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التثقيف المالي 
الكتيب 3 من 4، القسم الثاني: المّدخرات 

ُوِضع النص المظلل والمكتوب بخط عريض باللون األخضر بغرض إبالغ الوكيل الميداني بالتعليمات التي ستُقدم إلى المجموعة أثناء التمارين الجماعية. 

سلسلة دلیل التدریب على المھارات الذكیة تخضع حالیًا  لمراجعة شاملة لتحدیث المحتوى والرسوم التوضیحیة



يمكنك استخدام المعلومات والتمارين الواردة في هذا الدليل لتخطيط كيفية العمل مع المزارعين على تطوير 
مشروعاتهم الزراعية. تختلف مجموعات المزارعين واألوضاع بعضها عن بعض، لذلك ال يحاول هذا الدليل 

إخبارك بما يجب عليك القيام به بالضبط. بدالً من ذلك، اختر العناصر التي يحتاج المزارعون إليها، في 
اعتقادك، ويمكنهم االستفادة منها، واستخدم هذا الدليل كأساس لبناء سلسلة أحداث تعليمية حتى تتمكن من نقل 

هذه المعلومات إلى المزارعين. 

ومن المهم تعديل التمارين والدروس الميدانية واالختبارات القصيرة لتناسب وضعك الخاص. قبل تدريس هذه 
المواد، راجع العناصر التالية وعدلها بما يتناسب مع وضعك المحلي: 

أسماء األشخاص والقرى والمجموعات   •

العملة   •

مبالغ السلع التي تمت مشاركتها في األمثلة. يمكن أن تختلف هذه المبالغ بناًء على مستويات دخل المجموعة   •
المستهدفة. إذا كانت المبالغ كبيرة جًدا أو صغيرة جًدا، فقد يشعر المشاركون أن هذه األدوات ال تنطبق عليهم.

القصص. قد يكون هناك المزيد من األمثلة وثيقة الصلة بمجتمعك التي من شأنها توصيل األهداف بشكل   •
أفضل. 

السلع التي تُباع وتُشترى.   •

أنواع األنشطة المدرة للدخل.   •

متى تُباع السلع، على أساس المواسم المحلية.   •

حيثما أمكن، فاعمل بطريقة تشاركية مع المزارعين. يعني هذا أنه يجب عليك التأكد من أن المزارعين هم الذين 
سيجمعون المعلومات وسيحللونها وسيتخذون القرارات التي ستؤثر فيهم. وسيتمثل دورك في تيسير تعلمهم، ال أن 

تقوم بالمهمة نيابة عنهم. 

 CRS صورة الغالف: مايكل ستولمان/منظمة



التثقيف المالي 
الكتيب 3 من 4، القسم الثاني: المّدخرات 

ُوِضع النص المظلل والمكتوب بخط عريض باللون األخضر بغرض إبالغ الوكيل الميداني بالتعليمات التي ستُقدم إلى المجموعة أثناء التمارين الجماعية. 



70

المحتويات 
 71.............................................................................................. القسم الثاني -االّدخار
الدرس 5. اختيار مكان لالّدخار................................................................................................ 72 
اختبار قصير للدرس 5. اختيار مكان لالّدخار.............................................................................. 81 
التمرين الميداني 5. اختيار مكان لالّدخار................................................................................... 82 
الدرس 6. إنشاء خطة لالّدخار ................................................................................................ 88 
 91 ............................................................................... اختبار قصير للدرس 6. إنشاء خطة لالّدخار
التمرين الميداني 6. إنشاء خطة لالّدخار.................................................................................... 93 
الدرس 7. االّدخار لحاالت الطوارئ.......................................................................................... 102 
 104 ....................................................................... اختبار قصير للدرس 7. االدخار لحاالت الطوارئ
التمرين الميداني 7. االدخار لحاالت الطوارئ............................................................................ 105 
 111 .............................................................................................................. المواد المرجعية
 113 ...................................................................................................... إجابات االختبار القصير

الجداول 
جدول التمرين الميداني 5.1: خيارات االّدخار................................................................................. 84 
 89 ................................................................................ جدول الدرس 6.1: خطة اّدخار يعقوب وسارة
جدول الدرس 6.2: االّدخار مقابل االقتراض.................................................................................. 89 
 96 .................................................................................. جدول التمرين الميداني 6.1: أهداف االّدخار
 99 ....................................................... جدول التمرين الميداني 6.2: ورقة عمل خطة االّدخار - نموذج بيانات
جدول التمرين الميداني 6.3: ورقة عمل خطة االّدخار - نموذج التمرين.................................................... 101 
 102 ................................................................................ جدول الدرس 7.1: مصروفات عائلة يعقوب

التثقيف المالي



71

القسم الثاني – االّدخار 
االّدخار هو توفير المال أو إنفاق مال أقل اليوم بحيث يمكنك استخدامه في المستقبل. يدخر الناس ألسباب عديدة، 

على سبيل المثال أن يكون لديهم المال لتغطية حالة طارئة )مرض طفل( أو لتلبية احتياجات األسرة أو تحقيق حلم 
)شراء دراجة(. غالبًا ما يكون اّدخار المال أمًرا صعبًا نظًرا لوجود العديد من الطلبات دائًما على أموالك. إن وجود 

مدخرات من شأنه أن يساعدك في إجراء عمليات شراء مستقبلية بسهولة أكبر وتحقيق أهدافك المالية. 

يقول بعض الناس: "ليس لدي ما يكفي من المال لالّدخار." هذا ليس صحيحا! الناس مع اختالف مستويات دخلهم - بما 
في ذلك الفقراء - يمكنهم االّدخار بنجاح، ويفعلون ذلك بالفعل. تتمثل الخطوة األولى في مراجعة قائمة مصروفاتك، 

وتصنيفها على أساس الرغبات واالحتياجات، وتحديد األولويات )راجع الدرس 4: مختلف أنواع المصاريف ومراجعة 
ميزانيتك(. قرر يعقوب وسارة، بعد إجراء هذه المراجعة، شراء الماء بدالً من شراء المشروبات الغازية المعتادة، عندما 
يذهبان إلى السوق كل أسبوع. لقد استطاعا اّدخار 500 أسبوعيًا بفضل هذا التغيير. وباستخدام هذه األموال، تمكنا من 

شراء األسمدة دون اقتراض أموال إضافية، وهو ما كان هدفًا ماليًا رئيسيًا للعائلة. بالنسبة للعديد من األشخاص، من 
األسهل توفير مبلغ صغير كل يوم أو أسبوع، بدالً من مبلغ كبير في نهاية الشهر. يمكن أن توفر المدخرات وسيلة لتحسين 

مزرعتك أو عملك وتحقيق أهدافك المالية. 

سيقدم لك هذا القسم بعض اإلستراتيجيات التي تجعل االّدخار أسهل قليالً. من األسهل االّدخار بهدف محدد أو مع 
التفكير في شراء مستقبلي. وكما ناقشنا في القسم األول، فإن الهدف المنظم جيًدا هو ما يكون محدًدا وواقعيًا وله 

إطار زمني وخطة عمل وله إنجازات مرحلية. إن االّدخار لحاالت الطوارئ يجعل من الممكن التخطيط لألحداث 
غير المتوقعة في الحياة ودفع تكاليفها، مثل المرض أو مرحلة انخفاض الدخل أو انعدامه. يعتمد أسلوب اّدخارك 
على المكان الذي تعيش فيه وخدمات االّدخار المتاحة. فمن خالل فحص خدمات االّدخار هذه ومقارنتها بأهداف 

مالية محددة، يمكنك اختيار خدمة االّدخار المناسبة لك. 

يتألف هذا القسم من ثالثة دروس: 

الدرس 5: اختيار مكان لالّدخار. هناك طرق عديدة مختلفة لالّدخار، وكل طريقة لها مزايا وتحديات مختلفة. 

الدرس 6: إنشاء خطة لالّدخار. إن وجود خطة محددة لالّدخار )الهدف، التكلفة، الوقت( سوف يساعدك على تحقيق 
أهدافك المالية. 

الدرس 7: االّدخار لحاالت الطوارئ. يمكن أن يساعدك االّدخار على تغطية تكاليف حاالت الطوارئ عند حدوثها. 

القسم الثاني االدّخار
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السيولة. ما سهولة تحويلها إلى نقود؟ فاألصول السائلة جًدا يمكن استخدامها فوًرا. وتتمثل   .1
األصول األكثر سيولة في النقد المحتفظ به في منزلك. كلما زادت الخطوات الالزمة لتحويل 
أحد األصول إلى نقد، قلت درجة سيولة ذلك األصل. إذا كانت مدخراتك في صورة حيوانات 

أو مجوهرات، فاستخدام األصول لشراء شيء آخر عادة ما يجب عليك أوالً بيع العنصر، 
مثل الماعز )تحويل قيمته إلى نقود( ثم استخدام هذه األموال إلجراء عملية الشراء. تسمح 

التحويالت اإللكترونية لألموال في بعض البلدان بالوصول السريع إلى النقد. 

2.  مستوى الخطورة. ما مدى احتمالية أن تفقد المدخرات قيمتها؟ المدخرات المحتفظ بها في 
مصرف أو مؤسسة مالية رسمية أخرى تنطوي على مخاطر قليلة. بينما المدخرات 

المحفوظة في منزلك تكون أكثر عرضة للسرقة أو الحريق أو غيرهما من األخطار. حيث 
من األسهل إنفاق األموال الموجودة في منزلك على رغبات أقل أهمية نظًرا لسهولة 

الوصول إليها. كما أن المدخرات المحتفظ بها في صورة حيوانات أو مجوهرات تنطوي 
على مخاطر أكبر رغم صعوبة إنفاقها. فإذا مات حيوان، فسوف تفقد كل مدخراتك. كما 
يمكن أن تختلف أسعار السوق وقد تحصل على أموال أقل مما دفعته مقابل تلك األصول 

في حال احتجت إلى بيع األصل بسرعة. 

الدرس 5. 
اختيار مكان لالّدخار 

• التعرف على معايير تقييم خيارات االّدخار وتطبيقها. 

• القدرة على اختيار الخيار األفضل لالّدخار من بين المصادر المتاحة. 

االّدخار عبارة عن تجميع األصول. يعد أي عنصر مادي تملكه من األصول. ويمكن أن تشمل األصول األموال 
النقدية واألموال المستحقة لك والحيوانات وأي عنصر داخل منزلك أو عملك. هناك خمسة عناصر أو معايير يجب 

التفكير فيها عند تقييم خيارات االّدخار. 

التثقيف المالي
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التكلفة: ما ثمن الخدمة؟ قد يفرض المصرف أو المؤسسة المالية الرسمية رسوًما على   .3
حسابات االّدخار. وإذا كان المصرف بعيًدا، فيجب عليك إنفاق األموال )النقل - التكاليف 

المباشرة( ومن المحتمل أن تخسر المال بسبب التخلف عن العمل )وقت الذهاب إلى المصرف 
- التكاليف غير المباشرة( إلجراء اإليداع أو السحب. ما التكاليف المرتبطة باالحتفاظ 

بمدخراتك في صورة ثروة حيوانية؟ تحتاج الحيوانات إلى الطعام والتكاليف األخرى للمحافظة 
عليها. ما التكاليف المرتبطة باالحتفاظ بمدخراتك في المنزل؟ ال توجد رسوم أو تكاليف 

للمحافظة عليها، إال أنه يسهل الوصول إليها من جانبك أو من جانب أفراد أسرتك اآلخرين. 

الربح. كم تجني من مدخراتك؟ على سبيل المثال، قد يدفع لك أحد المصارف فائدة على   .4
مدخراتك أو قد تدفع لك مجموعة االّدخار لديك أرباًحا على مدخراتك عند التقسيم والتوزيع. 

إن سعر الفائدة عبارة عن نسبة تطبق على مبلغ مدخراتك. 

تجميع األصول. ما مدى سهولة زيادة مدخراتك؟ لتجميع المدخرات، يجب أن تسمح لك آلية   .5
االّدخار بعمل الودائع بسهولة وأن يكون السحب منها أكثر صعوبة. من السهل عمل الودائع 

عند اّدخار المال في المنزل؛ إال أنه من السهل جًدا الوصول إلى هذه األموال وإنفاقها، خاصةً 
عندما يطلب الجيران أو أفراد األسرة المساعدة. االّدخار مع مؤسسة مصرفية رسمية يقلل من 

إغراء إنفاق األموال؛ ومع ذلك، إذا كان المصرف بعيًدا أو يصعب الوصول إليه، فقد يكون من 
الصعب جًدا عمل ودائع. 

من المهم عند تقييم خيارات االّدخار التفكير في وقت وكيفية احتياجك للوصول إلى هذه المدخرات، وعدد مرات 
اإليداع، ومستوى المخاطر المقبول. ويمكن أن يؤثر هدف االّدخار الخاص بك على خيار االّدخار األفضل. هناك 

نوعان شائعان من خدمات االّدخار: غير رسمي ورسمي. يتمثل الفرق الرئيسي بينهما في أن الخدمات الرسمية 
تكون خاضعة لرقابة الحكومة بينما ال ينطبق ذلك على الخدمات غير الرسمية. 

القسم الثاني االدّخار
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خدمات االدّخار غير الرسمية 
خدمات االّدخار غير الرسمية هي خدمات ال تخضع لرقابة الحكومة. 

االّدخار في المنزل. عند اّدخار المال في المنزل، يكون من السهل عمل الودائع. لكنه ينطوي على 
مخاطر. فاألموال المحتفظ بها في المنزل قد تُنفق بسهولة أو تُسرق. تضع سارة بانتظام 200 قطعة 
نقدية في صندوق في دوالبها. وخالل محادثة مع صاحب متجر الحي، اكتشفت أن ابنتها نادين كانت 
تشتري الكثير من الحلوى بمبلغ 200 قطعة نقدية. تحدثت سارة إلى نادين واعترفت األخيرة بالفعل 

بأخذ المال من الصندوق لشراء الحلوى. 

االّدخار في األصول. يعد االحتفاظ بالمدخرات في صورة سلع )أصول(، مثل حيوانات أو 
مجوهرات أو حبوب أو منزل، أكثر أمانًا من االّدخار النقدي. ليس من السهل على نادين بيع الماعز 

لشراء الحلوى، كما أن العديد من السلع تساعد بالفعل على زيادة قيمة المدخرات مع زيادة قيمتها. 

لكن االّدخار في األصول ينطوي على خطورة. فقبل عامين، اشترى يعقوب ماعز أخرى. أصيبت الماعز 
بالمرض وأنفق يعقوب نصف تكلفة الماعز على الخدمات البيطرية واألدوية. وماتت الماعز. لذلك فقد يعقوب 

مدخراته، والمال اإلضافي الذي أنفق على الدواء، وكل األموال التي أنفقت على طعام الماعز. 

يشتري محمد جار يعقوب دائًما كيًسا من األسمدة في نهاية موسم الحصاد عندما يكون لديه نقود إضافية. 
وبالتالي ال داعي لديه للقلق بشأن سماد موسم الزراعة القادم ومن غير المرجح أن يبيع السماد خالل العام ألنه 

يحتاجه لمزرعته. ينطوي االّدخار بأي أصل على مخاطر فقدان األصل لقيمته بسبب التلف أو االنسكاب أو 
السرقة. 

التثقيف المالي
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من المخاطر األخرى لالّدخار في األصول أن قيمة األصول قد تكون منخفضة عندما تحتاج إلى بيع األصل مقابل 
المال. على سبيل المثال، يمكن أن تتغير أسعار المنتجات الزراعية والمجوهرات على مدار العام. فبعد الحصاد 

مباشرة، تكون أسعار المنتجات الزراعية منخفضة، بينما تكون أسعار المجوهرات أعلى. وخالل وقت الجفاف، قد 
تكون أسعار المنتجات الزراعية أعلى، حيث يوجد القليل من المنتج المتاح في السوق، وتكون أسعار المجوهرات 
أقل، ألن الكثير من الناس يبيعون مجوهراتهم لدفع تكاليف احتياجاتهم. فاعتماًدا على وقت شراء األصول وبيعها، 

يمكنك إما أن تربح المال أو تخسره. 

ار )ROSCA(. تُعرف جمعيات اإلقراض واالّدخار الدوار بأسماء أخرى،  جمعيات اإلقراض واالّدخار الدوَّ
ار هي عبارة عن مجموعات يساهم كل  ارات والقروض التكافلية. جمعيات اإلقراض واالّدخار الدوَّ مثل الدوَّ
عضو فيها بمبلغ محدد من المال على فترات متفق عليها. يأخذ شخص مختلف المساهمات معه إلى المنزل 
في كل مرة تجتمع فيها المجموعة أو في كل فترة مساهمة حتى يحصل الجميع على مدخراتهم.5 ال يمكن 

إال ألعضاء المجموعة فقط الوصول إلى مدخراتهم عندما يحين دورهم في أخذ األموال إلى المنزل. تسمح 
ار لألعضاء باالقتراع بشأن موعد الحصول على وعاء المال. قد  بعض جمعيات اإلقراض واالّدخار الدوَّ

يُطلب من الشخص الذي يحصل على األموال أوالً دفع رسوم مقابل هذا االمتياز. قد يتقاضى محصلو 
القروض التكافلية أو منسقو جمعيات اإلقراض واالّدخار الدوار رسوًما رمزية مقابل خدماتهم. 

شبكة SEEP، مجموعة عمل الخدمات المالية القائمة على المدخرات، "مجموعات االّدخار: ما هم؟" يونيو 2010، الصفحة 2.   5

القسم الثاني االدّخار
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جمعيات اإلقراض واالّدخار التجميعي )ASCA( جمعية إقراض واّدخار تجميعي تُعرف أيًضا باسم مجموعات 
االّدخار في مجموعة االّدخار، يلتزم األعضاء الذين يتم اختيارهم ذاتيًا والذين يبلغ عددهم من 15 إلى 30 شخًصا 

بتقديم مساهمة مدخرات في اجتماعات منتظمة )كل أسبوع(. وخالل هذه االجتماعات، يمكن لألعضاء طلب قروض 
عة. تحدد مجموعة االّدخار في نظامها األساسي القواعد الخاصة بمساهمات االّدخار  من مساهمات االّدخار المجمَّ
والقروض والمشاركة والعضوية وجميع الجوانب األخرى ذات الصلة. تقوم العديد من مجموعات االّدخار بإنشاء 
صندوق منفصل لحاالت الطوارئ. يساهم الجميع في هذا الصندوق ويمكنهم تلقي األموال في حالة الطوارئ. تتم 

جميع المعامالت بحضور جميع األعضاء ووفقًا للنظام األساسي لمجموعة االّدخار لضمان الشفافية. وتقوم كل 
مجموعة اّدخار بانتخاب لجنة إدارة تقوم بتنظيم االجتماعات. يتم االحتفاظ بأموال مجموعة االّدخار في صندوق 

مزود بعدة أقفال، عادة ما تكون ثالثة أقفال. يمتلك أعضاء مجموعة مختلفون مفاتيح هذه األقفال لضمان عدم تمكن 
أي شخص من الوصول إلى األموال بين اجتماعات المجموعة. وتحتفظ بعض المجموعات بسجالت مكتوبة. تستخدم 

المجموعات األخرى الحفظ عن ظهر قلب لتتبع األموال المدخرة والقروض المصروفة. وفي الوقت المتفق عليه، 
يتلقى كل عضو مساهماته في المدخرات المجمعة، إلى جانب القليل من األموال اإلضافية، والتي تُعرف باسم 

توزيعات األرباح. تعد األموال اإلضافية نصيب العضو من أرباح مجموعة االّدخار المتراكمة من الفوائد على 
القروض والرسوم األخرى )على سبيل المثال، الغرامات التي يدفعها األعضاء الذين فاتهم االجتماع أو الذين وصلوا 

متأخرين(.6 

مقتبس من مابيل جيفارا وكاتالينو ميكوالكس، هيئة اإلغاثة الكاثوليكية، "التمويل متناهي الصغر القائم على المدخرات، منظمة مجموعة مدخرات   6
وقروض مجتمعية، دليل الموظفين التقنيين،" الصفحة 7. 

التثقيف المالي
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انضمت سارة إلى مجموعة اّدخار لتوفير المال لشراء حظيرة دجاج والحصول على قروض صغيرة لتمويل 
نفقات األسرة الرئيسية األخرى، مثل الرسوم المدرسية. تجتمع مجموعة المدخرات الخاصة بها أسبوعيًا وتكون 
قريبة من منزل سارة. يبلغ الحد األدنى للمساهمة األسبوعية للمجموعة 500، لكن سارة تقدم المزيد من المال 

عندما تستطيع ذلك. وخالل موسم الحصاد، ساهمت سارة بما يصل إلى 2,500 في مناسبات قليلة. وعندما حان 
عَت 11,000 من المدخرات وحصلت على قرض بمبلغ  موعد دفع الرسوم المدرسية، كانت سارة قد َجمَّ

20,000. وبحلول نهاية العام، ادخرت سارة 25,000. حققت المجموعة ربًحا بنسبة %20 على المدخرات، 

عَت سارة ما مجموعه 30,000.  وبالتالي َجمَّ

وبالرغم من أن المبلغ ليس كافيًا لشراء حظيرة الدجاج، إال أن ذلك يشكل بداية جيدة. وفرت سارة 20,000 في 
أحد المصارف للدفعة التالية من الرسوم المدرسية. أعادت استثمار 10,000 المتبقية في الدورة التالية لمجموعة 

االّدخار. سارة متحمسة ألنها لن تضطر إلى االقتراض لدفع الرسوم المدرسية هذا العام، كما أنها على الطريق 
الصحيح نحو القدرة على شراء حظيرة الدجاج. 

القسم الثاني االدّخار
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خدمات االّدخار الرسمية 

خدمات االّدخار الرسمية تخضع لرقابة الحكومة. يمكن أن تشمل المصارف التجارية ومؤسسات التمويل 
متناهي الصغر واالتحادات االئتمانية والمصارف الحكومية ومصارف االّدخار في مكاتب البريد. ويمكن أن 
يختلف ما تقدمه المؤسسات الخاضعة للرقابة باختالف الدولة. بشكل عام، تصدر الحكومة تراخيص رسمية 

لهذه المنظمات الستالم مدخرات طوعية. ويكون لدى المؤسسات التي تتلقى الودائع أنواع مختلفة من الرسوم: 
للمعامالت )رسوم لكل معاملة إيداع أو سحب، أو لتجاوز عدد محدد من المعامالت شهريًا(، أو المتالك 

حساب، أو لفتح حساب، أو لعدد من الخدمات األخرى. تقع معظم المؤسسات المالية في المناطق الحضرية 
وشبه الحضرية، لذا فإن الوصول إلى مؤسسة مالية يمكن أن يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويالً بالنسبة 

للمزارعين الذين يعيشون خارج المدينة. 

لكل شخص احتياجات مختلفة ويجب عليه اختيار خدمة االّدخار المناسبة وفقًا الحتياجاته. يستخدم معظم الناس 
آليات اّدخار متعددة. فيختار البعض االنضمام إلى مجموعات اّدخار متعددة أو الجمع بين مجموعة اّدخار وفتح 

حساب مصرفي. 

جدول الدرس 7.1: تقارن معايير االّدخار وخيارات االّدخار معايير االّدخار الخمسة مع أنواع مختلفة من آليات 
االّدخار. لدى معظم األشخاص أهداف اّدخار متعددة، مثل إنشاء صندوق للطوارئ، واّدخار الرسوم المدرسية، 

واالّدخار لالستثمار التجاري. عند تقييم خيارات االّدخار، من المفيد تحديد المعايير األكثر أهمية لتحقيق هذا 
الهدف وذلك الستخدام أداة االّدخار األكثر مالءمة. يتم استخدام معايير عالية أو متوسطة أو منخفضة لتعيين كل 

خيار اّدخار. وتتمحور التحديدات بشكل عام حول كيفية تقييم كل آلية اّدخار مقابل كل معيار. يمكن أن تختلف 
الردود بناًء على خدمات االّدخار المتاحة وعوامل أخرى داخل مجتمعك. استخدم المخطط كدليل وقم بإجراء 

تعديالت بما يناسب مجتمعك. 

التثقيف المالي
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معايير االّدخار وخيارات االّدخار 

 آلية 
االّدخار

االحتفاظ بالمال في 
منزلك. 

شراء ماشية أو مجوهرات أو 
حبوب/أنواع أخرى من السلع. 

 السيولة ما سهولة 
تحويلها إلى نقود؟ 

 الخطورة 
 ما مدى احتمالية 
 أن تفقد المدخرات 

قيمتها؟ 

 التكلفة 
ما ثمن الخدمة؟ 

خدمات االّدخار غير الرسمية 

جمعيات اإلقراض واالّدخار 
ار  الدوَّ

مجموعات االّدخار / 
جمعيات اإلقراض واالّدخار 

التجميعي 

أخرى؟ 

7 

مرتفعة 
المال متاح وقت الحاجة. 

متوسطة 
يكن البيع بسرعة وقت 

الحاجة. 

منخفضة 
يحصل األعضاء على 

المال عندما يحين 
دورهم. 

متوسط 
يمكن الحصول على 
المال خالل التقسيم 

والتوزيع كقرض خالل 
الدورة. 

مرتفعة 
احتمالية السرقة أو 

االستخدام من قبل أفراد 
األسرة اآلخرين أو 

االستخدام من أجل رغبات 
أو الفقدان بسبب الحريق. 

متوسطة إلى عالية 
احتمالية السرقة أو 

الفقدان بسبب حريق 
أو الموت أو مرض 

حيوان. 

متوسطة 
يمكن لألعضاء الذين 

يحصلون على األموال 
في بداية الدورة التوقف 

عن سداد الدفعات 
وبالتالي يحصل 

المستلمون الالحقون 
على مبلغ أقل. 

متوسطة 
يمكن أن تفقد المدخرات 
عندما ال يقوم األعضاء 

اآلخرون بسداد 
القروض، أو في حال 

سرقة صندوق النقود، أو 
في حال تغيير السجالت. 

منخفضة 

متوسطة 
خسارة محتملة للقيمة 

عند البيع، خاصة إذا تم 
البيع وقت انخفاض 

األسعار. 

يعتمد على 
المنطقة 

ال شيء في أغلب 
األحيان. 

في بعض المناطق، يمكن 
لألعضاء دفع المزيد 

للحصول على دور مبكر 
لتلقي األموال. 

متوسطة 
الغرامات التي تحددها 

المجموعة والفوائد 
المدفوعة على القروض. 

 الربح 
 كم 

تجني من مدخراتك؟ 

منخفضة 

متوسطة 
إمكانية تحقيق ربح إذا تم 

البيع وقت ارتفاع 
األسعار. 

يعتمد على المنطقة 
ال شيء في أغلب 

األحيان. 

متوسطة إلى عالية 
تعتمد األرباح على 
المجموعة. متوسط 
األرباح المحققة بعد 

 سنة واحدة من 
20 إلى 7.30% 

سهولة تجميع األصول ما 
سهولة زيادة مدخراتك؟ 

متوسطة 
سهولة إضافة المال بانتظام 
إلى المدخرات. إن سهولة 
الوصول إليها تجعل من 

السهل استخدامها ألي 
غرض ويمكن أن يقلل من 

القدرة على التجميع. 

متوسطة 
تحتاج إلى اّدخار المال أو 
انتظار الحصاد حتى يكون 

لديك المال الكافي لشراء 
أصل آخر. صعوبة 

اإلنفاق. 

مرتفعة 
تتطلب ودائع دورية. 

مرتفعة 
تتطلب ودائع اّدخار دورية. 
يتم توزيع جميع المدخرات 

التي تم تجميعها خالل 
الدورة عند التقسيم 

والتوزيع. 

ذي إيكونوميست، 10 ديسمبر 2011، "العجائب الصغيرة، انتشار نموذج جديد للتمويل متناهي الصغر للفقراء"، من الطبعة المطبوعة في المالية واالقتصاد،   7
 .http://www.economist.com/node/21541429

القسم الثاني االّدخار
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المؤسسات المالية الرسمية، بما في ذلك المصارف واالتحادات االئتمانية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر 

حساب االّدخار. يسمح بإيداعات 
وسحوبات متعددة بناًء على 

التوقيت المحدد من قبل صاحب 
الحساب. 

أخرى؟ 

متوسطة 
يعتمد على المؤسسة 

المالية وموقعها. يسمح 
بشكل عام بالسحب 

الفوري. تحدد بعض 
المؤسسات المالية عدد 

عمليات السحب في 
الشهر. 

منخفضة 
معظم المؤسسات 

المالية آمنة وتضمن 
العديد من البلدان 

الودائع. قد تكون هناك 
مخاطر في االّدخار في 

المؤسسات المالية في 
بعض البلدان التي ال 
تطبق أو تضع لوائح 

مصرفية. 

متوسطة 
تعتمد الرسوم على 

الحساب. تفرض بعض 
المؤسسات المالية 

رسوًما على عمليات 
السحب، إذا لم يتم 
الحفاظ على الحد 

األدنى من المدخرات. 
كما قد تكون هناك 
تكاليف مواصالت. 

منخفضة 
بالرغم من أن 

العديد من حسابات 
االّدخار تحقق 

بعض الفائدة، إال 
أنها عادة ما تكون 

ضئيلة. 

متوسطة 
قد يكون من الصعب 
الوصول إلى مؤسسة 
مالية. يمكن أن تكون 
هناك قيود على عدد 

المعامالت شهريًا. كما 
يمكن أن تحد الرسوم من 

تجميع األصول. 

 آلية 
االّدخار

 السيولة ما سهولة 
تحويلها إلى نقود؟ 

 الخطورة 
 ما مدى احتمالية 
 أن تفقد المدخرات 

قيمتها؟ 

 التكلفة 
ما ثمن الخدمة؟ 

 الربح كم 
تجني من مدخراتك؟ 

 سهولة تجميع األصول 
ما سهولة زيادة مدخراتك؟ 

التثقيف المالي
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1. السيولة  ________ 

2. المخاطر        ________ 

3. التكلفة       ________ 

4. الربح      ________ 

5. سهولة تجميع األصول   ________ 

أ. تعرض المدخرات لفقدان القيمة 

ب. سهولة تحويل األصل إلى نقود 

ج. العائد أو المكاسب على المدخرات 

د. القدرة على زيادة مبلغ المدخرات 

هـ. سعر خدمة االّدخار. 

اختبار قصير للدرس 5. اختيار مكان 
لالّدخار 

ِصل معايير تقييم خيار االّدخار بالتعريف المناسب. 

6.  صواب أم خطأ: الخدمات المالية الرسمية تخضع عموًما لرقابة الحكومة؟ 

7.   صواب أم خطأ: كافة أنواع مؤسسات االّدخار سواء الرسمية أو غير الرسمية لديها نفس مستوى الخطورة؟ 
توجد اإلجابات على الغالف الخلفي الداخلي للكتيب. 

القسم الثاني االدّخار



اختياريةقياسية

•  لوح ورقي قالب أو قصاصات كبيرة من الورق.
أقالم تحديد.  •

شريط الصق أو حبل مجدول أو خيط.  •

 •  بطاقات مالحظات بحجم A4 أو قطع ورق
بحجم مماثل.

•  بطاقات بحجم A4 أو ورق بحجم خطاب بها 
صور لمؤسسات مختلفة تقبل المدخرات )واحدة 

في كل بطاقة(؛ على سبيل المثال، النقود في 
المنزل، والمدخرات العينية، وجمعية إقراض 

ار، ومجموعة االّدخار، والمصرف  واّدخار دوَّ
التجاري.

قام أعضاء المجموعة بمقارنة مختلف خدمات االّدخار.  •

•  قام أعضاء المجموعة بدراسة خيارات اّدخار محددة ألهداف اّدخار محددة.

الوقت
•  45 دقيقة في جلسة واحدة )اجتماع(. ومع ذلك، قد يكون من األفضل تقسيمها إلى جلستين لمنح األشخاص 

الوقت بين الجلسات )االجتماعات( للتفكير في المفاهيم، ألن هذا درس معقد بشكل خاص.

اإلعداد

مراجعة الدرس 5: اختيار مكان لالّدخار  •

•  استوعب الفرق بين األنواع المختلفة آلليات االّدخار وتعرف على خدمات االّدخار المتاحة في منطقتك. 

•  قم إنشاء مخطط فارغ لخدمات االّدخار المختلفة والمعايير التي يتعين استكمالها مع المجموعة. 
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التمرين الميداني 5. 
اختيار مكان لالّدخار 

الغايات 

• المقارنة بين مزايا وعيوب مختلف خدمات االّدخار. 

• اختيار أفضل خدمة اّدخار ألهداف اّدخار محددة. 

األدوات الالزمة 

النتائج المتوقعة 

التثقيف المالي
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اإلجراء المقترح 

5.1 أخبر المشاركين أنك ستناقش اآلن الخيارات المختلفة لتوفير األموال. اطلب من المشاركين تقديم بعض األمثلة 
عن كيفية قيامهم أو شخص يعرفونه بتوفير المال. اسمح لعدد قليل من المشاركين باإلجابة وشجع على المناقشة لمدة 

5 دقائق. اسأل المشاركين: 

كيف يدخر األشخاص الذين تعرفونهم؟   »

تأكد من ذكر كل من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية )جمعيات االّدخار واإلقراض الدوار ومجموعات االّدخار 
والمصارف ومتلقي الودائع غير الرسمية وشراء الماشية وشراء المجوهرات واالحتفاظ بالنقود في المنزل، إلخ(. 

اسأل المشاركين: 

لماذا اختاروا خدمة االّدخار هذه؟ ما الذي يعجبهم أو ال يعجبهم بشأنها؟   »
هل يحققون أهدافهم االّدخارية؟ في رأيك، هل يمكنهم تحقيق أهدافهم على نحو أسرع مما لو ادخروا   »

باستخدام خدمة أخرى؟ 

5.2  أخبر المشاركين: هناك خمسة معايير رئيسية لتقييم خيارات االّدخار: السيولة والمخاطر والتكلفة والربح 
وسهولة تجميع األصول. استخدم الصور لكل معيار وتوصل مع المجموعة إلى التعريفات. يجب أن تتضمن 

التعريفات المعلومات التالية: 

السيولة هي السهولة التي يمكن من خاللها تحويل األصول إلى نقد. يجب أن تجيب على سؤال "ما مدى   •
سهولة التحول إلى نقود؟" 

الخطورة تشير إلى احتمالية الخسارة. يجب أن تجيب على سؤال "ما مدى احتمال أن تفقد المدخرات قيمتها؟"   •

التكلفة هي السعر والرسوم المرتبطة بآلية االّدخار. يجب أن تجيب على سؤال "ما سعر الخدمة؟"   •

الربح يشير إلى المكاسب المتحصل عليها من الفوائد أو العائد على األموال. يجب أن يجيب على سؤال "كم   •
تربح من مدخراتك؟" 

•  سهولة تجميع األصول: لتحقيق أهداف االّدخار، من المهم اّدخار مبالغ صغيرة بانتظام. سيشير سؤال "ما 
مدى سهولة زيادة مدخراتك؟" إلى مدى سرعة تجميعك لألصول. 

5.3  ارسم جدول التمرين الميداني 5.1 التالي على لوح ورقي قالب. اكتب في العناوين العلوية المعايير الخمسة 
الرئيسية لتقييم المدخرات. إذا كانت مجموعتك أمية، فتأكد من رسم كل من آليات ومعايير االّدخار بشكل تصويري. 
في العناوين اليسرى، اطلب من المجموعة تسمية اآلليات غير الرسمية وآليات االّدخار المتاحة. تأكد من إدراج كل 
مما يلي. قّسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة من 3. حدد آليات االّدخار المختلفة للمجموعات المختلفة. قد تنظر 

بعض المجموعات في آليات اّدخار متعددة إذا لم يكن لديك مجموعات كافية للقيام بكل آلية اّدخار على حدة. بعد 
5-10 دقائق، اطلب من المجموعات المختلفة مشاركة ما توصلوا إليه والسماح للمشاركين اآلخرين بعضهم باإلضافة 

إلى بعض. اكتب إجابات المجموعة في "جدول التمرين الميداني 5.1: خيارات االّدخار." قد يبدو الجدول الخاص 
بك مشابًها للجدول التالي، على الرغم من أن آليات االّدخار سوف تعتمد على الموجود داخل المجتمع. 

القسم الثاني االدّخار
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جدول التمرين الميداني 5.1: خيارات االّدخار 

آلية االّدخار 

االحتفاظ بالمال في 
منزلك. 

االّدخار العيني )شراء 
ماشية أو مجوهرات أو 
حبوب أو سلع أخرى(. 

جمعيات اإلقراض 
ار  واالّدخار الدوَّ

مجموعات االّدخار / 
جمعيات اإلقراض 

واالّدخار التجميعي 

أخرى؟ 

السيولة ما سهولة 
تحويلها إلى نقود؟ 

مرتفعة 
المال متاح وقت الحاجة. 

متوسطة 
يكن البيع بسرعة 

وقت الحاجة. 

منخفضة 
يحصل األعضاء على 
المدخرات عندما يحين 

"دورهم". 

متوسطة 
يمكن الحصول على 
المال خالل التقسيم 

والتوزيع كقرض خالل 
الدورة. 

الخطورة ما مدى 
احتمالية أن تفقد 
المدخرات قيمتها؟ 

التكلفة ما ثمن الخدمة؟ 

خدمات االّدخار غير الرسمية 

مرتفعة 
يمكن أن تتعرض 

للسرقة أو تُنفق بسهولة 
من جانب أفراد األسرة 

أو يسهل استخدامها 
على الرغبات أو 

تتعرض للدمار بفعل 
حريق. 

متوسطة إلى عالية 
يمكن أن تتعرض للسرقة 

أو الحريق. قد يمرض 
الحيوان أو يموت. 

متوسطة 
يمكن لألعضاء الذين 

يحصلون على المدخرات 
في بداية الدورة التوقف 

عن سداد دفعات 
المدخرات وبالتالي 
يحصل المستلمون 

الالحقون على مبلغ أقل. 

متوسطة 
يمكن أن تفقد المدخرات 
في حال لم يقم األعضاء 

اآلخرون بسداد 
القروض، أو في حال 

سرقة صندوق النقود، أو 
في حال تغيير السجالت. 

ال يوجد 

متوسطة 
خسارة محتملة للقيمة 

عند البيع، خاصة إذا تم 
البيع وقت انخفاض 

األسعار. 

ال يوجد إلى منخفض 
في بعض المناطق، 
يمكن لألعضاء دفع 

المزيد للحصول على 
دور مبكر لتلقي 

األموال. 

متوسطة 
الغرامات التي تحددها 

المجموعة والفوائد 
المدفوعة على 

القروض. 

الربح كم تجني من 
مدخراتك؟ 

 ال يوجد 

متوسطة 
إمكانية تحقيق ربح إذا 

تم البيع وقت ارتفاع 
األسعار. 

ال يوجد إلى منخفض 
تعتمد على المنطقة، لكن 

في معظم األحيان ال 
يوجد ربح. 

متوسطة إلى عالية 
تعتمد األرباح على 
المجموعة. متوسط 
األرباح المحققة بعد 
سنة واحدة هو من 

20 إلى 8.30% 

 سهولة تجميع األصول 
ما سهولة زيادة مدخراتك؟ 

متوسطة 
سهولة إضافة المال بانتظام 
إلى المدخرات، لكن سهولة 

الوصول إليها تجعل من السهل 
استخدامها ألي غرض ويمكن 

أن تقلل من القدرة على 
التجميع. 

متوسطة 
تحتاج إلى اّدخار المال أو 

انتظار الحصاد حتى يكون لديك 
المال الكافي لشراء أصل آخر. 
ولكن من الصعب إنفاقها، كما 

يمكن أن تساعد على تراكم 
القيمة. 

مرتفعة 
تتطلب ودائع اّدخارية 

دورية. 

مرتفعة 
تتطلب ودائع اّدخارية دورية. 

يتم توزيع كافة المدخرات 
المجمعة خالل الدورة عند 

التقسيم والتوزيع. 

التثقيف المالي
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كانت سارة تدخر القليل من المال كل شهر وتضعه في خزانة مالبسها. وقررت مؤخًرا أن تبدأ في 
فعل شيء لحماية مدخراتها. لذلك، انضمت إلى مجموعة االّدخار. 

8 

 حساب 
جار / اّدخار )يسمح 
بإيداعات وسحوبات 

متعددة بناًء على التوقيت 
المحدد من قبل صاحب 

الحساب( 

أخرى؟ 

الرسمية )بما في ذلك المصارف واالتحادات االئتمانية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر إلخ( 

متوسطة 
يعتمد على المصرف. 

يسمح بشكل عام 
بالسحب الفوري. تضع 
بعض البنوك حًدا لعدد 

عمليات اإليداع 
والسحب في الشهر. 

يعتمد على قرب 
المصرف. 

منخفضة 
معظم المصارف آمنة 

وتضمن العديد من 
البلدان الودائع. قد 

تكون هناك مخاطر في 
االّدخار في المؤسسات 
المالية في بعض البلدان 
التي ال تطبق أو تضع 

لوائح مصرفية. 

متوسطة 
تعتمد رسوم 

المصرف على 
الحساب. تفرض 
بعض المصارف 

رسوًما على عمليات 
السحب، إذا لم يتم 
الحفاظ على الحد 

األدنى من المدخرات 
إلخ. يتعين على 

العمالء دفع تكاليف 
التنقل للوصول إلى 

المصرف. 

منخفضة 
بالرغم من أن 

العديد من 
الحسابات 

الجارية تحقق 
بعض الفائدة، إال 
أنها تكون ضئيلة 

بشكل عام. 

متوسطة 
قد يكون من الصعب الوصول 

إلى مؤسسة مالية. قد تكون 
هناك حدود على عمليات 

السحب. 

5.4  تتمثل فكرة النشاط التالي في جعل المشاركين يفكرون في خيارات االّدخار المختلفة، والحصول على صورة 
شاملة لخيارات االّدخار المتاحة. يمكن لخبرات المشاركين تغيير مستويات المخاطر. ذِكّر المشاركين أنه لتحقيق 

 أهدافهم، فقد تكون آليات االّدخار المتعددة مناسبة. 
قل: سوف نطلع اآلن على بعض األمثلة على خيارات االّدخار المختلفة. 

5.5  اطلب من المشاركين تَذكُّر مثال يعقوب. قل للمشاركين: دعونا نلقي نظرة على كيفية بحث سارة، زوجة 
يعقوب، عن طرق مختلفة لحماية مدخراتها. 

اقرأ قصة سارة بصوت مرتفع: 

ذي إيكونوميست، 10 ديسمبر 2011، "العجائب الصغيرة، انتشار نموذج جديد للتمويل متناهي الصغر للفقراء"، من الطبعة المطبوعة في المالية واالقتصاد،   8
 .http://www.economist.com/node/21541429

السيولة ما سهولة آلية االّدخار 
تحويلها إلى نقود؟ 

الخطورة ما مدى 
احتمالية أن تفقد 
المدخرات قيمتها؟ 

الربح كم تجني من التكلفة ما ثمن الخدمة؟ 
مدخراتك؟ 

سهولة تجميع األصول ما 
سهولة زيادة مدخراتك؟ 

القسم الثاني االدّخار
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بعد حوالي عام، جمعت سارة مدخرات أكثر. استخدمت المال اإلضافي لفتح حساب اّدخار فردي لدى اتحاد 
ائتماني في أقرب مدينة. وكانت تودع المال في الحساب كلما ذهبت إلى المدينة )مرة واحدة في الشهر 

تقريبًا(. فالمدينة بعيدة عن قريتها. 

خالل موسم العطلة، جمعت سارة بعض المال اإلضافي. استخدمت هذا الدخل في شراء ماعزين 
تخطط لبيعهما في سبتمبر. وهذا سيمنحها ما يكفي من المال لدفع رسوم المدرسة والكتب والزي 

المدرسي لطفلها. 

أوقف القصة واسأل: 

كيف يساعد االّدخار في المجموعة سارة على حماية مدخراتها بشكل أفضل من االّدخار في خزانتها   » 
في المنزل؟ 

اإلجابة: ال يمكنها إنفاق المال قبل التقسيم والتوزيع. حيث يتم االحتفاظ بالمال في صندوق مقفل. كما أن 
لدى المجموعة نظاًما أساسيًا يحدد المبلغ الذي يجب على كل شخص اّدخاره والعقوبات على تأخر سداد أو 

عدم سداد القروض. 

كيف ستساعد المجموعة سارة على اّدخار المزيد من دخلها؟   »

اإلجابة: تطلب االّدخار بشكل أسبوعي منتظم، وعادة الحد األدنى من المساهمة التي يمكن للجميع 
تحملها. 

5.6  بعد المناقشة، تابع قراءة القصة. 

5.7  أوقف القصة واسأل: 

كيف يساعد الحساب الفردي في اتحاد ائتماني تعاوني سارة على حماية مدخراتها؟   »

اإلجابة: تكون أقل ميالً إلى سحب المال وإنفاقه. كما أن المال محفوظ داخل خزانة تمنع سرقته. 

ما المزايا األخرى التي تحصل عليها سارة من امتالك حساب مصرفي فردي؟   »

اإلجابة: تتلقى فائدة على مدخراتها. يمكنها الحصول على قروض. يمكنها الحصول على سلفة صغيرة 
لدفع فواتيرها إذا لزم األمر. تتحكم شخصيًا في هذه األموال، وما إلى ذلك. 

ع على مناقشة قصيرة لمدة خمس دقائق ثم تابع القصة.  شِجّ

قم بإنهاء القصة واسأل: 

كيف يساعد االّدخار العيني )في الثروة الحيوانية( سارة على حماية مدخراتها؟ اإلجابة: عندما تشتري   »
سارة ماشية، فيمكنها بيع الحيوانات الحقًا بسعر أعلى. كما ال يمكنها إنفاق هذا المال بسهولة على 

الرغبات. 

شجع على مناقشة قصيرة ثم اشكر المجموعة على عملها الجيد. 

التثقيف المالي
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5.8  أخرج البطاقات وقدمها كأهداف اّدخار ليعقوب. أخبر المشاركين: سوف نساعد اآلن يعقوب في تحديد مكان 
اّدخار أمواله حتى يتمكن من الوصول إلى أهدافه االّدخارية. 

قم بعرض إحدى البطاقات واسأل: 

ما االحتياجات األساسية لهدف االّدخار هذا؟   »

اإلجابات الممكنة )تعتمد على الهدف(: يجب أن يكون المال متاًحا في شهر معين. يجب أن يكون المبلغ 
متاًحا في جميع األوقات. يحتاج إلى تجميع مبلغ معين من المال كل أسبوع، وما إلى ذلك( 

ما خيارات االّدخار األفضل؟   »
ار، المصرف إلخ.  اإلجابات الممكنة: في المنزل، مجموعة االّدخار، جمعية إقراض واّدخار دوَّ

5.9  استمر في طرح هذين السؤالين واإلجابة عليهما فيما يخص عدًدا قليالً )2-4( من بطاقات أهداف 
االّدخار األخرى التي اختارها المشاركون. 

القسم الثاني االدّخار
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التكلفة اإلجمالية 
عدد األسابيع 

= مدخرات في األسبوع  

الدرس 6. إنشاء خطة لالّدخار 
•  تطوير المهارات إلنشاء خطة اّدخار والقدرة على إيصال أهميتها. 

تحديد إستراتيجيات للتغلب على تحديات االّدخار.   •

تحديد الطرق غير الناجحة لالّدخار.   •

عندما تدخر المال، فإنك تأخذ جزًءا من األموال التي تحصل عليها اليوم وتوفره ليوم غد. لقد رأيت فئة 
"المدخرات" في الميزانية وفي التقويم الموسمي من الدروس السابقة. لماذا توجد هناك؟ توجد المدخرات في 

الميزانية ألنه يجب عليك التخطيط لالّدخار بانتظام. كما أنها مدرجة في التقويم الموسمي بحيث يمكنك التخطيط 
للفترات التي يكون فيها دخلك أعلى واّدخار المزيد. يدخر يعقوب لألسمدة ولموسم الجفاف. وتدخر سارة من أجل 

حظيرة دجاج ودفع الرسوم المدرسية ألطفالها. 

يصبح إنشاء خطة اّدخار أسهل بمجرد أن يكون لديك أهداف مالية واضحة وتكون معتاًدا بالفعل على االّدخار 
بانتظام. وتتكون خطة االّدخار من ثالثة أجزاء: 

• الهدف: فيم ستستخدم مدخراتك؟ 

يمكن أن يكون هدف االّدخار هو شراء حذاء جديد أو ماعز أو تعليم أطفالك. يمكنك التفكير في أهدافك المستقبلية 
التي حددتها في الدرس األول، تحديد األهداف. 

• التكلفة: ما تكلفة هدفك؟ 
حدد بالضبط مبلغ المال الذي ستحتاجه لكل هدف. 

• الوقت: إلى متى يتعين عليك االّدخار؟ 

أحيانًا ما يكون هناك موعد نهائي ثابت. على سبيل المثال، تُستحق الرسوم 
المدرسية في وقت محدد كل عام كما أن المستلزمات الزراعية مطلوبة قبل 

موسم الزراعة. بينما في أوقات أخرى تستمتع بالمرونة ويمكنك تحديد الموعد 
النهائي بنفسك. إذا كنت ترغب في شراء زوج جديد من األحذية، فيمكنك تحديد 

موعد شرائه. 

بمجرد أن تعرف أهدافك، وتكلفة الوصول إليها، والفترة الزمنية الالزمة لالّدخار، 
يمكنك إنشاء خطة االّدخار الخاصة بك. وفيما يلي الصيغة: 

التثقيف المالي



 الخيار 1: اّدخار 2,500 في األسبوع لمدة 5 أسابيع 
واقتراض 7,500

الخيار 2: اقتراض 20,000

 دفع الرسوم المدرسية

مّدخرات: 0 المّدخرات: 2,500 × 5 = 12,500    

قرض: 20.000 القرض: 7,500      

%10 رسوم قرض: 20,000 × 10. = 2,000. %10 رسوم قرض: 7,500 × 10. =  750   

تكلفة إضافية: 2.000 تكلفة إضافية 750 
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جدول الدرس 6.1: خطة اّدخار يعقوب وسارة 

سماد 

الهدف 

أموال لموسم الجفاف 

حظيرة دجاج 

رسوم مدرسية )10,000 لكل طفل بمعدل طفلين( 

 المبلغ 

 25,000 

 50,000 

 100,000 

 20,000 

 يُستحق المال في 

 20 أسبوًعا 

 20 أسبوًعا 

 50 أسبوًعا 

 5 أسبوًعا 

 مدخرات في األسبوع 

 25,000 ÷ 20 = 1,250 في األسبوع 

 50,000 ÷ 20 = 2,500 في األسبوع 

 100,000 ÷ 50 = 2,000 في األسبوع 

 20,000 ÷ 5 = 4,000 في األسبوع 

تشبه خطة التوفير الميزانية: تقوم بتدوين األشياء التي تريدها والتاريخ الذي تريد الحصول عليها فيه. ستجعلك هذه 
المعرفة أكثر وعيًا بكيفية تعاملك مع األموال وما عليك القيام به لتحقيق أهدافك. 

لدى يعقوب وسارة موارد محدودة. يمكنهما اّدخار 2,500 أسبوعيًا. تعتبر المصاريف الفورية واألكثر أهمية، 
مثل دفع الرسوم المدرسية وامتالك المال لموسم الجفاف، أهداف توفير ذات أولوية. وبعد أن ادخر يعقوب وسارة 

من أجل هذه األهداف، سيبدآن بعد ذلك في االّدخار لألسمدة وحظيرة الدجاج. الحظ أنه كلما زاد الوقت الذي يحتاج 
إليه يعقوب وسارة للوصول إلى هدف االّدخار، قلت األموال التي يحتاجان إليها لالّدخار في األسبوع. 

احتاج يعقوب وسارة إلى توفير 4,000 أسبوعيًا لمدة خمسة أسابيع لدفع الرسوم المدرسية ألبنائهما ديفيد ونادين 
بالكامل. وعلى الرغم من أنهما لم يتمكنا من اّدخار سوى 2,500 في األسبوع، إال أن عزيمتهما لم تفترا! لقد وفرا 

2,500 أسبوعيًا، وبحلول وقت استحقاق الرسوم المدرسية، كانا قد جمعا 12,500 من مبلغ 20,000 

المطلوب. بفضل هذه المدخرات، كان عليهما اقتراض 7,500 فقط. كما سنناقش في الدرس 8 مفاهيم االقتراض، 
تتطلب معظم القروض مدفوعات الفائدة. سيقلل اقتراض 7,500 بدالً من 20,000 من تكاليف الفائدة 

والمدفوعات على القرض. سيتناول الدرس 8 مفاهيم وتكاليف االقتراض بمزيد من التفصيل. لكن في الوقت الحالي، 
من المهم أن نتذكر كحافز الّدخار المال أنه من األرخص اقتراض أموال أقل. 

جدول الدرس 6.2: االّدخار مقابل االقتراض الهدف: امتالك 

20,000 لدفع الرسوم المدرسية خالل 5 أسابيع 
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المربع 1. ممارسة االّدخار 
الناجحة 

أنفق أقل مما تكسب!   •

ادخر جزًءا، بغض النظر عن   •
مدى صغر حجمه، كل مرة يأتيك 

فيها المال! 

اعثر على مكان آمن وطريقة   •
آمنة لالّدخار. راجع الدرس 5 

الذي تناول اختيار مكان 
لالّدخار. 

التغلب على تحديات االّدخار 

يمكن أن يكون اّدخار المال أمًرا صعبًا. فسيكون هناك دائًما العديد من الطلبات المتنافسة على أموالك. في بعض 
األحيان قد يطالب أفراد األسرة والجيران بمدخراتك. يختار بعض الناس عدم إخبار كثيرين غيرهم بأنهم يدخرون أو 

بمقدار ما ادخروه. وبالتالي قد يساعد اّدخار المال في مكان يتطلب التخطيط لعمليات السحب، مثل مؤسسة التمويل 
متناهي الصغر أو مجموعة االّدخار. إن اّدخار المال عمل شاق، ويتطلب األمر االنضباط للقيام بذلك بشكل جيد. إذا 

كنت تدخر باستمرار، فيمكنك تجميع األموال لتحقيق أهداف االدخار الخاصة بك. تأتي ممارسات االّدخار الناجحة 
من توفير مبلغ صغير من دخلك في كل مرة تكسب فيها شيئًا ومن إنفاق أقل مما تكسب. 
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91

 اختبار قصير للدرس 6. 
إنشاء خطة لالّدخار 

يريد إبراهيم شراء محراث مقابل 50,000 خالل 10 أسابيع لموسم الزراعة. بافتراض أنه ليس لديه   .1
مدخرات أخرى يخصصها لتحقيق هذا الهدف، ما مقدار المال الذي يجب أن يدخره كل أسبوع لتحقيق هدفه؟ 

أ. 10,000 
ب. 5,000 
ج. 2,500 

د. 25,000 

يحتاج روبرت إلى 30,000 لسداد الرسوم المدرسية ألطفاله خالل 3 أسابيع. يريد دفع الرسوم   .2
المدرسية من المدخرات. يمكنه اّدخار 5,000 فقط أسبوعيًا. ماذا ينبغي عليه فعله؟ 

أ. يخطط القتراض مبلغ 30,000 بالكامل. 
ب. يدخر ما يستطيع من مصروفات المدرسة ثم يقترض الباقي. 

ج. يجعل أطفاله يلتحقون بالمدرسة في وقت متأخر، بعد أن يوفر كل المال. 

أي مما يلي يعتبر من ممارسات االّدخار الناجحة؟ اختر كل ما ينطبق.   .3
أ. أنفق أقل مما تكسب. 

ب. ادخر شيئًا، بغض النظر عن المبلغ، في كل مرة تكسب فيها المال. 
ج. اعثر على مكان آمن لالّدخار. 

د. ادخر فقط عندما يكون عندك مال زائد. 
توجد اإلجابات على الغالف الخلفي الداخلي للكتيب. 
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الهدف 

 )أ( __________  1

 )ب( __________  2

اإلجمالي 

 عدد أسابيع المبلغ المطلوب 
االّدخار 

 )ج( _________ 

 )د( _________ 

 )هـ( _________ 

 )و( _______ أسابيع 

 )ز( _______ أسابيع 

 )ح( _______ أسابيع 

مدخرات في األسبوع 

 )ط( ________ 

 )ي( ________ 

 )ك( ________ 

4.  مورين لديها هدفان. أوالً، تحتاج إلى 5,000 لتسديد الرسوم المدرسية ألطفالها والتي يجب دفعها في غضون 
10 أسابيع. ثانيًا، تريد مورين شراء حظيرة دجاج بتكلفة 25,000. وتريد شراءها في أسرع وقت ممكن 

دون الحاجة إلى اقتراض المال. يمكن أن توفر مورين ما مجموعه 2,000 في األسبوع. ساعد مورين في 
إنشاء خطة اّدخار من خالل استكمال الرسم البياني الفارغ أدناه. 

هذه هي المعلومات التي تعرفها: 
الرسوم المدرسية  • الهدف األول هو الهدف األكثر إلحاًحا، وهو:  

حظيرة الدجاج  • الهدف الثاني هو الهدف األقل إلحاًحا، وهو:  
 5,000 • مورين بحاجة إلى هذا القدر من المال لتحقيق هدفها األول: 

 25,000 • مورين بحاجة إلى هذا القدر من المال لتحقيق هدفها الثاني: 
10 أسابيع  • يُستحق مال الهدف األول خالل:  

2,000 • يمكن أن توفر مورين هذا المبلغ من المال كل أسبوع:  

هذه هي المعلومات التي يتعين عليك حسابها: 
• المبلغ الذي يجب عليها اّدخاره أسبوعيًا للرسوم المدرسية 

• عدد األسابيع التي يجب عليها االّدخار فيها لدفع ثمن حظيرة الدجاج 
• المبلغ الذي يجب عليها اّدخاره أسبوعيًا لحظيرة الدجاج 

• المبلغ اإلجمالي للمال الذي تحتاج إلى اّدخاره 
• إجمالي عدد األسابيع التي يجب عليها اّدخار ما مجموعه 2,000 خاللها 

التثقيف المالي



اختياريةقياسية

•  لوح ورقي قالب أو قصاصات كبيرة من الورق.
• أقالم سبورة عريضة.

• شريط الصق أو حبل مجدول أو خيط.

•   بطاقات مالحظات بحجم A4 أو قطع ورق بحجم 
مماثل.

•   بطاقات مغلفة بحجم A4 أو بحجم ورق خطاب بها صور لالحتياجات 
والرغبات. الصور المقترحة )كما هو وارد في الصفحتين 96 و97، 
صورة واحدة لكل صفحة(: )أ( المحراث والمجراف، )ب( والمالبس 
واألحذية، )ج( والغسول، )د( والهاتف المحمول، )هـ( والدجاج، )و( 
والقدور والمقالي، )ز( والسرير والخزانة ذات األدراج، )ح( ومنزل 

صغير، )ط( وأحذية جديدة، )ي( واللوازم المدرسية، )ك( والبذور 
واألسمدة.
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التمرين الميداني 6. 
إنشاء خطة لالّدخار 

الغاية 

• فهم أهمية خطة االّدخار والغرض منها. 

• تعلم كيفية إنشاء خطة لالّدخار. 

األدوات الالزمة 

النتائج المتوقعة 

• تعلم أعضاء المجموعة كيفية إنشاء خطة لالّدخار. 

الوقت 

60 دقيقة مقسمة على جلستين )اجتماعين( كل منها 30 دقيقة.   •

ستغطي الجلسة األولى مراجعة أهداف االّدخار وكيفية تحقيق تلك األهداف وأنواع أهداف االّدخار. 

ستغطي الجلسة الثانية اإلجابة على أسئلة خطة االّدخار، وحساب أهداف االّدخار األسبوعية، وإنشاء ورقة عمل 
لخطة االّدخار. 

اإلعداد 

مراجعة الدرس 6: إنشاء خطة لالّدخار   •

ارسم ورقة عمل خطة االّدخار )انظر جدول التمرين الميداني 6.2( على اللوح الورقي القالب.   •

راجع العمليات الحسابية في هذا التمرين الميداني وأكمل كل عملية حسابية بنفسك مسبقًا لتتمكن من اإلجابة على   •
أسئلة المشاركين. 
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يكافح ليوناردو باستمرار لدفع جميع احتياجات عائلته كل شهر. ال يتبقى أي مال أبًدا، وفي كثير من 
األحيان يحتاج ليوناردو إلى اقتراض المال لدفع الرسوم المدرسية، أو بعض احتياجات مزرعته، أو طعام 
لألسرة. وخالل موسم الحصاد، يشتري ليوناردو وعائلته العديد من األشياء التي أرادوها على مدار العام 
وال يتبقى لديهم الكثير من المال. يوفر ليوناردو المال في منزله عندما يستطيع ذلك، على الرغم من أن 

ابنه لوقا يعرف مكان إخفاء األموال وسيستخدم هذه األموال لشراء األشياء من وقت آلخر. لم يتمكن 
ليوناردو هذا العام من الحصول على أموال الرسوم المدرسية لألطفال عندما حان موعد استحقاقها. 

اإلجراء المقترح 

اطرح األسئلة التالية على المشاركين. اسمح بعدد 3-2 متطوعين إلجابة كل سؤال قبل االنتقال إلى السؤال التالي. 

• بالعودة إلى األهداف والرؤى التي ناقشناها خالل الدرس 2، ما الهدف الذي تريد تحقيقه في الشهر القادم؟ 
ما الهدف الذي تريد تحقيقه في وقت ما في العام المقبل؟ 

• كيف تخطط للدفع مقابل هذا الهدف؟ 

بعد المناقشة، قل: لقد تحدثنا كثيًرا عن الموسمية وكيف يمكن أن يتغير وضعك المالي من موسم إلى آخر أو 
حتى من يوم آلخر. ستكون هناك لحظات تكسب فيها أكثر مما تنفق، ولحظات أخرى تحتاج فيها إلى إنفاق أكثر 

من دخلك. هذه األسباب بالتحديد هي سبب أهمية توفير بعض المال. طريقة أخرى لقول "توفير المال" هي 
االّدخار، وأفضل طريقة لالّدخار هي أن يكون لديك خطة اّدخار. 

اقرأ القصص التالية وناقشتها: 

6.1   قّسم المشاركين إلى مجموعات من 3 إلى 4 أشخاص. اطرح األسئلة التالية على المشاركين. بعد 5 دقائق 
من المناقشة، اطلب من بعض المجموعات مشاركة ردودهم. 

لماذا لم يتمكن ليوناردو من دفع الرسوم المدرسية ألطفاله؟   »
اإلجابة: أنفقت األسرة كل أموالها عندما كان لديها المال. نظًرا ألنهم ينفقون دائًما كل أموالهم، فإنهم   

دائًما يقترضون األموال ألي احتياجات تطرأ. 

لماذا يصعب اّدخار المال؟   »

اإلجابات الممكنة: بسبب عدم وجود دخل منتظم أو عدم وجود أي أموال إضافية أو إعطاء أي أموال 
متبقية للوالدين لتغطية المصروفات المنزلية أو إنفاق أموال إضافية على أشياء مثل المالبس الجديدة أو 

المكياج أو عدم وجود مكان آمن لالحتفاظ بالمال، إلخ( 

التثقيف المالي
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يكافح محمد لدفع جميع احتياجات عائلته. لديه وعائلته بعض األهداف التي يودون الوصول إليها في 
المستقبل. خالل موسم الحصاد، يحقق محمد بشكل عام فائًضا ماليًا. يعلم أنه إذا لم تكن لديه ميزانية أو 

طريقة لتحديد أهم ما ينفق المال عليه، فسرعان ما سينفق هو وعائلته الفائض المكتسب أثناء الحصاد على 
الرغبات التي من الجيد الحصول عليها، إال أنها ليست بنفس أهمية بعض أهدافه. ولمنع األسرة من إنفاق 

فائضها المالي ولتسهيل إخبار أفراد األسرة اآلخرين بأنه ليس لديه المال لمنحه لهم، يشتري محمد 
حيوانات، مثل الماعز، باستخدام فائضه المالي. عندما حان موعد دفع الرسوم المدرسية، باع محمد إحدى 

حيوانات الماعز لديه لسداد المبلغ. وبهذه الطريقة كان من األسهل بعض الشيء تجاوز موسم الجفاف. 

ما بعض األمور التي قد تقترح على ليوناردو القيام بها حتى يتمكن من دفع الرسوم المدرسية ألطفاله   » 
في المستقبل؟ 

اإلجابات الممكنة: ال تنفق كل األموال المكتسبة بعد الحصاد مباشرة وادخرها لتلبية االحتياجات المستقبلية. 
ابحث عن طرق لخفض اإلنفاق، مثل شراء كميات أقل من المشروبات الغازية أو الحلوى أو دقائق الهاتف 

الخلوي أو الرغبات أخرى، انضم إلى مجموعة اّدخار أو ضع األموال الزائدة في حساب اّدخار بحيث 
يصعب إنفاقها. 

6.2 اجعل المشاركين يبقون في نفس المجموعات الصغيرة. اطرح األسئلة التالية على المشاركين. بعد 5 دقائق 
من المناقشة، اطلب من بعض المجموعات مشاركة ردودهم. اسأل: 

لماذا تمكن محمد من دفع الرسوم المدرسية ألبنائه؟   »
ما الذي ساعد محمد على اّدخار المال؟   »

ما بعض الطرق األخرى التي يمكنك من خاللها أنت وعائلتك اّدخار المال؟   »
لماذا يعد االّدخار مهًما؟   »

قل: سنركز في هذا الدرس على قيمة االّدخار ومعرفة األشياء التي يمكننا القيام بها لمساعدتنا على االّدخار. 
يمكن أن تساعدنا مدخراتنا في تحقيق أهدافنا - ربما في المدرسة، وربما فيما يتعلق بأسرتك، وربما بعملك. قد 

يكون الهدف هو زيارة قريب يعيش في مكان آخر، أو شراء كيس من األسمدة، أو دفع الرسوم المدرسية 
لألطفال. األهداف التي تتضمن ما نريد القيام به بالمال الذي ندخره تسمى أهداف االّدخار. يمكن أن يساعدك وضع 

هدف أكبر في الحد من عمليات الشراء الصغيرة غير الضرورية. 

6.3 افصلهم إلى مجموعات مكونة من 3 أو 4. اشرح: سوف نتعلم اآلن كيفية إنشاء خطة لالّدخار. لديك بالفعل 
ميزانية لمساعدتك في التعرف على دخلك ومصروفاتك ككل. تساعدنا خطة االّدخار على ربط جزء المدخرات 

الموجود في ميزانيتنا بهدف أو حلم في المستقبل. فكر مرة أخرى في جلستنا األولى معًا حيث فكرت في أهدافك 
المالية. تذكَّر أن األهداف المالية هي قرارات تتعلق بالطريقة التي تريد إنفاق أموالك بها خالل فترة زمنية محددة. 
يمكن التفكير في أهداف االّدخار كجزء من خطة تحقيق بعض أهدافك المالية. إنها العناصر المحددة التي توفر من 

أجلها المدخرات. 

القسم الثاني االدّخار



96

ما بعض أهداف االّدخار لديك؟ )اسمح لعدد 5 إلى 6 مشاركين بتقديم إجابات.(   »
لديك عدة خيارات لهذا النشاط. يمكنك أن: 

تطلب من كل مجموعة التفكير في هدف اّدخار.   •

تحدد لكل مجموعة هدف اّدخار بناًء على األفكار التي قدموها للتو.   •

•  تستخدم المقترحات الموجودة في جدول التمرين الميداني 5.1: أهداف االّدخار. يمكنك إما رسم أو طباعة 
أسماء العناصر التالية على بطاقات المالحظات أو قطع صغيرة من الورق. ال تتردد في استخدام العناصر 

األخرى التي قد تكون أكثر مالءمة لمجموعتك. 
جدول التمرين الميداني 6.1. أهداف االّدخار 

التثقيف المالي
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المربع 2. حساب هدف االّدخار األسبوعي 
مبلغ االّدخار ÷ عدد األسابيع 

= 
مبلغ االّدخار األسبوعي 

6.4 قل: يُرجى التعاون معًا لإلجابة على أسئلة خطة االّدخار الستة: 

السؤال 1: ما مقدار المال الذي تحتاجه لهدف االّدخار هذا؟   »
السؤال 2: متى ستحتاج أو تريد الحصول على هذا العنصر؟   »

السؤال 3: كم عدد األسابيع من اآلن وحتى ذلك الموعد؟   »
السؤال 4: ما مقدار المال الذي تحتاجه لالّدخار كل أسبوع؟   »

السؤال 5: من أين سيأتي هذا المال؟   »
السؤال 6: هل هناك شيء يجب أن تضحي به على المدى القصير لتحقيق هذا الهدف؟   »

قم بتقديم مثال مع المشاركين. قل: على سبيل المثال، أريد شراء ماعز من السوق. 

1. كم تكلفتها؟ اكتب الرقم على لوح ورقي قالب.   »
2. متى أريد الماعز؟   »

اسمح ببعض المناقشة بين المشاركين حتى يتوصلوا إلى اتفاق. 
3. كم عدد األسابيع التي سيستغرقها اّدخار المال الكافي؟   »

اكتب عدد األسابيع على لوح ورقي قالب. 
4. ما مقدار المال الذي نحتاج إلى اّدخاره كل أسبوع؟   »

يجب أن يكون المشاركون قادرين على الحساب عن طريق قسمة المبلغ الذي سيتم اّدخاره على عدد 
األسابيع. اكتب السؤال الموجود في المربع 1 على اللوح الورقي القالب. 

5. من أين سيأتي هذا المال؟   »
6. ما بعض المصادر المحتملة التي يمكن أن تأتي منها هذه المدخرات؟   »

يمكن أن تبدو اإلجابة مثل هذه 
س1: تكلفة الماعز = 25,000   »

س2: أريدها قبل العطلة   »
س3: موعد الحاجة إلى الماعز = 10 أسابيع   »

س4: 25,000 ÷ 10 أسابيع = 2,500 مدخرات في األسبوع   »
س5: من خالل خفض مشتريات "الرغبات"   »

س5: وقف شراء المشروبات الغازية واستخدام دقائق اتصال أقل   »

قل: نريد أن نضع خطة االّدخار الخاصة بنا لشراء ماعز. ضع خطة االّدخار الخاصة بك عن طريق تحديد المبلغ 
الذي يمكنك توفيره كل أسبوع. ثم قّسم إجمالي تكاليف الماعز على هذا المبلغ لحساب المدة التي ستستغرقها. 

على سبيل المثال، يمكن ألي شخص توفير 1,250 في األسبوع. 
تكلفة الماعز = 25,000  

25,000 ÷ 1,250 مدخرات في األسبوع = 20 أسبوًعا ستحتاجها لالّدخار من أجل هذا الهدف. 
قم بالعرض على اللوح الورقي القالب. 
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هدف االّدخار 

على المدى القصير: شراء ماعز 

على المدى الطويل: بناء حظيرة دجاج 

 مبلغ إجمالي التكلفة 

 25.000 

 100,000 

يُستحق المال في 

 10 أسابيع 

 50 أسبوًعا 

  االّدخار في اليوم أو 
األسبوع أو الشهر 

 2,500 

 2,000 

6.5 اسأل المشاركين: يُرجى اإلجابة على األسئلة الستة المتعلقة بخطة االّدخار الخاصة بهدف اّدخارك. 

اسمح للمشاركين بخمس دقائق للمناقشة في مجموعاتهم. أثناء حديث المشاركين، قم بالتنقل للتأكد من أن الجميع يفهم 
المهمة. بعد مرور 5 دقائق، اطلب من بضع مجموعات وصف هدف االّدخار وخطة االّدخار الخاصة بهم للوصول إلى 
هذا الهدف. اسأل اآلخرين عن تعليقاتهم. ارسم جدول التمرين الميداني 6.2: ورقة عمل خطة االّدخار على لوح ورقي 

قالب وقم بملء كل من المربعات األربعة لكل هدف اّدخار ذكرته المجموعة. استخدم األسئلة التالية لخلق مناقشة: 

ما تكلفة العنصر الذي تقوم باالّدخار من أجله أو هدف االّدخار؟   »
كم من المال قررت اّدخاره كل أسبوع؟   »

هل يمكنك بشكل واقعي اّدخار هذا المبلغ كل أسبوع؟   »
هل يمكنك توفير أكثر أم أقل؟   »

جدول التمرين الميداني 6.2: ورقة عمل خطة التوفير - نموذج بيانات 

6.6 قل: دعونا نلقي نظرة على ما يحدث للمبلغ الذي يتعين علينا اّدخاره في األسبوع إذا كانت فترة االّدخار أطول. 

استخدم مثال الماعز المستخدم من قبل. اآلن اقسم التكاليف على 25 أسبوًعا بدالً من 10 أسابيع. 

س3: 25,000 ÷ 25 أسبوًعا = 1,000 مدخرات في األسبوع  

قل: ما الفرق بين االّدخار للماعز على مدار 20 أسبوًعا واالّدخار على مدار 25 أسبوًعا؟ اإلجابة: مع فترة زمنية 
أطول، لن تضطر إلى اّدخار الكثير من المال كل أسبوع. وهذا يمكن أن يجعل الهدف أسهل في تحقيقه. 

6.7 قل: اآلن، دعونا نلقي نظرة على ما يحدث عندما نجعل فترة االّدخار أقصر. 

اقسم اآلن تكاليف الماعز على 5 أسابيع. 

س3: 25,000 ÷ 5 أسبوًعا = 5,000 مدخرات في األسبوع 

6.8 خصص بضع دقائق إلدارة مناقشة قصيرة حول هذه األسئلة: 

ما فترة االّدخار التي سيكون من األسهل االّدخار بحسبها؟   »
ما فترة االّدخار التي سيكون من األصعب االّدخار بحسبها؟   »

لماذا؟   »
حتى لو كان من الصعب اّدخار مبلغ أكبر كل أسبوع، فما فائدة القيام بذلك؟   »

اإلجابة: كلما ادخرت أكثر، وصلت إلى هدفك بشكل أسرع. 
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مجرد اّدخار ما يكفي من المال للماعز وشرائه، فهل هذا يعني أنك لم تعد بحاجة إلى اّدخار المال؟   »

اإلجابة: من المهم أن تتذكر أن هناك تكاليف مرتبطة بتربية الماشية. إنه شكل من أشكال االّدخار، لكن 
عليك التفكير في تزويده بالطعام والمأوى واللقاحات. إذا لم تضع هذه التكاليف في االعتبار، فإنك تخاطر 

بفقدان مدخراتك من خالل عدم االهتمام باستثمارك بشكل صحيح. 

بمجرد أن ينتهي الجميع من مناقشة أهدافهم، اسأل: 

ماذا تفعل إذا كانت لديك أهداف اّدخار متعددة؟ دعنا نعود إلى األهداف التي وضعتموها في مجموعاتكم.   »
سوف نتظاهر بأن عائلة واحدة لديها كل هذه األهداف االّدخارية المختلفة. تذكروا أن أهداف االّدخار هي 

ما تريدون القيام به بالمال الذي تدخرونه. 
ما المبلغ الذي يمكن للعائلة أن تدخره فعليًا كل أسبوع؟   »

اإلجابة: ستستخدم المجموعات هذا الرقم لمساعدة المجموعة في تحديد أولويات أهداف االّدخار 
الخاصة بها. تأكد من أن المبلغ أقل من المدخرات األسبوعية المطلوبة. ناقش مع المجموعة وساعد 

أعضاء المجموعة على فهم أن لديهم أمواالً أقل مما هو مطلوب لتحقيق جميع أهدافهم. 

ماذا يمكنك أن تفعل إذا لم تكن قادًرا على االّدخار مقابل كل أهدافك االّدخارية في وقت واحد؟   »

اإلجابة: حدد أولويات األهداف عن طريق اختيار األهداف األكثر أهمية )األهداف التي سيكون لها 
أكبر تأثير على المدى الطويل بالنسبة لك أو التي يحين موعد دفعها أوالً( وادخر لألهداف األكثر 

أهمية أوالً، وقم بشراء شيء ما الحقًا. 

ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت غير قادر على اّدخار المبلغ المطلوب كل أسبوع ولم يكن لديك المبلغ   »
الكامل لتحقيق هدفك؟ 

يجب أن تشمل اإلجابات: ادخر قدر ما تستطيع، فمن األفضل أن يكون لديك بعض من المال الذي تحتاجه 
حتى لو لم يكن المبلغ بالكامل، راجع المصروفات التي يمكنك تقليلها أو وقفها لزيادة مدخراتك، أو اشتر 

عنصًرا ما الحقًا إذا استطعت، أو اقترض الكمية المتبقية المطلوبة(. 

كيف تعتقد أن خطة االّدخار يمكن أن تساعدك على االّدخار؟   »

تذكر مراجعة ما تعلمته حول اختيار مكان جيد الّدخار المال في الدرس 5. 
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جدول التمرين الميداني 6.3: ورقة عمل خطة التوفير - نموذج التمرين 

 االّدخار في اليوم أو األسبوع أو الشهر يُستحق المال في  التكلفة / المبلغ اإلجمالي هدف االّدخار 

نصيحة: لتحديد المبلغ المراد اّدخاره كل أسبوع، قّسم المبلغ اإلجمالي للمال الذي تحتاجه على عدد األيام أو األسابيع أو 
األشهر من اآلن وحتى الموعد الذي تريد الوصول فيه إلى هدف االّدخار الخاص بك. 

مبلغ االّدخار ÷ عدد )األيام/ألسابيع/ لشهور( = المبلغ المراد اّدخاره كل )يوم/أسبوع/شهر( لتحقيق هدف االّدخار 

6.9  اختياري: إذا كان المشاركون يعرفون القراءة والكتابة، فقم بإعطائهم جدول التمرين الميداني 6.3: ورقة 
عمل خطة االّدخار – حتى يتمكنوا من العمل على خطط االّدخار الشخصية الخاصة بهم في المنزل، أو ارسم ورقة 

العمل على لوح ورقي قالب واطلب من المشاركين نسخها في دفاترهم. 
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مالحظة المدرب: إذا كانت منطقتك بها 
برامج تأمين موثوقة للصحة أو الحياة 

أو مصاريف الجنازة أو المحاصيل فمن 
المستحسن استكشاف االستثمار في واحد 

أو أكثر من هذه البرامج بناًء على 
احتياجاتك. إذا أمكن، فقم بإجراء بعض 

األبحاث مسبقًا حول أنواع برامج 
التأمين المتاحة للمتدربين. 

متوسط المصروفات في األسبوع 

 8.000

عدد األسابيع 

 × 12 

 اإلجمالي 

 96,000 

الدرس 7. االّدخار لحاالت الطوارئ 
اشرح سبب أهمية ضرورة وجود صندوق طوارئ لدى كل شخص.   •

تعرف على إرشادات تحديد المبلغ وكيفية حساب حجم صندوق الطوارئ.   •

الحياة مليئة بالمفاجآت، وفي بعض األحيان تكون هذه المفاجآت مكلفة للغاية. قد تكون بعض حاالت الطوارئ، 
مثل اإلصابة بمرض خفيف، صغيرة وقد تتمكن من العثور على الموارد الالزمة. بينما قد تتطلب حاالت 

الطوارئ األخرى، مثل التعرض لحادث خطير، مبالغ كبيرة من المال. قد تمنعك أنواع حاالت الطوارئ هذه من 
كسب دخلك العادي لبعض الوقت. لذلك، من المهم االستعداد لألحداث غير المتوقعة، الكبيرة منها والصغيرة. 

فكونك على استعداد لذلك يمنع األحداث غير المتوقعة من إحداث اضطراب خطير في أموالك اليومية وأهدافك 
طويلة المدى. 

إن إنشاء صندوق طوارئ طريقة جيدة لالستعداد لألحداث غير المتوقعة. فصندوق الطوارئ هو صندوق اّدخار 
يستخدم فقط لدفع تكاليف األحداث غير المتوقعة. صندوق الطوارئ هو شيء يجب أن يكون جزًءا من أهداف 

االّدخار للجميع. يتمثل المبلغ القياسي الجيد لصندوق الطوارئ في وجود ما يكفي من المال لتغطية نفقات األسرة 
المتوسطة لمدة 12 أسبوًعا )3 أشهر(. بعد تتبع نفقاتهما لعدة أشهر، قام يعقوب وسارة بحساب المبلغ الالزم 

لصندوق الطوارئ الخاص بهما. ضربا متوسط إنفاقهما في األسبوع )8,000( في 12 للحصول على المبلغ 
اإلجمالي لصندوق الطوارئ )96,000(. 

جدول الدرس 7.1: مصروفات عائلة يعقوب 
مصروفات عائلة يعقوب 

إلجراء هذا الحساب لنفسك، فكر في المبلغ الذي تنفقه على مصروفات المنزل في أسبوع عادي واضرب هذا الرقم 
في 12. إذا كان من األسهل استخدام األشهر، فاضرب المبلغ الذي تنفقه على المصروفات المنزلية في الشهر 

العادي في 3. يتم تجميع صندوق الطوارئ على مدى فترة زمنية أطول، لذلك ال تثبط عزيمتك إذا كان المبلغ يبدو 
كبيًرا. اجعل صندوق الطوارئ أحد أهدافك المالية ذات األولوية. اختر موعًدا نهائيًا واقعيًا وابدأ في االّدخار. 

لماذا يجب أن يكون صندوق الطوارئ كبيًرا جًدا؟ 

إن الغرض من صندوق الطوارئ هو مساعدتك على الدفع في المواقف الصعبة للغاية، مثل حالة مرضك الشديد أو 
إصابتك أو إذا كنت قد مررت بموسم سيئ مع أحد محاصيلك، أو إذا ماتت حيواناتك، أو حدثت كارثة طبيعية أو 

جفاف، أو إذا كانت هناك حالة طوارئ أخرى. في حال حدوث أي من هذه األحداث، يمكن أن تكون أنت وعائلتك 
بدون دخل لعدة أشهر. سيساعدك صندوق الطوارئ على تجاوز هذه الفترة. 
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إذا مرضت سارة بشدة ولم تستطع االعتناء بحديقتها أو الدجاج لعدة أسابيع، ماذا ستفعل؟ نظًرا ألن يعقوب 
وسارة لديهما صندوق طوارئ، فسيستخدمانه لمساعدتهما في دفع تكاليف األدوية وزيارات الطبيب لسارة 

ولتغطية بعض الدخل الذي فقدوه عندما لم تتمكن سارة من العمل. 

بعض الناس قادرون على تمويل هذه الحاالت الطارئة من خالل برامج التأمين. لكن يختلف توافر وجودة برامج 
التأمين بشكل كبير حسب المكان الذي تعيش فيه. 
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 اختبار قصير للدرس 7.
االّدخار لحاالت الطوارئ 

ما أسباب إنشاء صندوق الطوارئ؟ )حدد كل ما ينطبق(   .1
دفع فواتير الطبيب حال المرض.  أ. 

دفع مصاريف المنزل إذا كان أحد محاصيلك ال يحقق عائًدا.  ب. 
دفع مصاريف عطلة أو مهرجان سنوي. د. دفع المصاريف حال الوفاة.  ج. 

كم عدد أسابيع متوسط نفقات األسرة التي يجب أن تمتلكها في صندوق الطوارئ لديك؟   .2
8 أسابيع  أ. 

12 أسبوًعا  ب. 
16 أسبوًعا  ج. 

4 أسابيع  د. 
ال يهم.  هـ. 

لماذا يجب أن يكون صندوق الطوارئ كبيًرا جًدا؟ )حدد كل ما ينطبق(   .3
أ.  ينبغي أن يكون به أموال كافية لتغطية نفقات منزلك لبضعة أشهر. 

ب.  ينبغي أن يمّكنك من دفع النفقات الكبيرة المرتبطة بالعديد من مختلف أنواع االحتياجات الملحة. 
ينبغي أن يكون كبيًرا بما يكفي لدفع تكاليف احتفال العيد القادم.  ج. 

د.  ينبغي أن يكون كبيًرا بما يكفي لتعويض دخلك لبضعة أشهر في حال ما إذا كان هناك شيء يمنعك من 
كسب الدخل. 

توجد اإلجابات على الغالف الخلفي الداخلي للكتيب. 
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التمرين الميداني 7. 
االّدخار لحاالت الطوارئ 

الغايات 

فهم بعض التحديات لتجميع المدخرات.   •

فهم حاالت الطوارئ المحتملة التي قد يتعرض لها المشاركون.   •

حساب مقدار ما يتم اّدخاره لحاالت الطوارئ.   •

األدوات الالزمة 

قياسية 
لوح ورقي قالب أو قصاصات كبيرة من الورق   •

أقالم تحديد.   •

شريط الصق أو حبل مجدول أو خيط.   •

بطاقات مالحظات بحجم A4 أو بحجم خطاب أو قطع ورق بحجم مماثل.   •

النتائج المتوقعة 

يمتلك أعضاء المجموعة األدوات الالزمة لتحديد مقدار ما يحتاجون إلى توفيره لحاالت الطوارئ.   •

العمل من خالل حسابات صندوق الطوارئ.   •

الوقت 

60 دقيقة مقسمة على جلستين )اجتماعين( كل منها 30 دقيقة.   •

ستغطي الجلسة األولى التحديات التي تواجه تجميع المدخرات وما حاالت الطوارئ وتكاليفها. 

ستغطي الجلسة الثانية كيفية بدء صندوق الطوارئ، وكيفية حساب المبلغ المطلوب، وكيفية التخطيط لمبلغ المدخرات المنتظمة 
للوصول إلى الهدف. 

اإلعداد 

مراجعة الدرس 7. االّدخار لحاالت الطوارئ.   •

إعداد الصور للمساعدة في بيان القصة.   •

تدرب على إجراء العمليات الحسابية مسبقًا وارسم جداول العمليات الحسابية على لوح ورقي قالب أو مكان لعرضها على   •
المشاركين. 

مراجعة قصة المزارع السابق التي تم إنشاؤها في الدرس 3.   •
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قصة صموئيل 

يعيش صموئيل وزوجته هانا في قرية روباكا. صموئيل مزارع ذرة وقمح. وتقوم هانا بزراعة وبيع 
الخضراوات. بعد الحصاد األخير، استخدم صموئيل جزًءا من دخله الفائض لشراء األسمدة والبذور 

للموسم التالي وإجراء بعض اإلصالحات المنزلية الصغيرة. ثم أخفى الباقي في صورة نقود في منزله. 
يجمع صموئيل الحطب في غير موسمه ويعمل أحيانًا كعامل باليومية في مزرعة. تقوم هانا بتربية 

الدجاج الذي تبيعه على مدار العام. لديهم أربعة أطفال، يبلغ عمر أصغرهم 6 أشهر، ويبلغ عمر التالي 
4 سنوات، والثالث 6 سنوات، ويبلغ عمر أكبرهم 8 سنوات. 

تعرف هانا والطفالن األكبر سنًا أين يخفي صموئيل أمواله. وعند الحاجة، يساعد الجميع أنفسهم 
بالحصول على المال. بعد الحصاد مباشرة، استخدم صموئيل المال لشراء هاتف محمول جديد ومحراث 

كان يريده طوال العام. 

وفي كل عام، يكافح صموئيل وهانا لدفع الرسوم المدرسية للطفلين األكبر سنًا. وخالل موسم الجفاف، 
تكافح هانا لتوفير الطعام للعائلة. تأخذ هانا قروًضا من األصدقاء ومجموعتها االّدخارية ومن مقرض 

المال المحلي لدفع الرسوم المدرسية ولسد االحتياجات األخرى خالل موسم الجفاف. لسوء الحظ، 
احتاجت هانا إلى اقتراض المال لتسديد قروضها. وكل هذه القروض تفرض فائدة. 

يكافح صموئيل وهانا خالل األوقات التي يكون فيها الدخل منخفًضا لتلبية احتياجات األسرة. يشعران 
أنهما ال يملكان ما يكفي من المال عندما يحتاجان إليه. 

نصيحة تدريبية ال تتردد في إضافة 
تفاصيل أو تغيير القصة واألسئلة 
بحيث تناسب مستمعيك. ينبغي أن 

يكون لديك صور للعناصر المختلفة 
في القصة، مثل الدجاج والهاتف 

المحمول والرسوم المدرسية وما إلى 
ذلك للمساعدة في توضيح القصة 

والرجوع إليها أثناء األسئلة. 

7.1  اشرح: سوف أقرأ قصة عن صموئيل. تريد عائلة صموئيل اّدخار المزيد من المال وهم بحاجة إلى 
مساعدتك. 

7.2 عند االنتهاء من القصة، اطرح السؤال التالي واكتب اإلجابات على اللوح الورقي القالب. 

ما المصروفات التي واجهت عائلة صموئيل مشاكل في تغطيتها خالل موسم الجفاف؟   »
اإلجابات: دفع الرسوم المدرسية، والحصول على طعام جيد، وشراء المسلتزمات الزراعية 

قل: هذه هي األهداف االّدخارية لألسرة. 

7.3 اطلب من المشاركين االنضمام إلى مجموعات من 3 أشخاص واإلجابة على السؤال التالي: 

ما بعض التحديات التي تواجه عائلة صموئيل في تجميع المدخرات؟   »

اإلجابات: انخفاض الدخل خالل موسم الجفاف، وأمراض األطفال، وطلبات أفراد األسرة اآلخرين، 
والتغيرات في األسعار وعائدات المحاصيل. 
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7.4 متى وكيف يمكن لعائلة صموئيل اّدخار المزيد من المال؟ كيف يمكنهم التغلب على هذه التحديات؟ 

اقرأ القصة مرة أخرى إذا لزم األمر. امنح المشاركين 5 دقائق للمناقشة في مجموعاتهم. ناِد عليهم جميعًا واطلب 
من عدة مجموعات مشاركة إستراتيجياتهم. 

اإلجابات: 
ادخر أكبر قدر ممكن من المال بعد الحصاد مباشرة، أو عندما يكون الدخل مرتفعًا، بحيث يكون   »

لديك ما يكفي ألوقات الجفاف. 
ادخر في األماكن التي يصعب فيها الوصول إلى المال )أي ليس في المنزل ولكن في مجموعة اّدخار(.   »

حيث يقلل هذا من إغراء اإلنفاق على الرغبات غير الضرورية ويزيد من األمن. 
اخفض مبلغ القرض.   »

استخدم ميزانية للمساعدة في تتبع المصروفات والتخطيط لها.   »
استخدم تقويًما موسميًا للتفكير في السنة ككل والتخطيط تبعًا لذلك.   »

ابحث عن عمل آخر لتحقيق الدخل خالل فترات الجفاف.   »
اشتِر المواد الغذائية واإلمدادات بكميات كبيرة عند توفر المال وذلك للمساعدة في توفير   »

المصروفات. 
قلل اإلنفاق على "الرغبات".   »

7.5  اسأل المشاركين ما يلي: 

هل هناك تحديات وأفكار أخرى لم نناقشها للتغلب على تحديات االّدخار بشكل عام؟   »
نظًرا لوجود العديد من األسباب لالّدخار، ما بعض أهداف االّدخار التي ناقشناها بالفعل؟   »

اإلجابات الممكنة: الرسوم المدرسية وموسم الجفاف وتحسين المنزل والدراجة واالستثمارات التجارية 
والهدايا واألطفال وحفالت الزفاف والجنازات والمرض إلخ. 

7.6 عندما تنتهي، قل: يعد االّدخار نشاًطا صعبًا، خاصة عندما يبدو أنه ال يوجد ما يكفي من المال لتلبية 
االحتياجات اليومية. يتطلب االّدخار الكثير من التخطيط المسبق والتضحيات والعمل الجاد واالنضباط. وتتكون 

المدخرات من تخصيص مبلغ صغير من دخلك في كل مرة يأتي فيها المال وخفض التكاليف غير الضرورية، مما 
سيساعدك على الوصول إلى أهدافك وتقليل تعرضك للصدمات في المستقبل. ضع هاتين القاعدتين في االعتبار 

عندما تبدأ في التوفير وسيساعدان في الحفاظ على تركيزك. كرر بعدي: 

أنفق أقل مما تكسب!   •

سوف أدخر شيئًا، حتى لو كان 1 )اذكر العملة المحلية( كل مرة أكسب فيها المال!   •

القسم الثاني االدّخار
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مالحظة للمدرب: في حال نسيان 
المجموعة، سيكون من المفيد تذكيرهم 

بوصف العائلة التي قاموا بإنشائها. 

7.7  ذِكّر المشاركين بالعودة إلى ميزانياتهم وتقاويمهم الموسمية وأهداف المدخرات لمعرفة ما إذا 
كان هناك أي شيء يمكن تعديله. اسأل المشاركين: 

ما األسئلة التي لديك حول االّدخار في حال الدخل المحدود؟   »

7.8  قل للمشاركين: هل تذكرون يعقوب )أو أدرج اسم الشخص الخيالي الذي تم إنشاؤه في الجلسة الثانية(؟ 
سنجري بعض العصف الذهني بشأنه وشأن أسرته. 

هل يمكن لشخص تذكيرنا بعمر يعقوب؟   »
ما وظيفته؟   »

كم عدد أطفاله؟   »
«  ما حاالت الطوارئ التي من المحتمل أن يواجهها يعقوب وأسرته، أو مزارع نموذجي من أصحاب 

الحيازات الصغيرة في مجتمعك، على مدار عام؟ 
«  ماذا ستكون عواقب ذلك على أسرته في حال حدوث هذه الحاالت الطارئة؟ 

ما التكلفة المحتملة لكل حالة من حاالت الطوارئ تلك؟   »

7.9  اسمح للمشاركين بالمناقشة لبضع دقائق. حاول أن تجعلهم يضعون قائمة بالعواقب لكل حالة طارئة 
يذكرونها. ثم قل: الحاالت الطارئة تعني تكاليف فورية على األسرة. قد تشمل التكاليف الفواتير الطبية أو 

التعافي من كارثة أو استبدال البضائع المسروقة أو االستمرار في سداد مدفوعات القروض حتى بعد الحصاد 
السيئ. إذا كان مصدر الدخل الرئيسي غير قادر على العمل بسبب حالة طارئة، فستفقد األسرة المزيد من 

الدخل. 

7.10  اسأل المشاركين السؤال التالي: 

كيف يدفع يعقوب وأسرته تكاليف حاالت الطوارئ هذه وكيف يتعافون منها عادةً؟   »

تأكد من مالحظة الخيارات التالية: جمع األموال عن طريق بيع األصول أو استخدام مدخرات الفرد أو 
الحصول على قرض أو االستغناء عنه. 

قل: أحد أهم أسباب االّدخار هو تغطية حاالت الطوارئ وغيرها من األحداث غير المتوقعة. يجب أن يكون 
لكل أسرة صندوق طوارئ للتعامل مع حاالت الطوارئ الصغيرة. وال يمكن لصندوق الطوارئ أن يحل محل 

منزل أو أن يدفع لعالج مرض طويل األمد، ولكنه سيساعدك على إدارة األحداث الصغيرة غير المتوقعة 
ومنع المزيد من الخسائر. سنواصل مناقشة كيفية إنشاء صندوق اّدخار للطوارئ. يجب أن يغطي صندوق 

الطوارئ متوسط نفقات أسرتك لمدة 12 أسبوًعا. 
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السيناريو 1 

يمرض أحد أفراد األسرة ويتعين عليه الذهاب إلى المستشفى. ما التكاليف المرتبطة بالذهاب إلى 
المستشفى: المواصالت وأتعاب الطبيب واألدوية إلخ؟ 

السيناريو 2 

يتأخر هطول األمطار ويتأخر الحصاد، مع عائد أقل مما كان متوقعًا. 
1. كم ستخسر من الدخل؟ 

2. ما مقدار المال الذي تحتاجه أسرتك لتغطية نفقاتها؟ 
3. كيف ستتعامل أسرتك مع الدخل المفقود؟ 

 عدد األسابيع متوسط المصروفات في األسبوع 

8,000  × 12 

 اإلجمالي 

 96,000 

7.11  أخبر المشاركين: دعونا نتدرب على تقدير المبلغ الذي سيتم وضعه في صندوق الطوارئ. الخطوة 

األولى هي تقدير متوسط نفقاتك خالل أسبوع واحد. راجع "الدرس 3. فهم الدخل والمصروفات وإنشاء 
ميزانية" لمعرفة كيفية تقدير المصروفات الخاصة بك خالل أسبوع. اضرب هذا الرقم في 12 أسبوًعا للوصول 

إلى المبلغ المثالي لصندوق الطوارئ الخاص بك. 
مصروفات عائلة يعقوب 

7.12  اسأل المشاركين: 

ما مقدار المصروفات األسبوعية ألسرة يعقوب؟   »
اإلجابة: 8,000 

إذا كانت قاعدتنا هي أن يكون لديك صندوق طوارئ يحتوي على مصروفات 12 أسبوًعا، فما المبلغ الذي   »
يجب أن يمتلكه يعقوب في صندوق الطوارئ الخاص به؟ 

اإلجابة: 96,000 

7.13  قل: تتمثل اإلستراتيجية األخرى لالّدخار لحاالت الطوارئ في التفكير في المبلغ الذي تم إنفاقه أو األصول 

التي ربما فقدتها خالل حاالت الطوارئ السابقة. يمكن أن يساعدك النظر إلى التكاليف أو الخسائر في تحديد هدف 
اّدخار لحاالت الطوارئ. 

7.14  ابدأ بالقائمة السابقة لحاالت الطوارئ التي قمت بالفعل بوضعها. اطلب اآلن من المشاركين ذكر حاالت الطوارئ 

الشائعة األخرى التي قد تكون غير موجودة في القائمة )مرض أو حادث يتطلب رعاية صحية أو وفاة في األسرة إلخ(. 
ساعد المجموعة على التفكير في كيفية استجابتهم لحالة الطوارئ. هل باعوا أصوالً، وماذا فعلوا من دونها؟ 

م المشاركين إلى 3 مجموعات. حدد لكل مجموعة أحد الموضوعات التالية:  قّسِ
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السيناريو 3 

تتعرض بعض حيواناتك للمرض أو الموت. كيف ستتعامل أسرتك مع الدخل المفقود؟ كيف ستتمكن من 
استبدال هذه الحيوانات؟ 

اطلب من كل مجموعة الرد على األسئلة التالية فيما يتعلق بالسيناريوهات الخاصة بهم. اسأل: 
ما التكاليف المترتبة على هذا الوضع؟   »

هل لديك خيارات لشراء التأمين؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فما تكلفة التأمين؟ ماذا يغطي التأمين؟   »
إلى جانب التأمين، ما الطرق األخرى التي يمكنك أنت وعائلتك من خاللها تقليل مخاطر   »

الكوارث أو األمراض أو حاالت الطوارئ األخرى؟ 
ما بعض الطرق التي يمكنك من خاللها زيادة هذا المبلغ؟   »

اإلجابات الممكنة: التقسيم والتوزيع من مجموعة اّدخار، باّدخار مبلغ صغير كل أسبوع. 

أين توجد بعض األماكن الجيدة لالحتفاظ بها؟   »
اإلجابات الممكنة: في أماكن آمنة مثل مجموعة االّدخار أو المصرف. 

ماذا ينبغي عليك فعله إذا اضطررت ألخذ بعض المال؟   »
اإلجابة: استبداله في أسرع وقت ممكن! 
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1 

الهدف 

 )أ( الرسوم المدرسية 

 )ب( حظيرة دجاج  2

اإلجمالي 

 عدد أسابيع المبلغ المطلوب 
االّدخار 

 )ج( 5,000 

 )د( 25,000 

 )هـ( 30,000 

 )و( 10 أسابيع 

 )ز( 15 أسبوًعا 

 )ح( 15 أسبوًعا 

مدخرات في األسبوع 

 )ط( 500 

 )ي( 1,500 

 )ك( 2,000 

إجابات االختبار القصير 
اختبار قصير للدرس 5. اختيار مكان لالّدخار 

اإلجابات: 1. ب، 2. أ، 3. هـ، 4. ج، 5. د 

اإلجابة: صواب   .6

اإلجابة: خطأ. لكل نوع من المؤسسات التي تقبل المدخرات مستويات مختلفة من المخاطر.   .7

اختبار قصير للدرس 6. إنشاء خطة لالّدخار 

اإلجابة: ب. صيغة خطة التوفير هي التكلفة اإلجمالية )50,000( ÷ عدد األسابيع )10( = المدخرات في   .1
األسبوع )5,000(. 

اإلجابة ب. حتى إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لالّدخار لهدفك، فادخر ما تستطيع، حتى تتمكن من تقليل المبلغ   .2
اإلجمالي الذي ستحتاج إلى اقتراضه. 

اإلجابة: أ، وب، وج.   .3

اإلجابة: الحظ أن مورين ستوفر جزًءا صغيًرا من أجل حظيرة الدجاج إلى أن تحقق هدفها الحساس األول    .4
وهو دفع الرسوم المدرسية لألطفال. ثم ستدخر فقط لحظيرة الدجاج حتى تصل إلى هدفها. 

أوالً، ستدخر 1,500 المتبقية في األسبوع )2,000 - 500 = 1,500( لمدة 10 أسابيع. هذا سيجعل 
 اإلجمالي 15,000. ونظًرا ألنها تحتاج إلى إجمالي 25,000، فستحتاج إلى توفير 2,000 بالكامل لمدة 
5 أسابيع إضافية للوصول إلى 10,000 اإلضافية التي تحتاجها للحصول على مبلغ 25,000 بالكامل. 

اختبار قصير للدرس 7. االّدخار لحاالت الطوارئ 

اإلجابة: أ، وب، وج، ود. هناك العديد من األسباب الستخدام صندوق الطوارئ. بشكل عام، إذا كانت   .1
مصروفات متوقعة، كمصروفات عطلة أو مهرجان سنوي، فال يعد ذلك حالة طارئة ويجب عليك 

التخطيط لالّدخار لتلك المصروفات بطريقة أخرى. 
اإلجابة: ب، 12 أسبوًعا أو 3 أشهر من متوسط مصروفات األسرة.   .2

اإلجابة: أ، وب، وج، ود. يجب أن يكون صندوق الطوارئ الخاص بك كبيًرا بما يكفي لتعويض دخلك في   .3
حال عدم قدرتك على كسب أي أموال لبضعة أشهر. يجب أن يكون كبيًرا بما يكفي لتغطية المصروفات 

الطبية وغيرها من المصروفات التي يمكن أن تنشأ في حالة الطوارئ. 
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