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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 َمن  فبغض النظر عن شخصك ووضعك، قد يكون من الصعب التفكري يف األمور املالية، والتحدُّ

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:

استكشاف طُرُق ُمختلفة لالدخار من أجل املُستقبل. 	 

التعرُّف عىل الفائدة، وكيف تزيد.	 

 	.)RESP( لة معرفة طُرُق االدخار من أجل تعليم األبناء بواسطة خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

 	.)TFSA( معرفة كيفية االدخار بواسطة حساب توفري معفى من الرضائب
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طُُرق االدخار من أجل املُستقبل

نتناول يف هذا الُكتيِّب التدريبي كيفية ادخار املال، واألنواع املُختلفة من حسابات التوفري، 

حيث ستتعرَّف عىل طُرُق تُساعدك عىل زيادة أموالك مبرور الوقت. 

ب ملواجهة املُستقبل،  لة؛ ملُساعدتك عىل التأهُّ وستتعرَّف أيًضا عىل خطط التوفري املُسجَّ

م ليُعينك عىل ادخار املال الذي ستحتاج إليه عندما يحني وقت التقاعد. فبعضها ُمصمَّ

هل لديك أبناء؟ إذا كان ذلك وضعك بالفعل، فمن املُهم أن تعرف أن بعض خطط التوفري 

لة تتيح لك توفري تكاليف تعليم أوالدك يف املُستقبل.  املُسجَّ

مة  لة املذكورة واملُقدَّ ستتعرَّف يف هذا الُكتيِّب التدريبي أيًضا عىل خطط التوفري املُسجَّ

من جانب الحكومة الكندية؛ أال وهي:

 	.)TSFA( حساب التوفري املعفى من الرضائب

 	.)RRSP( لة خطة التوفري للتقاعد املُسجَّ

 	.)RESP( لة خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

سند التعلُّم الكندي.	 

الكندية. 	  التوفري للتعليم  ِمَنح 

كل�ت خاصة باملال

حساب التوفري هو حساب مينحك فائدة عىل املال الذي توِدعه. 

الفائدة هي رسوم يدفعها شخص ما القرتاض املال، فعندما تحصل عىل قرض 

أو تستخدم االئتامن، عليك أن تدفع فائدة؛ وعندما تودع املال يف حساب توفري، 

يدفع لك البنك فائدة. وعادة ما يكون التعبري عن مبلغ الفائدة بالنسبة املئوية. 

م  لة لدى الحكومة الكندية؛ وهي تُقدِّ لة هي حسابات توفري ُمسجَّ خطط التوفري املُسجَّ

مزايا رضيبية، ومكافآت مالية أحيانًا؛ ملُساعدتك عىل تلبية احتياجاتك املُستقبلية.
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كن عىل دراية بأمورك املالية

فكِّر يف ُمستقبلك، وُمستقبل َمن تحبهم؛ كيف تريد أن تبدو حياتك بعد 10 أو 20 عاًما؟ 

وماذا عن حياة أفراد أرُستك؟ وكم ستحتاج من املال لتحقيق هذه األحالم؟

ضع عالمة داخل املربع املجاور للعبارة التي تنطبق عليك أكرث:

دخيل غري كاٍف الدخار أي مبلغ مايل.

قد يكون باستطاعتي ادخار املال، ولكني ال أدري كيف.

أدَِّخر بعض من املال يف الوقت الحايل، ولكني لست واثًقا يف نجاح طريقة االدخار.

ال ينطبق عيلَّ أي مام سبق، وهذا وضعي:
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لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع رشيك أو وسط مجموعة:

 هل يتبقى لديك أي مبلغ مايل مُيكنك ادخاره بعد رشاء الطعام، ودفع مقابل السكن، 	 

وسداد الفواتري؟

هل ينتابك القلق بشأن ادخار املال من أجل ُمستقبلك؟	 

هل االدخار أمر ُمهم بالنسبة إليك؟	 

ِخر مبلًغا كبريًا؟	  هل تعتقد أن ادخار املال ال يؤيت مثاره إال إذا كنت تدَّ

يحاول العديد من األشخاص سّد احتياجاتهم األساسية يوًما بيوم فحسب، وال يشغلهم 

االدخار من أجل املُستقبل، ولكن االدخار للُمستقبل أمر غاية يف األهمية.
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قابل تنزن وراييل

تنزن 

راييل

يُدرِك تنزن رضورة أن يُحِدث تغيريًا يف بعض األمور، فال مُيكنه أن يواصل إنفاق املال عىل النحو الذي اعتاد 

م يف الُعمر، وليس مثة ما يربهن عىل عمله الجاد إال شاشة التلفاز الكبرية التي اشرتاها  عليه؛ حيث أنه يتقدَّ

ببطاقته االئتامنية. ينتابه القلق أيًضا بشأن وظيفته؛ فقد سمع إشاعات عن ترسيح املوظفني؛ وإن خرس 

عمله، فلن يتوفر لديه املال الالزم للوفاء بجميع التزاماته.

قرَّر تنزن أن يُحرض طعام الغداء من منزله يوميًّا بداًل من رشائه، وسيُساعده هذا الخيار عىل توفري 100 

دوالر شهريًّا. وراجع أيًضا فاتورة هاتفه املحمول؛ لريى ما إذا كان بحاجة إىل كل هذه الخدمات حًقا أم ال. 

مل تسنح لراييل العديد من الفرص يف فرتة نشأتها؛ لذا ترغب يف أن يحظى أوالدها بالفرص التي فاتتها؛ مثل 

إمكانية االلتحاق بالجامعة، ولكنها تعي أن االلتحاق بالجامعة والكتب والسكن الجامعي قد يكلِّفها الكثري. 

ما زال أوالدها صغاًرا، ولديها ما يكفي من الوقت لوضع الخطط، لكن القلق بشأن ُمستقبلهم ال يفارقها. 

ل مصاريفهم الدراسية؟ وهل مُيكنها الحصول عىل ُمساعدة الدخار املال الالزم  تتساءل كيف مُيكنها تحمُّ

لتعليمهم؟

ليس االدخار محض مصادفة، بل ال بد وأن نُخطط له، وهذا التخطيط أمر رضوري. 

ِخر املال، فكيف سيكون وضعك إن خرست وظيفتك أو أصابك املرض؟ 	   إن مل تدَّ

وما مصري األشخاص الذين تعولهم؟	 

لنتحدث عن األمر
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مير كل من تنزن وراييل مبراحل حياتية ُمختلفة، أو فرتات زمنية ُمختلفة يف حياتهام؛ لذا لكل واحد 

منهام أسباب ُمختلفة لالدخار.

هذا أمر طبيعي؛ فاحتياجاتنا املادية تختلف باختالف الفرتات الحياتية التي منر بها؛ لذا تختلف طُرُق 

االدخار التي يسلكها كل واحد منها.

ِخر يف الوقت الحارض؟  ملاذا تدَّ

ِخر، فلم ال؟ وإن كنت ال تدَّ

ِخر املال؟ ملاذا تدَّ

لنتحدث عن األمر

إىل أي مدى تتغري احتياجاتك ورغباتك املادية مبرور الوقت؟

ما األسباب املُختلفة وراء ادخار املال يف الفرتات املُختلفة من حياتك؟ فكِّر يف هذه املراحل الحياتية 

املُختلفة، وتذكَّر أن بعض األحداث قد تتزامن.

مراهق يعيش يف املنزل.	 

طالب يدرس بدوام كامل.	 

شاب يعيش مبفرده.	 

بالغ موظف.	 

بالغ بدون وظيفة يعتمد عىل دخل ثابت. 	 

والد ألبناء يدرسون.	 

والد ألبناء بالغني يعيشون مبفردهم.	 

للتقاعد.	  التخطيط 

التقاعد.	 

 	

يعتمد بعض األشخاص عىل برامج اإلعانات الحكومية، أو املعاش التقاعدي كمصدر كل�ت خاصة باملال

رئيس للدخل، ويحصلون عىل نفس املبلغ املايل شهريًّا، وال يتغري هذا املبلغ حتى 

ى االعتامد عىل دخل ثابت. وإن زادت ُمتطلباتهم يف ذلك الشهر، وهذا ما يُسمَّ
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فكِّر يف حياتك

فكِّر يف حياتك الخاصة.

ما بعض املراحل الحياتية التي مررت بها بالفعل؟ 

ن هذه املراحل؛  وما املراحل الحياتية التي ستمر بها يف املُستقبل؟ دوِّ

مبا يف ذلك املرحلة الحياتية التي تعيشها اآلن.
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ث عن مدى تأثريها عىل رؤيتك بشأن  اجمع أشخاًصا ميرون بنفس املرحلة الحياتية التي متر بها، وتحدَّ

ادخار املال.

ت؟ 	  هل ما زالت احتياجاتك املادية هي ذاتها، أم تغريَّ

ِخر من أجله؟	  ما سبب احتياجك الدخار املال يف هذه املرحلة من حياتك؟ وما الذي تدَّ

ملاذا يَصَعب عليك ادخار املال يف أثناء هذه املرحلة الحياتية؟	 

أسباب الحاجة إىل االدخار:

قات االدخار: ُمعوِّ

املرحلة الحياتية التي منر بها:

.1

.1

.4

.2

.2

.5

.3

.3

لنتحدث عن األمر
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ادفع لنفسك أواًل

يجد بعض األشخاص صعوبة يف االدخار؛ حيث ال يتبقى لديهم أي مبلغ مايل مُيكنهم ادخاره بعد الوفاء 

بجميع التزاماتهم، ومن طُرُق حّل هذه املشكلة أن تدفع لنفسك أواًل. 

املقصود بالدفع لنفسك أواًل هو خصم مبلغ مايل بسيط من كل راتب شهري، وإيداعه يف حساب التوفري 

الخاص بك، وبعد ذلك، تستخدم باقي راتبك لدفع فواتريك، وتلبية احتياجاتك األُخرى.

كم تبلغ نسبة 10% من صايف دخلك؟

ملعرفة ذلك، اقسم صايف دخلك عىل 10. 

جرِّب بنفسك: 

صايف دخل راييل الشهري هو 2200 دوالر. كم تبلغ نسبة 10% من صايف الدخاللخاص بها؟

صايف الدخل هو املبلغ املايل الذي تحصل عليه بعد خصم الرضائب، واالستقطاعات األُخرى كل�ت خاصة باملال

من راتبك.

ًصا ألمور؛ مثل خطة املعاشات  املبلغ املُستقطَع هو املال املخصوم من راتبك، ويكون ُمخصَّ

التقاعدية الكندية، وتأمني العمل.

عملية حسابية مالية: النَِّسب املئوية

صايف دخل راييل

=  10   ÷

ادَِّخر قدر املُستطاع؛ فهذا ترصُّف حكيم دامئًا، ومن املُستحسن أن تبدأ بادخار 10% من 

صايف الدخل، وإذا بدا ذلك ُمبالًغا فيه، فابدأ مببلغ أقل. حاول االدخار قدر املُستطاع؛ 

فأي مبلغ -ولو بسيط- سيفيدك!

مُيكنك التحقُّق من إجاباتك يف الصفحة 29.
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ِخر املزيد من املال؟ كيف تدَّ

لنفرتض أن صايف دخلك 500 دوالر شهريًّا.

نسبة 10% من 500 دوالر هي 50 دوالًرا، وهذا هو املبلغ الذي ستحاول ادخاره شهريًّا.

لكن ما العمل إن كان االدخار صعبًا؟ إذا كنت ستدفع لنفسك أواًل، فعليك أن تعرث عىل طريقة لتوفري 

50 دوالًرا إضافيًّا، وغالبًا ما يعني ذلك أنك بحاجة إىل تقليل نفقاتك املُعتادة.

ل إىل طُرُق الدخار املال بقليل النفقات  تعاون مع رشيك أو مجموعة يف جلسة عصف ذهني؛ للتوصُّ

املُعتادة. ما هي أوجه اإلنفاق التي مُيكنك االستغناء عنها؟ وإىل أي مدى مُيكن أن يساعدك كل منها 

عىل االدخار؟ حاول أن تضع قامئة باألفكار التي قد توفر لك إجاماًل مبلغ الـ50 دوالًرا.

تلميح: هل تتذكَّر تنزن؟ 

ماذا يفعل الدخار املال؟

$50  =   10   ÷  $500

كم ستدخر؟أفكار لالدخار

حوايل 25 دوالًرا يف الشهر.الحّد من رشاء الوجبات الرسيعة. .1

.4

.2

.5

.3
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ضع خطة إلدارة أموالك
فكِّر يف عادات اإلنفاق الخاصة بك، كم تبلغ نسبة 10% من صايف دخلك؟

مُيكنك وضع ذلك الرقم كهدف لالدخار؛ وإذا بدا املبلغ ُمبالًغا فيه يف البداية، فاخرت هدفًا تراه األنسب 

إليك. بالنسبة 

د هدفًا أبسط، وادَِّخر  ل إىل أفكار كافية لتحقيق هدفك، فال تستسلم؛ بل عىل العكس، حدِّ إن مل تتوصَّ

قدر استطاعتك؛ وال تنَس أن كل مبلغ -ولو بسيط- سيفيدك.

هل حقَّقت هدفك؟

هديف: 

يرى العديد من األشخاص أن االعتياد عىل االدخار يجعله أسهل، ومن األفكار 

املطروحة يف هذا الشأن إجراء تحويل تلقايئ، وهذا يعني أن يسحب بنكك مبلًغا 

ماليًّا من حسابك الجاري، ويودعه يف حساب توفري تلقائيًّا كل شهر.

 نصيحة

 مالية
$

أفكار لالدخار

إجاميل التوفري:

ِخر؟ كم سأدَّ

. 50 سنتًا يف اليوم.جمع فكة النقود التي لديَّ .1

.4

.2

.3
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زِد مالك 

كيف تزداد مدخراتك؟

هل تتذكَّر حديثنا عن الدين يف األدلة التدريبية األُخرى؟ وكيف يزيد دينك مبرور الوقت؛ ألنك تدفع 

فائدة عليه؟

مُياثل هذا متاًما ما يحدث يف حسابات التوفري، ولكن هذه املرة يكون أمرًا إيجابيًّا! فأنت َمن تحصل 

ِخره، وهذا يعني أن مدخراتك تزداد من دون أي تدخُّل منك.  عىل فائدة عىل املال الذي تدَّ

لنفرتض أنك تودع مالك يف حساب توفري، وتحصل عىل فائدة 5%. إذا ادََّخرت 100 دوالر سنويًّا، 

فستحصل عىل 5 دوالرات إضافية.

يف العام التايل، ستحصل عىل فائدة 5% عىل 105 دوالرات )بداًل من 100 دوالر(، وسيزداد مالك مرة 

أُخرى، وهذا ما يُطلق عليه اسم الفائدة املُركَّبة.

+

كل�ت خاصة باملال

الفائدة املُركَّبة هي أن تحصل عىل فائدة عىل املبلغ املايل األصيل، 

وعىل الفائدة التي سبق أن حصلت عليها بالفعل. 
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عملية حسابية مالية: الفائدة

مثال:

بها! اآلن، جرِّ

.1

.2

.3

إن زيادة مالك التي تشهدها قد تُساعد عىل إشعال املزيد من الحامسة لديك بشأن االدخار، فاحسب 

َخرة وأسعار الفائدة. مقدار الفائدة الذي قد تحصل عليه من هذه املبالغ املُدَّ

تلميح: استعن بآلتك الحاسبة ملُساعدتك عىل إجراء العمليات الحسابية.

َخر: 100 دوالر  املبلغ املُدَّ

سعر الفائدة: %3

َخر: 250 دوالًرا  املبلغ املُدَّ

سعر الفائدة: %4

َخر: 500 دوالر  املبلغ املُدَّ

سعر الفائدة: %2

َخر: 1000 دوالر  املبلغ املُدَّ

سعر الفائدة: %5

الفائدة احسب 

$100.00 

0.03           x 

$3.00         

الحسابية: لعملياتك  مساحة ُمخصصة 

الحسابية: لعملياتك  مساحة ُمخصصة 

الحسابية: لعملياتك  مساحة ُمخصصة 

مُيكنك التحقُّق من إجاباتك يف الصفحة 29.
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لة خطط اaلتوفري املُسجَّ

م الحكومة الكندية خططًا خاصة للتوفري، من شأنها مساعدتك عىل زيادة مالك عىل نحو أرسع،  تُقدِّ

لة، فهل يبدو لك أن أيًّا من هذه الخطط قد يناسبك؟ ى خطط التوفري املُسجَّ وهي ما تُسمَّ

نوع الخطة

خطة التوفري 

لة للتعليم املُسجَّ

حساب التوفري املعفى 

من الرضائب

لة  خطة التوفري املُسجَّ

للتقاعد

لة  خطة التوفري املُسجَّ

لذوي االحتياجات 

الخاصة

االختصار

RESP

TFSA

RRSP

RDSP

التعريف

ل لدى الحكومة  حساب توفري ُمسجَّ

الكندية، من شأنه أن يُساعدك 

عىل االدخار من أجل تعليم طفلك 

بعد مرحلة الثانوية العامة.

ل لدى الحكومة  حساب توفري ُمسجَّ

الكندية، من شأنه ُمساعدة األشخاص عىل 

االدخار عىل نحو أسهل.

ل لدى الحكومة  حساب توفري ُمسجَّ

الكندية، من شأنه ُمساعدة األشخاص عىل 

توفري املال من أجل التقاعد.

ل من شأنه ُمساعدتك عىل  حساب ُمسجَّ

التوفري للعناية باألقارب من ذوي اإلعاقة 

عىل املدى الطويل.

ُمالحظات مالية

عندما تودع مااًل يف هذه الخطة، فإن الحكومة 

الكندية تودع ماالً أيضاً؛ وإذا كان دخلك 

بسيطًا، فقد تحصل أيًضا عىل دعم مادي أكرب. 

ال تدفع رضائب عىل الفائدة التي تحصل عليها 

من هذه الخطة، ويدفع الطالب رضائب عىل 

املال يف حال استخدامه لاللتحاق بالجامعة.

مُيكنك أن تودع ما يصل إىل 6000 دوالر سنويًّا 

يف هذا الحساب من دون دفع رضائب عىل 

الفائدة التي تحصل عليها فيه، أو عىل املال 

الذي تسحبه.

تُعفى من الرضائب املفروضة عىل املال الذي 

تضعه يف هذه الخطة، أو عىل الفائدة التي 

تحصل عليها إىل أن تُخِرج املال من الخطة. 

مقابل كل دوالر تودعه يف هذا الحساب تحصل 

عىل 3 دوالرات، ويعتمد املبلغ اإلجاميل الذي 

ستُساهم به الحكومة سنويًّا عىل دخل أرُستك. 

بإمكان القريب ذي االحتياجات الخاصة إنقاق 

املال كيف ما يشاء.
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لة التوفري للتعليم املُسجَّ خطة 

الخطة تفاصيل 

هل تتذكَّر راييل من صفحة 5؟ كانت قلقة بشأن قدرتها عىل ادخار املال الالزم لتعليم أوالدها، ومن 

الطُرُق املُتاحة أمامها لتحقيق حلمها املُستقبيل أن تبدأ هذه الخطة بالنسبة إىل كل طفل من أطفالها.

مُيكنك بدء هذه الخطة عند والدة طفلك، ويُشرتَط أن يكون لديك ولدى طفلك 

.)SIN( رقم ضامن اجتامعي

كلام زادت إيداعاتك، زادت الفائدة التي ستحصل عليها؛ وتكون هذه الفائدة مااًل حرًّا للُمساعدة 

يف مصاريف األبناء الدراسية.

يزداد املال الذي تودعه يف هذه الخطة من دون خصم الرضائب، ويدفع األبناء الرضائب املُستحقة 

ب ال يجنون الكثري من املال،  عىل املال عندما يسحبونه لدفع املصاريف الدراسية. مبا أن معظم الطالَّ

ح أال يكون أوالدك مطالبني بدفع الكثري من الرضائب. فمن املُرجَّ

م الحكومة الكندية بعض الطُرُق األُخرى لزيادة املال املودع يف هذه الخطة عىل نحو أرسع،  تُقدِّ

فألِق نظرة عىل سند التعلُّم الكندي وِمَنح التوفري للتعليم الكندية الواردة يف الصفحة التالية.

يتمتع األبناء ذوو املدخرات املُخصصة لتعليمهم بفرصة أكرب لاللتحاق 

بجامعة أو برنامج تدريبي بعد تجاوز مرحلة الثانوية العامة.
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www.canlearn.ca :املصدر

لة؟ كيف تُساعدك الحكومة الكندية عىل زيادة مبالغ خطة توفري تكاليف التعليم املُسجَّ

نوع الخطة

 سند التعلُّم الكندي

للتعليم  التوفري  ِمنحة 

الكندية - األساسية

للتعليم  التوفري  ِمنحة 

الكندية - اإلضافية

االختصار

CLB 

CESB األساسية

CESB اإلضافية

التعريف

م من الحكومة  مال ُمقدَّ

الكندية، من شأنه ُمساعدتك 

عىل بدء التوفري من أجل 

تعليم أوالدك بعد مرحلة 

العامة.  الثانوية 

م من الحكومة  مال ُمقدَّ

الكندية، من شأنه ُمساعدتك 

عىل بدء التوفري من أجل 

تعليم أوالدك بعد مرحلة 

العامة. الثانوية 

م من الحكومة  مال ُمقدَّ

الكندية، فضاًل عن منحة 

التوفري للتعليم الكندية - 

األساسية.

مالية ُمالحظات 

مُيكن أن يحصل ابنك عىل 500 دوالر اآلن؛ ملُساعدتك عىل 

بدء االدخار، و100 دوالر كل عام إىل أن يبلغ من الُعمر 

15 عاًما، وهذا ما يصل إىل 2000 دوالر لتعليم ابنك، 

ولست ُمطالبًا بإيداع أي من مالك الخاص يف خطة توفري 

لة للحصول عىل هذا السند. تكاليف التعليم املُسجَّ

ل للحصول عليه؟ أي شخص ُولِد طفله بعد 31  َمن املؤهَّ

ديسمرب 2003، ويحصل عىل اإلعانة الكندية لألطفال.

دفعة بنسبة 20% عىل ُمساهامت خطة توفري تكاليف 

لة إىل أن يبلغ طفلك 17 عاًما، ما يعني أنه  التعليم املُسجَّ

مقابل كل 10 دوالرات تُضيفها عىل خطة توفري تكاليف 

لة، تُضيف الحكومة الكندية دوالرين آخرين.  التعليم املُسجَّ

ل للحصول عليه؟ أي شخص. َمن املؤهَّ

دفعة زائدة عىل ما استلمته بالفعل عن ِمنحة التوفري 

للتعليم الكندية األساسية. قد تحصل عىل 10% أو %20 

إضافية عىل أول 500 دوالر )أو أقل( تودعها يف خطة 

لة الخاص بك شهريًّا. توفري تكاليف التعليم املُسجَّ

ل للحصول عليه؟ يعتمد األمر عىل صايف دخل  َمن املؤهَّ

م الرعاية الرئيس للطفل. أرُسة ُمقدِّ

كل�ت خاصة باملال
إن اإلعانة الكندية لألطفال هي دفعة شهرية مُتَنح لألرُس ذات 

األطفال دون ُعمر 18 عاًما.
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عملية حسابية مالية: االدخار 

الخيار 1

الخيار 2

الخيار 3

تجني راييل 22000 دوالر سنويًّا، ولنفرتض أنه ابنتها ستلتحق بالجامعة بعد 10 أعوام، فكم مُيكن 

ِخر خالل هذه األعوام الـ10؟ لنقارن بني الُسبُل املُختلفة لالدخار من أجل تعليم ابنتها. لراييل أن تدَّ

تضع راييل 50 دوالًرا يف علبة داخل مطبخها كل شهر.

تودع راييل 50 دوالًرا يف حساب توفري.

لة. تحصل أيًضا عىل املال من ِمنحة التوفري  تودع راييل 50 دوالًرا يف خطة توفري تكاليف التعليم املُسجَّ

التعلُّم الكندي. للتعليم الكندية، وسند 

لة راييل عىل ادخار املزيد من املال،   ستُساعد خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

خاصة عند إضافة الفائدة.

كم ستكون الزيادة؟ 

50 دوالرًا كل شهر × 12 شهرًا يف السنة =

50 دوالرًا كل شهر × 12 شهرًا يف السنة =

$50 دوالرًا يف الشهر × 12 شهرًا يف السنة =

600 دوالر يف السنة

600 دوالر يف السنة + الفائدة

600 دوالر يف السنة + 120 دوالرًا 

)منحة التوفري للتعليم الكندية( + الفائدة

مُيكنك التحقُّق من إجاباتك يف الصفحة 29.

600 دوالر يف السنة × 10 سنوات =

600 دوالر يف السنة × 10 سنوات =

720 دوالرًا يف السنة × 10 سنوات + 1400 دوالر )سند التعلُّم الكندي( =

6000 دوالر

6000 دوالر + الفائدة

8600 دوالر + الفائدة 
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لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع رشيك أو وسط مجموعة:

هل لديك أطفال أو أحفاد؟	 

ماذا يريدون أن يصبحوا يف املستقبل؟	 

 كم باعتقادك سيحتاجون كمصاريف دراسية ملا بعد مرحلة الثانوية العامة؟ 	 

كيف سيدبرون أمر هذا املال؟

لة من أجل هذا الطفل؟ 	  هل مُيكنك إعداد خطة توفري تكاليف التعليم املُسجَّ

هل سيُساعد سند اإلعانة الكندي ومنحة التوفري للتعليم الكندية أرُستك؟	 
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كيفية ادخار املال للتعليم

لة الخطوة 1: احصل عىل خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

الخطوة 2: احصل عىل سند التعلُّم الكندي

الخطوة 3: احصل عىل منحة التوفري للتعليم الكندية األساسية

الخطوة 4: احصل عىل منحة التوفري للتعليم الكندية اإلضافية

1 ..)SIN( يُشرتَط أن يكون لديك ولدى طفلك رقم ضامن اجتامعي

 تواصل مع بنكك، أو اتحاد ائتامين، أو مسؤول وضع خطط جامعية، أو ُمخطط مايل . 2

ُمعتَمد؛ واطلب مساعدتهم فيام يتعلق بسند التعلُّم الكندي، أو منحة التوفري للتعليم 

اإلضافية. الكندية 

لة.. 3 وإذا وافقوا، افتح حساب خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

لة أن يتقدم بطلب للحصول عىل سند . 1 م خدمة خطة التوفري للتعليم املُسجَّ  اطلب من ُمقدِّ

الكندي.  التعلُّم 

تابع حساب الخطة؛ للتحقُّق من إيداع املال.. 2

لة للحصول . 3  لست ُمطالبًا بإيداع أي من مالك الخاص يف حساب خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

عىل هذا السند.

لة.. 1 عليك إجراء إيداع يف حساب خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

م خدمة هذه الخطة بطلب للحصول عىل املنحة نيابة عنك.. 2 دم ُمقدِّ سيتقَّ

لة أن ميأل استامرة طلب الحصول . 1 م خدمة خطة التوفري للتعليم املُسجَّ  اطلب من ُمقدِّ

عىل منحة التوفري للتعليم الكندية اإلضافية، وستُساعدك هذه االستامرة عىل معرفة 

إمكانية حصول طفلك عىل هذه املنحة اإلضافية.
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لة استخدم MySmartFuture لفتح حساب خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

الخطة تفاصيل 

املُتطلبات:

10 دقائق من وقتك.	 

اسم طفلك، وتاريخ ميالده، والرمز الربيدي ذو الصلة به.	 

الرمز الربيدي الخاص بك إذا كان ُمختلًفا عام سبق.	 

لة عىل اإلنرتنت، فللحكومة الكندية موقع إلكرتوين  مُيكنك أيًضا إعداد خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

باسم MySmartFuture، من شأنه ُمساعدتك عىل إعدادها.

 	 .MySmartFuture.org :استكمل الطلب عىل اإلنرتنت يف املوقع اإللكرتوين 

يستغرق األمر حوايل 5 دقائق. 

 احجز موعًدا يف البنك الذي تتعامل معه، وعادة ما يكون ُمتاًحا لك الحجز 	 

عىل اإلنرتنت أو عرب الهاتف.

 احرص عىل أن تُحرض معك للموعد بطاقة هويتك الحاملة لصورتك الشخصية 	 

والصادرة من جهة حكومية، وأيًضا رقم الضامن االجتامعي، ووقِّع عىل الطلب. 

 يُرسل البنك طلبك إىل الحكومة. لديك اآلن حساب خطة التوفري للتعليم املُسجلة 	 

من أجل طفلك!

 إذا جاءتك موافقة عىل حصولك عىل سند التعلُّم الكندي، فستبدأ الحكومة يف إيداع 	 

املال يف حسابك الجديد الخاص بهذه الخطة.

لنبدأ
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لنتحدث عن األمر

لتفكِّر يف حياتك يف الوقت الحارض. 

ملاذا تحتاج إىل املال؟	 

هل ترغب يف االدخار ألمور أُخرى عدا تعليم طفلك؟	 

كم عدد السنوات التي ترغب يف إمتامها يف وظيفتك قبل أن تتقاعد؟	 

ِصف حلم تقاعدك.	 

 فكِّر يف حقائق تقاعدك؛ أي أين ستعيش؟ وكيف ستقيض وقتك؟ 	 

وما مصدر املال الذي سيكون بحوزتك؟ وهل سيكون كافيًا؟

  ُعد إىل حلمك، وتساءل هل مُيكن أن يصبح جزًءا منه حقيقة؟ 	 

وكم من املال ستحتاج؟ وكيف مُيكنك ادخاره؟

كل�ت خاصة باملال
ل يُساعدك  لة للتقاعد، وهو حساب توفري ُمسجَّ RRSP هي اختصار خطة التوفري املُسجَّ

عىل االدخار من أجل تقاعدك.

TFSA هو اختصار حساب التوفري املعفى من الرضائب، وهو حساب توفري يُساعدك 
عىل ادخار املال ألي سبب، وهو طريقة جيدة أيًضا لالدخار من أجل تقاعدك.

 TFSA أو RRSP إذا كنت ترغب يف االدخار لتغطية تكلفة ضخمة أو لتقاعدك، فقد تكون

ُمناسبًا لك.
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تغطية تكاليف ضخمة

ِخر من أجله؟ وما الذي تدَّ

لنتحدث عن األمر

هل تتذكَّر تنزن من الصفحة 5؟ حني رأى إعالنًا عن شاشة تلفاز كبرية، وقرر أن يشرتيها 

االئتامنية.  ببطاقته 

دت فاتورتك كاملة  تسمح لك البطاقة االئتامنية برشاء األغراض اآلن، ودفع مثنها الحًقا؛ وإذا سدَّ

يف ميعادها، فستسري األمور عىل ما يرام؛ ولكن إن تعرثت يف دفع فاتورتك كاملة، فستزداد أكرث 

بسبب الفائدة، ما يعني أن التلفاز الذي اشرتاه تنزن قد يكلِّفه املزيد من املال.

بداًل من أن يستخدم تنزن بطاقته االئتامنية، مُيكنه ادخار املال قبل رشاء التلفاز، وبهذه الطريقة، 

سيكون عىل دراية بتكلفة التلفاز تحديًدا، ولن ترتاكم عليه الديون.

نتها. هل يبدو أنك بحاجة إىل الكثري  ارجع إىل صفحة 11، وألِق نظرة عىل أهداف التوفري التي دوَّ

من املال؟ قد تشعر باستحالة توفري مبلغ ضخم من املال، ولكن عندما تُدرك جيًدا هدفك من وراء 

ن عليك ادخار املال.  االدخار، فهذا قد يهوِّ

ل تكاليفها. تعاون مع رشيك أو مجموعة لوضع قامئة بالبنود التي مُيكنك االدخار لتحمُّ

لتفكِّر يف حياتك يف الوقت الحارض.

ألي هدف ترغب يف البدء يف االدخار؟	 

هل وضع هدف أمامك يُساعدك عىل أن تكون ُمتحمًسا أكرث بشأن االدخار؟	 

الة مالبس غسَّ

إجازة عائلية

.1

.4

.2

.5

.3
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املُسبق التخطيط 

هل تُنفق نفس املبلغ املايل كل شهر؟ أم يبدو أن نفقاتك تزيد يف بعض الشهور عن غريها؟ 

فكَّر فيام ييل: 

اإلجازات، والهدايا، وأغراض البقالة اإلضافية.	 

ما يرتتب عىل قدوم الشتاء من فواتري تدفئة أعىل.	 

فواتري التأمني عىل السيارة املُستحقة مرة أو مرتني يف السنة.	 

 =   12   ÷

1. اجمع فواتري التدفئة التي دفعتها يف العام املايض: 

2. اقسم ذلك املبلغ عىل 12، وهي شهور السنة.

هذه هي تكلفة التدفئة التي تدفعها شهريًّا، حتى وإن كنت ال تستلم فاتورة كل شهر. 

التخطيط املُسبق يعني أن بإمكانك "دفع" نفس املبلغ كل شهر، وستدفع أحيانًا ذلك املبلغ إىل رشكة 

خدمات التدفئة مثلام يحدث يف الشتاء، وأحيانًا أُخرى سوف "تدفع" املبلغ إىل حساب التوفري الخاص 

ل زيادة املبلغ املُستحق بالفاتورة. بك مثلام يحدث يف الصيف، وبهذه الطريقة، ستكون ُمستعًدا لتحمُّ

النفقات غري املتوقَّعة

ال تسري أمور حياتنا دامئًا كام نُخطط لها، فحتى املفاجآت السعيدة تكلفنا الكثري من املال. 

فكِّر يف التغيريات التي تطرأ عىل حياتك؛ مثل:

صه لألمور غري املُتوقَّعة، حتى وإن كنت  من ُحسن التدبري أن تّدِخر بعض املال اإلضايف كل شهر وتُخصِّ

ال تعلم املبلغ الذي يتعني عليك ادخاره تحديًدا. يُطلق بعض األشخاص عىل هذا النوع من االدخار 

"حساب وقت الشدة"، أو "حساب الطوارئ"، فإيداع مبلغ بسيط يف هذا الحساب شهريًّا يُعينك عىل 

أن تستعد للمفاجآت.

أن تُرزق مبولوٍد.	 

أن تخرس وظيفتك.	 

أن تتبنى كلبًا.	 
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حساب التوفري املعفى من الرضائب

كيفية فتح حساب معفى من الرضائب

هل ترغب يف ادخار املال من أجل النفقات غري املُتوقَّعة، أو تغطية تكلفة ضخمة، أو التقاعد؟ 

إن TFSA يبدو فكرة جيدة. 

عند استخدام حساب التوفري املعفى من الرضائب، تتذكَّر أن املال املودع فيه ليس "إضايف" حتى 

يتسنَّى لك إنفاقه؛ فهو ُمخصص لهدف ُمحدد؛ أال وهو التوفري لتغطية تكاليف؛ مثل فاتورة التدفئة، 

ورشاء تلفاز جديد، والتقاعد.

سيُساعد بنكك يف فتح حساب معفى من الرضائب. ُمتطلبات فتح الحساب:

أن تكون مواطًنا كنديًّا. 	 

أن يكون ُعمرك 18 عاًما أو أكرب. 	 

 	 .)SIN( أن يكون لديك رقم ضامن اجتامعي

مُيكنك أن تودع ما يصل إىل 6000 دوالر يف الحساب املعفى من الرضائب سنويًّا، وسيزيد املال؛ 

نتيجة لحصولك عىل فائدة، ولن تدفع أي رضائب عىل هذه الفائدة.

بإمكانك أن تسحب مالك من الحساب يف أي وقت دون دفع أي رضائب، وإنفاق املال كام يحلو لك، 

ولكن ضع نصب عينيك هدف االدخار الذي تطمح إليه! فام كانت الغاية وراء االدخار؟

كل�ت خاصة باملال

TFSA هو اختصار حساب التوفري املعفى من الرضائب، هو حساب توفري خاص 
يزيد فيه مالك، وال يتعني عليك دفع أي رضائب عليه.

TFSA
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ناقش هذه األسئلة مع رشيك أو وسط مجموعة:

هل ينتابك القلق تجاه ادخار املال من أجل ُمستقبلك؟	 

ه إىل البنك، ووضع خطة توفري ُمناسبة لك؟ هل أنت بحاجة إىل 	   هل أنت ُمستعد للتوجُّ

املزيد من املعلومات؟

ها لحفيدك؟	  لة من أجل طفلك؟ أم ستُعدَّ هل ستُعّد خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

هل سيكون ملنحة التوفري للتعليم الكندية، أو سند التعلُّم الكندي مفيًدا لطفلك؟	 

هل ستفتح حسابًا معفى من الرضائب ملنفعتك؟	 

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن منحة التوفري للتعليم الكندية أو سند التعلُّم الكندي، 

 1-800-O-CANADA تواصل مع مسؤويل برامج التوفري للتعليم الكندية عىل الرقم 

.www.canlearn.ca ل بزيارة )أو 8281-959-800-1(، أو تفضَّ

لنتحدث عن األمر

كيف تكتسب املزيد من املعلومات

تحدي املال

د األنسب فيام يخص  ه إىل أكرث من بنك، وقارن الخطط، وحدِّ قبل فتح حساب توفري، توجَّ

املُستقبلية.  واحتياجاتك  مالك 

ابحث عن حساب يُقِّدم سعر فائدة عاليًا ورسوًما بسيطة، وقد ترغب أيًضا يف مراعاة أمور 

أُخرى؛ مثل قُرب املسافة بني البنك ومنزلك، وتوفريه لتطبيق يسمح لك بإيداع املال يف 

حسابك عرب اإلنرتنت. 
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 .Money Matters لقد أكملت الُكتيِّب التدريبي لُسبُل االدخار بربنامج 

تعرَّفت عىل: 

للُمستقبل. 	  املُختلفة لالدخار  الُسبُل 

كيفية زيادة مالك عن طريق الفائدة.	 

ل تكاليف تعليم طفلك. 	  ُسبُل االدخار لتحمُّ

ُسبُل االدخار لتقاعدك.	 

والتعهد هو وعد جاد أمام نفسك أو آخرين.

تهانينا

كل�ت خاصة باملال

تعهدي

خطة العمل الخاصة يب

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

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

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

رًا عن االدخار؛ كالتايل: أتعهد بأن أترصف بناًء عىل ما عرفته مؤخَّ

ما اإلجراءات التي عيلَّ اتخاذها أواًل؟

َمن سيُقِّدم يل الدعم؟

قات والعقبات؟ كيف سأتغلَّب عىل املُعوِّ
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كل�ت خاصة باملال

هي دفعة شهرية مُتَنح لألرُس ذات األطفال دون ُعمر 18 عاًما.

 )RESP( لة هي مال تودعه الحكومة الكندية يف حساب خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

الخاص بطفلك وفًقا للمبلغ املايل الذي تودعه أنت فيه.

 )RESP( لة هو مال إضايف تودعه الحكومة الكندية يف حساب خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

الخاص بطفلك، وفًقا للمبلغ املايل الذي تودعه أنت فيه، ويستحقه األشخاص ذوو الدخل 

األرُسى املُنخفض.

 )RESP( لة هو مال تودعه الحكومة الكندية يف حساب خطة التوفري للتعليم املُسجَّ

الخاص بطفلك، إذا كان دخل أرُستك منخفضاً.

هي أن تُدفَع فائدة عىل املبلغ املايل األصيل الذي تودعه فضاًل عن الفائدة التي سبق أن 

بالفعل. حصلت عليها 

ًصا ألمور؛ مثل خطة املعاشات التقاعدية  هو املبلغ املخصوم من راتبك، ويكون ُمخصَّ

الكندية، وتأمني العاملة.

ًصا ألمور؛ مثل خطة املعاشات التقاعدية  هو املبلغ املخصوم من راتبك، ويكون ُمخصَّ

الكندية، وتأمني العاملة.

اإلعانة الكندية لألطفال

الكندية  للتعليم  التوفري  منحة 

)األساسية(

الكندية  للتعليم  التوفري  منحة 

)اإلضافية(

)CLB( سند التعلُّم الكندي

املُركَّبة الفائدة 

املُستقطع املبلغ 

الثابت الدخل 
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كل�ت خاصة باملال

رسوم يدفعها شخص ما القرتاض املال، فعندما تحصل عىل قرض، أو تستخدم االئتامن، 

د املبلغ الذي اقرتضته، باإلضافة إىل الفائدة، وعادة ما يكون التعبري عن  عليك أن تُسدِّ

مبلغ الفائدة بنسبة مئوية من املال املُقرتَض، وعندما تودع املال يف حساب توفري، يدفع 

لك البنك فائدة.

هو املبلغ املايل الذي تحصل عليه بعد خصم الرضائب، واالستقطاعات األُخرى من راتبك.

لة لدى الحكومة الكندية، من شأنها ُمساعدتك عىل ادخار  حساب توفري، أو خطة ُمسجَّ

املال عىل نحو أرسع.

طريقة لالدخار من أجل تعليم طفلك يف املُستقبل.

طريقة لالدخار من أجل تقاعدك.

م لك عائًدا عىل املال الذي تودعه فيه. حساب بنيك شخيص يُقدَّ

ل لدى الحكومة الكندية.  حساب توفري ُمسجَّ

الفائدة

صايف الدخل

لة خطة التوفري املُسجَّ

لة  التوفري للتعليم املُسجَّ خطة 

.)RESP(

لة  خطة التوفري للتقاعد املُسجَّ

.)RRSP(

التوفري حساب 

حساب التوفري املعفى من 

.)TSFA( الرضائب
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اإلجابات

الصفحة 9

الصفحة 18

الصفحة 13

يبلغ صايف دخل راييل شهريًّا 2200 دوالر. كم تبلغ نسبة 10% من صايف دخلها؟

ِخر راييل 8600 دوالر )زائد الفائدة( بفضل خطة توفري تكاليف التعليم  تدَّ

ِخر 6000 دوالر )زائد الفائدة( من دون خطة توفري  لة الخاصة بها. تدَّ املُسجَّ

لة. املُسجَّ التعليم  تكاليف 

ِخر راييل 2600 دوالر إضايف زائد الفائدة عند استبدالها حساب التوفري  تدَّ

لة. املُعتاد بخطة توفري تكاليف التعليم املُسجَّ

250 دوالًرا

0.04         x

10 دوالرات

500 دوالر

0.02         x

10 دوالرات

$8,600.00  

$6,000.00 -

$2,600.00   

1000 دوالر

0.05         x

50 دوالًرا

صايف دخل راييل

=  10   ÷

َخر: 250 دوالًرا . 1  املبلغ املُدَّ

سعر الفائدة: %4

َخر: 500 دوالر  املبلغ املُدَّ  .2

سعر الفائدة: %2

َخر: 1000 دوالر املبلغ املُدَّ  .3 

سعر الفائدة: %5

2200 دوالر            220 دوالًرا



شكًرا لك!

لقد أكملت اآلن الُكتيِّب التدريبي رقم 4 الخاص بربنامج Money Matters الذي صممناه 

ملُساعدتك عىل ُحسن تدبري أموالك. 

ق يف فهم كيفية االعتناء بنفسك عن طريق االعتناء مبالك،  لقد خطوت خطوة ُمهمة يف مسرية التعمُّ

وهذا ما يُعرف باسم التثقيف املايل.

نتمنى أن تكون قد استفدت باكتساب معلومات مُيكنك تطبيقها عمليًّا، ونأمل 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


