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 مقدمة وشكر وتقدیر 
المتوافق مع   5.1S، اإلصدار  )سلك(لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ) FA(إن دلیل الوكیل المیداني 

للوكالة یتم تعمیمھ على نطاق واسع استنادًا إلى نسخة من    من الدلیل أحكام الشریعة اإلسالمیة، ھو أول إصدار
ویرتكز  ). القانون اإلسالمي(منھجیة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المتوافقة تماًما مع أحكام الشریعة 

ن  لذلك، فإنھ مناسب للبرمجة مع السكان المسلمی. الدلیل على تجربة االنتشار التجریبي في موریتانیا والسودان 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي،   الذین كانوا غیر مستعدین في السابق للمشاركة في المجموعات المكّوِ

 . أو فعلوا ذلك بالمخالفة لقیمھم الدینیة

�عة اإلسالم�ة إن التم��ل متنا�ي الصغر  امج القائمة ع� االدخار مثل  المتوافق مع أحكام ال�ش ي ذلك ال�ب
، بما �ف

، هو عبارة عن تقد�م الخدمات المال�ة للسكان ذوي الدخل المنخفض  مجموعات اال  دخار واإلقراض الداخ�ي
�عة اإلسالم�ة ي ال�ش

ع� عكس التم��ل متنا�ي  .  بما يتوافق مع مبادئ التم��ل اإلسال�ي ع� النحو المحدد �ف
و�درك أن المال    ع� األصول�عتمد  ، فإن التم��ل متنا�ي الصغر اإلسال�ي القائم ع� الديون  الصغر التقل�دي

ي حد ذاته، ألن المال ل�س له ق�مة جوه��ة
تقد�م أو الحصول  ) َ�حُرم( بمعىف آخر، ُ�حظر .  ل�س أصً� لل��ــح �ف

ا ع� المعامالت المال�ة  د مسبق� و�جب أن �ستند األر�اح والعوائد ع� أصول  . ع� أي معدل عائد ثابت ومحدَّ
ة وقابلة ل ف ي مقابل ق�مة المالملموسة أو خدمات مم�ي

لهذا السبب، توفر مبادئ التم��ل  . لتحد�د، وذلك �ف
ا   اإلسال�ي متنا�ي الصغر ه�كل خدمات مال�ة أ��� مالءمة و�مكن الوصول إل�ه للفئات السكان�ة األ��� ضعف�

ي تخدمها منهج�ة مجموعات االدخار واإلقراض الداخ�ي التابعة لهيئة اإلغاثة ال�اثول�ك� ا الىت
�
و�تمثل  . ةوحرمان

ي ضمان النمو مع المساواة من أجل الرفاه�ة والعدالة  
ي لمبادئ التم��ل اإلسال�ي متنا�ي الصغر �ف

الهدف النهائئ
 . االجتماع�ة

  )الربا( بناًء على ذلك، فقد تم في إصدار مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الحالي إلغاء مدفوعات الفائدة 
رسوم ثابتة لمعالجة  للمجموعات (دون إلزام) بفرض  وتسمح سیاسة القروض. والغرامات على القروض

للتعویض عن جھود المجموعة مقابل  ) تكون موحدة لجمیع القروض، بغض النظر عن المبلغ أو المدة ( القروض 
.  ویكون المقترضون مسؤولین فقط عن سداد أصل السلفیة. تجھیز وإدارة مدخرات األعضاء وإتاحتھا لالقتراض

د یختار المقترضون الذین یستخدمون السلفیة على نحو مربح أن یقدموا طواعیة مبلغًا إضافیًا للمجموعة تعبیًرا  ق
في بعض السیاقات، قد تقوم المجموعات بإجراء عملیات شراء جماعیة . عن امتنانھم، وفقًا لمبادئ القرض الحسن

عھا إلى األعضاء باآلجل مع إضافة ھامش متفق علیھ  حیث تشتري المجموعة السلع بكمیات كبیرة وتبی ،بالمرابحة
مسبقًا، مما یسمح في الوقت نفسھ لألعضاء بالحصول على السلع المنزلیة بسعر مخفض مع تحقیق ربح  

بشكل إجمالي، تسمح ھذه السیاسات والممارسات ألعضاء المجموعة باالستفادة من القروض النقدیة،  . للمجموعة
مدادات المطلوبة، واالستمرار في كسب عائد على مدخراتھم دون انتھاك التزاماتھم  والوصول بسھولة إلى اإل

 . وقیمھم الدینیة

باإلضافة إلى القروض والصنادیق االجتماعیة، یتم تشجیع المجموعات على تشغیل صندوق ثالث لألعضاء لتقدیم  
رعات الكبیرة باسمھا لتلبیة  یسمح ھذا الصندوق للمجموعة بتقدیم المزید من التب. خیریة مساھمات صدقة

 .االحتیاجات على مستوى المجتمع، كما یضیف بُعدًا روحیًا إلى فوائد عضویة المجموعة

الدلیل على اإلصدار   تم    5.1یعتمد ھذا  الذي  الداخلي،  المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض  الوكیل  من دلیل 
عام   في  بمنھجیات  2019إصداره  یتمیز  والذي  ا"،  على "  لشاملالتشبع  المشاركة  على  معتمد  بشكل  تؤكد  التي 

مستوى المجتمع، باستخدام أسالیب منھجیة للعمل مع جمیع السكان، مع احترام مبادئ وعملیات االختیار الذاتي  
 . لألعضاء

  



نود أن نعرب عن تقدیرنا لجھود األشخاص التالیة أسماؤھم، الذین ساھموا في ھذا اإلصدار من الدلیل، على  
 : النحو التالي

 المؤلف الرئیسي
 مستشار فني أول، التمویل متناھي الصغر   مارك بافوا

 
 مؤلفون مشاركون

 مسؤول مشروع، ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة السودان   میسون إبراھیم
 مستشار فني إقلیمي للتمویل متناھي الصغر لمنطقة شرق إفریقیا   أنتوني مانجیني

 یئة اإلغاثة الكاثولیكیة السنغالمدیر مشروع، ھ  أمیناتا ندیر 
 مسؤول مشروع أول، ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة السودان   شاع الدین إسماعیل 

 مستشار فني أول، التمویل متناھي الصغر    توم شو 
 رئیس مرونة األعمال، ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة ھاییتي   داودة سونكو

 

لتسھیل  )  شراكة(باإلضافة إلى ذلك، نود أن نعرب عن تقدیرنا للشبكة الفلسطینیة للتمویل الصغیر والمتناھي الصغر  
البرامج  نفذت  التي  الشریكة  والفرق  الكاثولیكیة  اإلغاثة  ولھیئة  الغربیة،  الضفة  في  مؤسسات  إلى  عملیة  زیارة 

فقة مع الشریعة اإلسالمیة في دارفور وموریتانیا، وتقدیرنا  التجریبیة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المتوا
كما یمتد الثناء لنادیجي قبابودي ، راماتو دبالو   .الذي قام بدراسة البرنامج التجریبي في موریتانیا"  بین ألین"لـ  

 وفریق قیرما الذي قام بتقییم التنفیذ بالنیجر. 
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FA  وكیل میداني 

GRF نموذج تسجیل المجموعة 

ISS  الفرز الذاتي الفردي 

MFI مؤسسة التمویل متناھي الصغر 

MIS  معلومات اإلدارةنظام 

MMD نساء على الطریق" وتعنيالھوسیة اللغة ب(  ماتا ماسو دوبارا(" 

NGO  منظمة غیر ربحیة 

PSP  مقدم الخدمة بأجر 

ROSCA  ار  جمعیة إقراض وادخار دوَّ

SAVIX تبادل معلومات مجموعات االدخار 

SDG    جنیھ 

SILC  مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي 

VSLA  االدخار والقروض القرویةجمعیة 
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 مقدمة إلى دلیل الوكیل المیداني  :1الجزء 

ھي نوع من مجموعات االدخار المجتمعیة المدعومة من ھیئة    )SILC(مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  
الكاثولیكیة   نخدمھم)  CRS(اإلغاثة  الذین  األشخاص  عیش  سبل  لتعزیز  االدخار  .  وشركائھا  مجموعات  تعتمد 

راكمة لممارسي مجموعات االدخار في  واإلقراض الداخلي على ممارسات االدخار التقلیدیة وتستفید من الخبرة المت
العالم أنحاء  اإلغاثة  .  جمیع  ھیئة  تساعد  الداخلي،  واإلقراض  االدخار  مجموعات  عمل  نطاق  توسیع  سبیل  وفي 

مقدمي الخدمات الخاصین الذین یروجون  /الكاثولیكیة وشركاؤھا في توظیف وتدریب الوكالء المیدانیین المجتمعیین
وا االدخار  مجموعات  الداخلي،  لبرامج  واإلقراض  االدخار  مجموعات  أعضاء  وتدریب  الداخلي،  إلقراض 

بعد ھذه الفترة الزمنیة، تعمل مجموعات .  واإلشراف على مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لفترة زمنیة محددة
 . االدخار واإلقراض الداخلي بمفردھا

والمستخدمون  1.1 ض من الدلیل   الغر

المیداني إلى ضمان أن جمیع برامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، التي ینفذھا  یھدف دلیل الوكیل  
مقدمو الخدمات الخاصون وتدعمھا ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة وشركاؤھا، تلبي معاییر الجودة  /الوكالء المیدانیون

الخاصین المختارین والمدربین  مقدمي الخدمات / ویتم ذلك من خالل توفیر التوجیھ للوكالء المیدانیین 1.العالیة
وبینما  . لقیادة وتسلیم وإدارة جمیع الفترات الثالث بشكل فعال ضمن دورة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

یمكن تكییف بعض جوانب منھجیة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي أو إستراتیجیة التسلیم مع بلدان  
.  داني یعد بمثابة نقطة انطالق موحدة تقدم أفضل الممارسات والمعاییرمحددة، فإن دلیل الوكیل المی بسیاقات 

 .یضمن ھذا أن البرامج التي تتبع ھذا الدلیل سیكون لھا نتائج قویة

یعتبر الوكالء المیدانیون واألشخاص الذین یقومون بتدریب الوكالء المیدانیین واإلشراف علیھم ھم المستخدمون 
كما سیستخدم مدیرو برنامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التابع  . الدلیلالرئیسیون المستھدفون لھذا  

.  والشركاء المنفذون المحلیون الدلیل كمورد لتدریب الوكالء المیدانیین) سلك CRS(لھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 
الوكالء المیدانیون    وسیستخدم . سوف یستخدم مشرفو الوكیل المیداني الدلیل كمورد خالل التدریب أثناء العمل

وفي . الدلیل كأداة أساسیة لھم وكمرجع في جمیع مراحل عملھم مع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
 . المستقبل، سیستخدم الوكالء المیدانیون الدلیل لتدریب الوكالء المیدانیین أقرانھم 

 محتوى الدلیل  1.2

 . أقسام  5یتضمن دلیل الوكیل المیداني  

 أقسام دلیل الوكیل المیداني :  1الجدول 
 الغرض أو الوصف  القسم 

مقدمة إلى  : 1الجزء 
 دلیل الوكیل المیداني

 تقدیم عناصر دلیل الوكیل المیداني   •
 وصف ھیكل وأسالیب دلیل الوكیل المیداني  •

مراجعة : 2الجزء 
منھجیة مجموعات 
االدخار واإلقراض  

 الداخلي

 تقدیم نظرة عامة على منھجیة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   •
 تقدیم الدور الخاص للوكیل المیداني  •

دلیل تطبیق  :  3الجزء 
مجموعات االدخار  
 واإلقراض الداخلي 

 وصف الجدول الزمني لتنفیذ نموذجي لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  •
 لتسھیل الناجح مساعدة الوكالء المیدانیین على االستعداد ل •
عرض اجتماعین مكتوبین ُعقدا لتقدیم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   •

 للمجتمعات 

 
یمكن أیًضا استخدام الدلیل للبرامج التي قدمت نموذج تنفیذ  . في ھذا الدلیل" الوكیل المیداني"سیتم استخدام االسم العام  1

 .الذي تم بموجبھ تعریف مزود الخدمة الخاص بأنھ وكیل میداني معتمد) PSP(مزود الخدمة الخاص 



 2صفحة  |  5.1.1sدلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  | ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 

 الغرض أو الوصف  القسم 
نة لمجموعات االدخار   • تقدیم مجموعة من الدورات التدریبیة للمجموعات المكّوِ

وحدات بأھداف قائمة على اإلنجاز ومھام التعلم   9واإلقراض الداخلي بما في ذلك 
 .مدربمالحظات للوالخطوات و

نماذج  :  4الجزء 
 االحتفاظ بالتسجیالت 

تقدیم نظام االحتفاظ بالتسجیالت القائم على دفتر الحسابات المركزي لمجموعات  •
 االدخار واإلقراض الداخلي

نماذج جمع  :  5الجزء 
 البیانات 

تقدیم النماذج التي یتعین على الوكالء المیدانیین استخدامھا لجمع بیانات تبادل   •
 ) على نحو منتظم. SAVIXمعلومات مجموعات االدخار ( 

 كیفیة استخدام الدلیل  1.3

كما أن أسالیب التدریب التي یحتوي علیھا مثبتة وتراعي قدرات  . إن دلیل الوكیل المیداني جاھز لالستخدام
األمثلة والتسجیالت  وتأتي العدید من . العمالء المیدانیین والسكان الذین تخدمھم ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة

وقد تم تغییر األسماء والمعلومات األخرى حفاًظا على  . میدانیة وحاالت حقیقیة  المستخدمة في الدلیل من خبرات
 .  الخصوصیة

بمبالغ واقعیة في سیاق مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  "  نیھ لج ا"یستخدم الدلیل عملة عامة تسمى 
توفر أیًضا  . ومبالغ مناسبة للسیاق المحلي ببلده خاصة ال عمالت الومع ذلك، یجب أن یستخدم كل برنامج . سوداني

أسماء وأمثلة في (ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة نسخة من ھذا الدلیل تحتوي على تعلیمات مفصلة حول التكییف المحلي 
 ). قصص ومبالغ نقدیة وما إلى ذلك

كل   تنظیم یتم  ). 9-1(  الوحدات التدریبیةو) أ وب( االجتماعات التحضیریة اني في یكمن جوھر دلیل الوكیل المید
 :على نحو مماثل، وتتضمن ما یلي تنسیقھااجتماع أو وحدة نمطیة و

 .  خالل الجلسة) أو االجتماع(لوصف ما سیقوم بھ المشاركون في التدریب  مجموعة من أھداف التعلم  •
تتضمن كل  .إرشادات واضحة للمدرب بشأن ما یقولھ وما یفعلھ   أجل تقدیم  منسلسلة من خطوات مرقمة  •

 .  خطوة واحدة أو أكثر من مھام التعلم 
 . لمساعدة المدرب أسالیب كتابیة خاصة  •

o  ینبغي عدم قراءتھا على المشاركین(تعلیمات للمدرب = الخط العادي( 
o  للمشاركین معلومات وتوجیھات ینبغي على المدرب قولھا = الخط المائل 
o  كما ھي مكتوبةأسئلة ینبغي على المدرب طرحھا = التنسیق المائل  و(►) األسھم 
o )معلومات أو طلبات إضافیة:) = مالحظة 
o ]إجابة مقترحة أو متوقعة :] =  اإلجابة 
o ] ___ أفكار المشاركین أو قراراتھم التي تحتاج إلى التكرار ] =  فكرة 

 .و اختبارات قصیرة لقراءتھا على المشاركینتحتوي على قصص أ مربعات ذات خلفیة زرقاء •
 : جزئین، مقسمة إلى مربعات أحادیث بخلفیة خضراءتتضمن بعض الوحدات  •

o الحدیث باللغة العربیة 
o تطبیق الحدیث على مفاھیم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التي تتم مناقشتھا. 

 .  التحضیریین والوحدات التدریبیة التسعنظرة عامة على االجتماعین    3و 2یقدم الجدوالن 

 .  عدة مرات حسب الحاجة لضمان دعم الرئیس المحلي للبرنامج" أ"یمكن تقدیم االجتماع  •
عدة مرات حسب الحاجة من أجل حشد أفراد المجتمع للمشاركة في مجموعات " ب"یمكن تقدیم االجتماع  •

 .االدخار واإلقراض الداخلي
 .عندما تبدأ المجموعة دورتھا األولى 8إلى  1یتم تقدیم الوحدات من  •
 . توزیع األنصبةعند نھایة الدورة األولى خالل اجتماع  9یتم تقدیم الوحدة   •
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 نظرة عامة على االجتماعات : 2الجدول 
 األھداف  اسم االجتماع 

تقدیم  :  االجتماع أ
مجموعات االدخار  
واإلقراض الداخلي  

 لقادة المجتمع 

سیحدد القادة كیف أن برنامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المتوافق مع   .1
الشریعة اإلسالمیة یقدم النفع لجمیع أفراد المجتمع، بما في ذلك رقیقو الحال وذوو  

 .اإلعاقة
الداخلي داخل  سیناقش القادة كیفیة تقدیم تدریب مجموعات االدخار واإلقراض  .2

 . المجتمع
مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بجمع المعلومات   )مدربو(سیقوم مدرب  .3

 . المتعلقة بالمجتمع ومدى مالءمتھ لبرمجة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
سیعطي القادة اإلذن ببدء عمل مشروع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في   .4

 . منطقتھم 
 . أو أكثر من اجتماعات الترویج على مستوى المجتمع 1سیقوم قادة المجتمع بتنظیم   .5

تقدیم  :  االجتماع ب
مجموعات االدخار  
واإلقراض الداخلي  

 ألفراد المجتمع 

سیقارن المشاركون ممارساتھم الحالیة المتعلقة باالدخار واالقتراض بخدمات   .1
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المتوافقة مع الشریعة  المجموعة المكّوِ

 . اإلسالمیة
نة لمجموعات االدخار واإلقراض   .2 سیناقش المشاركون كیفیة إدارة المجموعات المكّوِ

 . الداخلي وتدریبھا
سیقرر المشاركون ما إذا كانوا یریدون بدء عملیة تدریب مجموعات االدخار   .3

 . واإلقراض الداخلي
 

 نظرة عامة على الوحدات : 3الجدول 
 األھداف  اسم الوحدة 

الفرز  : 1الوحدة 
 الذاتي الفردي 

 . فحص تعریف وأھمیة الفرز الذاتي الفردي .1
 .تحدید الصفات الشخصیة ذات الصلة بعضویة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .2
 ). یعكس صفاتھم الشخصیة(الفرز الذاتي  .3
 . قرار بشأن المشاركة في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلياتخاذ  .4

:  2الوحدة 
المجموعات وتكوین  

المجموعات  
 والحوكمة

تحدید ظروف وخصائص المجموعات النشطة والممكَّنة والمستدامة ومسؤولیات   .1
 . أعضائھا

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة  .2 تحدید عضویة المجموعة المكّوِ
 . بھم 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .3  . مراجعة حوكمة المجموعات المكّوِ
تناقض األدوار والمسؤولیات بین الجمعیة العمومیة لمجموعات االدخار واإلقراض   .4

 . الداخلي واللجنة اإلداریة
مسؤولیات  : 3الوحدة 

األعضاء واللجنة 
 اإلداریة واالنتخابات 

 .وأھمیتھا تحدید مسؤولیات جمیع األعضاء .1
مراجعة المسؤولیات وتحدید صفات قادة لجنة إدارة مجموعات االدخار واإلقراض   .2

 . الداخلي
 .عادلة ودیموقراطیة  االتفاق على إجراءات انتخاب .3
 .انتخاب قادة اللجنة اإلداریة من ذوي الصفات والقدرات المطلوبة .4
نة لمجموعات االدخار  .5  . واإلقراض الخاصة بھم اختیار اسم للمجموعة المكّوِ
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 األھداف  اسم الوحدة 
الدستور  : 4الوحدة 

لمجموعات االدخار 
واإلقراض الداخلي  
واالدخار وسالمة  
 أصول المجموعة

 .مراجعة أھمیة الدستور المكتوب واستخدامھ .1
 . توثیق القرارات التي تم اتخاذھا في اجتماعات سابقة .2
لمجموعات االدخار  تحدید الھدف والحد األقصى لالدخار الذي سیوفره األعضاء  .3

 . واإلقراض الداخلي
تحدید كیفیة الحصول على معدات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي وموعد   .4

 . ذلك
سیاسات  : 5الوحدة 

الصندوق الرئیسي  
وسیاسات الصندوق  

 االجتماعي

 .الصندوق الرئیسي وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بإدارة  .1
 . الصندوق االجتماعي دارة وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بإ .2

إنھاء : 6الوحدة 
سیاسات صندوق  

الصدقات  
واالجتماعات  

 والدستور 

 ). االختیاري(وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بإدارة صندوق الصدقات  .1
 . وضع السیاسات الخاصة بحضور االجتماعات .2
 .وضع السیاسات الخاصة بمغادرة األعضاء للمجموعة .3
 . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاص بھم إنھاء دستور  .4
االتفاق على كیفیة مشاركة الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   .5

 .واستخدامھ
إجراءات  : 7الوحدة 

االحتفاظ بالتسجیالت  
المكتوبة وعقد  

اجتماعات مجموعات  
االدخار واإلقراض  

 Iالداخلي 

 . مراجعة الغرض من االحتفاظ بسجالت كاملة ودقیقة ومزایا ذلك .1
مراجعة الخطوات والتسلسل الخاص بعقد اجتماع فعال لمجموعات االدخار   .2

 . واإلقراض الداخلي
 .معامالتعقد اجتماع ادخار مع  .3
 .تعبئة األقسام المحددة من سجل دفتر حسابات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .4
 . تقییم كیفیة عقدھم الجتماع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .5

إجراءات  : 8الوحدة 
االحتفاظ  

بالتسجیالتات  
المكتوبة وعقد  

اجتماعات مجموعات  
االدخار واإلقراض  

 IIالداخلي 

 .معامالتالدخار مع عقد اجتماع ا  .1
 .تعبئة األقسام المحددة من سجل دفتر حسابات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .2
 . تحدید السلوكیات الجماعیة المفیدة  .3
 . في نھایة الدورة  توزیع األنصبةمراجعة إجراءات  .4
 . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي دستورمراجعة العناصر األساسیة  .5
 . بانتھاء التدریباالحتفال  .6

اجتماع  : 9الوحدة 
 توزیع األنصبة 

 . تحدید ما یجب فعلھ مع صندوق الصدقات المتبقي .1
 . تحدید ما یجب فعلھ مع الصندوق االجتماعي المتبقي الخاص بھم  .2
 . مطالبة السكرتیر بحساب مدخرات وأرباح األعضاء .3
 .استالم مدخراتھم وأرباحھم للدورة  .4
 . للدورة تحلیل األداء المالي  .5
 . تحدید موعد وكیفیة تحلیل الدورة المكتملة الخاصة بھم  .6

 

 ما سبب أھمیة مھام التعلم؟

وھو نھج ألندراغوجیا   -" مھام التعلم "یعتمد دلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على  
الدلیل، یتم تقدیم مھام التعلم بترتیب  في . یعطي المتعلمین فرصة للمشاركة بفعالیة مع المواد التي یتم عرضھا
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یقدم المدرب معلومات جدیدة بطریقة تدعو المتعلمین للتفكیر والتصرف بناًء على ھذه  . متكامل ومتسلسل بعنایة
 . وذلك بطرح األسئلة بنفس وتیرة ذكر الحقائق -المعلومات 

أعضاء  (والمشاركین ) كیل المیدانيالو(یتمثل الھدف الرئیسي لمھام التعلم في تعزیز الحوار بین المدرب 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ونظًرا ألن  . ؛ كما أنھ یعزز الحوار بین المشاركین)المجموعة المكّوِ

البشر یمیلون إلى النسیان عندما یستمعون بشكل سلبي، فإن ھذا النھج التحلیلي العملي سیساعدھم على التعلم  
 . النھایة یكون لدیھم تحكم أكبر في قراراتھم واالحتفاظ بالمواد، وفي 

نة لمجموعات االدخار  الیعكس استخدام مھام التعلم اعتقاد ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة بأن أعضاء  مجموعة المكّوِ
)  ج(لدیھم القدرة على التعلم و)  ب(یأتون إلى التدریب بخبرة مھمة ومھارات حیاتیة و) أ( واإلقراض الداخلي 

تتطلب مھام التعلم أن یتحلى المدربون بأسالیب  .  أفضل عندما یشاركون بفعالیة في المحتوى یتعلمون بشكل
  .  محترمة تجاه المتعلمین وأن یستمعوا إلى أفكارھم بفعالیة
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 مراجعة منھجیة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  :2الجزء 

ي  2.1 ض الداخل واإلقرا  خلفیة عن مجموعات االدخار 

قائمة على  ) ASCA(مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھي عبارة عن جمعیة إقراض وادخار تجمیعي 
تعتمد مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على نموذج جمعیة إقراض وادخار تجمیعي وضعتھ . المجتمع

نساء على  "أو " ماتا ماسو دوبارا "مشروع (في النیجر ) CARE(تعاونیة المساعدة واإلغاثة في كل مكان 
وتتضمن العدید من عملیات التكیف واالبتكار الخاصة بھیئة ) MMDویُشار إلیھ غالبًا باختصار " الطریق 

 . اإلغاثة الكاثولیكیة

ار   ارات تقلیدیة أو جمعیات إقراض وادخار دوَّ تعد جمعیات اإلقراض واالدخار التجمیعي تحسینات لدوَّ
)ROSCA ( ار  . شائعة في الكثیر من المجتمعات حول العالم في حین أن جمعیات اإلقراض واالدخار الدوَّ

فیدة، ونتیجة لذلك یمكن أن تتشكل  التقلیدیة توفر ألعضائھا طریقة بسیطة للغایة وشفافة لتكوین مبالغ مقطوعة م
  المنفعةدائًما لكل عضو في وقت  دخار التجمیعيوال یُتاح اال. وتنتشر دون مساعدة خارجیة، إال أنھا تتضمن قیودًا

ار بسھولة نتیجة عدم التزام األعضاء.  بمرور الوقت ینمووال   . لذلك تتفكك جمعیات اإلقراض واالدخار الدوَّ

ار واإلقراض الداخلي، كغیرھا من جمعیات اإلقراض واالدخار التجمیعي، مجموعة  تعتبر مجموعات االدخ
ویتم سداد  . مختارة ذاتیًا من األشخاص الذین یجمعون أموالھم في صندوق، یمكن لألعضاء االقتراض منھ

الل دورة  تتم أنشطة االدخار واالقتراض ھذه خ . األموال بالكامل، وھو ما یسمح للصندوق باالستمرار في النمو
في نھایة كل دورة، یستعید كل عضو مدخراتھ بالكامل، ویتقاسم  ). شھًرا  12إلى  8عادةً من  (مدتھا محددة مسبقًا 

ویكون لألعضاء الحریة في استخدام المبلغ المقطوع الموزع حسبما . األعضاء ربح المجموعة بالتساوي
مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي أیًضا في    وتساھم . یرغبون، بما في ذلك إعادة االستثمار لدورة أخرى
 .صندوق ثانوي مخصص لحاالت طوارئ األعضاء

عادةً ما تكون مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي أكثر جذبًا للمشاركین من جمعیات اإلقراض واالدخار 
ار خرات األعضاء وتوفر  ویرجع ذلك إلى أن مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي تقدم أرباًحا على مد. الدوَّ

كما أنھا توفر للمقترضین إمكانیة الحصول على قروض بمبالغ مفیدة ومتفاوتة، عادة  . المساعدة المتبادلة الرسمیة
یعد  . ما تكون أعلى من مدخرات المقترض، وفي األوقات التي تكون مناسبة للمقترض ولفترات زمنیة متفاوتة

إلقراض التي تتمتع بھا مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مفیدة  والمساعدات المتبادلة وقدرات ااالدخار 
لالحتیاجات المالیة الصغیرة وقصیرة األجل مثل تسھیل التدفق النقدي لألسر واألنشطة المدرة للدخل وااللتزامات  

على   كما لم یعد یتعین على األعضاء االقتراض من أحد المقرضین، أو الحصول. االجتماعیة وحاالت الطوارئ 
باإلضافة . فھذا یزید من الضمان االجتماعي لألعضاء. سلفة باھظة من أحد الموردین، أو االعتماد على األقارب

إلى ذلك، یتوفر المبلغ اإلجمالي في نھایة الدورة في نفس الوقت المحدد مسبقًا لجمیع األعضاء، ویكون في كثیر  
 . عیةمن األحیان للعطالت الرئیسیة أو االحتیاجات الزرا

ومع ذلك، فإن مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي غیر منتشرة على نطاق واسع مثل جمعیات اإلقراض  
ار ألن إدارتھا أكثر تعقیدًا، كما أنھا تتطلب نظاًما لحفظ التسجیالت لھذا السبب، تلعب ھیئة اإلغاثة  .  واالدخار الدوَّ

وتعتمد  . االدخار واإلقراض الداخلي من أجل تعزیز سبل عیش الناسالكاثولیكیة دوًرا مھًما في تعزیز مجموعات 
مجموعة االدخار واإلقراض الداخلي على معرفة الناس وخبراتھم فیما یتعلق بجمعیات اإلقراض واالدخار 

ار، وھو ما یساعد المجتمعات على إنشاء جمعیات إقراض وادخار تجمیعي مستدامة ومربحة  .الدوَّ

فقة مع الشريعة كیفیة عمل مجم 2.2 وا ي المت ض الداخل واإلقرا وعات االدخار 
 اإلسالمیة 

فیما یلي المبادئ والممارسات الرئیسیة التي تحكم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التي تتوافق مع الشریعة 
 . اإلسالمیة

یتم  إن المبدأ األساسي لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھو اجتماع مجموعة من األشخاص،  •
اختیارھم بشكل ذاتي، من أجل المنفعة المادیة والروحانیة واالجتماعیة، واستخدامھم مجموعات االدخار  

  فالغرض. المال الذي یعد مصدر رأس مال القروض الذي یمكنھم االقتراض منھ الدخارواإلقراض الداخلي 
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والقروض البسیطة والتأمین ألفراد   االدخارالرئیسي من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھو توفیر 
المجتمع الذین لیس لدیھم إمكانیة الوصول إلى الخدمات المالیة للقطاع الرسمي، إما ألن الخدمات غیر  

 . متوفرة أو ألنھم ال یستطیعون الوصول إلیھا
المساومة ھذا المبدأ أساسي وال یمكن  تعتبر مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مستقلة وذاتیة اإلدارة. •

علیھ ، ألن مجموعات االدخار واالقتراض الداخلي ھدفھا ھو االستقالل المؤسسي والمالي.  ھذا ال یعني أن  
مجموعات االدخار واالقتراض الداخلي ال یمكنھا االقتراض من مؤسسة تمویل أصغر أو وكالة أخرى. ومع 

والقدرة على التحكم في امورھا یجب التعامل  ذلك ، فإن أي عالقة تقلل من قدرتھا علي ادارة شؤنھا الداخلیة
معھا بحذر شدید. علیھ فان مجموعات االدخار واالقتراض الداخلي المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة  یجب أن  

  تكون مرتبطة فقط بالمؤسسات التي تتبع المبادئ المالیة اإلسالمیة
نة لمجموعات االدخار واإلقراض ا  • یتم اختیار  . عضًوا  30إلى    15لداخلي من تتكون المجموعات المكِوّ

في إفریقیا، تتمثل تجربة مجموعات االدخار واإلقراض  . األعضاء ذاتیًا وعادة ما یكونون من السكان البالغین
عضًوا تكون أقل   30الداخلي التابعة لھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة في أن المجموعات التي تتكون من أكثر من 

من ناحیة . تستغرق االجتماعات وقتًا طویالً جدًا، وتكون مھمة اللجنة اإلداریة أكثر صعوبةتماسًكا، كما 
أخرى، توفر المجموعات الصغیرة وساطة مالیة أقل فائدة ألعضائھا، ویمكن أن تجعل تشغیل البرامج أكثر  

وعات األصغر أكثر  وقد تكون المجم. تمیل المجموعات األكبر إلى التشكل في المجتمعات المستقرة . تكلفة
مثل مخیمات (مالءمة في المناطق التي بھا عدد قلیل من الناس، أو حیث یكون مستوى الثقة منخفًضا 

في بعض البلدان، قام األطفال بتكوین مجموعات ادخار وإقراض  ). الالجئین أو األحیاء الفقیرة في المدن
وتكون العضویة مفتوحة لكل  ). دز في زیمبابويعلى سبیل المثال، األطفال الذین تیتموا بسبب اإلی (داخلي 

في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلیة المختلطة، یجب أن یكون ھناك على األقل  . من النساء والرجال
.  مناصب رئیسیة في اللجنة اإلداریة؛ الرئیس، والسكرتیر، وأمین الصندوق 3منصبان لإلناث من بین 

)  مثل القادة أو أعضاء البرلمان أو غیرھم من المسؤولین اإلداریین( األعضاء الذین یشغلون مناصب عامة
 .  غیر مؤھلین لشغل مناصب في اللجان، على الرغم من أنھم قد یقدمون المشورة 

تعتبر الجمعیة العمومیة ھي . یةیتم تكوین مجموعات االدخار واإلقراض بواسطة جمعیة عامة ولجنة إدار •
ویكون لكل عضو في الجمعیة العمومیة صوت  .  نة اإلداریة وتمنحھا صالحیاتالجھة العلیا التي تنتخب اللج

أشخاص منتخبین    7تتكون اللجنة اإلداریة الخاصة بمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من . واحد فقط
.  َحَملَة مفاتیح 3من بین الجمعیة العمومیة، بما في ذلك الرئیس، والسكرتیر، وأمین الصندوق، والمحاسب، و

 . ویجوز عزلھم في اجتماعات خاصة. یخضع أعضاء اللجنة إلعادة انتخاب سنوي في بدایة دورة جدیدة 
یوفر  .  توافق مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على مجموعة من القواعد أو دستور لتوجیھ أنشطتھا •

النزاعات واإلجراءات  الدستور الخاص بمجموعات االدخار واإلقراض إطار عمل للحوكمة وتسویة 
 .التأدیبیة، كما یحدد كیفیة إدارة الصندوق الرئیسي والصندوق االجتماعي للمجموعة

خالل الدورة األولى،  .  تجتمع مجموعات االدخار واإلقراض على نحو منتظم، وفق فترات زمنیة یختارونھا •
البدء في بناء عادات قویة   یجب أن تكون االجتماعات أسبوعیة أو كل أسبوعین حتى تتمكن المجموعة من

تتطلب االجتماعات األسبوعیة مزیدًا من الوقت، ولكنھا تجعل من السھل حشد القدر الضئیل  . وتصبح مستقلة
ربما  (قد تواصل المجموعات ھذا النمط أو تختار نمط اجتماع آخر على نحو منتظم . المطلوب االدخارمن 

ال یُنصح باالجتماعات الشھریة على وجھ التحدید  . وتخرجھم بعد انتھاء الدورة األولى ) اجتماعات شھریة
 . خالل الدورة األولى

یتم تنفیذ كافة المعامالت في االجتماعات أمام مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لضمان الشفافیة   •
یضمن ھذا قدرة جمیع األعضاء على معرفة من ادخر ومن لم یدخر، ومن اقترض ومن سدد،  .  والمحاسبة

لضمان عدم إجراء المعامالت خارج اجتماعات  . التالي یمكنھم اتخاذ قرار بشأن اإلجراءات المناسبةوب
مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، یتم االحتفاظ باألموال غیر المستخدمة وسجالت المجموعة في  

لمصرح بھا لألموال  ھذا یمنع الحركة غیر ا . صندوق نقدي قابل للقفل، وذلك خالل الفترة بین االجتماعات
في . النقدیة، كما یمنع خطر إساءة استخدام األموال أو التالعب بالتسجیالت من قبل أمین الصندوق

المجتمعات التي تعاني من مستویات عالیة من انعدام األمن، تعتبر الشنطة القماشیة شدیدة التحمل التي یمكن 
.  النھایة، المجموعات مسؤولة عن حمایة أصولھا في. إخفاؤھا بسھولة أفضل من صندوق نقود معدني كبیر
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؛ ومع ذلك، یتم حساب إجمالي المساھمات )بشكل خاص (یتم تقدیم مساھمات الصدقة فقط بشكل مجھول 
 . واإلعالن عنھا وتسجیلھا على مرأى ومسمع من المجموعة بأكملھا

.  لالدخار في صندوق جماعي الفرصةفي كل اجتماع، یكون ألعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   •
في كل  ادخاره تقرر مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مبلغًا مستھدفًا یجب على كل عضو محاولة  

بشكل منتظم    رباالدخایتم تحدید المبلغ المستھدف على المستوى الذي یسمح ألفقر األعضاء  . اجتماع
یؤدي ھذا إلى زیادة المبلغ  .  ویسمح لألعضاء القادرین باالدخار أكثر عندما تكون لدیھم الموارد. وموثوق

في بدایة دورة جدیدة، وبموافقة إجماع األعضاء، یمكن زیادة أو تقلیل قیمة . الذي یدخرونھ خالل الدورة 
 . المستھدفة  االدخار

أشھر أو    3وخالل الدورة األولى، تكون مدة السلفیة عادة . واالقتراض مدة السلفیةتحدد مجموعات االدخار  •
. إن مدة السلفیة التي تبلغ شھًرا واحدًا سوف تحد من أنواع األنشطة التي یمكن لألعضاء االستثمار فیھا. أقل

ل الزراعة، فقد تكون أما األماكن التي ترتكز فیھا األنشطة االقتصادیة حو. قد یتغیر ھذا في دورات الحقة 
أشھر   6بشكل عام، یجب أال تتجاوز مدة القروض . أشھر 6تصل إلى  -ھناك حاجة إلى فترات سلفیة أطول 

ویمكن للمجموعات أن تقرر ما إذا  . ألنھا تقیِّد رأس المال الذي قد یرغب األعضاء اآلخرون في اقتراضھ
مجموعة المبذولة في تجھیز وإدارة مدخرات  كانت ستفرض رسوم معالجة السلفیة للتعویض عن جھود ال

إذا فرضت مجموعة ما رسوًما على معالجة السلفیة، فیجب أن تكون تلك  .  األعضاء وإتاحتھا لالقتراض
إذا اختلف مبلغ الرسوم وفقًا  .  الرسوم موحدة لجمیع القروض، بغض النظر عن الحجم والمدة والغرض

 . ة اإلسالمیةللسلفیة فإنھا لم تعد متوافقة مع الشریع
قد تقرر مجموعات االدخار  . عادة ما یقتصر حجم السلفیة المتاح للعضو على القیمة اإلجمالیة لمدخراتھ •

واإلقراض الداخلي أن المبلغ الذي یمكن للعضو اقتراضھ قد ال یزید عن ضعف إجمالي القیمة االسمیة 
ادخره، وتحملھ الكثیر جدًا من األقساط ھذا یمنع خطورة اقتراض العضو أكثر بكثیر مما . لمدخراتھ

في الوقت نفسھ، من المھم أن یكون الحد األقصى للمبلغ الذي یمكن للعضو اقتراضھ . واحتمالیة أن یھرب
 . یزید عن مدخراتھ، لتشجیع الوساطة المالیة الحقیقیة

فترة سداد السلفیة وفقًا  قد تختلف . یتم سداد أقساط السلفیة عند االستحقاق أو قبل ذلك حسب رغبة المقترض  •
لما تقرره مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، ولكن یجب سداد إجمالي مبلغ أصل السلفیة الممنوح  

إذا قام المقترض بسداد دفعة متأخرة بعد نھایة فترة السلفیة المتفق علیھا،  . للعضو في ھذا الوقت أو قبل ذلك
 .ففإن المجموعة تقرر كیفیة التعامل مع الموق

وھذا یتفق مع الممارسة المعتادة  . یمكن للمقترضین اختیار تقدیم مبلغ إضافي طواعیة بعد سداد السلفیة •
كما یُضاف المبلغ . ویرجع األمر بكاملھ لتقدیر المقترض. المتمثلة في إعادة شيء مستعار مع ھدیة صغیرة

 . إلى الصندوق الرئیسي
تشتري المجموعة سلعًا . جراء عملیات شراء مرابحةیجوز للمجموعات استخدام الصندوق الرئیسي إل •

یتیح ذلك لألعضاء . مسبقًا ابالجملة وتوزعھا على األعضاء الذین یسددون ثمنھا مع زیادة متفق علیھ
 .الحصول على سلع منزلیة بسعر مخفض، كما یحقق ربًحا للمجموعة

یجب أن   .اجتماعیًا لتغطیة المصروفات غیر المتوقعةتنشئ مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي صندوقًا   •
توافق مجموعات االدخار واالقتراض الداخلي على مساھمة منتظمة وثابتة، على أن یساھم الجمیع بنفس  

قد یتعامل الصندوق االجتماعي مع قضایا مثل المساعدة الطارئة، والتكالیف التعلیمیة لألیتام،  . المبلغ
ویھدف الصندوق االجتماعي إلى النمو، وبالتالي فإنھ ثابت عند مستوى  . إلى ذلك ومصروفات الجنازة، وما

ال  . یجب أن تتوقع المجموعة استنفاد الصندوق االجتماعي، وأن تخطط لتجدید موارده .  محدد لتغطیة التكالیف
لط بینھ  حیث یجب عدم الخ. في نھایة الدورة   توزیع األنصبةفي عملیة  یمكن إدراج الصندوق االجتماعي

.  وبین الصندوق الرئیسي، كما یجب فصلھ فعلیًا عن األموال النقدیة األخرى في صندوق أو شنطة النقود
ویقوم أي شخص بحاجة إلى دعم من الصندوق االجتماعي بتقدیم طلبھ علنًا أمام مجموعات االدخار  

على عاتق الجمعیة العمومیة  وتقع مسؤولیة الموافقة على منفعة الصندوق االجتماعي . واإلقراض الداخلي
یتم تقدیم المنافع لألغراض التي تم االتفاق علیھا من قبل مجموعات االدخار . ویمكن صرفھا على الفور

 .  دستور المجموعةواإلقراض، كما ھو مذكور في 
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تحتفظ بعض مجموعات االدخار واإلقراض بحسابات   .تحتفظ كافة مجموعات االدخار واإلقراض بسجالت •
تضمن ھذه التسجیالت متابعة المجموعات للمدخرات الفردیة . بینما یعتمد البعض اآلخر على الذاكرة  مكتوبة

واألرصدة النقدیة ) التي یجب استردادھا(ودیون األعضاء المستحقة للمجموعة ) أساس التقسیم والمشاركة(
 . من اجتماع إلى آخر

ویكون ھذا منفصالً عن الصندوق الرئیسي والصندوق  . قد تقرر المجموعات إنشاء صندوق صدقات خیري •
تقرر المجموعة بشكل . وتتاح لألعضاء فرصة تقدیم مساھمة صدقة مجھولة في كل اجتماع. االجتماعي

جماعي متى وكیف یتم صرف تبرعات صدقات خیریة من ھذا الصندوق، على سبیل المثال لدعم المؤسسات  
 .أو األفراد المحتاجین في المجتمع

یوافق األعضاء على االدخار واالقتراض حسبما یرغبون من  .  كون دورة االدخار واإلقراض محددة زمنیًات •
  12و 8بین ( الخاصة بمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لفترة زمنیة محددة   المدخرات التجمیعیة

إلى األعضاء، كما یتم   التجمیعیةالمدخرات  وفي نھایة ھذه الفترة، یتم إرجاع .  ، تسمى دورة التشغیل)شھًرا
تقسیم رسوم معالجة السلفیة وأي مبالغ إضافیة یدفعھا المقترضون والمكاسب المحققة من األنشطة االقتصادیة  

بالتساوي ویحصل كل عضو على حصة   2األخرى التي تقوم بھا مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
فائض كبیر غیر مستخدم من األموال قد یكون عرضة لخطر  تعمل التصفیة على تجنب مخاطر وجود . واحدة 

وتؤدي تصفیة األموال في نھایة الدورة إلى زیادة  . كما أنھ یلغي عملیات حفظ التسجیالت المعقدة . السرقة
ویمكن لألشخاص الذین ال یرغبون في االستمرار كأعضاء المغادرة في ھذا  . حماس المجموعة وتحفیزھا

وقد تقرر أیًضا مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي إعادة  . ة أعضاء جدد لالنضمام الوقت، كما یمكن دعو
استثمار جزء من صندوقھا الرئیسي من أجل الحصول على مستوى مفید من صرف القروض في بدایة 

 . الدورة التالیة
ي  2.3 وكیل المیدان ر ومسؤولیات ال  أدوا

وھذا یعني أن الوكالء المیدانیین یساعدون في ھیكلة المجموعات  . كمدربین ھاًما  االوكالء المیدانیون دورً  یؤدي
یقوم  . عمل بشكل جیدتمجموعات ادخار وإقراض داخلي  ةوأنشطتھا للوصول إلى ھدف محدد؛ وھو في ھذه الحال

واالھتمام  المدربون بتحویل األفراد إلى مجموعات ادخار وإقراض داخلي فعالة من خالل التنظیم والتواصل 
كما یخلق المدربون بیئة من االحترام واألمان، ویشجعون على االستماع . بكیفیة عمل أعضاء المجموعة معًا

 .  بفاعلیة، ویساعدون المجموعات في التخطیط لألنشطة ومراقبتھا

حیث إنھم یساعدون  .  یساعد الوكالء المیدانیون في ضمان نجاح مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
ویقوم الوكالء . لمشاركین على فھم مصلحتھم الذاتیة من االنضمام إلى مجموعات االدخار واإلقراض الداخليا

المیدانیون ببناء الوعي والثقة بین أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي حتى یتبنوا النظام ویبقوه تحت  
 . سیطرتھم ویعملوا بشكل مستقل

ي أیًضا تقدیم تقاریر منتظمة عن أداء المجموعات التي قاموا بتدریبھا ویقومون  تشمل مسؤولیات الوكیل المیدان 
 . بمراقبتھا

ض الداخلي  2.4 واإلقرا ضاء مجموعات االدخار   العمل مع أع

یجب على الوكالء المیدانیین خالل جمیع االجتماعات والدورات التدریبیة وزیارات المراقبة خلق جو آمن 
 :ا مستعدین للتعامل مع المشكالت التي قد تؤثر على المشاركة، مثلكما یجب أن یكونو. ومریح

 الخجل أو الخوف من التحدث أمام الناس •
 قلة الخبرة في العمل مع مجموعة •
 القمع الجنسي  •
 عدم الثقة فیمن ھم في السلطة  •

 
قد تشمل ھذه األنشطة االقتصادیة شراء وتخزین بضعة أكیاس من الحبوب أو السكر لبیعھا الحقًا، أو شراء مخزون من الصوف   2

وال تشجع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي األنشطة االقتصادیة التي  . یمكن لألعضاء الوصول إلیھ ألنشطة الحیاكة الفردیة
 .تدیرھا مجموعة ألنھا عرضة للفشل، كما أنھا سبب شائع للنزاع
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 مشاعر العجز  •
 تضارب المصالح  •
 ھیمنة أعضاء المجموعة األقویاء •

المیدانیین اكتساب ثقة المشاركین من خالل إظھار االحترام والموثوقیة وااللتزام بالمواعید  یمكن للوكالء 
استخدام مجموعات صغیرة  )  أ(كما یمكنھم تشجیع المشاركین على المشاركة بفعالیة عن طریق . واالستعدادیة

)  ج(المشاركین المتسمین بالھدوء للتحدث ودعوة ) ب(حتى یشعر كثیر من الناس باألمان لمشاركة أفكارھم و
 . طرح أسئلة مفتوحة

یجب على الوكالء المیدانیین، خالل الفترة التحضیریة، مساعدة المشاركین على إدراك أنھم عندما یكونوا متحدین  
ة  ویمكن لألمثال واألقوال المحلی. فإنھم یكونون أقوى وأكثر قدرة على حل مشاكلھم مما ھم علیھ بشكل فردي

 .  توضیح ھذه الفكرة 

خالل فترات التدریب والمراقبة المبكرة، یساعد الوكالء المیدانیون المشاركین على إدارة مجموعات االدخار  
 واإلقراض الداخلي بأنفسھم من خالل التدریب وتشجیع المشاركین على

 التخطیط والتنظیم •
 اتخاذ القرارات  •
 تحمل المسؤولیة   •
 إدارة اإلجراءات  •
 سجالت كتابیة االحتفاظ ب  •

كما أنھم یجدون طرقًا إبداعیة ومقبولة . یالحظ الوكالء المیدانیون خالل فترة المراقبة مدى جودة عمل المجموعة
 . ثقافیًا لمساعدة المشاركین على حل حاالت تعارض المصالح والنزاع الشخصي
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 دلیل تطبیق مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي :3الجزء 

ض الداخلي  3.1 واإلقرا ق مجموعات االدخار  طبی  الجدول الزمني لت

تتضمن كل فترة أنشطة مثل  .  فترات 3یتم الترویج لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي وتشكیلھا في 
 . االجتماعات أو التدریب أو الزیارات

، بتقدیم مجموعات االدخار  یقوم الوكالء المیدانیون، خالل ھذه الفترة وبدعم من الشركاء: الفترة التحضیریة •
كما تشمل الفترة  . واإلقراض الداخلي للمجتمعات ورفع مستوى الوعي بأھداف البرنامج وأسالیبھ وفرصھ

 . التحضیریة االجتماعات الالزمة قبل أن یبدأ الوكیل المیداني في تدریب مجموعات ادخار وإقراض داخلي
قراض الداخلي، خالل ھذه الفترة، على جمیع سیاسات  یتعرف أعضاء مجموعات االدخار واإل: فترة التدریب •

وتتضمن فترة  . وإجراءات وممارسات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي كما یضعونھا حیز االستخدام 
التدریب وحدات یتم تقدیمھا بواسطة وكالء میدانیین وأعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  

 . المختارین ذاتیًا
نة لمجموعات االدخار   :المراقبةفترة  • یقوم الوكالء المیدانیون خالل ھذه الفترة بزیارة المجموعات المكّوِ

تنقسم ھذه الفترة إلى ثالث  .  واإلقراض الداخلي لمتابعة ودعم عملیاتھم، وذلك إلى أن یصبحوا مستقلین
من تكرار عدد مرات   كما یقلل الوكیل المیداني. مراحل؛ مرحلة مكثفة ومرحلة تطویر ومرحلة نضج

 . الزیارات للمجموعات من مرحلة إلى أخرى

حیث إن جدولة الحقائق والحاجة إلى ضمان الجودة قد تؤدي إلى استمرار أي فترة  . تعد ھذه الفترات الزمنیة مرنة
 .  واحدة لمدة أطول مما ھو مخطط لھا، ال سیما في الفترة التحضیریة وفترة التدریب

نة لمجموعات االدخار   4یوضح الجدول  تكرار عدد مرات زیارات الوكیل المیداني واجتماعات المجموعة المكّوِ
واإلقراض الداخلي، بدایة من تقدیم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في مجتمع جدید ووصوالً إلى أول  

التدریب، والمراقبة، كما التحضیریة، و: یُظھر الصفان األوالن الفترات الثالث . توزیع أنصبة خاص بالمجموعة
یُظھر الصف الثالث زیارات الوكیل المیداني إلى  . مكثفة، وتطویر، ونضج: مراحل  3أن فترة المراقبة مقسمة إلى 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض  . أو المجموعة/المجتمع و ویعرض الصف الرابع اجتماعات المجموعة المكّوِ
 .لصف األخیر إلى المدة النموذجیة لكل فترة أو مرحلةیشیر ا ). على فترات أسبوعیة(الداخلي 

الجدول الزمني لالجتماعات والدورات التدريبیة والزيارات لمجموعات  : 4الجدول 
 ادخار وإقراض داخلي أسبوعیة 

 

 

 
 

ویمكن أن تستمر من ) ب(وأفراد المجتمع ) أ(تتضمن الفترة التحضیریة عددًا من االجتماعات مع قادة المجتمع 
 .  أسابیع  3أسبوع إلى 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي،   8تتضمن فترة التدریب تقدیم أول  وحدات تدریبیة للمجموعات المكّوِ
 .  ویمكن أن تستمر من أسبوعین إلى شھرین، اعتمادًا على جداول مواعید األعضاء وتفضیالتھم 

وخالل المرحلة المكثفة، یحضر الوكیل المیداني كل اجتماع . اقبة بمجرد انتھاء فترة التدریبتبدأ فترة المر
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، وذلك على مدار  وخالل  ). أسبوًعا  12(أشھر   3للمجموعة المكّوِ

بمعدل اجتماعین في الشھر اجتماع ثم یتخلف عن االجتماع القادم  اي مرحلة التطویر، یحضر الوكیل المیداني  



 12صفحة  |  5.1.1sدلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  | ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، وذلك لمدة بدال من حضوره  كل اجتماعات الشھر االربعة    3المكّوِ
نة  ). أسبوًعا  12(أشھر  بعد ذلك، وفي مرحلة النضج، یحضر الوكیل المیداني اجتماعات المجموعة المكّوِ

ویمكن أن یستمر ھذا  . ، إلى أن تقوم المجموعة بتوزیع األنصبةلمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي شھریًا 
في ختام فترة  . ، ولكنھ یعتمد على الوقت الذي تخطط فیھ المجموعة لتوزیع األنصبة)أسبوًعا  20(أشھر   5حوالي 

 . لدعم توزیع األنصبة ناجح) 9الوحدة  (المراقبة، یقوم الوكیل المیداني بتقدیم اجتماع تدریبي 

حیث یمكن للوكالء المیدانیین والمجموعات  . الجدول الزمني الحالي لالجتماعات والزیارات مجرد مثالیعد 
.  ومع ذلك، یجب أن تعزز جمیع الجداول استقاللیة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي. تكییفھ وفقًا لألفضل

دور الوكیل المیداني أقل مباشرة    یجب أن یقل تكرار عدد مرات زیارات الوكیل المیداني، كما یجب أن یصبح
 .  وأكثر دعًما

 : یعتمد ھذا على ما یلي. أسابیع 8إلى  2في فترة التدریب، یمكن أن یستغرق تقدیم الوحدات الثماني األولى من 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  • یومیًا أو  (عدد المرات التي یمكن أن تجتمع فیھا المجموعات المكّوِ

؛ ومع ذلك، یجب أال تجتمع المجموعات أكثر من مرة واحدة أسبوعیًا بمجرد بدء االدخار في الوحدة  أسبوعیًا
7 .( 

 ). ساعتان أو أكثر في الیوم ( المدة التي یمكن أن تجتمع فیھا المجموعات لكل وحدة  •
 .أفضل وتیرة مناسبة ألعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي للتعلم والممارسة والفھم  •

وقت البدء  (یجب على الوكالء المیدانیین السماح ألعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي باختیار موعد 
في الوقت نفسھ، یجب علیھم مراقبة تعلم أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض  .  یناسب احتیاجاتھم ) واالنتھاء

المیدانیون وحدات بوتیرة أبطأ أو أسرع  وقد یقدم الوكالء . الداخلي ومدى فھمھم، ولیس فقط تقدیم الوحدات
كما قد یقررون تكرار خطوة أو مھمة تعلیمیة إذا لزم األمر، ویجب علیھم دائًما استخدام  . اعتمادًا على المجموعة

تقدیرھم الخاص والعمل مع أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التخاذ قرار بشأن أفضل جدول زمني  
 .  للتدریب

مارسة األفضل خالل فترة المراقبة في أن تجتمع الدورة األولى من مجموعات االدخار واإلقراض  تتمثل الم
الداخلي أسبوعیًا، حیث یساعد ذلك المجموعة على إتقان المنھجیة بشكل أسرع، كما یساعد ذلك الوكیل المیداني  

تعدیل تكرار عدد مرات  ومع ذلك، یمكن . على تقلیل تكرار عدد مرات زیارات المراقبة على نحو أسرع
وقد تفضل بعض مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في  . االجتماعات وفق العادات والتفضیالت المحلیة

بینما قد یفضل األشخاص في المناطق  .  المناطق الریفیة وشبھ الحضریة ذات الكثافة المتوسطة االجتماع أسبوعیًا
وقد یفضل  . بسبب األنشطة االقتصادیة التي تستغرق وقتًا طویالً   الحضریة عالیة الكثافة االجتماع كل أسبوعین

األشخاص في المناطق الریفیة منخفضة الكثافة أیًضا االجتماع كل أسبوعین بسبب طول الوقت الذي یستغرقھ  
ونظًرا ألن معظم المشاریع تعمل داخل مجتمعات لھا خصائص اجتماعیة  .  المشي لحضور االجتماعات

بھة، فیمكن للناس االتفاق على أفضل جدول زمني لالجتماع ما دام سیكون كل أسبوعین على  واقتصادیة متشا
 . األقل

من أفضل الممارسات األخرى أن تقوم المجموعات باالدخار في كل اجتماع، ولكنھا تقوم بأنشطة اإلقراض  
عات اإلقراض یقلل من طول الوقت  ھذا التباعد بین اجتما"). شھریًا"یُطلق علیھا بالعامیة ( أسابیع  4والسداد كل 

الذي یُقضى خالل االجتماعات، ویسمح بتراكم مساھمات التوفیر لتكوین مبلغ مفید لالقتراض، ویمنع  
، ویسھل عملیة حفظ التسجیالت، ویسمح بالحصول على القروض بشكل  "مجموعات االقتراض الفرعیة"تكوین

إن  .  العمالء المیدانیین تركیز المراقبة والدعم اللذین یعتبران أكثر تعقیدًامتكرر على نحو معتدل، كما یسھل على 
استخدام الصندوق االجتماعي للحصول على قروض أو منح طارئة یعتني باالحتیاجات غیر المتوقعة والعاجلة،  

 . أثناء االجتماعات األسبوعیة أو حتى فیما بینھا

وتقديم وحدات تد 3.2 ضیر لعقد اجتماعات   ريبیة التح

 . ستساعدك في ذلك اإلجابة عن األسئلة أدناه. ستكون جلساتك أكثر نجاًحا إذا خططت واستعددت لھا بعنایة
 كم عدد األعضاء القادمین؟ .1
 أین ستنعقد الجلسة؟ ھل ھذا المكان مناسب للمشاركین؟ .2
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 التي یجب إبالغھا؟)  إن وجدت(ما القادة أو السلطات المحلیة  .3
ین بشكل مریح؟ ھل ھناك حاجة للحصائر أو الكراسي؟ إذا كان األمر كذلك، فكم  كیف سیجلس جمیع المشارك .4

 العدد؟
ما المعلومات التي یجب توصیلھا للمشاركین قبل الجلسة؟ ھل المشاركون على درایة بمواعید التدریب   .5

 ووقتھ؟ 
 ھل قمُت بتحدید وجمع كافة المواد التدریبیة الالزمة لكل وحدة؟   .6

تمرن على الوحدة التدریبیة في اللیلة  . دریب، من الضروري مراجعة وحدات التدریب بعنایةمع اقتراب موعد الت
 . تدرب على إعطاء تعلیمات واضحة وطرح أسئلة مفتوحة وإلقاء محاضرات مقتضبة قصیرة . التي تسبق الجلسة

 .  بثالث طرقیمكنك القیام بذلك  .  راقب وقیِّم كل وحدة تدریبیة أثناء وبعد تقدیمھا مباشرة 
 ھل ھم متحمسون؟ أم ھم متعبون ویتثاءبون؟  .  مراقبة ردود فعل المشاركین .1
 . اطرح ھذه األسئلة على المشاركین في نھایة الوحدات .2

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 ما الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ ►

فكر فیما . وما الصعوبات أو المشاكل التي واجھتھاحدد ما الذي سار على نحو جید .  قیِّم أداءك بشكل ذاتي .3
.یمكنك القیام بھ بشكل أفضل في المرة القادمة
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة عن قصد 
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ضیرية 3.3 ض الداخلي للمجتمعات: الفترة التح واإلقرا  تقديم مجموعات االدخار 

 المجتمع تقديم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لقادة : Aاالجتماع 

 ) ساعة(دقیقة  60: الوقت اإلجمالي الالزم
 Aأھداف االجتماع 

سیحدد القادة كیف أن برنامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المتوافق مع الشریعة اإلسالمیة  .1
  3.یقدم النفع لجمیع أفراد المجتمع، بما في ذلك رقیقو الحال وذوو اإلعاقة

 . ب مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي داخل المجتمعسیناقش القادة كیفیة تقدیم تدری  .2
مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بجمع المعلومات المتعلقة بالمجتمع ومدى ) مدربو(سیقوم مدرب  .3

 . مالءمتھ لبرمجة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
 . ي منطقتھم سیعطي القادة اإلذن ببدء عمل مشروع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ف .4
 . سیلتزم قادة المجتمع بتحدید موعد واحد أو أكثر من اجتماعات الترویج مع أفراد المجتمع المناسبین .5

 مالحظة للمدرب 
ابدأ بعقد اجتماعات على مستوى المنطقة .  یمكن عقد ھذا االجتماع عدة مرات مع قادة المستویات اإلداریة المختلفة

وبدالً من جمع جمیع أصحاب المصلحة معًا، قم بعقد  . المجتمع/إلى مستوى القریةأو اإلقلیم حسب الحاجة ثم تقدم 
فقد ترغب، على سبیل المثال، في عقد اجتماع . عدة اجتماعات أصغر تركز على القادة من مستوى إداري معین

 .واحد مع قادة من عدة مناطق ثم اجتماع آخر مع قادة من قریة أو مجتمع معین

تقدیم ھذه االجتماعات من قبل الوكیل   یجبلذا  . المجتمع/ ي تلك التي تعقد على مستوى القریةأھم االجتماعات ھ
حیث یمثل ھذا عنصًرا حیویًا في تكوین  . المیداني المعین لتلك المنطقة، بدعم من مشرفھ وإدارة المشروع

 . مصداقیة الوكیل المیداني في المجتمع

 المواد المطلوبة
 المالحظات قلم وورقة لتسجیل  •

 التحضیر 
ویشمل ذلك القادة المنتخبین والتقلیدیین والدینیین وقادة الرأي الذین  . حدد موعد اجتماع مع قادة المنطقة •

 .یعرفون المجتمعات جیدًا ویمكنھم تنظیم اجتماعات على مستوى المجتمع
فعل مع أفراد المجتمع األكثر  أو تعمل بال/قم بدعوة قادة أو ممثلي المنظمات أو البرامج التي حددت بالفعل و •

 .فقًرا، أو مع األشخاص الذین یعانون من إعاقات
 ". أ"فوًرا بعد االجتماع " األسئلة الشائعة"راجع  •

 ) دقائق 10(مقدمات    A.1الخطوة 
  عروض تقديمیة قصیرة  :األسلوب

A.1.1 ف بنفسك وبمنظمتك  .منظمتك في المجتمعاذكر باختصار المشروعات األخرى التي نفذتھا .  عِرّ

A.1.2   اطلب من القادة التعریف بأنفسھم باختصار . 

A.1.3    شرح برنامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المتوافق  ) أ(أخبر القادة أن الغرض من الزیارة ھو
الحصول على إذنھم لبدء أنشطة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في ) ب(مع الشریعة اإلسالمیة و

إذا كان برنامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي یعمل في المجتمعات المجاورة، فاذكر  . نطقتھم م
إذا كانت المجتمعات المجاورة تطبق مجموعات . موعد بدء البرنامج وعدد المجموعات التي تم تشكیلھا

 
نازحین قسًرا واألشخاص اعتمادًا على المنطقة وأھداف المشروع، یمكن أن تشمل مجموعات سكانیة محددة األشخاص ال 3

 .المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة أو المتأثرین بھ
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ائدة، فوضح أنك  التي تتضمن دفع ف) أو شكالً آخر من مجموعات االدخار(االدخار واإلقراض الداخلي 
أوضح أن دعم القادة كان عامالً أساسیًا في اإلطالق الناجح  . ستشرح كیف أن منھجیتك مختلفة عن ذلك

 .لبرنامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في تلك المجتمعات

 ) دقیقة 30(كیفیة عمل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ومزایاھا   A.2الخطوة 
 أسئلة مفتوحة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

A.2.1 أخبر القادة بما یلي  : 

قبل أن أشرح كیفیة عمل االدخار واالقتراض في برنامج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي،   •
 .  المجتمع باالدخار واالقتراض فعلیًاأود أن أفھم آلیة قیام الناس في ھذا 

 : اسمح بعدة إجابات لكل سؤال قبل االنتقال إلى التالي: اطرح األسئلة التالیة بالترتیب

 من أین یقترض الناس المال في ھذا المجتمع؟ ►

استعلم عن االقتراض الرسمي مثل البنوك، ومؤسسات التمویل متناھي الصغر،  : مالحظة(
االدخار واإلقراض، واالقتراض غیر الرسمي مثل االقتراض من األقارب أو  وتعاونیات 

 ) المقرضین، وأخذ السلع عن طریق التقسیط

 ما مدى سھولة وسرعة االقتراض من ھذه المصادر؟ ما شروط االقتراض من ھذه المصادر؟ ►

 كیف یدخر الناس في ھذا المجتمع؟  ►

  وطرق االدخارعاونیات االدخار واإلقراض الرسمیة مثل ت طرق االدخاراستعلم عن : مالحظة(
ار والتوفیر العینیة واستخدام حراس األموال  )غیر الرسمیة مثل جمعیات اإلقراض واالدخار الدوَّ

 إذا كان الناس یدخرون بھذه الطرق، فكیف یستردون أموالھم عندما یحتاجون إلیھا؟ ►

 .تقدم بالشكر للقادة على مشاركة تجربتھم من ھذا المجتمع

A.2.2  اشرح للقادة كیفیة عمل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي. 

 . یُشار إلى مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي باختصار سلك •

شخًصا یتم   30-15مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھي عبارة عن مجموعة مكونة من  •
 .ال والنساء االنضمام إلیھایمكن للرج. اختیارھم ذاتیًا ویقررون أنھم یریدون االدخار معًا

نة لمجموعات االدخار واإلقراض  • یمكن ألي شخص في المجتمع االنتماء إلى المجموعة المكّوِ
 .الداخلي واالستفادة من مشاركتھ

یمكن لألشخاص االنضمام إلى مجموعة سواء كانوا رقیقي الحال أو میسوري الحال كما یمكنھم   •
 . االدخار قلیالً أو كثیًرا

 .ات مفتوحة لألشخاص من مختلف األدیان والخلفیاتالمجموع •

 . یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة إما بدء مجموعة أو االنضمام إلى مجموعة قائمة •

 .لتوجیھ عملھ  دستوراتنتخب كل مجموعة رئیًسا وتضع  •

تجتمع المجموعة أسبوعیًا ویتم تشجیع األعضاء على االدخار في كل اجتماع، حتى لو كان مبلغًا  •
 ."فبحبة رمل واحدة في كل مرة، تبني نملة تلة أكبر منھا. "صغیًرا

یمكن لألعضاء االقتراض من صندوق المجموعة ھذا،  . في صندوق مجموعة تالمدخرا یتم تجمیع  •
 .وااللتزام بسداد المبلغ بالكامل
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ن امتنانھ  عندما یسدد أحد األعضاء سلفیة، یكون لدیھ خیار دفع مبلغ إضافي حسب تقدیره، تعبیًرا ع  •
 . للمجموعة

 .تنشئ المجموعات أیًضا صندوًقا ثانیًا أصغر حجًما لحاالت الطوارئ •

من األعضاء، والتي ستستخدمھا  قد تقرر المجموعة إنشاء صندوق ثالث لجمع مساھمات الصدقات •
 . المجموعة لتقدیم المزید من التبرعات الكبیرة 

بین االجتماعات في صندوق مقفل لدى عضو واحد في  یتم االحتفاظ بأموال المجموعة خالل فترة ما  •
یكون الصندوق آمنًا للغایة وال یمكن .  المجموعة، بینما یمتلك األعضاء اآلخرون مفاتیح الصندوق

 . ال یتم تسلیم أموال المجموعة إلى الوكیل المیداني أو غیره من الموظفین. فتحھ إال أثناء االجتماعات

لمجموعة بتقسیم جمیع أموالھا، ویستعید األعضاء جمیع مدخراتھم مع  بعد حوالي عام واحد، تقوم ا •
 .ثم تبدأ المجموعة بعد ذلك دورة أخرى مدتھا عام واحد من االدخار واإلقراض. أرباح إضافیة

یقررون كیف سیدیرون مجموعتھم، ومن سیكونون قادتھم،  . تتخذ المجموعة بنفسھا جمیع القرارات •
 . ن القروضوكم سیدخرون، وكیف سیقدمو

عقد اجتماعات ) ب(تقریر قواعدھا بحكمة و)  أ(دوري كوكیل میداني ھو مساعدة المجموعة على  •
 . مدارة جیدًا

سأعمل في البدایة مع المجموعة عن كثب حتى تتمكن من التعلم، ولكن بمرور الوقت سأحضر  •
 .االجتماعات بشكل أقل، حیث تصبح المجموعات قادرة على اإلدارة بمفردھا

الدورة األولى، ستعمل المجموعة بشكل مستقل، لكنني سأظل متاًحا إذا احتاجوا إلى الدعم من  بعد •
 . وقت آلخر

فاألموال كلھا . حیث یقدم المشروع التدریب فقط. إن المشروع ال یعطي أو یقرض أمواالً للمجموعة •
ة من المشروع، بھذه الطریقة، یمكن للعدید من المجموعات االستفاد . تأتي من مدخرات األعضاء

 . أنفسھم ویمكن للمجموعات االعتماد على 

 : اسأل القادة 

 ما األسئلة التي لدیكم بشأن مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ ►

A.2.3 إذا ذكر القادة  .  اسمح بعدة إجابات لكل سؤال قبل االنتقال إلى التالي. اطرح األسئلة التالیة بالترتیب
مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في إجاباتھم، فقم بتصحیحھا بأسلوب  معلومات خاطئة حول 

 .مھذب

ما االختالفات بین مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي وكیف یدخر الناس حالیًا ویقترضون في  ►
 ھذا المجتمع؟  

 كیف تعتقدون أن المجتمع سیستفید من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ ►

 لدیكم بشأن مشروع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ما المخاوف التي  ►

A.2.4 نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  . لخص من خالل شرح مزایا االنضمام إلى المجموعات المكّوِ

 .یدخر األعضاء بانتظام في مكان آمن •

 . یمكن لألعضاء االقتراض لألغراض التي یختارونھا •

 . ال التي تساعدھم على التعامل مع حاالت الطوارئیمكن لألعضاء الحصول على األمو •

 .لدى األعضاء وسیلة إضافیة لممارسة الصدقة •



 18صفحة  |  5.1.1sدلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  | ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 

تكسب المجموعات ربًحا وتعیده إلى . یستعید األعضاء مدخراتھم، في وقت مفید یتفقون علیھ •
 . األعضاء

 .أوقات الحاجةیقوم األعضاء بتكوین عالقات أقوى بعضھم مع بعض، ومساعدة بعضھم بعًضا في  •

 . یجتمع األعضاء لتحقیق منافع مادیة وروحانیة واجتماعیة •

 . یكتسب األعضاء الثقة بالنفس واحترام الذات واالعتماد على الذات •

نة لمجموعات االدخار واإلقراض  • یمكن ألي شخص في المجتمع االنضمام إلى مجموعة مكّوِ
واإلقراض الجمیع؛ صغاًرا وكباًرا ورقیقي الحال أو یمكن أن تساعد مجموعات االدخار . الداخلي

 . األفضل حاالً 

A.2.5   اختم بسؤال القادة : 

 ھل لدیكم أي أسئلة حول كیفیة عمل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ ►

 ھل لدیكم أسئلة حول كیفیة استفادة أفراد المجتمع من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟  ►

 ") األسئلة الشائعة"انظر ملحق (أجب على أیة أسئلة  

 ) دقائق  10(تقدیم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي للمجتمع  A.3الخطوة 
 محاضرات قصیرة وأسئلة مفتوحة  :األسالیب

یتم  " الصوت"مكتوب حالیًا في . یمكن تقدیم ھذه الخطوة من قبل الوكیل المیداني أو مشرفھ أو مدیره : مالحظة( 
 .)تقدیمھ بواسطة الوكیل المیداني 

A.3.1  شارك المعلومات التالیة. أوضح للقادة كیف سیتم تقدیم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي للمجتمع  : 

 . أعمل مع مشرف وفریق كامل. مجموعات االدخار واإلقراض الداخليتم تدریبي على منھجیة  •

أبدأ عملي في المجتمعات بإخبار أفراد المجتمع حول فرصة المشاركة في مجموعات االدخار  •
 . واإلقراض الداخلي

ومن ثم أقوم  . عضًوا 30-15ثم أقوم بعد ذلك بتنظیم أفراد المجتمع المھتمین في مجموعات من  •
 . مجموعات على مدار بضعة أسابیع وأراقب عملھم لمدة عام تقریبًابتدریب ھذه ال

ویدفعون لي مقابل العمل مع المجموعة األولى في ) اسم الشریك___ ( أنا مدعوم حالیًا من قبل  •
 . نتیجة لذلك، ال یتعین على المجموعة األولى أن تدفع لي مقابل التدریب. المجتمع

بمجرد اعتمادي  .  ا كمقدم الخدمة بأجر للتحقق من خبرتيخالل أقل من عام واحد، سأكون معتمدً  •
كمقدم الخدمة بأجر، فلن یدفع لي المشروع بعدھا، ومن المتوقع أن تدفع لي جمیع المجموعات 

 . الجدیدة التي أدربھا رسوًما معقولة

سأكون بمثابة مْورد لھذا المجتمع  . سأحتاج إلى الدخل من رسوم المجموعة لمواصلة عملي •
 .تمعات األخرى في المنطقةوالمج

 ). المنطقة أو البلد_____ ( یعمل ھذا النھج في العدید من المناطق في  •

A.3.2  إذا ذكر  . اسمح بعدة إجابات لكل سؤال قبل االنتقال إلى التالي. اطرح األسئلة التالیة بالترتیب على القادة
الداخلي خالل إجاباتھم، فقم بتصحیحھا  القادة معلومات خاطئة حول مجموعات االدخار واإلقراض 

 . بأسلوب مھذب

 ما األسئلة التي لدیك حول كیفیة تقدیم مجموعات االدخار واإلقراض للمجتمع؟ ►
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كما ذكرُت سابقًا، نحن مقتنعون بأنھ یمكن للجمیع االنضمام إلى مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  
لقد رأینا حاالت لم یتم فیھا تضمین األرق حاالً . ألرق حاالً واالستفادة منھا، بما في ذلك أفراد المجتمع ا

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، ونشعر أنھ من الضروري التحدث   في المجموعات المكّوِ
 . معھم بشكل خاص ومباشر حول مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 وشرح مبادرة مجموعات االدخار ما أفضل طریقة أمامنا للوصول إلى أرق أفراد المجتمع حاالً  ►
 واإلقراض لھم؟

ما المنظمات أو البرامج في ھذا المجتمع التي تعمل بالفعل مع األسر الضعیفة والمھمشة؟ من  ►
 مسؤولو االتصال لدى تلك المنظمات، أو ممثلوھا؟

 ما الذي تعتقد أنھ سیجعل عملي ناجًحا في ھذا المجتمع؟ ►

 ا أمامي في ھذا المجتمع؟ما الذي تعتقد أنھ سیشكل تحدیً  ►

 ) دقائق 10( اإلذن لتطبیق مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  A.4الخطوة 
 محاضرات قصیرة وأسئلة مفتوحة  :األسالیب

A.4.1 أخبر القادة بما یلي : 

 .  أحتاج قبل أن أتمكن من العمل ھنا إلى إذن

نة لمجموعات  ►  االدخار واإلقراض الداخلي في ھذا المجتمع؟فھل تخولونني لبدء المجموعات المكّوِ

إن تعاونكم مھم  . بالتشاور معكم بانتظام وإخطاركم بأداء المشروع)  اسم الشریك___ ( سوف أقوم أنا و 
 . للغایة من أجل نجاح المشروع

A.4.2  اجتماع  بمجرد أن یمنح القادة اإلذن بالمضي قدًما في المشروع، اطلب منھم تنظیم اجتماع أو أكثر من
اشرح المعاییر التالیة  . مجتمعي تتم دعوتك إلیھ لشرح مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي للمجتمع

 : المجتمعي)  االجتماعات(خالل االجتماع 

في كلتا الحالتین، تحتاج إلى  . یمكن للقادة دعوتك لحضور اجتماع قائم أو تنظیم اجتماع خاص •
 .التحدث لمدة ساعة واحدة على األقل

 . ب على القادة جمع المشاركین وكذلك حضور االجتماع لتقدیمك ودعمكیج •

ال ینبغي  . االجتماعات مفتوحة ألي امرأة أو رجل في المجتمع بغض النظر عن الثروة أو الوظیفة •
 . ألحد أن یشعر بأنھ رقیق الحال للغایة أمام مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

  100إذا كان ھناك أكثر من . ي حال حضور الكثیر من األشخاصلن یكون االجتماع فعاالً للغایة ف •
شخص، فیجب عقد عدة اجتماعات مجتمعیة بحیث ال یحتوي كل اجتماع على عدد كبیر جدًا من 

 . المشاركین

یجب أن یكون مكان االجتماع سھل الوصول إلیھ، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة، ویجب توفر   •
 .نأماكن جلوس لجمیع المشاركی 

 . االجتماع، ومقدار الوقت الذي سیُخصص لك للتحدث) أماكن(ومكان ) أوقات(اتفق مع القادة على وقت 

A.4.3 اختتم بسؤال القادة عما إذا كان لدیھم أي أسئلة أو تعلیقات أو مخاوف . 

 .وتبادل معلومات االتصال معھم . اشكرھم على حضورھم ودعمھم 
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 الشائعة من قبل قادة أو أفراد المجتمع األسئلة : المستند أ

 ھل سیقدم المشروع للمجموعات منًحا أو أمواالً مقابلة؟

ففي مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، تأتي جمیع األموال من األعضاء، أوالً في شكل مدخرات، ثم في  . ال
كما یسمح للمشروع  .  نفسھا بشكل أكبرویساعد ھذا المجموعات على االعتماد على . شكل دفعات سدادًا لقروض

نة لمجموعات ادخار وإقراض داخلي أكثر بكثیر مما لو أعطى المال لكل مجموعة  . بإنشاء المجموعات المكّوِ

 ھل سیقرض المشروع المال للمجموعات؟

شأنھ   حیث إن ذلك من.  ال یقدم المشروع قروًضا وال یوصي المجموعات باالقتراض، ال سیما في دورتھم األولى
كما یمكن لألعضاء األفراد أخذ قروض خارجیة ألنفسھم بعیدًا عن أنشطة  . أن یعرض مدخرات المجموعة للخطر

 .المجموعة

 ھل سیعطي المشروع للمجموعات صندوق نقود؟

سیساعد الوكیل المیداني  . یجب على كل مجموعة شراء صندوق القروش الخاص بھا، باستخدام أموالھا الخاصة
 . المجموعات بالمزودین المحلیین لصنادیق النقود وغیرھا من المعداتفي ربط 

 ؟) PSP(لماذا یجب أن تدفع المجموعات مقابل خدمات مقدم الخدمة بأجر 

بمجرد اعتماد الوكیل المیداني كمقدم الخدمة بأجر، فإنھ لم یعد  . یدعم فقط المشروع الوكیل المیداني لفترة معینة
 . البرنامج، ویجب على المجتمع الدفع لتلقي خدمات مجموعات ادخار وإقراض مستمرة مدعوًما من قبل 

 ماذا یحدث إذا لم یسدد األعضاء قروض مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟

عادة، یقوم األعضاء بالسداد  . یقرر األعضاء معًا ما یجب أن یحدث لألعضاء الذین ال یسددون قروضھم 
 .ة انتمائھم للمجموعةللمحافظة على استمراری

 ھل یدفع األعضاء فائدة على القروض؟

ومع ذلك، ھناك بشكل عام رسوم بسیطة لمعالجة السلفیة ال ترتبط  . كال، ال یدفع األعضاء أي فائدة على القروض
تقدیم مبلغ  ومع ذلك، قد یختار العضو . فاألعضاء مطالبون فقط بسداد المبلغ الذي اقترضوه . بمبلغ السلفیة أو مدتھ

 .إضافي، تعبیًرا عن امتنانھ للمجموعة

 ھل ھناك غرامة مالیة حال تأخر سداد السلفیة؟

ال تفرض مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي غرامات على القروض المتأخرة؛ لكن في حال تخلف أحد  
عندما یحین دورھم، وھو األعضاء عن الدفع في الوقت المحدد، فإنھ بذلك یمنع األعضاء اآلخرین من االقتراض 

تقرر كل مجموعة كیفیة حث المشاركین على عدم التأخر في السداد،  . ما یعرقل التنمیة التي ینبغي علیھم تحقیقھا
 فضالً عن تحدید كیفیة التعامل مع ھذه الحاالت 
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صلى هللا علیھ وسلم (من أخذ اموال الناس برید أدائھا أدى هللا عنھ،    يالنب عن أبى ھریرة رضى هللا عنھ، عن  

باب من أخذ أموال الناس یرید ادائھا أو    –اإلستقراض وأداء الدیون    يفومن أخذ یرید إتالفھا أتلفھ هللا).  كتاب  
 يالبخارمختصر صحیح    -إتالفھا 

على مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، فإنھ إذا اقترض األعضاء من المجموعات بقصد   بتطبیق ھذا الحدیث
سیساعد ھؤالء )  سبحانھ وتعالى(استخدامھا لتطویر أنفسھم وسدادھا بالكامل خالل مدة السلفیة المتفق علیھا، فإن هللا  

 .وبالكاملاألعضاء على االستفادة من السلفیة والتمكن من السداد في الوقت المحدد 
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ومع ذلك، فإذا اقترض أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من المجموعة بقصد استخدام السلفیة في 
لن یُفسد، فحسب، علیھم الفائدة التي كانوا سیحققونھا  ) سبحانھ وتعالى(أمور سیئة ولم یكن في نیتھم السداد، فإن هللا 

 . أیًضا كل ما یفعلونھ من أمور أخرىمن استخدام السلفیة، بل سیفسد علیھم  
 

 ھل الربح المكتسب في نھایة دورة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي حالل أم حرام؟

ثانیًا، یأتي أي دخل إضافي فقط من  . أوالً، ال یمكن توقع الربح أو حتى ضمانھ في نھایة كل دورة .  إنھ حالل
 . وأي مبلغ اختیاري یقدمھ المقترضون) إن وجدت(الغرامات ورسوم معالجة القروض 

ما الفرق بین مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة ومجموعات االدخار  
 واإلقراض الداخلي التقلیدیة؟

الداخلي المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، یتعین على األعضاء فقط سداد المبلغ  في مجموعات االدخار واإلقراض 
أما في مجموعات  . ویمكن لبعض المقترضین اختیار تقدیم مبلغ إضافي طواعیة بعد سداد السلفیة. المقترض

دفع رسوم فائدة  االدخار واإلقراض الداخلي التقلیدیة، فإن المجموعة تقرر سعر الفائدة ویطلب من كل مقترض 
 . شھریة ما دام السلفیة قائًما

 ألیس ھذا المبلغ اإلضافي مجرد طریقة ُمقَنَّعَة لتحصیل الفائدة؟

لذلك یختار  . فالمبلغ اإلضافي لیس من متطلبات المجموعة، وھو قرار فردي یعود لكل مقترض.  ال، لیس كذلك
ئدة سیاسة للمجموعة تطبقھا على كل مقترض،  بینما تكون الفا. بعض المقترضین عدم إعطاء أي شيء إضافي

 . وبالتالي یجب دفعھا
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ِ ـ رضى هللا عنھم  ا ـ قَاَل أَتَْیُت  َحدَّثَنَا َخالٌَّد، َحدَّثَنَا ِمْسعٌَر، َحدَّثَنَا ُمَحاِرُب ْبُن ِدثَاٍر، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد �َّ

َوَكاَن ِلي َعلَْیِھ    ."ْكعَتَْیِن  َصّلِ رَ   "  النَّبِيَّ صلى هللا علیھ وسلم َوْھَو فِي اْلَمْسِجِد ـ قَاَل ِمْسعٌَر أَُراهُ قَاَل ُضًحى ـ فَقَاَل  
 .اإلستقراض يف . كتاب َدْیٌن فَقََضانِي َوَزاَدنِي

بتطبیق ھذا الحدیث على مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، فإنھ عندما تستفید بشكل جید من السلفیة المخصص  
إضافیًا للمجموعة فوق المبلغ المستلم، تعبیًرا  لتنمیتك، یكون من المعقول عند سداد السلفیة أن تمنح طواعیة مبلغًا  

 . عن االمتنان
 

 ألیست رسوم معالجة السلفیة مجرد طریقة ُمقَنَّعَة لتحصیل الفائدة؟

یتم تحدید رسوم معالجة السلفیة من قبل المجموعة، وھي نفسھا للقروض الكبیرة والصغیرة،  .  ال، لیست كذلك
نقدًا قبل صرف السلفیة، وذلك للتعویض عن جھود المجموعة لتجھیز مدخرات  یتم دفعھا . قصیرة وطویلة المدة 

 . األعضاء وإدارتھا وإتاحتھا لالقتراض

 كیف یمكن للمجموعة تحقیق الربح إذا كانت ال تأخذ فائدة من األعضاء على القروض؟

وثابتة مقابل كل سلفیة یتم  ال یتم تحصیل فائدة على القروض، ولكن كل مقترض یدفع رسوم معالجة صغیرة 
.   عالوة على ذلك، یمكن للمقترضین اختیار إعطاء مبلغ إضافي طواعیة عند سداد السلفیة. الحصول علیھا

وفي  . تحصل معظم المجموعات على دخل من الغرامات التي تُفرض على األعضاء الذین یخالفون القواعد
وتشكل مصادر الدخل ھذه معًا . عن القروض الفردیة لألعضاءالنھایة، تقوم بعض المجموعات باستثمارات بعیدًا 

 .أرباح دورة المجموعة

 لماذا یجب أن تتوقف المجموعات بعد دورة واحدة؟

وإنما تقوم المجموعة بجمع كل أموالھا وتقسیمھا وتوزیعھا بین  . إن المجموعات ال تتوقف بعد دورة واحدة 
یمكن للمجموعة . إدارة األموال بشفافیة ولتقییم كیفیة عمل المجموعةتعتبر ھذه فرصة للتحقق من . األعضاء
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وتستمر معظم المجموعات في العمل، دورة تلو . تغییر عضویتھا وإعادة انتخاب قادة فضالً عن تغییر قواعدھا
 . األخرى، لسنوات عدیدة 

 ھل یتعین على المجموعات أن تبدأ من ال شيء في الدورة الثانیة؟

من المجموعات بدء الدورة الثانیة باستثمارات أولیة بمبلغ مقطوع من قبل األعضاء حتى یتمكنوا من   تختار العدید
 . وعادةً ما یدخر األعضاء أكثر في كل اجتماع خالل الدورة الثانیة. البدء في االقتراض على الفور 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض  كیف یمكن لألسر رقیقة الحال ادخار ما یكفي للمشاركة في المجموعات  المكّوِ
 الداخلي؟

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مقدار ما یجب على األعضاء محاولة ادخاره   تقرر كل مجموعة مكّوِ
ففي كل مجتمع توجد مجموعات  . ولتحدید المبلغ، تأخذ المجموعة في االعتبار قدرة كل عضو. في كل اجتماع

 ." حبة رمل واحدة في كل مرة، تبني نملة تلة أكبر منھافب". تضم أسًرا ضعیفة

 ماذا یحدث إذا لم یتمكن العضو من االدخار في كل اجتماع؟

یجب على . ال تعاقب مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي األعضاء الذین ال یستطیعون االدخار في كل اجتماع
)  أو ال شيء( إذا كان بإمكانھم جلب مبلغ صغیر فقط . كل عضو محاولة ادخار مبلغ التوفیر المستھدف على األقل
فبحبة رمل واحدة في كل مرة، تبني نملة تلة أكبر  ".  خالل أسبوع معین، فال یزال یتعین علیھم حضور االجتماع

 ."منھا
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 تقديم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ألفراد المجتمع : Bاالجتماع 

 )ساعة وعشرون دقیقة(دقیقة  80: الوقت اإلجمالي الالزم
 Bأھداف االجتماع 

 : خالل االجتماع ب، سوف یقوم المشاركون بما یلي

نة لمجموعات االدخار  .1 مقارنة ممارساتھم الحالیة المتعلقة باالدخار واالقتراض بخدمات المجموعة المكّوِ
 . واإلقراض الداخلي المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي وتدریبھامناقشة كیفیة إدارة  .2  .المجموعات المكّوِ

 . تحدید ما إذا كانوا یریدون بدء عملیة تدریب مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .3

 مالحظة للمدرب 
.  یمكن عقد ھذا االجتماع عدة مرات في المجتمع من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع

 . شخص  100ولضمان المشاركة الفعالة، فمن األفضل عقد االجتماع مع ما ال یزید عن 

شخًصا، فیمكنك تقسیمھم إلى مجموعات أصغر لإلیضاح باستخدام حبات الفول    30في حال حضور أكثر من 
ل  أما إذا كنت بمفردك، فیمكنك دعوة المشاركین لتمثی. وذلك في حال وجود أكثر من مدرب) B.2الخطوة (

 ". أوموجا"أعضاء مجموعة 

 المواد المطلوبة
 وقلم أو قلم تحدید ) حجم اللوح الورقي( ورقة كبیرة الحجم  •

 حبة فول كبیرة أو أغطیة زجاجات أو حجارة 165 •

 إطار عمل الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  •

 التحضیر 
 .ذّكر قادة المجتمع بحضور االجتماع حتى یتمكنوا من تقدیمك •

كانت مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي تعمل بالفعل في مجتمع مجاور، فقم بدعوة قادة المجموعة  إذا  •
نة لھا لحضور االجتماع  .المكّوِ

 ). Aفي نھایة االجتماع " (األسئلة الشائعة"راجع  •

أنفسھم  ، استخدم المبالغ التي تعكس األسر ذات الدخل المنخفض في المجتمع حتى یروا 2في الخطوة  •
 .مشاركین بسھولة في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي 

 ) دقیقة 15(مقدمات    B.1الخطوة 
 عروض تقديمیة قصیرة  :األسلوب

B.1.1 ف بنفسك وبمنظمتك  .  اذكر المشروعات المجتمعیة األخرى التي قامت منظمتك بدعمھا بالفعل.  عِرّ

B.1.2    اطلب من المشاركین إن أمكن ذلك تقدیم أنفسھم .  االجتماعاشكر كل المشاركین على حضورھم . 

B.1.3   شارك المعلومات التالیة مع المشاركین : 

الغرض من االجتماع ھو شرح نھج مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، المعروفة اختصاًرا بـ   •
 .  سلك والتي تقدمھا للمجتمع

أفریقیا في برامج مجموعات االدخار واإلقراض األشخاص من مختلف أنحاء  یشارك مالیین •
 .  الداخلي
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إذا كان مشروع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي یعمل بالفعل في مجتمعات مجاورة، فاذكر  •
 . أسماء تلك المجتمعات وعدد األعضاء المشاركین

 ) دقیقة 45(االدخار واإلقراض المجتمعي ومجموعات االدخار واإلقراض الداخلي     B.2الخطوة 
باستخدام الفول أو األشخاص، اعتماًدا على عدد (أسئلة مفتوحة وإيضاح  :األسلوب

 ومناقشة في مجموعة صغیرة ) المشاركین 
B.2.1 أخبر المشاركین بما یلي  : 

قبل أن أشرح كیفیة عمل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، أود أن أعرف المزید حول كیفیة قیام  
 .  باالدخار واالقتراض حالیًا في ھذا المجتمعاألشخاص  

 . اسمح بعدة إجابات لكل سؤال قبل االنتقال إلى التالي. اطرح األسئلة التالیة بالترتیب 

 كیف یدخر الناس المال في ھذا المجتمع؟ ►

إذا قال المشاركون إنھم رقیقو الحال للغایة بحیث ال یمكنھم االدخار، فاسألھم عما إذا  : مالحظة(
وأوضح أن االحتفاظ بالمال في . نوا ینفقون كل الدخل الذي یتلقونھ في نفس الیوم، قبل النوم أم الكا

ارات جمعیات اإلقراض واالدخار  /المنزل وتخزین الحبوب وتربیة الحیوانات والمشاركة في الدوَّ
ار ھي صور من صور االدخار  ). الدوَّ

 ك عندما تحتاج إلیھا؟إذا كنت تدخر بھذه الطرق، فكیف ستحصل على أموال ►

 من أین یقترض الناس المال في ھذا المجتمع؟ ►

 .) یعد تأخیر سداد ثمن المشتریات واالقتراض من األقرباء من صور االقتراض: مالحظة(

 ما مدى سھولة وسرعة االقتراض من ھذه المصادر؟ ما شروط االقتراض من ھذه المصادر؟ ►

B.2.2     التجمع حولك حتى یتمكنوا من رؤیة الرسم التوضیحي الخاص بك على  اطلب من جمیع المشاركین
إخبارھم  ) أ( اشرح للمشاركین كیفیة عمل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من خالل . األرض

توضیح المعلومات باستخدام الرسم  ) ب(أدناه و )  الشرح( 1، العمود 5بالمعلومات الواردة في الجدول 
یمكنك إما استخدام ورقة كبیرة الحجم أو  . أدناه ) المخطط( 2، العمود 1في الجدول وحبات الفول الواردة 

 . الرسم على األرض

 إيضاح كیفیة عمل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي: 5الجدول 
 المخطط الشرح 

مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھي مجموعة من  
.  فردًا من أفراد المجتمع تم اختیارھم ذاتیًا 30إلى  15

في ھذا المثال،  . یمكن للرجال والنساء االنضمام إلیھا
 . فردًا  20من " أوموجا"تتكون مجموعة 

  5دائرة صغیرة، قطر كل منھا حوالي   20ارسم 
تمثل كل دائرة  .  دائرة سنتیمترات، مرتبة في شكل 

صغیرة عضًوا، بینما تمثل الدائرة الكبیرة ترتیب  
نة لمجموعات االدخار   الجلوس للمجموعة المكّوِ

 . واإلقراض الداخلي



 25صفحة  |  5.1.1sدلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  | ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 

 المخطط الشرح 
تجتمع المجموعة كل أسبوع ویكون لكل عضو فرصة  

، یحاول كل عضو  "أوموجا"في . لالدخار في كل اجتماع
حبة الفول  . األسبوعجنیًھا في  100توفیر ما ال یقل عن 

عضًوا   16في ھذه الحال، یدخر جنیھ.  50الواحدة تمثل 
فقط، وال  جنیھ   50أعضاء ادخار  3ا، ویستطیع ھجنی 100

یستطیع عضو واحد االدخار ھذا األسبوع، ولكنھ ال یزال  
 .یحضر االجتماع

:  اإلجابة[ ما مقدار ما ادخره األعضاء معًا ھذا األسبوع؟  ►
 ا جنیھ 1750

میع التوفیر في صندوق مجموعة، یُطلق علیھ یتم تج
بعد عدة اجتماعات لالدخار، سیتمكن . الصندوق الرئیسي

 . األعضاء من االقتراض من المال المتراكم 

 16ضع حبتي فول داخل دوائر مكونة من 
 3عضًوا، وحبة واحدة داخل دوائر مكونة من 

أعضاء، وال تضع شیئًا داخل دائرة عضو واحد  
اجعل األعضاء األربعة جنبًا إلى جنب، لتسھیل (

ثم انقل الحبوب، كل عضو  ). الخطوات التالیة
یجب أن یكون  . على حدة، إلى مركز المجموعة

 . حبة في المركز ألول اجتماع ادخار 35ھناك 

في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، تمثل  
نة لھا أیًضا صندوًقا منفصالً أصغر حجًما  المجموعات المكّوِ
یسمى الصندوق االجتماعي، والذي یمنح األموال لألعضاء 

في ھذا المثال، یساھم كل  . لتغطیة بعض حاالت الطوارئ 
في االجتماع، باستثناء العضو الذي لم  جنیھ  50عضو بـ 

ماعي یدخر، وال یستطیع أیًضا المساھمة في الصندوق االجت
 . لھذا األسبوع

  950: اإلجابة[ما مقدار ما ساھم بھ األعضاء معًا؟  ►
 ] جنیھ

ضع حبة واحدة داخل دائرة كل عضو باستثناء 
ثم انقل  . العضو الذي لم یدخر لھذا األسبوع

الحبوب، كل عضو على حدة، إلى مركز 
ینبغي أن تكون  . المجموعة، في كومة مختلفة

 .حبة في ھذه الكومة 19ھناك 
 

ا كمنحة، نظًرا لوفاة أحد  ھً جنی  250یتلقى أحد األعضاء 
 .األقرباء

ما المبلغ المتبقي في الصندوق االجتماعي في حالة   ►
  700: اإلجابة[تعرض شخص آخر لحالة طارئة؟ 

 ] اجنیھ

حبوب من الصندوق االجتماعي تجاه   5انقل 
تبقى  ). شخص لم یحصل على سلفیة(عضو واحد 

 .الصندوق االجتماعيحبة في كومة  14

أخیًرا، ھناك صندوق ثالث یسمح للمجموعة بممارسة 
یُتاح لألعضاء في كل اجتماع فرصة لتقدیم مساھمة . الصدقة

 . صدقات طوعیة وسریة
في ھذه الحال، یقوم العدید من األعضاء بتقدیم مساھمات 

سوف تتراكم المساھمات حتى تقرر  . صدقات بمبالغ متفاوتة
 .المجموعة طریقة خیریة الستخدام األموال

حبات في كومة جدیدة في مركز الدائرة،   9ضع 
 . دون إظھار األعضاء الذین أُخذت منھم الحبات

االدخار وأخذ القروض  (تتم جمیع معامالت المجموعة  
خالل اجتماعات  )  وسدادھا والوصول إلى صندوق الطوارئ

تبرعات   ومع ذلك، تكون. المجموعة أمام األعضاء
 . الصدقات سریة

 . أكد أن كل شيء قد حدث داخل الدائرة 
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 المخطط الشرح 
یتم االحتفاظ بأموال المجموعة خالل فترة ما بین  

االجتماعات في صندوق نقود مقفل محفوظ لدى عضو  
واحد في المجموعة، بینما یمتلك األعضاء اآلخرون 

یكون صندوق القروش آمنًا  . مفاتیح صندوق القروش
 . یمكن فتحھ إال أثناء االجتماعاتللغایة وال 

لتمثیل صندوق القروش   3ارسم مربعًا مقسوًما على 
أقفال    3ارسم . خارج الدائرة، بجوار أحد األعضاء

حبة   35ضع . على جوانب صندوق القروش
الصندوق  (حبة   14، و)الصندوق الرئیسي(

في  ) صندوق الصدقات( حبات   9، و)االجتماعي
 . الثالث لصندوق القروش"  الحجیرات" المربع، في 

یبدأ  . تجتمع المجموعة مرة أخرى في األسبوع التالي
االجتماع بالتحقق من المبلغ الموجود في الصندوق  
 .  الرئیسي والصندوق االجتماعي وصندوق الصدقات 

حبة    14، و)الصندوق الرئیسي(حبة  35انقل 
ندوق  ص (حبات  9، و)الصندوق االجتماعي(

 .إلى مركز الدائرة، في أكوام منفصلة)  الصدقات
العضو   .كل عضو لدیھ فرصة لالدخار في ھذا االجتماع

  100الذي لم یتمكن من االدخار األسبوع الماضي یدخر 
من بین األعضاء الثالثة الذین  . جنیھ ا ھذا األسبوع

جنیھ األسبوع الماضي، قام عضوان بادخار   50ادخروا 
.  جنیھ 50ھذا األسبوع، بینما ادخر الثالث  جنیھ  100

ویدخر  . جنیھ ا لكل منھما  150یستطیع عضوان ادخار 
 . جنیھ  لكل منھم  100اآلخرون   14األعضاء الـ 

ما مقدار ما ادخره األعضاء معًا ھذا األسبوع؟   ►
 ] جنیھ 2050: اإلجابة[

ي الموجود في الصندوق اآلن؟  ما مقدار إجمال ►
 ] جنیھا 3800: اإلجابة[

 : ضع
حبتین داخل دائرة العضو الذي لم یدخر   •

 . األسبوع الماضي
حبتین داخل دائرة العضوین اللذین ادخرا حبة  •

 . واحدة األسبوع الماضي
حبة داخل دائرة العضو اآلخر الذي ادخر حبة   •

 . واحدة األسبوع الماضي
 . دائرة العضوین اآلخرین ثالث حبات داخل   •
 . عضًوا الباقین 14حبتین داخل دائرة كل من الـ  •

ثم انقل الحبوب، كل عضو على حدة، إلى مركز 
حبة  41یجب أن یكون ھناك عدد  . المجموعة

إضافیة، وبذلك یصبح المجموع في الصندوق  
 . حبة  76الرئیسي 

یمكن لألعضاء اآلن االقتراض من صندوق المجموعة  
على المقترضین دفع رسوم معالجة السلفیة  یجب . ھذا

الثابتة، والتي تعتبر موحدة لجمیع المقترضین، بغض 
في ھذه الحال، تبلغ رسوم  . النظر عن مبلغ السلفیة

 جنیھ.   50معالجة السلفیة 
إذا اقترض عضوان، فما المبلغ الذي یُضاف إلى   ►

 ] جنیھ ا 100:  اإلجابة[ الصندوق الرئیسي؟ 
ما مقدار إجمالي الموجود في الصندوق اآلن؟   ►

 ] جنیھا 3900: اإلجابة[

 .ضع حبة واحدة بجانب كل مقترض
 . انقل حبتین تجاه كومة الصندوق الرئیسي

 . حبة 78یبلغ اإلجمالي اآلن 

ا، ویقترض عضو  ھجنی  1000یقترض أحد األعضاء 
 .جنیھ  500آخر 

:  اإلجابة[ما المبلغ المتبقي في الصندوق الرئیسي؟  ►
 ] جنیًھا2400

حبات تجاه   10حبة تجاه عضو واحد و 20انقل 
 ).حبة في المركز  48تبقى (عضو آخر  

لیس  (یُطلب من المقترضین سداد مبلغ السلفیة كامالً 
 ). سوى ھذا المبلغ

حبات مرة أخرى إلى    10حبة والـ  20انقل الـ 
 .  لینضموا بذلك إلى الحبوب األخرى المركز، 
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 المخطط الشرح 
قد یختار العضو تقدیم مبلغ إضافي للمجموعة، تعبیًرا  

یعود إلیك قرار تقدیم مبلغ إضافي . عن امتنانھ للمجموعة
یصبح المال متاًحا لألعضاء اآلخرین  . ومقدار ذلك المبلغ

 . لالقتراض واالستفادة منھ
إضافیة،  جنیھ  50في ھذه الحال، یعطي أحد المقترضین 
 .بینما ال یقدم المقترض اآلخر أي شيء

حبة،   20أضف حبة واحدة إلى العضو الذي اقترض 
.  وانقلھا إلى المركز، لتنضم بذلك إلى الحبات األخرى

 . حبة  79ینبغي أن یكون ھناك 

خالل ھذا االجتماع الثاني، یساھم األعضاء في الصندوق  
المساھمة  فالعضو الذي لم یتمكن من . االجتماعي

األسبوع الماضي یساھم عن كال األسبوعین من أجل  
بینما یساھم األعضاء اآلخرون لھذا  . اللحاق بأقرانھ

 . األسبوع
  1050: اإلجابة[ ما مقدار ما ساھم بھ األعضاء معًا؟  ►

 ] جنیھا

ضع حبتین داخل دائرة العضو الذي لم یساھم في  
األعضاء  األسبوع الماضي، وحبة واحدة داخل دائرة  

ثم انقل الحبوب، كل عضو على حدة، إلى  .  اآلخرین
، في كومة )حبة  21إجمالي (مركز المجموعة 

ینبغي أن یكون ھناك إجمالي  . الصندوق االجتماعي
 .حبة في ھذه الكومة 35

تتاح لألعضاء مرة أخرى، خالل االجتماع الثاني،  
حیث یقوم  .  فرصة تقدیم مساھمات لصندوق الصدقات
 . أعضاء مختلفون بذلك خالل ھذا األسبوع

یجب أن  .  حبة إضافیة في كومة الصدقات 16ضع 
 .حبة في ھذه الكومة  25یكون ھناك إجمالي 

یمكن للمجموعة في أي وقت أن تقرر استخدام صندوق  
 . الصدقات الخاص بھا لتقدیم تبرع خیري باسم المجموعة

ة في في ھذه الحال، تقرر المجموعة التبرع للمساعد
 . شراء مقاعد جدیدة للمدرسة

 . حبة جمیعھا من كومة الصدقات  25قم بإزالة الـ 

بعد حوالي عام واحد من االدخار واالقتراض، نمت  
أموال المجموعة من خالل التوفیر المنتظمة ورسوم  

معالجة القروض والمبالغ اإلضافیة التي قدمھا  
 .المقترضون والغرامات وأي دخل آخر للمجموعة

حبة أخرى إلى الصندوق الرئیسي في   21أضف 
صندوق القروش، ثم أعد كل حبوب الصندوق 

 ). حبة 100: اإلجمالي(الرئیسي إلى المركز 

تقسم المجموعة جمیع أموال صندوقھا الرئیسي، ویستعید  
األعضاء مدخراتھم بالكامل إلى جانب حصة متساویة من  

 . أرباح المجموعة

انقل الحبوب التالیة تجاه كل عضو، والتي تمثل  
 ):حبة 80إجمالي (التوفیر 

 حبات  3أعضاء یحصل كل منھم على  10 •
 حبات  4أعضاء یحصل كل منھم على  3 •
 حبات  5أعضاء یحصل كل منھم على  4 •
 حبات  6أعضاء یحصل كل منھم على  3 •

 

ثم حرك حبة واحدة تجاه كل عضو، وھو ما یمثل  
 . الربح

المجموعة بعد ذلك دورة أخرى مدتھا عام واحد    ثم تبدأ
 . من االدخار واإلقراض

 .لدورة التالیةبا االدخار الخاصال تظھر 

 

B.2.3 اطلب من نصف المجموعات مناقشة السؤال األول، والنصف  . قسم المشاركین إلى مجموعات صغیرة
 . اآلخر مناقشة السؤال الثاني

االدخار الحالیة لألشخاص في ھذا المجتمع والطریقة التي یدخر بھا ما االختالفات بین طرق   ►
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟  األشخاص في المجموعة المكّوِ
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ما االختالفات بین طرق االقتراض الحالیة لألشخاص في ھذا المجتمع والطریقة التي یقترض بھا  ►
نة لمجموعات االد   خار واإلقراض الداخلي؟األشخاص في المجموعة المكّوِ

تأكد من . دقائق للمناقشة، ثم قم بدعوة بضع مجموعات لمشاركة إجاباتھم  10امنح المجموعات الصغیرة 
 : في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي. مناقشة النقاط التالیة في الملخص

 . یكون لدى األعضاء طریقة منتظمة وسھلة الدخار المال •

 . المستھدف الذي یحاول كل عضو ادخاره في كل اجتماع دخاراالتقرر كل مجموعة مبلغ  •

 .یمكن لألعضاء ادخار مبلغ أقل عندما یكون لدیھم أموال أقل  •

األعضاء الذین لم یتمكنوا من االدخار على اإلطالق في أسبوع معین ال یزالون موضع ترحیب   •
 . التاليللمشاركة في االجتماع، وستتاح لھم فرصة أخرى في االجتماع 

 .یمكن لألعضاء ادخار مبلغ أكبر عندما یكون لدیھم أموال أكثر •

 . یتم االحتفاظ بالمال بأمان في صندوق مغلق ال یمكن فتحھ خارج االجتماعات •

 .یمكن لألعضاء الحصول على قروض بسرعة وبدون إجراءات ورقیة •

 . ال یتعین على المقترضین دفع فائدة على القروض •

طواعیة تقدیم مبلغ إضافي عند سداد قروضھم، تعبیًرا عن امتنانھم  یختار بعض المقترضین •
 . یعود لكل مقترض قرار ما إذا كان سیدفع ھذا المبلغ أو ال ومقدار ذلك المبلغ. للمجموعة

 . تحقق مدخرات األعضاء ربًحا بعد عام واحد •

 . میعًایتم توزیع أنصبة األموال في الوقت الذي یختاره األعضاء لیكون مفیدًا لھم ج •

یكون لدى مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي صندوق منفصل یقدم األموال لألعضاء لتغطیة  •
 .أنواع معینة من حاالت الطوارئ

 .من خالل المجموعة یكون لدى األعضاء وسیلة إضافیة لممارسة الصدقة •

 .واجتماعیةیحظى أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض بشكل عام بمنافع مادیة وروحانیة  •

B.2.4  نة "). األسئلة الشائعة"انظر ملحق ( اسأل المشاركین عن أسئلتھم إذا كان قادة المجموعات المكّوِ
لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المجاورة حاضرین، فیمكنھم أیًضا اإلجابة عن األسئلة ومشاركة 

 . خبراتھم 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي والتدریب    B.3الخطوة   ) دقائق 10( إدارة المجموعة المكّوِ
 محاضرة قصیرة  :األسلوب

B.3.1   أخبر المشاركین أنھ6استخدام المعلومات الموجودة في الجدول ،  : 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بھم ناجحة،  یتعین على  حتى تكون المجموعة المكّوِ
 . األعضاء فعل أمرین

 
 

 

 



 29صفحة  |  5.1.1sدلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  | ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 

اإلدارة الناجحة للمجموعات المكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض : 6الجدول 
 الداخلي 

 إیضاح أو رسم تخطیطي  الشرح 
یتضمن قواعد حول مقدار االدخار، ورسوم معالجة السلفیة،   كتابة الدستور،

وكیفیة استخدام الصندوق االجتماعي، والعقوبات التي یجب تطبیقھا على  
 . األعضاء الذین ال یتبعون القواعد

اعرض على األعضاء 
 . نسخة من الدستور

للجنة   یكون. االجتماعاتلتساعد في تطبیق الدستور وإدارة  یةإدارانتخاب لجنة  
 :اإلداریة المناصب التالیة، والمنتخبة من العضویة العامة

 .رئیس اللجنة الذي یرأس اجتماعات المجموعة •
 .السكرتیر الذي یحتفظ بسجالت األنشطة المالیة للمجموعة •
أمین الصندوق الذي یحتفظ بصندوق القروش المقفل خالل الفترة بین   •

 . االجتماعات
 . المحاسب الذي یعد النقود خالل االجتماع •
ثالثة من َحَملَة مفاتیح، الذین یحتفظون بمفاتیح صندوق القروش المقفل   •

 . خالل الفترة بین االجتماعات

بینما تذكر المناصب، اكتب  
ر، س،  (الحرف المناسب  

في إحدى  ) م . م، ح ص،.أ
فعندما . الدوائر في المخطط

تذكر أمین الصندوق، تأكد  
ص للعضو  .ابة أمن كت

صندوق " المجاور لـ 
 ". القروش

 
B.3.2   أخبر المشاركین بما یلي  : 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي القواعد   • كما ترى، یضع أعضاء المجموعة المكّوِ
یتمثل دوري بصفتي وكیالً میدانیًا في مساعدتكم  .  ویطبقونھا ویدیرون اجتماعات المجموعة بأنفسھم 

سوف أعمل في البدایة . اتخاذ قرار بشأن القواعد الخاصة بكم وتعلیمكم كیفیة إدارة االجتماعاتعلى 
ثم سأحضر قلیالً عندما تبدؤون في إتقان منھجیة مجموعات . معكم في كل مرة تجتمعون فیھا

 .وفي النھایة، لن تحتاجوني في العمل معكم، وستكونون مستقلین. االدخار واإلقراض الداخلي

ویدفعون لي مقابل العمل مع المجموعة األولى في ) اسم الشریك___ ( ا مدعوم حالیًا من قبل أن •
 . نتیجة لذلك، ال یتعین على المجموعة األولى أن تدفع لي مقابل التدریب. المجتمع

 . للتحقق من خبرتي) PSP( خالل أقل من عام واحد، سأكون معتمدًا كمقدم الخدمة بأجر  •

، فلن یدفع لي المشروع بعدھا، ومن المتوقع أن تدفع لي  ) PSP(بمجرد اعتمادي كمقدم الخدمة بأجر  •
 . جمیع المجموعات الجدیدة التي أدربھا رسوًما معقولة

سأكون بمثابة مْورد لھذا المجتمع  . سأحتاج إلى الدخل من رسوم المجموعة لمواصلة عملي •
 .والمجتمعات األخرى حول المنطقة

B.3.3   نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي أجب على األسئلة الخاصة بكیفیة إدارة المجموعات المكّوِ
 .وتدریبھا

 ) دقائق 10( التحضیر لتدریب المجموعة    B.4الخطوة 
 مناقشة في مجموعة كبیرة :األسالیب

B.4.1 يأخبر المشاركین بما یل  : 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، فإلیكم بالنسبة للمھتمین منكم بتكوین مجموعة  • مكّوِ
 . طریقة عملي معكم 

أسابیع، اعتمادًا على مدى توفر أعضاء   8إلى   4جلسات، على مدار   8سوف أدربكم خالل  •
 .المجموعة
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تعني  . یعتمد نجاح مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على المشاركة الفعالة لجمیع األعضاء •
 . ة حضور جمیع اجتماعات التدریب فضالً عن االجتماعات العادیةالمشاركة الفعال

أقفال ذات    3: ستحتاج كل مجموعة إلى الحصول على صندوق نقود إضافة إلى األصناف التالیة •
أوعیة بالستیكیة، وصندوق   4نوعیة جیدة، ودفتر لحفظ التسجیالت، ومسطرة، وآلة حاسبة، وقلم، و

 . اج إلى الحصول على ھذه األشیاء على الفورال تحت.  الصدقاتلمساھمات صغیر 

یجب أن یكون مكان  . اطلب من المشاركین التخطیط لموعد ووقت ومكان اجتماع التدریب األول لھم 
قد ترغب في تنظیم اجتماعات بالقرب من أحیاء أو . االجتماع ھادئًا ومحمیًا من المطر والشمس

 . لخاصة بك مع المشاركینشارك معلومات االتصال ا .  مجتمعات فرعیة محددة 

B.4.2 بمجرد موافقتك على االجتماع التالي، اشكر المشاركین وقم باختتام االجتماع . 
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ت التدريب  3.4  وحدا

 (ISS(الفرز الذاتي الفردي : 1الوحدة 

 ) ساعة وخمس وأربعون دقیقة(دقائق  105: الوقت اإلجمالي الالزم
  1أھداف الوحدة 

 : بما یلي  1سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 . فحص تعریف وأھمیة الفرز الذاتي الفردي .1

 .تحدید الصفات الشخصیة ذات الصلة بعضویة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .2

 ). یعكس صفاتھم الشخصیة(الفرز الذاتي  .3

 . اتخاذ قرار بشأن المشاركة في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .4

 المواد المطلوبة
 حصائر أو مقاعد یجلس علیھا المشاركون •

 )  حبة أو حجًرا لكل مشارك 20(كیس من حبوب الفول  •

 ) دقائق 10( الترحیب بالمشاركین    1.1الخطوة 
 عروض تقديمیة  :األسلوب

 .  رحب بالمشاركین بحرارة 1.1.1

 .اطلب من المشاركین الجلوس في دائرة بعضھم في مقابل بعض 1.1.2

نة لمجموعات االدخار واإلقراض (قدم نفسك، واشرح الغرض من التدریب  1.1.3 لتنظیم المجموعات المكّوِ
الداخلي، ومساعدتھم على اتخاذ قرارات حول كیفیة إدارة مجموعتھم، وتعلیمھم كیفیة إدارة اجتماعات  

 ). االدخار واإلقراض

حول الدائرة واطلب من األشخاص ذكر أسمائھم وأین  تجول . قم بدعوة المشاركین لتقدیم أنفسھم بإیجاز 1.1.4
 .  یعیشون

اسأل عما إذا كانت ھناك أي أسئلة حول اجتماع الیوم، أو التدریب العام، أو الجدول الزمني، أو الوقت،   1.1.5
 . أو أي مسألة أخرى

 ) دقیقة 15( تلخیص االجتماع المجتمعي    1.2الخطوة 
 ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرةأسئلة مفتوحة  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 1.2.1

عندما شاركنا المعلومات حول برنامج ) ____ تاریخ (تذكرون االجتماع المجتمعي الذي عقد في 
أنھ أھم نقطة تم طرحھا في ذلك   ترىشارك مع، جارك، ما . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   سببواشرح . االجتماع حول كیفیة عمل المجموعات المكّوِ
 . سوف تشارك إجاباتك مع اآلخرین في غضون بضع دقائق. اعتقادك أنھا مھمة

واج إذا كانت المجموعة أو بضعة أز(ثم قم بدعوة كل زوج . دقائق للمناقشة 5-3امنح المجموعات  1.2.2
 .اشكرھم . لمشاركة أفكارھم )  كبیرة 

 : أخبر المشاركین بما یلي. االعتماد على أفكار المشاركین، والتأكید على ھذه النقاط الرئیسیة 1.2.3
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یتطور األعضاء في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بشكل فردي، كما یساعدون األعضاء  •
 . ادیًا وروحیًا واجتماعیًااآلخرین على التطور أیًضا م

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لألعضاء بادخار واقتراض  • تسمح المجموعات المكّوِ
 .األموال

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مبادئ الشریعة اإلسالمیة •  .تحترم المجموعات المكّوِ

 . األموال بعد حوالي عام واحدیكسب األعضاء ربًحا على مدخراتھم، ویحصلون على ھذه  •

 .تحتفظ المجموعات بصندوق منفصل لحاالت طوارئ األعضاء •

 .لمساعدة المجتمع تحتفظ المجموعات بصندوق تبرعات صدقات •

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي قواعد مكتوبة، كما تتم   • یكون لدى المجموعات المكّوِ
 . إدارتھا ذاتیًا

ع االنضمام إلى مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي سواء كانوا رقیقي  یمكن لكافة أفراد المجتم •
 . الحال أو میسوري الحال وسواء كان بإمكانھم االدخار قلیالً أو كثیًرا

 . بصفتي وكیالً میدانیًا، سوف أقوم بتدریب المجموعة حتى تتمكن من العمل بشكل مستقل •

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    1.3الخطوة 
 القراءة بصوت مرتفع  :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 1.3.1

 : سوف تقوم بما یلي خالل اجتماع الیوم 

 التحدث عن ماھیة الفرز الذاتي الفردي، وسبب أھمیتھ في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي.  •

الداخلي، بما في ذلك تحدید الصفات الشخصیة المھمة ألعضاء مجموعات االدخار واإلقراض  •
 االلتزام بالتطویر المادي والروحي واالجتماعي. 

 التفكیر في صفاتك الشخصیة.  •

 قرر ما إذا كنت ترید المشاركة في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في ھذا الوقت أم ال. •

 ) دقیقة 20( أھمیة الفرز الذاتي الفردي    1.4الخطوة 
 حاضرة قصیرة قصة، وأسئلة مفتوحة وم  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 1.4.1

تعد المشاركة في  .  الجمیع متواجد ھنا الیوم ألنھم مھتمون بمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي أمًرا بالغ األھمیة، لذا یجب أن تفكر فیما إذا كنت مستعدًا  

ھذا التفكیر الشخصي ھو ما نسمیھ الفرز  . الداخلي في ھذا الوقت أم اللمجموعات االدخار واإلقراض 
دعوني أخبركم قصة عن مشروع تم تنفیذه في قریة أخرى، وذلك حتى یمكنكم فھم الفرز  .  الذاتي الفردي

 . الذاتي الفردي بشكل أفضل

 .  ، باستخدام الصوت الدرامي لرواة القصص3اسرد القصة الموجودة في المربع  1.4.2

 للتمويل متناھي الصغر" میانجا"برنامج : 3المربع 
طلبت میرسي كاماو، الوكیل المیداني، من  ". میانجا"تم تقدیم برنامج جدید للتمویل متناھي الصغر في قریة 

أخبرتھم میرسي ببساطة أن المجموعات یجب أن تشمل األشخاص  .  شخًصا 20المجتمع تشكیل مجموعات من 
 . ، وكانوا مرتاحین للعمل معًا)دون مزید من التوضیح" (أعضاء جیدین"الذین سیكونون 
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وسارعوا مدفوعین بشغفھم لتنظیم أنفسھم  . كان المشاركون متحمسین للغایة بشأن برنامج التمویل متناھي الصغر
ومع ذلك، وبعد بضعة أشھر، واجھت  . ا في االدخار والحصول على القروضفي مجموعات وبدأوا سریعً 

ففي إحدى المجموعات، توقف بعض األعضاء عن الحضور إلى اجتماعات المجموعة، . المجموعات مشاكل
  كان بعض األعضاء قد. قائلین إنھم كانوا مشغولین جدًا ولم یكن لدیھم الوقت الكافي، أو أنھم یعیشون بعیدًا جدًا

عندما نظموا اجتماًعا خاًصا لمناقشة ھذه  . ولم یتمكنوا من السداد" اآلخرین كانوا یفعلون ذلك"اقترضوا ألن 
انزعجت میرسي من أداء .  المشكالت، كان األعضاء غیر مستعدین حتى الستماع بعضھم إلى أفكار بعض

 . مجموعاتھا وتساءلت عن الخطأ الذي أدى إلى ذلك

ومع كل سؤال، استمع إلى  . المشاركین ھذه األسئلة، واحدًا تلو اآلخر، وبنفس ھذا الترتیباطرح على  1.4.3
 .  بعض اإلجابات ثم انتقل إلى السؤال التالي

 ولماذا؟" میانجا"ماذا حدث في  ►

 ما الذي تعتقد أنھ یجب القیام بھ لمنع حدوث ھذه األنواع من المواقف؟ ►

 .  أعاله  1.4.3اربط ھذه المعلومات بإجاباتھم على . ه أخبر المشاركین بالمعلومات أدنا 1.4.4

مساعدة األفراد على  ) أ(إن العدید من البرامج التي تنظم المجموعات ال تقضي غالبًا وقتًا كافیًا في  •
تحدید كیفیة تأثیر ھذه الصفات على قدرتھم على المشاركة في ) ب(معرفة أنفسھم وصفاتھم و

خاص الوقت في الفحص الذاتي، فإن ذلك یؤدي إلى المشكالت عندما ال یقضي األش. المجموعات
إذا لم تعمل المجموعة بشكل جید، فلن یستفید  . التي حددتھا من ھذه القصة ومن تجاربك الخاصة
 .  أعضاؤھا وسوف یضیعون وقتھم في االجتماعات

ستقومون بفرز  بعد ذلك  .  سوف نقضي اآلن بعض الوقت في معرفة المزید عن الفرز الذاتي الفردي •
نة لمجموعات االدخار  أنفسكم، كأفراد، قبل أن تقرروا أن تصبحوا أعضاء في المجموعة المكّوِ

 .  واإلقراض الداخلي

 ) دقیقة 30(األنواع الثالثة للصفات الفردیة    1.5الخطوة 
 مناقشة في مجموعات صغیرة ومجموعة كبیرة  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 1.5.1

كما أشرت، تتعلق بعض األسباب بالصفات  .  التي سمعناھا للتو، انھارت المجموعات"  میانجا"في قصة 
 :  الفردیة ألعضائھا، على سبیل المثال

 السمات أو القیم (فقدان المسؤولیة وعدم المتابعة ونفاد الصبر). •

إلى بعض والتعاون، عدم القدرة على المشاركة في مجموعة (عدم القدرة على االستماع بعضنا  •
 والعیش بعیدًا جدًا عن المجموعة).

 الوضع االجتماعي واالقتصادي (عدم وجود الوقت الكافي لحضور االجتماعات).   •

 .سنناقش اآلن بمزید من التفصیل ھذه األنواع الثالثة من الصفات الفردیة

 . اطلب من المشاركین تكوین ثالث مجموعات صغیرة  1.5.2

التي تعتبر مھمة ألعضاء  السمات والقیم ولى بأنھم سیأخذون في االعتبار أخبر المجموعة األ •
 . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 . قدرة األفراد على المشاركة في مجموعةأخبر المجموعة الثانیة بأنھم سیضعون في االعتبار  •

االجتماعي    بالوضعأخبر المجموعة الثالثة بأنھم سیضعون في االعتبار المشكالت المتعلقة  •
   .لألفراد واالقتصادي
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 : اطلب من كل مجموعة ما یلي 1.5.3

قوموا بإعداد قائمة بجمیع الصفات الفردیة في الفئة المخصصة لكم والمھمة للعضویة في المجموعة 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على سبیل المثال، قد تقول المجموعة التي تضع  . المكّوِ

وقد تقول المجموعة التي تضع في االعتبار المشاركة في ". األمانة"في االعتبار السمات والقیم 
بینما قد تقول المجموعة التي تضع في االعتبار الوضع ". القدرة على االستماع"مجموعة 

استعدوا لمشاركة إجاباتكم للفئة  ". مالالقدرة على ادخار بعض ال"االجتماعي واالقتصادي 
 .  المخصصة لكم مع جمیع المجموعات األخرى

 . دقائق 5دع المجموعات تتناقش لمدة  1.5.4

وبعد أن تشارك كل . 7قارن إجاباتھم مع الجدول . قم بدعوة كل مجموعة في دورھا لمشاركة إجاباتھا 1.5.5
 :  مجموعة قائمة صفاتھا، اسأل اآلخرین ما یلي

 ل یرغب أحد في إضافة فكرة أو طرح سؤال على ھذه المجموعة؟ ھ ►

 . ثم انتقل إلى المجموعة التالیة 

لتتبع إجابات كل  )  أ(استخدم القائمة . ھو قائمة رئیسیة بالصفات الفردیة بالنسبة لك كمدرب 7الجدول  1.5.6
كمرجع، في حالة عدم إدراج  ) ج(أو / كمساعد، في حالة تعثرت المجموعة، و) ب(أو /مجموعة، و

إذا أدرجت المجموعة صفة في فئة مختلفة عما یقترحھ الجدول، فال  . المجموعة لصفة فردیة مھمة
على سبیل المثال، الحاجة إلى امتالك عمل (وإذا أدرجت المجموعة صفة لن تكون شاملة . تصححھا

ذلك في استبعاد األشخاص ذوي الدخل  ، فقم بإدارة مناقشة جماعیة حول كیفیة أن یتسبب )تجاري بالفعل
 . الضعیف

القائمة الرئیسیة للصفات الفردية المرتبطة بعضوية مجموعات االدخار  : 7الجدول 
 واإلقراض الداخلي 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي القدرة على المشاركة في مجموعة السمات والقیم 
 الموثوقیة  •
 األمانة •
 المسؤولیة •
 االنضباط  •
 الصبر  •
 اإلنصاف  •
االلتزام بتطویر   •

الذات وتطویر  
 . اآلخرین

 
أضف إجابات من  (

مجموعات صغیرة إذا  
 ) كانت مختلفة عما سبق

االستعداد لحضور االجتماعات  •
 بانتظام

اإلقامة على بعد مناسب من مكان  •
 . االجتماع

االستعداد لمشاركة المعلومات   •
 . والمعرفة والموارد

االنفتاح على أفكار اآلخرین والود   •
 .في التعامل

 .االستعداد للتحدث في مجموعة •
 .  القدرة على االستماع •

 
أضف إجابات من مجموعات صغیرة إذا  (

 ) كانت مختلفة عما سبق

دعم األسرة أو األقارب   •
نة   للمشاركة في مجموعة مكّوِ

لمجموعات االدخار واإلقراض 
 . الداخلي

اجتماعات  وقت متاح لحضور  •
 .المجموعة

القدرة على ادخار بعض المال   •
 . بشكل منتظم أم ال

 
أضف إجابات من مجموعات صغیرة  (

 ) إذا كانت مختلفة عما سبق

 
 : اسأل المشاركین ما یلي 1.5.7

 ما األسئلة التي لدیكم بشأن الصفات الالزمة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ ►

 )دقیقة 20( الفرز الذاتي الفردي    1.6الخطوة 
 التقییم الذاتي :األسلوب
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 :  أخبر المشاركین بما یلي 1.6.1

تذكر أننا  . سنقوم اآلن بإجراء تمرین لك على الفحص الذاتي وفقًا للصفات الفردیة التي ناقشناھا للتو
فقط، ولیس عن جارك، ولیس عن أشخاص آخرین ترید أن یعملوا ضمن مجموعة   أنتنتحدث عنك 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بك نبدأ الفرز الذاتي الفردي بأسئلة ستجیب  .  مكّوِ
بعد انتھاء الجلسة، یمكنك االستمرار في التفكیر في إجاباتك على ھذه األسئلة التي  . علیھا بنفسك 
اعتبر ھذه  .  على تحدید ما إذا كانت مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مناسبة لك أم الستساعدك 

 .  األسئلة كبدایة

 . اطلب من كل مشارك في الدائرة أن یستدیر، بحیث یتجھ للخارج وال ینظر إلى المشاركین اآلخرین 1.6.2

استخدم  : مالحظة. (یأخذوا الفول بید واحدة اطلب من المشاركین أن . حبة فول على كل مشارك 20وزع  1.6.3
 .) حبات فول أكثر من األسئلة حتى یتمتع المشارك بمزید من الخصوصیة

 :  أخبر المشاركین بما یلي 1.6.4

إذا كان بإمكانكم اإلجابة بنعم، فانقلوا حبة واحدة  . سوف أطرح علیكم بعض األسئلة حول صفاتكم الفردیة
وإذا لزم األمر، فاطلبوا من (بالنفي، أو لم تكونوا متأكدین، فال تنقلوا حبة فول  إذا أجبتم . إلى الید األخرى 

 ). المشاركین إغالق أعینھم لمزید من الخصوصیة

، مع منحھم بعض الوقت بین األسئلة 4اطرح على المشاركین األسئلة الستة عشر الموجودة في المربع  1.6.5
 .  التخاذ قرار بشأن إجابتھم

 أسئلة ُيجاب علیھا بنعم أو بال بشأن الفرز الذاتي الفردي: 4المربع 
 ھل أنت مھتم بتطویر نفسك ومساعدة اآلخرین على تطویر أنفسھم؟ .1

 ھل أنت مسؤول بما یكفي لالنضمام إلى مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ .2

 االدخار واإلقراض الداخلي؟ھل أنت أمین بما یكفي لالنضمام إلى مجموعات  .3

 ھل أنت موثوق بما یكفي لالنضمام إلى مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ .4

 ھل أنت منضبط وصبور بما یكفي لالنضمام إلى مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ .5

 ھل یمكن أن تكون منصفًا تجاه اآلخرین؟ .6

 ھل لدیك الوقت الكافي لحضور اجتماعات المجموعة؟ .7

 أنت مستعد لحضور اجتماعات المجموعة بانتظام؟ھل  .8

 ھل تقیم على بعد مناسب من مكان اجتماع المجموعة؟ .9

 ھل أنت مرتاح للتحدث في مجموعة؟  .10

 ھل أنت على استعداد لمشاركة المعلومات والمعرفة مع اآلخرین في المجموعة؟ .11

 ھل یمكنك االستماع باھتمام بینما یتحدث اآلخرون؟ .12

 دراسة األفكار التي قد تختلف معھا؟ ھل أنت قادر على  .13

 ھل أنت على استعداد دائًما الحترام قرارات المجموعة؟  .14

ھل ستكون قادًرا على ادخار المال لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، حتى لو لم یكن ذلك منتظًما   .15
 بشكل دائم؟

 داخلي؟ھل ستدعمك عائلتك أو أقاربك لالنضمام إلى مجموعات االدخار واإلقراض ال .16
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اطلب من المشاركین فتح أعینھم، وإحصاء عدد الحبوب التي نقلوھا إلى أیدیھم األخرى، ثم إعادة كل   1.6.6

 . الحبوب إلى كومة، قبل االلتفاف إلعادة االنضمام إلى المجموعة الكبیرة

 :  أخبر المشاركین بما یلي 1.6.7

م على ھذه األسئلة قبل اتخاذ قرار باالنضمام إلى  كما قلت سابقًا، یرجى االستمرار في التفكیر في إجاباتك
قد یكون ھناك أشخاص یمكنھم القول إنھم مستعدون بالفعل  . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

وقد یكون ھناك أشخاص غیر متأكدین مما إذا كان بإمكانھم ادخار ما یكفي، ویتساءلون عما إذا  . للبدء
تذكر أننا قلنا إنھ لیس إلزامیًا االدخار في كل اجتماع،  . عات أم الكانوا سیتمكنون من حضور االجتما

قد یكون ھناك أشخاص  . وإن االجتماعات یجب أن تكون قصیرة ومجدولة بما یناسب جمیع األعضاء
یمكنھم اتخاذ ھذا القرار  .  قرروا عدم المشاركة في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في ھذا الوقت

 .  یجب أن یكون ھذا القرار اختیاًرا فردیًا. نبغي ألحد أن یظن بھم سوًءابشكل خاص وال ی 

قد یؤدي إجبار شخص ال یشعر بأنھ مستعد لالنضمام إلى مجموعة إلى حدوث مشكالت، لذلك ال تجبر  
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في  نفسك أو أي شخص آخر على االنضمام إلى مجموعة مكّوِ

ستكون ھناك مجموعات أخرى تتشكل مع مرور الوقت في ھذا المجتمع، لذا یمكنك اختیار  . الوقتھذا 
 .االنضمام الحقًا

 ) دقائق 5(الملخص والخاتمة     1.7الخطوة 
 :  اسأل المشاركین ما یلي 1.7.1

 ھل لدیكم أسئلة حول أي شيء ناقشناه خالل ھذا االجتماع؟ ►

: أخبر المشاركین أن موضوع االجتماع التالي ھو.  ومكان االجتماع التالياتفق على تاریخ ووقت  1.7.2
 . المجموعات وتكوین المجموعات والحوكمة

 : اسأل المشاركین. قیِّم االجتماع سریعًا 1.7.3

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 ما الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ ►

 .باختتام االجتماعاشكر المشاركین وقم   1.7.4
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 المجموعات وتكوين المجموعات والحوكمة: 2الوحدة 

 ) ساعة وأربعون دقیقة(دقیقة  100: الوقت اإلجمالي الالزم
 2أھداف الوحدة 

 : بما یلي  2سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 .أعضائھا تحدید ظروف وخصائص المجموعات النشطة والممكَّنة والمستدامة ومسؤولیات  .1

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بھم  .2  . تحدید عضویة المجموعة المكّوِ

 . مراجعة حوكمة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .3

تناقض األدوار والمسؤولیات بین الجمعیة العمومیة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي واللجنة   .4
 .اإلداریة

 مالحظة للمدرب 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض  تمت كتابة  ھذه الوحدة بافتراض أن عدد المشاركین یعادل مجموعة واحدة مكّوِ

إذا كان ھناك عدد كاٍف من المشاركین الموجودین لمجموعتین أو أكثر، فاستخدم  ).  شخًصا  30-15(الداخلي 
ناسب، حیث یرغب جمیع  لدعوة المشاركین للتحرك جسدیًا وتشكیل مجموعات منفصلة ذات حجم م   2.5الخطوة 

 .األعضاء في العمل معًا

في جلسة   3و 2إذا كنت تعمل مع مجموعة واحدة فقط، وإذا رغب األعضاء في ذلك، فمن الممكن دمج الوحدتین 
یجب أن تتأكد من وجود وقت كاٍف للقیام بكل خطوة بعنایة، دون . واحدة إلنھاء وحدات التدریب بشكل أسرع

ال تدع المجموعة تختار اللجنة اإلداریة خارج االجتماع . انتخابات نزیھة وشفافة للجنة اإلداریةتسرع، وإجراء 
 . التدریبي، ألنھم قد یعینون بكل بساطة القادة التقلیدیین دون انتخابات مناسبة

 المواد المطلوبة
ورقة شجر، مسمار، قلم، عود كبریت، ملعقة،  (شیئًا محلیًا قمَت بجمعھا  20شنطة أو كیس أو سلة بھا حوالي  •

 .) كورة، حجر، إلخ

 قلم •

 ) حسب عدد المشاركین( نموذج تسجیل واحد أو أكثر  •

 )دقیقة  15(  1تلخیص الوحدة    2.1الخطوة 
 أسئلة مفتوحة ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

 :  اسأل المشاركین ما یلي 2.1.1

اعتقادك أنھا   سببأنھ أھم نقطة تم طرحھا في االجتماع األخیر واشرح  ترىشارك مع، جارك، ما 
 . شارك إجاباتك على ھذا السؤال في المجموعة الكبیرة خالل بضع دقائق. مھمة

أو بضعة أزواج إذا كانت  (دقائق للمناقشة، قم بدعوة كل زوج من المشاركین   5-3بعد منح المجموعات  2.1.2
 . لمشاركة أفكارھم واشكرھم )  المجموعة كبیرة 

 : االعتماد على أفكار المجموعة، والتأكید على ھذه النقاط الرئیسیة، وإخبار المشاركین ما یلي 2.1.3

اإلقراض الداخلي، حیث إن الفرد ھو الفرز الذاتي الفردي مھم للغایة في مجموعات االدخار و •
 .محور عمل المجموعة

القدرة على ) ب(السمات والقیم و) أ: ( فئات 3الفرز الذاتي الفردي یدرس الصفات الفردیة في  •
 .الوضع االجتماعي واالقتصادي ) ج(المشاركة في مجموعة و
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نة لمجموعات یساعد تخصیص الوقت للفرز الذاتي الفردي على ضمان نجاح المجموعات المكوِّ  •
 .االدخار واإلقراض الداخلي

ھنئ المشاركین على إجراء الفرز الذاتي الفردي وعلى اتخاذ قرار بأن لدیھم الصفات الالزمة للمشاركة  2.1.4
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  . في المجموعة المكّوِ

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    2.2الخطوة 
 بصوت مرتفع القراءة  :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 2.2.1

 سوف تقوم بما یلي خالل اجتماع الیوم

 التحدث عن كیفیة تكوین مجموعة نشطة وممكنة ومستدامة •

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بكم •  تحدید عضویة المجموعة المكّوِ

 الداخليمراجعة كیفیة إدارة مجموعات االدخار واإلقراض  •

 مناقشة كیف أن اللجنة اإلداریة ترتبط بالمجموعة •

 ) دقائق 10(األشیاء الموجودة في الشنطة    2.3الخطوة 
 لعبة القراءة  :األسلوب

 . أفرغ األشیاء العشرین على حصیرة أو على األرض. اطلب من المشاركین التجمع حولك 2.3.1

اطلب من المشاركین تسمیة األشیاء واحدًا تلو اآلخر، وقم أنت بالتقاط كل شيء على حدة وإعادتھ إلى  2.3.2
 ). تأكد من أن األشخاص ال یمكنھم رؤیة األشیاء بمجرد وضعھا في الشنطة(الشنطة 

اطلب من بقیة  . اطلب من ھذا الشخص تسمیة كل شيء موجود في الشنطة. اطلب متطوًعا واحدًا 2.3.3
قد یساعدك أن تدّون ما : مالحظة. (أِكّد على أال یتحدث أحد أو یُذِكّر المتطوع.  لمجموعة التزام الصمتا

 .)یقولھ المتطوع حتى ال یكرره 

عندما یتعذر على المتطوع تذكر أي شيء آخر، اطلب من المشاركین اآلخرین المساعدة اآلن في ذكر  2.3.4
حتًما من تسمیة جمیع األشیاء، بینما ستتمكن المجموعة األكبر  لن یتمكن المتطوع. أسماء بقیة األشیاء

 . من المساعدة في تسمیة جمیع األشیاء تقریبًا

 :  اسأل المتطوع ما یلي 2.3.5

 كیف شعرت عندما حاولت تذكر كل األشیاء؟ ماذا حدث؟ ►

 كیف شعرت عندما ساعدتك المجموعة على تذكر كل األشیاء؟ ماذا حدث؟ ►

 : المجموعة األكبر ما یلياسأل  2.3.6

 ماذا یخبرنا ھذا التمرین عن العمل معًا في مجموعة؟  ►

 : قد یتضمن ذلك. لخص الدروس المستفادة من ھذا التمرین  2.3.7

 .أھمیة العمل معًا •

 . كثیر من األشخاص أفضل من شخص واحد •

 . یمكن للمجموعة تحقیق ھدف ما بالعمل معًا •
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 )دقیقة 30(المجموعات الناجحة    2.4الخطوة 
 مجموعات زوجیة، واستفسار تقديري، ومحاضرة مصغرة :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 2.4.1

اختر أفضل  . فِكّر لدقیقة بشكل فردي في المجموعات التي تنتمي إلیھا؛ سواء اآلن أو في الماضي
 . كانت أكثر نجاًحامجموعة تنتمي إلیھا؛ المجموعة الناجحة أو التي 

 :  أخبر المشاركین بما یلي 2.4.2

ھذه المجموعة ناجحة ) أو یجعل(استدر إلى الشخص المجاور لك وناقش السؤال التالي؛ ما الذي جعل 
 . جدًا؟ بعد ذلك، ستشارك إجاباتك في المجموعة الكبیرة 

 . دقائق تقریبًا 5دع المجموعات الزوجیة تتناقش لمدة   2.4.3

من بعض المجموعات الزوجیة أن تشارك العوامل التي حددتھا والتي جعلت المجموعة ناجحة  اطلب  2.4.4
 .  جدًا

، موضًحا أن ھذه أمثلة على العوامل التي تفسر نجاح 8ثم اقرأ المعلومات الواردة في الجدول  2.4.5
نة ل. المجموعات مجموعات یسلط العمود الثالث الضوء على العوامل الخاصة بالمجموعات المكّوِ

باإلجابات من المجموعات  8تأكد من ربط المعلومات الواردة في الجدول . االدخار واإلقراض الداخلي
 .  الزوجیة

 ما الذي يؤدي إلى نجاح المجموعات؟ : 8الجدول 
 مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   المشاركون  المجموعات  

تضم  . 1
المجموعات  

الناجحة أعضاء 
یتمتعون بصفات  

فردیة مفیدة  
 .ومناسبة

 : یكون األعضاء
 أمناء وموثوقین  •
 مراعین ومحترمین لآلخرین  •
 صبورین ومستمعین جیدین  •
غیر خائفین من التحدث أو التعبیر   •

 عن آرائھم
 مجدین في العمل •
قادرین على المشاركة في المجموعة   •

 .) الوقت والمال إلخ(

قام األعضاء في مجموعات االدخار   •
واإلقراض الداخلي بتقییم الصفات 
الفردیة الخاصة بھم بشكل فردي،  

 . فضالً عن استعدادھم لالنضمام
قمت أنت بھذا التقییم الذاتي خالل  •

 . االجتماع األخیر
 

یتم تشكیل  . 2
المجموعات  

الناجحة باستخدام  
 . عملیة معینة

یمكن لألعضاء اختیار أعضاء آخرین   •
بحریة بناًء على الخبرة السابقة في 
 العمل معًا ومساعدة بعضھم بعًضا 

 . یثق األعضاء بعضھم ببعض •
 . ال یتم إجبار أحد على االنضمام  •
لدى األعضاء ھدف واضح ومتفق   •

 . علیھ
معقولة لدى المجموعة مساحة  •

 .لألنشطة التي ستقوم بھا

في مجموعات االدخار واإلقراض  •
الداخلي، یختار األفراد أعضاء آخرین  

 .ممن یشتركون في نفس الصفات
في مجموعات االدخار واإلقراض  •

الداخلي، یقرر أعضاء المجموعة 
نة لھا بأنفسھم من یجب أن ینضم   المكّوِ

ال یتم إجبار أي . إلى مجموعتھم 
بل قائد خارجي أو مجموعة من ق

 . محلي على قبول أي عضو
نة  • تتكون المجموعات المكّوِ

لمجموعات االدخار واإلقراض 
عضًوا، حتى   30إلى  15الداخلي من 

 . یمكن إدارة االجتماعات بشكل فعال
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 مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   المشاركون  المجموعات  
المجموعات  . 3

الناجحة بھا  
أعضاء على قدر  

 . من المسؤولیة

 : األعضاء
لدیھم الوقت لحضور االجتماعات  •

 . بانتظام 
 منضبطون  •
 یشاركون بفعالیة •
 مطلعون بشكل جید  •
 یدفعون المستحقات في موعدھا •
 یدیرون األموال على نحو مالئم •

في مجموعات االدخار واإلقراض  •
الداخلي، یتم تدریب األعضاء على 

 . معرفة مسؤولیاتھم وأدائھا
قد تكون ھناك غرامات عندما ال  •

 .یضطلع األعضاء بمسؤولیاتھم
 
 

 

المجموعات  . 4
الناجحة بھا قادة  

 .مؤھلون

 : القادة 
 محترمون ویمكن االعتماد علیھم  •
 نشطون  •
 منصفون  •
 أقویاء وغیر متعسفین  •
 منظمون جیدًا  •
قادرون على مساعدة المجموعة  •

 للوصول إلى توافق في اآلراء 

في مجموعات االدخار واإلقراض  •
الداخلي، یختار أعضاء المجموعة 

نة لھا قادتھم من   .بین األعضاءالمكّوِ
في مجموعات االدخار واإلقراض  •

الداخلي، یتم تدریب قادة المجموعة 
نة لھا بعنایة ألداء واجباتھم   .المكّوِ

یمكن استبدال قادة المجموعة إذا لم   •
 . یؤدوا واجباتھم 

المجموعات  . 5
الناجحة لدیھا  

قواعد واضحة  
 . تتبعھا

 یساعد األعضاء في تحدید القواعد  •
 األعضاء جمیعًا القواعد یعرف  •
یحترم كل من األعضاء والقادة  •

 القواعد التي تضعھا المجموعة

نة لمجموعات  • تضع المجموعات المكّوِ
  دستورااالدخار واإلقراض الداخلي 

 .مكتوبًا
یتم تطبیق الدستور بالتساوي على كافة   •

 . األعضاء بما في ذلك اللجنة اإلداریة
 

   .تعلیقات أو أسئلة حول عوامل نجاح المجموعاتاسأل إذا كانت ھناك أي  2.4.6

 : أخبر المشاركین بما یلي 2.4.7

عندما یتم تنظیم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي دون االلتفات إلى العوامل التي ناقشناھا للتو،  
ستساعدك  . فیمكن أن یؤدي ذلك إلى خالفات وتوترات من شأنھا أن تتسبب في انھیار المجموعة

ات التالیة في تكوین مجموعات یمكنھا ممارسة أسالیب مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  الخطو 
 . بنجاح

 ) دقیقة 15(تكوین المجموعات وتسجیل أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي    2.5الخطوة 
 التسجیل الطوعي  :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي   2.5.1

قررتم المشاركة في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي وفكرتم في خصائص  أن  اآلن بعد •
 .  المجموعات الجیدة، تحتاجون إلى التحقق من عضویة مجموعتكم 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ینبغي أن تضم  •  30-15تذكروا أن المجموعة المكّوِ
 .  عضًوا

قون بھم وتریدون العمل معھم بشكل منتظم، لمدة  یجب أن تُشكلوا مجموعة من األشخاص الذین تث •
 .عام كامل
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ال ینبغي إجبار أي . تذكر أن األعضاء یمكنھم بحریة اختیار من یریدون تكوین مجموعة معھم  •
 . شخص على االنضمام إلى مجموعة معینة

ألسماء واطلب  اقرأ قائمة ا.  اطلب من كل مشارك ذكر اسمھ، واكتب أسماء األعضاء في نموذج التسجیل   2.5.2
من المشاركین رفع أیدیھم إذا وافقوا على أن جمیع األشخاص المدرجین في القائمة ینبغي أن یشكلوا معًا 

وإذا لم یرفع البعض  . إذا رفع جمیع المشاركین أیدیھم، فاشكرھم . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
بمجرد االنتھاء من قائمة . التصحیحات  أیدیھم، فاعمل معھم من أجل اتخاذ قرار بشأن التغییرات أو

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   األعضاء، قم بتھنئة األعضاء على تشكیل المجموعة المكّوِ
 ).كرر العملیة إذا كانت ھناك مجموعات متعددة (الخاصة بھم 

 ) دقیقة  20(نظرة عامة على حوكمة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي    2.6الخطوة 
  القیاس، ومحاضرة قصیرة، واختبار قصیر :األسالیب

 :  ابدأ ھذه الخطوة بإخبار المشاركین بما یلي. اطلب من كل المشاركین الجلوس معًا الختتام االجتماع 2.6.1

نة لمجموعات اال الجمعیة العمومیة ) أ : (دخار واإلقراض الداخليھناك جھتان في المجموعات المكّوِ
سأقدم اآلن أدواًرا ومسؤولیات ھاتین الجھتین والدستور الذي یحكم قراراتھما  . اللجنة اإلداریة) ب(و

 .وأعمالھما

).  أو منطقتھم (المسؤولین المنتخبین، والناخبین في بلدھم /اطلب من المشاركین التفكیر في الحكومة 2.6.2
 : اطرح علیھم األسئلة التالیة

 ]المسؤولون المنتخبون: اإلجابة[من یقود البالد ویدیر مواردھا؟  ►

 ] الناخبون: اإلجابة[من یختار المسؤولین المنتخبین؟  ►

 :قل

وبمجرد انتخاب القادة، یجب علیھم احترام العدید  . الناخبینكما قلتم للتو، فإنھ یتم انتخاب القادة من قبل  
 . تمثل ھذه القوانین دستور الدولة. من القواعد والقوانین التي تحدد كیفیة إدارة البالد

:  اإلجابة[ماذا یمكن أن یحدث إذا كان المسؤولون المنتخبون ال یقودون وال یدیرون بشكل صحیح؟   ►
وِضّح  . ولین المنتخبین عن طریق االنتخابات، وفق دستور البالدیمكن للناخبین التخلص من المسؤ

 .] الستبدال المسؤولین المنتخبین) على سبیل المثال، االنقالبات(أن ھناك طرقًا قانونیة وغیر قانونیة 

 :  أخبر المشاركین بما یلي 2.6.3

 .  قشناه للتوتتم إدارة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بطرق تشبھ إلى حد كبیر ما نا •

یحدد ما تریده مجموعات االدخار   دستور مكتوبفكل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لدیھا  •
، وكیف ستتم إدارتھا، وكیف سیتم انتخاب األشخاص الذین  )غرضھا وأھدافھا(واإلقراض الداخلي 

الدستور الخاص بكم  سوف تضعون . كما یتضمن أیًضا قواعد أخرى. سیدیرونھا، وما صالحیاتھم 
بمزید من  دستور مجموعتكم وسوف نساعدكم في اجتماع مستقبلي في دراسة . خطوة بخطوة 

 .  التفصیل ووضع اللمسات األخیرة علیھ

فجمیع أعضاء . لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الناخبین في الدولةالجمعیة العمومیة  تشبھ   •
ویمكن لجمیع أعضاء . ضاء في الجمعیة العمومیةمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھم أع 

 ).  حیث یكون لكل شخص صوت واحد( مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التصویت 

حیث  .  الخاصة بمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الحكومة في الدولة اللجنة اإلداریةتشبھ   •
سب وَحَملَة المفاتیح، ویتم انتخاب  تتألف اللجنة اإلداریة من رئیس وأمین سر وأمین صندوق والمحا

یحق لجمیع أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض . اللجنة اإلداریة من قبل الجمعیة العمومیة
 .الترشح لمنصب في اللجنة اإلداریة) الجمعیة العمومیة(الداخلي 
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لجنة اإلداریة  وال تنتخب الجمعیة العمومیة ال . أمام الجمعیة العمومیة مسؤولةتكون اللجنة اإلداریة  •
 .  فحسب، بل یمكنھا أیًضا عزل اللجنة اإلداریة واستبدالھا إذا لم تؤِد وظیفتھا بشكل جید 

تكون الجمعیة العمومیة مسؤولة عن وضع قواعد مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في شكل  •
 . ذه القواعدكما تكون اللجنة اإلداریة مخولة من قبل الجمعیة العمومیة لتطبیق ھ . مكتوب دستور

لمناقشة    اجتماع خاصفي حال عدم احترام قواعد الدستور، یمكن للجمعیة العامة أن تختار عقد   •
ومرة أخرى، یمكن أن یشمل ذلك استبدال أعضاء اللجنة  . المشاكل واتخاذ القرارات لتصحیحھا

 . اإلداریة إذا رأت الجمعیة العمومیة أنھم ال یقومون بعملھم بشكل صحیح

تحقق من فھم المعلومات الواردة أعاله من خالل طرح أسئلة صواب أو خطأ السریعة تلك على  2.6.4
إذا أجاب شخص ما على سؤال بشكل غیر صحیح، فاسأل اآلخرین عما إذا كانوا یوافقون  .  المشاركین

ن تأكد من أ ".  أنت مخطئ"دعھم یصححون أنفسھم، بدالً من أن تقول . على ذلك أو ال یوافقون
 . المشاركین یفھمون بوضوح سبب كون اإلجابة صحیحة أو خاطئة

 ]صواب[. یتم انتخاب اللجنة اإلداریة من قِبل الجمعیة العمومیة ►

 ] صواب[. یعتبر أعضاء اللجنة اإلداریة جزًءا من الجمعیة العمومیة ►

 ] خطأ[ . یُنتخب الكبار فقط في اللجنة اإلداریة ►

 ]خطأ[. القواعد التي تتبعھا الجمعیة العمومیةتحدد اللجنة اإلداریة  ►

 ]خطأ[ . لجنة اإلداریة تغییر الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخليل یمكن ►

 ]صواب[. یمكن للجمعیة العامة عزل اللجنة اإلداریة واستبدالھا ►

 ] خطأ[. ال یستطیع قادة اللجنة اإلداریة التصویت ►

 ) دقائق 5(الملخص والخاتمة     2.7الخطوة 
 :  اسأل المشاركین ما یلي 2.7.1

 ھل لدیكم أسئلة حول أي شيء ناقشناه خالل ھذا االجتماع؟ ►

أخبر المشاركین أن موضوع االجتماع  . اتفق مع المجموعة على تاریخ ووقت ومكان االجتماع التالي 2.7.2
ا كانت ھناك مجموعات إذ : مالحظة. (مسؤولیات األعضاء واللجنة اإلداریة واالنتخابات : التالي ھو

 .خالل الجلسات المشتركة  ولیسمتعددة، فسیتم تقدیم باقي وحدات التدریب لكل مجموعة على حدة، 

 : اسأل المشاركین. قیِّم االجتماع سریعًا 2.7.3

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 ما الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ ►

 .االجتماع  اشكر المشاركین وقم باختتام  2.7.4
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 نموذج تسجیل أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي: المستند ب
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 قصد تُركت ھذه الصفحة فارغة عن 
  



 45صفحة  |  5.1.1sدلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  | ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 

 مسؤولیات األعضاء واللجنة اإلدارية واالنتخابات: 3الوحدة 

 )ساعتان وخمس وثالثون دقیقة(دقیقة  155: الوقت اإلجمالي الالزم
 3أھداف الوحدة 

 : بما یلي  3سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 تحدید مسؤولیات جمیع األعضاء وأھمیتھا .1

 اللجنة اإلداریة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مراجعة المسؤولیات وتحدید صفات قادة   .2

 االتفاق على إجراءات انتخاب عادلة ودیموقراطیة .3

 انتخاب قادة اللجنة اإلداریة من ذوي الصفات والقدرات المطلوبة .4

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الخاصة بھم .5  اختیار اسم للمجموعة المكّوِ

 المواد المطلوبة  
 ) كل غطاء بھ فتحة صغیرة (لونة مع أغطیة صنادیق مختلفة م 5 •

الحظ أن األحجار أو حبات الفول یجب أن تتناسب مع  . حجر صغیر أو حبة فول لكل مشارك للتصویت •
 .  الفتحة الموجودة في غطاء الصندوق

 )دقیقة  15(  2تلخیص الوحدة    3.1الخطوة 
  أسئلة مفتوحة ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

 : اسأل المشاركین ما یلي 3.1.1

اعتقادك أنھا   سببأنھ أھم نقطة تم طرحھا في االجتماع األخیر واشرح  ترىشارك مع، جارك، ما 
 . شارك إجاباتك على ھذا السؤال في المجموعة الكبیرة خالل بضع دقائق. مھمة

أو بضعة أزواج إذا كانت  (دقائق للمناقشة، قم بدعوة كل زوج من المشاركین   5-3بعد منح المجموعات  3.1.2
 . لمشاركة أفكارھم واشكرھم )  المجموعة كبیرة 

 : االعتماد على أفكار المجموعة، والتأكید على ھذه النقاط الرئیسیة، وإخبار المشاركین ما یلي 3.1.3

ة أخرى، عندما یقوم أعضاء تنجح مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، مثل أي مجموع •
المجموعة بتقییم صفاتھم الخاصة ذاتیًا بشكل فردي، واختیار أعضاء المجموعة اآلخرین ممن لدیھم  
نفس ھذه الصفات، وتحدید من ینبغي أن ینضم إلى مجموعتھم، واالضطالع بمسؤولیاتھم على نحو  

في على نحو خاص تعتبر ھذه العوامل مھمة . دستورھم جدي، وانتخاب قادة مؤھلین، ومعرفة 
مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي نظًرا ألن مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي تتضمن 

 . أموال األعضاء

 .دستور مكتوبكل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لدیھا  •

ویمكن  . الجمعیة العمومیةفجمیع أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھم أعضاء في  •
حیث یكون لكل شخص صوت  (لجمیع أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التصویت 

 ).  واحد

التابعة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من رئیس وأمین سر وأمین   اللجنة اإلداریةتتألف  •
 . صندوق والمحاسب وَحَملَة المفاتیح
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تكون الجمعیة العمومیة مسؤولة عن وضع  . أمام الجمعیة العمومیة مسؤولةتكون اللجنة اإلداریة  •
كما تكون اللجنة اإلداریة  . مكتوب دستورقواعد مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في شكل 

 . مخولة من قبل الجمعیة العمومیة لتطبیق ھذه القواعد

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    3.2الخطوة 
 مرتفع  القراءة بصوت :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 3.2.1

 سوف تقوم بما یلي خالل اجتماع الیوم

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  •  مناقشة مسؤولیاتكم مع أعضاء المجموعة المكّوِ

 مراجعة المناصب في اللجنة اإلداریة ومسؤولیات وصفات كل منصب  •

 انتخاب قادة اللجنة اإلداریة الخاصة بكم •

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الخاصة بكم •  اختیار اسم للمجموعة المكّوِ

 )دقیقة 30(مسؤولیات األعضاء    3.3الخطوة 
  مجموعة كبیرة، ومجموعات صغیرة، وطرح األفكار  :األسالیب

الجمعیة  قم بدعوة المشاركین للتفكیر في االجتماعات السابقة وخاصة االجتماع األخیر عندما ناقشوا  3.3.1
 : اسأل المشاركین في المجموعة الكبیرة ما یلي.  العمومیة واللجنة اإلداریة

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟ ►  ما مسؤولیات جمیع أعضاء المجموعة المكّوِ

بمجرد  . 5من المربع  3و 2من المحتمل أن یذكروا المسؤولیتین . دع المشاركین یجیبون على السؤال
 .  مسؤولیات  7للوصول إلى قائمة نھائیة بھا  5انتھاء المشاركین من اإلجابة، استخدم القائمة في المربع 

المسؤولیات السبع الرئیسیة لجمیع أعضاء المجموعة المكوِّنة لمجموعات  : 5المربع 
 االدخار واإلقراض الداخلي

 .أنشطتھا انتخاب اللجنة اإلداریة ومراقبة .1

 . وضع دستور للمجموعة وتعدیلھ عند الحاجة .2

 .حضور جمیع االجتماعات .3

 .التحدث خالل االجتماعات والمساھمة في قرارات المجموعة .4

 . االدخار بانتظام والمساھمة في الصندوق االجتماعي بانتظام  .5

 . السداد في الوقت المحدد، عندما یقترضون .6

 . اآلخرین على التطور مادیًا وروحیًا واجتماعیًاتطویر الذات ومساعدة األعضاء  .7

 
.  قم بتخصیص إحدى المسؤولیات المذكورة أعاله لكل مجموعة. مجموعات 7قِسّم المشاركین إلى    3.3.2

 . واطلب من كل مجموعة مناقشة ما یمكن أن یحدث إذا لم یلتزم األعضاء بمسؤولیاتھم 

ادعُ المشاركین اآلخرین إلضافة المعلومات . مجموعة لتقدیم تقریر عن عملھادقائق، قم بدعوة كل   5بعد  3.3.3
 . الستكمال إجابات المشاركین 9استخدم المعلومات الواردة في الجدول . حسب الحاجة
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 أھمیة مسؤولیات أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي : 9الجدول 
 في حال عدم التزام األعضاء بھذه المسؤولیة  األعضاء مسؤولیة 

انتخاب اللجنة اإلداریة ومراقبة 
 أنشطتھا

 . قد ال یمثل القادة األعضاء أو یعملون لمصلحتھم  •
 .قد یسيء القادة استخدام مناصبھم  •

وضع دستور لمجموعات االدخار 
 واإلقراض الداخلي وتعدیلھ عند الحاجة 

 قواعد لتوجیھ عملیاتھا لن یكون للمجموعة  •
 لن تخدم قواعد المجموعة مصالح األعضاء  •

لن یعرف األعضاء ما یحدث في مجموعتھم ولن یشاركوا في صنع   حضور جمیع االجتماعات
 القرار، وال سیما كیفیة استخدام األموال  

التحدث خالل االجتماعات والمساھمة  
 في قرارات المجموعة

 رات المجموعةقد ال یستفید األعضاء من قرا

االدخار بانتظام والمساھمة في 
 الصندوق االجتماعي بانتظام

 لن ینمو الصندوق الرئیسي •
 قد ال تكون ھناك أموال متاحة في حاالت الطوارئ  •

السداد في الوقت المحدد، عندما 
 یقترضون  

 لن ینمو الصندوق الرئیسي •
 لن یتمكن األعضاء اآلخرون من االقتراض  •

ومساعدة األعضاء تطویر الذات 
اآلخرین على التطور مادیًا وروحیًا  

 . واجتماعیًا

سینتھي األمر بالعضو إلى حال أسوأ من المشاركة في مجموعات  •
 االدخار واإلقراض الداخلي

إذا تخلف بعض األعضاء عن الركب فیما یتعلق بتطویرھم، فقد   •
 یؤدي ذلك إلى حدوث صراع مع األعضاء اآلخرین 

ضاء على المساعدة عندما یحتاجونھا، فقد ال إذا لم یحصل األع •
 یتمكنون من الوفاء بالتزاماتھم تجاه المجموعة

 
 ) دقیقة 30(مسؤولیات وصفات اللجنة اإلداریة    3.4الخطوة 

  مجموعات صغیرة وطرح األفكار :األسالیب
 :  أخبر المشاركین بما یلي 3.4.1

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي تتألف اللجنة اإلداریة من  مناصب؛    7في المجموعة المكّوِ
في ھذه  . ویتم انتخاب كل ھذه المناصب. َحَملَة مفاتیح 3رئیس وأمین سر وأمین صندوق والمحاسب و

المفاتیح، ثم  الخطوة، ستراجع مسؤولیات الرئیس، والسكرتیر، وأمین الصندوق، والمحاسب، وَحَملَة 
 . ستحدد الصفات التي یحتاجھا الشخص الذي سیضطلع بھذه المسؤولیات

ستركز على رئیس   1أخبر المشاركین أن المجموعة . قّسم المجموعة إلى خمس مجموعات صغیرة  3.4.2
ستركز على أمین سر مجموعة االدخار   2مجموعة االدخار واإلقراض الداخلي، وأن المجموعة 

ستركز على أمین صندوق مجموعة االدخار واإلقراض الداخلي؛   3لي، وأن المجموعة واإلقراض الداخ
 . ستركز على َحَملَة المفاتیح 5ستركز على المحاسب؛ وأن المجموعة  4وأن المجموعة 

امنح  (تأكد من أن كل شخص یمكنھ سماع مسؤولیات جمیع األعضاء . اقرأ المھام المحددة للمجموعات 3.4.3
 ). دقائق للعمل على مھمتھم   10المجموعات حوالي 

الرئیس، أو السكرتیر، أو أمین الصندوق، أو  (استمع إلى مسؤولیات رئیس اللجنة اإلداریة المحدد لك  •
 ).  المحاسب، أو حامل المفتاح

o )المسؤولیات"و" نوع القائد " 2و 1أدناه، العمودین  10اقرأ الجدول : مالحظة (." 

 .  التي یحتاجھا القائد المكلف لك للقیام بھذه المسؤولیات بشكل صحیح الصفاتاطرح األفكار بشأن قائمة  •
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o )الصفات "  3، العمود 10ال تشارك في الوقت الحالي المعلومات من الجدول : مالحظة (." 

 . بشأن القائد المخصص لكم مع المجموعة الكبرىاستعدوا لمشاركة إجاباتكم  •

 القائمة الرئیسیة لمسؤولیات وصفات رئیس اللجنة اإلدارية: 10الجدول 
 الصفات  المسؤولیات  الرئیس 

:  1المجموعة 
رئیس مجموعة 

االدخار  
واإلقراض  

 الداخلي

ترأس االجتماعات والتأكد من أنھا تتبع   •
 اإلجراءات المناسبة 

 التأكد من اتباع الدستور واحترامھ •
الحفاظ على االنضباط وفرض غرامات  •

 حسب الحاجة  
تسھیل المناقشات والتأكد من سماع آراء  •

 الجمیع 
تسھیل الوصول إلى حلول للنزاعات بین   •

 المشاركین 
تمثیل مجموعات االدخار واإلقراض  •

 الداخلي أمام الغرباء وغیر األعضاء

 محترم •
 مثال للنزاھة •
 منصف وقادر على أن یكون حیادیًا  •
 نشط وغیر متعجرف  •
 لبق ودبلوماسي  •
یستمع لآلخرین ویأخذ آراءھم بعین   •

 االعتبار 
 صبور  •
 منظم •
 سھولة التحدث أمام اآلخرین  •
قادر على تلخیص آراء العدید من  •

 األشخاص 
:  2المجموعة 
أمین سر  

مجموعات 
االدخار  

واإلقراض  
 الداخلي

تسجیل جمیع المعامالت المالیة في دفتر   •
 التسجیالت 

تلخیص الوضع المالي لشؤون مجموعات  •
االدخار واإلقراض الداخلي في كل  

 اجتماع 
 تدوین محاضر االجتماعات، إذا لزم األمر •
مساعدة الوكیل المیداني في تحدیث   •

 سجالتھ أثناء زیارات المراقبة

قادر على قراءة وكتابة واستخدام   •
األرقام، وقادر على الحفاظ على حسابات  

 مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  
 جدیر بالثقة  •
 یُعتمد علیھ •
 منظم •

 

:  3المجموعة 
أمین صندوق  

مجموعات 
االدخار  

واإلقراض  
 الداخلي

االحتفاظ بصندوق القروش المقفل الذي   •
المجموعة یحتوي على النقود، وسجالت 

خالل الفترة بین االجتماعات وجلب  
 صندوق القروش إلى كل اجتماع

عد وإعالن المبالغ اإلجمالیة واألرصدة   •
 الخاصة باالجتماع

صرف القروض ودفعیات الصندوق   •
 االجتماعي

 جدیر بالثقة   •
 مثال للنزاھة وحسن التقدیر  •
 یقیم في بیت آمن •
 یُعتمد علیھ ویتحلى بالمسؤولیة  •
 عد النقود قادر على  •
 حذر ودقیق  •
 ھادئ ومنظم •

:  4المجموعة 
مسؤول عد نقود  

مجموعات االدخار  
 واإلقراض الداخلي 

تأكید كافة معامالت األعضاء  •
 واإلعالن عنھا

عد وإعالن المبالغ اإلجمالیة   •
 واألرصدة الخاصة باالجتماع

صرف القروض ودفعیات الصندوق   •
 االجتماعي

 جدیر بالثقة  •
 النقود قادر على عد   •
 حذر ودقیق  •
 ھادئ ومنظم •

َحَملَة  : 5المجموعة 
مفاتیح مجموعات  

االدخار واإلقراض  
 الداخلي

االحتفاظ بمفتاح قفل واحد خالل الفترة   •
بین االجتماعات وجلب المفتاح إلى كل 

 اجتماع 

 جدیر بالثقة  •
 یُعتمد علیھ ویتحلى بالمسؤولیة  •
 منظم •
 متاح دائًما عن الحاجة •
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 .  بدعوة كل مجموعة لمشاركة الصفات التي حددت أنھا مھمة، بالنظر إلى مسؤولیات قائدھم المكلفقم  3.4.4

بعد قیام كل مجموعة بالمشاركة، اسأل المشاركین اآلخرین عما إذا كانوا یرغبون في التعلیق أو طرح   3.4.5
ركون في ذكر صفة  إذا فشل المشا. كقائمة رئیسیة" الصفات " 3، العمود 10استخدم الجدول . سؤال

أخبر المشاركین أن االلتزام بالمواعید یمثل صفة مھمة .  مھمة جدًا، فیمكنك اآلن اقتراحھا كفكرة أخرى
 .فإذا تأخروا عن االجتماعات، فال یمكن أن یبدأ االجتماع: كلھاللجنة اإلداریة 

 : أخبر المشاركین بما یلي. قم بإنھاء ھذه الخطوة بموجز حسبما یلي 3.4.6

ناًء على ما قالھ الجمیع، ففي حین أن شخًصا ما قد یكون أمین صندوق جیدًا، فقد ال یكون نفس الشخص  ب
وفي حین أن بعض الصفات ھي نفسھا لجمیع القادة، إال أن ھناك حاجة أیًضا لصفات مختلفة  . رئیًسا جیدًا

 . اللجنة اإلداریة الخاصة بكم من المھم أن تتذكروا ذلك عند انتخاب قادة . للمناصب المختلفة

 )ساعة واحدة (إجراء انتخابات    3.5الخطوة 
  مناقشة في مجموعة كبیرة، ومحاضرة قصیرة، واتخاذ القرارات :األسالیب

 :  اسأل المشاركین ما یلي 3.5.1

 من واقع خبرتك، ما الذي یجعل االنتخابات عادلة وناجحة؟   ►

قد تشمل األفكار استخدام االقتراع  . دع جمیع المشاركین الذین یرغبون في التحدث یشاركون بأفكارھم 
 . السري، ووجود مراقبي االنتخابات، وإجراء االنتخابات على فترات زمنیة محددة، وما إلى ذلك

 :  یلي أخبر المشاركین بما 3.5.2

ھذه ھي مبادئ االنتخابات في . تطبق انتخابات قادة اللجنة اإلداریة اإلجراءات االنتخابیة الجیدة أیًضا
 . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 تجرى االنتخابات في بدایة كل دورة. وتستمر فترات المسؤولین المنتخبین طوال الدورة بأكملھا. •

مصداقیة، یجب حضور ثلثي األعضاء المسجلین على األقل. في وحتى تكون االنتخابات ذات  •
 ] أعضاء على األقل.Xحالتكم الحالیة، ھذا یعني أنھ یجب حضور [

یتم إجراء جمیع عملیات التصویت باالقتراع السري، وھو ما یعني أنھ لن یعرف أي شخص آخر   •
لتأثر بما یعتقده اآلخرون. ال لمن أعطیت صوتك. ھذا یعني أنھ یمكن للناس االختیار بحریة وعدم ا 

 یوجد تصویت برفع األیدي. 

ویتم إجراء االنتخابات على نحو منھجي في بدایة كل دورة جدیدة. یمثل ھذا فرصة لألعضاء لتغییر   •
 القادة بانتظام، ومع ذلك یمكنھم أیًضا التصویت للحفاظ على القادة الذین یقومون بأداء جید. 

اللجنة اإلداریة إلى االستبدال قبل ذلك وخالل الدورة، أو إذا كان ال یؤدي  وفي حال احتاج رئیس  •
 . واجباتھ، یجوز لألعضاء الدعوة إلجراء انتخابات خاصة

 :اشرح عملیة الترشیح لألعضاء 3.5.3

 . یمكن لألعضاء ترشیح أنفسھم، أو أن یتم ترشیحھم من قبل عضو آخر •

 . عضو ثانٍ یجب أن یكون كل ترشیح مدعوًما من قبل  •

وإذا كان الشخص ال . إذا تم ترشیح عضو، فیكون ھذا العضو حًرا في قبول أو رفض الترشیح •
 .  یرغب في أن یُرَشح لھذا المنصب، فیمكنھ رفض ذلك، كما ینبغي عدم الضغط علیھ

 . بھذه الطریقة، یحظى األعضاء باختیار حقیقي للقادة .  یجب ترشیح شخصین على األقل لكل منصب •
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نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المكونة من الرجال والنساء، یجب  في الم • جموعات المكّوِ
الرئیس، والسكرتیر، وأمین (شغل منصبین على األقل من مناصب اللجنة اإلداریة الثالثة التالیة 

 .  من النساء، باستثناء في حال لم یكن بمقدور أي امرأة القیام بواجبات المنصب) الصندوق

 ).إما أنت أو أحد أفراد المجتمع المدعوین(اتفق مع المجموعة على اختیار مراقب االنتخابات  3.5.4

أخبر  . الملونة المختلفة الصنادیقأظھر للمجموعة .  اشرح للمجموعة كیفیة عمل االقتراع السري 3.5.5
 :  المشاركین بما یلي

وللتصویت لمرشح،  . ثقب صغیر في الغطاءالصنادیق بھا .  یتم تمثیل كل مرشح بصندوق ألوان واحد
أشر إلى شجرة أو شجیرة بعیدة اخترتھا  (سیتم القیام بذلك سًرا .  ستضع حجًرا في الصندوق الذي تختاره 

لن یراك تصوت سوى مراقب االنتخابات ولن یعرف أي عضو آخر لمن أعطیت  ).  كنقطة للتصویت
 .  صوتك

أشر بوضوح ألعضاء المجموعة .  ین على األقل لمنصب الرئیسساعد المجموعة في تسمیة مرشحین اثن 3.5.6
 .المخصص لكل مرشح  الصندوقإلى 

 . قم بإجراء انتخابات الرئیس على النحو التالي 3.5.7

 . أعط كل شخص حجًرا صغیًرا  •

یضع الحجر في الصندوق الذي یختاره وھو متواٍر عن .  یذھب كل شخص بدوره إلى الصنادیق •
 .  األعضاء، ولكن تحت نظر مراقب االنتخاباتأعین 

عندما ینتھي جمیع األعضاء من التصویت، یؤكد مراقب االنتخابات أن عدد األحجار في كل  •
 . الصنادیق یساوي عدد الناخبین ویعلن فوز شخص واحد

یجب  (تیح كرر عملیة الترشیح واالنتخاب لمناصب السكرتیر وأمین الصندوق والمحاسب وَحَملَة المفا 3.5.8
أعضاء أو أكثر لشغل مناصب حامل المفاتیح، ویتم التصویت على َحَملَة المفاتیح الثالثة في  3ترشیح  

الحظ  .) یتم انتخاب األعضاء الثالثة الحاصلین على أكبر عدد من األصوات كَحَملَة مفاتیح. وقت واحد
 . وتون أیًضاأن األعضاء الذین تم انتخابھم بالفعل لمناصب اللجنة اإلداریة یص

 : بعد انتخاب أعضاء اللجنة اإلداریة، اطلب من كل منھم الوقوف وتكرار ما یلي 3.5.9

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھذه  كرئیسسوف أؤدي مسؤولیاتي " •  ."  للمجموعة المكّوِ

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخل كأمین سرسوف أؤدي مسؤولیاتي " • ي  للمجموعة المكّوِ
 ."  ھذه 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي    كأمین صندوقسوف أؤدي مسؤولیاتي " • للمجموعة المكّوِ
 ."  ھذه 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   كالمحاسبسوف أؤدي مسؤولیاتي " • للمجموعة المكّوِ
 ." ھذه 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   كحامل مفاتیحسوف أؤدي مسؤولیاتي " • للمجموعة المكّوِ
 ." ھذه 

 .  ادعُ األعضاء اآلخرین لإلشادة باللجنة اإلداریة الخاصة بھم 

 ) دقائق 10(اسم المجموعة    3.6الخطوة 
  طرح األفكار واتخاذ القرارات :األسالیب
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لمساعدة األعضاء في تحدید اسم مجموعتھم اطلب أفكاًرا خالل عملیة طرح األفكار  11استخدم الجدول  3.6.1
 ). یمكن للجمیع اقتراح أفكار لم یتم انتقادھا أو مناقشتھا(

 اختیار اسم المجموعة المكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي : 11الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  للمشاركة معلومات  الموضوع 

سوف تقررون اآلن  
 اسم مجموعتكم

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
یجب أن یكون اسم مجموعتكم مناسبًا   •

 . ألنشطتكم 
یمكن أن یعكس اسم مجموعتكم المكان  •

 .الذي تعیشون فیھ أو تلتقون فیھ 
یمكن أن یعكس اسم مجموعتكم ما تؤمنون   •

 .بھ

ما االسم الذي ترغبون في إطالقھ  ►
نة لمجموعات  على المجموعة المكّوِ
االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة  

 بكم؟  

 
بمجرد أن یقترح األعضاء عددًا من الخیارات السم المجموعة، ساعد الرئیس على تسھیل المناقشة  3.6.2

وإذا لزم األمر، فاطلب من  . المجموعةوساعد المجموعة على التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن اسم  
 .األعضاء التصویت برفع األیدي

 . ھنئ المجموعة على اختیار اسم لمجموعتھم 3.6.3

 

 ) دقائق 5(الملخص والخاتمة     3.7الخطوة 
 :  اسأل المشاركین ما یلي 3.7.1

 ھل لدیكم أسئلة حول أي شيء ناقشناه خالل ھذا االجتماع؟ ►

: أخبر المشاركین أن موضوع االجتماع التالي ھو.  ووقت ومكان االجتماع التالياتفق على تاریخ  3.7.2
 . الدستور والتوفیر وسالمة أصول المجموعة

 : اسأل المشاركین. قیِّم االجتماع سریعًا 3.7.3

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 ما الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ ►

  .المشاركین وقم باختتام االجتماعاشكر  3.7.4
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   تُركت ھذه الصفحة فارغة عن قصد 
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الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي وسیاسات االدخار  : 4الوحدة 
 وسالمة األصول

 )ساعتان وخمس وخمسون دقیقة(دقیقة  175: الوقت اإلجمالي الالزم
 4أھداف الوحدة 

 : بما یلي  4سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 مراجعة أھمیة الدستور المكتوب واستخدامھ .1

 توثیق القرارات التي تم اتخاذھا في اجتماعات سابقة  .2

 تحدید الھدف والحد األقصى لالدخار الذي سیوفره األعضاء لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .3

 دخار واإلقراض الداخلي وموعد ذلك تحدید كیفیة الحصول على معدات مجموعات اال  .4

 المواد المطلوبة  
 نموذج دستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي •

 قلم •

مرات أكبر من الحجر متوسط   5حوالي (حجر متوسط الحجم وحجر صغیر الحجم وحجر كبیر الحجم   •
 ) الحجم 

 التحضیر 
 تحدید الموردین المحلیین لمعدات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي وتكلفتھا  

 )دقیقة  15(  2تلخیص الوحدة    4.1الخطوة 
  أسئلة مفتوحة ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

 : اسأل المشاركین ما یلي 4.1.1

اعتقادك أنھا   سببأنھ أھم نقطة تم طرحھا في االجتماع األخیر واشرح  ترىشارك مع، جارك، ما 
 . شارك إجاباتك على ھذا السؤال في المجموعة الكبیرة خالل بضع دقائق. مھمة

أو بضعة أزواج إذا كانت  (دقائق للمناقشة، قم بدعوة كل زوج من المشاركین   5-3بعد منح المجموعات  4.1.2
 . لمشاركة أفكارھم واشكرھم )  المجموعة كبیرة 

 : االعتماد على أفكار المجموعة، والتأكید على ھذه النقاط الرئیسیة، وإخبار المشاركین ما یلي 4.1.3

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھي •  :المسؤولیات السبع لكل عضو في مجموعة مكّوِ

 .انتخاب اللجنة اإلداریة ومراقبة أنشطتھا .1

 . وعة وتعدیلھ عند الحاجةوضع دستور للمجم .2

 .حضور جمیع االجتماعات .3

 .التحدث خالل االجتماعات والمساھمة في قرارات المجموعة .4

 . االدخار بانتظام والمساھمة في الصندوق االجتماعي بانتظام  .5

 . السداد في الوقت المحدد، عندما یقترضون .6

 .  واجتماعیًاتطویر الذات ومساعدة األعضاء اآلخرین على التطور مادیًا وروحیًا  .7
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إذا لم یلتزم األعضاء بمسؤولیاتھم، فلن تعمل المجموعة بشكل جید، أو لن تخدم أعضاءھا بشكل  •
 . جید

التابعة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من رئیس وأمین سر وأمین   اللجنة اإلداریةتتألف  •
 . صندوق والمحاسب وَحَملَة المفاتیح

سیتم انتخاب اللجنة  . یتم انتخاب اللجنة اإلداریة من قِبل الجمعیة العمومیة بواسطة االقتراع السري •
 . الحیناإلداریة مرة أخرى في بدایة كل دورة، ولكن یمكن تغییرھا قبل ذلك 

تكون الجمعیة العمومیة مسؤولة عن وضع  . أمام الجمعیة العمومیة مسؤولةتكون اللجنة اإلداریة  •
كما تكون اللجنة اإلداریة  . مكتوب دستورقواعد مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في شكل 

 . مخولة من قبل الجمعیة العمومیة لتطبیق ھذه القواعد

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    4.2الخطوة 
 القراءة بصوت مرتفع  :األسلوب

 : أخبر المشاركین بما یلي 4.2.1

 سوف تقومون بما یلي خالل اجتماع الیوم

 مناقشة أھمیة وجود دستور للمجموعة، وكیفیة استخدامكم لھ  •

 دستور مجموعتكمبدء كتابة   •

 تحدید مقدار المبلغ الذي سیتم ادخاره كل اجتماع  •

 كیفیة المحافظة على أموال المجموعةتحدید  •

 ) دقیقة  45(األھمیة واالستخدام :  الدستور   4.3الخطوة 
  قصص، وأسئلة مفتوحة، ومحاضرة قصیرة، ونموذج دستور :األسالیب

 .  6أخبر المشاركین القصة الموجودة في المربع  4.3.1

 " أمكیني"مجموعة مكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في :  6المربع 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في  تدریب مجموعات  ب في مشاكوس" أمكیني"بدأت المجموعة المكّوِ

  كانوا متحمسین للغایة لبدء. كیوكو /االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بھم مع الوكیل المیداني لدیھم السید
وبعد انتخاب اللجنة اإلداریة واتخاذ قرار بشأن مبلغ االدخار، بدأوا أنشطتھم المالیة دون  . االدخار واالقتراض

حدث ھذا ألن أعضاء المجموعة اعتقدوا أنھم كانوا  . دستورھم كیوكو، ودون إنھاء  /إكمال تدریبھم مع السید
اعات المجموعة بأنفسھم ومعالجة المشكالت عند  لذلك، اعتقدوا أنھم یستطیعون إدارة اجتم. أشخاًصا ناضجین

 . ظھورھا

فقد تخلف  . في إحداث المشكالت" أمكیني"لكن سرعان ما بدأت مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في 
عضوان عن حضور عدة اجتماعات متتالیة دون إخبار أي شخص، بینما قرر األعضاء اآلخرون تغریم  

عندما حضر العضوان أخیًرا إلى اجتماع المجموعة، تجادلوا بأن أحدًا لم  . یحضراه العضوین عن كل اجتماع لم  
بدأ األعضاء یتشاجرون، وبذل الرئیس قصارى جھده للحفاظ  .  یخبرھم أنھ سیتم تغریمھم، ورفضوا دفع الغرامات

یع السداد، ویجب منحھ  بعد ذلك، أعلن أحد األعضاء الذي اقترض مبلغًا كبیًرا من المال أنھ ال یستط .  على النظام 
لم یوافق أعضاء آخرون وھددوا  .  شھرین آخرین للحصول على المال، وذلك ألنھ كان عضًوا یتمتع بوضع جید

طالب بعض األعضاء المجموعة برد جمیع أموالھم، نظًرا ألنھا لم تُدار على نحو  . بعدم سداد قروضھم أیًضا
لمجموعة سوف تنھار وتساءلت عما إذا كان ینبغي علیھم  أعربت اللجنة اإلداریة عن قلقھا من أن ا. صحیح

 .كیوكو /معاودة االتصال بالسید
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 . اآلن، اطرح ھذه األسئلة، واستقبل عدة إجابات قبل االنتقال إلى السؤال التالي

لم تستطع المجموعة حل المشاكل بسبب عدم وجود  : اإلجابة[ولماذا؟ " أمكیني"ماذا حدث لمجموعة  ►
 .] دم وجود قواعد لدیھا للتعامل مع المشاكل التي نشأتدستور لھا، وع

 ما الذي كان من شأنھ أن یمنع حدوث ذلك؟ ►

 ما الذي ینبغي على المجموعة فعلھ اآلن؟ ►

 

 . 7أخبر المشاركین القصة الموجودة في المربع  4.3.2

 " أبیندو"مجموعة مكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في : 7المربع 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في  /في المرة التالیة التي درب فیھا السید  كیوكو مجموعة مكّوِ

نة لمجموعات االدخار  .  دستورھم ، تأكد من أنھم أنھوا تدریبھم وأكملوا  "مشاكوس" أكملت المجموعة المكّوِ
ثم  .  وقام السكرتیر بنسخھ في الجزء الخلفي من دفتر سلك الخاص بھم  دستورھا" أبیندو" واإلقراض الداخلي في 

في ذلك الوقت، ظھرت بعض . سارت األمور بشكل جید حتى الشھر الخامس. بدأوا أنشطة االدخار واإلقراض
 .جورج وماري ومارجریت: عضاءالمشاكل بین ثالثة من األ

طلب من المجموعة إلغاء الغرامة ألن ذلك  . كان جورج مشغوالً جدًا بعملھ وبدأ یتأخر في حضور االجتماعات
بدأت ماري تطلب من السكرتیر السماح البنة عمھا باالنضمام إلى المجموعة، على الرغم من  . سبب وجیھ لتأخره 

وحضرت مارجریت إلى االجتماع . دستورھمأنھا كانت أقل بكثیر من الحد األدنى للسن المنصوص علیھا في 
االت الطوارئ  متوسلة للحصول على أموال اجتماعیة لتمویل حفل تسمیة طفلھا، وھو ما ال یعتبر من بین ح

 .المتفق علیھا للصندوق االجتماعي

وفي النھایة، لجأ الرئیس إلى . قضى أعضاء المجموعة وقتًا طویالً في مناقشة ھذه الحاالت، دون التوصل إلى حل
ومع ذلك، جادل كل من جورج وماري ومارجریت بأن  . الدستور المكتوب لتذكیر الجمیع بالقواعد والسیاسات

ستثنائیة، وأعطوا أسبابًا عدیدة لذلك، وطالبوا المجموعة بفھم أن ھذه األمور كلھا كانت مشكالتھم كانت ا
 .  وبدأ أعضاء المجموعة في التخبط. ثم اقترح جورج ومارجریت تعدیل الدستور". استثناءات لمرة واحدة"

 
 . اآلن، اطرح ھذه األسئلة، واسمح بعدة إجابات قبل االنتقال إلى السؤال التالي

لم یحترم أعضاء المجموعة قواعد الدستور، ولم  : اإلجابة[ولماذا؟  "  أبیندو"ماذا حدث لمجموعة  ►
اعتقد بعض األعضاء أنھ ینبغي أن یحصلوا على . یرجعوا إلى الدستور عندما كانت ھناك مشاكل

 .] استثناءات

 ما الذي كان من شأنھ أن یمنع حدوث ذلك؟ ►

 ن؟ما الذي ینبغي على المجموعة فعلھ اآل ►

حول الدستور لمجموعات االدخار  2ذِكّر المشاركین بالمعلومات التي تمت مشاركتھا في الوحدة  4.3.3
 . واإلقراض الداخلي

یحدد غرض مجموعات االدخار  دستور مكتوب فكل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لدیھا  •
 .شخاص الذین یدیرونھاواإلقراض الداخلي، وكیف ستتم إدارتھا، وكیف سیتم انتخاب أو عزل األ

یشتمل الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على قواعد وسیاسات أخرى بشأن عضویة   •
على سبیل المثال، الصندوق االجتماعي، والتوفیر  (وأنشطة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي 

)  على سبیل المثال، الغرامات أو الطرد(كما أنھ یوضح ما یحدث  ). توزیع األنصبةواإلقراض، و
 .  ما ال یلتزم األعضاء بالقواعد والسیاساتعند
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تذكر أدوار اللجنة اإلداریة والجمعیة العمومیة فیما یخص تطویر الدستور وتعدیلھ وتطبیقھ، وھو ما   •
تقوم الجمعیة العمومیة بوضع الدستور ویمكنھا تعدیلھ إذا كان غیر مكتمل أو غیر .  ناقشناه سابقًا

 .  یة الدستور إال بعد كتابتھ والموافقة علیھال یفرض قادة اللجنة اإلدار. فعال

 :  أخبر المشاركین بما یلي 4.3.4

وبینما تتخذون قرارات وقواعد  . لقد اتخذتم عدة قرارات في االجتماع األخیر، وسیسجلھا السكرتیر الیوم 
ور كامل أخرى الیوم وفي االجتماعات القادمة، سیقوم السكرتیر بتسجیلھا أیًضا، إلى أن یكون لدیكم دست

 . لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي یقود مجموعتكم 

  3و 2و 1أعط السكرتیر نموذج الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، وانتقل إلى األقسام  4.3.5
بالنسبة للعناصر التي تم تحدیدھا بالفعل في االجتماع  . واقرأ واستكمل كل عنصر؛ واحدًا تلو اآلخر 4و

، وساعد  ) استخدم مالحظاتك من ذلك االجتماع لمساعدتھم (السابق، اطلب من األعضاء استرجاع القرار 
، فقم  )مثل معاییر العضویة(أما بالنسبة للعناصر التي لم یتم تحدیدھا بالفعل .  السكرتیر في تدوینھا

قم بإشراك الرئیس  . ألعضاء للتوصل إلى قرارات، وساعد السكرتیر في تدوینھابتسھیل المناقشة بین ا
 .واعرض األقسام المعبأة على األعضاء. لمساعدة المجموعة على التوصل إلى توافق في اآلراء

 
 ) دقیقة 30( سیاسة مدخرات المجموعة    4.4الخطوة 

مجموعات زوجیة، واتفاق، ونموذج محاضرة قصیرة، ومناقشة في مجموعة كبیرة،  :األسالیب
  دستور

.  قم بتذكیر المشاركین باالجتماع الذي تم فیھ تقدیم منھجیة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي 4.4.1
 :  أخبرھم بما یلي

یتم  . محرك مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھو االدخاربینما تتذكرون ذلك االجتماع، فإن  •
ویتم في كل اجتماع  . ألعضاء بعنایة، حیث سیتم إعادتھ إلیھم في نھایة العام تسجیل كل مبلغ یودعھ ا

تكون ھذه األموال ".  الصندوق الرئیسي"من جمیع األعضاء معًا في صندوق یسمى  االدخارتجمیع 
بعد  (وفي نھایة الدورة . متاحة لالقتراض، ویجب على األعضاء الذین یقترضون سدادھا بالكامل

ویمثل ذلك مبلغًا كبیًرا من  . ، یستعید كل عضو كل مدخراتھ، إضافة إلى األرباح)واحدحوالي عام 
 .  المال یمكن لألعضاء استخدامھ بالطریقة التي یریدونھا

أوالً،  . لذلك، فإن االدخار في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي یساعد األعضاء بطریقتین •
ثانیًا، یسمح لألعضاء .  ھولة عندما یحتاجون إلیھیسمح لألعضاء بالوصول إلى المال بسرعة وس

والتي  )  أكبر بكثیر مما یمكنھم تحقیقھ من خالل االدخار في المنزل(  االدخاربتكوین قدر كبیر من 
 . یمكنھم الحصول علیھا في الوقت الذي یحددونھ بأنفسھم 

 :  أخبر المشاركین بما یلي 4.4.2

 .  االدخار بشكل منتظم سنناقش اآلن كیف یمكننا تسھیل 

 : اسأل المشاركین ما یلي 

 .]  سیقولون على األرجح إنھ صعب[ في غضون شھر واحد؟  جنیھ  600ما مدى سھولة إحضار  ►

 .]  سیقولون على األرجح إنھ سھل[غدًا؟  جنیھ  20ما مدى سھولة إحضار  ►

 :  أخبر المشاركین بما یلي 4.4.3

ومع ذلك، وكما ترى، غالبًا ما یكون . جنیھ  600في الیوم على مدار شھر واحد تعادل  جنیھ 20إن  •
 .من الصعب تحضیر مبلغ كبیر على مدى فترة زمنیة أطول
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إذا حاولت تجمیع األموال في المنزل على مدى فترة زمنیة أطول ثم إیداعھا كمدخرات، فربما یتم   •
 .استخدام األموال في شيء آخر 

جتمع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي كل أسبوع، وتمنح األعضاء فرصة لھذا السبب ت •
 . أسبوعیة لالدخار

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي اآلن مقدار ما یمكن لكل عضو   • ستقرر المجموعة المكّوِ
 . ادخاره خالل االجتماع

ساعدتھم على مناقشة الحد األدنى  لم 12استخدم الجدول  . قم بتنظیم المشاركین في مجموعات زوجیة   4.4.4
 . لمبلغ االدخار، باستخدام األحجار المتوسطة والكبیرة والصغیرة 

 المستھدف االدخارتحديد مبلغ : 12الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

أنتم اآلن بصدد  
اختیار مبلغ  

  االدخار
المستھدف لكل 

عضو  
 .  لمجموعتكم 

 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
فلن تنفقھ دون داعٍ، وستسترده من   -مفید  ادخاره إن أي مبلغ یمكنكم   •

 .خالل التقسیم والمشاركة
 ." فبحبة رمل واحدة في كل مرة، تبني نملة تلة أكبر منھا" •
لمساعدة األعضاء على اكتساب عادة االدخار ھذه، ستحدد المجموعة  •

یجب على كل عضو محاولة ادخار ھذا  .  المستھدف  االدخارمبلغ 
 .المبلغ على األقل كل اجتماع

 . المستھدف االدخارمبلغ  ] الحجم  متوسط[یمثل ھذا الحجر  •
االدخار لدى  المستھدف بناًء على قدرة   االدخاریجب تحدید مبلغ   •

یجب علیك التأكد من أن جمیع األعضاء في . مختلف األعضاء
 .المجموعة یمكنھم الوفاء بھ

المستھدف، فلیست   االدخارعندما ال یتمكن عضو من الوفاء بمبلغ  •
 .ھناك مشكلة

مھما كان المبلغ الذي  . المستھدف  االدخاریُسمح بادخار أقل من مبلغ  •
 . فإنھ مفیدیمكن أن یساھم بھ العضو، 

 . ودیعة ادخار أصغر] الصغیر[ یمثل ھذا الحجر  •
إذا تعذر على العضو االدخار لھذا األسبوع، فإن ذلك مسموح بھ  •

 .أیًضا، وال یزال یتعین على ھذا العضو حضور االجتماع
 مبلغ االدخارومع ذلك، یتم تشجیع األعضاء على ادخار أكثر من  •

  المدخراتالمستھدف كلما أمكنھم ذلك، حتى یمكنھم تكوین المزید من 
 .یؤدي ذلك أیًضا إلى إتاحة المزید من األموال لإلقراض. ألنفسھم 

 . ودیعة ادخار أكبر] الكبیر[ یمثل ھذا الحجر  •
ویؤدي ھذا إلى  . في االجتماع ادخاره یوجد حد أقصى یمكن للعضو   •

 .المجموعةمنع بعض األعضاء من السیطرة على 
 5الحد األقصى للمبلغ الذي یمكن للعضو ادخاره في كل اجتماع ھو  •

 . المستھدف االدخارأضعاف مبلغ 

ما المبلغ الذي   ►
یمكنك، كفرد،  

ادخاره بأریحیة في  
 كل اجتماع؟

 
المستھدفة إذا كانت مبالغ االدخار  . دقائق، قم بدعوة المجموعات الزوجیة لمشاركة إجاباتھم   3بعد 

المقترحة مختلفة تماًما، فشجعھم على الوصول إلى توافق في اآلراء أقرب إلى المبالغ األقل، وذلك  
وذكرھم أن األعضاء الذین لدیھم المزید من  .  لضمان أن األعضاء األكثر ضعفًا یمكنھم المشاركة بسھولة

).  المستھدف االدخارعاف مبلغ  أض 5(الوسائل سیتمكنون من ادخار ما یصل إلى الحد األقصى للمبلغ 
 . وبمجرد أن تصل المجموعة إلى قرار، فقم بإعادة تأكیده للمجموعة
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من نموذج الدستور لمجموعات  8في القسم    باالدخاراطلب من السكرتیر تسجیل جمیع القرارات المتعلقة   4.4.5
 .االدخار واإلقراض الداخلي

المستھدف وھو  االدخاراشرح لألعضاء ما سیحدث إذا لم یكن العضو قادًرا على ادخار مبلغ    4.4.6
 : في اجتماع معین]  المستھدف__________ [

وأكثر إذا كنت   -على األقل في كل اجتماع ] المستھدف[ینبغي على كل عضو أن یخطط لجلب  •
 . قادًرا

 .ھناك مشكلة، فلیست ]المستھدف[إذا لم یتمكن عضو من جلب   •

نصف المبلغ  [ ، على سبیل المثال ] المستھدف[یُسمح لألعضاء بجلب مدخرات أصغر من  •
 .فإن أي ادخار یعد جیدًا لكل عضو وللمجموعة - ] المستھدف

ولكن ال یزال یتعین علیك   -في الظروف الصعبة للغایة، قد ال تتمكن حتى من االدخار ذلك األسبوع  •
 . حضور االجتماع

 ) دقیقة 60( سیناریوھات  سالمة أموال المجموعة،   4.5الخطوة 
 قصة، وأسئلة مفتوحة، ومحاضرة قصیرة، ومجموعات صغیرة، واتفاق :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 4.5.1

ستبدؤون في االدخار خالل بضعة . قمتم للتو بتحدید مقدار المبلغ الذي ستدخرونھ في كل اجتماع
سنناقش اآلن كیفیة حمایة أموالكم  . اتخاذ قرارات بشأن كیفیة إدارة أموالكم اجتماعات، وذلك بمجرد 

سأخبركم بالعدید من  . ومواد المجموعة األخرى، مثل التسجیالت، وذلك خالل الفترة بین االجتماعات
سیساعدكم ھذا في اتخاذ قرارات بشأن  . القصص حول كیفیة الحفاظ على سالمة األموال، ثم سنناقشھا

 . الحفاظ على سالمة أموالكم كیفیة 

یسلط كل مربع الضوء على سیناریو یمكن أن یحدث فیما یتعلق  . اسرد القصص في المربعات أدناه 
 .بالمخاطر التي تواجھ كالً من أموال المجموعة وأمین الصندوق

 . اسرد القصة التالیة   4.5.2

 " بیدي"مجموعة مكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في : 8المربع 
بأموال المجموعة وسجالتھا إلى أمین الصندوق،  " بیدي" عھد أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في 

اجتماع في وكانت تحضر كل . أخذت المال والتسجیالت إلى المنزل في شنطة یدھا. الذي كان امرأة نزیھة للغایة
  6ومع ذلك، وبعد .  الوقت المحدد ومعھا التسجیالت وما تبقى من الصندوق الرئیسي؛ وھو مبلغ نقدي صغیر

لذلك  . جنیھ 500000أشھر، بدأ الصندوق الرئیسي في النمو ووجدت أمین الصندوق أنھ یتعین علیھا إدارة 
ثم أخذ  . ، وأعادھا قبل االجتماع التاليجنیھ 25000وذات یوم، أخذ زوجھا  . احتفظت بھذا المبلغ مخبأً في منزلھا

كانت أمین الصندوق تأمل بشدة في استرداد األموال، وقررت، على  . وأنفقھا كلھا مع أصدقائھجنیھ  100000
.  عكس إرادتھا، تغییر سجالت مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على أمل الحصول على بعض الوقت

انھارت أمین  . رأى السكرتیر التسجیالت المعدلة واتھم أمین الصندوق بالسرقة عندما حضرت االجتماع التالي،
قررت الجمعیة العمومیة انتخاب أمین صندوق آخر ثم بدأت في مناقشة  . الصندوق بالبكاء واعترفت بما حدث

 . كیفیة منع حدوث مثل ھذا الشيء مرة أخرى

 :  استقبل إجابات عدة قبل االنتقال إلى السؤال التالي. آلخراطرح على المشاركین ھذه األسئلة، واحدًا تلو ا 4.5.3

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   ► في ھذه القصة، ما المخاطر التي تحملتھا المجموعة المكّوِ
لم یتم االحتفاظ بالمال والتسجیالت في صندوق مقفل، وكان  : اإلجابة[فیما یتعلق بحمایة أموالھم؟ 

 .]الوصول إلیھا من قبل أمین الصندوق وأفراد أسرتھامن السھل 
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یعد االحتفاظ بأموال المجموعة وسجالتھا في صندوق نقود مقفل نھًجا قیاسیًا في مجموعات االدخار  
إن ذلك ال یحافظ على األموال فحسب، بل یمنع أیًضا أي شخص من استخدامھا  .  واإلقراض الداخلي

أمین الصندوق مسؤول عن االحتفاظ بصندوق القروش بین مواعید  إن . خالل الفترة بین االجتماعات
ولكن كما تعلمون، ال یزال من الممكن حدوث العدید  . االجتماعات وإعادتھ إلى االجتماعات دون أن یُمس

حریق في منزل أمین الصندوق، وتعرض المنزل للسرقة، وحتى ھجوم أثناء االنتقال من  : من األشیاء
من المھم توخي الحذر، والتحفظ دائًما وعدم مشاركة المعلومات خارج عضویة   لذلك،. وإلى اجتماع

 : إلیكم بعض األشیاء التي قامت بھا المجموعات. المجموعة

یجد أمین الصندوق مكانًا آمنًا إلخفاء الصندوق داخل المنزل، وال یخبر أحدًا عنھ، وال حتى أفراد   •
 األسرة. 

یر األعضاء، حتى أزواجھم، عن المنزل الذي یتم فیھ كما أن أعضاء المجموعة ال یخبرون غ •
 االحتفاظ بصندوق القروش. 

 یمكن ألمین الصندوق أن یحمل صندوق القروش في شنطة أو قطعة قماش إلخفائھ. •

تعقد بعض المجموعات اجتماعاتھا في المنزل الذي یتم االحتفاظ فیھ بصندوق القروش، حتى ال  •
 تحتاج إلى التنقل. 

 : بإخبار المجموعة بما یلياختتم   4.5.4

من المھم االحتفاظ باألموال والتسجیالت في صندوق نقود مقفل حتى ال یتم استخدامھ بشكل خاطئ أو  
 . من المھم توخي الحذر الشدید مع الصندوق. تتم سرقتھ

 .9اسرد القصة التالیة في المربع     4.5.5

 " تواويزا"مجموعة مكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في : 9المربع 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في  ھي أول مجموعة من نوعھا في  " تواویزا"كانت المجموعة المكّوِ

ا في أصبح معروفً . وغالبًا ما كان لدیھم أموال متبقیة في صندوق القروش خالل الفترة بین االجتماعات. القریة
أرادت المجموعة االحتفاظ  . القریة من أمین الصندوق، وكانت المجموعة تخشى أن یصبح منزلھا ھدفًا للصوص

 .  بصندوق القروش في مكان آخر، إلرباك اللصوص

أوالً، فكروا في مطالبة أمین الصندوق بإعطائھ إلى غیر األعضاء لحفظھ، لكنھم قرروا أن السماح لغیر األعضاء  
 . طتھم یعد مخاطرة كبیرة جدًابمعرفة أنش

رفض مدیر المدرسة، قائالً إنھ إذا فعلت كل  .  ثانیًا، توجھوا إلى المدرسة لیطلبوا منھم االحتفاظ بالصندوق
.  مجموعة في القریة ذلك، فإن وجود الكثیر من صنادیق النقود في مكان واحد سیشكل ھدفًا كبیًرا للصوص

 . دوق مقفل دون معرفة مقدار األموال الموجودة فیھوأیًضا، لم یرغب في تحمل مسؤولیة صن

لكنھ رفض، مذكًرا إیاھم بأنھ وقَّع على  .  ثم طلبت المجموعة من وكیلھم المیداني، جون، االحتفاظ بالصندوق لھم 
 . مدونة سلوك تمنعھ من االحتفاظ أو حتى لمس أموال المجموعة

وفي كل اجتماع، كانوا یختارون أحد األعضاء  . الصندوق بین األعضاءلذا في النھایة، قررت المجموعة تدویر 
ویكون ذلك العضو مسؤوالً . لالحتفاظ بصندوق القروش لمدة أسبوع) ولكن لیس مسؤول المجموعة(الحاضرین 

 . عن إعادة الصندوق لالجتماع التالي

 
 :  استقبل إجابات عدة قبل االنتقال إلى السؤال التالي. اطرح على المشاركین ھذه األسئلة، واحدًا تلو اآلخر 4.5.6

نة لمجموعات االدخار واإلقراض  في ھذه القصة، ما المخاطر التي واجھتھا المجموعة المكّوِ
إن إسناد صندوق . كانوا قلقین من خطر السرقة: اإلجابة[الداخلي فیما یتعلق بحمایة أموالھم؟  

ویمكن أن یؤدي إسناد مھمة االحتفاظ  . ى زیادة المخاطرالقروش إلى شخص خارجي ال یؤدي إال إل
.  بصندوق القروش إلى مؤسسة ما إلى تركیز مخاطر السرقة، وقد ال تقبل المؤسسة تحمل المسؤولیة
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كما أن إسناد مھمة االحتفاظ بصندوق القروش إلى المدرب یزید من المخاطر التي یتعرض لھا 
 .] مدونة قواعد السلوكالمدرب، ألن المدرب قد وقَّع على 

 ما رأیكم في اإلستراتیجیات المختلفة التي أخذتھا المجموعة في االعتبار؟   ►

 ما اإلستراتیجیة أو اإلستراتیجیات التي ترون أنھا ستفلح مع مجموعتكم؟ ►

 : اختتم بإخبار المجموعة بما یلي 4.5.7

ا كنت تشعر أنھ من الخطر على  إذ. صندوق القروش المقفل ھو أفضل طریقة للحفاظ على المال بأمان
أمین الصندوق االحتفاظ بصندوق القروش في المنزل كل أسبوع، فإن المجموعة مسؤولة عن إیجاد  

ال تشاركوا  . كونوا حذرین جدًا في التعامل مع الصندوق. طرق لحمایة صندوق القروش الخاص بھا
العضو المسؤول عن االحتفاظ  كونوا واضحین بشأن . معلومات حول موقعھ خارج المجموعة أبدًا

 . بالصندوق طوال الوقت 

 .10اسرد القصة التالیة في المربع     4.5.8

 " أماني"مجموعة مكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في : 10المربع 
نة لمجموعات االدخار النسائیة ھي مجموعة تابعة للدورة األولى من المجموعة " أماني"مجموعة  المكّوِ

 . كان معظم األعضاء یدخرون لدفع رسوم المدرسة الثانویة ألطفالھم . واإلقراض الداخلي

واستعادة مدخراتھم، وصل المبلغ الموجود في صندوق القروش إلى   توزیع األنصبةقبل بضعة أشھر من 
صندوق القروش فارًغا في نھایة كل   ثم قررت المجموعة أنھ من أجل السالمة، یجب أن یكون.  جنیھ  750000

اشتكى األعضاء من أنھ لیس  .  لقد وضعوا قاعدة تطلب من األعضاء االقتراض كلما كان ھناك رصید. اجتماع
واعترض  . لدیھم مجال الستثمار األموال، لذا فقد أخذوا األموال واحتفظوا بھا في المنزل حتى یتمكنوا من إعادتھا

. اضطروا إلى دفع رسوم معالجة القروض على أموال لم یستخدموھا، أو حتى یرغبوا في أخذھاالبعض على أنھم 
مع اقتراب موعد الرسوم  . بینما لم یتمكن األعضاء اآلخرون من إعادة األموال، ألنھا اختفت من منزلھم 

 . المدرسیة، كان األعضاء یخشون أال یتمكنوا من سداد مدفوعاتھم في الوقت المحدد

 :  استقبل إجابات عدة قبل االنتقال إلى السؤال التالي. اطرح على المشاركین ھذه األسئلة، واحدًا تلو اآلخر 4.5.9

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   ► في ھذه القصة، ما المخاطر التي تحملتھا المجموعة المكّوِ
ضون من أموال المجموعة جعلت المجموعة األعضاء یقتر : اإلجابة[فیما یتعلق بحمایة أموالھم؟ 

 .] ولم یكن واضًحا أن األموال ستُستخدم جیدًا أو ستُحفظ بأمان. رغًما عنھم 

 النسائیة بدالً من ذلك للحفاظ على أموالھا آمنة؟" أماني"ما الذي تنصح بھ مجموعة  ►

 : اختتم بإخبار المجموعة بما یلي 4.5.10

إنھ یشكل عبئًا على جمیع  . االقتراض القسري لیس حالً جیدًاإن إبقاء صندوق القروش فارًغا من خالل 
وفي . األعضاء الذین یتعین علیھم اآلن إدارة األموال، كما یصبح المال عرضة للسرقة في عدة مواقع

 . حالة التخلف عن السداد، فلن تكون األموال موجودة عند الحاجة إلیھا

 :  أخبر المشاركین بما یلي   4.5.11

صص والمناقشات، رأیتم أنھ یمكن المحافظة على أموال المجموعة في مأمن من السرقة  من خالل الق 
ومن سوء االستخدام باستخدام صندوق نقود مقفل، وعدم اإلفصاح عن الشخص الذي یحتفظ بھ ومكان  

ومع ذلك، فإذا انتابك شعور قوي في المستقبل أن صندوق القروش لم یعد آمنًا، فإن ھناك  . االحتفاظ بھ
ومع ذلك، ینطوي ذلك  . خیار استخدام حساب لالحتفاظ بأموال المجموعة خالل الفترة بین االجتماعات

 . على تكالیف وبعض التعقیدات المرتبطة باستخدام الحساب، كما تظھر مخاطر جدیدة 
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 :  اسأل المشاركین ما یلي 4.5.12

البنوك المختلفة التي لدیھا فروع أو وكالء أین یمكن لمجموعتكم فتح حساب في ھذا المجتمع؟ فكر في 
 . ھنا أو قریبًا من ھنا، باإلضافة إلى خیارات األموال المنقولة

اذكر أنھ ال یُطلب منھم اآلن اتخاذ قرار أو  . ساعد المجموعة في تحدید خیارات مالئمة وقابلة للتطبیق
 . اختیار

 :  أخبر المشاركین بما یلي 4.5.13

بدالً من  . بساطة بإعطاء أموال المجموعة ألمین الصندوق لیحتفظ بھا دون إجراءات أمانلن تقوموا بكل 
بھذه الطریقة، ال یمكن الوصول إلى  . ذلك، یتم تقدیم األموال إلى أمین الصندوق في صندوق نقود مقفل

ل وبنفس الطریقة، یجب علیك ببساطة عدم إیداع أموا .األموال إال في حضور المجموعة بأكملھا
إذا قررت  . المجموعة في حساب عضو واحد، ألنھ بعد ذلك یمكن لھذا الشخص أن یفعل بالمال ما یرید 

 : الحقًا أنك ترید استخدام حساب، فإلیك اآلثار المترتبة على مجموعتك جراء ذلك

ستحتاج إلى فتح حساب باسم المجموعة. لھذا، ستحتاج إلى بعض الوثائق بشأن مجموعتك،   •
لء بعض النماذج، وقد تكون ھناك تكالیف لفتح الحساب، وستحتاج إلى الذھاب إلى  وستحتاج إلى م

 موقع محدد لفتح الحساب. 

إن إیداع األموال في حساب المجموعة وسحبھا منھ سیكبدكم تكالیف؛ ربما رسوًما للبنك أو الوكیل،   •
جون كمجموعة وكذلك ستتكبدون تكلفة إرسال عضو واحد أو أكثر إلجراء المعامالت. سوف تحتا

 إلى اتخاذ قرار بشأن كیفیة دفع ھذه التكالیف. 

باإلضافة إلى التكلفة، ھناك مخاطر مادیة ینطوي علیھا التحرك بالمال. وقد تجد الفرع مغلقًا، أو قد   •
ال یكون لدى الوكیل وسیلة مواصلة، وفي ھذه الحالة ستتحملون المزید من التكلفة والمخاطر للعودة  

 في وقت آخر. 

وقت توزیع األنصبة، قد تقوم بسحب مبلغ كبیر من المال من الحساب. ھل ستعید كل ھذه  في  •
األموال إلى المجموعة لتوزیع األنصبة وھو أمر محفوف بالمخاطر، أم سیذھب جمیع األعضاء إلى  

 موقع السحب، وھو أمر مكلف؟  

ل أن تقرر فتح حساب، ودراسة  في النھایة، ستحتاج مجموعتكم إلى إجراء تحلیل التكلفة إلى العائد قب
 . إذا قررتم في وقت الحق فتح حساب للمجموعة، فسأدعمكم .  الجدوى والتكالیف والمخاطر

لكن الخیار األفضل في الوقت الحالي ھو االحتفاظ بأموال المجموعة في صندوق نقود مقفل وإدارتھ 
 . بشكل جید

 ) دقیقة 15(اقتناء معدات المجموعة    4.6الخطوة 
 القراءة بصوت مرتفع، والمناقشة في مجموعة كبیرة، واتفاق  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 4.6.1

 :تستخدم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي المعدات التالیة إلدارة أموال المجموعة وحمایتھا

 لتسجیل جمیع المعامالت واألرصدةدفتر یومیة االحتفاظ بالتسجیالت  •
 قلم •
 مسطرة •
 )أو ھاتف أحد األعضاء(آلة حاسبة  •
 أوعیة تستخدم لتنظیم األموال أثناء االجتماعات  5 •
 الصنادیق الثالثة داخل صندوق القروش   حقائب لفصل 3 •
 أقفال ومفاتیحھا  3صندوق نقود قوي مع  •
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الوصول إلى توافق في اآلراء حول كیفیة الحصول على  لمساعدة المشاركین على  13استخدم الجدول  4.6.2
 .اعمل مع المجموعة الكبیرة، واطرح سؤاالً واحدًا في كل مرة . معدات المجموعة

 اقتناء معدات المجموعة: 13الجدول 
 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

أنتم اآلن بصدد  
جمع  كیفیة تحدید  

المال لشراء معدات  
 المجموعة

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
یمكن للمجموعة جمع مبلغ مقطوع أو مساھمات  •

 . صغیرة مع مرور الوقت 
 . یمكن أن تقرر المجموعة تحصیل رسوم انضمام  •
 . حددوا سعر المعدات المتوفرة محلیًا •

المال  كیف ستجمعون  ►
لشراء معدات  

 المجموعة؟

أنتم اآلن بصدد  
  موعدو مكانتحدید 

شراء معدات  
 .المجموعة

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
یمكن شراء صنادیق النقود محلیًا؛ یجب أن یكون  •

صندوق القروش كبیًرا بما یكفي الستیعاب جمیع 
 . أدوات المجموعة، بما في ذلك دفترسلك

المعدات ذات نوعیة جیدة لتجنب إھدار   یجب أن تكون •
صندوق قوي وأقفال جیدة؛ آلة  (أموال المجموعة 

 ) حاسبة ذات جودة عالیة

من أي مكان ستشترون  ►
 معدات مجموعتكم؟

متى ستشترون معدات   ►
 مجموعتكم؟

  
المجموعة بمجرد توصل .  ساعد الرئیس في إجراء مناقشة جماعیة والتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات 4.6.3

 . إلى اتفاق، أعد ذكر القرارات المتخذة 

 ) دقائق 5(الملخص والخاتمة     4.7الخطوة 
 :  اسأل المشاركین ما یلي 4.7.1

 ھل لدیكم أسئلة حول أي شيء ناقشناه خالل ھذا االجتماع؟ ►

سیاسات  : أخبرھم أن موضوع االجتماع التالي ھو.  اتفق على تاریخ ووقت ومكان االجتماع التالي 4.7.2
 .الصندوق الرئیسي وسیاسات الصندوق االجتماعي

 : اسأل المشاركین ما یلي. قیِّم االجتماع سریعًا 4.7.3

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 ما الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ ►

 اشكر المشاركین وقم باختتام االجتماع 4.7.4
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 نموذج دستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي : المستند ج
 االدخار واإلقراض الداخليمعلومات أساسیة حول مجموعات . 1

 ______________________________________________  :اسم مجموعة االدخار واإلقراض الداخلي

 _________________________________________________________________ :العنوان

 _____________________ )ةتاریخ تسجیل أعضاء المجموع(تم تشكیل مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في 

والقروض وخدمات صندوق الطوارئ   االدخارإن سبب وجود مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھو توفیر 
 .ألعضائھا، حتى یتمكنوا من تحقیق التنمیة الفردیة والجماعیة

 معاییر العضویة. 2
 ___________________________________________________________ :الحد األدنى للسن 

 __________________________________________________________________ :النوع

 _______________________________________________________________ :اإلقامة

 ____________________________________________________________ :معاییر أخرى

 تكوین اللجنة اإلداریة. 3
 الرئیس 

    
 السكرتیر  

    
 أمین الصندوق  

    
 المحاسب  

    
   1حامل المفتاح 

    
   2حامل المفتاح 

    
   3حامل المفتاح 

    
 إجراءات االنتخابات. 4
 یتم إجراء االنتخابات في بدایة كل دورة •
 : ______  األعضاء الذین یتعین وجودھم لعقد االنتخابات ھوالحد األدنى لعدد   •
 یلزم أن یكون العضو مدعوًما بعضو آخر قبل أن یصبح مرشًحا  •
 یلزم ترشح عضوین على األقل لكل منصب  •
 سوف تستخدم كل االنتخابات االقتراع السري للتصویت   •

 االنتخابات استبدال أعضاء اللجنة اإلداریة خالل الفترة بین . 5
یمكن إجراء .  یمكن ألي عضو من أعضاء الجمعیة العمومیة الدعوة للتصویت بحجب الثقة عن أحد أعضاء اللجنة اإلداریة

إذا تم تمریر التصویت بأغلبیة األعضاء .  4التصویت في حال وجود الحد األدنى لعدد األعضاء المنصوص علیھ في القسم 
 . اللجنة اإلداریة ویجب انتخاب عضو آخر لنفس المنصب المصوتین، فیجب أن یتنحى العضو من

 االجتماعات. 6

 :األسباب المقبولة لتفویت االجتماعات دون غرامة ھي. یتعین على األعضاء حضور كل اجتماع •
_______________________________________________ 

 . اد كل أربعة أسابیعتنعقد اجتماعات اإلقراض والسد. تنعقد اجتماعات االدخار كل أسبوع •
 ______________  ):شھر وسنة( تقوم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بتوزیع أنصبة أصول ھذه الدورة في  •
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 األعضاء المغادرون لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي . 7

مجموعات االدخار  إذا غادر أحد األعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي قبل نھایة الدورة، فستقوم  •
  :واإلقراض الداخلي بحساب المبلغ الذي یجب دفعھ لھ باستخدام المبدأ التالي

______________________________________________________________ 
 :األسباب التي من أجلھا یجب طرد شخص من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھي •

______________________________________________________________ 
في حال تم طرد أحد األعضاء من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، فستقوم مجموعات االدخار واإلقراض   •

 :الداخلي بحساب المبلغ الذي یجب دفعھ لھ باستخدام المبدأ التالي
______________________________________________________ 

حد األعضاء، سوف تقوم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بحساب مقدار األموال التي ینبغي في حال وفاة أ •
  :منحھا ألسرتھ باستخدام المبدأ التالي

___________________________________________________________ 

 سیاسات االدخار . 8

 جنیھ : _______  اجتماع ھوالمبلغ المستھدف الذي سیحاول العضو ادخاره في كل  •
 جنیھ : _______  الحد األقصى للمبلغ الذي یمكن ادخاره في كل اجتماع ھو •

 سیاسات الصندوق الرئیسي. 9

 یمكن للعضو الحصول على سلفیة واحد فقط في المرة الواحدة •
 . أضعاف المبلغ الذي قام بادخاره في الدورة ________ یمكن لألعضاء اقتراض ما یصل إلى  •
 .قبل صرف السلفیة جنیھ__ عند الموافقة على السلفیة، یدفع المقترض رسوم معالجة تبلغ   •
 : _____________________________ھي) باألشھر( الحد األقصى لمدة القروض  •
 : _____ عندما ال یسدد العضو السلفیة في الوقت المحدد، سوف یتم تطبیق المبادئ التالیة •

 

:  السلفیة في نھایة الدورة، سوف یتم تطبیق المبادئ التالیةعندما ال یسدد العضو  •
 ________________________________________________________________________ 

 سیاسات الصندوق االجتماعي. 10

 جنیھ ______ : سوف تبلغ المساھمة في الصندوق االجتماعي خالل كل اجتماع •
 : االجتماعي لألسباب التالیة، مع مبالغ الدفعیات التالیةسیتم استخدام الصندوق  •

 مبلغ المنحة  دفعیات الصندوق االجتماعي 
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 سیاسات صندوق الصدقات .  11

 .وقد یساھم غیر األعضاء أیًضا. لتقدیم مساھمة صدقات في كل اجتماع) ولكن لیس التزاًما(یكون لكل عضو فرصة  •
 .ویتم حساب المبالغ اإلجمالیة للمجموعة واإلعالن عنھا. مساھمات الصدقات مجھولة المصدرتكون  •
 . تقرر الجمعیة العمومیة متى وكیف یتم التبرع باسم المجموعة من صندوق الصدقات •

 الغرامات. 12

 . یسرد الجدول التالي الغرامات التي سیتم فرضھا بشأن المخالفات التي یرتكبھا األعضاء

 
 الدستور تعدیل . 13

 ______  :عدد األعضاء الذین یجب الحصول على موافقتھم قبل تعدیل الدستور ھو

  

 مبلغ الغرامة  المخالفة 
باستثناء األسباب المقبولة المدرجة في القسم  (التغیب عن االجتماع ألسباب شخصیة 

6.(  

  . حضور االجتماعات متأخًرا

  .) الدردشة، الھاتف، إلخ(تعطیل االجتماعات 

  .إبداء عدم االحترام ألعضاء الجمعیة العمومیة
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 التوقیع اسم العضو  #
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 الرئیسي وسیاسات الصندوق االجتماعي سیاسات الصندوق : 5الوحدة 

 )دقیقة 45ان و ساعات 2(دقیقة  165: اإلجمالي الالزمالوقت 
 5 أھداف الوحدة

 : بما یلي  5سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بإدارة الصندوق الرئیسي .1

 االجتماعي وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بإدارة الصندوق  .2

 المواد المطلوبة  
 نموذج الدستور من جلسة سابقة •

 مالحظات للمدرب
ھذه  . في ھذه الوحدة والوحدات التالیة، یُشار إلى المبلغ الذي یمكن للمقترض تقدیمھ باإلضافة إلى سداد السلفیة باسم إعانة

تشمل . ویعیده مع ھدیة طوعیة صغیرة للتعبیر عن امتنانھعندما یقترض الفرد شیئًا ما،   السودانھي الكلمة المستخدمة في 
استبدل كلمة  . األمثلة إعادة عربة بتبن للحیوانات، وإعادة سیارة بھا بنزین في خزانھا، وإعادة إناء طبخ بھ قلیل من الطعام 

 . إعانة حسب الحاجة بكلمة محلیة مستخدمة بالفعل في الحیاة الیومیة، للتعبیر عن نفس الفكرة

 )دقیقة  15(  4تلخیص الوحدة    5.1لخطوة ا
  أسئلة مفتوحة ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

 : اسأل المشاركین ما یلي 5.1.1

.  اعتقادك أنھا مھمة  سببأنھ أھم نقطة تم طرحھا في االجتماع األخیر واشرح  ترىشارك مع، جارك، ما  ►
 . المجموعة الكبیرة خالل بضع دقائقشارك إجاباتك على ھذا السؤال في 

أو بضعة أزواج إذا كانت  (دقائق للمناقشة، قم بدعوة كل زوج من المشاركین   5-3بعد منح المجموعات  5.1.2
 . لمشاركة أفكارھم واشكرھم )  المجموعة كبیرة 

ألخیر بشأن السیاسات  استنادًا إلى أفكار المجموعة، ذّكر المجموعة بالقرارات التي اتخذوھا في االجتماع ا 5.1.3
 . ، وكیف سیحصلون على أدوات مجموعات االدخار واإلقراض الداخليباالدخار واإلجراءات المتعلقة 

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    5.2الخطوة 
 القراءة بصوت مرتفع  :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 5.2.1

 سوف تقومون بما یلي خالل اجتماع الیوم

 بشأن كیفیة إدارة صندوقكم الرئیسي اتخاذ قرارات  •

 اتخاذ قرارات بشأن كیفیة إدارة صندوقكم االجتماعي •

 )دقیقة 30(الصندوق الرئیسي     5.3الخطوة 
مناقشة في مجموعة كبیرة، وقصة، ومجموعات زوجیة، ومجموعات صغیرة، ومحاضرات   :األسالیب

  قصیرة، ونموذج الدستور 
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 :  یليأخبر المشاركین بما  5.3.1

كما ناقشنا في االجتماع األخیر، یقوم أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بادخار المال بانتظام، وتتاح  
سنناقش اآلن األغراض التي من أجلھا سیتم  . ھذه األموال لألعضاء لالقتراض، وفق شروط یقررھا األعضاء

نة لمجموعات اال  . دخار واإلقراضمنح القروض ألعضاء ھذه المجموعة المكّوِ

 :  اسأل المشاركین ما یلي 5.3.2

نة لمجموعات االدخار واإلقراض   ► ما األغراض التي من أجلھا ستحتاج إلى االقتراض في المجموعة المكّوِ
 الداخلي؟

ثم اختر غرضین من أغراض  . اكتب إجاباتھم بنفسك.  شجعھم للحصول على العدید من اإلجابات من عدة أعضاء
یجب أن یكون األول غرًضا لجني األرباح، مثل األعمال  .  التي ذكرھا المشاركون، واطرح األسئلة أدناه السلفیة 

 .التجاریة أو الزراعة، والثاني لغرض مفید ال یدر دخالً، مثل الرسوم المدرسیة أو تحسین اإلسكان

، فھل  ]جاریة أو الزراعةالغرض الذي یدر ربًحا، مثل األعمال الت____ [ إذا اقترض أحد األعضاء من أجل  ►
 سیدر النشاط دخالً كافیًا لسداد السلفیة في الوقت المحدد؟

، فھل  ]الغرض المفید الذي ال یدر دخالً، مثل الرسوم المدرسیة____ [ إذا اقترض أحد األعضاء من أجل  ►
 سیدر ھذا االستثمار دخالً كافیًا لسداد السلفیة في الوقت المحدد؟  

 :  بما یلي  أخبر المشاركین 5.3.3

 .  ثم ستجیبون على سؤال حول تلك القصة مع شریككم في المجموعة". زابلون"استمعوا إلى القصة التالیة حول 

 .11اسرد القصص الموجودة في المربع 

 "زابلون"سلفیة : 11المربع 
حان اآلن موعد دفع  . في مخزنھ من الفول السودانيأكیاس   3إنھ شھر سبتمبر وبقي . زابلون مزارع في قریة راالنج

الفول   وقبل أن یبیع. لدفع الرسوم المدرسیة الفول السوداني  الرسوم المدرسیة ألطفالھ، لذلك یفكر زابلون في بیع أكیاس
.  مباشرة، تم تنظیم مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في راالنج وأصبح زابلون أحد األعضاء األوائل السوداني 

لمدة   الفول السوداني سیسمح لھ ذلك باالستمرار في تخزین  .  طلب زابلون سلفیة لیتمكن من دفع الرسوم المدرسیة ألبنائھ
ومع ذلك، أخبرت . لھ بسداد السلفیة، مع توفیر بعض األموال ٪، مما یسمح50شھر، وفي ذلك الوقت ستزید قیمتھا بنسبة 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض زابلون أنھ ال یمكنھ الحصول على سلفیة لدفع الرسوم المدرسیة ألنھ   المجموعة المكّوِ
 ".  غرًضا منتًجا"لیس 

 
 : اطرح ھذا السؤال على المجموعات الزوجیة لمناقشتھ 5.3.4

نبغي الموافقة على طلب زابلون الحصول على سلفیة من مجموعات االدخار واإلقراض  ھل تعتقدون أنھ ی  ►
 . الداخلي أم ال؟ اشرح السبب

أخبر المشاركین بما  .  دقائق للمناقشة، ثم ادعُ بعضھا لمشاركة إجاباتھم واشكرھم  5امنح المجموعات الزوجیة  5.3.5
 :  یلي

استثمار السلفیة في عمل تجاري، ویرید استخدامھ لدفع الرسوم المدرسیة، فإنھ  على الرغم من أن زابلون ال ینوي 
الفول  فھو یخطط لتأجیل بیع . سیكون قادًرا على سداد السلفیة بالكامل ألنھ قادر على إدارة أموال أسرتھ بشكل جید

األكثر  األمر  . دة أسبابیمكن ألعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي االقتراض لع.  لیحقق ربًحاالسوداني 
 .  ھو وجود خطة واضحة لدى العضو المقترض لسداد السلفیة أھمیة

 

سیذكر كل طلب سلفیة المبلغ والغرض والمدة  . لضمان إمكانیة سداد القروض، ال یتم منحھا تلقائیًا لألعضاء
 . ستناقش الجمعیة العمومیة مزایا كل طلب سلفیة.  الزمنیة
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 :  ا یليأخبر المشاركین بم 5.3.6

ستتم كتابة ھذه القرارات في الدستور الخاص بمجموعات االدخار  .  سنناقش اآلن قرارات إدارة صندوقكم الرئیسي
 . واإلقراض الداخلي الخاصة بكم 

خذ مجموعة . لمساعدة المشاركین على التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الصندوق الرئیسي 14استخدم الجدول 
 . في كل مرة قبل االنتقال إلى الصف التالي) حسب الصفوف( واحدة من األسئلة 

 إدارة الصندوق الرئیسي : 14الجدول 
 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

سوف تقررون  
 اآلن حجم القروض 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
  3ال یجوز لألعضاء خالل الدورة األولى اقتراض أكثر من  •

فھذا یمنع العضو من تحمل  .  أضعاف مدخراتھم الشخصیة
كما أنھ یقلل من مخاطر اقتراض شخص  . الكثیر من الدیون

ما الكثیر من المال مقارنة بما ادخره، ومن ثم ال یمكنھ  
 . السداد

خراتھم  أضعاف مد  3قد تقرر المجموعة حدًا أدنى أقل من  •
الشخصیة، ولكن یجب السماح لألعضاء باقتراض أكثر من 

مدخراتھم التجمیعیة، وذلك نظًرا لما یحققھ ذلك من فائدة  
 . مھمة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

ھل یجب أن تكون  ►
مبالغ القروض 

محدودة بضعفي أو  
مبالغ  أضعاف  3

الشخصیة    االدخار
 للعضو؟ لماذا؟

سوف تقررون  
 .اآلن مدة القروض

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
عندما تكون القروض قصیرة األجل، یحصل العدید من   •

 .  أفراد المجموعة على فرصة لالقتراض
ومع ذلك، تتطلب العدید من األنشطة قروًضا تزید مدتھا عن   •

 . شھر واحد، مثل البستنة أو تسمین الحیوانات
دخار واإلقراض الداخلي في  قد ال تحصل مجموعات اال  •

أشھر، حیث یساعد   3الدورة األولى على قروض أطول من 
قد تحصل المجموعات  . ذلك في حمایة أصول المجموعة

 . على قروض أطول بدًءا من الدورة الثانیة

ھل یجب أن تكون  ►
المدة القصوى  

للقروض شھًرا  
واحدًا أم شھرین أم  
 ثالثة أشھر؟ لماذا؟

 
اطلب  . أعد ذكر القرارات التي اتخذتھا المجموعة بوضوح.  الرئیس في إجراء مناقشة والتوصل إلى اتفاقساعد  5.3.7

من السكرتیر تسجیل القرارات في قسم سیاسات الصندوق الرئیسي من نموذج الدستور لمجموعات االدخار  
 . واإلقراض الداخلي

 ) دقیقة 20(تحدید رسوم معالجة السلفیة     5.4الخطوة 
  محاضرة قصیرة، ونموذج دستور  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 5.4.1

في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، یمكن لألعضاء أن یقرروا أنھ یجب أن یكون لمجموعتھم رسوم  
المعالجة العمل الذي تقوم بھ المجموعة لتوفیر  تغطي رسوم . دستور المجموعةمعالجة السلفیة، وتضمین ذلك في 

ویشمل ذلك تجھیز مدخرات األعضاء وإدارتھا، وتحلیل طلبات القروض، وتسجیل عملیات  . المال للمقترض
. دستورھاومع ذلك، تقرر بعض المجموعات عدم تضمین رسوم معالجة السلفیة في . صرف القروض وسدادھا

 . كال الخیارین مقبوالن

وھو نفس المبلغ سواء كان السلفیة  . عالجة السلفیة ھي مبلغ ثابت تقرره المجموعة طوال الدورة بأكملھاإن رسوم م
إنھ ثابت لجمیع أغراض  . وھو أیًضا نفس المبلغ سواء كانت مدة السلفیة قصیرة أو طویلة. صغیًرا أو كبیًرا

السلفیة، ویتم إضافتھا إلى الصندوق  یتم دفع رسوم معالجة السلفیة من قبل كل مقترض قبل استالم .  القروض
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في نھایة الدورة، سیكون ھذا جزًءا من ربح  .  وھذا یتیح لآلخرین المزید من األموال لالقتراض . الرئیسي
 .  المجموعة

 .لمساعدة المشاركین على اتخاذ قرار بشأن تطبیق رسوم معالجة السلفیة من عدمھ 15استخدم الجدول  5.4.2

 اتخاذ القرار بشأن تطبیق رسوم معالجة السلفیة من عدمه : 15الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

ستقررون اآلن ما إذا  
كانت مجموعتكم  

ستطبق رسوم معالجة 
 . السلفیة أم ال

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
مجموعة لتقرر ما إذا كانت ستطبق  األمر متروك لكل  •

 .رسوم معالجة السلفیة من عدمھ
تھدف الرسوم إلى تغطیة كل األعمال التي تقوم بھا   •

 . المجموعة إلتاحة المال
ستتم إضافة الرسوم التي یدفعھا المقترضون إلى   •

 . الصندوق الرئیسي
 . تصبح جمیع الرسوم ربًحا في نھایة الدورة  •

ھل تریدون أن   ►
مجموعتكم  تحصل 

على رسوم معالجة  
السلفیة؟ ِلَم أو ِلَم  

 ال؟
 

 

إذا اختارت المجموعة تطبیق رسوم معالجة السلفیة، فانتقل إلى  . ساعد المجموعة في المناقشة والتوصل إلى اتفاق
في حال لم تختر المجموعة ذلك، فاطلب من السكرتیر شطب ما ورد بشأن رسوم معالجة السلفیة  . 5.4.3الخطوة 

 . قسم سیاسات الصندوق الرئیسي من نموذج الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من

لمساعدة المشاركین على التوصل إلى اتفاق   16استخدم الجدول . قّسم المشاركین إلى ثالث مجموعات صغیرة  5.4.3
 . بشأن مبلغ معالجة السلفیة

 رسوم معالجة السلفیة للمجموعةاختیار : 16الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

أنتم اآلن بصدد اختیار  
رسوم معالجة السلفیة  

 .للمجموعة

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
ویطبق  ) مبلغًا واحدًا(یجب أن یكون مبلغ الرسوم ثابتًا  •

صغیرة أو كبیرة؛ قصیرة أو  ( على جمیع القروض 
 ) طویلة؛ ألي غرض

إن تحصیل رسوم مختلفة بناًء على حجم السلفیة أو مدتھ   •
 )الربا (ھو نفسھ تحصیل الفائدة 

یجب تحدید مبلغ الرسوم بحیث یكون في متناول كل  •
 مقترض في المجموعة، حتى عند أخذ سلفیة صغیرة

الرسوم جزًءا من ربح المجموعة في سوف تكون جمیع   •
 . نھایة الدورة 

ما رسوم معالجة  ►
السلفیة الثابتة التي 
تقترحون تحصیلھا  

على جمیع  
 القروض؟

 

أعد ذكر القرار  . ساعد المجموعة في المناقشة والتوصل إلى اتفاق.  ادعُ مجموعات صغیرة لمشاركة إجاباتھم 
السكرتیر تسجیل مبلغ معالجة السلفیة الخاص بالمجموعة في قسم  اطلب من  . الذي اتخذتھ المجموعة بوضوح

 .سیاسات الصندوق الرئیسي من نموذج الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 ) دقیقة 20( تقدیم مبلغ إضافي عند سداد السلفیة    5.5الخطوة 
 حديث نبوي، وقصة، ومناقشة في مجموعة كبیرة  :األسالیب

 :الحدیث النبوي التالي وكیفیة تطبیقھ على مجموعات االدخار واإلقراض الداخلياقرأ  5.5.1
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 579الحديث : 41المجلد : 3الكتاب : 6البخاري : 12المربع 
ِ ـ رضى هللا عنھم   ا ـ قَاَل أَتَْیُت  َحدَّثَنَا َخالٌَّد، َحدَّثَنَا ِمْسعٌَر، َحدَّثَنَا ُمَحاِرُب ْبُن ِدثَاٍر، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد �َّ

َوَكاَن ِلي    ."ْكعَتَْیِن  َصّلِ رَ   "  النَّبِيَّ صلى هللا علیھ وسلم َوْھَو فِي اْلَمْسِجِد ـ قَاَل ِمْسعٌَر أَُراهُ قَاَل ُضًحى ـ فَقَاَل  
 .اإلستقراض  في. كتاب َعلَْیِھ َدْیٌن فَقََضانِي َوَزاَدنِي

السلفیة   من  جید  بشكل  تستفید  عندما  فإنھ  الداخلي،  واإلقراض  االدخار  مجموعات  على  الحدیث  ھذا  بتطبیق 
إضافیًا للمجموعة فوق المبلغ  المخصص لتنمیتك، یكون من المعقول عند سداد السلفیة أن تمنح طواعیة مبلغًا  

 . المستلم، تعبیًرا عن االمتنان
 

 : أخبر المشاركین بما یلي

ومع . في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، یُطلب من المقترضین سداد سلفیة بالكامل، ولیس سوى ذلك
ویختار كل مقترض ما  . امتنانھم ذلك، قد یقرر بعض المقترضین منح مبلغ إضافي عند سداد السلفیة، تعبیًرا عن  

یشبھ ذلك ممارسة اإلعانة التقلیدیة، حیث قد یقوم  .  إذا كان سیقدم مبلغًا إضافیًا من عدمھ، ومقدار ذلك المبلغ
تعبیًرا عن االمتنان  ) مثل تبن للحمار (بإعادتھ مع ھدیة صغیرة ) مثل عربة وحماًرا(الشخص الذي یقترض شیئًا 

لم یتم االتفاق على الھدیة أو اإلبالغ عنھا مسبقًا، وھي قرار  . الفرصة لھ الستخدام ذلك الشيءللمقرض إلتاحة 
 . یتخذه المقترض بالكامل

 : أخبر المشاركین بما یلي 5.5.2

ھناك ممارسات جیدة في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي تقابل اإلعانة الذي یقدمھ المقترضون عند سداد   
 .السلفیة

 . 13القصة الموجودة في المربع  اسرد  

 قصة المقترضین الثالثة : 13المربع 
لشراء السمك والثلج،   جنیھ 10000اقترضت إحدى العضوات، وھي أمینة، مبلغ .  كانت ھناك مجموعة تسمى الحمیرة 

وبعد شھر واحد،  . األسماك عدة مرات  وبیع حققت مبیعات عالیة للغایة وتمكنت من شراء. على أن یتم سداده بعد شھرین
نظرت إلى مقدار الربح الذي حققتھ من تجارة األسماك، وقررت أن تعطي بعًضا منھ . جنیھ  5000سددت دفعة قدرھا

، وقدمت  جنیھ  5000وبعد شھر، سددت دفعة سلفیتھا النھائیة البالغة . قدیرھا للمجموعةللمجموعة كإعانة، تعبیًرا عن ت
 . إعانةً مرة أخرى

.  لدفع المصروفات المدرسیة، على أن یتم سداده بعد شھرین جنیھ 8000اقترضت إحدى العضوات، وھي فاتي، مبلغ 
وفي الشھر التالي، دفعت  . بعد شھر واحد، لكنھا لم تقدم إعانةً لعدم وجود أموال إضافیة متاحة لدیھا جنیھ  3000دفعت 

لتسویة سلفیتھا لكن تمكنت ھذه المرة من تقدیم إعانة، تقدیًرا لوقوف المجموعة إلى جانبھا  جنیھ  5000 المبلغ المتبقي البالغ
 .لدفع المصروفات المدرسیة في موعدھا

الخاصة بھ، على أن یتم  الفول السوداني  لشراء سماد لقطعة أرض جنیھ 12000آخر، وھو مالك، مبلغ  اقترض عضو
نتیجة لذلك، وبینما .  لكن لسوء الحظ، كان المحصول ضعیفًا ولم یتمكن من كسب المبلغ الذي استثمره . أشھر 3سداده بعد  

 .لم یكن في وضع یسمح لھ بإعطاء إعانة للمجموعة في موعده، إال أنھ  جنیھ 12000كان قادًرا على سداد مبلغ الـ 

اطرح األسئلة واحدًا تلو اآلخر واسمح بعدة إجابات قبل  . اطلب من المجموعة الكبیرة اإلجابة عن ھذه األسئلة 5.5.3
 .  االنتقال إلى السؤال التالي

 ماذا حدث في حالة كل مقترض؟ ►

 اإلعانة بین المقترضین الثالثة؟ما الذي یفسر االختالفات في ممارسات  ►

 : لِخّص من خالل توضیح النقاط التالیة 5.5.4

سواء كان بقیمة معینة   یمكن ألي مقترض قادر على تقدیم إعانة أن یفعل ذلك، لكن ال یوجد التزام على اإلطالق •
 . او غیر ذلك
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 . نتائج أفضلمن المناسب تقدیم ھدیة إعانة أكبر عندما یؤدي استخدام السلفیة إلى تحقیق  •
 . كما ال توجد قاعدة وال نظام آلي لذلك. في النھایة، فإن قرار تقدیم إعانة ومبلغھ یعد قراًرا شخصیًا •
یُضاف أي مبلغ إعانة إلى الصندوق الرئیسي، ویصبح متاًحا لإلقراض، وسیكون جزًءا من ربح المجموعة في  •

 . نھایة الدورة 
 

 ) دقیقة 20( التعامل مع حاالت تأخر السداد والتعسر    5.6الخطوة 
مناقشة في مجموعة كبیرة، وحديث نبوي، ومناقشة في مجموعة صغیرة، ونموذج  :األسالیب

 دستور، وقصة 

 : أخبر المشاركین بما یلي 5.6.1

یمكنھم السداد على  .  في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، یلتزم المقترضون بسداد سلفیتھم في موعد محدد 
 . المھم أن یتم سداد السلفیة بالكامل في الموعد المتفق علیھ.  عدة أقساط أو دفعة واحدة 

 على المجموعة إذا لم یقم المقترض بسداد السلفیة بالكامل في تاریخ االستحقاق؟الواقع ما التأثیر  ►

o ]لن یحصل األعضاء اآلخرون على فرصة لالقتراض [ 
o ]ةتكون المجموعة منزعج[ 
o ]قد تتردد المجموعة في إقراض ذلك العضو في المستقبل [ 
o ]إذا لم یدفع العضو على اإلطالق، فقد تخسر المجموعة المال[ 

 :اقرأ الحدیث النبوي التالي وكیفیة تطبیقھ على مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 572الحديث : 41المجلد : 3الكتاب : البخاري: 14المربع 
صلى هللا علیھ وسلم (من أخذ اموال الناس برید أدائھا أدى    يعن أبى ھریرة رضى هللا عنھ، عن النب  

باب من أخذ أموال الناس یرید    –اإلستقراض وأداء الدیون    يهللا عنھ، ومن أخذ یرید إتالفھا أتلفھ هللا).  كتاب ف 
 ي البخارمختصر صحیح   -ادائھا أو إتالفھا 

ي، فإنھ إذا اقترض األعضاء من المجموعات بقصد  بتطبیق ھذا الحدیث على مجموعات االدخار واإلقراض الداخل 
السلفیة المتفق علیھا، فإن هللا   أنفسھم وسدادھا بالكامل خالل مدة  سیساعد  )  سبحانھ وتعالى(استخدامھا لتطویر 

 .ھؤالء األعضاء على االستفادة من السلفیة والتمكن من السداد في الوقت المحدد وبالكامل

مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من المجموعة بقصد استخدام السلفیة في  ومع ذلك، فإذا اقترض أعضاء  
لن یُفسد، فحسب، علیھم الفائدة التي كانوا سیحققونھا  )  سبحانھ وتعالى(أمور سیئة ولم یكن في نیتھم السداد، فإن هللا  

 . من استخدام السلفیة، بل سیفسد علیھم أیًضا كل ما یفعلونھ من أمور أخرى

لمساعدة المشاركین على تحدید كیفیة  17استخدم الجدول . ادعُ المشاركین للعودة إلى مجموعاتھم الصغیرة  5.6.2
.  دقائق 5اطرح السؤال على مجموعات صغیرة للمناقشة لحوالي . التعامل مع حاالت التأخر في السداد والتعسر

  .اسأل صفًا واحدًا في كل مرة 
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 التعامل مع حاالت التأخیر في السداد والتعسر : 17الجدول 
 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

أنتم اآلن بصدد  
اتخاذ قرار بشأن ما  
یجب فعلھ إذا لم یقم  

العضو بسداد السلفیة  
في تاریخ  
 . االستحقاق

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
في حالة التأخر  إن اتخاذ قرار مسبق بشأن ما یجب فعلھ  •

في السداد یجعل عواقب التأخر في السداد واضحة أمام  
المقترضین، كما یشجع على االستخدام الجید للقروض،  

 . ویمنع الجدال في المستقبل
في حال تأخر المقترض عن السداد، یجب على المجموعة  •

 . معرفة أسباب ذلك ووضعھا في االعتبار
جعل المقترض یدفع المزید من المال اإلضافي ألنھ   •

ال   -حرام   یعد تجاوز تاریخ استحقاق السداد المتفق علیھ
الغرامات وال رسوم معالجة القروض اإلضافیة مقبولة في 

 الشریعة اإلسالمیة. 

عندما ال یقوم أحد   ►
األعضاء بسداد  

السلفیة في تاریخ  
االستحقاق، ما الذي  

المجموعة  یجب على 
 فعلھ؟ 

أنتم اآلن بصدد  
اتخاذ قرار بشأن ما  
یجب فعلھ إذا لم یقم  

العضو بسداد السلفیة  
 . بحلول نھایة الدورة 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
إذا لم یتم سداد القروض في نھایة الدورة، فسیكون من   •

 :توزیع األنصبةالصعب إجراء عملیة 
یمكنھم اقتراض أكثر مما ادخروا، فقد ال  بما أن األعضاء  •

تغطي مدخراتھم الشخصیة المبلغ المستحق على  
 .  قروضھم 

عندما ال یقوم أحد   ►
األعضاء بسداد  

السلفیة بحلول نھایة  
الدورة، ما الذي  

یجب على المجموعة  
 فعلھ؟ 

 

ساعد المجموعة في المناقشة  . إجاباتھابعد االنتھاء من كل صف، قم بدعوة المجموعات الصغیرة لمشاركة  5.6.3
اطلب من السكرتیر تسجیل قرار  . أعد ذكر القرار الذي اتخذتھ المجموعة بوضوح. والتوصل إلى اتفاق

.  المجموعة في قسم سیاسات الصندوق الرئیسي من نموذج الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي،
مام محلي حسب الضرورة، وذلك للتأكد من توافق الخطوات التي  شجع المجموعة على استشارة عالم دین أو إ

  .اختاروھا مع الشریعة اإلسالمیة

 :  أخبر المشاركین بما یلي 5.6.4

تھانینا على اتخاذ قرارات بشأن كیفیة إدارة صندوقكم الرئیسي إذا قدمتم القروض بحكمة وقام األعضاء بالسداد  
استمعوا  . صندوقكم الرئیسي بسرعة وسیجني األعضاء أرباًحا في نھایة الدورة في الوقت المحدد، فسوف ینمو 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التي أرادت جني أكبر قدر   اآلن إلى ھذه القصة حول المجموعة المكّوِ
 .ممكن من األرباح من وراء منح قروض

 . 15اسرد القصة الموجودة في المربع  

 "غاريسا"مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في : 15المربع 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في  حریصة على زیادة رصید صندوقھا  " غاریسا "كانت المجموعة المكّوِ

تُستخدم بشكل درس األعضاء سجالتھم وتبین لھم أن أموال المجموعة كانت . الرئیسي وكسب أكبر قدر ممكن من األرباح
بدأوا في دفع  .  لذلك، وضعوا قاعدة مفادھا أن كل عضو علیھ االقتراض مرة واحدة على األقل خالل الدورة .  جزئي فقط

األعضاء للحصول على قروض في حال كانت ھناك أي أموال متبقیة في الصندوق الرئیسي، حتى إن لم تكن طریقة سداد  
واضطر بعض األعضاء . أشھر، لم یتمكن بعض األعضاء من سداد قروضھم بعد بضعة . األعضاء لتلك القروض واضحة

تعرض بعض األعضاء لعالقات متوترة في  . إلى بیع أدوات منزلیة لسداد القروض التي لم یرغبوا في الحصول علیھا
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي م ینمو الصندوق ونتیجة لذلك، ل.  المنزل واضطروا إلى مغادرة المجموعة المكّوِ

 .الرئیسي كما ھو مخطط لھ

اطرح األسئلة واحدًا تلو اآلخر واسمح بعدة إجابات قبل  . اطلب من المجموعة الكبیرة اإلجابة عن ھذه األسئلة 5.6.5
 .  االنتقال إلى السؤال التالي
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 إذا كنتم الوكیل المیداني لھذه المجموعة، فماذا كنتم ستنصحونھم بفعلھ؟ ►

 تفاد من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بك؟  ما الدرس المس  ►

 : لِخّص الموضوع بإخبار المشاركین بما یلي 5.6.6

 ".كل شيء باستمرار لكسب أكبر قدر ممكن من األرباح"نوصي بشدة بعدم إقراض  •

 . قوموا بإجراء تحلیل شامل للسلفیة وفكروا في قدرة كل مقترض على السداد •

اعتباركم أن األعضاء الذین ال یقترضون یساعدون المجموعة، ألن مدخراتھم متاحة لآلخرین  ضعوا في  •
 . لالقتراض

تذكروا أن غیر األعضاء لیسوا ملزمین  . وأیًضا فإننا ال نشجع تقدیم قروض لغیر األعضاء بسبب المخاطر •
فسیكون من الصعب جدًا   بالدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، لذلك إذا تخلفوا عن السداد،

إذا أراد شخص من غیر األعضاء الحصول على سلفیة وكانت تنطبق علیھ معاییر .  استرداد األموال
نة لمجموعات االدخار واإلقراض   العضویة، ففكروا في دعوة ھذا الشخص لالنضمام إلى المجموعة المكّوِ

 . الداخلي

إذا اقترضت لعضو آخر ولم یقم ذلك  ). غیر عضوعضو آخر، أو (أخیًرا، ال تقترض نیابة عن شخص آخر  •
 . الشخص بسداد األموال، فأنت مسؤول عن السلفیة ألنك الشخص الذي وقَّع على السلفیة في دفترسلك

 ) قائدق  10(مشتریات المجموعة    5.7الخطوة 
 . محاضرة قصیرة، وأسئلة مفتوحة :األسالیب

 : المشاركین بما یليأخبر   5.7.1

كما ناقشنا آنفًا، تسمح مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لألعضاء باالقتراض، واستخدام األموال للدفع   
 ).مثل األدوات المنزلیة(أو لشراء أشیاء )  مثل دفع أجور العمال إلخالء حقل(مقابل الخدمات 

إعداد قائمة بما یحتاجھ  ھناك طریقة أخرى ألعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي لشراء السلع وھي 
جمیع األعضاء، وأخذ األموال من الصندوق الرئیسي، وتكلیف اثنین على األقل من ممثلي المجموعة بشراء ھذه  

ثم یتم منح كل عضو السلع التي طلبھا، ویكون علیھ .  السلع بكمیات كبیرة، بحیث یمكنھم الحصول على سعر جید
 . كما حددت المجموعة رة زمنیةأن یدفع للمجموعة، نقدًا، على مدار فت

یتیح القیام بذلك لألعضاء الحصول على السلع بسھولة ویسر، وبتكلفة أقل مما لو اشترى كل عضو السلع بمفرده  
تختار بعض المجموعات فرض ھامش ربح صغیر على مبلغ مدیونیة كل عضو تجاه  .  المحلي في المجتمع
بینما تطلب مجموعات أخرى من األعضاء سداد سعر الشراء   ة.مما یساعد في زیادة ارباح المجموع .المجموعة

 وبالتالي االستفادة من معقولیة السعر وعناء جلب السلعة  .فقط

   ومع كل سؤال، احصل على بعض . اطرح على المشاركین ھذه األسئلة، واحدًا تلو اآلخر، وبنفس ھذا الترتیب   5.7.2
 . التالياإلجابات ثم انتقل إلى السؤال  

  ایصعب العثور علیھ  السلعة التیي التي سیكون من المفید شراؤھا بھذه الطریقة؟ ما ھو السلعما ھي أنواع  ►
 ؟األسواق البعیدةنمقارنة باألكثر تكلفة محلیا ، ھي السلعةمحلیا؟, ما 

 أین یمكن للمجموعة الحصول على ھذه السلع بسعر منخفض وبسھولة؟ ►

االدخار لبضعة أشھر ، إذا لم یتم استخدام جمیع األموال للقروض الفردیة لألعضاء ،  اشرح للمجموعة أنھ بعد  
یمكن للمجموعة التفكیر في شراء المجموعة. أخبر المشاركین أنھ عند قیامھم بعملیة الشراء الجماعیة األولى ،  

 . ستساعدھم في االحتفاظ بسجالت دقیقة الستخدام أموال المجموعة ، وسداد كل عضو
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 )دقیقة 40( الصندوق االجتماعي    5.8الخطوة 
 قصة، وأسئلة مفتوحة، ومحاضرة قصیرة، ونموذج دستور  :األسالیب

 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  .  أخبر المشاركین أنك ستناقش اآلن الصندوق االجتماعي للمجموعة المكّوِ
 .16اسرد القصص الموجودة في المربع 

 حاجة حلیمة إلى المال : 16المربع 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في   " أوموجا"كان أعضاء  ".  أوموجا"كانت حلیمة عضًوا في المجموعة المكّوِ

ذات یوم أصیبت أمینة بنت حلیمة  .  الصندوق الرئیسي لألعضاءنشیطین للغایة، وكثیًرا ما كان یتم إقراض معظم رصید  
لم یكن لدى حلیمة ما یكفي من المال لدفع تكالیف  .  حاولت حلیمة عالجھا أوالً بالنباتات، لكن المرض ازداد سوًءا.  بالمالریا

نة لمجموعات االدخار واإلقراض في االجتماع التالي للمجموعة الم.  ولم یساعدھا جیرانھا.  النقل إلى المدینة ورسوم العیادة كّوِ
خشیت  .  الداخلي، أرادت حلیمة اقتراض المال لتغطیة رسوم النقل والعیادة، لكن لم یكن ھناك ما یكفي من المال لمساعدتھا

 . حلیمة على حیاة أمینة؛ حیث اشتد علیھا المرض

ال 5.8.2 تلو اآلخر، وبنفس ھذا  المشاركین ھذه األسئلة، واحدًا  ومع كل سؤال، احصل على بعض  .  ترتیباطرح على 
 .  اإلجابات ثم انتقل إلى السؤال التالي

 ماذا حدث لحلیمة ولماذا؟ ►

 ما الذي كان من شأنھ أن یمنع حدوث ذلك؟   ►

 .  اربط ھذه المعلومات بإجاباتھم على السؤالین أعاله . أخبر المشاركین بالمعلومات أدناه  5.8.3

واإلقراض   االدخار  مجموعات  في  الصندوق  یوجد  یسمى  الرئیسي  الصندوق  عن  منفصل  صندوق  الداخلي 
یتم استخدام األموال . االجتماعي لمساعدة األعضاء الذین لدیھم حاالت طارئة أو الذین یواجھون أحداثًا غیر سعیدة 

الموجودة في الصندوق االجتماعي لتقدیم منح غیر قابلة للسداد لمساعدة أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض  
 :لداخلي في مثل األحداث التالیةا

 ) األدویة، زیارات الطبیب، فواتیر المستشفى(المرض أو اإلصابة  •

 الجنازات والدفن  •

 )مثل احتراق المنزل (الكوارث  •

 أغراض أخرى حسبما تحددھا المجموعة •

االحتفاظ بأموال الصندوق  دائًما ما یتم  .  یتم التعامل مع الصندوق االجتماعي بشكل منفصل عن الصندوق الرئیسي
یعد ھذا مھًما بشكل خاص ألنھ ال  .  االجتماعي منفصلة عن األموال األخرى لضمان وجود ما یكفي من الدفعیات

 . یمكن في أغلب األحیان التنبؤ باألحداث 

 :  أخبر المشاركین بما یلي 5.8.4

ذ في  بما  االجتماعي  الصندوق  إدارة  بشأن  قرارات  مجموعتكم  تتخذ  أن  الصندوق  یجب  ھذا  في  المساھمات  لك 
سوف أشارككم األسئلة التي تحتاجون إلى اإلجابة علیھا وأقدم لكم بعض األمثلة من مجموعات .  وشروط االستخدام 

مجموعات االدخار   ومن ثم یقوم السكرتیر بتسجیل قراراتكم في نموذج دستور.  االدخار واإلقراض الداخلي األخرى
 . واإلقراض الداخلي

اطرح أسئلة .  المشاركین على التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الصندوق االجتماعي  لمساعدة  18الجدول  استخدم   5.8.5
في كل مرة قبل االنتقال إلى الصف  )  حسب الصفوف( على المجموعة الكبیرة، وخذ مجموعة واحدة من األسئلة  

 .التالي
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 اعي إدارة الصندوق االجتم: 18الجدول 
 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

ستقررون اآلن كیفیة 
استخدام الصندوق  

 . االجتماعي

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
ال ینبغي دعم بعض االحتیاجات من قبل الصندوق   •

على سبیل المثال، إذا كان لدى األعضاء  (االجتماعي 
ھذه الحاالت یجب على  في ). طریقة واضحة للسداد

 . األعضاء الوصول إلى الصندوق الرئیسي
معظم المجموعات لدیھا دفعیات لحاالت الطوارئ   •

 . واألحداث غیر السعیدة مثل الموت والمرض والكوارث 

ما أنواع االحتیاجات   ►
التي ستدعمھا 

الصنادیق  
 االجتماعیة؟ لماذا؟

من الذي سیتم تغطیة   ►
احتیاجاتھ  

األعضاء، األسرة  (
مباشرة، العائلة  ال

 ؟)الكبیرة، إلخ 
تقررون اآلن مقدار  

المساھمة في 
 .الصندوق االجتماعي

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
یقدم أعضاء المجموعة مساھمات للصندوق االجتماعي  •

 .في كل اجتماع
نظًرا لعدم إمكانیة التنبؤ بحاالت الطوارئ واألحداث   •

غیر السعیدة، تقرر العدید من المجموعات تقدیم مساھمة 
من مبلغ % 10للصندوق االجتماعي قدرھا حوالي 

 . المستھدف  االدخار
نة  6بعد حوالي  • أشھر، یمكن للمجموعات المكّوِ

لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مراقبة رصید  
ق االجتماعي لمعرفة ما إذا كانت المساھمات الصندو

 .  بحاجة إلى تعدیل بالزیادة أو النقصان أم ال
إذا كان الصندوق االجتماعي ینمو بشكل كبیر ولدیھ أموال  

كافیة لتغطیة االحتیاجات االعتیادیة، فیمكن تعلیق مساھمات 
الصندوق االجتماعي لحین انخفاض المبلغ الموجود في  

یشبھ ھذا تخزین المیاه في دلو لیكون  . اعيالصندوق االجتم
بمجرد امتالء الدلو، توقف  .  جاھًزا إلطفاء حرائق المطبخ

 . عن إضافة الماء إلى أن یتم االحتیاج إلیھ مرة أخرى 

بكم سیساھم كل  ►
عضو في الصندوق  

االجتماعي كل 
 اجتماع؟

أنتم اآلن بصدد تحدید  
مبلغ دفعیات الصندوق  

االجتماعي  
 . لمجموعتكم 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
یمكن النظر إلى الصندوق االجتماعي على أنھ شكل من   •

أشكال التضامن بین األعضاء؛ إذ لیس من الممكن أو 
الضروري دائًما تغطیة احتیاجات العضو على نحو  

 . كامل
قد تختار المجموعة دفعیات مختلفة اعتمادًا على فرد   •

 . العائلة المتأثر

 ) لكل حدث(
 ما المبلغ المستحق؟ ►

 

 
اطلب  .  أعد ذكر القرار الذي اتخذتھ المجموعة بوضوح.  ساعد المجموعة الكبیرة في المناقشة والتوصل إلى اتفاق 5.8.6

مجموعات  دستور  نموذج  من  االجتماعي  الصندوق  سیاسات  قسم  في  المجموعة  قرارات  تسجیل  السكرتیر  من 
 .االدخار واإلقراض الداخلي

 ) دقائق 5(الملخص والخاتمة     5.9
 : اسأل المشاركین ما یلي 5.9.1

 ھل لدیكم أسئلة حول أي شيء ناقشناه خالل ھذا االجتماع؟ ►
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: أخبر المشاركین أن موضوع االجتماع التالي ھو.  اتفق مع المجموعة على تاریخ ووقت ومكان االجتماع التالي 5.9.2
 .  سیاسات صندوق الصدقات واالجتماعات والدستورإنھاء 

 : اسأل المشاركین. قیِّم االجتماع سریعًا 5.9.3

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 ما الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ ►

 .اشكر المشاركین وقم باختتام االجتماع 5.9.4
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   تُركت ھذه الصفحة فارغة عن قصد 
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 إنھاء سیاسات صندوق الصدقات واالجتماعات والدستور: 6الوحدة 

 ) ساعتان وثالثون دقیقة(دقیقة  150: الوقت اإلجمالي الالزم
 6أھداف الوحدة 

 : بما یلي  6سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 ). االختیاري(وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بإدارة صندوق الصدقات  .1

 . وضع السیاسات الخاصة بحضور االجتماعات .2

 .وضع السیاسات الخاصة بمغادرة األعضاء للمجموعة .3

 .  إنھاء دستور مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاص بھم  .4

 . واستخدامھاالتفاق على كیفیة مشاركة الدستور  .5

 المواد المطلوبة
 نموذج دستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من الجلسات السابقة •

 قلم •

 )دقیقة  15(  5تلخیص الوحدة    6.1الخطوة 
  أسئلة مفتوحة ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

 : اسأل المشاركین ما یلي 6.1.1

سوف .  اعتقادك أنھا مھمة  سببأنھ أھم نقطة تم طرحھا في االجتماع األخیر واشرح    ترىشارك مع جارك، ما  
 . تشارك إجاباتك مع اآلخرین في غضون بضع دقائق

لمشاركة )  أو بضعة أزواج إذا كانت المجموعة كبیرة ( ثم قم بدعوة كل زوج  .  دقائق للمناقشة  5-3امنح المجموعات   6.1.2
 . اشكرھم. أفكارھم 

إدارة الصندوق الرئیسي،  )  أ(بناًء على أفكار المشاركین، ذّكرھم بالقرارات التي اتخذوھا في االجتماع األخیر بشأن   6.1.3
أكد على أن القدرة  .  إدارة الصندوق االجتماعي)  د(مشتریات المجموعة، و)  ج(رسوم معالجة القروض، و)  ب(و

إقراض  "الداخلي، ولكن ینبغي أال تحاول المجموعة  على االقتراض ھي میزة مھمة لمجموعات االدخار واإلقراض  
القدرة على  "  كل األموال طوال الوقت لزیادة األرباح، حیث یمكن أن یؤدي ذلك إلى االقتراض القسري، وعدم 

 .السداد، ومن ثم خسارة األموال 

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    6.2الخطوة 
 القراءة بصوت مرتفع  :األسلوب

 :  المشاركین بما یليأخبر   6.2.1

 سوف تقوم بما یلي خالل اجتماع الیوم

 . اتخاذ قرار بشأن وجود صندوق الصدقات من عدمھ، وكیفیة إدارتھ •

 .اتخاذ قرار بشأن كیفیة تشجیع األعضاء على حضور االجتماعات في موعدھا •

 .اتخاذ قرار بشأن ما یتم القیام بھ حال مغادرة األعضاء للمجموعة •

 . جموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاص بكم إنھاء دستور م •

 . االتفاق على كیفیة مشاركة دستور مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي واستخدامھ •
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 )دقیقة  30(صندوق الصدقات    6.3الخطوة 
 حديث نبوي، ومحاضرة قصیرة، ومناقشة في مجموعة كبیرة، ونموذج دستور :األسالیب

 : النبوي التالي وكیفیة تطبیقھ على مجموعات االدخار واإلقراض الداخلياقرأ الحدیث  6.3.1

 58.1.1الحديث : 58الكتاب : مالك: 17المربع 
( سعد   -بضم الحاء المھملة، وموحدتین مخففا  -( مالك  عن یحیى بن سعید   ) األنصاري  ( عن أبي الحباب   )  

مرسال عند یحیى  وأكثر الرواة، وأسنده معن، وابن بكیر  عن مالك  عن    - بتحتیة، ومھملة خفیفة    -بن یسار   )   
قال: من تصدق بصدقة من كسب طیب)، أي    -صلى هللا علیھ وسلم    -یحیى  عن أبي الحباب:  ( أن رسول هللا  

راث، وكأنھ ذكر الكسب ألنھ  مكسوب، والمراد ما ھو أعم من تعاطي التكسب، أو حصول المكسوب بغیر تعاط كالمی
الغالب في تحصیل المال، والمراد بالطیب: الحالل ألنھ صفة كسب، قال القرطبي: أصل الطیب المستلذ بالطبع، ثم  

ألنھ في حیز الحالل على    ؛ أطلق على المطلوب بالشرع، وھو الحالل، قال ابن عبد البر: المحض أو المتشابھ بھ
 . أشبھ األقوال لألدلة

بل هللا إال طیبا ) جملة معترضة بین الشرط والجزاء، التقدیر ما قبلھ وفي روایة للبخاري: " وال یصعد إلى  وال یق
 . "، أي الحالل، أو المتشابھ ال الحرام هللا إال الطیب

یتمثل تطبیق ھذا الحدیث على مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في قدرة األعضاء على تقدیم صدقات من خالل  
 ).سبحانھ وتعالى( المجموعة، كما أن تجمیع مساھمات األعضاء سیزید من ثواب األعضاء عند هللا 

 : أخبر المشاركین بما یلي 6.3.2

ید إنشاء صندوق ثالث یتلقى تبرعات صدقات من األعضاء، وھو ما  ستناقشون اآلن ما إذا كانت مجموعتكم تر 
إن إنشاء صندوق صدقات أمر اختیاري، وإذا اخترتم ذلك،  .  یمكن استخدامھ بعد ذلك لمساعدة اآلخرین في المجتمع

 . فستتم إدارتھ بشكل منفصل عن الصندوق الرئیسي والصندوق االجتماعي

الصدقات فرصة إضاف  االجتماعیة والروحانیة في یوفر وجود صندوق  بالتزاماتھم  للوفاء  المجموعة  یة ألعضاء 
یستطیع األعضاء جمیعًا، من  .  المجتمع، وذلك بعیدًا عن الصدقات التي یخرجونھا بشكل فردي في حیاتھم الیومیة

تقدیم تبرعات أكبر، والقیام بالمزید من   الوقت،  األعمال  خالل تجمیع مساھماتھم من الصدقات وزیادتھا بمرور 
 . الخیریة في المجتمع

اسرد القصص الموجودة في المربع .  أخبر المشاركین أنك ستناقش اآلن نتائج وجود صندوق صدقات في المجموعة 6.3.3
18. 

 مضخة المیاهيدعم صندوق الصدقات : 18المربع 
استدعي االمر النساء واالطفال للذھاب بعیدا بحثا عن المیاه تعطلت مضخة المیاه بقریة قولوواصبحت البئر بال فائدة مما  

عطفا علي ان المیاه المستجلبة ال تكفي حوجة الحیوانات. استنفرت لجنة المیاه المواطنین لدفع تبرعات تمكنھم من شراء 
 .ارقطع الغیار الضروریة الصالح المضخة غیر ان المبلغ الذي حصل كان قلیال ال یكفي لشراء قطع الغی

في اجتماع االدخار واالقتراض الداخلي االسبوعي اقترحت احدي االعضاء اخذ مبلغ من صندوق الصدقات للمساھمة في 
 .اصالح المضخة. بعد مساھمة المجموعة اصبح من الممكن شراء قطع الغیار المطلوبة وتم اصالح المضخة

اعادة تشغیل المضخة وتم شكرھم علي المساھمة التي تم دعوة مجموعة االدخار واالقتراض الداخلي لحضور االحتفال ب
 ساعدت في اعادة تشغیل المضخة .

 

 . اقترح إجابات لم یذكرھا األعضاء، واسأل عن ردود الفعل. اآلن، اطرح ھذا السؤال، بحثًا للحصول على عدة إجابات 

 ، وكیف؟لمضخة المیاه من استفاد من تبرع الصدقات   ►

o ] الماء، حیث تمكنوا من الحصول على كل المجتمع[ 
o ]النساء واالطفال حیث اصبح ال داعي للذھاب بعیدا بحثا عن الماء[ 
o ] االسرة والحیوانات حیث اصبح بامكانھم الحصول علي الماء المطلوب 
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o ]المجموعة، حیث ستزداد سمعتھا في المجتمع [ 
o ]سئل   –الح مورد المیاه لمساھمتھم في اص   ون في اآلخرة ئأعضاء المجموعة، حیث سیُكاف

 ] الرسول(ص) اي الصدقات افضل .  فأجاب جرعة ماء. اخرجھ ابو داؤد 
 

 .لمساعدة المشاركین على اتخاذ قرار بشأن وجود صندوق الصدقات في مجموعتھم من عدمھ 19استخدم الجدول  6.3.4

 الصدقات من عدمه اتخاذ القرار بشأن وجود صندوق : 19الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

ستقررون اآلن  
ما إذا كانت  
مجموعتكم 

سیكون لدیھا  
صندوق صدقات  

 . أم ال

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
األمر متروك لكل مجموعة لتقرر ما إذا كانت ستنشئ صندوق  •

 الصدقات من عدمھ.
اجتماع، یكون ھناك وقت لألعضاء لتقدیم مساھمات في نھایة  كل  •

 الصدقات، ولكن ال یوجد الزام على األعضاء بالمساھمة.
المساھمة في صندوق الصدقات غیر محددة وھي حسب مقدرة   •

 الفرد. 
یُسمح لغیر األعضاء (على سبیل المثال، األصدقاء واألقارب)  •

 بالمساھمة في صندوق الصدقات الخاص بالمجموعة. 
 ساھمات الفردیة دائما سریة وغیر مراقبة بغرض معرفتھا.الم •
 یتم عدّ المساھمات اإلجمالیة لالجتماع وإعالنھا وتسجیلھا.  •
یتم االحتفاظ بصندوق الصدقات في شنطة منفصلة في صندوق  •

 القروش. 
تقرر الجمعیة العمومیة متى وكیف یتم تقدیم تبرعات صدقات باسم   •

 المجموعة.

ھل تریدون أن   ►
یكون لدى  
مجموعتكم 

صندوق صدقات؟  
 ِلَم أو ِلَم ال؟

 

إذا اختارت المجموعة أن یكون لدیھا صندوق صدقات، فساعدھا  .  ساعد المجموعة في المناقشة والتوصل إلى اتفاق
.  في التحقق من قسم سیاسات صندوق الصدقات في نموذج دستور مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي أو تعدیلھ

رت المجموعة أال یكون لدیھا صندوق صدقات، فاطلب من السكرتیر شطب ھذا القسم من نموذج دستور  وإذا اختا
 . مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 ) دقیقة  20(االجتماعات والدورات    6.4الخطوة 
 مجموعات صغیرة، واتفاق، ونموذج الدستور  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي   6.4.1

الداخلي، تجتمع المجموعات  .  أنشطتكم المالیة مع بدایة االجتماع القادم ستبدأ   في مجموعات االدخار واإلقراض 
یمكن أن یكون االجتماع قصیًرا  .  أسبوعیًا خالل دورتھا األولى لالدخار ولتقدیم مساھمات في صندوقھا االجتماعي

ألعضاء ألكثر من ساعة واحدة، وبالتالي ال  ویمكن أن تستمر اجتماعات منح وسداد قروض ا.  دقیقة  30في حدود  
بعد  .  وھذا یجعل من السھل متابعة القروض ومدفوعات القروض).  أسابیع  4كل  (تحدث إال مرة واحدة في الشھر  

 .  االنتھاء من اجتماعات االدخار الثالثة، یمكن لألعضاء المھتمین طلب قروض بدًءا من االجتماع الرابع

 .  لضمان فعالیة جمیع اجتماعاتكم، ستتخذون اآلن عدة قرارات:  ا یليأخبر المشاركین بم 6.4.2

.  لمساعدة المشاركین على اتخاذ قرارات بشأن حضور االجتماع وموعد توزیع األنصبة 20استخدم الجدول 
 . اطلب منھم مناقشة مجموعة أسئلة واحدة كل مرة 
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 وتوزيع األنصبةاالجتماعات : 20الجدول 
 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

سوف  
تقررون اآلن  

قواعد  
 الحضور 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
وھذا یضمن معرفة  . إن الحضور بانتظام یُعد مسؤولیة جمیع األعضاء •

جمیع األعضاء بما یحدث لصنادیق المجموعة، وإمكانیة مشاركتھم في 
 . صنع القرار

یجب على األعضاء حضور االجتماعات حتى لو لم یتمكنوا من االدخار   •
 . أو تقدیم مساھمات للصندوق االجتماعي في ذلك األسبوع

تفرض العدید من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي غرامات على   •
األعضاء الذین یتغیبون عن االجتماعات، من أجل زیادة االھتمام 

 . بالحضور

وبة عدم  ما عق ►
حضور أحد  
 االجتماعات؟

ما األسباب   ►
المقبولة لتفویت  

اجتماع دون  
التعرض  

 لعقوبة؟

سوف  
تقررون اآلن  

قواعد  
حضور  

االجتماعات  
 . في الموعد

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
إذا تأخر األعضاء عن االجتماعات، فقد یؤخر ذلك األعضاء الذین   •

 . ویمكن أن یجعل حفظ التسجیالت أمًرا صعبًایحضرون في الموعد، 
تفرض العدید من مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي غرامات على   •

التأخر عن االجتماعات، وذلك لتشجیع األعضاء على الحضور في 
 . الموعد

ما عقوبة التأخر   ►
في حضور  

 اجتماع؟

أنتم اآلن  
بصدد تحدید  
موعد توزیع  
أنصبة أموال  

الصندوق 
  الرئیسي

الخاصة بكم  
للدورة  
 .األولى

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
حیث یكون قد تم سداد جمیع : یحدث توزیع األنصبة في نھایة الدورة •

القروض، ویستعید األعضاء جمیع مدخراتھم باإلضافة إلى حصة  
یمكنھم استخدام ھذه األموال بحریة ولیس  . متساویة من أرباح المجموعة

 . علیھم سدادھا
یجب على المجموعات بالتالي تحدید موعد أول توزیع أنصبة لھم لیكون  •

في الوقت الذي سیحتاج فیھ جمیع األعضاء أو معظمھم إلى مبلغ كبیر  
من المال، على سبیل المثال، للمصروفات الزراعیة، أو لقضاء عطلة 

 .  كبیرة 
قصیرة جدًا، وذلك لضمان  ال ینبغي أن تكون الدورة األولى للمجموعة  •

قدرة المجموعة على إتقان منھجیة مجموعات االدخار واإلقراض 
 . الداخلي، وأن األعضاء یدخرون مبالغ كبیرة بما یكفي لتلبیة احتیاجاتھم 

یجب أال تكون الدورة األولى للمجموعة طویلة جدًا أیًضا، ألن توزیع   •
اإلداریة وقواعد   األنصبة یسمح للمجموعات بتغییر العضویة واللجنة

 . المجموعة للدورة الثانیة
  8اذكر الشھر بعد ___ [لذلك، تحتاج مجموعتكم إلى تحدید شھر بین  •

]  شھًرا في المستقبل 14اذكر الشھر بعد ___ [و ] أشھر في المستقبل
 . للتقسیم والتوزیع

حیث تبدأ بعض . یعني أن المجموعة تتفكك الإن توزیع األنصبة  •
.  الثانیة على الفور، وبالتالي فإنھا تعمل باستمرار  المجموعات دورتھا

بینما تستریح مجموعات أخرى لبضعة أشھر إذا كان األعضاء مشغولین  
باألنشطة الزراعیة، ویبدأون من جدید بعد بضعة أشھر، فتكون لدیھم  

 .أشھر 10أو   9دورات سنویة من 
جددًا من إن مشاركة المال ال تعني أنھ یتعین على المجموعة البدء م •

حیث تسمح العدید من المجموعات ألعضائھا باستثمار بعض .  الصفر
 . مما یحصلون علیھ عند توزیع األنصبة لبدء دورتھم الجدیدة

 شھرفي أي  ►
تریدون توزیع  

یمكن  (األنصبة 
تحدید التاریخ  

الدقیق في الشھر  
عند اقتراب  
شھر توزیع  

 ). األنصبة
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 8تأكد من أن الشھر الذي تحدده المجموعة یبعد ما بین  .  المناقشة والتوصل إلى اتفاقساعد المجموعة الكبیرة في   6.4.3
اطلب من السكرتیر تسجیل القرارات  .  أعد ذكر القرارات التي اتخذتھا المجموعة بوضوح.  شھًرا في المستقبل  14و

 . في نموذج دستور مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 ) دقیقة 20( مغادرة األعضاء    6.5الخطوة 
 محاضرة قصیرة، والوصول إلى توافق في اآلراء، ونموذج دستور  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 6.5.1

سوف یقوم كل عضو في المجموعة باالدخار في مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، وسیسترد ھذه األموال  
یجب  .  یغادر فیھا أحد األعضاء المجموعة قبل نھایة الدورة ومع ذلك، قد تكون ھناك حاالت  .  عند توزیع األنصبة

یتمثل أحد الخیارات في أن  .  أن تخططوا اآلن لكیفیة التعامل مع ھذه المواقف المحتملة، بدالً من انتظار وقوعھا
ومع ذلك،  .  المجموعةودع لدى  المُ   االدخار یحل شخص آخر محل العضو المغادر، وذلك بدفع المبلغ المتراكم لھ من  

یجب  . ینبغي أال تقبل المجموعة أي شخص ببساطة لمجرد االحتفاظ بالعضویة أو االحتفاظ باألموال في المجموعة
لمجموعة وإجراءات  االموافقة على أي عضو محتمل من قبل األعضاء اآلخرین، وأن یوافق على احترام دستور  

 . ن كیفیة التعامل مع حالة مغادرة العضوفي حالة عدم وجود عضو بدیل، فستناقشو. عملھا

اطلب منھم  . لمساعدة المشاركین على اتخاذ قرار بشأن كیفیة التعامل مع مغادرة األعضاء 21استخدم الجدول  6.5.2
 .مناقشة مجموعة أسئلة واحدة كل مرة 

 االجتماعات وتوزيع األنصبة: 21الجدول 
 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

أنتم اآلن بصدد  
اتخاذ قرار بشأن ما  
یجب فعلھ في حال  

مغادرة أحد  
األعضاء قبل نھایة 

 . الدورة 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
یمكن أن یغادر أحد األعضاء المجموعة بقرار   •

على سبیل المثال،  (شخصي، أو قد ال یكون لدیھ خیار 
 ).یتزوج ویتعین علیھ مغادرة المجتمع

  االدخار  ایدخر العضو وعادة ما یحصل على ھذ •
 . واألرباح عند توزیع األنصبة

إذا بقیت مدخرات العضو في المجموعة، فلن یكون   •
فیة استخدام األموال، وسیتعین  قادًرا على تحدید كی

 . الحقًا  االدخارعلى المجموعة إعادة 
یكون مبلغ الربح الذي قد تحصل علیھ المجموعة عند   •

 . توزیع األنصبة غیر معروف وقت مغادرة العضو
العدید من المجموعات القادرة على إعادة مدخرات   •

 . العضو تفعل ذلك على الفور وقت مغادرة العضو

ینبغي أن یحدث  ما الذي   ►
للمبلغ الذي ادخره  

 العضو؟
ھل ینبغي أن یحصل   ►

العضو على أي مبلغ 
وقت  (من الربح 

المغادرة، أو عند توزیع  
 ؟)األنصبة

ما الذي ینبغي عملھ مع  ►
أي ممتلكات تمتلكھا 
المجموعة في ذلك  

 الوقت؟

أنتم اآلن بصدد  
تحدید األسباب  

المقبولة للمجموعة  
إلخراج عضو من  

 .المجموعة

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
تتواجد مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي   •

لمساعدة األعضاء وینبغي بذل كل جھد لدعم المشاركة 
 .وحل أي نزاعات بین األعضاء

في الوقت نفسھ، یجب أن یوافق أعضاء المجموعة  •
على العمل معًا، وقد تكون ھناك مواقف ینبغي فیھا  

للسماح لبقیة المجموعة بالعمل بشكل إخراج عضو 
 . جید

ما األسباب المقبولة   ►
للمجموعة إلخراج  

 عضو؟
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 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 
أنتم اآلن بصدد  

اتخاذ قرار بشأن ما  
یجب فعلھ في حال  
إخراج عضو من  

 .المجموعة

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
الطرد یعني إجبار العضو على المغادرة من قبل  •

الرغم من أنھ قد یكون نتیجة  المجموعة، على 
 . لسلوكھم أو أخطائھم، إال أنھ لیس اختیارھم 

من الجید أن تنھي المجموعة عالقتھا بالعضو تماًما  •
 .حتى ال تكون ھناك مطالبات معلقة

ما الذي ینبغي أن یحدث   ►
 للمبلغ الذي ادخره العضو؟

ھل ینبغي أن یحصل   ►
العضو على أي مبلغ من 

و  وقت المغادرة، أ(الربح 
 ؟)عند توزیع األنصبة

ما الذي ینبغي عملھ مع أي  ►
ممتلكات تمتلكھا  

 المجموعة في ذلك الوقت؟
أنتم اآلن بصدد  

اتخاذ قرار بشأن ما  
یجب فعلھ في حال  
وفاة أحد األعضاء 

 . أثناء الدورة 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
ولكن قد یموت أحد األعضاء أثناء . كلنا بشر  •

 . الدورة، ونأمل أال یحدث ذلك أبدًا 
سیكون لدى العضو مدخرات مع المجموعة، وقد   •

 . یكون علیھ سلفیة مستحق أو غرامات غیر مدفوعة

ما الذي یجب عملھ  ►
بخصوص دیون األعضاء  

 للمجموعة؟
ما األموال التي یجب أن   ►

 تُمنح ألسرة العضو؟
 

اطلب  . أعد ذكر القرار الذي اتخذتھ المجموعة بوضوح.  والتوصل إلى اتفاقساعد المجموعة الكبیرة في المناقشة  6.5.3
من السكرتیر تسجیل قرارات المجموعة في قسم األعضاء المغادرون لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي من  

 .نموذج دستور مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي

 ) دقیقة 40( إنھاء الدستور    6.6الخطوة 
 محاضرة قصیرة، ومناقشة في مجموعة كبیرة، ونموذج دستور  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 6.6.1

خالل االجتماعات القلیلة الماضیة واجتماع الیوم، اتخذتم العدید من القرارات التي ستساعدكم في وجود مجموعة 
ناجحة داخلي  وإقراض  ادخار  لمجموعات  نة  ن.  مكّوِ في  قراراتكم  كتابة جمیع  الدستورتمت  واآلن سوف  .  موذج 

تؤكدون قراراتكم وتضعون اللمسات األخیرة على الدستور، وسیقوم جمیع األعضاء بالتوقیع أو وضع بصمتھم  
ضعوا في اعتباركم  .  یعني ھذا أنكم تتعھدون كمجموعة باحترام وتطبیق المكتوب.  على النسخة النھائیة من الدستور

 . ، باستخدام عملیة توافقون علیھا جمیعًاأنھ یمكن تغییر الدستور في المستقبل

وعند كل نقطة، تحقق من فھم األعضاء لھا واطلب منھم  .  اطلب من السكرتیر أن یقرأ الدستور بأكملھ وبالترتیب 6.6.2
إذا لزم األمر، فقم بتسھیل إجراء مناقشات حول أي تغییر مقترح، وتأكد من قیام السكرتیر بتدوین  .  تأكید القرارات

 .  ر النھائي بوضوحالقرا

 :  أخبر المشاركین بما یلي 6.6.3

تذكروا أن إحدى مسؤولیات  .  إن وجود الدستور یعني أن المجموعة تعمل بشكل جید وتخدم أعضاءھا بشكل جید
في وقت الحق خالل الدورة، قد تجدون أن بعض القواعد ال تعمل  .  العضو ھي وضع دستور وتغییره إذا لزم األمر

في ھذه الحال، وبدالً من تجاھل القاعدة أو عمل استثناءات، من األفضل إجراء تغییرات  .  لمجموعتكم بشكل جید  
لذلك، تحتاجون إلى االتفاق على عملیة .  ومع ذلك، فھذا لیس قراًرا یمكن االستخفاف بھ.  بشكل رسمي على الدستور

 دستور مجموعتكممحددة إذا كنتم بحاجة إلى تغییر 

 .  لمساعدة المشاركین على اتخاذ قرارات بشأن كیفیة إجراء تعدیالت مستقبلیة على الدستور 22دول استخدم الج  6.6.4
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 تعديالت الدستور: 22الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

ستقررون اآلن عدد  
األعضاء الذین یجب  
أن یوافقوا على تغییر  

في   دستور مجموعتكم 
 . منتصف الدورة 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
إذا وافق عدد قلیل جدًا من األعضاء على التغییر، فلن   •

 .یعكس ذلك حقًا رغبات األعضاء
إذا كان یتعین على جمیع األعضاء الموافقة على   •

غییر، فیصبح من الممكن لعضو واحد منع إجراء  الت
 . التغییر المطلوب

تذكروا أنھ تتم مراجعة الدستور بأكملھ في بدایة كل  •
لكن عدد األعضاء المطلوب الذي نناقشھ اآلن  .  دورة 

 . دورة ما خاللینطبق فقط على التغییرات 

) ما نسبة(كم عدد  ►
األعضاء الذین  

ینبغي أن یوافقوا  
الدستور  على تغییر  

 في منتصف الدورة؟
 

 
اطلب  .  أعد ذكر القرار الذي اتخذتھ المجموعة بوضوح.  ساعد المجموعة الكبیرة في المناقشة والتوصل إلى اتفاق 6.6.5

من السكرتیر تسجیل قرارات المجموعة في قسم تعدیل الدستور من نموذج دستور مجموعات االدخار واإلقراض  
 . الداخلي

م  االنتھاء  واطلب من كل عضو بمجرد  المجموعة،  أسماء جمیع أعضاء  كتابة  السكرتیر  من  اطلب  الدستور،  ن 
ینبغي على أعضاء اللجنة اإلداریة أیًضا التوقیع بأسمائھم في الصفحة األولى  .  التوقیع أو وضع بصمتھ على الدستور

 . لقبول مسؤولیاتھم اإلضافیة رسمیًا

 ) دقیقة 15(مشاركة الدستور واستخدامھ     6.7الخطوة 
 محاضرة صغیرة، ومناقشة في مجموعات صغیرة، ومناقشة في مجموعة كبیرة، واتفاق :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 6.7.1

،  )4في الوحدة  (عندما ناقشتم قصة المجموعتین المكونتین لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في مشاكوس  
 .)  لخص أي نقاط أخرى ذات صلة من المناقشة السابقة. (اتضحت أھمیة مشاركة الدستور واستیعابھ واستخدامھ

 :  أخبر المشاركین بما یلي 6.7.2

للتأكد من أن   الداخلي الخاصة بكم  نة لمجموعات االدخار واإلقراض  ستقررون اآلن ما ستفعلھ المجموعة المكّوِ
 .  مفھوم جیدًا ویتم استخدامھ بانتظام دستوركم 

ضع  .  لمساعدة المشاركین على التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة الدستور واستیعابھ واستخدامھ  23استخدم الجدول   6.7.3
 . كین في مجموعات صغیرة لمناقشة السؤال من أجل اتخاذ القرارالمشار

 استخدام الدستور للمجموعة المكوِّنة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي : 23الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

ستقررون اآلن  
كیفیة مشاركة 

الدستور  
واستیعابھ 
 .واستخدامھ

قامت بعض المجموعات . فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
 : بما یلي

 . االحتفاظ بنسخة من الدستور في صندوق القروش •
 . كتابة الدستور في دفترسلك •
تكلیف أعضاء المجموعة بأجزاء مختلفة من الدستور لحفظھا  •

ھؤالء في  سیساعد أعضاء المجموعة.  وسردھا خالل االجتماعات
 . تطبیق األجزاء المكلفین بحفظھا عند الحاجة

قراءة الدستور على المجموعة من وقت آلخر، أسبوعیًا أو شھریًا  •
 . أو ربع سنویًا

 . عمل نسخ من الدستور لكل عضو •

ماذا ستفعلون   ►
لمشاركة 
او   دستوركم 

  دستور المجموعة
واستیعابھ 

 واستخدامھ؟
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أعد ذكر  . ساعد المجموعة الكبیرة في المناقشة والتوصل إلى إجماع.  لمشاركة إجاباتھم ادعُ مجموعات صغیرة   6.7.4
ع األعضاء على تطبیق ھذه القرارات. القرارات التي اتخذتھا المجموعة بوضوح  . شِجّ

 ) دقائق 5(الملخص والخاتمة     6.8الخطوة 
 :  أخبر المشاركین بما یلي 6.8.1

یمنح الدستور  .  الدستور والتوقیع علیھ، یمكن ألعضاء اللجنة اإلداریة المنتخبین تنفیذه اآلناآلن وبعد االنتھاء من  
 . اآلن ھؤالء القادة سلطة تنفیذ مھامھم 

 :  اسأل المشاركین ما یلي 6.8.2

 ھل لدیكم أسئلة حول أي شيء ناقشناه خالل ھذا االجتماع؟ ►

على األقل  (أخبر المجموعة أنھم سیحتاجون إلى إحضار مساھمتھم في الصندوق االجتماعي ومساھمتھم في التوفیر   6.8.3
على    یتعینكما  .  خالل االجتماع التالي) الحد األدنى لمبلغ االدخار، ولكن لیس أكثر من الحد األقصى لمبلغ االدخار

یعد دفتر التسجیالت والمسطرة  ( أدوات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بھم  أیًضا إحضار  المجموعة  
سیناقشون خالل االجتماع التالي حفظ التسجیالت كتابیًا،  ).  والقلم أدوات إلزامیة، من أجل البدء في حفظ التسجیالت

 . االجتماعي واالدخار والبدء في حفظ التسجیالت، وعقد اجتماع یقومون خاللھ بتنفیذ أنشطة الصندوق

إجراءات االحتفاظ  :  أخبر المشاركین أن موضوع االجتماع التالي ھو.  اتفق على تاریخ ووقت ومكان االجتماع التالي 6.8.4
 . Iبالتسجیالت كتابیًا وعقد اجتماعات 

 : اسأل المشاركین ما یلي. قیِّم االجتماع سریعًا 6.8.5

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ما  ►

 .اشكر المشاركین وقم باختتام االجتماع 6.8.6
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 .Iإجراءات االحتفاظ بالتسجیالت كتابیًا وعقد اجتماعات : 7الوحدة 

 )ساعتان وخمس وثالثون دقیقة(دقیقة  155: الوقت اإلجمالي الالزم
 7أھداف الوحدة 

 : بما یلي  7سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 مراجعة الغرض من االحتفاظ بسجالت كاملة ودقیقة ومزایا ذلك  .1

 مراجعة الخطوات والتسلسل الخاص بعقد اجتماع فعال لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  .2

 عقد اجتماع ادخار مع معامالت .3

 مجموعات االدخار واإلقراض الداخليتعبئة األقسام المحددة من سجل دفتر حسابات  .4

 تقییم كیفیة عقدھم الجتماع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  .5

 المواد المطلوبة
 شفرة حالفة أو مقص لقطع الدفتر •

 مسطرة •

 قلم •

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  •  الدستور للمجموعة المكّوِ

نة   • لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي إحضار مبلغ مساھمة الصندوق  یجب على أعضاء المجموعة المكّوِ
 االجتماعي ومبلغ االدخار المتفق علیھ 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي إحضار دفترسلك   • یجب أن  :  مالحظة(یتعین على المجموعة المكّوِ
 ). یكون لدیك واحد جاھز في حال عدم إحضارھم لواحد

 التحضیر 
 . سكرتیر كیفیة تقسیم دفترسلك وإنشاء األقسام والعناوینل تماع، اجلس مع اللجنة اإلداریة ووضح لقبل بدء االج  •

، ودفتر االدخار  )صفحات  8(، ودفتر الصندوق االجتماعي  )صفحات  7(سجل  :  دلیل لعدد الصفحات في كل قسم •
االجتماعي  )صفحة  16( الصندوق  دفعیات  ودفتر  الغرامات  ) صفحات  5(،  ودفتر  ودفتر  )حاتصف   5(،   ،

للمجموعة  )صفحة  20(السلفیات   نقدیة الصندوق االجتماعي  )صفحات  10(، ودفتر المشتریات    8(، ودفتر 
الرئیسي  )صفحات الصندوق  نقدیة  ودفتر  الصدقات  ) صفحة  12(،  صندوق  نقدیة  ودفتر  ،  )صفحات  6(، 

 ). صفحات  5(والمالحظات 

 )دقیقة  15(  6تلخیص الوحدة    7.1الخطوة 
  أسئلة مفتوحة ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

 :  اسأل المشاركین ما یلي 7.1.1

. اعتقادك أنھا مھمة  سببأنھ أھم نقطة تم طرحھا في االجتماع األخیر واشرح    ترىشارك مع جارك، ما  
 . شارك إجاباتك على ھذا السؤال في المجموعة الكبیرة خالل بضع دقائق

أو بضعة أزواج إذا كانت  (دقائق للمناقشة، قم بدعوة كل زوج من المشاركین    5-3بعد منح المجموعات   7.1.2
 . لمشاركة أفكارھم واشكرھم )  المجموعة كبیرة 

بناًء على أفكار المجموعة، ذّكر المشاركین بالقرارات الرئیسیة التي اتخذوھا لوضع اللمسات األخیرة على   7.1.3
 .  علیھ حول مشاركة الدستور واستخدامھالدستور وبما اتفقوا 
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 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    7.2الخطوة 
 القراءة بصوت مرتفع  :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 7.2.1

 سوف تقوم بما یلي خالل اجتماع الیوم

 مراجعة أھمیة االحتفاظ بسجالت كتابیة تامة ودقیقة لمجموعتكم  •

 مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي مراجعة خطوات اجتماعات  •

 عقد اجتماع االدخار  •

 إتمام سجالت مجموعتكم •

 تقییم االجتماع •

 ) دقائق  10(أھداف ومزایا االحتفاظ بسجالت مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي     7.3الخطوة 
  لعبة  :األسلوب

قادة   7.3.1 یكون  أن  على  متصلة،  دائرة  في  المشاركین  من جلوس  التاليتأكد  الترتیب  وفق  اإلداریة  :  اللجنة 
 :  أخبرھم بما یلي. الرئیس، والسكرتیر، وأمین الصندوق، والمحاسب، وَحَملَة المفاتیح

سأھمس برسالة مھمة للشخص األول، وسیھمس بدوره بالرسالة للشخص الثاني  .  سوف نلعب لعبة الھاتف 
 . وسیخبرنا الشخص األخیر بالرسالة. وھكذا

 : ذه الرسالة للشخص األولاھمس بھ 7.3.2

وحصلت بامیال على  .  في اجتماعنا األخیر لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي، تغیب جورج وأنجیلین
ولدینا اآلن    جنیھ  100ادخر الجمیع  .  لشراء أدویة البنتھا  جنیھ  250منحة من الصندوق االجتماعي بقیمة  

 . في الصندوق الرئیسي جنیھ  2400إجمالي 

بأكملھا    دع 7.3.3 المجموعة  یخبر  أن  اطلب من آخر شخص  ثم  التالي  الشخص  إلى  بالرسالة  یھمس  فرد  كل 
 .  ستكون حتًما مختلفة عن الرسالة األصلیة. بالرسالة التي سمعھا

 :اطرح األسئلة التالیة. اقرأ اآلن الرسالة األصلیة 7.3.4

 ماذا حدث للرسالة؟ ►

 لماذا تم تشویھ المعلومات؟ ►

 بإمكاننا حفظ المعلومات؟كیف كان  ►

نة لمجموعات   بسجالت كتابیةاربط الدروس المستفادة من لعبة الھاتف بأھمیة االحتفاظ   7.3.5 للمجموعة المكّوِ
 :  أخبر المشاركین بما یلي. االدخار واإلقراض الداخلي

الشفافة لحضور أعضاء  إنھا تتیح اإلدارة  .  تعد التسجیالت المكتوبة طریقة جیدة إلدارة الكثیر من المعلومات
بھذه الطریقة، ال یمكن أن یكون ھناك خالف حول مقدار ما  .  المجموعة ومدخراتھم وقروضھم وغراماتھم 

للمجموعة بالمال  یدینون  الذین  األعضاء  وحول  ما،  عضو  المكتوبة  .  ادخره  بالتسجیالت  االحتفاظ  یتم 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في دفتر یسمى دفتر أستاذ مجموعات االدخار   للمجموعة المكّوِ

 .  واإلقراض الداخلي

 ) دقائق 10(تحضیر دفترسلك    7.4الخطوة 
  محاضرة قصیرة، وعرض، وتدريب  :األسالیب
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 :  أخبر المشاركین بما یلي 7.4.1

ینقسم دفترسلك إلى ھذه األقسام  . لم تكن ھناك حاجة لطباعة خاصة. تم تحضیر دفترسلك مع مسطرة وقلم 
 ):اعرض األقسام على أعضاء المجموعة(

 سجل  •
 دفتر الصندوق االجتماعي  •
 دفتر االدخار  •
 دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي •
 دفتر الغرامات   •
 دفتر السلفیات  •
 دفتر المشتریات للمجموعة •
 دفتر نقدیة الصندوق االجتماعي •
 دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي  •
 صندوق الصدقات دفتر نقدیة  •
 مالحظات •

 :  وِضّح للمشاركین ما یلي 7.4.2

نظًرا ألنھ من المتوقع أن یحضر جمیع األعضاء االجتماعات ویقدموا مساھمات في الصندوق االجتماعي 
ستتم كتابة  .  ومدخرات، فیجب كتابة أسمائكم في دفترسلك بطریقة تساعد على تسجیل المعلومات بسھولة

تجلسون بھ الیوم، لذلك ستحتاجون إلى الجلوس بنفس الترتیب في كل اجتماع، حتى    األسماء بالترتیب الذي 
 . تسیر العملیات بسالسة

ساعد السكرتیر في تسجیل أسماء جمیع األعضاء في مقدمة دفترسلك، بدًءا من الرئیس، ثم اتباع ترتیب   7.4.3
في الصف األخیر من الصفحة،  وأسفل كل األسماء،  ).  السكرتیر، أمین الصندوق، إلخ(جلوس األعضاء  

 ". المبالغ اإلجمالیة" اطلب من السكرتیر كتابة 

 :  أخبر المشاركین بما یلي 7.4.4

واإلقراض   االدخار  مجموعات  دستور  واكتمال  بكم،  الخاصة  اإلداریة  اللجنة  انتخاب  تم  أن  وبعد  اآلن 
.  مجموعات االدخار واإلقراض الداخليالداخلي الخاص بكم، وأصبح دفترسلك جاھًزا، سنبدأ معًا أنشطة  

نة لمجموعات  بھذه الطریقة، یتعلم السكرتیر كیفیة ملء دفترسلك عن طریق القیام بذلك للمجموعة المكّوِ
بك الخاصة  الداخلي  واإلقراض  وأدعمكم.  االدخار  عقد  .  سأدربكم  كیفیة  نتعلم  الوقت، سوف  مرور  مع 

 .  واإلقراض الداخلياجتماع كامل لمجموعات االدخار 

 )دقیقة 20(عقد اجتماع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي    7.5الخطوة 
  قصة، وأسئلة مفتوحة، ومحاضرة قصیرة  :األسالیب

اسرد القصص الموجودة في المربع  . أخبر المشاركین أنك ستناقش اآلن طرقًا فعالة لعقد االجتماعات 7.5.1
19. 

 مجموعة غیر منظمة :  19المربع 
في   الداخلي  واإلقراض  االدخار  لمجموعات  نة  المكّوِ المجموعة  أعضاء  اجتماعھم  "  فوراھا"وصل  لحضور 

تذمر ألنھم كانوا غیر  بدأ األعضاء في ال.  كان مكان االجتماع بالخارج، بال مظلة وبال مكان للجلوس.  األسبوعي
بعد ذلك، اكتشف أحد َحَملَة المفاتیح أنھ نسي مفتاحھ .  وصل الرئیس متأخًرا ولم یرحب بالناس بشكل جید.  مرتاحین

 . أدى ذلك إلى تأخیر االجتماع بعض الوقت.  في المنزل، وذھب مسرًعا إلحضاره 
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وعندما  .  قق من صحة الرصید االفتتاحيطلب الرئیس من األعضاء المساھمة في الصندوق االجتماعي دون التح 
المبلغ مع  یتفق  لم  لدفع دفعیات الصندوق االجتماعي،  معًا  اللجنة اإلداریة وأمین الصندوق كل األموال  وضعت 

 .حسابات السكرتیر، واستغرقت المجموعة وقتًا طویالً لحل الخطأ

للحصول على قر تقدیم طلبات  إنھ یمكن لألعضاء  الرئیس  قال  ذلك،  الرئیسيبعد  اعترض  .  وض من الصندوق 
 . األعضاء قائلین إنھ ینبغي االدخار أوالً وسداد القروض حتى یتوفر مزید من المال لإلقراض

بعد إقفال صندوق القروش وتسلیمھ ألمین الصندوق، تذكر الرئیس أنھ لم یتم تسجیل الغرامات المفروضة على  
 . القروش مرة أخرىاألعضاء الغائبین، وتعین فتح صندوق 

اطرح على المشاركین األسئلة التالیة واحدًا تلو اآلخر واسمح بعدة إجابات قبل االنتقال إلى السؤال   7.5.2
 .التالي

التخطیط في اللحظة األخیرة، وعقد االجتماع في :  اإلجابات[ ولماذا؟  "  فوراھا"ماذا حدث لمجموعة   ►
 ] عدم القیام باألنشطة بالترتیب الصحیح، وما إلى ذلكمكان یشعر فیھ الناس بعدم الراحة الجسدیة، و

 ما الذي یمكن عملھ لتحسین االجتماع القادم لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي؟   ►

 : وِضّح ما یلي 7.5.3

.  یتطلب اجتماع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي بعض التخطیط، مثل أي اجتماع آخر جید التنظیم 
وأن ھناك مكان  )  مظللة وھادئة وما إلى ذلك(ینبغي أن تتأكد اللجنة اإلداریة من أن منطقة االجتماع مریحة  

یجب أن یكون جمیع قادة اللجنة اإلداریة مستعدین جیدًا وأن یحضروا قبل األعضاء  .  جلوس لكل شخص
بسالسة ویسیر  موعده  في  االجتماع  یبدأ  حتى  مجموعا.  اآلخرین  اجتماعات  واإلقراض  تتم  االدخار  ت 

یجب أن یتم عمل ھذه األجزاء بترتیب معین لتجنب المشاكل التي حددتموھا في .  جزًءا  17الداخلي على  
 . إن دور الرئیس ھو توجیھ المجموعة خالل االجتماع". فوراھا"مجموعة 

 ) دقائق 5(نظرة عامة : عقد اجتماع لالدخار   7.6الخطوة 
 والممارسة، والمالحظات التدريب،  :األسالیب
 لمدرب لمالحظة 

وفقًا   أي عضو  تغریم  سیتم  كان  إذا  االجتماع،  وافرض  لدستورا أثناء  بذلك،  المجموعة  علم  من  فتأكد  لمجموعة، 
إذا كان بإمكان العضو الدفع على الفور، فینبغي علیھ وضع األموال في كورة الغرامات وال  .  غرامة على العضو
إذا لم یتمكن العضو من الدفع، فتكون الغرامة مستحقة في االجتماع التالي ویجب تسجیلھا في .  یلزم تدوین أي شيء

الغرامات على  .  دفتر  دفترسلك  تمریر  السكرتیر  من  واطلب  المستحقة،  الغرامة  تسجیل  كیفیة  للسكرتیر  وِضّح 
 . ساعد األعضاء على تحدید الغرامة المستحقة. األعضاء، مفتوًحا على دفتر الغرامات

 :  أخبر المشاركین بما یلي 7.6.1

الممارسة إجراء اجتماع ادخار حقیقي حیث سیقوم السكرتیر بتعبئة دفترسلك. سأبدأ   سوف نتعلم اآلن من خالل 
بتدریب اللجنة اإلداریة التي ستعقد بعد ذلك اجتماع االدخار. بعد ذلك ستقومون بتقییم كیفیة سیر االجتماع، حتى 

لم من أي أخطاء. لن نجري جمیع األجزاء السبعة عشر من اجتماع مجموعات االدخار واإلقراض  نقیِّم نجاحاتكم ونتع
الداخلي نظًرا ألنھا لیست كلھا ذات صلة خالل اجتماعكم األول. بمرور الوقت، سننتھي من إجراء جمیع أجزاء  

وتدخرو االجتماعي،  الصندوق  في  تساھمون  الیوم  فإنكم  لذا،  عشر.  السبعة  في صندوق  االجتماع  وتساھمون  ن 
 الصدقات، وتتحققون من األرصدة الختامیة.

 .  أخبر اللجنة اإلداریة واألعضاء أنك ستساعدھم في العمل خالل كل جزء من االجتماع؛ خطوة بخطوة  7.6.2

 ) دقیقة 15(افتتاح االجتماع : 1الجزء    7.7الخطوة 
 دلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

 .افتتاح االجتماع:  1لتدریب المجموعة على الجزء  24استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  7.7.1
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أخبرھم ماذا یفعلون  ).  الدلیل(إرشاد اللجنة اإلداریة حول كیفیة القیام بالخطوات الموجودة في الصف األول   •
بذلك القیام  وكیفیة  لم  .  بالضبط، خطوة بخطوة،  إذا  لھم  بشكل صحیح  قاطعھم وصحح  الخطوات  یتبعوا 

 . تحقق من جمیع الحسابات. اجلس بجانب السكرتیر وساعده في تسجیل المعلومات في دفترسلك. تماًما

بعد ھذه الخطوات، اعرض األقسام ذات الصلة من دفترسلك كما ھو موضح في الصف الثاني  •
 4).عرض(

 ).أسئلة الصف الثالث(اسأل األعضاء إذا كان لدیھم أي أسئلة حول الخطوات التي أكملوھا للتو  •

  5.افتتاح االجتماع—1التدريب على الجزء : 24الجدول 

یل 
لدل

ا
 

 4و 3و 1الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 .  مرر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على صفحة التسجیالت •
 .ساعد كل عضو في العثور على اسمھ وعالمة حضوره لالجتماع •
 . اشرح عالمات الحضور المختلفة •

ؤال 
لس

ا
 

اسأل عما . أجزاء االجتماعھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء افتتاح االجتماع من 
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع اإلجراء نفسھ  . إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع

 .بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 

 )دقیقة 20( معامالت الصندوق االجتماعي : 5و 4و 3األجزاء  7.8الخطوة 
  دلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

مساھمات الصندوق  : 3لتدریب المجموعة على الجزء  25استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  7.8.1
 .  االجتماعي

 مساھمات الصندوق االجتماعي—3التدريب على الجزء : 25الجدول 

یل 
لدل

ا
 

 12و 11و 10الخطوات 
ض 

عر
ال

 
مساھماتھم في الصندوق االجتماعي، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء  بعد قیام جمیع األعضاء بتقدیم   •

 . المجموعة، مفتوًحا على صفحة دفتر الصندوق االجتماعي
 . ساعد كل عضو في العثور على اسمھ ومساھمتھ في الصندوق االجتماعي •
 .ساعد أیًضا كل عضو في العثور على إجمالي مساھمة الصندوق االجتماعي لالجتماع •

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 
إن الغرض من عرض دفترسلك ھو مساعدة األعضاء على فھم كیفیة تنظیم المعلومات، والقدرة على العثور على معلوماتھم    4

أو عند مواجھة موقف جدید.  الخاصة المجموعة في استخدام قسم جدید،  تبدأ  ال تطلب من  .  اعرض دفترسلك فقط عندما 
 .ق األمر الكثیر من الوقت، أو ال یتم إجراؤه بعنایةالسكرتیر إظھار دفترسلك في كل اجتماع، حیث سیستغر

بدًءا .  معلومات تفصیلیة حول خطوات اجتماع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي"  و"والمستند    8و  7تقدم الوحدتان    5
الجدول   الواردة في قسم25من  الخطوات  المضمنة في  "  الدلیل"  ، تعكس  الكا"األرقام والعناصر  ". ملخطوات االجتماع 

 . مقصود" و"والمستند  8و 7یُرجى مالحظة أن أي تخٍط لألرقام ضمن أقسام الدلیل في الوحدتین 
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دفعیات الصندوق  :  4لتدریب المجموعة على الجزء  26استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  7.8.2
 االجتماعي

 دفعیات الصندوق االجتماعي —4التدريب على الجزء : 26الجدول 

یل 
لدل

ا
 

 18و  17و 16و 15و 14الخطوات 

ض 
عر

ال
 

إذا كانت ھناك أي دفعیات للصندوق االجتماعي، فقم بتمریر دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي وساعد  •
 . كل عضو على فھم معلومات الدفعیات

 .أظھر لألعضاء أن إجمالي المدفوعات للیوم مسجلة أیًضا في دفتر نقدیة الصندوق االجتماعي •

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 

التحقق من صحة الرصید  : 5لتدریب المجموعة على الجزء    27استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   7.8.3
 .الختامي للصندوق االجتماعي

 
الجزء  :  27الجدول   على  للصندوق  —5التدريب  الختامي  الرصید  صحة  من  التحقق 

 االجتماعي 

یل 
لدل

ا
 

 21و 20و 19الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 .ساعد كل عضو في تحدید رصید الصندوق االجتماعي في دفتر نقدیة الصندوق االجتماعي

ؤال 
لس

ا
 

أجزاء  من  االجتماعي  الصندوق  معاملة  أجزاء  إجراء  على  المجموعة  وأعضاء  اإلداریة  اللجنة  ھنئ 
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما  . اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. االجتماع

 . اتباع اإلجراء نفسھ بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 
 )دقیقة  15( التوفیر : 8الجزء    7.9الخطوة 

  دلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب
اعمل على .  التوفیر:  9لتدریب المجموعة على الجزء  29  و  28استخدم المعلومات الموجودة في الجدولین   7.9.1

 . واحد في كل مرة قسم 
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 التوفیر—8التدريب على الجزء : 28الجدول 

یل 
لدل

ا
 

 30و 29و 28الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بعد قیام جمیع األعضاء بتقدیم مساھماتھم االدخاریة، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة،  •
 . مفتوًحا على دفتر االدخار

 . اسمھ وودیعتھ االدخاریةساعد كل عضو في العثور على  •

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 تابع التوفیر—8التدريب على الجزء : 29الجدول 

یل 
لدل

ا
 

 35و 32و 31الخطوات 

ض 
عر

ال
 

النقدیة، قم بتمریر دفترسلك بین   • السكرتیر المبالغ اإلجمالیة لالجتماع ویوازن دفتر  بعد أن یحسب 
 .أعضاء المجموعة

ساعد كل عضو على التحقق من أن إجمالي الودائع االدخاریة لالجتماع ھي نفسھا التي تظھر في  •
 .المبالغ اإلجمالیة لالجتماع وفي دفتر النقدیة

ؤال 
لس

ا
 

اسأل عما إذا كان  .  ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء التوفیر من أجزاء االجتماع
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع اإلجراء نفسھ بالضبط،  .  األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماعلدى  

 . حتى ال ینسوا أي خطوة 

 
 ) دقائق 10( التحقق من صحة الرصید الختامي للصندوق الرئیسي :  12الجزء    7.10الخطوة 

  دلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب
التحقق من صحة الرصید  :  12لتدریب المجموعة على الجزء    30استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   7.10.1

 . الختامي للصندوق الرئیسي

الجزء  :  30الجدول   على  للصندوق  — 12التدريب  الختامي  الرصید  صحة  من  التحقق 
 الرئیسي 

یل 
لدل

ا
 

 57و 56و 55و 54الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بعد عد جمیع النقود وتسویة الرصید، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على دفتر   •
 .دیةالنق

 .إذا تم دفع أي غرامات في ذلك الیوم، فساعد األعضاء على معرفة كیفیة تسجیلھا كإیداع نقدي •
المبلغ المتبقي في صندوق ساعد كل عضو في التحقق من أن آخر رصید في دفتر النقدیة ھو  •

ش   الق

ؤال 
لس

ا
 

ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء التحقق من صحة الرصید الختامي للصندوق  
ذِكّرھم  .  اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع.  الرئیسي من أجزاء االجتماع

 . اإلجراء نفسھ بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة أنھ یجب علیھم دائًما اتباع  
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 )دقائق  10(معامالت صندوق الصدقات : 16و 14الجزءان   7.11الخطوة 
  دلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

مساھمات صندوق  : 14لتدریب المجموعة على الجزء  31استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  7.11.1
 الصدقات  

 مساھمات صندوق الصدقات—14التدريب على الجزء : 31الجدول 

یل 
لدل

ا
 

 65و 64و 63الخطوات 

ض 
عر

ال
 

أعضاء   • بین  دفترسلك  بتمریر  قم  الصدقات،  مساھمات  بتقدیم  الراغبین  األعضاء  جمیع  قیام  بعد 
 .المجموعة، مفتوًحا على صفحة دفتر نقدیة صندوق الصدقات 

 .العثور على إجمالي مساھمات صندوق الصدقات في االجتماعساعد كل عضو في  •

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 

التحقق من صحة الرصید  :  16لتدریب المجموعة على الجزء    32استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   7.11.2
 . الختامي لصندوق الصدقات

الجزء  :  32الجدول   على  لصندوق  —16التدريب  الختامي  الرصید  صحة  من  التحقق 
 الصدقات 

یل 
لدل

ا
 

 73و 72و 71الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 . ساعد كل عضو في تحدید رصید صندوق الصدقات في دفتر نقدیة صندوق الصدقات 

ؤال 
لس

ا
 

.  أجزاء معاملة صندوق الصدقات من أجزاء االجتماعھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء  
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع نفس  .  اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع

 . اإلجراء بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 
 ) دقائق 5( اختتام االجتماع :  17الجزء    7.12الخطوة 

 وعرض، وأسئلة دلیل،  :األسالیب
 اختتام االجتماع:  17لتدریب المجموعة على الجزء  33استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  7.12.1
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 اختتام االجتماع—17التدريب على الجزء : 33الجدول 

یل 
لدل

ا
 

 81و 80و 79و 78و  77و 76و 75و 74الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 .أعضاء المجموعة، مفتوًحا على التسجیالتمرر دفترسلك بین  •
 .ساعد أعضاء المجموعة على تحدید عالمات الحضور النھائیة •
مرر دفترسلك، مفتوًحا على قسم الغرامات المستحقة، وساعد األعضاء على تحدید األعضاء الذین   •

 .یدینون بغرامات في االجتماع التالي

ؤال 
لس

ا
 

اجتماع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بھم من خالل جمیع ھنئ المجموعة على اختتام  
 .الخطوات وشجعھم على االستمرار في اتباع اإلجراءات نفسھا

 

 ) دقائق 10(تقییم اجتماع االدخار    7.13الخطوة 
   التقییم الموجه  :األسلوب

 :  ساعد اللجنة اإلداریة على التقییم الذاتي اسألھم ما یلي 7.13.1

 كیف سار االجتماع في رأیكم؟  ►

 ما الذي تقترحونھ لتحسین اجتماعنا القادم ولماذا؟ ►

 :  اسألھم ما یلي. بعد مشاركة قادة اللجنة اإلداریة أفكارھم، قم بدعوة الجمعیة العمومیة لتقییم االجتماع 7.13.2

 الداخلي؟  إلى أي مدى یعكس ھذا االجتماع مبادئ وقواعد دستور مجموعات االدخار واإلقراض  ►

 ما الذي تقترحون فعلھ لتحسین االجتماع القادم ولماذا؟ ►

 : شارك أي مالحظات أو تعلیقات لدیك حول 7.13.3

 إجراءات االجتماع •

 حفظ التسجیالت  •

 تطبیق قواعد الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي •

 ) دقائق 5(الملخص والخاتمة     7.14الخطوة 
 : المشاركین ما یلياسأل  7.14.1

 ھل لدیكم أسئلة حول أي شيء ناقشناه خالل ھذا االجتماع؟ ►

التالي 7.14.2 االجتماع  تاریخ ووقت ومكان  المجموعة على  مع  االجتماع  .  اتفق  أن موضوع  المشاركین  أخبر 
ھو واإلقراض  :  التالي  االدخار  مجموعات  اجتماعات  وعقد  المكتوبة  بالتسجیالت  االحتفاظ  إجراءات 

   IIاخلي الد 

 : اسأل المشاركین. قیِّم االجتماع سریعًا 7.14.3

 ما أكثر شيء أعجبكم الیوم ولماذا؟ ►

 ما الذي تقترحھ لتحسین اجتماعنا القادم؟ ►

  .اشكر المشاركین وقم باختتام االجتماع 7.14.4
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   تُركت ھذه الصفحة فارغة عن قصد 
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 إتمام خطوات االجتماع : المستند د

 : السبعة عشر لالجتماع المنتظم ھياألجزاء 

 . افتتاح االجتماع .1

للصندوق   .2 االفتتاحي  الرصید  صحة  من  التحقق 
 االجتماعي

 مساھمات الصندوق االجتماعي .3

 دفعیات الصندوق االجتماعي .4

للصندوق   .5 الختامي  الرصید  صحة  من  التحقق 
 االجتماعي

 التحقق من صحة الرصید االفتتاحي للصندوق األساسي   .6

 التحقق من الغرامات المستحقة  .7

 االدخار  .8

 ) خالل اجتماعات القروض فقط( سداد القروض  .9

 مصروفات معدات المجموعة .10

 ) خالل اجتماعات القروض فقط( صرف القروض  .11

 التحقق من صحة الرصید الختامي للصندوق الرئیسي  .12

 االفتتاحي لصندوق الصدقات التحقق من صحة الرصید   .13

 مساھمات صندوق الصدقات  .14

 تبرعات صندوق الصدقات  .15

 التحقق من صحة الرصید الختامي لصندوق الصدقات  .16

 اختتام االجتماع   .17

  
 

 افتتاح االجتماع —1الجزء 
 .یفتتح الرئیس االجتماع رسمیًا ویضع جدول أعمال االجتماع .1
 . بفتح صندوق القروشیقوم َحَملَة المفاتیح   .2
في اتجاه   یقوم المحاسب بوضع كورة الغرامات خارج دائرة المجموعة، على مسافة من صندوق الصدقات .3

 معاكس لبعضھما.
، والغائب  X، الغائب  الحاضر  (یقرأ السكرتیر أسماء األعضاء واحدًا تلو اآلخر، ویضع عالمة في التسجیالت   .4

إذا وصل أحد األعضاء بعد تسجیل الحضور، یقوم السكرتیر بتعدیل حالة العضو عن طریق وضع ).  معتذربعذر  
 "). بعذر  تأخر(" معتذرأو عالمة ")  متأخر("بما یفید أنھ  Xدائرة حول عالمة 

 التحقق من صحة الرصید االفتتاحي للصندوق االجتماعي   —2الجزء  
 . یطلب الرئیس من األعضاء أن یتذكروا رصید الصندوق االجتماعي من االجتماع السابق .5
 . یتذكر األعضاء الرصید الختامي من االجتماع السابق .6
 . الصندوق االجتماعيیعلن السكرتیر رصید الصندوق االجتماعي المسجل في دفتر نقدیة  .7
 .یقوم المحاسب وأمین الصندوق بعدّ المبلغ الموجود في شنطة الصندوق االجتماعي واإلعالن عنھ .8
یجب تسویة أي  .  یجب أن یكون المبلغ النقدي ھو نفسھ الذي یتذكره األعضاء والمبلغ نفسھ المدون في التسجیالت .9

 . ماعاختالف بما یرضي الجمعیة العمومیة قبل مواصلة االجت

 مساھمات الصندوق االجتماعي —3الجزء 
یعلن كل عضو بدوره عن مبلغ مساھمتھ في الصندوق االجتماعي .  یقرأ السكرتیر أسماء األعضاء واحدًا تلو اآلخر  .10

االجتماعي الصندوق  في كورة  المبلغ ویضعھ  یؤكد  الذي  المحاسب  إلى  السكرتیر كل مساھمة .  ویقدمھ  یسجل 
 .تر الصندوق االجتماعيللصندوق االجتماعي في دف

بعد أن یساھم جمیع األعضاء، یقوم المحاسب وأمین الصندوق بعدّ إجمالي المبالغ النقدیة المحصلة وإعالن المبلغ   .11
 .للمجموعة

الصندوق   .12 نقدیة  دفتر  رصید  ویوازن  االجتماعي  الصندوق  دفتر  في  ویسجلھ  بحساباتھ،  المبلغ  السكرتیر  یؤكد 
 . االجتماعي
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 ت الصندوق االجتماعي دفعیا—4الجزء  
یجمع المحاسب وأمین الصندوق رصید الصندوق االجتماعي لالجتماع السابق مع ما تم جمعھ خالل االجتماع،   .13

یؤكد السكرتیر ذلك بحساباتھ ویعلن عن المبالغ النقدیة المتوفرة  .  ثم یقومان بالعد ویعلنان عن اإلجمالي للمجموعة
 . في الصندوق االجتماعي

 .عما إذا كان أي شخص بحاجة إلى دعم من الصندوق االجتماعيیسأل الرئیس  .14
 . یقدم األعضاء طلباتھم إلى الجمعیة العمومیة .15
 .تناقش الجمعیة العمومیة ھذه الطلبات وفق قواعد الدستور لمجموعتھا .16
النقدیة الخاصة بالطلبات   .17 یسجل  .  المعتمدة لألعضاءیقوم أمین الصندوق والمحاسب بعدّ األموال وتقدیم المبالغ 

 .  السكرتیر كل صرفیة للصندوق االجتماعي في دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي ویوقع األعضاء علیھ
نقدیة الصندوق االجتماعي في عمود  .18 السكرتیر بتسجیل إجمالي مدفوعات الصندوق االجتماعي في دفتر  یقوم 

 ".  صرف نقدي"

 ي للصندوق االجتماعي التحقق من صحة الرصید الختام  —5الجزء 
 .یقوم المحاسب وأمین الصندوق بحساب إجمالي المبلغ المتبقي في الصندوق االجتماعي واإلعالن عنھ .19
یطلب الرئیس  .  یؤكد السكرتیر ذلك المبلغ بحساباتھ ویعلن عن الرصید النقدي الختامي في الصندوق االجتماعي .20

 . أجل االجتماع القادم  من األعضاء أن یتذكروا رصید الصندوق االجتماعي من
 .  یتم وضع نقود الصندوق االجتماعي في شنطة منفصلة توضع داخل صندوق القروش .21

.  ال یتم أبدًا دمج نقود الصندوق االجتماعي مع أي نقود أخرى، ویجب عدم صرفھا كقروض عادیة:  مالحظة( 
 .)یضمن ھذا توفر نقود الصندوق االجتماعي في حاالت الطوارئ

 التحقق من صحة الرصید االفتتاحي للصندوق الرئیسي  —6الجزء 
 . یطلب الرئیس من األعضاء أن یتذكروا رصید الصندوق الرئیسي من االجتماع السابق .22
 . یتذكر األعضاء الرصید الختامي من االجتماع السابق .23
 . یعلن السكرتیر رصید الصندوق الرئیسي المسجل في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي .24
یجب أن یكون  .  وأمین الصندوق بعدّ المبلغ الموجود في شنطة الصندوق الرئیسي واإلعالن عنھ  یقوم المحاسب  .25

یجب تسویة . المبلغ النقدي ھو نفسھ الذي یتذكره األعضاء والمبلغ نفسھ المدون في دفتر نقود الصندوق الرئیسي
 .أي اختالف بما یرضي الجمعیة العمومیة قبل مواصلة االجتماع

 التحقق من الغرامات المستحقة  —7الجزء 
 .ینظر السكرتیر في دفتر الغرامات ویعلن األعضاء الذین یدینون بالغرامات، ومقدارھا .26
یقوم األعضاء أصحاب الغرامات المستحقة باإلعالن عن الغرامات ودفعھا للمحاسب الذي یتحقق من المبلغ ویعلنھ  .27

 . ي دفتر الغرامات أن الغرامات قد تم دفعھایسجل السكرتیر ف. للمجموعة ویضعھ في كورة الغرامات
 
 ال كما . ینبغي خالل االجتماع على األعضاء الذین تم تغریمھم دفع الغرامات فوًرا في كورة الغرامات: مالحظة(

ومع ذلك، إذا لم یتمكن العضو من دفع الغرامة في ذلك الیوم، فقد  .  یسجل السكرتیر ھذه المبالغ في دفتر الغرامات
 .) جیل مبلغ الغرامة في دفتر الغرامات وسیتم التحقق منھ في االجتماع القادم یتم تس
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 االدخار —8الجزء 

یا مجموعات االدخار واإلقراض  .  ادخروا قلیالً أو كثیًرا!  یا مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي: "یقول الرئیس .28
ستندھشون من مدى نمو  !  واإلقراض الداخليیا مجموعات االدخار  .  ادخروا كل مرة تستطیعون ذلك!  الداخلي
 . ویكرر جمیع األعضاء ذلك." أموالكم 

یعلن كل عضو بدوره عن مبلغ ودیعتھ االدخاریة ویقدمھا إلى  .  یقرأ السكرتیر أسماء األعضاء واحدًا تلو اآلخر .29
 . االدخارالمحاسب الذي یؤكد المبلغ ویضعھ في كورة 

 . االدخاریة لكل عضو في دفتر االدخار ویعلن عنھایسجل السكرتیر الودیعة  .30
 .بعد أن یدخر جمیع األعضاء، یقوم المحاسب وأمین الصندوق بحساب إجمالي المبلغ المدخر واإلعالن عنھ .31
یضیف السكرتیر الودائع االدخاریة لالجتماع للتأكد من أنھا مماثلة للمبلغ المعلن، ویسجل المبلغ اإلجمالي الذي   .32

یسجل السكرتیر إجمالي التوفیر التي تم جمعھا في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في .  ي دفتر االدخارتم ادخاره ف
 . ، ویوازن رصید دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي" إیداع نقدي"عمود 

 .یحسب السكرتیر إجمالي مدخرات كل عضو ویسجلھ ویعلنھ  .33
 . سجلھا في دفتر االدخاریحسب السكرتیر التوفیر التراكمیة للمجموعة ویعلن عنھا، وی  .34
دعونا نعرب عن تقدیرنا للذین ادخروا الیوم؛ إلى الذین ادخروا قلیالً، ألنھم أضافوا إلى إجمالي  : " یقول الرئیس .35

في  لدیھم فرصة أخرى لالدخار  االدخار، حیث ستكون  یتمكنوا من  ولم  الیوم  الذین حضروا  وإلى  مدخراتھم؛ 
 ". االجتماع المقبل

 ) ال یحدث ھذا الجزء إال في اجتماعات القروض(سداد القروض —9الجزء 
ینظر السكرتیر في دفتر السلفیات لمعرفة األعضاء الذین علیھم قروض مستحقة، ویعلن المبلغ اإلجمالي  .36

 .المستحق على كل عضو
في یعلن كل مقترض عن حصتھ من المدفوعات ویعطیھا إلى المحاسب، الذي یتحقق من المبلغ ویضع المال  .37

 .  كورة سداد السلفیة
 . یُقیِّد السكرتیر المدفوعات في دفترسلك، ویحسب المبلغ الجدید المستحق على العضو ویسجلھ ویعلن عنھ .38
 .إلى المحاسب، الذي یضع المال في كورة اإلعانة اإذا اختار المقترض أن یقدم إعانة، فیعطیھ .39
ندوق بعدّ األموال الموجودة في كورة سداد القروض  بعد سداد جمیع مدفوعات القروض، یقوم المحاسب وأمین الص  .40

 .واإلعالن عنھا
یضیف السكرتیر مدفوعات االجتماع للتأكد من أنھا مماثلة للمبلغ المعلن، ویسجل إجمالي مدفوعات سداد القروض   .41

 . ، ویوازن دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي"إیداع نقدي "في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود 
 .سؤول عدّ النقود وأمین الصندوق بعد النقود في كورة إعانة واإلعالن عنھایقوم م  .42
، ویوازن رصید  "إیداع نقدي"یسجل السكرتیر إجمالي ھدایا اإلعانة في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود   .43

 . دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي

 مصروفات معدات المجموعة  —10الجزء 
موعة قبل االجتماع التالي، فیقوم أمین الصندوق بإعطاء المال للعضو الذي سیتولى  إذا كانت ھناك مصروفات للمج  .44

، ویوازن  " صرف نقدي" یسجل السكرتیر المصروفات في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود  .  ھذه النفقات
 . رصید دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي

 

 ".) إیداع نقدي"سیتم تسجیل أي تغییر في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود (
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 ) ال یحدث ھذا الجزء إال في اجتماعات القروض(صرف القروض  — 11الجزء 
الرئیسي   .45 النقدیة للصندوق  النقود وأمین الصندوق جمیع األموال  الرئیسي  (یجمع مسؤول عدّ  رصید الصندوق 

ولیست مبالغ الصندوق االجتماعي    -ئع االدخاریة، ومبالغ سداد القروض، وھدایا اإلعانةلالجتماع السابق، والودا
 . ، ویعدّانھا ویعلنان الرصید النقدي المتاح)النقدیة

 . یؤكد السكرتیر المبلغ من دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي .46
المبلغ    ، ات القروضیجب أن تذكر جمیع طلب(یطلب الرئیس من األعضاء تقدیم طلباتھم للحصول على قروض   .47

 ). والغرض والمدة 
تناقش الجمعیة العمومیة طلبات القروض وفقًا للمعاییر المنصوص علیھا في الدستور للمجموعة وتحدد القروض  .48

 .التي تتم الموافقة علیھا
االستحقاق .49 وتاریخ  اقتراضھ  سیتم  الذي  والمبلغ  مقترض  كل  اسم  السكرتیر عن  المقترض رسوم  .  یعلن  یعطي 

یقوم المحاسب وأمین الصندوق بعدّ  .  معالجة السلفیة إلى المحاسب، الذي یضع األموال في كورة رسوم المعالجة
 .مبلغ السلفیة وتسلیمھ إلى المقترض، الذي یقوم حینھا بعدّ المال

اسمھ  یسجل السكرتیر تفاصیل السلفیة في دفتر السلفیات، ورسوم معالجة السلفیة المدفوعة، ویوقع كل مقترض ب .50
 .بجانب مبلغ السلفیة

المعالجة   .51 كورة رسوم  في  الموجودة  األموال  بعدّ  الصندوق  وأمین  المحاسب  یقوم  القروض،  بعد صرف جمیع 
 .واإلعالن عنھا

عمود   .52 في  الرئیسي  الصندوق  نقدیة  دفتر  في  القروض  معالجة  رسوم  إجمالي  السكرتیر  نقدي"یسجل  ،  " إیداع 
 . لرئیسيویوازن رصید دفتر نقدیة الصندوق ا 

، ویوازن رصید  "صرف نقدي"یحسب السكرتیر المبلغ المصروف في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود   .53
 ". الوصف "تتم كتابة عدد القروض المصروفة في عمود .  دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي

  التحقق من صحة الرصید االفتتاحي للصندوق الرئیسي  —12الجزء 
 . وق بعدّ النقود في كورة الغرامات واإلعالن عنھایقوم المحاسب وأمین الصند .54
، ویوازن رصید دفتر نقدیة  " إیداع نقدي" یسجل السكرتیر ھذا المبلغ في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود  .55

 . الصندوق الرئیسي
اع رصید الصندوق الرئیسي لالجتم(یجمع المحاسب وأمین الصندوق جمیع األموال النقدیة للصندوق الرئیسي   .56

ومدفوعات   القروض  معالجة  ورسوم  اإلعانة،  وھدایا  القروض،  سداد  ومبالغ  االدخاریة،  والودائع  السابق، 
 .، ویعدّانھا ویعلنان الرصید النقدي المتاح) ولیست مبالغ الصندوق االجتماعي النقدیة -الغرامات

متوافقًا مع النقود المتاحة في الصندوق التي أعلن  یعلن السكرتیر ما إذا كان رصید دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي  .57
الصندوق وأمین  المحاسب  االجتماع.  عنھا  اختتام  قبل  العمومیة  الجمعیة  بما یرضي  اختالف  أي  تسویة  .  یجب 

 . یطلب الرئیس من األعضاء أن یتذكروا رصید الصندوق الرئیسي من أجل االجتماع القادم

 فتتاحي لصندوق الصدقات التحقق من صحة الرصید اال  —13الجزء 
 . یطلب الرئیس من األعضاء أن یتذكروا رصید صندوق الصدقات من االجتماع السابق  .58
 .یتذكر األعضاء رصید صندوق الصدقات من االجتماع السابق .59
 . یعلن السكرتیر رصید صندوق الصدقات المسجل في دفتر نقدیة صندوق الصدقات .60
 .المبلغ الموجود في شنطة صندوق الصدقات واإلعالن عنھیقوم المحاسب وأمین الصندوق بعدّ  .61
یجب تسویة أي  .  یجب أن یكون المبلغ النقدي ھو نفسھ الذي یتذكره األعضاء والمبلغ نفسھ المدون في التسجیالت .62

 . اختالف بما یرضي الجمعیة العمومیة قبل مواصلة االجتماع
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 مساھمات صندوق الصدقات —14الجزء 
كفرصة   لألعضاء فرصة تقدیم مساھمة صدقات خالل االجتماع  ایضا  المحاسب صندوق الصدقات ویتاحیحضر   .63

 . ثانیة في ختام االجتماع
بعد أن یساھم األعضاء، یقوم المحاسب وأمین الصندوق بحساب إجمالي المبالغ النقدیة المحصلة وإعالن المبلغ   .64

 .للمجموعة
، ویوازن رصید  "إیداع نقدي"دفتر نقدیة صندوق الصدقات في عمود  یسجل السكرتیر المبلغ الذي تم جمعھ في   .65

 . دفتر نقدیة صندوق الصدقات 

 تبرعات صندوق الصدقات —15الجزء 
یجمع المحاسب وأمین الصندوق رصید الصدقات من االجتماع السابق مع ما تم جمعھ خالل االجتماع، ثم یقومان  .66

لسكرتیر ذلك بحساباتھ ویعلن عن المبالغ النقدیة المتوفرة في صندوق  یؤكد ا.  بالعدّ ویعلنان عن اإلجمالي للمجموعة
 . الصدقات

 .یسأل الرئیس عما إذا كانت المجموعة ترغب في تقدیم تبرعات من صندوق الصدقات أم ال  .67
 . یقدم األعضاء أفكارھم وتتخذ الجمعیة العمومیة القرار .68
 . لغ النقدیة الخاصة بالمصروفات المعتمدة للرئیس یقوم أمین الصندوق والمحاسب بعدّ األموال وتقدیم المبا .69
 . یسجل السكرتیر الصرف في دفتر نقدیة صندوق الصدقات .70

 التحقق من صحة الرصید الختامي لصندوق الصدقات    —16الجزء 
 .یقوم المحاسب وأمین الصندوق بحساب إجمالي المبلغ المتبقي في صندوق الصدقات واإلعالن عنھ .71
یطلب الرئیس من . السكرتیر ذلك المبلغ بحساباتھ ویعلن عن الرصید النقدي الختامي في صندوق الصدقاتیؤكد  .72

 . األعضاء أن یتذكروا رصید صندوق الصدقات من أجل االجتماع القادم 
 .  یتم وضع نقود صندوق الصدقات في شنطة منفصلة توضع داخل صندوق القروش .73

ندوق الصدقات مع الصندوق اآلخر، حیث من المفترض استخدامھا خارج ال یتم أبدًا خلط أموال ص:  مالحظة( 
 )المجموعة

 اختتام االجتماع — 17الجزء 
 .  ویسجلھ في التسجیالت)  بما في ذلك األعضاء الذین تأخروا(یجمع السكرتیر العدد اإلجمالي لألعضاء الحاضرین   .74
 .یسجل السكرتیر غرامات لألعضاء المتأخرین في دفتر الغرامات .75
یضع السكرتیر دفتر أستاذ مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في صندوق القروش، جنبًا إلى جنب مع نقود   .76

 ). كل في حقیبتھ الخاصة(الصندوق الرئیسي، ونقود الصندوق االجتماعي، ونقود صندوق الصدقات 
 . یحتفظ الرئیس بصندوق الصدقات الفارغ إلحضاره في االجتماع القادم  .77
 . المفاتیح صندوق القروش ویأخذ أمین الصندوق صندوق القروش المقفل یقفل َحَملَة .78
یطلب الرئیس من أعضاء مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التحدث عن البنود المدرجة تحت بند أعمال  .79

 .أخرى ویقود المناقشة
 .  یعلن الرئیس عن موعد االجتماع المقبل ویطلب من األعضاء الموافقة علیھ وتأكیده  .80
 . یعلن الرئیس أن االجتماع قد انتھى وأنھ یمكن لألشخاص المغادرة  .81

 

  



 102صفحة  |  5.1.1sدلیل الوكیل المیداني لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  | ھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة 

وتظھر أجزاء  .  في حال مشتریات المجموعة  11و  10و  9تتم إضافة خطوات االجتماع التالیة إلى األجزاء  :  مالحظة(
الجزء  ( الطلب    :من الناحیة العملیة، تحدث األجزاء في اجتماعات منفصلة.  االجتماع ھنا بالترتیب الزمني لالجتماع

10P( والصرف ، ) 11الجزءP ( والسداد ) 9الجزءP (بھذا الترتیب (. 

 سداد مشتریات المجموعة—9Pالجزء 
a. یرجع السكرتیر إلى دفتر المشتریات للمجموعة ویعلن المبالغ المستحقة على كل عضو . 
b.  كورة سداد المشتریاتیعلن كل عضو دفعتھ ویعطیھا إلى المحاسب، الذي یتحقق من المبلغ ویضع المال في  . 
c.   یقیِّد السكرتیر الدفعة في دفتر المشتریات للمجموعة، ویحسب المبلغ الجدید المستحق على العضو ویسجلھ ویعلن

 .عنھ
d.   كورة سداد في  الموجودة  األموال  بعدّ  الصندوق  وأمین  المحاسب  یقوم  المشتریات،  مدفوعات  سداد جمیع  بعد 

 .المشتریات واإلعالن عنھا
e. ال سداد  یضیف  مدفوعات  إجمالي  ویسجل  المعلن،  للمبلغ  مماثلة  أنھا  من  للتأكد  االجتماع  مدفوعات  سكرتیر 

 . ، ویوازن دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي"إیداع نقدي"المشتریات في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود 

 طلب مشتریات المجموعة —10Pالجزء 
f. یریدون طلبھا من خالل المجموعة یطلب الرئیس من األعضاء تحدید األصناف التي. 
g. یكتب السكرتیر قائمة باألصناف التي یرغب كل عضو في شرائھا . 
h.   المعامالت من الصندوق الرئیسي ،  تقدیرات    تحدد المجموعة تكلفة الشراء اإلجمالیة. إذا تمت تغطیة تكالیف 

 فیجب إضافتھا إلى إجمالي مبلغ الشراء
i. .  وأمین المحاسب  ممثلیقوم  إلى  وتسلیمھ  اإلجمالي  المبلغ  بعدّ  سیقومون  /الصندوق  الذین  المجموعة،  ممثلي 

 .بالشراء
j. ویوازن رصید دفتر  " صرف نقدي "المبالغ في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود  / یسجل السكرتیر المبلغ ،

 . نقدیة الصندوق الرئیسي

 صرف مشتریات األعضاء —  11Pالجزء 
k. ممثلو المجموعة بإحضار األصناف المشتراة، ویضاف أي رصید من األموال إلى الصندوق الرئیسي  /یقوم ممثل

 ". إیداع نقدي"ویتم تسجیلھ في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي في عمود 
l.  یقوم الرئیس بتیسیر المناقشة لتحدید مقدار ھامش الربح الذي ینبغي إضافتھ على مختلف األصناف . 

m.  ص في  السكرتیر  والمبلغ یسجل  عضو،  كل  أخذھا  التي  األصناف  للمجموعة  المشتریات  دفتر  من  واحدة  فحة 
المستحق على كل عضو   إلى أي ھامش ربح(اإلجمالي  ، ویوقع كل عضو لإلقرار )سعر األصناف باإلضافة 
 . باستالم األصناف والمبلغ المستحق
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 .IIكتابیًا وعقد اجتماعات إجراءات االحتفاظ بالتسجیالت : 8الوحدة 

 ) ثالث ساعات وثالثون دقیقة(دقائق  210: الوقت اإلجمالي الالزم
 8أھداف الوحدة 

 : بما یلي  8سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 عقد اجتماع ادخار مع معامالت .1

 تعبئة األقسام المحددة من سجل دفتر حسابات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي .2

 السلوكیات الجماعیة المفیدةتحدید   .3

 مراجعة إجراءات توزیع األنصبة في نھایة الدورة .4

 لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  لدستورا مراجعة العناصر األساسیة  .5

 االحتفال بانتھاء التدریب  .6

 المواد المطلوبة
 مخطط خطوات االجتماع  •

 دفتر أستاذ مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي  •

 االدخار واإلقراض الداخلي  دستور مجموعات •

 حبات فول لتسجیل نقاط اللعبة  •

 )دقیقة  15(  7تلخیص الوحدة    8.1الخطوة 
  أسئلة مفتوحة ومجموعات زوجیة ومحاضرات قصیرة :األسالیب

 :  اسأل المشاركین ما یلي 8.1.1

. اعتقادك أنھا مھمة  سببأنھ أھم نقطة تم طرحھا في االجتماع األخیر واشرح    ترىشارك مع جارك، ما  
 . شارك إجاباتك على ھذا السؤال في المجموعة الكبیرة خالل بضع دقائق

أو بضعة أزواج إذا كانت  (دقائق للمناقشة، قم بدعوة كل زوج من المشاركین    5-3بعد منح المجموعات   8.1.2
 . لمشاركة أفكارھم واشكرھم )  المجموعة كبیرة 

 : االعتماد على أفكار المجموعة، والتأكید على ھذه النقاط الرئیسیة، وإخبار المشاركین ما یلي 8.1.3

تتم على   الداخلي  واإلقراض  االدخار  اجتماعات مجموعات  فإن  تتذكرون،  تنفیذھا   17كما  ویتم  جزًءا، 
األجزاء السبعة عشر ھي االفتتاح، والتحقق من الرصید  .  بترتیب منطقي بحیث تتم االجتماعات بسالسة

االجتماعي،  الصندوق  ودفعیات  االجتماعي،  الصندوق  ومساھمات  االجتماعي،  للصندوق  االفتتاحي 
والتحقق من الرصید الختامي للصندوق االجتماعي، والتحقق من الرصید االفتتاحي للصندوق الرئیسي،  

، وسداد القروض، ودفع المصروفات، وصرف القروض، والتحقق  االدخارودفع الغرامات المستحقة، و 
من الرصید الختامي للصندوق الرئیسي، والتحقق من الرصید االفتتاحي لصندوق الصدقات، ومساھمات  

 . الصدقات، وتبرعات الصدقات، والتحقق من الرصید الختامي لصندوق الصدقات، واختتام االجتماع

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    8.2الخطوة 
 القراءة بصوت مرتفع  :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي   8.2.1

 سوف تقومون بما یلي خالل اجتماع الیوم
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 عقد اجتماع آخر لالدخار  •

 مناقشة كیف یمكنكم العمل معًا كمجموعة  •

 دستوركممراجعة  •

 االحتفال بانتھاء التدریب  •

 ) دقائق 5(نظرة عامة : عقد اجتماع لالدخار   8.3الخطوة 
  التدريب، والممارسة، والمالحظات  :األسالیب

 لمدربلمالحظات 
ال یزال ینبغي  .  على الرغم من أن المجموعة قد عقدت بالفعل اجتماًعا واحدًا لالدخار، فمن المھم مواصلة تدریبھم 

یكون من الضروري  لن  .  تمریر دفترسلك بین األعضاء لھذا االجتماع حتى یتمكنوا من فھم نظام حفظ التسجیالت
 . مستقبالً تمریر دفترسلك في كل اجتماع، ألن ھذا سیجعل االجتماعات طویلة جدًا 

االجتماع ھذا  المجموعة، خالل  مثل مصروفات  االجتماع،  أجزاء  تدرب  .  قد ال تحدث بعض  الحال، ال  ھذه  في 
الخطوات  خالل  من  حالة  .  األعضاء  تحدث  حتى  انتظر  ذلك،  من  اإلداریة  بدالً  اللجنة  بتدریب  قم  ثم  حقیقیة، 

 . والمجموعة على كیفیة التعامل مع الموقف

 :  أخبر المشاركین بما یلي 8.3.1

وسنضیف ھذه المرة مزیدًا  .  سوف نقوم اآلن بعقد اجتماع ادخار حقیقي آخر حیث سیقوم السكرتیر بتعبئة دفترسلك
في الواقع،  .  ن المھم التدرب على اجتماعات االدخار عدة مرات، لذلك فم" الممارسة تؤدي إلى اإلتقان. " من األجزاء

سوف أستمر في  .  سوف یبقى لدینا اجتماع ادخار واحد إضافي، بعد ھذا االجتماع، قبل اجتماع اإلقراض األول
 . كما ستضیفون الیوم التحقق من األرصدة االفتتاحیة لكل صندوق. تدریب اللجنة اإلداریة

اشرح للمجموعة أن ھذا سیساعد الرئیس على ضمان إنجاز جمیع  .  طط أجزاء االجتماعسلِّم الرئیس مخ 8.3.2
 .  أجزاء االجتماع بالترتیب الصحیح

 ) دقائق 10(افتتاح االجتماع : 1الجزء    8.4الخطوة 
  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

 .افتتاح االجتماع:  1لتدریب المجموعة على الجزء  34استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.4.1

 . اشرح معنى المخطط للرئیس باستخدام الصف األول •

أخبرھم ماذا  ).  الدلیل(قم بإرشاد اللجنة اإلداریة حول كیفیة القیام بالخطوات الموجودة في الصف الثاني   •
قاطعھم وصحح لھم إذا لم یتبعوا الخطوات بشكل صحیح  .  یفعلون بالضبط، خطوة بخطوة، وكیفیة القیام بذلك

 . تحقق من جمیع الحسابات. كاجلس بجانب السكرتیر وساعده في تسجیل المعلومات في دفترسل. تماًما
 6). عرض(بعد ھذه الخطوات، اعرض األقسام ذات الصلة من دفترسلك كما ھو موضح في الصف الثالث   •
 ). أسئلة(اسأل األعضاء إذا كان لدیھم أي أسئلة حول الخطوات التي أكملوھا للتو في الصف الرابع   •
  

 
إن الغرض من عرض دفترسلك ھو مساعدة األعضاء على فھم كیفیة تنظیم المعلومات، والقدرة على العثور على معلوماتھم    6

المجموعة في  .  الخاصة تبدأ  أو عند مواجھة موقف جدیداعرض دفترسلك فقط عندما  ال تطلب من  .  استخدام قسم جدید، 
 .السكرتیر إظھار دفترسلك في كل اجتماع، حیث سیستغرق األمر الكثیر من الوقت، أو ال یتم إجراؤه بعنایة
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 افتتاح االجتماع —1التدريب على الجزء : 34الجدول 

طط
مخ

ال
 

 : یتم تمثیل افتتاح االجتماع في المخطط بما یلي
 صندوق نقود بأقفال مفتوحة  •
 الحضور عالمات  •

یل 
لدل

ا
 

 4و 3و 2و 1الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 .  مرر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على صفحة التسجیالت •
 .ساعد كل عضو في العثور على اسمھ وعالمة حضوره لالجتماع •
 . اشرح عالمات الحضور المختلفة •

ؤال 
لس

ا
 

اسأل عما . االجتماع من أجزاء االجتماعھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء افتتاح 
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع اإلجراء نفسھ  . إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع

 .بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 
 ) دقیقة 30( معامالت الصندوق االجتماعي : 5، و4، و3، و2األجزاء    8.5الخطوة 

  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب
التحقق من صحة الرصید  : 2لتدریب المجموعة على الجزء    35استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   8.5.1

 .االفتتاحي للصندوق االجتماعي
التحقق من صحة الرصید االفتتاحي للصندوق  —2التدريب على الجزء  :35الجدول 

 االجتماعي 

طط
مخ

ال
 

تظھر جمیع معامالت الصندوق االجتماعي في الصف  . یتم تمثیل الصندوق االجتماعي بالشنطة الصغیرة 
 : یتم تمثیل التحقق من الرصید االفتتاحي في المخطط بما یلي. الثاني، من الیسار إلى الیمین

 — یتذكر األعضاء المبلغ، والذي یجب أن یساوي •
 — المجموعة، والذي یجب أن یساويالمدون في سجالت   •
 . المبلغ الذي یتم عدّه مادیًا •

یل 
لدل

ا
 

 9و 8و 7و 6و 5الخطوات 
ض 

عر
ال

 

بعد التحقق من الرصید االفتتاحي، قم بتمریر دفترسلك، مفتوًحا على دفتر نقدیة الصندوق االجتماعي،  
 . وساعد األعضاء في العثور على الرصید االفتتاحي

ؤال 
لس

ا
 

 . كانت ھناك أي أسئلةاسأل إذا 

 

مساھمات الصندوق  : 3لتدریب المجموعة على الجزء  36استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.5.2
 . االجتماعي
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 مساھمات الصندوق االجتماعي—3التدريب على الجزء  :36الجدول 

طط
مخ

ال
 

عمالت معدنیة جنبًا إلى جنب، داخلة  3یتم تمثیل مساھمات الصندوق االجتماعي في المخطط من خالل 
 .ذلك ألن كل عضو یقدم نفس المساھمة. في شنطة الصندوق االجتماعي

یل 
لدل

ا
 

 12و 11و 10الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بتمریر دفترسلك بین بعد قیام جمیع األعضاء بتقدیم مساھماتھم في الصندوق االجتماعي، قم  •
 . أعضاء المجموعة، مفتوًحا على صفحة دفتر الصندوق االجتماعي

 . ساعد كل عضو في العثور على اسمھ ومساھمتھ في الصندوق االجتماعي •
 .ساعد أیًضا كل عضو في العثور على إجمالي مساھمة الصندوق االجتماعي لالجتماع •

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 

دفعیات الصندوق  :  4لتدریب المجموعة على الجزء  37استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.5.3
 االجتماعي

 دفعیات الصندوق االجتماعي —4التدريب على الجزء : 37الجدول 

طط
مخ

ال
 

فاتورة واحدة، آتیة من شنطة یتم تمثیل دفعیات الصندوق االجتماعي في المخطط بواسطة عضو معھ 
 .الصندوق االجتماعي

یل 
لدل

ا
 

 18و 17و 16و 15، و14و 13الخطوات 

ض 
عر

ال
 

إذا كانت ھناك أي دفعیات من الصندوق االجتماعي، فقم بتمریر دفترسلك بین األعضاء، مفتوًحا  •
 .على دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي

 . ساعد كل عضو على فھم معلومات الصرفیة •
ؤال 

لس
ا

 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 

التحقق من صحة الرصید  :  5لتدریب المجموعة على الجزء  38استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   8.5.4
 .الختامي للصندوق االجتماعي
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الجزء    :38الجدول   على  الختامي  —5التدريب  الرصید  صحة  من  للصندوق  التحقق 
 االجتماعي 

طط
مخ

ال
 

یتم تمثیل التحقق من الرصید الختامي في المخطط بنفس رموز التحقق من الرصید االفتتاحي، ولكن 
 : بترتیب عكسي

 — المبلغ الذي یتم عدّه فعلیًا، والذي یجب أن یساوي •
   —المدون في سجالت المجموعة، والذي یجب أن یساوي •
 . التاليما یتذكره األعضاء لالجتماع  •

یل 
لدل

ا
 

 21و 20و 19الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 . ساعد كل عضو في تحدید رصید الصندوق االجتماعي

ؤال 
لس

ا
 

ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء معاملة الصندوق االجتماعي من أجزاء  
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم  . اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. االجتماع

 . دائًما اتباع اإلجراء نفسھ بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 

 ) دقائق 10( التحقق من صحة الرصید االفتتاحي للصندوق الرئیسي : 6الجزء    8.6الخطوة 
  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

التحقق من صحة الرصید  : 6لتدریب المجموعة على الجزء    39استخدم المعلومات الموجودة في الجدول     8.6.1
 . االفتتاحي للصندوق األساسي

الجزء  :  39الجدول   على  للصندوق  —6التدريب  االفتتاحي  الرصید  صحة  من  التحقق 
 الرئیسي 

طط
مخ

ال
 

تظھر جمیع معامالت الصندوق الرئیسي في  . الرئیسي في المخطط بالشنطة األكبریتم تمثیل الصندوق 
 :یتم تمثیل التحقق من الرصید االفتتاحي في المخطط بنفس الطریقة. الصف الثالث، من الیسار إلى الیمین 

 — یتذكر األعضاء المبلغ، والذي یجب أن یساوي •
 — یساويالمدون في سجالت المجموعة، والذي یجب أن  •
 . المبلغ الذي یتم عدّه مادیًا •

یل 
لدل

ا
 

 25و 24و 23و 22الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بعد عد جمیع النقود وتسویة الرصید، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على دفتر   •
 .دیةالنق

ساعد كل عضو في التحقق من أن آخر رصید في دفتر النقدیة ھو المبلغ الموجود في صندوق  •
 . القروش

ؤال 
لس

ا
 

ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء الرصید االفتتاحي للصندوق الرئیسي من 
ذِكّرھم أنھ یجب  . اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. أجزاء االجتماع

 .علیھم دائًما اتباع اإلجراء نفسھ بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 
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 ) دقائق 10(التحقق من الغرامات المستحقة : 7الجزء    8.7الخطوة 
  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

التحقق من الغرامات  :  7لتدریب المجموعة على الجزء  40استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.7.1
 . المستحقة

 التحقق من الغرامات المستحقة  —7التدريب على الجزء : 40الجدول 

طط
مخ

ال
 

 . یتم تمثیل التحقق من الغرامات المستحقة في المخطط بعالمة تعجب كبیرة 

یل 
لدل

ا
 

 27و 26الخطوتان 

ض 
عر

ال
 

في حال كانت ھناك أي غرامات مستحقة، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على  •
 . الغراماتدفتر 

 . ساعد األعضاء على فھم كیفیة تسجیل الغرامات •

ؤال 
لس

ا
 

اسأل  . ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء الغرامات المستحقة من أجزاء االجتماع
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع اإلجراء  .  عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع

 . نفسھ بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 

 )دقیقة  20( التوفیر : 8الجزء    8.8الخطوة 
  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

 . التوفیر:  8لتدریب المجموعة على الجزء  41استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.8.1

 التوفیر—8التدريب على الجزء : 41الجدول 

طط
مخ

ال
 

من العمالت المعدنیة، تكون ذات ارتفاعات   أكوام  ةیتم تمثیل اإلیداعات االدخاریة في المخطط بثالث
 . ھذا ألن األعضاء یمكنھم إیداع مبالغ مختلفة. مختلفة، متجھة إلى شنطة الصندوق االجتماعي

یل 
لدل

ا
 

 35و 34و 33و 32و  31و 30و 29و 28الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بعد قیام جمیع األعضاء بتقدیم إیداعاتھم االدخاریة، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة،  •
 . مفتوًحا على دفتر االدخار

 .االدخارساعد كل عضو في العثور على اسمھ وودیعتھ االدخاریة وإجمالي  •
ساعد كل عضو على التحقق من أن إجمالي الودائع االدخاریة لالجتماع ھي نفسھا التي تظھر في  •

 . للمجموعة في دفتر االدخاراالدخار دفتر النقدیة، والبحث عن إجمالي 

ؤال 
لس

ا
 

اسأل عما إذا كان  . ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء التوفیر من أجزاء االجتماع
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع اإلجراء نفسھ  . لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع

 .بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 
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 ) دقائق 10( مصروفات معدات المجموعة : 10الجزء    8.9الخطوة 
  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

مصروفات معدات  : 10لتدریب المجموعة على الجزء  42استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.9.1
 .المجموعة

 مصروفات معدات المجموعة —10التدريب على الجزء : 42الجدول 

طط
مخ

ال
 

الصندوق الرئیسي للدفع  یتم تمثیل مصروفات معدات المجموعة في المخطط ببعض المال القادم من 
 . مقابل مسطرة وقلم رصاص

یل 
لدل

ا
 

 44الخطوة 

ض 
عر

ال
 

في حال تم صرف أي مبلغ نقدي، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على دفتر   •
 . نقدیة الصندوق الرئیسي

 . ساعد كل عضو على تحدید المبلغ المستخدم للمصروفات •

ؤال 
لس

ا
 

اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء مصروفات معدات المجموعة من أجزاء  ھنئ اللجنة 
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم  . اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. االجتماع

 . دائًما اتباع اإلجراء نفسھ بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 

 ) دقائق 10( التحقق من صحة الرصید الختامي للصندوق الرئیسي :  12الجزء    8.10الخطوة 
 األسالیب 

 مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة 

التحقق من صحة الرصید  :  12لتدریب المجموعة على الجزء    43استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   8.10.1
 . الختامي للصندوق الرئیسي

التحقق من صحة الرصید الختامي للصندوق  —12التدريب على الجزء : 43الجدول 
 الرئیسي 

طط
مخ

ال
 

 : یتم تمثیل التحقق من الرصید الختامي في المخطط بنفس الطریقة
 — المبلغ الذي یتم عدّه فعلیًا، والذي یجب أن یساوي •
 — المدون في سجالت المجموعة، والذي یجب أن یساوي •
 . االجتماع التاليما یتذكره األعضاء من  •

یل 
لدل

ا
 

 57و 56و 55و 54الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بعد عد جمیع النقود وتسویة الرصید، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على دفتر   •
 .دیةالنق

ساعد كل عضو في التحقق من أن آخر رصید في دفتر النقدیة ھو المبلغ المتبقي في صندوق  •
 . القروش

ؤال 
لس

ا
 

اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء التحقق من صحة الرصید الختامي للصندوق  ھنئ 
ذِكّرھم  . اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. الرئیسي من أجزاء االجتماع

 . أنھ یجب علیھم دائًما اتباع اإلجراء نفسھ بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 
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 ) دقیقة 20(معامالت صندوق الصدقات  : 16و 15و 14و 13األجزاء  8.11الخطوة 
  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

التحقق من صحة الرصید  :  13لتدریب المجموعة على الجزء    44استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   8.11.1
 .  االفتتاحي لصندوق الصدقات

التحقق من صحة الرصید االفتتاحي لصندوق  —14التدريب على الجزء : 44الجدول 
 الصدقات 

طط
مخ

ال
 

تظھر جمیع معامالت صندوق الصدقات في الصف  . یتم تمثیل صندوق الصدقات بالشنطة األصغر
 : االفتتاحي في المخطط بما یليیتم تمثیل التحقق من الرصید  . األخیر، من الیسار إلى الیمین

 — یتذكر األعضاء المبلغ، والذي یجب أن یساوي •
 — المدون في سجالت المجموعة، والذي یجب أن یساوي •
 . المبلغ الذي یتم عدّه مادیًا •

یل 
لدل

ا
 

 62و  61و 60و 59و 58الخطوات 

ض 
عر

ال
 

دفتر نقدیة صندوق الصدقات،  بعد التحقق من الرصید االفتتاحي، قم بتعمیم دفترسلك، مفتوًحا على  •
 . وساعد األعضاء في العثور على الرصید االفتتاحي

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 

مساھمات صندوق  : 14لتدریب المجموعة على الجزء  45استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.11.2
 الصدقات  

 مساھمات صندوق الصدقات—14التدريب على الجزء : 45الجدول 

طط
مخ

ال
 

یتم تمثیل مساھمات الصدقات في المخطط بكومتین من عمالت معدنیة، تكونان ذات ارتفاعات مختلفة،  
  ھذا ألن األعضاء یمكنھم المساھمة بمبالغ مختلفة، لكن لیس كل. متجھتین إلى شنطة صندوق الصدقات

 .األعضاء ملزمین بالمساھمة
یل 

لدل
ا

 

 65و 64و 63الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بعد قیام جمیع األعضاء الراغبین بتقدیم مساھمات الصدقات، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء  •
 .المجموعة، مفتوًحا على صفحة دفتر نقدیة صندوق الصدقات 

 .الصدقات في االجتماعساعد كل عضو في العثور على إجمالي مساھمات صندوق  •

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 

تبرعات صندوق  :  15لتدریب المجموعة على الجزء  46استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.11.3
 .  الصدقات
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 تبرعات صندوق الصدقات —15التدريب على الجزء : 46الجدول 

طط
مخ

ال
 

تمثیل تبرعات صندوق الصدقات في المخطط ببعض المال القادم من صندوق الصدقات والمتجھ إلى  یتم 
 .إحدى الجھات، حیث یمكن استخدام صندوق الصدقات لدعم المؤسسات المجتمعیة

یل 
لدل

ا
 

 70و  69و 68و 67و 66الخطوات 

ض 
عر

ال
 

المجموعة، مفتوًحا على دفتر  في حال تم صرف أي مبلغ نقدي، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء  •
 . نقدیة صندوق الصدقات 

 . ساعد كل عضو على تحدید المبلغ المستخدم للتبرعات •

ؤال 
لس

ا
 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة

 

التحقق من صحة الرصید  :  16لتدریب المجموعة على الجزء    47استخدم المعلومات الموجودة في الجدول   8.11.4
 . الصدقاتالختامي لصندوق  

الجزء  :  47الجدول   على  لصندوق  —16التدريب  الختامي  الرصید  صحة  من  التحقق 
 الصدقات 

طط
مخ

ال
 

 : یتم تمثیل التحقق من الرصید الختامي في المخطط بنفس الطریقة
 — المبلغ الذي یتم عدّه فعلیًا، والذي یجب أن یساوي •
 — المجموعة، والذي یجب أن یساويالمدون في سجالت   •
 . ما یتذكره األعضاء من االجتماع التالي •

یل 
لدل

ا
 

 73و 72و 71الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 . ساعد كل عضو في تحدید رصید صندوق الصدقات في دفتر نقدیة صندوق الصدقات 
ؤال 

لس
ا

 
االجتماعي من أجزاء  ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء أجزاء معاملة الصندوق 

ذِكّرھم أنھ یجب علیھم  . اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. االجتماع
 . دائًما اتباع نفس اإلجراء بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 

 

 ) دقائق 5( اختتام االجتماع :  17الجزء    8.12الخطوة 
  مخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة  :األسالیب

 .اختتام االجتماع:  17لتدریب المجموعة على الجزء  48استخدم المعلومات الموجودة في الجدول  8.12.1
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 اختتام االجتماع—17التدريب على الجزء : 48الجدول 

طط
مخ

ال
 

 .یتم تمثیل اختتام االجتماع في المخطط بصندوق نقود مغلق بقفل

یل 
لدل

ا
 

 81و 80و 79و 78و  77و 76و 75و 74الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 .مرر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على التسجیالت •
 .ساعد أعضاء المجموعة على تحدید عالمات الحضور النھائیة •
مرر دفترسلك على أعضاء المجموعة، مفتوًحا على قسم الغرامات المستحقة، وساعد األعضاء  •

 . األعضاء الذین یدینون بغرامات بسبب غیابھم على تحدید 

ؤال 
لس

ا
 

ھنئ المجموعة على اختتام اجتماع مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بھم من خالل جمیع  
 . الخطوات حسب اإلجراءات وشجعھم على االستمرار في اتباع اإلجراءات نفسھا

 

 )دقیقة 15(العمل معًا كمجموعة    8.13الخطوة 
  القیاس وأسئلة مفتوحة  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 8.13.1

ھاتان مھارتان أساسیتان یجب أن  .  لقد عقدتم اآلن اجتماعین لالدخار، وأتممتم حفظ سجالت المجموعة
وجودي، سیلعب الجمیع دوًرا لضمان عندما تبدؤون االجتماع بانتظام كمجموعة دون  .  تتقنھما مجموعتكم 

 . عمل المجموعة معًا بشكل جید 

قم بتسمیة بعض الالعبین ومسؤولیاتھم المختلفة  .  اطلب من المشاركین التفكیر في فریقھم الوطني لكرة القدم  8.13.2
و إذا كان ھذا القیاس غیر معروف أ:  مالحظة). (الكابتن، حارس المرمى، الدفاع، خط الوسط، الھجوم(

 : أخبرھم بما یلي). یُفھم بشكل سیئ، فاستخدم بدالً من ذلك منظمة محلیة تقلیدیة تنجز العمل معًا

 .  المناصب المختلفة لھا مسؤولیات مختلفة •

الكابتن یقود وینسق جمیع األفراد والمجموعات الفرعیة في الفریق ولكن جمیع األعضاء لدیھم دور   •
 . مھم یلعبونھ

األھداف ویفوز، یجب على كل عضو في الفریق بذل قصارى جھده والعمل معًا  لكي یسجل الفریق   •
 . بشكل جید؛ یجب على الجمیع احترام وتقدیر بعضھم بعًضا

 .عندما یفوز الفریق بالمباراة، یفوز جمیع األعضاء •

اركین باإلجابة  اسمح للعدید من المش.  اسأل المشاركین األسئلة التالیة وشجعھم على االستشھاد بفرد معین 8.13.3
 .  عن كل السؤال

 من ساھم خالل ھذا التدریب في جعل مجموعتنا تعمل معًا بشكل جید؟ ►

 ما الذي فعلھ ھذا الشخص؟   ►

ھنئ أعضاء المجموعة الذین تم تحدیدھم كمساھمین في عمل المجموعة معًا كفریق فعال للوصول إلى   8.13.4
 . ھدف
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 ) دقیقة 15( استعراض توزیع األنصبة في نھایة الدورة    8.14الخطوة 
 محاضرة قصیرة وعرض  :األسالیب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 8.14.1

نة لمجموعات االدخار واإلقراض   المكّوِ للمجموعة  الدورة  نھایة  فإن توزیع األنصبة في  تتذكرون،  كما 
سوف نقوم عندئذ  ].  تحدیده بواسطة المجموعةاذكر الشھر الذي تم  [الداخلي الخاصة بكم سوف یتم في  

القروض وإجراءات  االدخار  لمساھمات  بالنسبة  فعلنا  كما  تماًما  معًا،  األنصبة  توزیع  دعونا  .  بخطوات 
إحدى النقاط المھمة .  نستعرض حالیًا التحضیر للتقسیم والتوزیع في نھایة الدورة وبعض األنشطة الرئیسیة

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي أال تمنح أي قروض جدیدة  ھي أنھ یتعین على المجموعة ا لمكّوِ
 . دعوني أقدم لكم بعض األمثلة.  ھذا االجتماع النھائي خالل أو قبلال یمكن سدادھا 

،  ]عدد األشھر___ [الحد األقصى لمدة سلفیة مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بكم ھو   ►
ما آخر شھر یمكن فیھ للعضو الحصول  ]. شھر____ [كما أن توزیع األنصبة الخاص بكم یكون في 

 ؟]بأطول مدة [على سلفیة 

 ما آخر شھر یمكن فیھ للعضو الحصول على سلفیة لمدة شھر واحد؟ ►

 :  أخبر المشاركین بما یلي 8.14.2

 . تتبع عملیات توزیع األنصبة في نھایة الدورة ھذه الخطوات العریضة

لمجموعات  • نة  المكّوِ المجموعة  تحسب  للمجموعة،  بھ  یدین  ما  دفع  قد  أن كل عضو  التأكد من  بعد 
 .االدخار واإلقراض الداخلي المبلغ اإلجمالي في كل صندوق من صنادیقھا

المجموعة • المجموعات   تقرر  من  العدید  وتحتفظ  االجتماعي؛  الصندوق  في  تبقى  بما  فعلھ  ما یجب 
 . بجزء من الصندوق االجتماعي أو كلھ للدورة التالیة، حتى ال یبدؤوا دورتھم بصندوق اجتماعي فارغ

سیحصل كل عضو على ما ادخره خالل الدورة،  .  یتم تقسیم الصندوق الرئیسي بالكامل بین األعضاء •
 . باإلضافة إلى حصة متساویة من ربح الدورة 

یمكن لألعضاء اختیار إعادة استثمار جزء من أموال توزیع األنصبة الخاصة بھم أو كلھا لبدء الدورة   •
 . الثانیة

 : اسأل المشاركین ما یلي 8.14.3

 ماذا لدیكم من أسئلة بشأن توزیع األنصبة؟ ►

 ) دقیقة 20( دخار واإلقراض الداخلي اختبار قصیر حول دستور مجموعات اال   8.15الخطوة 
 لعبة  :األسلوب

استخدم حبوب فول أو حجارة على األرض لتسجیل النتیجة بحیث یمكن .  سوف تكون مسؤول حفظ النتیجة 8.15.1
 .  قم بتقسیم المجموعة المكّونة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي إلى فریقین.  لجمیع المشاركین رؤیتھا

إذا  .  سیحصل كل فریق على نفس عدد األسئلة. أخبر المشاركین أن كل فریق سوف یُسال سؤاالً في دوره  8.15.2
وإذا كانت اإلجابة غیر صحیحة، فیمكن للفریق اآلخر  .  كانت اإلجابة صحیحة، فیسجل الفریق نقطة واحدة 

من أنھ إذا قاطعك حذر الفرق  .  أن یحاول اإلجابة علیھا بشكل صحیح، وإذا نجح، فسوف یسجل النقطة
 . األعضاء أو تجادلوا معك، فسوف تخصم نقطة واحدة 

 . اسأل إذا كانت ھناك أي أسئلة حول اللعبة 8.15.3
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المربع رقم   8.15.4 اللعبة  20یتضمن  أدناه .  أسئلة  الترتیب  باتباع  األسئلة  ھذه  في  .  اطرح  اإلجابات  كافة  توجد 
في حال لم یصل أي من الفریقین إلى اإلجابة .  لخاص بھم الدستور لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ا

 . الصحیحة، فاقرأھا من دستور مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاص بھم 

 مراجعة أسئلة اللعبة : 20المربع 
نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الخاصة بكم؟ .1  ما اسم المجموعة المكّوِ

 مقدار غرامة التغیب عن اجتماع؟ما  .2

 كم مرة تجتمع مجموعتكم؟ .3

 ] امأل الفراغ____ [یتم إجراء انتخابات اللجنة اإلداریة كل  .4

 ما المبلغ الذي یساھم بھ كل عضو في الصندوق االجتماعي في كل اجتماع؟ .5

 .حاالت طارئة یمكن للعضو أن یطلب بسببھا دفعیات الصندوق االجتماعي  3اذكروا  .6

 اھمة االدخار المستھدفة لمجموعتكم؟مس ماھي .7

 الحد األقصى لمساھمة االدخار لمجموعتكم؟ ماھي .8

 كم مرة تقومون بصرف القروض؟ .9

 رسوم معالجة القروض لدیكم؟ كم ھي .10

 غرامة التأخر في حضور اجتماع؟ ماھي .11

 ما المدة القصوى للسلفیة؟ .12

 . أضف نقاًطا لكل فریق وھنئ الفریق الفائز 8.15.5

أعد التأكید على أھمیة مشاركة واستیعاب دستور مجموعات  .  كال الفریقین على اإلجابات الصحیحةھنئ   8.15.6
 . االدخار واإلقراض الداخلي حتى یعرف الجمیع اإلجراءات والقواعد

 ) دقائق 10(احتفل بنھایة التدریب     8.16الخطوة 
 اإلداريةيتم تحديده من جانب الوكیل المیداني واللجنة  :األسلوب

قد یتضمن الحفل إلقاء  .  قم بتنظیم احتفال قصیر یتناسب مع الثقافة المحلیة ویختم التدریب على نحو لطیف 8.16.1
 .  بضع خطب أو أغانيّ 

نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي على عملھم أثناء التدریب 8.16.2  . ھنئ المجموعة المكّوِ

 .  قیِّم التدریب 8.16.3

أوِضح جدول مواعید زیاراتك لمجموعات االدخار  .  ر المشاركین بإیجاز بفترة المراقبة التي تبدأ اآلنذكِّ  8.16.4
 .  المكثفة، والتطویر، والنضج:  واإلقراض الداخلي خالل المراحل الثالث

 . قم باإلبالغ عن تاریخ ووقت زیارة المراقبة األولى الخاصة بك 8.16.5

خار واإلقراض الداخلي وقم باختتام  اشكر أعضاء مجموعات االد  8.16.6
  . االجتماع
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مخطط أجزاء االجتماع: المستند ھـ
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 . تُركت ھذه الصفحة فارغة عن قصد 
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 أولى عملیات صرف القروض وسدادھا : المستند و

 لمدربلمالحظات 
.  اجتماعات ادخار، یلیھا اجتماع إقراض  3یكون لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي التي تجتمع كل أسبوع  

تتیح اجتماعات اإلقراض لألعضاء فرصة االقتراض من الصندوق الرئیسي، ویتعین حینھا أیًضا على األعضاء 
 . سداد دفعات القروض

 . ات صرف القروض وسدادھا األولى بالنسبة إلیھم استخدم الخطوات أدناه لتدریب األعضاء خالل عملی
 محاضرة قصیرة، ونقاش، ومخطط، ودلیل، وعرض، وأسئلة :األسالیب

 . قبل طلبات القروض األولى، ابدأ نقاًشا بشأن أنشطة األعمال المسؤولة بیئیًا
 :  أخبر األعضاء بما یلي

أنشطة   • تجاریة؛  أنشطة  في  لالستثمار  منكم  الكثیر  السلفیة  سیقترض  لسداد  لكم  كافیًا  ربًحا  ستحقق 
 .  بالكامل، ویبقى لدیكم أموال إلعادة االستثمار في األعمال التجاریة ودعم أنفسكم 

 ما األنشطة التجاریة التي تفكرون في االستثمار فیھا؟ ►
نفكر  ومع ذلك، عندما ندخل في نشاط تجاري، یجب أن  .  یعد كسب المال إلعالة عائالتنا أمًرا مھًما •

أیًضا فیما إذا كان لھ تأثیر سلبي على األشخاص والحیوانات والنباتات األخرى من حولنا أم ال، أو ما 
 . إذا كان لھ تأثیر سلبي على التربة والمیاه والھواء التي نعتمد علیھا جمیعًا أم ال

 . سلبیةلبیان كیف یمكن أن یكون لبعض أنواع األنشطة التجاریة تأثیرات   49استخدم الجدول  •
 التأثیرات السلبیة من األنشطة التجارية: 49الجدول 

 مثال على األنشطة التجاریة  التأثیر السلبي 
االحتیاطات   تصیب الناس بالمرض  اتخاذ  دون  الحشریة  المبیدات  استخدام 

 لحمایة صحة اإلنسان والبیئة
خصوبة   تقلیل  أو  التربة  تآكل  إلى  التربة  تؤدي 

 بمرور الوقت 
الزراعیة   األراضي  إلخالء  والحرق  القطع  ممارسة 

 الجدیدة
ث المیاه  أو   )سواء األنھار أو المیاه الجوفیة(تلِوّ الشرب  میاه  مصادر  من  جدًا  قریبة  الماشیة  إبقاء 

 المكان الذي یعیش فیھ الناس 
ث الھواء   حرق النفایات في أعمال جمع القمامة تلِوّ

أو  الحد   النباتات  من  كامل  نوع  من  كبیر  بشكل 
 األشجار أو الحیوانات أو القضاء علیھا تماًما

قطع األشجار لصنع الفحم والحطب واألخشاب على نحو  
 یستنزف األشجار وموارد الغابات

 
من بین األنشطة التجاریة التي ذكرتموھا، ما األنشطة التي من المحتمل أن یكون لھا تأثیر سلبي على   ►

 ]. خذ اإلجابات وشجع على المناقشة[ شخاص أو البیئة؟ األ
 ]خذ اإلجابات وشجع على المناقشة واقترح البدائل[ ما األنشطة التجاریة البدیلة األكثر أمانًا؟  ►
فكروا في اآلثار السلبیة التي یمكن أن یحدثھا نشاط تجاري مثل الذي ذكرتموه على الناس في قریتكم   ►

ھل ترید أن تبدأ أو تواصل نشاًطا تجاریًا یسبب  .  و الھواء الذي تستنشقونھوالمیاه التي تستخدمونھا أ
 ضرًرا؟

لتحقیق ازدھار مستدام للمجتمع بأكملھ، تحتاجون إلى تجنب األنشطة التجاریة التي لھا آثار سلبیة وتحدید  
تكم بطریقة أكثر  یمكننا مناقشة كیف یمكنكم قیادة أنشط .  األنشطة التي لیس لھا آثار سلبیة كبدیل عن ذلك

 .أمانًا
 صرف القروض 

 .صرف القروض:  11لتدریب المجموعة على الجزء  50استخدم المعلومات الموجودة في الجدول 
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ال يحدث ھذا الجزء إال في اجتماعات  (صرف القروض —11التدريب على الجزء : 50الجدول 
 ) القروض 

خط
الم  ط

عملیات صرف القروض في المخطط بواسطة عضو معھ عدة فواتیر، یتم أخذھا من شنطة یتم تمثیل 
 .  الصندوق الرئیسي

یل 
لدل

ا
 

 53و 52و 51و 50و 49و  48و 47و 46و 45الخطوات 

ض 
عر

ال
 

بعد أن یتم صرف القروض، قم بتمریر دفترسلك بین أعضاء المجموعة، مفتوًحا على دفتر   •
 . الصندوق الرئیسيالسلفیات ودفتر نقدیة 

 . ساعد األعضاء على تحدید الغرض من السلفیة ومبلغھ ورسوم معالجة السلفیة •
في " صرف نقدي" ساعد األعضاء على تحدید إجمالي المبلغ الذي تم إقراضھ والمسجل تحت  •

 . دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي
إیداع  " لة تحت ساعد األعضاء على تحدید أن رسوم معالجة القروض التي تم تحصیلھا مسج •

 . في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي" نقدي

ؤال 
لس

ا
 

. ھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء صرف القروض من أجزاء االجتماع
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع  . اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع

 . بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة اإلجراء نفسھ  

 

 سداد القروض 
 .سداد القروض:  9لتدریب المجموعة على الجزء  51استخدم المعلومات الموجودة في الجدول 

ال يحدث ھذا الجزء إال في اجتماعات  (سداد القروض  —9التدريب على الجزء  :  51الجدول  
 ) القروض 

طط
مخ

ال
 

عملیات سداد القروض في المخطط بواسطة عضو معھ عدة فواتیر وعملة معدنیة واحدة، یتم  یتم تمثیل  
) إعانة(تمثل الفواتیر أصل الدین، بینما تمثل العملة مبلغًا إضافیًا  .  وضعھا في شنطة الصندوق الرئیسي

 . یقدمھ المقترض طواعیة
یل 

لدل
ا

 
 43و 42و 41و 40و  39و 38و 37و 36الخطوات 

ض 
عر

ال
 

 .بتمریر دفترسلك بین األعضاء، مفتوًحا على دفتر السلفیات ودفتر نقدیة الصندوق الرئیسيقم  •
 . ساعد األعضاء على تحدید المعامالت واألرصدة  •
 .ساعد األعضاء على تحدید إجمالي اإلیداعات النقدیة •

ؤال 
لس

ا
 

اسأل عما  .  أجزاء االجتماعھنئ اللجنة اإلداریة وأعضاء المجموعة على إجراء جزء سداد القروض من  
ذِكّرھم أنھ یجب علیھم دائًما اتباع اإلجراء نفسھ  .  إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع

 .بالضبط، حتى ال ینسوا أي خطوة 
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 مشتريات المجموعة: حالمستند 

 لمدربلمالحظات 
باالضافة الي القروض النقدیة الفردیة العضاء الي غرض یختارونھ، یمكن للمجموعات اجراء عملیات شراء  

قد تقرر المجموعات اجراء عملیات شراء جماعیة جماعیة، باستخدام اموال من الصندوق الرئیسي للمجموعة. 
راء الجماعي بعد شھرین من االدخار،  . اذا لم تفكر المجموعة في الش5علي اساس المعلومات المقدمة في الوحدة 

 حینھا یمكنك تذكیرھم بالفرصة، خاصة اذا الحظت ایا من الشروط التالیة: 

 ال تستخدم اموال الصندوق الرئیسي كلھا لالقتراض الفردیز  •

 یعیش االعضاء في منطقة نائیة والوصول منھا للسوق الرئیسي مكلف وبعید.  •

 ء سلع من اسواق بعیدة لالستھالك الشخصي. حصول بعض االعضاء علي قروض بغرض شرا •

 معظم او كل اعضاء المجموعة یحتاجون لسلع متطابقة وفي لحظة محددة.  •

 

      مع تسلیط الضوء علي 4ذكر االعضاء بفرصة المشاركة في الشراء الجماعي باستخدام اموال الصندوق الرئیسي 
 اي من المواقف المذكورة اعاله اذا كانت تنطبق علي ھذه المجموعة.

في الحصول علي لسلع ار مساعدة االعضاء خباالضافة لتقدیم القروض الفردیة یمكن لمجموعة االد •
 بسھولة ویسر ودفع ثمنھا في وقت الحق 

للقیام بذلك تقوم المجموعة بعمل قائمة بالسلع المختلفة التي یحتاجھا االعضاء. تاخذ االموال من  •
الصندوق الرئیسي ویتم اختیار ممثلین من المجموعة لشراء السلع دفعة واحدة من مكان یمكنھم الحصول  

 علي سعر جید ومریح. 

 ل عضو السلع التي طلبھا وعلیھ ان یسدد للمجموعة نقدا في وقت الحق.یتم بعد ذلك اعطاء ك •

یمكن لجمیع االعضاء طلب نفس لسلعة كمثال (قماش) . كما یمكن لالعضاء طلب اشیاء مختلفة مثال(   •
 حصیر، صابون..الخ)  بینما یطلب االخر كراسي بالستیكیة. 

 ي ان كانوا ال یرغبون في شراء سلع. ال یحتاج كل االعضاء المشاركة في عملیة الشراء الجماع •

عملیة الشراء الجماعي تؤدي الي توفیر تكلفة النقل واالستالم التي كان ستكفلھا كل عضو علي حدة ،   •
 وكذلك یؤدي الي انخفاض السعر بسبب الشراء بكمیة كبیرة دفعة واحدة. 

ادة في السعر متفق علیھا  یمكن للمجموعة القبول بسداد قیمة شراء السلعة فقط، كما یمكنھا فرض زی •
مسبقا وذلك مسموح بھ حسب  نظم الشرع االسالمي ، حیث یعوض جھد المجموعة في توفیر البضائع  

 وتأخیر السداد. 

 ھل ادیكم اسئلة عن كیفیة القیام بالشراء الجماعي؟ 

األعضاء على    لمساعدة  52في المرة األولى التي تقوم فیھا المجموعة بعملیة شراء جماعیة، استخدم الجدول 
 تحدید كیفیة تمویل المعاملة عملیا. 

 

اجعلھم یناقشون سؤاالً  . لمساعدة المشاركین في وضع سیاسات لمشتریات المجموعة 52 استخدم الجدول 
 . واحدًا كل مرة 
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 سیاسات مشتريات المجموعة : 52الجدول 
 التخاذ القرار سؤال  معلومات للمشاركة  الموضوع 

ستقررون اآلن  
كیفیة دفع تكالیف  

 .المعامالت

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان

اخري الزمة للحصول علي السلع مثل( اذا كانت ھناك تكالیف   •
النقل،التسلیم،مصروفات المشترین)یجب علي المجموعة العثور 

   علي المال لدفع تلك التكالیف.
وفي ھذه   أحد الخیارات ھو أخذ األموال من الصندوق الرئیسي.  •

یجب إضافة ھذا المبلغ إلى إجمالي المبلغ المستحق عند   الحالة،
السداد ، أو سیؤدي ذلك إلى تقلیل مقدار الربح في نھایة الدورة ،  

 بما في ذلك األعضاء الذین ال یشاركون في الشراء 
ن األعضاء الذین  خیار آخر ھو جمع مساھمة إضافیة م  •

 . لتغطیة تلك التكالیف یشاركون في شراء المجموعة
أي مبلغ لم یستخدم للشراء یجب إعادتھ إلى الصندوق الرئیسي ،   •

 ألنھ لن یكون من العملي تقسیمھ بین األعضاء.
ال ینصح بأخذ أموال من الصندوق االجتماعي لدفع ھذه التكالیف    •

 الت الطوارئ. ، ألنھا تقلل من المبلغ المتاح لحا

كیف ستدفعون   ►
تكالیف معامالت  

 شراء السلع؟

أنتم اآلن بصدد  
تحدید ما إذا كنتم  
ستفرضون على  
األعضاء ھامش 
ربح على عملیة  
الشراء الجماعي 

مبلغ إضافي على  (
 ). سعر الشراء

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان

المعاملة من الصندوق  إذا كانت المجموعة قد دفعت تكالیف  •
 . الرئیسي، فیمكن تغطیتھا من خالل ھامش الربح

سیؤدي وجود ھامش ربح یتجاوز إجمالي التكالیف إلى زیادة   •
 .مبلغ الربح المتاح عند توزیع األنصبة

إن اختیار ھامش الربح بعنایة یمكن أن یضمن بقاء السعر الذي  •
لیة شراء سیدفعھ العضو أقل مما كان سیدفعھ العضو مقابل عم

 .فردیة محلیة
إلى   جلبھابمجرد شراء العناصر و  ھامش الربحیتم تحدید ا  •

المجموعة ، وبعد معرفة جمیع التكالیف المتكبدة أثناء الشراء ،  
 وقبل توزیعھا على األعضاء. 

وھذا یجعل . تختار بعض المجموعات عدم تطبیق ھامش الربح •
تغطیة التكالیف،  السلع غیر مكلفة لألعضاء، ولكن إذا لم تتم 

 .فسیؤدي ذلك إلى تقلیل ربح المجموعة

ھل تریدون   ►
تطبیق ھامش  

ربح على الشراء  
الجماعي؟  

  اذاَ  أو ِلماذاَ ِلم
 ال؟

 

القیام بذلك بنفس الطریقة لكل عملیة شراء   لیس بالضرورة .  م تھانینا على تحدید كیفیة تمویل شراء مجموعتك
  یمكن أن یعتمد ذلك على ما تشتریھ ، ومن أین تشتریھ ، وعدد األعضاء المشاركین -جماعیة 
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 طلب شراء جماعي: 
 : طلب شراء المجموعة.10Pلتدریب المجموعة على الجزء  53استخدم المعلومات الواردة في الجدول 

 طلب شراء المجموعة — P10 التدريب على الجزء: 53الجدول 

خط
الم  غیر ممثلة في الشكل. ط

یل 
لدل

ا
 

 الخطوات و ، ز ، ح ، ط ، ي 

ض 
عر

ال
 

تسلیم اموال الشراء الي ممثلي المجموعة ، قم بتمریردفتر سجالت المجموعة بین االعضاء  بعد •
 . ، وفتحھ علي دفتر النقدیة الرئیسي للصندوق 

المسجل على أنھ "سحب نقدي" في و مساعدة األعضاء على تحدید المبلغ اإلجمالي المدفوع  •
 دفتر النقدیة الرئیسي للصندوق.

ؤال 
لس

ا
 

 جزء من االجتماع.كة وأعضاء المجموعة على إجراء طلب الشراء الجماعي یجنة اإلدار ل تھنئة لال

 اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. 

 ذكرھم أنھ یجب علیھم دائما اتباع نفس اإلجراء بالضبط ، حتى ال ینسوا أي خطوة.  

  

 : المشتریاتصرف 
 : صرف مشتریات األعضاء. 11Pلتدریب المجموعة على الجزء  54الواردة في الجدول استخدم المعلومات 

  المشترياتصرف —P 11التدريب على الجزء : 54الجدول 

خط
الم  ط

 

 غیر ممثلة في الشكل.

 
یل 

لدل
ا

 
 

 الخطوات ك ، ل ، م

 

ض 
عر

ال
 

 . دفتر سجالت المجموعة بین األعضاء ، مفتوح  عند صفحة مشتریات المجموعة تمریر •

 والمبلغ اإلجمالي المستحق علیھم استلموھاساعد األعضاء على تحدید العناصر التي   •

 

ؤال 
لس

ا
 

 جزء من االجتماع. ك صرف مشتریات المجموعةعضاء المجموعة على إجراء  ألة وریجنة اإلدال تھنئة لال

 اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. 

 ذكرھم أنھ یجب علیھم دائما اتباع نفس اإلجراء بالضبط ، حتى ال ینسوا أي خطوة.  
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 سداد مشتریات المجموعة: 
 المجموعة. : سداد مشتریات 9Pلتدریب المجموعة على الجزء  55استخدم المعلومات الواردة في الجدول 

 سداد مشتريات المجموعة— P9 التدريب على الجزء : 55الجدول 

خط
الم  ط

لدیھ عدة فواتیر وعملة واحدة ، والتي    ،عضوال، یتم تمثیل سداد القروض من قبل   تخطیطيفي الرسم ال
تدخل في حقیبة الصندوق الرئیسیة. تمثل الفواتیر المبلغ الذي یسدده المقترض ، بما في ذلك ھامش  

 الربح. 

 

 

 

 

 

یل 
لدل

ا
 

 الخطوات أ ، ب ، ج ، د ، ه

ض 
عر

ال
 

تمریر دفتر سجالت المجموعة مفتوحا عند صفحة مشتریات المجموعة وصفحة نقدیة    •
 . الصندوق الرئیسي

 ساعد األعضاء على تحدید المعامالت واألرصدة في دفتر مشتریات المجموعة.  •
 ساعداألعضاء على تحدید إجمالي النقد الوارد في دفتر النقدیة للصندوق الرئیسي.  •

ؤال 
لس

ا
 

مشتریات المجموعة كجزء من   سدادالتھنئة للجنة اإلداریة وألعضاء المجموعة على إجراء  
 االجتماع. 

 اسأل عما إذا كان لدى األعضاء أي أسئلة حول خطوات االجتماع. 
 ذكرھم أنھ یجب علیھم دائما اتباع نفس اإلجراء بالضبط ، حتى ال ینسوا أي خطوة.  
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 اجتماع توزيع األنصبة : 9الوحدة 

 )ساعتان وخمس وعشرون دقیقة(دقیقة  145: الوقت اإلجمالي الالزم
 9أھداف الوحدة 

 : بما یلي  9سوف یقوم المشاركون خالل الوحدة 

 صندوق الصدقات المتبقي تحدید ما یجب فعلھ مع  .1

 تحدید ما یجب فعلھ مع الصندوق االجتماعي المتبقي الخاص بھم .2

 مطالبة السكرتیر بحساب مدخرات وأرباح األعضاء  .3

 استالم مدخراتھم وأرباحھم للدورة  .4

 تحلیل األداء المالي للدورة .5

 تحدید موعد وكیفیة تحلیل الدورة المكتملة الخاصة بھم .6

 المواد المطلوبة
 نموذج توزیع األنصبة  •

 اآللة الحاسبة •

 لمدرب لمالحظة 
لكي تكون مستعدًا إلجراء توزیع األنصبة، یجب على المجموعات جدولة آخر معامالت الصندوق االجتماعي  •

 .  قبل اجتماع توزیع األنصبة االدخاروصندوق 

إذا لم  .  امات مستحقةینبغي أن تضمن المجموعات أیًضا قیام جمیع األعضاء بسداد قروضھم وتسویة أي غر  •
  المدخراتفي ھذه الحال، سیتم تقلیل إجمالي . یفعلوا ذلك، فستستخدم المجموعة مدخرات العضو لسداد الدیون

 . للعضو ةالفردی

 ) دقائق 5(أھداف الجلسة    9.1الخطوة 
 لعبة القراءة  :األسلوب

 :  أخبر المشاركین بما یلي 9.1.1

 الیومسوف تقوم بما یلي خالل اجتماع 

 تحدید ما یجب فعلھ مع ما یتبقى في صندوق الصدقات  •

 تحدید ما یجب فعلھ مع أموالك المتبقیة من الصندوق االجتماعي •

 حساب واستالم مكاسبكم من الدروة •

 مناقشة مكاسبكم •

 تحدید موعد وكیفیة تحلیل الدورة •

 ) دقیقة  15(افتتاح االجتماع    9.2الخطوة 
 التدريب :األسلوب

تأكد من أن المجموعة تبدأ بتسجیل الحضور والتحقق من صحة أرصدة صندوق الصدقات والصندوق   9.2.1
 .تأكد من حل أي اختالفات بما یرضي األعضاء قبل متابعة االجتماع. االجتماعي والصندوق الرئیسي
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 ) دقائق  10(االستفادة من صندوق الصدقات    9.3الخطوة 
 مجموعة كبیرة أسئلة مفتوحة ومناقشة في  :األسالیب

 :اطرح على األعضاء األسئلة التالیة 9.3.1

 ما مقدار المبلغ الموجود حالیًا في صندوق الصدقات لدیكم؟ ►

 فیَم استخدمتم صندوق الصدقات خالل الدورة؟ ►

التفكیر في األمر اآلن ، بحیث تفید    علیھم باصرارإذا لم تقدم المجموعة أي تبرع بالصدقة خالل الدورة ، اقترح  
 الدورة كال من األعضاء من خالل المساھمة والمجتمع من خالل تلقي التبرع. 

 

حاجة في ھل ھناك فرصة اآلن لتقدیم تبرع من الصدقات باستخدام المال كلھ أو جزء منھ، بما یسد   ►
 المجتمع؟

 . سیتم ترحیل أي أموال متبقیة إلى الدورة التالیة.ساعد المجموعة في التوصل إلى قرار

إذا احتفظت المجموعة بجزء من صندوق الصدقات للدورة التالیة، فاطلب من المحاسب وأمین الصندوق   9.3.2
 . عدّ ھذا المبلغ وإعادتھ إلى شنطة صندوق الصدقات

 ) دقیقة  30(ترحیل الصندوق االجتماعي للدورة التالیة    9.4الخطوة 
 أسئلة مفتوحة ومناقشة في مجموعة كبیرة  :األسالیب

إذا قدم أحد األعضاء إجابة غیر صحیحة، فدع المجموعة تتفق على  :  اطرح على األعضاء األسئلة التالیة 9.4.1
 . اإلجابة الصحیحة

 الصندوق االجتماعي لدیكم؟ما مقدار المبلغ الموجود حالیًا في  ►

 فیَم استخدمتم الصندوق االجتماعي خالل الدورة؟ ►

 ؟)لطلب واحد أو عدة طلبات( ما أكبر مبلغ وجب علیكم دفعھ في اجتماع واحد  ►

ھل كانت ھناك أوقات لم یكن فیھا المال كافیًا في الصندوق االجتماعي لتلبیة جمیع المطالب الصالحة؟   ►
 قف؟ماذا فعلتم في تلك الموا

اسأل  .  لمساعدة األعضاء على تحدید ما یجب فعلھ برصید الصندوق االجتماعي لدیھم  56استخدم الجدول   9.4.2
 .  السؤال التخاذ القرار لمجموعات صغیرة 

 قرارات بشأن عملیات ترحیل الصندوق االجتماعي : 56الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

أنتم اآلن بصدد  
تحدید ما یجب فعلھ  
بالمال المتبقي في  

الصندوق 
 . االجتماعي لدیكم 

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
إذا قامت المجموعة بتوزیع أنصبة كل أموال صندوقھا   •

االجتماعي، فقد ال تتمكن من مساعدة األعضاء في األسابیع  
 . أو األشھر القلیلة األولى من الدورة الجدیدة 

تختار العدید من المجموعات االحتفاظ بمبلغ معقول في   •
الصندوق االجتماعي للدورة التالیة من أجل تلبیة  

 .االحتیاجات االجتماعیة على الفور
أي أموال لم یتم االحتفاظ بھا في الصندوق االجتماعي   •

للدورة التالیة سیتم تقسیمھا وتوزیعھا بالتساوي بین  
 .  األعضاء

ما مقدار ما  ►
ن االحتفاظ  تریدو

بھ من الصندوق  
االجتماعي للدورة  

 التالیة؟ لماذا؟
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 . ساعد الرئیس في قیادة مناقشة مع جمیع األعضاء حتى تتوصل المجموعة إلى اتفاق 9.4.3

إذا احتفظت المجموعة بجزء من الصندوق االجتماعي للدورة التالیة، فاطلب من المحاسب وأمین الصندوق  9.4.4
 . ادتھ إلى شنطة الصندوق االجتماعيعدّ ھذا المبلغ وإع

یتم ترحیلھا من الصندوق االجتماعي، ووضعھا   لمثم اطلب من المحاسب وأمین الصندوق عدّ األموال التي   9.4.5
المبلغ الذي لم یتم ترحیلھ،  :  اطلب من السكرتیر حساب حصة كل شخص في الصندوق االجتماعي.  جانبًا

كان من الصعب تقدیم المبلغ لكل عضو بسبب عدم وجود فكة كافیة، فقم إذا  .  مقسوًما على عدد األعضاء
بمجرد أن یحصل كل عضو على حصة الصندوق  .  بتقریب المبلغ الذي سیحصل علیھ كل عضو لألقل

الدورة   إلى  ترحیلھ  یتم  الذي  االجتماعي  الصندوق  إلى  متبقیة  أموال  أي  بھ، أضف  الخاصة  االجتماعي 
 . التالیة

 ) دقیقة  45(ساب مدخرات األعضاء ومكاسبھم ح   9.5الخطوة 
 التدريب، والحسابات، وأسئلة مفتوحة  :األسالیب

التي   9.5.1 أنھ سیتم استخدامھ لمعرفة مقدار األموال  األنصبة على األعضاء، واشرح  توزیع  اعرض نموذج 
معلومات حول المجموعة سلم السكرتیر نموذج توزیع األنصبة واطلب منھ كتابة  .  سیحصل علیھا كل عضو

اطلب من السكرتیر أن یقرأ من سجل  .  والدورة في الصف العلوي، وكتابة اسم كل عضو في العمود األول
، وأن یكتبھ في عمود  ) قبل أي تخفیض في نھایة الدورة (المبلغ الذي ادخره كل عضو خالل الدورة    االدخار

 . بةفي نموذج توزیع األنص" الفردیة التراكمیة  المدخرات"

، فسیتم  )لم یتم سدادھا بالكامل أو غرامة غیر مدفوعة(سلفیة  إذا كان أحد األعضاء مدینًا بأموال المجموعة     9.5.2
اكتب  . اقتطع المبلغ المستحق من مدخرات العضو.  استخدام مدخرات ھذا العضو لتسویة دیونھ للمجموعة

ال تقم بعمل قیود في دفتر نقدیة الصندوق  .  یتھافي دفتر الغرامات أو دفتر السلفیات أن الدیون قد تمت تسو
   .الرئیسي، حیث لم تتم إضافة أي أموال إلى الصندوق الرئیسي

إذا لم یكن االدخار كافي لتغطیة دیون العضو بالكامل، فیجب على العضو إیجاد طریقة لجلب  :  مالحظة( 
یمكن للعضو عند الضرورة  .  نھائيالنقود إلى المجموعة لتسویة الدیون والسماح بإجراء توزیع أنصبة  

 . من أجل السماح بمتابعة عملیة توزیع األنصبة) بما في ذلك عضو آخر(االقتراض من شخص ما 

في حال  (ھذا إما مبلغ االدخار المخفض  ".  الفردیة النھائیة  المدخرات"اطلب من السكرتیر تعبئة عمود   9.5.3
اطلب من السكرتیر  ).  في حال عدم تعدیلھ(التراكمیة    المدخراتأو نفس  )  تعدیلھ لتسویة دین للمجموعة

في سطر :  النھائیة واإلعالن عنھا، وكتابتھا مرتین في نموذج توزیع األنصبة  المدخراتحساب إجمالي  
 .النھائیة، وفي الصف الثاني من قسم حساب األرباح   المدخراتفي عمود " المبالغ اإلجمالیة"

اطلب من  . مین الصندوق عدّ المبلغ اإلجمالي في الصندوق الرئیسي واإلعالن عنھاطلب من المحاسب وأ 9.5.4
 .السكرتیر كتابة المبلغ في الصف األول من قسم حساب األرباح

اطلب  .  االدخار  -)  LF(النقود في سجل دفترسلك  :  وضح للسكرتیر كیفیة حساب أرباح أو خسائر الدورة  9.5.5
في حال الخسارة،  .  الدورة في الصف الثالث من قسم حساب األرباح  من السكرتیر كتابة ربح أو خسارة 

 . 1,250-اكتبھا كعدد سالب، على سبیل المثال 

إذا كان ربح المجموعة أقل مما .  الدورة بالتساوي)  أو خسائر( حدد عدد األعضاء الذین سیتشاركون أرباح   9.5.6
على سبیل المثال، تخلف ھذا العضو عن سداد سلفیة، أو كان مھمالً (ینبغي، بسبب تصرفات أحد األعضاء  

عادةً،  (، فستتم مشاركة ربح الدورة من قبل جمیع األعضاء باستثناء ذلك العضو  )في إدارة أصل المجموعة
إذا كان ربح المجموعة ھو ما  ).  للتعویض عن الخسارة   0سیتم تخفیض مدخرات ھذا العضو بالفعل إلى  

محدد، فسیتم تقاسم  )  أعضاء( ینبغي أن یكون علیھ، أو إذا كانت الخسارة ال تُعزى مباشرة إلى أي عضو  
اطلب من السكرتیر كتابة عدد األعضاء الذین سیتشاركون .  ربح أو خسارة الدورة من قبل جمیع األعضاء

 .لصف الرابع من قسم حساب األرباحالربح أو الخسارة في ا 
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الربح أو الخسارة مقسوًما :  الخسارة لكل عضو، باستخدام آلة حاسبة/وضح للسكرتیر كیفیة حساب الربح 9.5.7
خسارة كل عضو في الصف  /اطلب من السكرتیر كتابة ربح. على عدد األعضاء الذین سیتقاسمونھ

 .18-اكتبھا كعدد سلبي، على سبیل المثال في حال الخسارة، . األخیر من قسم حساب األرباح 

: المعادلة ھي.   وضح للسكرتیر كیفیة حساب وإعالن وتسجیل نصیب الفرد لكل عضو باستخدام آلة حاسبة 9.5.8
إذا كانت المجموعة تعاني من .  حصة فردیة=  الفردیة النھائیة باإلضافة إلى ربح كل عضو    المدخرات

إذا كان العضو ال یشارك  .  نصیب الفرد=  خسارة كل عضو    -یر الفردیة  خسارة، فستكون العملیة ھي التوف
، فإن ھذا الشخص سیحصل فقط على مدخراتھ )مسؤول بشكل فردي عن ربح أقل من المتوقع(في الربح 

 .  النھائیة

أظھر أن كل عضو قد تلقى  . قم بتمریر نموذج توزیع األنصبة بین األعضاء، مظھًرا لھم كیف تم الحساب 9.5.9
المجموعة   متساویة من ربح  إلى حصة  باإلضافة  للدورة،  بھ  الخاص  النھائي  االدخار  ناقص  :  أو(مبلغ 

 ). حصة متساویة من الخسارة 

. حدد األعضاء الذین یصعب دفع حصصھم الفردیة من توزیع األنصبة، ألنھ من الصعب دفع فكة قلیلة 9.5.10
  100أو ( جنیھ  50ة على إجراء التقریب لألقل، على سبیل المثال، إلى أقرب اطلب من المجموعة الموافق

 . بحد أقصى)  جنیھ  99أو (  49ھذا یعني أن كل عضو سوف یتنازل عن ). جنیھ

مقربة   -حصة فردیة  "وضح للسكرتیر كیفیة تقریب حصة كل عضو لألقل، وتسجیل المبلغ في عمود   9.5.11
ھذا العمود، لتأكید أنھ لیس أكثر من األموال النقدیة "  إجمالي"وتسجیل  اطلب من السكرتیر حساب  ".  لألقل

 . المتاحة في الصندوق الرئیسي

المبلغ المستحق  " ، فاكتب المبلغ في عمود  االدخارإذا كان العضو ال یزال مدینًا بأموال المجموعة بعد خصم   9.5.12
، والمبلغ الذي  )بعد التعدیل(اطلب من السكرتیر أن یقرأ اسم كل عضو، ومدخراتھ النھائیة  ".  للمجموعة

اطلب من أمین  .  ، وأي مبلغ ال یزالون مدینین بھ للمجموعة) مقربة لألقل(یحصلون علیھ كحصة فردیة  
 یجب على كل عضو حساب أموال توزیع .  الصندوق أن یعطي كل عضو حصتھ من أموال توزیع األنصبة

بعد أن یأخذ كل عضو أموال  .  األنصبة الخاصة بھ، والتوقیع على نموذج توزیع األنصبة لتأكید االستالم 
توزیع األنصبة الخاصة بھ، اطلب من الرئیس والسكرتیر والمحاسب وأمین الصندوق التوقیع على نموذج 

 . توزیع األنصبة

قم بقیادة مناقشة جماعیة حول .  یسي واإلعالن عنھوأمین الصندوق عدّ المبلغ المتبقي في الصندوق الرئ 9.5.13
 . كیفیة استخدام المال

 ) دقیقة 20(تقییم الدورة المكتملة والتحضیر للدورة التالیة   9.6الخطوة 
 أسئلة مفتوحة ومناقشة في مجموعة كبیرة  :األسالیب

 :استقبل عدة إجابات على كل سؤال. اطرح على األعضاء األسئلة التالیة   9.6.1

ھي "  اإلضافیة"األموال  :  اإلجابة[ لماذا حصل األعضاء على أموال أكثر مما ادخروا خالل الدورة؟   ►
 .]الربح من رسوم طلب السلفیة والمبالغ اإلضافیة االختیاریة والغرامات واإلیرادات األخرى

تكسب المزید  یمكن للمجموعة أن  :  اإلجابات[ ما الذي یمكنكم فعلھ في الدورة التالیة لزیادة أرباحكم؟   ►
من األرباح إذا أقرضت المزید من صندوقھا الرئیسي، مع ضمان سداد األعضاء في الموعد المحدد،  

 .] وأیًضا إذا قدم األعضاء مبالغ إضافیة

 : أخبر المشاركین بما یلي 9.6.2

 .  اآلن بعد أن قمتم بتوزیع األنصبة، یجب أن تقرروا متى تبدؤون الدورة التالیة

 .لمساعدة األعضاء على اتخاذ ھذا القرار  57استخدم الجدول  
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 تحديد موعد بدء الدورة التالیة : 57الجدول 
 سؤال التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

سوف تقررون  
اآلن موعد بدء 

 . دورتكم التالیة

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
في ھذه الحال یجب  (یمكنكم إما البدء خالل األسابیع القلیلة المقبلة  •

، أو االنتظار لفترة أطول، على سبیل المثال، )علیكم تحدید تاریخ 
حتى بعد األنشطة الزراعیة الرئیسیة عندما یكون الجمیع متاًحا مرة  

في ھذه الحال یجب علیكم اختیار شھر، ثم تحدید تاریخ (أخرى 
 ).معین

فرصة النضمام أعضاء جدد ولمغادرة أعضاء آخرین، ولتغییر  ھذه  •
 .  قواعد المجموعة إذا كنتم ترغبون في ذلك

 . على إجراء انتخابات جدیدة للجنة اإلداریة دستور مجموعتكم ینص   •
سأكون متواجدًا لمساعدتكم في الحصول على بدایة جیدة لدورتكم   •

 . الجدیدة 

متى تریدون   ►
بدء دورتكم  

 الجدیدة؟

 . ساعد الرئیس في قیادة مناقشة مع جمیع األعضاء حتى تتوصل المجموعة إلى اتفاق 9.6.3

الجدول   9.6.4 االستثمار  58استخدم  إعادة  بشأن  قرار  اتخاذ  على  األعضاء  مجموعات .  لمساعدة  من  اطلب 
 . 3صغیرة مناقشة األسئلة الموجودة في العمود 

 اتخاذ قرار بشأن إعادة االستثمار: 58الجدول 
 أسئلة التخاذ القرار  معلومات للمشاركة  الموضوع 

ستقررون اآلن  
مقدار مبلغ إعادة  
االستثمار للدورة  

 .القادمة

 : فیما یلي بعض األمور لتضعوھا في الحسبان
یستثمر األعضاء األموال في مجموعات االدخار  إذا لم  •

واإلقراض الداخلي لبدء الدورة الثانیة، فسیكون ھناك القلیل من 
 . المال في األسابیع القلیلة األولى لتقدیم القروض

بدایة الدورة ھي الوقت الوحید الذي یستطیع فیھ بعض   •
 .االدخارأضعاف الحد األدنى من  5األعضاء استثمار أكثر من 

یمكنكم إما إعادة االستثمار الیوم واالحتفاظ بالمال في صندوق  •
 .القروش، أو في االجتماع األول في الدورة التالیة

متى ینبغي على   ►
األعضاء  

االستثمار في 
ثانیة؟  الدورة ال

 لماذا؟
ما المبلغ الذي   ►

یمكن أن یستثمره  
كل عضو لبدء 
 الدورة الثانیة؟

 . ساعد الرئیس في توجیھ مناقشة حتى تتوصل المجموعات إلى اتفاق 9.6.5

إذا كان بعض األعضاء یعیدون االستثمار للدورة الثانیة، فتأكد من أن السكرتیر یسجل استثماراتھم   9.6.6
استثمار  "، والمبلغ اإلجمالي في دفتر النقدیة بأنھ "رصید ادخار أولي"الفردیة في سجل التوفیر بأنھا  

 ".إیداع نقدي "في عمود " عضو

 ) دقیقة 20(اختتام االجتماع    9.7الخطوة 
 التدريب :األسلوب

صندوق الصدقات أو الصندوق  (إذا كانت المجموعة تقوم بترحیل أي رصید نقدي إلى الدورة التالیة  9.7.1
. ، فاطلب من المحاسب وأمین الصندوق عد األرصدة واإلعالن عنھا)االجتماعي أو الصندوق الرئیسي

.  ات بما یرضي األعضاء قبل االنتھاءیجب حل أي اختالف. یؤكد السكرتیر أن المبالغ تتفق مع سجالتھ
یقفل َحَملَة المفاتیح صندوق  . یطلب الرئیس من األعضاء أن یتذكروا األرصدة من أجل االجتماع القادم 

 . القروش ویأخذ أمین الصندوق صندوق القروش المقفل

  . ھنئ أعضاء المجموعة على إتمامھم الدورة األولى بنجاح 9.7.2
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 . تُركت ھذه الصفحة فارغة عن قصد 
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 االحتفاظ بسجالت مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي ھیكل  :4الجزء 

 تعلیمات لتعبئة دفاتر حسابات مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي
 

یقوم أمین سر  .  یتم االحتفاظ بسجالت مجموعات االدخار واإلقراض الداخلي في دفتر واحد یظل مع المجموعة •
 .  طریق إنشاء األقسام بالمقص أو الشفرة وكتابة العناوین بالقلمالمجموعة بإعداد الدفتر في بدایة الدورة عن 

،  ) صفحات  7(سجل  :  قم بإعداد العدد التالي من الصفحات لكل دفتر حسابات بحیث یستمر لدورة مدتھا عام واحد •
، ودفتر دفعیات الصندوق االجتماعي )صفحة  16( ، ودفتر االدخار  )صفحات  8(ودفتر الصندوق االجتماعي  

، ودفتر نقدیة الصندوق االجتماعي )صفحة  20(، ودفتر السلفیات  )صفحات  5(، ودفتر الغرامات  )اتصفح  5(
،  )صفحات  8(، ودفتر نقدیة صندوق الصدقات  )صفحة   12(، ودفتر نقدیة الصندوق الرئیسي  ) صفحات  8(

 ). صفحات  5(والمالحظات 
وفي حال ارتكبت أخطاًء،  .  بالقلم الرصاصیجب أن تتم جمیع القیود في دفاتر الحسابات بالقلم العادي ولیس   •

 . ال تستخدم سائل تصحیح. فیجب شطبھا تماًما
یوجھ نظام الترقیم، الموجود في كل صفحة من صفحات ھذا الملحق، القارئ خالل أقسام كل دفتر حسابات   •

ا بین دفاتر الحسابات  ومع ذلك، وأثناء االجتماعات، سیحتاج السكرتیر إلى االنتقال ذھابًا وإیابً .  حتى یسھل فھمھ
على سبیل المثال، یتم تسجیل المعلومات في دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي قبل إكمال القیود في دفتر  (

 . توضح خطوات االجتماع الترتیب الصحیح لتعبئة دفاتر الحسابات). نقدیة الصندوق االجتماعي
في اجتماعات الحقة تكون بألوان مختلفة في دفتر  للمساعدة في فھم الملحق، فإن المعلومات التي یتم تسجیلھا   •

 .دفعیات الصندوق االجتماعي ودفتر الغرامات ودفتر السلفیات
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

قم باجتزاء شریط   .2
عمودي من جمیع  

  3في أول  الصفحات
دفاتر حسابات فقط  

التسجیالت ودفتر  (
الصندوق االجتماعي 

) ودفتر االدخار
بحیث تنتقل أسماء  

المكتوبة في األعضاء 
الصفحة األولى إلى  

 .جمیع الصفحات
 
 
دفاتر   جمیع  اترك 
الحسابات األخرى في  
قطعة واحدة، حیث إن  
الكامل  العرض 

 . للصفحة مطلوب
اكتب اسم دفتر الحسابات . قم بحساب عدد الصفحات المطلوبة لدفتر الحسابات األول .1

كرر . واجتزئ شریًطا أفقیًا لجمیع الصفحات في دفتر الحسابات ھذاكعنوان عالمة تبویب، 
 . األمر مع كل دفتر حسابات
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 التسجیالت  4.1
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 تعلیمات لتعبئة التسجیالت 
 
 
 
 

  
 

  :اكتب .4
  حاضر 
X  غائب 

 معتذر
   وصول متأخر

ضع دائرة  (
عندما   Xحول 

 ) یصل العضو

اكتب اسم   .2
كل عضو 

داخل صفحة  
 . الغالف

 

ضع أرقاًما  .1
ألعضاء 

المجموعة داخل 
 . صفحة الغالف

اكتب تاریخ   .3
 . االجتماع

في نھایة االجتماع،   .5
   أضف عدد عالمات

لحساب عدد    وعالمات
 . األعضاء الحاضرین
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 دفتر الصندوق االجتماعي  4.2
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 تعلیمات لتعبئة دفتر الصندوق االجتماعي 
 
 
 
 
 
 

 
 

تظھر أرقام وأسماء  .1
األعضاء من التسجیالت،  
اكتب تاریخ   .2 . نظًرا ألن الصفحة مجتزأة 

 . االجتماع

اكتب المبلغ الذي   .3
یساھم بھ كل عضو  

  في الصندوق
 . االجتماعي

إذا كان   .5
العضو یعوض 

عن االجتماعات  
الماضیة، فیتم  
تسجیل المبلغ  
اإلجمالي في 

األسبوع الذي  
یُحضر فیھ  

 .العضو المال

إذا لم یساھم   .4
أحد األعضاء  
في الصندوق  

االجتماعي  
فاشطب على  

 . الخلیة

أضف مساھمات الصندوق  .6
االجتماعي، وحملھا إلى دفتر  

 . نقدیة الصندوق االجتماعي
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 دفتر االدخار  4.3
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 تعلیمات لتعبئة دفتر االدخار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ال یمكن حساب  ".  خالل فترة زمنیة معینة  االدخارإجمالي  " مدخرات المجموعة التراكمیة ھي رقم محاسبي وتعني  :  مالحظة(
  .) المبلغ فعلیًا في معظم االجتماعات، ألن األموال یتم تداولھا

تظھر أرقام وأسماء  .1
األعضاء من 

التسجیالت، نظًرا ألن  
 . الصفحة مجتزأة 

إذا لم   .5
یدخر أحد  
األعضاء  

خالل 
االجتماع  
فاشطب  

 . على الخلیة

احسب   .6
رصید التوفیر  

الجدید لكل  
 . عضو واكتبھ

أضف جمیع مدخرات   .7
األعضاء لالجتماع وأدخلھا أیًضا  
 .في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي

في الصفحة األولى من دفتر االدخار، اكتب في   .3
للدورة   األول  االدخاري  اإلیداع  األول  قد  (العمود 

 ).  یكون ھذا استثماًرا بمبلغ إجمالي في دورات أعلى
التالیة من دفتر االدخار، قم بترحیل   في الصفحات 
رصید مدخرات كل عضو من آخر عمود إلجمالي  

 .التوفیر بالصفحة السابقة
اكتب تاریخ   .2

 . االجتماع

احسب مدخرات المجموعة التراكمیة،   .8
+  مدخرات المجموعة السابقة : وھي

 .إجمالي مدخرات األعضاء لالجتماع

اكتب الودیعة  .4
االدخاریة الخاصة بكل  

بما ال یتعدى  (عضو 
الحد األقصى لالدخار  

المسموح بھ لكل  
 ). اجتماع
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 دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي  4.4
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  تعلیمات لتعبئة دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  

 . اكتب اسم العضو .1
اكتب الغرض من دفعیات   .2

 .الصندوق االجتماعي

اكتب تاریخ تسلیم   .3
 .یوقع العضو بعد استالم المال .4 .المال للعضو

یتم أیًضا قید إجمالي . اكتب المبلغ المدفوع .5
المبلغ المدفوع لألعضاء في كل اجتماع في  

 .الصندوق االجتماعيدفتر نقدیة 
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 دفتر الغرامات   4.5
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 تعلیمات لتعبئة دفتر الغرامات 
 

یلزم ھنا تسجیل  والیُستخدم دفتر الحسابات ھذا فقط لتتبع الغرامات التي لم یتم دفعھا في الوقت المحدد لھا؛ : مالحظة(
 .) الغرامات المدفوعة أثناء االجتماع عند تحدیدھا

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
النقد الموجود في كورة  إن مبلغ  .  یتم ترحیل معلومات من دفتر الغرامات إلى دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي  ال:  مالحظة(

 .) ھو ما یتم تسجیلھ في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسيالغرامات 
 

اكتب اسم العضو الذي سیكون مدینًا   .1
 . بغرامة في االجتماع التالي

 .اذكر سبب الغرامة .2

 . اكتب المبلغ المستحق .3
عندما یدفع العضو الغرامة، فاكتب المبلغ   .4

 . المدفوع
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 دفتر السلفیات  4.6
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 تعلیمات لتعبئة دفتر السلفیات
 

صفوف لكل سلفیة یتم صرفھا، بحیث یمكن تسجیل المدفوعات التي تتم على مدى عدة أشھر في نفس   5اترك  :  مالحظة(
 .) بمجرد سداد السلفیة بالكامل، اشطبھ إلظھار أن السلفیة لم یعد مستحقًا. المكان

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

لرسوم    0في حال عدم تمكن العضو من دفع رسوم المعالجة، فاكتب  .  یجب على العضو دفع رسوم المعالجة قبل استالم السلفیة *
 . المعالجة، وأضف المبلغ إلى الرصید االفتتاحي

 .إذا تمت إضافة رسوم المعالجة إلى الرصید االفتتاحي، فیجب فقط نقل المبلغ الذي تم صرفھ إلى دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي **
  

اكتب الغرض  . 2
 . من السلفیة

اكتب تاریخ  . 3
 . صرف السلفیة

اكتب تاریخ  . 4
استحقاق  

 .السلفیة

اكتب رسوم  . 5
المعالجة التي دفعھا  

 *. العضو

یتم أیًضا كتابة المبلغ اإلجمالي لجمیع القروض  (اكتب المبلغ الذي تم صرفھ  .7
 )**. لألعضاء في كل اجتماع في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسيالمصروفة 

یوقع العضو بعد   .6
 . استالم المال

العضو   .8 التالي، اكتب المبلغ الذي سدده  القروض  في اجتماع 
یتم أیًضا كتابة المبلغ اإلجمالي الذي تم سداده من قبل األعضاء (

 ). في كل اجتماع في دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي
 . اكتب تاریخ الدفع .9

احسب الرصید الجدید واكتبھ أیًضا   .10
 . في السطر التالي

  0عندما ینتھي العضو من سداد السلفیة، اكتب  .11
 . كرصید واشطب السلفیة لتُظھر أنھ لم یعد مستحقًا

 . اسم العضو .1
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  للمجموعة دفتر المشتريات   4.7
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   للمجموعة المشتریاتتعلیمات لتعبئة دفتر 
 

 

 

  

 

 

  

اكتب التاریخ الذي تم صرف األصناف   .2
ولیس التاریخ الذي  (فیھ إلى األعضاء 
 ). سجلوا فیھ طلباتھم 

اكتب التاریخ الذي   .3
 . یجب فیھ سداد األصناف

اكتب أسماء جمیع   .1
األعضاء الذین شاركوا في  

   .الشراء

اكتب تفاصیل   .4
األصناف التي استلمھا 

 .كل عضو
اكتب المبلغ   .5

المستحق على كل  
بما في ذلك  عضو،  

 . ھامش الربح

اكتب المبلغ المسدد من كل  .6
یتم أیًضا قید إجمالي  . (عضو

المبلغ المسدد من جانب كل عضو  
في كل اجتماع في دفتر نقدیة  

 ). الصندوق الرئیسي
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 دفتر نقدية الصندوق االجتماعي   4.8
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 تعلیمات لتعبئة دفتر نقدیة الصندوق االجتماعي 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 . اكتب التاریخ. 1

 :اكتب وصف كل معاملة إیداع نقدي في الصندوق االجتماعي. 2
اكتب مبلغ معامالت . 3 )المبلغ یأتي من دفتر الصندوق االجتماعي(مساھمات الصندوق االجتماعي  •

 . اإلیداع النقدي

احسب  . 4
الرصید بعد  
كل قید إیداع  

 . نقدي

 :اكتب وصف كل معاملة صرف نقدي من الصندوق االجتماعي. 5
 )من دفتر دفعیات الصندوق االجتماعي(الصرفیات  •

 

 . اكتب مبلغ معامالت الصرف النقدي. 6

احسب   .7
الرصید بعد كل  

قید صرف  
 . نقدي

یجب أن یتطابق الرصید  . 8
النھائي مع مبلغ اإلیداع النقدي 
في شنطة الصندوق االجتماعي 

في نھایة االجتماع وفي بدایة  (
 ). االجتماع التالي
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 تعلیمات لتعبئة دفتر نقدیة الصندوق الرئیسي 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

اكتب  . 1
 . التاریخ

 :الصندوق الرئیسياكتب وصف كل معاملة إیداع نقدي في . 2
 ) المبلغ یأتي من دفتر االدخار(التوفیر  •
 ) المبلغ یأتي من دفتر السلفیات(رسوم معالجة القروض  •
 ) المبلغ یأتي من دفتر السلفیات( سداد القروض  •
 )المبلغ یأتي من كورة اإلعانة(ھدایا اإلعانة  •
 )المبلغ یأتي من كورة الغرامات(الغرامات  •
 )المبلغ یأتي من دفتر المشتریات للمجموعة( سداد األصناف  •

اكتب مبلغ . 3
معامالت  

 . اإلیداع النقدي

احسب  . 4
الرصید بعد  
كل قید إیداع  

 . نقدي

 : اكتب وصف كل معاملة صرف نقدي من الصندوق الرئیسي .5
المبلغ اإلجمالي یأتي من دفتر  (القروض التي تم صرفھا  •

 ). السلفیات؛ اكتب عدد القروض الممنوحة
 مصروفات المجموعة •
 مشتریات المجموعة •

 

احسب   .7
الرصید بعد كل  

قید صرف  
 . نقدي

یجب أن یتطابق الرصید النھائي . 8
مع مبلغ اإلیداع النقدي في شنطة 

في نھایة  (الصندوق الرئیسي 
اكتب مبلغ . 6 ). االجتماع وفي بدایة االجتماع التالي

معامالت  
 . الصرف النقدي 
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 دفتر نقدية صندوق الصدقات  4.10
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 تعلیمات لتعبئة دفتر نقدیة صندوق الصدقات 
 
 
 
 
 

   

 . اكتب التاریخ. 1
 :اكتب وصف كل معاملة إیداع نقدي في صندوق الصدقات . 2
 )  صندوق الصدقاتالمبلغ یأتي من ( مساھمات الصدقات  •

اكتب مبلغ . 3
معامالت اإلیداع  

 . النقدي 

احسب  . 4
الرصید بعد  
كل قید إیداع  

 . نقدي

 : اكتب وصف كل معاملة صرف نقدي من صندوق الصدقات .5
 تبرعات صدقات  •

 

اكتب مبلغ معامالت . 6
 . الصرف النقدي 

احسب   .7
الرصید بعد كل  

قید صرف  
 . نقدي

یجب أن یتطابق الرصید النھائي . 8
مع مبلغ اإلیداع النقدي في شنطة 

في نھایة  (صندوق الصدقات 
 ). االجتماع وفي بدایة االجتماع التالي
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 نموذج توزيع األنصبة  4.11

 یمكن إنشاء نموذج توزیع األنصبة في الجھة الخلفیة من دفترسلك،  : مالحظة(
 ). أو على ورقة منفصلة
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 تعلیمات لتعبئة نموذج توزیع األنصبة 
 

 .) الجتماع توزیع األنصبةینبغي إنشاء نموذج توزیع األنصبة بشكل خاص : مالحظة (
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

تقوم اللجنة  .22
اإلداریة بالتوقیع بعد  

استالم الجمیع 
 . ألموالھم 

عدد   .8
أعضاء  

 .المجموعة

اكتب   .9
اسم كل 

 . عضو

10. 
اكتب  

 الرصید 
التراكمي 
لمدخرات  
كل عضو 

انقلھ من (
الصفحة  
األخیرة  
من دفتر  
 ). االدخار

اكتب   .13
إجمالي النقود  

المتاحة في  
  الصندوق
 . الرئیسي

احسب نصیب   .17
 . الفرد لكل عضو

=  نصیب الفرد 
الفردیة   المدخرات

 . ربح العضو+ النھائیة 
أضف الحصص   .19

الفردیة، بعد تقریبھا لألقل  
ال یمكن أن یكون ھذا  (

الرقم أكثر من إجمالي  
 ). النقود

قم بتقریب حصة كل  .18
عضو لألقل للوصول إلى  

على سبیل  (مبلغ مناسب 
  5621المثال، قم بتقریب

إلى   10971و  5600إلى 
10950 .( 

یوقع كل  .21
عضو على  
المال الذي  

یتلقاه أو  
لإلقرار بأي  

یزال  مبلغ ال 
علیھ دفعھ إلى  

 .المجموعة

أضف   .12
  المدخرات أرصدة  

النھائیة للحصول  
على إجمالي  

  المدخرات
النھائیة، وانقل  

الرقم إلى العمود  
 . األوسط

اسم   .1
 .المجموعة

رقم  . 2
المجموعة 
المحدد في  
SAVIX . 

اكتب   .20
أي مبلغ ال  

یزال مستحقًا  
للمجموعة 

بعد تخفیض  
 . التوفیر

الدورة التي   .3
أكملتھا 

 . المجموعة للتو

تاریخ   .4
التوفیر األولى  

 . للدورة 

قیام    .5 تاریخ 
المجموعة 

 . بتوزیع األنصبة

عدد مرات  .6
تكرار االجتماع 

خالل الدورة  
كل أسبوع، كل  (

 ) أسبوعین، إلخ

التوفیر   .7
المستھدفة 
لكل عضو  

والتي  
اختارتھا 

 .المجموعة

اكتب رصید   .11
النھائي   االدخار

إما  (لكل عضو 
  المدخرات

التراكمیة، أو  
  المدخرات

المخفضة لتسویة  
دین مستحق  

  0للمجموعة، أو 
إذا تم استخدام  

 ).بالكامل  االدخار

احسب واكتب   .14
)  أو خسارة (ربح 

 . الدورة 
=  ربح الدورة 

إجمالي النقد في  
الصندوق الرئیسي  

مطروًحا منھ 
  المدخراتإجمالي 
 .النھائیة

اكتب عدد   .15
األعضاء الذین  

 . سیتقاسمون الربح

احسب ربح   .16
 . العضو

ربح  = ربح العضو 
الدورة مقسوًما على 

األعضاء الذین  
 . یحصلون على ربح 
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 نماذج جمع البیانات :5الجزء 

.  الذي یقوم بتدریب المجموعة ومراقبتھا)  أو مزود الخدمة الخاص( یجب تعبئة ھذه النماذج من قبل الوكیل المیداني 
)  MIS(ثم یتم إدخالھم بعد ذلك في نظام معلومات اإلدارة . یتم تقدیمھا إلى مشرفھم؛ حیث یراجعھا للتأكد من دقتھا

 . الذي یسمح لمدیري البرامج بتتبع أداء البرنامج وتقدیم مالحظات ألداء الوكالء المیدانیین  SAVIXالخاص بـ 

 نموذج تسجیل المجموعة  5.1

یجب  . 3مرة واحدة عندما یتم تدریب المجموعة ألول مرة، وفقًا للوحدة ) GRF(یتم تعبئة نموذج تسجیل المجموعة 
حتى   SAVIXیجب عدم إدخال نموذج تسجیل المجموعة في . على المشرف التحقق بنفسھ من وجود المجموعة

 .  یتوفر نموذج جمع البیانات األول الذي یوضح أن النشاط المالي للمجموعة متاح
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نة لمجموعات االدخار واإلقراض الداخلي الجدیدة  نموذج تسجیل المجموعة للمجموعة المكّوِ
 )3  یُعبأ مرة واحدة، بعد الوحدة (

 

 ________________________________________________ )اسم وكود(تم تقدیم المستند بواسطة 

 _______________________________تاریخ التقدیم 

 بیانات میدانیة  الصنف  رقم
   . اسم المجموعة 1

  ) اسم المدرب(تم تشكیل المجموعة بواسطة  2

 تاریخ إنشاء المجموعة  3
  ) 3إتمام الوحدة (

 .  عدد األعضاء وقت إنشاء المجموعة 4
  ) 3بعد الوحدة (

  خط العرض   5

  خط الطول   6

 
 

 __________________________ )االسم والكود(تحقق من وجود المجموعة   المشرف الذي

 _________________________  تاریخ التحقق

 

 ______________________________  SAVIXتاریخ إنشاء المجموعة في 

 _______________________  األحرف األولى من اسم موظف البیانات

___________ SAVIXرقم المجموعة المحدد بواسطة 
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 نموذج جمع البیانات  5.2

نموذج جمع البیانات شھریًا من قبل الوكالء المیدانیین أو كل ربع سنة من قبل مزودي الخدمات  یتم ملء 
یجب جمع البیانات في اجتماع المجموعة بالتعاون  . الخصوصیین لكل مجموعة یقومون بتدریبھا أو تقدیم خدمات لھا

.مع أمین سر المجموعة



                   نموذج جمع بیانات مجموعات سلك        
 

ف المجموعة كما في /رقم _________ _____: ________اسم المجموعة  : _____ SAVIXمعِرّ

 بیانات الدورة  
) 3أو  2أو   1على سبیل المثال (الدورة    1 

لھذه الدورة  االدخارتاریخ بدء    2 

)الدائرة(حالة المجموعة عند بدء الدورة  تُدار ذاتیًا تحت اإلشراف  3 

المسجلون عندما بدأت ھذه الدورة األعضاء    4 

 5 مدخرات اعید استثمارھا لدورة أعلى(أكثرمن المدخرات العادیة) 

) بدایة الدورة(سعر شراء ممتلكات المجموعة    6 

 بیانات االجتماع  

 7 تاریخ جمع البیانات   

 8 عدد األعضاء المسجلین اآلن  

 9 عدد النساء المسجالت اآلن 

األعضاء الحاضرین لھذا االجتماع عدد    10 

) تراكمي(عدد المتسربین في ھذه الدورة    11 

لھذه الدورة   االدخارقیمة    12 

 13 قیمة القروض المستحقة  

 14 عدد القروض المستحقة  

) تراكمي(قیمة القروض المشطوبة لھذه الدورة    15 

 16 نقود الصندوق الرئیسي في الصندوق 

 17 رصید البنك  

 18 رصید الصندوق االجتماعي والصنادیق األخرى  

 19 سعر شراء ممتلكات المجموعة المحتفظ بھا اآلن  

 20 قیمة الدیون الخارجیة  

 21 األرباح الموزعة لھذه الدورة 

)ضع دائرة حول نعم أو ال(اجتماع توزیع األنصبة في نھایة الدورة؟  ال نعم  22 

 بیانات المشروع  

 23 القریة   

الداخلي  واإلقراض االدخار بمجموعة االتصال ھاتف رقم   24 

 25 عدد مرات تكرار االجتماع  كل أسبوع  كل أسبوعین شھری�ا  غیر ذلك 

 26 یوم االجتماع   األحد االثنین  الثالثاء  األربعاء  الخمیس الجمعة السبت

) لكل عضو ولكل اجتماع(المدخرات المستھدفة    27 

الصدقاتالصندوق رصید    28 

)سنة/شھر(تاریخ توزیع األنصبة المخطط لھ    29 

 30 المبلغ المدفوع لمزود الخدمة الخاص ھذه الفترة 

 
تُسجل مرة  (

واحد في  
كل دورة، 
عند توزیع 

)األنصبة  

المنح/ تبرعات صندوق الصدقات  اجمالي  31 

المقترضین المدفوعة بواسطة  االعانات اجمالي   32 

 34 إجمالي عدد القروض التي تم صرفھا في الدورة 

 35 إجمالي قیمة القروض التي تم صرفھا في الدورة 

في الدورة المقترضین إجمالي عدد   36 

) رصید البنك(17) + الممتلكات اآلن( 19)+قروض( 13)+نقد( 16   أ 

)دیون( 20) + الممتلكات في بدایة الدورة( 6) + التوفیر( 12   ب 

            =   ب –أ  

 
 

 ___________ الوكیل المیداني:

 ____ _____: __________ المشرف

 # قیمة القروض المستحقة 
 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 اإلجمالي  

 

SAVIX  المشرف 
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