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!Money Matters مرحًبا بك يف برنامج
لقد صممنا برنامج Money Matters؛ ملُساعدتك عىل االعتناء بنفسك عىل نحو أفضل؛ من خالل تحسني قدرتك 

عىل تدبري شؤونك املالية، حيث سنتناول كيفية إدارة أموالك عىل اإلنرتنت، ويف حياتك اليومية.

ث عنها رصاحة حتى مع  فبغض النظر عن شخصك ووضعك، قد يكون من الصعب التفكري يف األمور املالية، والتحدُّ

َمن تعرفهم حق املعرفة. ترفَّق بنفسك وأنت يف بداية الطريق؛ فكلام تعلمت املزيد، تطوَّرت مهارات إدارتك ألموالك، 

حتى إنك قد تبدأ يف اإلحساس براحة أكرب.

ك. ة توترك، وستتمتع بطاقة أكرب الستثامرها يف األمور التي تهمَّ ألن شعورك بالرضا عن كيفية إدارتك ألموالك سيُخفِّف من حدَّ

ماذا سنتناول يف هذه الورشة؟

ستكون محاور ورشة اليوم كالتايل:

فهم وضعك املايل.	 

تتبُّع دخلك ومصاريفك.	 

حساب معدل إنفاقك عىل مدار فرتة معينة.	 

تحديد احتياجاتك ورغباتك.	 

وضع خطة إنفاق تناسبك.	 
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ما هي خطة اإلنفاق؟

سنتناول يف هذا الُكتيِّب التدريبي خطط اإلنفاق، واملقصود بخطة اإلنفاق خطة تُنظِّم طريقة إنفاقك 

لألموال؛ لتتمكَّن من سد احتياجاتك، وتحقيق أهدافك عىل النحو األمثل.

وتُعينك خطة اإلنفاق أيًضا عىل إيجاد طُرُق الدخار املال من أجل املُستقبل، وقد يشمل ادخار املال 

من أجل املُستقبل توفري تكاليف تعليم األبناء.

كل�ت خاصة باملال
خطة اإلنفاق هي خطة تُنظِّم طريقة إنفاقك للامل؛ لتتمكَّن من سد احتياجاتك 

عىل النحو األمثل، ويطلق عليها أيًضا "امليزانية". 

ُيكنك العثور عىل جميع املصطلحات والتعريفات املالية يف الصفحة 24 من هذا 

الُكتيِّب التدريبي. 
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كن عىل دراية بأمورك املالية

فكِّر يف مالك، وأرُستك، وحياتك. هل لديك ما يكفي من املال لسد احتياجاتك اآلن ويف املُستقبل؟ 

ضع عالمة داخل املربع املجاور للعبارة التي تنطبق عليك أكرث:

 يخرج املال من جيبي أرسع مام يدخل، فال يتوفر لديَّ املال الكايف 

احتياجايت. لتلبية جميع 

 أدفع فواتريي، ولكن ال يتبقى أي مبلغ مايل ُيكنني ادخاره. 

ال أعتقد أن بوسعي حتى التفكري يف االدخار للُمستقبل.

ُيكنني ادخار القليل من املال، ولكن ال أعتقد أنه كاٍف لسد احتياجايت 

وتحقيق أهدايف يف املُستقبل.

ال ينطبق عيلَّ أي مام سبق، وهذا وضعي: 

ث عن املال أو إدارته يف الوقت الحايل، فإليك أخبار سارَّة:  إذا كنت تجد صعوبة يف التحدُّ

ن فيها كلام  إن إدارة أموالك مهارة، وهذا يعني أن بإمكانك تعلُّمها، ومامرستها، والتحسُّ

عملت عىل تطويرها.
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لة هي حساب توفري خاص؛ ملُساعدتك عىل ادخار املال  إن خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

.RESPالالزم لتعليم أوالدك يف املُستقبل، وتُعرَف أيًضا اختصاًرا بـ

قابل تنزن وراييل

تنزن 

راييل

يبذل تنزن مجهوًدا كبريًا يف عمله لكسب املال الذي ينفد قبل موعد القبض التايل، وال يدري فيام يُنَفق 

كل هذا املال، فهناك نفقات هاتفه املحمول، واإليجار، واإلنرتنت، والبطاقات االئتامنية، والطعام. يطبخ 

يف املنزل أحيانًا، وأحيانًا أُخرى يشرتي الطعام من مطعم شطائر يف منطقته، أو يطلب وجبات رسيعة. 

يستخدم ماكينة السحب اآليل الخاصة ببنكه يف املتجر الواقع عىل الناصية املجاورة ملنزله، فاحتياجاته 

ال تنتهي، واملكان مفتوح ليل نهار.

تجيد راييل تدبري الشؤون املالية؛ فهي عىل دراية بدخل األرسة ونفقاتها بالضبط، وتستخدم القسائم، 

ِخر مبلًغا  وتشرتي من املتاجر التي توفِّر مقارنة بني السلع، وتطبخ الوجبات ألرُستها يف املنزل، وتدَّ

بسيطًا كل شهر للطوارئ، ولكنها تود لو بإمكانها ادخار املزيد. إنها ترغب يف ادخار املال لتعليم 

أوالدها، ولكنها ليست ُمتأكدة متاًما من طريقة االدخار املُناسبة، فقد سمعت عن برامج حكومية؛ 

لة، ولكن هناك الكثري من املعلومات املُرِبكة التي يصعب عليها  مثل خطط التوفري للتعليم املُسجَّ

فهمها، ومتنعها من املحاولة.

كل�ت خاصة باملال
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 هل هناك املزيد من األمور املُشرتكة 

بينك وبني تنزن أو راييل؟ 

ما هي بعض الخطوات التي تتخذها راييل ليسهل عليها االدخار؟

ما هي بعض الترصفات التي اعتاد عليها تنزن، وُيكنه تغيريها لتقليل نفقاته؟

فكَّر يف أمثلة عن عادات اإلنفاق واالدخار الخاصة بك.	 

 إذا كان تقييم عادات تنزن بالرقم 1، وتقييم راييل بالرقم 5، 	 

فام التقييم الذي ستُعطيه لنفسك؟ 

وملاذا؟ 	 

أمثلة عن عادات اإلنفاق واالدخار الخاصة يب:

5             4             3             2             1

ل، بتعقُّ  انفق 
للُمستقبل. ِخر  وادَّ

 انفق كثريًا،
ِخر أي مال.  وال تدَّ



6

الُكتيِّب التدريبي رقم 1: خطط اإلنفاق

لنتحدث عن األمر

قد مُتثِّل إجابتك عام تود أن تفعله إذا توفَّر لديك القليل من املال اإلضايف هدفك املايل قصري املدى.

وإجابتك عام تود أن تفعله إذا توفَّر لديك الكثري من املال اإلضايف هدفك املايل طويل املدى.

ُيكن أن تُساعدك خطة اإلنفاق عىل تحقيق هذه األهداف.

ك؟ فكِّر بتمهُّل، وقرِّر فيام تود أن تنفق أموالك. ما األمور التي تُهمَّ

لو كان لدّي القليل من املال اإلضايف، لكنت:

لو كان لديَّ الكثري من املال اإلضايف، لكنت:

هل لديك أهداف مادية؟ وعندما تضع خطة اإلنفاق، فهل تفيدك معرفة ماذا تود أن تفعل بأموالك؟ 

ناقش أفكارك مع رشيك أو مجموعة.

هل يجلب املال السعادة؟	 

هل سيُحقق لك املزيد من املال مزيًدا من السعادة؟	 

ماذا ستفعل إذا توفَّر لديك القليل من املال اإلضايف كل أسبوع؟	 

وإذا توفَّر لديك الكثري من املال اإلضايف خالل العام أو العامني املُقبلني؟	 



7

الُكتيِّب التدريبي رقم 1: خطط اإلنفاق

كل�ت خاصة باملال

املصاريف الشهرية

لُنعّد خطة إنفاق. 

لن تُساعدك خطط اإلنفاق عىل تدبري مصاريفك اليومية فقط، بل ستُعينك أيًضا عىل ادخار املال 

ملُستقبلك، أيًّا كانت األهداف املادية التي تسعى إليها.

إذا أردت إعداد خطة إنفاق، فأنت بحاجة إىل معرفة أوجه إنفاقك يف الوقت الحايل، 

فكيف تُنفق أموالك؟

أحيانًا يكون من األسهل أن تبدأ برؤية الصورة كاملة. 

اشرتك مع مجموعة يف النشاط التايل، واتبع الخطوات اآلتية:

 فكِّر يف جميع مصاريفك الشهرية، أو فيام تنفق أموالك كل شهر. 	 

ل إىل أنواع البنود التي مُتثِّل املصاريف الشهرية ألفراد مجموعتك.	  لتتشاركوا مًعا يف التوصُّ

ن أفكار مجموعتك أدناه.	  دوِّ

ضع دائرة حول املصاريف التي تنطبق عليك.	 

الدخل هو املال الذي تجنيه من عملك، أو تحصل عليه كإعانة، 

 أو من أي مصدر آخر.

املصاريف هي أوجه إنفاق املال.

اإليجار

الطعام

الشهرية املصاريف 

.1

.2

.3

.4

.5
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اإلنفاق اليومي

لدى معظم األشخاص فكرة عن كيفية إنفاق أموالهم يوميًّا، ولكنهم ال يعلمون كم ينفقون تحديًدا، 

لون إىل إجاميل اإلنفاق. وكيف يتوصَّ

قد يكون وضع خطة إنفاق شخصية ُمفيًدا يف تتبُّع اإلنفاق اليومي؛ وإذا أردت أن تُعّد واحدة، فأنت 

بحاجة إىل معرفة فيام تنفق أموالك بالضبط.

لنبدأ:

ن يف الصفحة التالية جميع األشياء التي أنفقت فيها أموالك يف اليومني املاضيني.	   دوِّ

كم أنفقت؟	 

ابدأ يف تدوين أمورك املالية يف دفرت يومي، واكتب كل مشرتياتك بداية من البقالة، 

وصواًل إىل كوب القهوة، والوجبات الخفيفة التي تتناولها يوميًّا، وذلك كل يوم خالل 

شهر، ويف نهاية الشهر، ارجع إىل دفرتك اليومي الذي سيُساعدك عىل وضع خطة إنفاق، 

أو تغيريها يف حال وجودها بالفعل. تحدي املال
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اإلجاميل:

كم أنفق...كيف أنفق مايل...



10

الُكتيِّب التدريبي رقم 1: خطط اإلنفاق

عملية حسابية مالية: املصاريف

إليك مثال:

يف أسبوع...

املصاريف األسبوعية

غالبًا ما تكون األمور البسيطة هي التي تجتمع لتُشكِّل مبلًغا كبريًا مبرور الوقت، 

ح لنا أوجه اإلنفاق التي قد تسمح لنا بالتوفري فيها. وتوضِّ

لنفرتض أنك تشرتي كوبًا من القهوة يوميًّا مقابل 1.75 دوالر، ما يكلِّفك 12.25 دوالر يف األسبوع، 

و637 دوالًرا يف السنة.

لنفرتض أيًضا أنك تطلب معها فطرية املافني مقابل دوالر آخر يوميًّا، ما يكلِّفك 7 دوالرات 

يف األسبوع، و364 دوالًرا يف السنة، ومن ثّم، فأنت تنفق إجاماًل 1001 دوالر سنويًّا عىل 

القهوة وفطائر املافني.

تعاون مع رشيك إلجراء العمليات الحسابية مًعا، ومعرفة تكلفة فطرية املافني 

وكوب القهوة ملدة: 

شهر.	 

عام.	 

عرشة أعوام.	 

تحدي املال

القهوة تكلفة 

القهوة تكلفة 

تكلفة فطرية املافني $ 1.75

$ 12.25

$ 1.00

األيام يف األسبوع 

تكلفة فطرية املافني 

األيام يف األسبوع  7        x

$ 7.00  +

7        x

اإلجاميل:

اإلجاميل:

اإلجاميل: $ 12.25  =

$ 19.25    =

$ 7.00     =
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عملية حسابية مالية: املصاريف

 أمامنا العديد من الخيارات التي تتيح لنا التوفري، فاحسب املصاريف التالية بنفسك، 

أو مبساعدة رشيك.

1.  مثال: مصاريف الغداء

ُيكنك التحقُّق من إجاباتك عن العمليات الحسابية يف الصفحة 25.

تكلفة زجاجة مياه، أو مرشوب صودا:

األيام التي تشرتي فيها الغداء أسبوعيًّا:

عدد األسابيع يف الشهر:

$ 1.50

5        

4        

تكلفة شطرية:

اليومية )ناتج العملية الحسابية السابقة( التكلفة 

التكلفة األسبوعية )ناتج العملية الحسابية السابقة(:

$ 6.00  +

     $         x

     $         x

اليومية: التكلفة 

األسبوعية: التكلفة 

التكلفة اإلجاملية يف الشهر:

$           =

       $              =

       $          =
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عملية حسابية مالية: املصاريف

حرضَّت قهوتك يف املنزل بداًل من رشائها؟	 

اشرتيت صندوقًا من زجاجات املياه أو مرشوب الصودا بداًل من رشائها منفردة؟	 

استخدمت زجاجة مياه تُعاد تعبئتها بداًل من زجاجة املياه املعدنية؟	 

أحرضت وجبة الغداء من املنزل بداًل من رشائها يف مكان العمل أو الدراسة.	 

خفَّضت معدل التدخني من علبة سجائر يف اليوم إىل علبة سجائر يف األسبوع؟	 

 هل وجدت مصاريف إضافية بسيطة ُيكنك أن تلغيها؟ 

كم ستوفِّر إذا

 التسوُّق القائم عىل
املقارنة ب� السلع

ن، أو تشرتي وجبات رسيعة،  2.  حان دورك: احسب أحد املصاريف األسبوعية الخاصة بك، فهل تُدخِّ

أو تذهب إىل السينام كل أسبوع؟ اخرت أحد املصاريف، واكمل العملية الحسابية لتعرف كيف ُيكنك 

توفري املال.

اليومية: التكلفة 

عدد األسابيع يف الشهر:

عدد األيام يف األسبوع:

التكلفة األسبوعية )ناتج العملية الحسابية السابقة(:

التكلفة اإلجاملية يف األسبوع:

التكلفة اإلجاملية يف الشهر: 

احسب التوفري السنوي يف حال تقليل املصاريف السابقة أو إلغائها.

تحدي املال

4        

$  x

$  

$   =

$  x

$   =
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عليك إجراء العمليات الحسابية، ومعرفة كم تُنفق عىل كل بند يف األسبوع، والشهر، والعام.

عملية حسابية مالية: املصاريف

هل هناك بنود تنفق عليها أموالك بانتظام؟

القهوة؟ الوجبات الرسيعة؟ األفالم السينامئية؟ املواصالت؟ املالبس؟ السجائر؟ غري ذلك؟

كم يكلفني يف كل مرة: أنفق مايل بانتظام عىل: 
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االحتياجات والرغبات

املصاريف غري املُتوقَّعة

االحتياجات هي املصاريف األساسية، والبنود التي ال ُيكنك االستغناء عنها، فنحن بحاجة 

إىل املسكن، والطعام، واملياه، واالحتياجات هي األشياء التي تبقينا عىل قيد الحياة!

الرغبات هي األشياء التي نرغب يف امتالكها، ولكننا لسنا بحاجة ماسة إليها؛ فإنها مصاريف 

إضافية، أو أشياء سيُسعدنا أن نحظى بها، وال يهم كم تود أن تحصل عليها، فهي ليست 

رضوريات حياتية، لذا ليست احتياجات.

م مصاريفك إىل احتياجات ورغبات. عندما تضع خطة اإلنفاق الخاصة بك، فقسِّ

املصاريف املُعتادة ليست النوع الوحيد من املصاريف، فقد تحتاج أيًضا إىل املال ألمور 

مل تكن تعلم أنها ستحدث. فكَّر مع مجموعتك يف أمثلة لهذا النوع من املصاريف.

 ألِق نظرة عىل املصاريف غري املُتوقعة التي فكرت فيها مجموعتك، 	 

وما هي األمثلة التي تكرر ذكرها؟

هل سبق أن تعرَّضت لهذه املواقف؟ وكيف كان رد فعلك؟	 

كيف ستفيدك خطة اإلنفاق يف حال حدوث املواقف التي تتضمن هذه املصاريف؟ 	 

تحقَّق من املصاريف املُعتادة التي ذكرتها يف الصفحة السابقة: 

هل ذكرت نفس األشياء الذي ذكرها اآلخرون يف مجموعتك؟ 	 

ما البنود التي تُعّد احتياجات مهمة واألُخرى التي تُعّد رغبات؟	 

 هل اتفق أعضاء املجموعة باإلجامع عىل البنود التي تُعّد احتياجات؟ 	 

ملاذا قد تختلف إجاباتهم؟

كل�ت خاصة باملال
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ك؟ ما األمور التي تُهمَّ

من الصعب أحيانًا تصنيف يشء ما عىل أنه من االحتياجات أو الرغبات؛ ولذا من املُستحسن أن تُحدد 

ك يف الحياة.  األمور التي تُهمَّ

ك؛  بالنسبة إىل العديد من األشخاص، تنبع احتياجاتهم ورغباتهم من قيمهم، والقيم هي األمور التي تُهمَّ

ك البقاء عىل اتصال مع أرُستك وأصدقائك، ُيكنك اعتبار هاتفك املحمول  فعىل سبيل املثال، إذا كان يهمَّ

من االحتياجات، وقد تختلف احتياجاتك ورغباتك عن تلك الخاصة بغريك، وال بأس يف ذلك.

راجع املصاريف التي ذكرتها يف الصفحة 13، وانقل جميع احتياجاتك يف الجدول األول يف الصفحة 

التالية، ثم اكتب سبب أهمية هذه املصاريف بالنسبة إليك، وستُساعدك إجاباتك عىل فهم قيمك. انقل 

رغباتك إىل الجدول الثاين أيًضا.

كل�ت خاصة باملال

$
نصيحة

 مالية

يشمل ُحسن تدبري األموال كالَّ من احتياجاتك ورغباتك، ولكنه يُعنى بوضع احتياجاتك عىل قمة 

أولوياتك، ومن بعدها ُيكنك التفكري يف رغباتك.

القيم هي األمور التي تراها ُمهمة يف حياتك، وتختلف القيم من شخص آلخر.

د ما إذا كان بإمكانك تحويل أي بند منها إىل جدول الرغبات.  راجع جدول احتياجاتك؛ لتُحدِّ

عىل سبيل املثال، هل لديك نظام خاص بهاتفك املحمول؟ وهل تدفع نظري خدمات لست 

إليها؟ بحاجة 

د البنود التي ُيكنك تقليل اإلنفاق وتوفري املال من خاللها. راجع جدول رغباتك؛ لتُحدِّ
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احتياجاتك 

رغباتك 

قيمك

قيمك



17

الُكتيِّب التدريبي رقم 1: خطط اإلنفاق

حقِّق أهدافك املادية

أي نوع من املُتسوقني أنت؟

اآلن بعد أن انتهينا من تناول االحتياجات، والرغبات، والقيم؛ فلنلِق نظرة أُخرى عىل أهدافك املادية 

قصرية وطويلة املدى.

راجع أهدافك طويلة وقصرية املدى يف الصفحة 6.

 ما حجم إنفاقك الشهري؟ كم من املال تحتاج لتحقيق هدفك املادي قصري املدى؟ 	 

هل تعتقد أن بإمكانك تحقيق هدفك طويل املدى يف ظل عادات إنفاقك الحالية؟	 

ماذا عن هدفك املادي طويل املدى؟ 	 

هل هناك بعض التغيريات البسيطة التي ُيكنك إدخالها عىل عادات إنفاقك ملُساعدتك عىل التوفري من 

أجل تحقيق أهدافك قصرية وطويلة املدى؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فاكتب هذه األفكار فيام ييل.

ناقش أفكارك مع رشيك أو مجموعة.

 بصفة عامة، هل تنفق املال ألنك بحاجة إىل السلعة، أم حبًا يف التسوُّق؟	 

هل عملية الرشاء تكون وليدة اللحظة، أم وفًقا لخطة؟	 

مباذا يُشعرك التسوُّق؟	 

ن خطة اإلنفاق تتبُّع مصاريفك فقط، بل تتعلق أيًضا بأهدافك، حيث تُعينك عىل  ال تتضمَّ

أن تكون واثًقا متاًما من أنك تُنفق أموالك عىل الوجه األمثل.

$
نصيحة

 مالية

1 .

2 .
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نظِّم شؤونك املادية

يتورط األشخاص يف ديون عندما يكون دخلهم أقل من مصاريفهم، وغالبًا ما يقرتضون املال 

لسّد هذه الفجوة، ومن ثّم يصريون مديونني.

هل مصاريفك أكرب من دخلك؟

ستُساعدك ورقة العمل يف الصفحة التالية عىل اإلجابة عن هذا السؤال.

اجمع األموال التي تجنيها كل شهر، وهذا هو دخلك.	 

نته.	  اجمع مصاريفك الشهرية، وقد يفيدك االطِّاَلع عىل ما سبق أن دوَّ

أيهام أكرب؟ دخلك أم مصاريفك؟	 

فكَّر يف األمر

راجع قامئة "رغبايت" التي كتبتها يف الصفحة رقم 16. 

هل ترغب يف إجراء أي تغيري؟	 

أي بند سيكون من األسهل عليك االستغناء عنه؟	 

وماذا عن األصعب؟	 

$
نصيحة

 مالية

اخصم من راتبك املال الذي تحتاج إليه لتغطية مصاريفك األساسية، وهذه هي الخطوة األوىل.

ص وعاًء الدخار املال الالزم لتغطية رغباتك، التي قد تتمثَّل يف قهوتك اليومية،  خصِّ

أو بنطال جينز جديد.

ضع يف وعاء االدخار املبلغ الذي قرَّرت أن تُنفقه، ثم التزم بخطة اإلنفاق الخاصة بك، 

وادفع نقًدا دون اللجوء إىل االئتامن.
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ورقة عمل خطة اإلنفاق

احتياجايت - املصاريف األساسية

رغبايت - املصاريف اإلضافية

كيف تسري أموري املالية؟

البند

البند

املبلغ الذي أنفقه شهريًّا

املبلغ الذي أنفقه شهريًّا

دخيل الشهري: 

إجاميل مصاريفي الشهرية =

اإلجاميل=

 

الدخل – املصاريف = 
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ن التفاصيل.  دوِّ

إليك كيفية رؤية صورة أوضح عن مصاريفك الشهرية:

ل كل عملية رشاء أو دفع تُجريها.	  ن أمورك املالية يف دفرت يومي ملدة شهر، وسجِّ  دوِّ

احتفظ بجميع اإليصاالت الخاصة بك، واجمعها ملعرفة حجم إنفاقك بالضبط.	 

إذا كان لديك حساب بنيك، فاقرأ كشف الحساب، وراجع عمليات السحب.	 

من السهل أن تضع خطة إنفاق تشمل األغراض ذات التكلفة الكبرية، ولكن ينقصها كل األغراض 

البسيطة التي تُنفق أموالك عليها. فكَّر بتمهُّل لتحديد جميع أوجه اإلنفاق التي ترغب فيها.

أدِخل تغيريات

أدِخل تغيريات عىل ورقة العمل الخاصة بخطة اإلنفاق التي وضعتها بناًء عىل ما عرفته بشأن 

إنفاقك. تتبُّع 

فكِّر يف بنود اإلنفاق التي ُيكنك تغيريها؛ لتلبية احتياجاتك األساسية، أو املوازنة بني دخلك 

ومصاريفك، أو ادخار املال، ثم أدخل هذه التغيريات عىل خطة اإلنفاق الخاصة بك.

ال تنَس أن تضع جانبًا بعض املال للرتفيه عن نفسك!

بالتأكيد سيظل الرتفيه رغبة، وليس احتياًجا، ولكن من املُهم أن نجد للرتفيه مكانًا 

يف خطة اإلنفاق.

$
نصيحة

 مالية

$
نصيحة

 مالية
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لنتحدث عن األمر

شارك نجاحاتك، وأفكارك. 

  هل لديك أي نصائح مالية رمبا يجدها أفراد املجموعة اآلخرون مفيدة؟ 	 

ما األمور التي أفادتك؟ 

كيف تتأكَّد من أن بحوزتك املال الكايف للوفاء بالتزاماتك؟	 

ِخر مااًل للطوارئ؟ 	  هل تدَّ

 هل اضطررت يوًما إىل دفع مبلغ مايل ضخم بسبب حدث غري متوقَّع؟ 	 

أو موقف ما مل يكن يف الحسبان؟

هل لديك نصيحة لتقدمها إىل اآلخرين الذين قد يواجهون موقًفا ُمامثاًل؟	 

ِخر املال لتغطية تكاليف تعليم أوالدك؟ وكيف ستفعل ذلك؟ 	   هل تدَّ

هل لديك أفكار تريد ُمشاركتها؟ 

استمع إىل نصيحة أو فكرة تتعلق باملال من اقرتاح أحد أعضاء املجموعة، 

بها ملدة أسبوع، أو ما شابه ذلك. هل أفادتك؟ وجرِّ
تحدي املال
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كيف تكتسب املزيد من املعلومات

لة، وسندات التعلُّم الكندية،  للحصول عىل املزيد من املعلومات عن خطط التوفري للتعليم املُسجَّ

.www.canlearn.ca :ل بزيارة املوقع اإللكرتوين وخطط التوفري للتعليم الكندية، تفضَّ

للحصول عىل املزيد من املعلومات لوضع ميزانية وااللتزام بها، اطَّلِع عىل "وضع ميزانية"، 

.www.fcac.gc.ca و "ُمخطط امليزانية" يف املوقع اإللكرتوين للهيئة الكندية للُمستهلك املايل

م العديد من البنوك أدوات عىل اإلنرتنت ملُساعدتك يف وضع ميزانية، وإذا كان  تُقدِّ

لديك حساب بنيك، فاطَّلِع عىل املوقع اإللكرتوين لبنكك، أو اطلب من ممثل خدمة 

العمالء لدى البنك املزيد من املعلومات.
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 .Money Matters لقد أكملت الُكتيِّب التدريبي لخطط اإلنفاق بربنامج 

تعرَّفت عىل:

الدخل واملصاريف.	 

والرغبات.	  االحتياجات 

وضع خطة إنفاق تناسبك.	 

بالنسبة إىل النشاط األخري، نتمنى أن تقطع عىل نفسك تعهًدا. 

وقد يكون التعهد بينك وبني نفسك، أو ُيكنك ُمشاركته مع الغري. 

والتعهد هو وعد جاد أمام نفسك أو آخرين.
كل�ت خاصة باملال

تعهدي

خطة العمل الخاصة يب

أحيانًا ما يستلزم التعهد وضع خطة عمل، وهي قامئة خطوات عليك اتخاذها لتحقيق تعهدك.

أتعهد بأن أعمل عىل إدارة مايل؛ كالتايل:

ما اإلجراءات التي عيلَّ اتخاذها أواًل؟

َمن سيُقِّدم يل الدعم؟

قات؟ كيف سأتغلَّب عىل العقبات واملُعوِّ

تهانينا!
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األمور التي تراها ُمهمة يف حياتك، وتختلف القيم من شخص آلخر.القيم

األشياء التي سيُسعدك أن تحظى بها، ولكن ُيكنك االستغناء عنها.الرغبات

املصاريف

الدخل

االحتياجات

لة التوفري للتعليم املُسجَّ خطة 

خطة اإلنفاق

األشياء التي تُنفق املال عليها.

املال الذي تجنيه من عملك، أو تحصل عليه كإعانة، أو من أي مصدر آخر.

األشياء التي ال بد وأن تحصل عليها، وال ُيكنك االستغناء عنها مثل الطعام.

حساب توفري خاص ملُساعدتك عىل ادخار املال الالزم لتعليم أوالدك 

.RESPيف املُستقبل، وتُعرَف أيًضا اختصاًرا بـ

خطة تُنظِّم طريقة إنفاقك للامل؛ لتتمكَّن من سد احتياجاتك 

عىل النحو األمثل، ويطلق عليها أيًضا "امليزانية".

كل�ت خاصة باملال
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اإلجابات

الصفحة 11

الصفحة 12

1.  مثال: مصاريف الغداء

م الورشة أو املختص؛ حيث أن اإلجابات ستعتمد عىل خياراتك. 2.   يُرجى مراجعة ُمقدِّ

تكلفة زجاجة مياه، أو مرشوب صودا:

األيام التي تشرتي فيها الغداء أسبوعيًّا:

عدد األسابيع يف الشهر:

$ 1.50

5        

تكلفة شطرية:

اليومية )ناتج العملية الحسابية السابقة( التكلفة 

التكلفة األسبوعية )ناتج العملية الحسابية السابقة(:

$ 6.00     +

$ 7.50            x

اليومية: التكلفة 

األسبوعية: التكلفة 

التكلفة اإلجاملية يف الشهر:

$ 7.50       =

$ 37.50         =

4        

$ 37.50          x

$ 150.00       =



شكًرا لك!

شكرًا لك الستكاملك الُكتيِّب التدريبي رقم 1 الخاص بربنامج Money Matters الذي صممناه 

ملُساعدتك عىل ُحسن تدبري أموالك. 

قد خطوت خطوة ُمهمة يف مسرية تحسني اعتنائك بنفسك من خالل تحسني تدبريك ألموالك، 

وهذا ما يُعرف باسم التثقيف املايل.

نتمنى أن تكون قد استفدت باكتساب معلومات ُيكنك تطبيقها عمليًّا، ونأمل أيًضا أن تشعر براحة أكرب عند 

د الخيار املايل األنسب لك. هك إىل البنك أو أي مؤسسة مالية أُخرى؛ لتطرح أسئلة، وتحصل عىل نصائح، وتُحدِّ توجُّ

سُيسعدنا معرفة رأيك يف هذا الكُتيِّب التدريبي!

يُرجى تخصيص بعض الوقت مللء استامرة تقييم الُكتيِّب التدريبي.

فهذا سيُساعدنا عىل تطوير الورشة، وإدخال التغيريات التي تحتاج إليها.

س الراعي املؤسِّ


