بــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 8 . األجــوبـــةبــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 7 . األجــوبـــة

قسيمة إيداع نقديالشيك

بــطــاقــات الــتــوصــيــف رقــم 10 . األجــوبـــةبــطــاقــــات الــتــوصــيــــف رقــم 9 . األجــوبـــة
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F2.4 أداة التدريب المساعدة

مع األجوبة

بطاقة الشرح رقم 1

أنا أمتلك مزرعة للدجاج.

لقــد قمــت مؤخــراً بالتعاقــد مــع مؤسســة تمويــل 

لقــد  مزرعــة.  قــرض  عــى  للحصــول  أصغــر، 

حصلــت بالضبــط عــى المبلــغ الــذي أردتــه. خــال 

ثاثــة أشــهر، ســأبيع دجاجــي ،وســيكون لــدي 

مبلــغ كبيــر مــن المــال. ومــع ذلــك، يتوجــب علــي 

ــهرية  ــرض الش ــاط الق ــديد أقس ــدأ بتس اآلن أن أب

ــر، ــل األصغ ــة التموي إىل مؤسس

ــي  ــاً أي دخــل مــن أعمال ــدي حالي ــه ليــس ل مــع أن

يمكّننــي مــن تســديد الدفعات. يبــدو لــي اآلن، بأن 

هــذا القــرض لــم يكــن متناســباً مــع احتياجاتــي.

 هل يبدو هذا طبيعياً؟

مبادئ حماية

الزبون المطبقة

التصميم والتسليم المناسبين للمنتج.

أن  مــن  التأكــد  الماليــة  المؤسســات  عــى 

بطريقــة  توزيعهــا مصممــة  وأقنيــة  منتجاتهــم 

ال تضــر بمصالــح الزبائــن. كمــا عليهــم األخــذ 

قيامهــم  عنــد  زبائنهــم،  خصائــص  بالحســبان 

التوزيــع. أقنيــة  مــع   منتجاتهــم  بتصميــم 

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

بطاقة الشرح رقم 2

للحصــول  البنــك  مــع  بالتعاقــد  قمــت  لقــد 

ــزل،  ــن أجــل شــراء من ــا م ــن: أحدهم عــى قرضي

واآلخــر مــن أجــل تغطيــة نفقــات احتفاليــة العــام 

الماضــي، الدينيــة.

أود اآلن شــراء دراجــة ناريــة لتســهيل تنقاتــي، إال 

أن البنــك يرفــض منحــي قرضــاً ثالثــاً.

فهل هذا طبيعي؟

ما الذي يمكنني فعله بهذا الخصوص؟

مبادئ حماية

الزبون المطبقة

منع المديونية الزائدة.

نعــم، فهــذا طبيعــي جــداً.  فــا وجــود لهكــذا 

ــم  ــم لزبائنه ــوال . فبمنعه ــراض األم ــي اقت ــق ف ح

مــن الوقــوع تحــت ثقــل الديــون، فــإن المصــرف 

ــوم  ــب أن تق ــدأ يتطل ــك. فالمب ــوم بحمايت ــا يق هن

المؤسســات الماليــة باتخــاذ التدابيــر التــي تضمــن 

بــأن القــروض ال يتــم منحهــا ما لــم يكــن المقترض 

ــأن  ــن. وب ــه عــى رد الدي قــادراً عــى إثبــات مقدرت

ــي  ــن ف ــع المقترضي ــؤدي إىل وض ــن ي ــرض ل الق

ــد. ــة الزائ ــوع فــي المديوني خطــر الوق

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ
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بطاقة الشرح رقم 3

بطاقة الشرح رقم 4

بطاقة الشرح رقم 5

أنا زبون إلحدى المؤسسات المالية. 

والشــروط  المصطلحــات  فهــم  كثيــراً  حاولــت 

أن  إال  االدخــاري،  للمنتــج  المصاحبــة  والرســوم 

الكتيــب الخــاص بمعلوماتهــا الــذي أعطونــي إيــاه، 

ــم  ــم أفه ــي ل ــا أنن ــداً، كم ــر ج ــط صغي ــوع بخ مطب

المســتخدمة. المصطلحــات  كافــة 

ما الذي علي فعله؟ 

لــدي حســاب جــاري وحســاب إدخــار لــدى إحــدى 

المؤسســات الماليــة.

ــوم  ــع رس ــى دف ــه ع ــعيداً ألن ــت س ــي لس ولكنن

إداريــة عاليــة عــى حســابي الجــاري، فيمــا الفائــدة 

التــي آخذهــا عــى حســاب اإلدخــار منخفضــة 

جــداً.

هذا يبدو غير عادل بالنسبة لي. 

فهل هذا طبيعي؟ 

ــا مثقــل بالديــون ولــم أعــد قــادراً عــى تســديد  أن

أقســاط ديونــي ألننــي قــد فقــدت عملــي مؤخــراً.

لــدي خــوف ممــا قــد يقــوم بــه البنــك إذا مــا 

الديــون. تســديد  عــن  توقفــت 

فهــل باســتطاعتهم القــدوم إىل منزلــي ومصــادرة 

ــوأ  ــا أس ــي، أو ربم ــكات عائلت ــي أو ممتل ممتلكات

مــن ذلــك؟

مبادئ حماية

الزبون المطبقة

مبادئ حماية

الزبون المطبقة

مبادئ حماية

الزبون المطبقة

الشفافية.

عليــك أن تطلــب مــن طاقــم الموظفيــن فــي 

ــذا  ــة. فه ــات إضافي ــدك بمعلوم ــرف، تزوي المص

ــال  ــة باالمتث ــة ملزم ــات المالي ــك، والمؤسس حق

لمبــدأ تقديــم نظــام رســوم واضــح ومســؤول. 

وبعبــارة أخــرى، فــإن الرســوم والشــروط المصاحبة 

للمنتجــات الماليــة، يجــب أن تكتــب بوضــوح 

ــا. ــهل فهمه ــة يس ــن بلغ ــا للزبائ ــم إيصاله ويت

التسعير المسؤول.

اطلــب مــن الموظــف المســؤول عــن حســاباتك 

فــي البنــك أن يــزودك بمعلومــات إضافيــة. فعــى 

ــومها،  ــأن رس ــن ب ــة أن تضم ــات المالي المؤسس

شــروطها وإجراءاتهــا ســتكون فــي متنــاول الزبائــن 

ــة ألعمالهــم.  ــاح معقول ــوا مــن تحقيــق أرب ليتمكن

فعــى المؤسســات الماليــة القيــام بالجهــد الــازم 

لضمــان أن األمــوال المودعــة لديهــم ســتحقق 

أرباحــاً ينتجهــا معــدل فائــدة عــادل.

التعامل المنصف والمحترم مع الزبائن.

إن المؤسســات الماليــة ملزمــة بالتعامــل مــع 

لهــم  يجــوز  فــا  واحتــرام.  بانصــاف  زبائنهــم 

ــم أن  ــا عليه ــوع. كم ــن أي ن ــز م ــة التميي ممارس

يضمنــوا أن تدابيــراً مناســبة قــد تــم وضعهــا 

لتحــري وعــاج حــاالت الفســاد أو أي تصــرف 

عدوانــي مــن قبــل وكائهــم أو موظفيهــم، وخاصــة 

عنــد منــح القــروض وتحصيــل الديــون.

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ
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بطاقة الشرح رقم 6

بطاقة الشرح رقم 7

أنــا أختلــف بشــدة مــع البنــك بخصــوص مــا 

مؤخــراً. حصــل 

فإىل من يجب أن  ألجأ؟

هل هناك في البنك من بإمكانه مساعدتي؟ 

عــىل  باإلشــراف  يقــوم  الــذي  البنــك  إن موظــف 

حســابي، لديــه علــم بأنــه قــد وصلنــي مبلــغ كبيــر مــن 

ــي.  ــهر الماض ــي الش ــال ف الم

ــراد  ــد أف ــع أح ــر م ــة األم ــه مناقش ــل بإمكان فه

عائلتــي مــن دون تصريــح منــي؟ 

مبادئ حماية

الزبون المطبقة

مبادئ حماية

الزبون المطبقة

آليات معالجة الشكاوى.

عــى المؤسســات الماليــة امتــاك آليــات للتدخل 

فــي الوقــت المناســب فــي حالــة حــدوث مشــاكل 

فعليهــم  زبائنهــم.  طــرف  مــن  واحتجاجــات 

ــكات  ــض المش ــي ف ــات ف ــك اآللي ــتخدام تل اس

ــه. ــم وخدمات ــين منتجاته ــخصية وتحس الش

خصوصية بيانات العميل.

ببيانــات  يتعلــق  مــا  كل  فــي  الخصوصيــة  إن 

الزبائــن، يجــب احترامهــا وفقــاً للقوانيــن واألنظمة 

التــي تفرضهــا القوانيــن فــي كل دولــة. فــا يجــوز 

اســتعمال تلــك البيانــات إال ألغــراض محــددة 

ــى  ــاق ع ــم االتف ــم يت ــا ل ــون، م ــا القان ــمح به يس

ــون. ــع الزب ــك م ــس ذل عك

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ

ــف الــــمــــالــــي الـــــتــــثــــقــــيــــ
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G
إدارة المخاطر

والتـــــأمين

اإلجابات:  

G1:b; G2:c; G3:a; G4:b

G1. أي من الجمل اآلتية، ال عالقة لها بالتأمين؟ 
◻a. التعرض لإلفاس.

◻b. أن تكون حزيناً.
◻c. التعرض إىل حادث عمل.

◻d. الوقوع ضحية للنيران.

G2. تستعرض الالئحة في أدناه، تدابير الحماية من المخاطر، ما عدا واحدة، ما هي؟
◻a. إمتاك المدخرات.

◻b. االشتراك في برنامج للتأمين.
◻c. إرسال األموال.

◻d. استخدام الناموسية.

G4. ما هو االستثناء؟
◻a. مستند تعطيه شركة التأمين إىل حامل البوليصة  ينص عى أحكام وشروط عقد التأمين.

◻b. شرط محدد، ظرف، أو وضع عادة ما يتم ذكره في العقد، بأنه غير مغطى بالتأمين.
◻c. مطالبة بالدفع عن خسارة مغطاة بالتأمي.

G3. يوفر لنا التأمين حماية ضد احتمال الخسارة
◻a. صح
◻b. خطأ
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1. إدارة المخاطر

الـتـعريـف

الخطــر هــو حــدث متوقــع إىل حــد مــا قــد يكــون لــه تأثيــر ضــار علينــا أو عــى عوائلنــا. تختلــف احتمــاالت المخاطــر، 

كمــا تختلــف عواقبهــا مــا بيــن بســيطة و بالغــة الخطــورة،  تبعــاً لطبيعــة الخطــر، ولمواصفــات األشــخاص أو األماكــن 

المتأثــرة بــه.

ــه أو غيــر  ــأن شــيء غيــر مرحــب ب ــد ب الخطــر:   الخطــر هــو موقــف يكــون فيــه احتمــال تهدي

ــه ســيحدث. مرغــوب في

G1.1 أداة التدريب المساعدة

بطاقات توصيف المخاطر

البطالة

حادث عمل
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حريق

المرض

موت
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مــع األخــذ باالعتبــار، المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا أنــت وعائلتــك، اكتــب المخاطــر داخــل المربعــات تبعــاً 

لتواترهــا )احتمــال وقوعهــا( وكلفتهــا. كمثــال عــى ذلــك، فالمــوت شــيء مــا نــادر الحــدوث نســبياً )مــرة!( إال أن 

تكاليفــه باهظــة عــى العائلــة.

تــذكــر!

هناك العديد من التدابير الوقائية التي يمكنك اتخاذها 

لحماية نفسك:

• استبعاد/ تافي الخطر )مثل، تفريش األسنان(
• تحويل الخطر نحو طرف ثالث )كجمعية منفعة 

متبادلة، أو شركة تأمين(

• توقع تأثيرات الخطر واالستعداد لمواجهته 
)باالدخار، عى سبيل المثال(

هناك العديد من التدابير الوقائية التي يمكنك

اتخاذها لحماية نفسك وعائلتك من هذا الخطر.

اكتب تلك التدابير تحت مظلة.

كمــا تــرون، تختلــف احتمــاالت حــدوث المخاطــر، كمــا تختلــف عواقبهــا فيمــا بيــن بســيطه اىل بالغــه الخطــوره، 

تبعــا لطبيعــه الخطــر وخصائــص الشــخص او المــكان المتاثــر بــه.

التكلفة

كرار
الت

مقبولة

متكرر

نادر

متوسط

التكرار

كبيرة جداًكبيرة إىل حد ما
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G1.2 أداة التدريب المساعدة

مظلتي

• المخاطر متأصلة في الحياة.

• بعض المخاطر يمكن توقعها، وأنت بحاجة إىل اتخاذ التدابير المؤدية إىل التقليل من تأثيراتها.

ــة البســيطة؛ االدخــار أساســي  ــر كثيــراً بالحــاالت الطارئ • مــن الضــروري االحتفــاظ بصنــدوق للطــوارئ كــي ال تتأث
للتقليــل مــن قابليتــك للتأثــر. 

• بالنسبة لألنواع األخرى من الطوارئ، قد تكون المدخرات الشخصية غير كافية: وهنا يأتي دور التأمين.

• عليك اتخاذ التدابير لحماية نفسك وعائلتك.

رسائل أساسية
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2. نصائح لتنشئة صندوقك للطوارئ
• ابــدأ بوضــع بعــض المــال جانبــاً للطــوارئ الشــخصية، بشــكل يومــي أو أســبوعي، حتــى ولــو كانــت المبالــغ صغيرة، شــيئاً 

فشــيئاً، ســينمو صندوقك.

• احتفــظ بمالــك فــي مــكان آمــن، مــن األفضــل خــارج البيــت، حيــث ال يطالــه أحــد. فتــح حســاب إدخــار، إن أمكــن 
قــد يكــون فكــرة جيــدة.

• قــم بادخــار مبالــغ متفاوتــة،  تبعــاً للمبلــغ الــذي تتقاضــاه فــي أي مناســبة محــددة. فليــس مــن الضــروري أن تدخــر 
نفــس المبلــغ فــي كل مــرة.

• افعــل كل مــا بوســعك لتخفيــض النفقــات غيــر الضروريــة. كل شــخص بإمكانــه االدخــار بغــض النظــر عــن مقــدار مــا 
يكســبه، حتــى ولــو كان مبلغــاً صغيــراً.

قــرر كريــم إنشــاء صنــدوق للطــوارئ. لفعــل ذلــك، يقــرر وضــع جــدول يشــير 

إىل كل إيــرادات العائلــة خــال الســنة الماضيــة. يبــدو الجــدول عــى هــذا 

الشــكل.

أسئلة تتعلق بكريم وعائلته

ــبه  ــذي تكس ــغ ال ــي المبل ــو إجمال ــا ه • م
عائلــة كريــم عــى مــدى 12 شــهراً )آخذيــن 

باالعتبــار إمكانيــة كــون الدخــل ثابتــاً أو 

ــراً(؟  متغي

• ما هو معدل الدخل الشهري للعائلة؟

• مــا هــو إجمالــي المبلــغ الــذي يحتاجــون 
الدخــاره فــي صنــدوق الطــوارئ؟

دراسة
حالة رقم 1

صندوق كريم  للطوارئ

  

1950
1750
1950
1850
2050
2100
1950
1900
1700
1600
2000
1600

22600

الشهر

مدخول عائلة كريم عىل مدى السنة

المبلغ بالدوالر

 كانون ثاني

 شباط

 آذار

 نيسان

 أيار

 حزيران

 تموز

 آب

 أيلول

 تشرين أول

 تشرين ثاني

 كانون أول

المجموع
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3. افهم بوليصة التأمين

تــذكــر!

أن صندوقــك للطــوارئ مخصــص لتغطيــة نفقــات الطــوارئ الصغيــرة نســبياً. فمعظمكــم لــن يكــون قــادراً عــى وضــع 

المــال جانبــاً لمواجهــة الطــوارئ الكبــرى، كالعــاج الطبــي طويــل المــدى، أو مــوت أحــد أفــراد العائلــة.

إذا كنــت تخطــط للطــوارئ، فإنــك عــى األغلــب ســوف تتمكــن من تحقيــق أهدافــك. إذا كان لديــك صنــدوق للطوارئ، 

فســوف تتفــادى الســحب مــن مدخراتــك التــي خصصتهــا إلنشــاء عمــل تجــاري، أو إدخــال تحســينات عــى المنــزل، أو 

االســتثمار فــي التعليــم )لنفســك، أو ألوالدك(. كمــا ســتتفادى االســتدانة مــع دفــع فوائــد مرتفعــة.

التأمين: ما الفكرة؟

إن مبدأ التأمين، هو أن ندافع عن أنفسنا ضد خطر قد نواجهه )حادث، 

مرض، سرقة...( وأن نضع جانباً بعض المال، كي نتلقى تعويضاً يوم 

سيقع هذا الحدث.

التعريفــات

التأميــن،   هــو شــكل مــن أشــكال الحمايــة لــكل مــن شــارك فــي 

عقــد تأميــن، فــي شــكل تعويــض مالــي، نتيجــة حــوادث أو حــدث 

مغطــى بالتأميــن.

ــن  ــة م ــح، مملوك ــي الرب ــة ال تبتغ ــي منظم ــن،   ه ــركة التأمي ش

قبــل أعضائهــا بشــكل جماعــي. وهــي تقــدم التأميــن إىل أعضائهــا. 

وتعمــل مــن أجــل مصلحتهــم.

شــركة التأميــن،   هي مؤسســة تجارية تقــوم بتقديم خدمات 

التأمين. كما أن هدفها جني األربــــاح.
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ــة حــادث مــع األدوات التــي تســتخدمها إلصــاح شــريط  ــوم فــي مزرعــة الدجــاج التــي يمتلكونهــا، وقــع لنادي ذات ي

ســياج المزرعــة. لقــد عملــت مــا باســتطاعتها إليقــاف النزيــف وتضميــد الجــرح. حاولــت تجاهــل األلــم، إال أن إصبعهــا 

قــد تــورم بشــكل ســيء فــي ذلــك المســاء. حاولــت أن تعمــل فــي اليــوم التالــي، إال أن ألمهــا كان شــديداً. لقــد كانــت 

ــة، وقــد ال يكــون  خائفــة مــن أن تضطــر إىل الدخــول فــي عاجــات مكلفــة، كاألشــعة الســينية، الضمــادات، واألدوي

لديهــا المــال الكافــي لذلــك. عــادة مــا يقــوم المركــز الطبــي المحلــي باالهتمــام بالحــاالت البســيطة، و تقديــم العاجــات 

ــر وال هــي لديهــم أي بوليصــة  ــا صاب ــد يكــون باهــظ التكاليــف.  ف ــة ق ــي التدخــات الطبي ــاً، إال أن باق ــة مجان األولي

للتأميــن. لقــد كانــت قلقــة بمــا قــد يحــدث فيمــا لــو احتاجــت إىل أدويــة وعنايــة طبيــة مكلفــة. لقــد قــررت االنتظــار 

لعــدة أيــام، وعنــد الحاجــة، ســوف تطلــب مــن أحــد الزمــاء بعــض المــال لتدفــع ثمــن العــاج المكلــف. إنهــا ترغــب 

فــي تفــادي اقتــراض المــال، فيمــا لــو حــدث لهــا شــيء مماثــل مــرة أخــرى.

ــغ مــواد  ــم حــادث داخــل مســتودعه. فخــال تفري ــع لكري باألمــس، وق

ــدو عــى  ــم يب ــة، ل ــي البداي ــه. ف ــل عــى قدم ــاء، ســقط أحــد البرامي البن

ــذ  ــر. من ــكل كبي ــت بش ــاء تورم ــد المس ــه عن ــة، إال أن ــر إلصاب ــه أي أث قدم

ــتخدمين  ــمياً كمس ــجلون رس ــه مس ــع موظفي ــو وجمي ــت، فه ــض الوق بع

فــي الشــركة. بنــاًء عــى نصيحــة زميــل لــه يعمــل فــي قطــاع اإلنشــاءات، 

قــام بشــراء بوليصــة تأميــن تغطــي مصاريــف حــوادث العمــل، كالعنايــة 

صغيــر  مبلــغ  واالستشــفاء.  الطبيــة  االستشــارات  األدويــة،  الطبيــة، 

ــرة األوىل  ــا الم ــا. إنه ــاً له ــهرياً ثمن ــف ش ــب كل موظ ــن رات ــتقطع م يس

التــي يواجــه فيهــا كريــم حادثــاً منــذ شــرائه للبوليصــة. لقــد قــرر االتصــال بالشــركة 

ــد  ــم يع ــم ول ــفي كري ــد ش ــه. لق ــب اتباع ــراءات الواج ــار اإلج ــن مس ــألهم ع ليس

ــه. ــر بنفس ــع الفواتي ــة لدف بحاج

دراسة
حالة رقم 2

دراسة
حالة رقم 3

نادية تجرح يدها

كريم يجرح قدمه
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G2.1 أداة التدريب المساعدة

لعبة وعاء الكنز

لــعــبــــة وعــاء الــكــنــز

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

صحة جيدة

لــعــبــــة وعــاء الــكــنــز

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

أدوية

3

لــعــبــــة وعــاء الــكــنــز

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

مستشفى

7

لــعــبــــة وعــاء الــكــنــز

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

طبيب

4
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ــل  ــن أج ــع م ــوف تدف ــم س ــى وك ــداً مت ــرف أب ــن تع ل

النفقــات  تكــون  األحيــان  بعــض  ففــي  صحتــك. 

الصحيــة كبيــرة جــداً بمــا يتجــاوز قدراتنــا الماليــة. 

وهــذا هــو ســبب أهميــة تجميــع المخاطــر مــن خــال 

االشــتراك فــي التأميــن.

ــة  ــي حقيق ــن ف ــر، يكم ــع المخاط ــي تجمي ــر ف إن الس

أن نســاهم جميعــاً بجــزء مــن مواردنــا فــي وعــاء 

مشــترك. فــا نحتــاج للســحب منــه جميعنــا فــي 

ــط  ــل فق ــن يعم ــإن التأمي ــه، ف ــت. وعلي ــس الوق نف

ــاً. ــه مع ــاهم في ــا نس حينم

عليــك أن تدفــع مســبقاً لتكــون متأكــداً مــن حصولــك عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يغطيهــا التأميــن. 

ــر،  إن مــدى الخدمــات التــي يمكنــك الحصــول عليهــا، يعتمــد عــى مــدى مســاهمتك. فكلمــا ســاهمت أكث

ســتتمكن مــن الحصــول عــى خدمــات أكثــر.

• التأمين هو وسيلة حفظ للدخل وحماية اجتماعية.

• أن تكون مؤمناً، أي أن تتقي المخاطر.

• التأمين: هو تجميع للمخاطر.

ــون  ــن يتلق ــاً مم ــن، وخصوص ــض العاملي ــة: بع مالحظ

رواتبهــم مــن المؤسســات الرســمية )أي المســجلة فــي 

الدولــة وتقــوم بدفــع الضرائــب( لديهــم تغطيــة بالتأمين، 

إال أنهــم فــي األغلــب ال يعرفــون مــاذا تغطــي أو كيــف 

يســتخدمونها. ففــي بعــض األحيــان، ال تقــوم شــركة 

التأميــن بشــرح آليــة التأميــن بشــكل واضــح، كمــا 

ــدة. ــات معق ــتخدمون مصطلح يس

 تذكــر: المعرفــة قــوة. عليــك أن تعــرف مــا هــو التأميــن 

ــة(  ــوم بالمطالب ــف تق ــع، كي ــاة، الدف ــوادث المغط )الح
ــك  ــاً، إن كان لدي ــك دائم ــن مع ــة التأمي ــظ ببطاق احتف

واحــدة.

رسائل أساسية
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4. كيفية استخدام بوليصة التأمين
النــاس بمختلــف أنــواع المخاطــر فــي مســار حياتهــم، ففــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم هنــاك عــدد مــن المخاطــر 

المختلفــة، بعضهــا عــام ويحــدث مــع أي كان. أمــا البعــض اآلخــر فهــو خــاص بفئــة معينــة مــن النــاس.

G3.1 أداة التدريب المساعدة

بطاقات المخاطر

حريق

المرضالبطالة

موت حادث عمل

• هــل لديــك بوليصــة تأميــن؟ إذا لــم يكــن لديــك، 
فهــل تــود امتــاك واحــدة؟

• هل تعرف ما هي مصطلحات التأمين األساسية؟

أســئــلــة
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دعونا نراجع المصطلحات األساسية والتعريفات:

ــك ســتحتاج إىل مــلء  ــر أن ــاع بعــض الخطــوات. تذك ــة ناجحــة، عليــك اتب للتقــدم بمطالب

ــة مــع إرســال كافــة المســتندات الالزمــة. نمــوذج مطالب

مصطلحات التأمين األساسية

التعويض أو الصرف

البوليصة

القسط

المؤّمن/ العضو/ 

المستفيد

المطالبة

بطاقة التأمين

ــول  ــد حص ــن عن ــخص المؤّم ــن للش ــركة التأمي ــه ش ــذي تدفع ــغ ال المبل

الحــدث الــذي تــم التأميــن ضــده )غالبــاً مــا يشــار إليــه بالخطــر: حــادث، 

ــة مشــروعة. ــم مطالب ــاً لتقدي ــق، مــرض...( وموضوع حري

االتفاقيــة بيــن المؤّمــن )الزبــون( وشــركة التأميــن. تحــدد البوليصــة 

األحــكام، الشــروط، المــدة، والمخاطــر التــي تغطيهــا مــع االســتثناءات.

ثمــن أو تكلفــة بوليصــة التأميــن، غالبــاً مــا تجــزأ إىل دفعــات شــهرية أو 

فصليــة.

ــه  ــذي يغطي ــوع الخطــر ال ــد وق ــذي  سيتســلم التعويــض عن الشــخص ال

ــن. التأمي

طلب التعويض بعد الخسارة التي تغطيها بوليصة التأمين.

بطاقــة يصدرهــا متعهــدو التأميــن  كدليــل عــى أن حامــل البوليصــة  قــد 

قــام بتســديد قســط التأميــن.
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G3.2 أداة التدريب المساعدة

مراحل التقدم بمطالبة

ــن مي لتأ ا ــة  لب مطا ــم  ي تقد ــل  ح ا مر

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

إملء نموذج المطالبة 

بأسرع ما يمكن بعد 

حصول الضرر أو الخسارة 

)خالل 12 شهراً، إعتماداً 
عىل شروط البوليصة(.

ــن مي لتأ ا ــة  لب مطا ــم  ي تقد ــل  ح ا مر

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

 تحقق من أن التعويض

المدفوع، يتطابق مع 

الفائدة المتوجبة الدفع.

ــن مي لتأ ا ــة  لب مطا ــم  ي تقد ــل  ح ا مر

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

قدم المستندات التالية: 

رسالة مطالبة موقعة من 

قبل المستفيد، بطاقة 

 عضوية،  صورة عن

بطاقة الهوية...

ــن مي لتأ ا ــة  لب مطا ــم  ي تقد ــل  ح ا مر

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

إذا قبضت أقل مما 

توقعته، قم بإسماع 

شكواك، إعرف السبب 

وحاول معالجته.

ــن مي لتأ ا ــة  لب مطا ــم  ي تقد ــل  ح ا مر

الــتــثــقــيــــف الــمــالــي

إذا لم يدفع لك خالل 7 

أيام )أو الوقت المحدد 

في بوليصة التأمين(، 

إتصل مجدداً بشركة 

التأمين، للتحقق من 

مسار المعاملة.

• مــن أجــل إيجــاد منتــج التأميــن األكثــر تناســباً مــع احتياجاتــك، عليــك 
أن تحــدد أوالً ماهيــة المخاطــر التــي تواجهــك وتواجــه األشــخاص 

ــد التأميــن ضدهــا. ــي تري ــن،  والت اآلخري

• يســتخدم التأميــن مصطلحــات محــددة -  فعليــك أن تتعلمهــا جيــداً، 
لكــي تســتطيع فهــم المتــاح منهــا، واتخــاذ قــرار مبنــي عــى المعلومــات.

• كل خطــر مؤمــن قــد يتطلــب مســتندات مختلفــة عنــد التقــدم 
بالمطالبــة.

رسائل أساسية
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5. االختيار الصحيح لمنتج التأمين
ســوف نقــوم اآلن بمســاعدة شــخصياتنا )االفتراضيــة( عــىل تجــاوز بعــض الشــكوك التــي قد تســاورهم حــول بوليصات 

التأميــن الصحــي التــي قاموا بشــرائها.

G4.1 أداة التدريب المساعدة

دراسة حاالت في التأمين الصحي

اشــترك والــد رنــا فــي بوليصــة تأميــن صحــي لــه ولزوجتــه. حيــث اســتخدم جــزء مــن الحوالــة التــي أرســلتها 

لهــم رنــا مــن أجــل دفــع قســط التأميــن.

خال السنة األوىل، لم يعاني أي منهما من أية مشاكل صحية.

يعتقــد والــد رنــا أن عليــه اســترداد ولــو جــزء مــن ثمــن بوليصتــه، بمــا أنــه لــم يســتخدم البوليصــة فــي الحصــول 

عــى أي رعايــة طبيــة.

• هل والد رنا مخول حق االسترداد؟ لماذا؟ 

اشــترى كريــم بوليصــة تأميــن صحــي. خــال الشــتاء، يأتــي أحــد أقاربــه للســكن معــه، حيــث ســيقوم بمعاونتــه 

فــي المســتودع. يصــاب قريبــه بانفلونــزا حــادة، وينقــل اىل المستشــفى.

• هل ستغطي بوليصة كريم تكاليف العناية الطبية لقريبه؟ لماذا؟ 

تخشــى نــور مــن عــدم قدرتهــا عــى تســديد قســط بوليصــة التأميــن الصحــي التــي عرضــت عليهــا. هــي تــدرك 

أنهــا ســوف تكــون بحاجــة إلجــراء عمليــة جراحيــة لركبتهــا فــي الســنة القادمــة حيــث الزالــت تعانــي مــن آالمهــا 

منــذ فتــرة طويلــة.

رغــم أن القســط يســمح بالتغطيــة الصحيــة لمــدة ســنة، إال أنهــا ترغــب فــي المشــاركة ببوليصــة لمــدة ثاثــة 

أشــهر فقــط، ابتــداًء مــن الشــهر الــذي يســبق إجــراء العمليــة ولغايــة شــهرين مــن بعــد إجــراء العمليــة.

• هل بمقدور نور شراء بوليصة تأمين لثالثة أشهر فقط؟ لماذا؟

دراسة حالة رقم 1 والد رنــــا

دراسة حــــالة رقم 2 كريــــم

دراسة حــــالة رقم 3 نــــــور
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• قــد يبــدو التأميــن معقــداً. ولكــن، بمــا أنــك أصبحــت ملمــاً بالمبــادئ، يمكنــك تقييــم مــا إذا كانــت الحمايــة التــي 
تؤمنهــا لــك البوليصــة تســتحق مــا تدفعــه مــن تكلفــة.

• إذا كنــت تريــد شــراء بوليصــة تأميــن صحــي، عليــك أن تقــرر َمــن ِمــن أفــراد العائلــه ســتضمنه تلــك البوليصــة. 
بعــض الشــركات تعــرض حزمــة كاملــة للعائلــة المؤلفــة مــن أربعــة أفــراد، و تقــوم بتحميلــك رســوماً إضافيــة عــن 

كل فــرد إضافــي.

• من المهم جداً أن نتعلم القواعد التي تستخدمها كل بوليصة في احتساب قسط التأمين العائلي.

ــاً،  ــن واثق ــا. ك ــتراك به ــل االش ــروطها قب ــة وش ــم البوليص ــم فه ــن المه ــابهة. م ــت متش ــن ليس ــص التأمي • بوال
ــكوك. ــة ش ــك أي ــال إن كان لدي ــة العم ــل نقاب ــل، أو إىل ممث ــن، رب العم ــل التأمي ــدث إىل وكي وتح

• إذا كنــت مهتمــاً بشــراء بوليصــة تأميــن، أو إذا كان لديــك أي ســؤال، تحــدث فــوراً مــع وكالــة التأميــن، رب العمــل، 
أو ممثــل نقابــة العمال. 

رسائل أساسية

مالحظات:
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المرفقات والمستندات األساسية

تحديات تخصيص المال

لصندوق الطوارئ
النصائح

أفضل إعطاء كل ما أكسبه ألهلي وعائلتي )االلتزامات 

العائلية شديدة، خصوصاً في حالة الشباب والمهاجرين(

• ادخر للطوارئ الشخصية ليمكنك العناية بنفسك حين 
ال تتمكن عائلتك من مساعدتك، )خصوصاً ألولئك الذين 

يعيشون بعيداً عن بيوتهم(

• ابدأ بوضع بعض المال جانباً بشكل يومي أو أسبوعي 
للطوارئ الشخصية. حتى ولو كانت المبالغ صغيرة، شيئاً 

فشيئاً سوف ينمو صندوقك.

• احتفــظ بمالــك في مكان آمن، من األفضل خارج البيت، حين أترك المال في غرفتي، أخاف من سرقته أو ضياعه
وبالتالي لن يســتولي عليه أحد.

• افتح حســاب إدخــار )لصندوق الطوارئ، يكون الحل 
األفضل في حســاب مرن، أي بإمكانك الســحب منه في 

أي وقت(.

• ادخــر بمبالــغ متغيرة، تبعاً لكيف يدفع لك، وفي أي إن دخلي غير منتظم )موسمي(
مناسبة.

علي االستعانة بكل ما يتبقى لدي من دخل، من أجل 

تسديد الديون

• قم بوضع جدول زمني لتسديد الديون، بدءاً  بتلك  التي 
تدفع عليها فوائد عالية.

• بنفس الوقت، ابدأ بوضع بعض المال جانباً للطوارئ 
الشخصية، و بشكل يومي أو أسبوعي، حتى ولو كانت 

المبالغ صغيرة فإن ادخارك سوف ينمو.

• هل افعل كل ما باستطاعتك الستقطاع المصاريف غير بالكاد أستطيع تغطية احتياجاتي األساسية
الضرورية.

• باستطاعة أي كان أن يدخر مهما قل دخله )خصص مبلغاً 
صغيراً بالعملة المحلية لوضعه جانباً كل يوم، أسبوع، أو 

شهر(.
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األجوبة عىل التمارين

G4.1 أداة التدريب المساعدة

• هل والد رنا مخول حق االسترداد؟ لماذا؟ 

والــد رنــا غيــر مخــول باالســترداد، ألن الهــدف مــن وراء بوليصــة التأميــن، هــو حمايتــه ضــد المخاطــر. حتــى ولــم 

يصــب أي مــن أفــراد عائلتــه بمــرض أو احتــاج لرؤيــة الطبيــب، فــإن القســط الــذي دفعــه غيــر قابــل لاســترداد.

حل دراســة حالة رقم 1 والد رنا

• هل ستغطي بوليصة كريم تكاليف العناية الطبية لقريبه؟ لماذا؟

ــم تبيــن بوضــوح أنهــا ال تغطــي قريبــه. فالبوليصــة مــن هــذا النــوع، عــادة مــا تغطــي أفــراد  كا، بوليصــة كري

العائلــة المباشــرين )الــزوج، الزوجــة، األطفــال(. االســتثناء الوحيــد الممكــن، هــو أن يقــوم كريــم بدفــع قســط 

إضافــي للتأميــن عــى قريبــه قبيــل اســتامه للبوليصــة. 

حــل دراســة حالــة رقــم 2 كريــم

• هل بمقدور نور شراء بوليصة تأمين لثالثة أشهر فقط؟ لماذا؟

ليــس بمقــدور نــور شــراء بوليصــة لثاثــة أشــهر، ألن البوليصــة يتــم وضعهــا عــن مــدة ســنة. وهــي ال تســتطيع 

تغييــر عــدد األشــهر؛ بــل عليهــا دفــع القســط عــن الســنة بأكملهــا.

حــل دراســة حالــة رقــم 3 نــــور
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رنــا

رنا، تعجبني منتجاتك الطازجة. شيء جيد 

أنك تبيعينها للناس داخل المخيم.

مرحباً يا احبائي أتمنى 

أنكم قد درستم جيداً 

هذا اليوم.

سأحاول خال

العطلة التاكد من وضعنا 

المالي. اعتقد بإمكاننا 

ادخار بعض المال

هذا الشهر.

نعم جلبت هذا الشهر

اكثر كان عندي مبلغ وفكرت 

استثمرة بالفواكه المجففة النها 

التفقد قيمتها.

نعم، الحظت عندك 

الكثير من مخزون 

الفواكه المجففة.

ً بالمناسبة، غدا

ان شاء هللا سالتقي مع بسام

لنبيع بطاقات الهاتف مسبقة - الدفع. 

عندنا خطط للمستقبل ونتمنى ان 

نكون معتمدين كنقاط

بيع رسمية.

أنا فخورة  بك عاصم.

مع الوقت وبالتدريج سوف نكون 

قادرين للحصول عىل مال اكثر

لنقدم حياة أفضل  ألطفالنا.

كيف

كان يومك؟

فرحت بأنها تعجبك. واكون 

سعيدة عندما أقدم للناس 

منتجات جيدة.

كان جيد الحمد لله.

جاء الكثير من الناس لشراء

منتجات األلبان. ساتكلم مرة ثانية 

اليوم مع منسقة المخيم الست ايمان. 

سوف الح عليها كي تساعدني ببيع 

منتجاتي خارج المخيم.
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أمي، لم تتصلي بي أبداً خالل النهار،

ان شاء هللا كل شــيء بخير؟

كنت اتكلم

قبل وقت قليل مع خالتك،

وهي محتاجة لبعض المـــــال كي

تبدا بعمل جديد. وطلبت مني أن

أسألك اذا تقدرين عى إقراضها

بعض المال.

أمي، ال اقدر عى تمويل مشاريع ثانية بينما

أحاول ان اطور محلي الصغير. لذا ال استطيع اسفة، 

وبلغيها ان تتصل معي إذا لزم األمر.

انا اتفهم امي،

ولكن علينا مقاومة ضغوطات إقراض اآلخرين.

الننا نكافح ايضا ، ونحتاج ان نقدم

اولوياتنا واهدافنا.

أمي، تعرفين

صعوبة وضعنا هنا، نحاول 

ادخار قدر ما نستطيع حتى 

نقدم حياة أفضل ألطفالنا.

ولكن هذه

خالتك، وصعب 

أن نقول لها ال. 

أنت تعرفينها.

أتفق معك جدا!
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عندي أخبار جيدة.

استلمت تفويض من الحكومة المحلية.

وانتي االن قادرة عى بيع منتجاتك خارج المخيم. 

يجب ان تبدئي بالتخطيط للعمل. 

يا هللا، رائع! سأذهب حاال الستطاع 

األسعار خارج المخيم، واعرف

ما المتوفر.

عاصم، ساستغل فرصة وجودي

خارج المخيم كي اشتري بعض المنتجات 

التي أحتاجها للمحل.

لم اجرب هذه الطريقة سابقا. 

هذا شيء جميل. شكراً.

هل تحبين الدفع

بواسطة المحفظة

الرقمية؟
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لست متأكدة. ربما يكون من 

األفضل استعمال كل مدخراتنا،

وال نكون مدينين ألحد.

لكن قد تكون هذه مخاطرة فيما لو حدث

شيء ،فلن يكون لدينا أي مال للطوارئ. لنحسب التكلفة، 

وهل نقدر تحمل الدفعة األسبوعية أو الشهرية التي 

سيعرضها علينا.

الثالجة صغيرة جداً اآلن بعد صار

عندي المزيد من المنتجات. أحتاج إىل ثالجة 

جديدة، ولكن الثالجات غالية.

ال توجد مشكلة، بإمكاني إقراضك ذلك

المبلغ االن. سوف أمر لمحلك كل يوم إثنين 

الستلم الدفعة منك سيدة رنا.

اعتقد بهذا المستوى

من المبيعات. لن يكون عندي أي مشكلة

بتسديد المبلغ، ولكنه قرض مكلف.

ان شاء هللا يحدث قريباً 

حبيبتي. علينا أن نصبر.

تمنى أن نتمكن في يوم ما من االستفادة

من المنتجات المالية الرسمية. أحب امتالك حساب 

ادخار عادي الحصل عىل بطاقات ائتمان من

مصرف رسمي.

أعرف، لكن 

سنعمل سوية لتسديده في 

الوقت المحدد.

نســتطيع سؤال أحد المقرضين

غير الرســميين هنــا في المخيم. فقد 

ســمعت من بسام أن الكثير من

الاجئيــن قد اقترضوا منه.
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أمي، سأذهب

خال دقائق ألرسل لك المبلغ 

كالمعتاد. ولكن رجاًء، انتظريني حتى 

أبلغك، ألنني سأجرب متعهد

تحويل أموال جديد.

طيب حبيبتي، أنتظر رسالتك،

ولكن استعجلي بذلك، نحتاج المال 

بشكل عاجل.

املئي االستمارة رجاًء،

إنها سهلة جدا، وبعدها اذهبي 

إىل أمين الصندوق هناك، حيث 

سيكملون المعاملة معك.

تمام، ولكن

والدتي سوف تستلم 

100 دوالر بالضبط. 

صحيح؟!

أمي، اذهبي إىل سوبر ماركت ABC، فهم

وكالء، ويمكنك الحصول عىل المبلغ هناك. يوجد 

واحد عند ركن منزلك.

قبضت للتو المئة دوالر. 

كان االمر سهل جداً.

الحمد لله اكلمك قريباً،

انتبهي لنفسك.

الحمد لله، هذا رائع!

اكيد طبعا،

ليس لدينا رسوم 

مخفية.

جيد، إذا كنت

تريدين تحويل 100 دوالر،

سأحتاج ألخذ منك 105 دوالرات،  

الن لدينا 5 دوالرات كمصاريف 

إدارية عىل هذا المبلغ.

النهاية
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صابر ونادية

نادية، أعرف صعوبة االمر. 

ولكني متأكد هذا افضل ما 

يمكننا ان نقوم به.

كنت أفكر عى ان نناقش االهداف ونحاول 

نختار االفضل بينها.

بمجرد ان نحصل عى التمويل, الشيء الوحيد

الذي نحتاج ان نخطط له هو شراء االدوات الزراعية 

الن التي عندنا صارت قديمة جدا، وال اعتقد 

ستخدمنا اكثر من سنة.

نعم صابر، ال تقلق بخصوصي. 

أقدر كل جهودك في سبيل 

هذه العائلة.

هل سمعت كيف حصل 

جيراننا عى الفرش من هذه 

المنظمة التي تساعد

العائدين؟

نعم، اتفق معك. كنت اتمنى 

ان اغيرالسجادة بغرفتنا...

لكن نقدر ننتظر.

نعم، وّقعت بالفعل عى

قائمة االنتظار عندهم. ومررت 

بمكتبهم األسبوع الماضي. هم 

ال يدفعون ثمن الفرش بالكامل، 

لكن يعطون بطاقة بقيمة

نصف التكلفة.

تمام.

لنقرر أي االشياء 

نستهدف في البداية 

وكم تكلفنا.

النهاية
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تكلمت االسبوع الماضي مع عدة اطراف,

اعتقد فكرة مشروع الدواجن ستحتاج بعض الوقت, 

الني قمت ببعض الحسابات وارى ان نبدا

باالدخار منذ اآلن.

نعم، قمت

بإجراء كل حساباتي بالفعل.

واذا اعطينا األولوية للفرش، 

فالخطة االدخارية الي تتضمن 

أدوات الزراعة ومشروع

الدواجن كالتالي.
حلم ان نعمل مشروع

الدواجن هذا هنا بالمزرعة وانا 

متأكدة من أنه سيكون

مشروع رائع.
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أنا اشعر بالتعب جدا هذا

اليوم أيضاً يا صابر.

هل عندك ما يكفي من 

المال صابر؟ اخر مرة تاكدت لم 

يكن لدينا من المال سوى 

القليل جداً.

ال تقلقي أبد يا نادية. 

هذا يحدث أحياناً. سيبدأ وضعنا 

بالتحسن تدريجيا ان شاء هللا، ولن تكون 

لدينا مثل هذه المشاكل. أنا واثق بأن 

اوضاعنا ستتحسن.

ال أعتقد يكفي، وغدا 

يجب أن نشتري بعض األطعمة من 

السوق. سأسأل إحسان إذا كان يقدر 

إقراضي بعض المال، أعرف أنه 

حصل البارحة عىل أجره.

نعم، الحظت ذلك. 

ساذهب فورا لشراء األدوية. 

الن الذهاب إىل العيادة سياخذ 

وقت طويل.

شكراً جزياً اخي احسان. 

ان شاء هللا بمجرد استلم المال من 

الحكومة اعيد لك المبلغ.

ان شاء هللا، 

جزيل الشكر.
إني قلقة، الن نحتاج 

نتدين لهذا السبب.

نعم، ان شاء هللا هذا 

سيساعدها وتتعافى خالل 

ساعات.

ال تهتم، الجار 

للجار واتمنى الشفاء 

العاجل لاخت 

نادية.
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صابر، هل ممكن 

جلب بعض المال رجاًء. نريد 

تسديد ما علينا للجيران.

قبل قليل استخدمتها.

ولكن، فلنجرب.

ممتاز، تم قبول 

الدفعة.

هذا جيد، في كل مرة سأحاول 

استخدام بطاقتي هنا.

جيد،

االمر سهل، سعيد اني 

استعملتها الول مرة.

نعم، ليس لدي مال، لكن معي البطاقة

التي أعطوني إياها. سأحاول تجربتها.

اعتباراً من هذا الشهر، ستستلمون جميعكم المساعدات من

الحكومة عىل شكل بطاقة. هذي البطاقة يمكن استعمالها في المحالت 

وماكينات الصراف اآللي. بهذا الملف تجدون كل التعليمات.

حاليا نحن نقبل البطاقات، بما أن

الجميع يستلمون هذه البطاقات من الحكومة.

هل تحب تدفع بالبطاقة؟
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بابا، أعرف أننا ال نمتلك الكثير 

من المال، ولكن الجو حار جداً 

داخل البيت.

أعرف ابني، وأنا آسف، 

ساحاول شراء مروحة. ال اعرف 

كم تكلفتها؟

نعم نحتاجها، ولكن 

صعب استخدام كل 

مدخراتنا لهذا الغرض.

هذا مهم، لكني اخاف جدا من 

البنوك ومن هذا النوع من 

األماكن.

طيب، كذلك غدا ان شاء هللا 

أسأل عن الموضوع في السوق. 

ممكن أحد يكون عىل معرفة 

بمؤسسات معينة.

غدا ان شاء هللا اتاكد من شخص اخر

في االجتماع. قد يكون هناك بعض المؤسسات 

التي تقدم منتجات ألشخاص مثلنا. هذا االمر 

يساعدنا بحيث نكون أكثر تنظيم.

ال، هذا كثير.

لنحاول االدخار بقدر

ما نستطيع.

نعم، سيبقى عندنا القليل وسيتحسن

وضعنا تدريجيا ان شاء هللا. أنا أفضل استخدام 

مدخراتنا الخاصة، وال أن نمولها عن طريق المحالت 

الن ياخذون فوائد عالية، المروحة التي تكلف 30 

دوالر، ستحتسب علينا بالنهاية ب 55 دوالر اذا 

أردت شرائها بالتقسيط.

أتساءل إذا كانت المؤسسة المالية ستفتح لنا

حساب ادخار. أظن يجب ان نتوقف عن االدخار تحت 

الفراش. ولكن ال أجد شيئ بهذا الخصوص

عىل اإلنترنت.

يجب ان نتاكد من السعر 

في السوق. ال اعرف كم من 

المال باقي عندنا.

أعتقد هذا المبلغ كافي لشراء 

مروحة. نحن نحتاجها بالفعل.

النهاية
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كريم

أخيراً 

هالة قادمة اليوم؟

سيارة جديدة؟! لكن هو أخبرني

بأن حال العمل بالمزرعة هذه السنة غير 

جيد. كيف اشترى سيارة جديدة؟

لكن هل عندك 

مشكلة؟ تبدين قلقة 

جدا.

يجب ان تذهبي للبنك 

حتى تتاكدي من 

رصيدك. 

كريم، ممكن تتحدث 

مع طارق؟

بالتأكيد هالة، 

سنساعدك بأي طريقة 

ممكنة.

شكرا اكون ممتنة جدا.

وطلب ثاني اذا امكن اخي ابو مالك: هل 

بامكانك ان تاتي معي إىل البنك

يوماً ما؟

هذا عمل غير مقبول.

انا سأتحدث إليه حتى يدرك غلطه، وسأحاول إقناعه 

بان يبيع السيارة ويرجع المال.

صار االسوا. الني ذهبت البارحة 

للبنك. واكتشفت ان الحساب باسمه 

وحده. وبالتالي ال أستطع سحب حتى 

ما هو متبقى من الرصيد.

بالضبط هذا السبب الذي ازعجني.

تخيلوا استخدم مالي الخاص. وبرر االمر عى انه 

كانت فرصة اليجب تفويتها، واستخدم كل المال 

الذي كنت أعطيه له كي يضعه في حسابنا في 

البنك. انتم تعرفون اني ال احب الذهاب

إىل البنك. لهذا وثقت به.

بعد بضع دقائق

نعم، كانت

متوترة جدا. أن شاء هللا تكون بخير.

اتمنى عندما تتكلم معنا سيكون

حالها افضل..

نعم، عندي مشكلة. 

تعرفون اني عملت بجد حتى مشروعي ينمو، 

لكن ماذا تتوقعون رايت االسبوع الماضي عندما 

وصلت للبيت؟ سيارة طارق الجديدة.

الحمد لله صالون التجميل يعمل 

بشكل جيد. كانت البداية صعبة ، لكن العمل 

ناجح جداً اآلن وأحقق ارباح ولله الحمد.
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سارة، تقدرين

مساعدتي في وضع الموازنة؟ يجب ان نقوم بهذا الشيء 

شهريا. الن الموازنة هذه تساعدنا عىل فهم وتخطيط 

أمورنا المالية.

طيب، نبدأ بإيراداتنا. اإليرادات الثابتة في البداية. 

هنا نضع مبلغ 1500 دوالر التي أساهم بها في موازنة 

العائلة. وايضا نضيف ال 150 دوالر من

إيجار الكشك.

حاضر. عندي بعض نماذج 

الموازنات الفارغة. نتوكل عىل هللا 

ال تنسىونتحقق من وضعنا المالي.

الجيران الذين وافقوا

عىل دفع 300 دوالر كي يشتروا 

مكينة البناء والتي ما عدت 

تحتاجها.

جيد، االن ننتقل إىل المصاريف. هذا الجزء 

األصعب، الن  اشياء كثيرة يجب ان ناخذها بنظر 

االعتبار. وال ننسى المبلغ الذي نرسله الهلك.

تذّكر أني أردت تغيير هاتفي. سالت عن 

السعر، كان حوالي 150 دوالر. وال تنسى 

إيجار ابننا مالك في المدينة.

ممتاز، انتهينا. يجب ان نتبع كافة 

اإليرادات والنفقات، النه ممكن أن 

يطرأ عليها بعض التغيير.

نعم، اكيد.

ولكن تبدو حاليا جيدة. 

دعنا نلتزم بها.

بالفعل أضفته. 

وال بأس بخصوص الهاتف، ايضا أضفته 

ولكن كمصروف اختياري. لنرى إذا قدرنا

عىل شرائه بهذا الشهر.
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في هذا الشهر سيكون لدينا موازنة 

حرجة إىل أبعد الحدود. فلدينا نفقات أكثر من 

الشهر الماضي.

ما رايك ليس ضروري ان نشتري الهاتف

هذا الشهر ونقدر نبعث اليهم هذا المال؟

نعم، هذه فكرة جيدة. أعتقد

هذا ما سنفعله.

تمام. أعتقد يجب أيضاً ان نوفر قدر 

اإلمكان بكل ما يتعلق بالطعام 

والنقليات من مصاريف.

سبحان هللا، أردت ان اقول لك بأن أمي اتصلت 

وسألتني إذا كنت اقدر إرسل لها بعض المال ، الن 

عاصفة كبيرة ضربتهم، وسقف منزلهم صار بحاجة 

للتصليح فورا. 

ضروري نلتزم بحدود 

موازنتنا سارة.

نعم صحيح، لكن

ال يمكن اقول ال ألهلي، 

خصوصا بهذا الظرف.

يجب ان نفكر  بعناية 

بهذا الموضوع.

تمرين الموازنة 

هذا مهم جداً، 

شكراً لمساعدتك.
يعجبني هذا التمرين. 

يجب ان نعود نفسنا 

عليه شهريا.
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 ممتاز

سيد كريم، فلنقم بهذه 

الصفقة. سأكون سعيد 

جدا إذا تملكت انت هذا 

المستودع.

سيد كريم، كنت والزلت من زبائننا 

الجيدين سواء في حساب أعمالك او حسابك 

الشخصي، عندك سجل جيد جداً. وعندك ايضا حساب 

وديعة ألجل معين. ما هو طلبك؟

انوي شراء مستودع جديد.

وسأحتاج إىل بعض السيولة باإلضافة

إىل مــا عندي في حساب الوديعة

ألجل معين.

طيب، سأناقشها مع ابني الكبير

مالك بما أنه ممتاز في األرقام. أحب أكون 

واثق، النه لم يسبق لي الحصول عى 

قرض سابقا.

بالتأكيد، فكر براحتك

واتصل بي في أي وقت إذا 

احتجت الي استفسار.

سيد كريم، بناء عى النظام عندنا، انت 

بإمكانك ان تاحذ قرض كافي لتأمين المبلغ الذي تحتاجه، وهو 

يتائم مع قدرتك عى السداد. تفضل هذا العرض بهذه الورقة، 

اقراها بعناية.
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هذا هو العرض المقدم من البنك،

لكن اريد التأكد من أنه هذا اختياري األفضل. 

باالضافة اىل اني أعرف مؤسسات أخرى 

تقبلني  كزبون عندها. 

أبي، اعطني مجال أتحقق من عى

اإلنترنت من بعض المؤسسات التي أعرفها. 

ولنتقابل غداً حتى نتخذ القرار.

اطلعت عى شروط مختلف مقدمي

الخدمات المالية. وقارنت شروط مصرفنا مع اثنين 

من التي أخبرتني عنها: مؤسسة التمويل

األصغر والمصرف اآلخر.

واضح أبي، البنك

الذي تتعامل معه انت يقدملك أفضل 

الشروط إىل حد اآلن.

أخبار ممتازة سيد كريم، سأقوم بعمل 

كافة المستندات.

هذه خطوة مباركة. 

شكراً لجهودكم 

ودعمكم.
جيد، متفقين!

وما رايك؟ أي منهما

يتناسب أكثر مع احتياجاتنا؟

قمت بتقييمها بعناية.

ونظرت في أسعار الفائدة، وقيمة 

كل قسط، وفترة السماح مع إمكانية 

االستفادة من خدمات أخرى، ولكن 

حتى االن عندي بعض الشكوك. 

تعال ابني أنت أيضاً انظر 

وساعدني.
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سيد كريم، بطاقتك 

االئتمانية جاهزة حتى 

تستلمها. وكزبون جيد، 

يسعدنا تقديم هذه 

الخدمة.

شكرا وبارك هللا بكم هذا امر 

جيد  وخصوصاً اآلن، الن عندنا 

مستودع جديد.

لم اكن مهتم ببطاقة

اإلئتمان. وعدت نفسي أن أراقب موازنتي باستمرار، 

وخصوصاً المصروفات الناتجة عن استعمال البطاقة، 

لكن لم أقم بذلك أبداً.

هذا مبلغ كبير،

كيف سنقوم بتسديده؟

نقدر نستخدم بعض مدخراتنا

لتسديد دفعة الحد األدنى والباقي نستدينة منهم، 

لكنها جداً مكلفة. سأكون أكثر حرصاً مستقبا، 

وألتزم بحدود موازنتنا.

النهاية
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نــور

اتمنى أن نقدر عىل بيع هذا

الخبز كله غداً، األمور صارت أصعب 

من المعتاد هذه األيام.

فرحت ايضا لسماع صوتك

اختي الغاليـة. آسـف ألنني لــم أكن عىل اتصال هذه

االيام الني أمر بظرف طارئ. هل تقدرين اقراضي بعض 

المال؟ أحتاج لشراء دواء البنتي عائشة،  فهي مريضة 

جداً، ولم يتبق معي نقود.

المسكينة عائشة.

وأنا كذالك وضعي المالي سيء ولكن 

لحظة... اعتقد استطيع إعطاؤك 30 دوالراً 

تقريبا فلن أكون بحاجة إليها في األيام 

القادمة.

مرحباً سمير، 

افرح عند سماعي 

اخبارك يا أخي.

شكراً، أنِت منقذتي. 

سأمر عليك خال 

دقائق.

تفضل، أرجو أن تشتري

األدوية بأسرع ما يمكن حتى 

تتعافى عائشة.

نعم، أشكرك ،أوعدك بارجاعها األسبوع 

القادم، عندي عدة رحات بالسيارة، وسيكون 

لدي ما يكفي من المال ان شاء هللا.

نعم، موقد

الغاز يحتاج إىل تغيير ويكلفك 

25 دوالر تقريباً.

يا الهي, انتضرني دقيقة، 

سوف أتصل باخي للحصول 

عىل المال.

اخي سمير.

احتاج للمبلغ ضروري. الن 

الفرن عندي قد تعطل وأحتاج 

إلصالحه بسرعة.

المشكلة انني

الزلت ال املك المال نور. 

سوق الطلب ضعيف وقليل 

جداً هذه األيام. اعطيني

بعض الوقت.

لالسف. سوف

اسال إذا الجيران ممكن 

يعطوني بعض المال.

بعد أسبوعين
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اي احد منكم عنده حساب 

توفير في أي مصرف ؟ 

مهتمة بذلك.

افكر جديا بفتح حساب بحيث استقطع بعض 

المال من محلي. والحصول عىل بطاقة مصرفية 

سوف يفيدني جدا.

نعم نور، هذا بالضبط

ما أقوم به. وأنا سعيدة بذلك.

صحيح اخذ مني بعض الوقت كي 

اتعود عليه. النني أكره البنوك، ولكن 

بعد ان جربته فأنا أنصح به.

اكيد طبعا، فقط

حاولي التاكد من موقعهم اإللكتروني 

أو اتصلي بهم مباشرة، كي تعرفي ما 

يحتاجونه من مستندات. االمر ليس 

صعب مثل ما تعتقدين. ببطاقة 

هويتك سيكون باستطاعتهم فتح 

حساب توفير لك.

تعتقدين يقبلون فتح

حساب لي؟ الن شغلي بسيط جداً، 

باالضافة اىل أنني لست من هنا.

 تمام، أكملت

تعبئة اإلستمارة الرقمية من

هاتفي. واعتقد يجب أن ذهب

إىل هناك اآلن لتقديم

مستنداتي، صحيح؟

بالضبط، فقط عليك

ان تزورينا في األسبوع القادم مع 

بطاقة الهوية وفاتورة باسمك لبعض 

الخدمات، وسوف نسعى

الكمال المعاملة. 

أنا عندي،

ومرتاحة جداً النه مناسب. 
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عفواً، أتيت

لتقديم أوراقي كي افتح 

حساب مصرفي.

تمام، خذي هذا

الرقم، وانتظري دورك

هناك تفضلي عىل

تلك المقاعد.

اتمنى ان االوراق

كاملة ولم انسى شيء، اول 

مرة اسعى بمعاملة لفتح 

حساب في مصرف.

الحمد لله.

سعيدة جدا! شكراً جزيالً.

كان األمر سهالً تقريبا. فبعد ملء

االستمارة عىل اإلنترنت، ذهبت إىل هناك مع بعض األوراق، 

وبعد أسبوعين استلمت بطاقتي مع كل ما يتعلق بحسابي. أنا 

جدا سعيدة الحمد لله.

جيد، هذا كل شيء. سنتصل

بك كي تأتي الستالم بطاقتك خالل أقل من أسبوعين، يجب أن 

يكون كل شيء جاهز. من دواعي سرورنا أن تصبحي من زبائننا.

بعد مرور بضعة

أسابيع...
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أنا مستعجلة، أتمنى أن

يتم ذلك بسرعة.

نعم، الرمز كان تاريخ

ميالد أيمن.

أوه، ال،

اعتقد كانت سنة 

ميالدي أنا.

أي واحدة كانت؟ 

ال يمكن أن أخطأ 

مرة ثانية.

مستحيل!

ال أصدق ما يحدث لي.
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شيرين، وأخيراً! 

الحمد لله وجدتك 

كي نتحدث.

نعم، لنستمتع 

بفنجان الشاي 

ونتحدث.
أرى أنك امرأة ناجحة، وأردت 

معرفة المزيد عن عملك،

وكيف تمارسينه.

أوه نور،

لست ناجحة جدا. ولكن 

لنتكلم عن عملك، يبدو أنه 

مستمر بالنمو.

بدأت ببعض المدخرات

 التي جلبتها من بلدتي مع بعض المال الذي

حصلت عليه من أقاربي قبل انتقالي إىل هنا. األمور تسير 

ببطء، لكن اقدر في الغالب ادخار 30 دوالر في األسبوع. 

تدريجيا أحس بالمدخرات تنمو.

ممتاز هذا عظيم.

كان لدي بعض المدخرات عندما بدأت، لكن اخذت 

قرض كبيرمن البنك لتجهيز محلي األول. تطور شغلي 

بسرعة، لكن علي ضغط شديد  بسبب

تسديدي لالقساط.

نعم، لكن أن شائ هللا تجري األمور 

بشكل جيد، عندك محل في أكثر 

شوارع المدينة ازدحام.

مفهوم، لكن هذا شي جيد. فأنت دائما 

تفكرين في النمو. وتنفذين ما تفكرين به.

نعم، صحيح ولكن

اعاني من الضغوطات لتسديد االقساط، وال 

اقدر ان ادخر اال القليل.اعتقد التوجد طريقة 

جيدة أو رديئة في إدارة العمل، لكني معجبة 

بطريقتك.

سعيدة

بوجودك معنا!

شكرا عزيزتي،

وانا أحب التحدث معك. 

لنلتقي مرة ثانية باقرب 

فرصة.

نعم، كانت فرصة  لم اقدر ان 

ارفضها. لكن االن اضطررت 

لاستدانة من نسيبي، ومازلت 

اسدد ديني السابق.

نور تزور شيرين.
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مرحباً أمي،

كيف حالك؟

الحمد لله عى كل حال.

عاصفة ضربت البلدة البارحة.

وسقفنا تهدم. هل تقدرين إرسال 

بعض المال لنا في 

األيام القادمة؟

آه يا امي

الحمد لله عىل سالمتكم. مع

االسف لم يتبق عندي مال، لكن 

سابعث لكم 50 دوالر، اتمنى أن 

تساعدكم.

تمام حبيبتي،

اكيد يساعدنا في شراء بعض

المواد إلصاحه. والدك سيجد

طريقة ما.

تمام، سأذهب اآلن

لمحطة السيارات. إاليوم جمعة، 

المفروض هنالك حافلة متجهة 

نحوكم الظهر.

أمي، هناك حافلة متوجهة نحوكم.

رقم الحافلة )193(. لونها اخضر، ومكتوب عليها 

باللغة العربية. عند السائق ظرف فيه المبلغ. السائق 

أبلغني بأنه يكون هناك حوالي الساعة السادسة.

أرجو أن تنتظريه في المحطة.

ممتاز. إذاً خذ

هذا الظرف رجاًء إىل والدتي مها. 

ستكون بانتظارك في المحطة. وهذه 

3 دوالرات لحضرتك.

نعم، بل وصلت قبل الموعد.

سألت أحد بائعي األطعمة هنا، 

وأخبرني بأنه لم يرى الحافلة بعد.

غير متأكدة هل

يجب أن  أبقى منتظرة. يجوز

الحافلة تعطلت؟

كان يجب ان

إرسالها بطريقة أخرى،

جداً آسفة.

النهاية

أمي الساعة الثامنة 

والنصف. أنت متأكدة

من أنك كنت هناك في 

الوقت المحدد؟

بعد مرور ساعة...
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ت
قــا

فــ
ر
مــ

الــ

الــتعــريــفــات

عـــامـــة

هدف 

الهدف هو شيء ما تود تحقيقه في المستقبل.

رسمي/ غير رسمي: 

بشــكل عــام، الشــيء الرســمي هــو الشــيء الــذي يحتــرم الشــكليات، أي أنــه ينضــوي ضمــن إطــار، هيكليــة، أو قانــون. 

إنــه أيضــاً شــيء شــرعي ومعتــرف بــه مــن ســلطة. عــى العكــس مــن ذلــك، الشــيء غيــر الرســمي لــن يكــون هدفــاً 

لقوانيــن رســمية وصارمــة أو أي إطــار. مثــاً، القطــاع غيــر الرســمي يجمــع المؤسســات واألعمــال غيــر المســجلة والتــي 

ال تدفــع الضرائــب.

الموازنة 

الموازنة هي أداة التخاذ القرار، والتخطيط لكيفية إنفاق أموالك من أجل تحقيق أهدافك.

عقد العمل 

هــو اتفــاق )قانونــي( بيــن المشــغل والعامــل، يحــدد واجبــات ومســؤوليات ومنافــع كل مــن الفريقيــن. عــى العقــد 

أن يتضمــن تفاصيــل الواجبــات، والمســؤوليات والحقــوق. فيــه تحديــد لشــروط التوظيــف والعمــل، كاألجــر وســاعات 

ــن،  ــع مــن كا الفريقي ــن، يوق ــكا الفريقي ــان بمــلء إرادتهمــا، وبلغــة مفهومــة ل العمــل. العقــد، اتفــاق يوقعــه الطرف

وتعطــى منــه نســخة لــكل فريــق.

المؤسسة المالية 

المؤسسة المالية هي الخدمة العامة أو الخاصة التي تتعاطى بالعمليات المالية كاالدخار، االقراض والمدفوعات.

تعاونيات االدخار االقراض 

تعاونيــة االدخــار واالقــراض هــي تعاونيــة ديمقراطيــة، ذاتيــة التوجيــه واإلمــداد، تســعى لتحقيــق االهــداف الماليــة. 

إنهــا مملوكــة، ومحكومــة، ومــدارة مــن قبــل أعضائهــا. 

حــســابــات االدخــار

حساب دفتر اإلدخار 

حســاب االدخــار العــادي أو دفتــر اإلدخــار )كمــا يعــرف أيضــاً باســم حســاب وديعــة تحــت الطلــب( فــي المؤسســة 

الماليــة، هــو حســاب يســمح لحاملــه بالقيــام باإليــداع والســحب فــي أي وقــت. حيــث المبلــغ والتوقيــت غيــر محــددان 

ســلفاً. كمــا تتــم مكافأتــه بمعــدل فائــدة )عــادة ســنوي(. كمــا ال يمكن اســتخدام هــذا الحســاب ألغــراض القيد المباشــر.

حساب اإلدخار التعاقدي 

يســمح حســاب اإلدخــار التعاقــدي لصاحــب الحســاب بربــط حســابه بتحقيــق هــدف  معيــن. يقــوم صاحــب الحســاب 

بإيــداع مبلــغ متفــق عليــه عــى أســاس منتظــم ولمــدة محــددة مــن الزمــن و عنــد االســتحقاق، يمكــن للزبــون ســحب 

المــال بأكملــه باإلضافــة إىل الفائــدة )المتفــق عليهــا مســبقاً(. فيمــا الســحب المبكــر إمــا ممنــوع أو معاقــب عليــه.

حساب االدخار ألجل معين 

يســمح حســاب االدخــار ألجــل معيــن لصاحــب الحســاب بإيــداع مبلــغ مقطــوع مــن المــال، مــع وعــد بعــدم لمســه 

لفتــرة محــددة مــن الزمــن. حيــث يمكــن لــه االختيــار فيمــا بيــن مجموعــة مــن الفتــرات المســموح بهــا. وبمــا أن هــذا 

النــوع مــن الحســابات يتضمــن عــى بعــض القيــود عــى العميــل )فتــرة التجميــد، والمبلــغ المجمــد(، فإنــه عــادة مــا 

يدفــع الفائــدة األعــى مــن أي منتــج ادخــاري آخــر.  
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سعر الفائدة 

هــو المبلــغ مــن المــال الــذي يقــوم المقتــرض بدفعــه للمقــرض، باإلضافــة إىل قيمــة القــرض، لقــاء اســتخدامه ألمــوال 

المقرض.

األصل 

هو المبلغ األساسي للدين، من دون الفائدة

فترة القرض 

المدة الزمنية التي عى المقترض استعمال أموال القرض ثم رده فيها.

الضمانات 

هــو أصــل  ذو قيمــة، يقــوم المقتــرض بإعطائــه للمقــرض، فــي حالــة عــدم قدرتــه عــى ســداد الديــن )كأن تكــون، قطعــة 

أرض، ســيارة، مدخرات،...إلخ(.

فترة السماح 

هي الفترة الواقعة ما بين استامك للقرض و قبيل استحقاق الدفعة األوىل منه.

العدول/ إعادة التفكير 

إلغــاء عقــد القــرض، ففــي بعــض الــدول، ال يعتبــر ملزمــاً إال بعــد مــرور عــدة أيــام أو أســابيع عــى توقيعــه. خالهــا ال 

يقــوم المقــرض بتســديد أي مبلــغ للمقتــرض، ممــا يشــكل حمايــة لــه مــن الشــراء المتســرع. 

الكفيل 

الشخص الذي سيقوم بسداد القرض في حالة عجزك عن السداد، وقد يطلب منه توقيع اتفاقية قرضك مع المقرض.

طــرق الــدفــع/ الســداد

البطاقة النقدية 

هــي بطاقــة يعطيهــا لــك المصــرف، تســمح لــك بســحب النقــود مــن حســابك باســتخدام ماكينــات الصــراف اآللــي 

)ATM(. باإلضافــة إىل ســحب النقــود مــن حســابك، يمكنــك اســتخدام ماكينــة )ATM( للتحقــق مــن رصيــد حســابك، و 
تحويــل األمــوال مــن حســاب إىل آخــر، وعمــل اإليداعــات فــي حســابك وكمــا أن بعــض ماكينــات )ATM( قــد تبيعــك 

الطوابــع البريديــة، تمكنــك مــن شــحن هاتفــك بالوحــدات، أو بدفــع فواتيــر )الكهربــاء...(. لــكل بنــك شــبكته الخاصــة 

مــن ماكينــات الصــراف اآللــي، إال أنــه فــي الغالــب، بإمكانــك اســتخدام أي شــبكة أخــرى، حتــى وإن لــم تكــن تنتمــي 

ــو قمــت باســتخدام شــبكة خاصــة  ــاء فيمــا ل لمصرفــك. ولكــن، قــد يقــوم مصرفــك بتحميــل بعــض الرســوم واألعب

بمصــرف آخــر.

بطاقة الدفع الفوري 

هــي طريقــة أخــرى إلجــراء العمليــات المصرفيــة إلكترونيــا. فباإلضافــة الســتخدامها فــي عمليــات الســحب النقــدي 

مــن ماكينــات )ATM(، يمكنــك اســتخدام البطاقــة المدينــة لدفــع ثمــن مشــترياتك مــن العديــد مــن المتاجــر. يجــب 

عليــك امتــاك الرصيــد الكافــي فــي حســابك لحظــة الشــراء. ســوف يتــم خصــم قيمــة مشــترياتك مــن رصيــد حســابك 

عــى الفــور. ســوف نســتلم بانتظــام كشــفاً بحســابك مــن المصــرف، يبيــن إجمالــي المبالــغ المقتطعــة مــن حســابك، 

وكذلــك الرصيــد المتبقــي.

بطاقة االئتمان 

بشــكل عــام، تســمح بطاقــة االئتمــان لــك بالقيــام بكافــة العمليــات كالبطاقــة النقديــة وبطاقــة الدفــع الفــوري.  أمــا 

الفــارق الرئيســي، هــو أنهــا تســمح لــك بالحصــول عــى قــرض فــوري. وبعبــارة أخــرى، إن لــم يكــن لديــك مــا يكفــي من 

المــال فــي حســابك، إنــك تبقــى قــادر عــى الشــراء مســتفيداً مــن القــرض الفــوري الذي تمنحــه لــك المؤسســة المالية 

التــي باعتــك هــذه البطاقــة )مؤسســات ماليــة، ســوبر ماركــت، مخــازن كبرى،...إلــخ(. باالعتمــاد عــى مواصفــات عقــد 

بطاقتــك االئتمانيــة، ســوف يتــم خصــم قيمــة مشــترياتك مــن حســابك )دفعــة واحــدة، أو عــى عــدة دفعــات، وبســعر 
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فائــدة، غالبــاً مــا يكــون أعــى منــه فــي منتجــات االئتمــان العاديــة( ســوف تتلقــى، وبشــكل منتظــم، كشــفاً بحســابك 

مــن المؤسســة التــي قامــت بإصــدار البطاقــة، تظهــر فيهــا إجمالــي المبلــغ المســتحق الدفــع، المبلــغ المســدد بالفعــل، 

وســعر الفائــدة.

تــحــويــل األمــوال

مزودي خدمة تحويل األموال غير الرسميين 

هي هيئات غير منظمة أو مراقبة من الحكومة. وهذا النوع يتضمن متاجر التجزئة، األصدقاء واألقارب.

مزودي خدمة تحويل األموال الرسميين 

ــوك،  ــوال، )MTOs(، البن ــل األم ــغلي تحوي ــن مش ــوع يتضم ــذا الن ــة. وه ــن الحكوم ــة م ــة ومراقب ــات منظم ــي هيئ ه

ــة.  ــف الجوال ــزو الهوات ــراض، مجه ــار واالق ــات االدخ ــر، تعاوني ــل األصغ ــات التموي مؤسس

الــمــخــاطر والــتــأمــيــن

الخطر 

الخطر هو احتمال الخسارة أو اإلصابة.

التأمين 

التأميــن هــو نــوع مــن الحمايــة لــكل مــن شــارك فــي عقــد التأميــن، عــى شــكل تعويــض مالــي عــن الحــوادث أو أي 

حــدث مغطــى بالتأميــن.

الضمان 

يشــير الضمــان إىل الحمايــة ضــد حــدث واجــب الحــدوث )كالوفــاة(. )مقارنــة مــع التأميــن، والــذي يشــير إىل الحمايــة 

ضــد حــدث محتمــل الحــدوث(.

شركة التأمين 

شركة التأمين هي مؤسسة أعمال تتوخى الربح، و تقوم بتقديم خدمات التأمين.

جمعية المنفعة المشتركة 

هي هيئة مشتركة ال تتوخى الربح، وتقوم بتقديم خدمات التأمين ألعضائها.

البوليصة 

مستند يعطى لحامل البوليصة من شركة التأمين، ينص عى شروط وأحكام عقد التأمين.

قسط التأمين 

المال الذي يقوم حامل البوليصة بدفعه لشركة التأمين من أجل تفعيل بوليصة التأمين وإبقائها صالحة.

المنافع 

المال الذي تدفعه شركة التأمين إما للشخص الذي قام بالمطالبة أو ألحد مستفيديه.

المستفيد 

هو الشخص الذي  يتلقى مال التأمين عند وقوع الحدث المغطى بالتأمين.

المطالبة 

طلب بالدفع مقابل الخسارة التي تغطيها البوليصة.

االستثناء 

شرط خاص، ظرف، أو وضع عادة ما يتم ذكره في العقد، لكونه غير مغطى بالتأمين.
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المــــــالي التثقيف 
منظمة العمــل الدولية ILO، التثقيف المالي لالجئين،

والنازحين، والمجتمعات المضيفة

ــة:  ــات المضيف ــن، والمجتمع ــن، والنازحي ــة لالجئي ــات الداعم ــاعدة المنظم ــي، إىل مس ــف المال ــىل التثقي ــة ع ــواد التدريبي ــدف الم ته

ــد األهــداف  ــة: تحدي ــن اآلتي ــي، حيــث أن المــواد تغطــي العناوي ــل الشــخصي والعائل الشــباب، والنســاء، وتعليمهــم أساســيات التموي

ــرف إىل،  ــن( التع ــة، التأمي ــظ الرقمي ــروض، الســداد، المحاف ــار، الق ــة الرئيســية )االدخ ــم المنتجــات المالي ــة، أه ــل بثق ــة، التعام المالي

ــي  ــم المتدن ــب إىل إصــالح مســتوى التعلي ــا يبتغــي التدري ــوال وإدارة المخاطــر. كم ــل األم ــة، تحوي ــع المؤسســات المالي ــاوض م والتف

وعالقــات القــوى غيــر المتكافئــة بيــن الرجــال والنســاء، كمــا بيــن الكبــار واألجيــال الشــابة، والتــي غالبــاً مــا تؤثــر عــىل القــرارات ذات 

الطابــع المالــي لــدى الفقــراء والمجتمعــات المحرومــة. فهــذا الكتيــب العــام يؤثــر عــىل التحديــات والفــرص التــي يواجههــا المهاجــرون، 

ــة. ــات المضيف ــن، والمجتمع والنازحي

تتكون المواد التدريبية عى التخطيط المالي من كتيبين:

دليل المدرب

يتضمــن هــذا الدليــل، جلســات التدريــب، وتعليمــات تفصيليــة عــن كيفيــة تنظيــم التدريــب عــى التثقيــف   المالــي لاجئيــن، 

ــل الطاقــم  ونازحــي الداخــل، والمجتمعــات المضيفــة: نســاء، وشــباب، رواد أعمــال وعمــال. فهــو مكــرّس لاســتخدام مــن قب

التدريبــي للمنظمــات الداعمــة لتلــك المجموعــات المســتهدفة ، وخصوصــاً النســاء، المنظمــات المجتمعيــة، منظمــات تطويــر 

ــات  ــة، والمؤسس ــر الحكومي ــات غي ــة، المنظم ــوكاالت الحكومي ــي، ال ــب المهن ــات التدري ــارة، مؤسس ــادات التج ــال، اتح األعم

الماليــة. لقــد تــم تطويــره كدليــل عــام مــن الممكــن اســتخدامه لتدريــب مختلــف المجموعــات المســتهدفة، فــي مختلــف أنحــاء 

العالــم.
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هــو مصمــم ليســتخدم بالتــوازي مــع دليــل المــدرب. لقــد تــم تطويــره مــن أجــل مجموعــات مســتهدفة محــددة. كمكمــل لدليــل 

ــة،  ــات الحال ــة(، دراس ــخصيات )االفتراضي ــة بالش ــات المتعلق ــة المعلوم ــاء كاف ــدرب بإعط ــب المت ــوم كتي ــام، يق ــدرب الع الم

التماريــن، مــع إشــارات محــددة إىل المجموعــات المســتهدفة. فهــذا الكتيــب، يتضمــن أيضــاً عــى النقــاط الرئيســية للتدريــب، 

ــه مــن أجــل الرجــال والنســاء المشــاركين فــي  مــع األدوات الازمــة الســتخدام وإدارة أمــوال أحدهــم بحكمــة. لقــد تمــت كتابت
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