
نتحمل 
المسؤولية

بكل ما يتعلق 
بأموالنا

كجزء من درس عن المسؤولية المالية 

العالميأسبوع المال 



لكن الوقت يمر, صحيح أنكم ال تزالون في المدرسة

.إلدارة أموالكملهذا توجد ضرورة ... بسرعة

,  ة حقيقيةسنقوم الحقاً بعرض الحالة التي تعتمد على قص
:معلومات عنوالتي ستُساعدكم بالحصول على 

ميزانية
؟ هيما 

؟ميزانيةيوصى بإدارة ولماذا 

توفير
؟التوفيرلماذا من المهم 

التعامل مع البنك
بنكما الذي يجب معرفته في حالة قررتم فتح حساب 

؟البنكيوكيف يُمكنكم متابعة حسابكم 

Reem-IL



تابع

ريمتعرفوا على 

,عام15فتاة بجيل 
.من منطقة الجنوب

األم

.الهايتكتعمل والدتها في مجال 

األب

.البلدةويعمل والدها في المكتبة المحلية في 

: شقيقان كبيرانلديها 
.سامي ورامي

Reem-IL

فتاة تحب الجنوب

 ً لكنها تحب العطاء أيضا

الجنوب-تُحب#

الحياة_هي_العائلة#

230Kمتابعين
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ي أن أشرح مدى اشتياقيُمكنني ال 

!الكبيرألخير 
قة انتقل قبل شهر للسكن في المنط

ة الشمال ومنذ ذلك الحين وأنا مشتاق

م قيادة قررت البدء بالتوفير لتعلي. له

. . والسفر لزيارتهالسيارة 
أعمل؟ ين من المفضل أن 

.  سماع اقتراحاتكميسرنا 

قبل عدة أشهر انتقل

, شقيق ريم, سامي
للسكن في منطقة 

.الشمال

التوفير لتعلم , العملقررت ريم 

والحصول على قيادة السيارة 

رخصة لكي تكون مستقلة والسفر

.لزيارته كثيراً 



يفهم والدا ريم أن 

الحصول على رخصة

القيادة هي الخطوة 

.األولى فقط

:أنهااتفقا معه 
, ادةفي حالة وفرت ما يكفي من النقود لتعلم القي

حها سيقومون بعد حصولها على رخصة القيادة بمن

سيارة العائلة للسفر لمنطقة الشمال 
(  طبعاً بعد انتهاء فترة المرافق)

وسيقومان خالل أول عامين بتمويل مصاريف 

.الوقود لها
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عثرت ريم على 

3عمل وبعد مرور 
ال أشهر فهمت أنها 

تنجح بتوفير المال 

الكافي لتعلم قيادة 

كيف تعتقدون أنه يُمكن ...السيارة

بالشكل إدارة المال 

؟الصحيح
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تخطيط المصاريف 

–والمدخوالت في فترة ُمحددة

المبلغ الذي قمنا = مصروف

. بصرفه
مبلغ المال الذي = مدخول

.حصلنا عليه أو كسبناه

جميع الطرق 

إلدارة تؤدي 

:  الميزانية
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مدخول / مصروف

: ثابت خالل الشهر
كسب المال / دفع

الذي يكون بصورة 

شهرية
شيكل جديد عن 45

Take Away: 
مصروف متغير

شيكل جديد 100

دفعة شهرية عن 

:  الهاتف الخلوي
مصروف ثابت

مدخول / مصروف

:  متغير خالل الشهر
كسب المال / دفع

الذي ال يكون بصورة 

شهرية

Reem-IL



افتحوا هاتفكم الخلوي1.

www.menti.com: زوروا الموقع2.

ابدئواالذي يظهر على الشاشة واكتبوا الكود3.

مهمة

:بتصنيف بنود الميزانية التالية قوموا
مصاريف متغيرة/ مصاريف ثابتة/ لمدخوالت

شيكل جديد 50–البيتزاطلب توصيل 

شيكل جديد 250–كمامه وضعغرامة بسبب عدم 

شيكل جديد Zoom–100الدفع من درس خاص في 

شيكل جديد 100–جيبمصروف 

شيكل جديد 180–إيداع شهري لالدخار 

شيكل جديد 320–حذاء جديد 

شيكل جديد 150–هدية عيد الميالد من الجدة 

شيكل جديد 50–شحن بطاق راڨ كاڨ بمبلغ 



نتائج

شيكل جديد 50–طلب توصيل البيتزا

شيكل جديد 250–كمامه غرامة بسبب عدم وضع 

شيكل جديد 320–حذاء جديد 

مصاريف متغيرة

ثابتدخل مصاريف ثابتة

شيكل جديد 100–مصروف جيب  شيكل جديد 180–إيداع شهري لالدخار 

شيكل جديد 50–بمبلغ كاڨراڨشحن بطاق 

شيكل جديد Zoom–100الدفع من درس خاص في 

شيكل جديد 150–هدية عيد الميالد من الجدة 

دخل متغير



في حالة كان مدخولها أعلى من 

:على سبيل المثال,المصروفات
... نعود لريم

كيف يُمكنها على 

الرغم من ذلك أن 

توفر المال؟
500
شيكل 

جديد 

300
شيكل 

جديد 

200
شيكل 

جديد 

مدخوالت مصاريف رصيد
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:المهمة

دقائق7: مدة المهمة

150هدية عيد الميالد

57طلب توصيل البيتزا

93شراء كتاب

150شراء مالبس
غرامة بسبب عدم وضع 

كمامه 
250

180البثاشتراك في غرفة 

250مصروف جيب

Zoom400درس خاص في 

83دفع عن الهاتف الخلوي

50مصروف غير متوقع

45توفير
358600250550المجموع الكلي

قرروا ما هي المصاريف 
ازل التي من المفضل أن تتن

.  هاعنها ريم لموازنة ميزانيت

قوموا بموازنة ميزانية 
ريم بحيث تكون 

المدخوالت لديها أعلى 
.المصروفاتمن 

البند
مصاريف 

ثابتة 

(بالشيكل)

مصاريف 

متغيرة 

(بالشيكل)

مدخول 

متغير 

(بالشيكل)

مدخول 

ثابت 

(بالشيكل)



مثال لموازنة 
الميزانية

راك المصاريف الثابتة هي اشت
دفعة ,في غرفة اللياقة البدنية
شهرية للهاتف الخلوي 

.  وتوفير
قررت ريم التخلي عن 

عن شراء كتاب, مشاهدة فيلم
جديد وتناول البيتسا في

,  المجمع التجاري
ي ولذلك ستكون ميزانيتها ف

أي أن , رصيد إيجابي
المدخوالت أعلى من 

.المصاريف

800
شيكل 

جديد 

758
شيكل 

جديد 

42
شيكل 

جديد

مدخوالت مصاريف رصيد

البند
مصاريف 

ثابتة 

(بالشيكل)

مصاريف 

متغيرة 

(بالشيكل)

مدخول 

متغير 

(بالشيكل)

مدخول 

ثابت 

(بالشيكل)

150هدية عيد الميالد

57طلب توصيل البيتزا

93شراء كتاب

150شراء مالبس
غرامة بسبب عدم وضع 

كمامه 
250

180البثاشتراك في غرفة 

250مصروف جيب

Zoom400درس خاص في 

83دفع عن الهاتف الخلوي

50مصروف غير متوقع

45توفير
358400250550المجموع الكلي



رامي شقيق ريم يُشجعها 

دائماً ويقول أنه يتوجب عليها 

. التوفير بشكل أكثر جدي
بدأت ريم بالدراسة عن 

.إدارة الميزانية

كيف حسب , اذاً 

رأيكم من المفضل 

توفر؟أن 
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ة صديقة أمي الُمقرب, هذه سندس

والتي تفهم في هذه المسائل 

وتُساعدني باتخاذ القرارات 

.أفضلبخصوص ما هو 

?

?
?

ادخار يكون = ادخار ُمتاح

. فيه المال ُمتاح لنا

ادخار = ادخار غير ُمتاح

تكون فيه األموال غير ُمتاحة

لنا بصورة فورية

السؤال األهم في التوفير

هل يجب أن يكون هي 

المال ُمتاح لكم؟

Reem-IL



هاتفكم الخلويافتحوا 1.

www.menti.com: زوروا الموقع2.

ابدئواالذي يظهر على الشاشة والكوداكتبوا 3.

مهمة

االدخارات التالية حسب صنفوا

ادخار ُمتاح أو غير ُمتاح

عبوة/ الحفاظ على األموال النقدية في درج

الحفاظ على المال في المحفظة

(عمالت أجنبية مثل الدوالر)شراء عمالت أجنبية 

استثمارات

مصرفيةفي مؤسسة غير/ فتح برنامج توفير في البنك

يالحفاظ على األموال في الحساب المصرفي الجار

الحفاظ على األموال لدى األهل



وةعب/ الحفاظ على األموال النقدية في درج

الحفاظ على المال في المحفظة

(عمالت أجنبية مثل الدوالر)شراء عمالت أجنبية 

استثمارات

يةفي مؤسسة غير مصرف/ فتح برنامج توفير في البنك

الحفاظ على األموال في الحساب المصرفي الجاري

الحفاظ على األموال لدى األهل

نتائج
ُمتاحغير ادخار ادخار ُمتاح 



سعر استخدام المال في وقت –الفائدة

الذي ( بالنسب المئوية)المبلغ : ُمحدد

يُمكن كسبه من وديعة وفرناها في 

أو , في مؤسسة غير مصرفية/ البنك

الذي يجب ( بالنسب المئوية)المبلغ 

/  دفعه على قرض أخذناه من بنك
. مؤسسة غير مصرفية

نسبة الفائدة المعروضة هي للتوضيح فقط–مالحظة * 

برنامج اختارت ريم 

.1%ادخار بفائدة 

يدور , في الحالة التي أمامنا

الحديث عن المبلغ المتراكم في 

: ادخار ريم بعد عام واحد

5,000
شيكل 

جديد 

1.01 5,050
شيكل 

جديد 

استثمار فائدة إجمالي 

التوفير



.إمكانية زيادة قيمة المال من خالل أخذ قرض مقابل اإليداع-قيمة المال1.

ر في مؤسسة غي/ المال الذي تم ايداعه في البنك-الحفاظ على المال 2.

فقد أو على عكس المال النقدي الذي قد يُ , يُحفظ بشكل جيد, مصرفية

.يُسرق
بمرور يخلق التزام, حتى بمبالغ مالية صغيرة, إيداع ثابت-التزامخلق 3.

.الوقت وقد يُغير سلوكنا المالي بشكل أفضل

مزايا إضافية 
:لالدخار



حساب بنك فهي , على ضوء المال الذي وفرته ريم طيلة عام

ة يُمكنها من خالله إدار, تُفكر بفتح حساب في البنك

ً , أموالها .مدخولها ومصروفاتها يوميا
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هاتفكم الخلويافتحوا 1.

www.menti.com: زوروا الموقع2.

ابدئواالذي يظهر على الشاشة واكتبوا الكود3.

مهمة

ما هي األمور التي من المهم فحصها قبل 

؟فتح حساب بنك

(  1)م حسب األهبترتيب التفاصيل التالية قوموا
( 4)واألقل أهمية 

الهدية الُمقترحة لدى فتح حساب بنك

ساعات عمل المركز الهاتفي للبنك

إمكانيات إدارة ومتابعة الحساب

,فوائد, عموالت)المزايا التي يقترحها البنك 
ن وحتى أي يجب تكو(دفعوسائل , مسارات ادخار

المزايا الُمقترحة سارية



ريم تقام
بالفحص 

وقارنت بين المزايا التي 

.يهاتعرضها البنوك الثالثة عل

دقائق واستشيروا 5خذوا 
:  التلميذ الذي بجانبكم

قوم في أي بنك من المفضل أن ت
ريم بفتح حساب بنك فيه؟

بنك

الهدية 

الُمقترحة 

لدى فتح 

حساب

عموالت

إمكانيات 

ة إدارة ومتابع

الحساب

ساعات عمل 

المركز 

نكالهاتفي للب

ال توجد عموالت حتى جيلسماعات السلكيةبنك أ

18
جهاز , تشات, تطبيق, موقع08:00-20:00

أوتوماتيكي في الفرع

ال توجد عموالت حتى جيلتابلتبنك ب

أكثر ما عدا في حالة قمتم بتنفيذ, 18

عمليات في الشهر5من 

جهاز , تطبيق, موقع08:00-17:00

أوتوماتيكي في الفرع

اشتراك خدمة بث بنك ج

عبر االنترنت

ا توجد عموالت حتى جيل 

18
جهاز أوتوماتيكي في , موقع08:00-18:00

الفرع



'  أالبنكيتضح أن 
:األهمفي الفئتينأفضل

.توجد عموالتال •
يوجد فيه مركز هاتفي •

.ُمتاح بصورة أعلى
وإمكانيات متابعات •

نشاطات الحساب هي 

.  متنوعة

بنك

الهدية 

الُمقترحة 

لدى فتح 

حساب

عموالت

إمكانيات 

ة إدارة ومتابع

الحساب

ساعات عمل 

المركز 

نكالهاتفي للب

ال توجد عموالت حتى جيلسماعات السلكيةبنك أ

18
جهاز , تشات, تطبيق, موقع08:00-20:00

أوتوماتيكي في الفرع

ال توجد عموالت حتى جيلتابلتبنك ب

أكثر ما عدا في حالة قمتم بتنفيذ, 18

عمليات في الشهر5من 

جهاز , تطبيق, موقع08:00-17:00

أوتوماتيكي في الفرع

اشتراك خدمة بث بنك ج

عبر االنترنت

ا توجد عموالت حتى جيل 

18
جهاز أوتوماتيكي في , موقع08:00-18:00

الفرع



رصيدمديندائنوصف

الجدةهدية من 

400

300

100215.15 ₪

515.15 ₪

115.15 ₪

راتب شهري

شحن بطاقة

قام موظف البنك بتعريفي 

, هذا كل شيء, بالتطبيق
!اآلن أنا حرة

:  وهي في غاية الروعة
اً أيضاً راتب شهري وأيض

!هدة من الجدة
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متابعة حساب 

في ... البنك؟ 

!غاية السهولة
العمليات األخيرة



بعد مرور عامين من العمل الصعب 

,  والتوفير بصورة حكيمة
ا منجحت ريم في النهاية بتوفير 

!يادةيكفي من المال لتمويل تعلم الق

3.1
القيادة تعلم بدأت 
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:تذكروا
واحرصوا على أن , ميزانية متوازنةقوموا بإدارة 

.  يكون دخلكم أعلى من مصروفكم
ً احرصوا على توفير  .مبلغ مالي ثابت شهريا

بفحصقوموا , في حالة قررتم فتح حساب بنكي

بين المزايا الموجودة في البنوكالسوق وقارنوا

.  المختلفة
دة التي حسابكم البنكي بواسطة الوسائل العديتابعوا

.  يعرضها البنك عليكم
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