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     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــشء أح ــدى الن ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

يهــدف هــذا الربنامــج إىل تطويــر قــدرات املشــاركن من خــال التدريــب عمليًّا 

ــت  ــايل، وقُدم ــي امل ــذات يف مجــال الوع ــر ال ــارات تطوي ــن مه ــدد م عــى ع

املهــارات يف هــذه الحقيبــة بصــورة تجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت 

األنشــطة بشــكل تفاعــي لتكــون أبلــغ يف التدريــب عــى املهــارة.

تشــتمل الحقيبــة عــى أربــع وحــدات تدريبيــة؛ نســعى مــن خالهــا إىل تقديــم 

بعــض املفاهيــم الرئيســة والرضوريــة يف إدارة املــال والتعامــل معــه مــن منطلــق 

إميــاين، ومــن ثــم توضيــح قيمــة االدخــار وأهميتهــا، والتخطيــط املــايل وأدواتــه، 

وختامــا اســتعراض بعــض التطبيقــات التقنيــة الحديثــة التــي ميكــن توظيفهــا يف 

إدارة املــوارد املاليــة.
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دليل الربنامج

الوعي املايلاسم الربنامج

متكن املشاركن من أبرز املعارف واملهارات الرضورية إلدارة الهدف العام

مالية واعية وفاعلة. 

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

    يحيك حال النبي  يف التعامل مع املال وكيفية إنفاقه له.

يوضح حال الصحابة رضوان الله عليهم يف التعامل مع املال   -

وكيفية إنفاقهم له.

يبن مفاهيم رضورية حول قيمة املال يف اإلسام.  -

يرشح معنى االدخار.  -

يفرِّق بن االدخار املرشوع واالكتناز املذموم رشًعا.  -

د فوائد االدخار. يعدِّ  -

يقرتح حلواًل عملية تناسب ظروفه حول كيفية االدخار.  -

ر أهمية ادخار مبلغ شهري ولو كان يسرًيا. يقدِّ  -

يبنِّ معنى التخطيط الجيد.  -

د فوائد التخطيط املايل الجيد. يعدِّ  -

يرشح بعض القواعد الهامة للتخطيط املايل الجيد.  -

ه بعض النصائح الهامة حول التخطيط املايل. يوجِّ  -

يستخدم بعض األدوات والتطبيقات املساعدة عى التخطيط املايل.  -

يضع خطة إلدارة موارده املالية.  -
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4 ساعات تدريبيةالساعات التدريبية

13 نشاًطا تعليميًّا متنوًعاعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة

سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

   املال يف اإلسام.

مفهوم االدخار.  -

التخطيط املايل.  -

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من     

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

أيًّا منهم دون مشاركة  شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك    

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرية 

والصغرية، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:

فكر – زاوج – شارك 

العصف الذهني

وغريها من األساليب التي سريد توضيحها يف الحقيبة.
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وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غريه، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.     أوجد جوًّ
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 الجدول الزمني للربنامج

الزمنالبيانالوحدة التدريبيةم

1

الوحدة التدريبية األوىل

قيمة املال يف اإلسام

"نعم املال الصالح يف يد العبد 

الصالح"

   تعامل النبي  مع املال

   تعامل الصحابة ريض الله 

عنهم مع املال

   مفاهيم رضورية حول قيمة 

املال

60 دقيقة

2

الوحدة التدريبية الثانية

قيمة االدخار

"ادخر ولو جزًءا يسرًيا"

   معنى االدخار

   بن االدخار واالكتناز

   ملاذا أدخر؟

   نصائح يف كيفية االدخار

65 دقيقة 

25 دقيقةاسرتاحة

االوحدة التدريبية الثالثة

التخطيط املايل

"جهز خطتك وأدر مواردك"

   أسس التخطيط املايل الجيد

   أدوات وتطبيقات مساعدة

   ضع خطتك املالية
100 دقيقة





الوحدة التدريبية األوىل

قيمة املال يف اإلسالم  

65 دقيقة 



الوعي املايل

12

موضوعات الوحدة:

تعامل النبي  مع املال   

تعامل الصحابة ريض الله عنهم مع املال   

مفاهيم رضورية حول قيمة املال   

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا عىل أن:

يحيك حال النبي  يف التعامل مع املال وكيفية إنفاقه له.   

يوضح حال الصحابة رضوان الله عليهم يف التعامل مع املال وكيفية إنفاقهم له.   

يبن مفاهيم رضورية حول قيمة املال يف اإلسام.   
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الجدول التدريبي للوحدة األوىل:

الزمننوع النشاطعنوان النشاطم

20 دقيقةنشاط تعليميالقدوة الحسنة1

20 دقيقةقصص تعبريية املال الصالح والعبد الصالح2

20 دقيقةعرض محتوىمفاهيم رضورية3

5 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني4

65 دقيقةإجايل الوقت
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نشاط )1/1(

نشاط تعليمينوع النشاطالقدوة الحسنةاسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

يحيك املشارك حال النبي  يف التعامل مع املال وكيفية إنفاقه لهالهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط إىل تحفيز املشاركن ملعرفة قيمة املال يف اإلسام، والتعامل الصحيح    

معه، من خال النقاش حول حال النبي  مع املال، وكيف كان يتعامل معه.

يدور النشاط حول عدة أسئلة:    

صف لنا بيت النبي  الذي كان يسكن فيه. 	 

صف لنا طعام النبي  الذي كان يتناوله.	 

صف لنا لباس النبي  الذي كان يلبسه.	 

كم كان حجم الرتكة التي تركها رسول الله  ؟	 

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات صغرية من 3 إىل 4 أفراد، ويطلب منهم تحصيل    

اإلجابة عن هذه األسئلة األربعة كاملة، وتدوينها ليلقوها عى زمائهم املشاركن معهم.

واملراجع  بالكتب  االستعانة  للبحث من خال  دقيقة   15 فرصة  املشاركن  املدرب  مينح    

وشبكة اإلنرتنت، واملرشفن كذلك.

بعد انتهاء الوقت، يطلب املدرب من كل مجموعة أن تعرض ما لديها من نتائج، ويصحح    

ويقوم ما يقال إن كان مثة حاجة.
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الجميع حول  مع  مفتوح  املشاركني من خالل حوار  باستنطاق  النشاط  املدرب  يغلق    

إجابة األسئلة التالية:

هل كان للنبي  مصدر للدخل؟ وما هو إن وجد؟	 

 »رعي الغنم وهو يافع، التجارة وهو شاب، الغنائم يف فرتة الفتوحات«	 

ما املصارف التي أنفق فيها النبي  كل أمواله؟ اذكر أمثلة لها. 	 

 »عى أهله باملعروف، الصدقة، الدعوة إىل الله، الجهاد يف سبيل الله«	 

يف رأيك ملاذا كان هذا حال النبي  يف التعامل مع املال؟	 

يخرج املدرب بخالصة:   

نرشة معرفية )1/1(:

حال النبي  مع املال

كان النبي  يأكل من عمل يديه، فقد كان يرعى الغنم، وكانت له تجارة.	 

كان النبــي  يــرى املــال عــى حقيقتــه أنــه عاريــة مــن اللــه تعــاىل ومســتخلفنا فيهــا 	 

فينظــر مــاذا ســنفعل بهــا.

مــن 	  اإلنفــاق  عــى  حريصــا    كان 

ــه تعــاىل: ﴿لــن  ــه، لقول ــه إلي أحــب أموال

تنالــوا الــرب حتــى تنفقــوا مــام تحبــون﴾

]آل عمــران: 92[.

كان املــال يف يــد النبــي  ومل يكــن يف 	 

قلبــه؛ لــذا كان مــن اليســري عليــه إنفاقــه 

وإخراجــه يف ســبيل اللــه.
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نشاط )2/1(

قصص تعبريية نوع النشاطاملال الصالح والعبد الصالحاسم النشاط

فليب تشارت )سبورة ورقية( + أقام األدوات20 دقيقةالزمن

الهدف
يوضح املشارك حال الصحابة رضوان الله عليهم يف التعامل مع املال وكيفية 

إنفاقهم له

إجراءات التنفيذ

ينفذ النشاط عىل خطوتني:

ل: الخطوة األوىل: قراءة وتأمُّ

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات، وكل مجموعة تأخذ قصة من القصتن.   

ل. يوزع املدرب القصص عى املجموعات، وميهلهم 5 دقائق للقراءة والتأمُّ   

ينبه املدرب املشاركني عىل ما ييل:   

ــد أحدهــم ألجــل إعــادة قــص القصــة عــى 	  تحدي

ــة. املجموع

استخراج الفوائد من القصص وكتابتها.	 

ما  استعراض  يف  املدرب  يبدأ  القراءة  انتهاء  بعد    

القصة  قص  خال  من  املشاركون،  إليه  توصل 

وعرض الفوائد، وذلك خال 5 دقائق.
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الخطوة الثانية: بحث واختيار:

 10 يف  اإلنرتنت  خال  البحث  املشاركن  من  املدرب  يطلب  العرض  فقرة  انتهاء  بعد    

دقائق، واختيار بعض القصص التي توضح كيفية إنفاق الصحابة للال، وتعاملهم معه.

وبعد انتهاء البحث يطلب من املشاركن مشاركة ما تعلموه مع املدرب عرب الواتس آب،    

وهو بدوره سيختار أيها مناسب ويرسلها ملجموعة امللتقى. 
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قصة أيب الدحداح ريض الله عنه 

َه َقْرًضا  ِذي ُيْقِرُض اللَّ عن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه قال ملا نزلت هذه اآلية: )َمْن َذا الَّ

َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه( ]الحديد:11[، قال أبو الدحداح األنصاري: وإنَّ الله لرييد منا القرض، قال 

  نعم يا أبا الدحداح”، قال: أرين يدك يا رسول الله، قال: فناوله رسول الله « :  رسول الله

يده، قال: فإين قد أقرضت ريب حائطي، قال: وحائطه له فيه ستائة نخلة، وأم الدحداح فيه 

وعيالها، قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح، قالت: لبيك، قال: اخرجي من الحائط 

فقد أقرضته ريب.

ويف رواية أخرى أنها ملا سمعته يقول ذلك عمدت 

إىل صبيانها تخرج ما يف أفواههم وتنفض ما يف 

» كم من عذق )غصن   : النبي  فقال  أكامهم 

الجنة  الثمر( يف  )ثقيل مبا فيه من  النخل( رداح 

أليب الدحداح«.

قصة صهيب الرومي ريض الله عنه

نقلت لنا كتب األخبار قصة هجرة الصحايب الجليل صهيب الرومي ريض الله عنه، وقد جاءت 

عى لسانه يف روايات عدة، وإليكم خاصتها:

عن ُصَهْيٍب ريض الله عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه  : »ُأِريُت َداَر ِهْجَرِتُكْم َسِبَخًة َبْنَ َظْهَرايَنْ 

ا َأْن َتُكوَن َهَجًرا َأْو َتُكوَن َيْثَِب«. َحرٍَّة، َفِإمَّ

َمَعُه  ِباْلُخُروِج  َهَمْمُت  َقْد  َوُكْنُت  َبْكٍر،  َأُبو  َمَعُه  اْلَمِديَنِة َوَخَرَج  ِإىَل    اللِه  َرُسوُل  َوَخَرَج  َقاَل: 

يِن ِفْتَياٌن ِمْن ُقَرْيٍش، َفَجَعْلُت َلْيَلِتي ِتْلَك َأُقوُم ال َأْقُعُد، َفَقاُلوا: َقْد َشَغَلُه اللُه َعْنُكْم ِبَبْطِنِه. َوَلْم  َفَصدَّ
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ُت َبِريًدا )ما بن 6 إىل 12 كيلو مرت(  َأُكْن َشاِكًيا، َفَناُموا َفَخَرْجُت، َفَلِحَقِني ِمْنُهْم َناٌس َبْعَدَما ِسْ

ويِن، َفَنَثَل )استخرج ما فيها من النبل( ِكَناَنَتُه )وعاء السهام والنبال( ، َفَأْخَرَج ِمْنَها َأْرَبِعَن  ِلرَيُدُّ

ْيِف َفَتْعَلُموَن  َسْهًا، َفَقاَل: اَل َتِصُلوَن ِإيَلَّ َحتَّى َأَضَع يِف ُكلِّ َرُجٍل ِمْنُكْم َسْهًا، ُثمَّ َأِصرَي َبْعُد ِإىَل السَّ

َأينِّ َرُجٌل، فَهْل َلُكْم َأْن ُأْعِطَيُكْم َأَواِقَي ِمْن َذَهٍب َوُتَخلُّوَن َسِبيِي َوَتُفوَن يِل؟ َفَفَعُلوا، َفُسْقُتُهْم ِإىَل 

ِة )العتبة السفى التي توطأ( اْلَباِب َفِإنَّ َتْحَتَها اأَلَواِقَي، َواْذَهُبوا  َة، َفُقْلُت: اْحفُروا َتْحَت ُأْسُكفَّ َمكَّ

 . ِإىَل ُفَاَنَة َفُخُذوا اْلُحلََّتْنِ

َل ِمْنَها، َفَلاَّ رَآيِن َقاَل: » َيا َأَبا َيْحَيى؛  َوَخَرْجُت َحتَّى َقِدْمُت َعَى َرُسوِل اللِه  ُقَباَء َقْبَل َأْن َيَتَحوَّ

يُل عليه السام«. َاًثا، َفُقْلُت: »َيا َرُسوَل اللِه َما َسَبَقِني ِإَلْيَك َأَحٌد، َوَما َأْخرَبََك ِإالَّ ِجرْبِ َرِبَح اْلَبْيُع«. ثثَ
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نشاط )3/1(

عرض محتوىنوع النشاطمفاهيم رضوريةاسم النشاط

السبورة الورقية + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

يبن املشارك مفاهيم رضورية حول قيمة املال يف اإلسامالهدف

إجراءات التنفيذ

إلقاء املعلومة للمشاركن، وتفاعلهم معها، بحيث  النشاط عى املوازنة بن  تقوم فكرة    

يعرض املدرب املفاهيم مجردة، ومن ثم يطلب من املشاركن التدليل عليها بالشواهد 

الصحيحة.

يهدف النشاط إىل بناء جانب قيمي يف التعامل مع املال ينطلق من وجهة نظر إسامية.   

يعد هذا النشاط تأطريا ملا مر من النشاطن السابقن، فمن خاله ستوضع النقاط فوق    

الحروف، لتفرس سلوك جيل الصحابة رضوان الله عليهم وَمن بعدهم من السلف الصالح 

يف التعامل مع املال بهذه الناذج الفذة.

املفاهيم التي سُتعرض هي:   

أن املال مال الله وأن الله مستخلفنا فيه :﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ ]النور:33[.	 

كل املال ملك خالص لله وسيعود إليه وحده يوما ما، فاملال متداول بن الناس ولن 	 

يبقى مع أحد إىل األبد، ﴿إنا نحن نرث األرض ومن عليها﴾ ]مريم:40[.

سبب وجود املال بن الناس االبتاء واالمتحان ﴿إنا جعلنا ما عىل األرض زينة لها 	 

لنبلوهم أيهم أحسن عمال﴾ ]الكهف:7[.
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َحثَّ اإلسام عى السعي لكسب املال من وجه مباح، عن أيب هريرة ريض الله عنه 	 

قال: قال رسول الله : » ألن يحتطب أحدكم ُحزمة عى ظهره خري له من أن يسأل 

أحًدا فيعطيه أو مينعه« البخاري.

املعادلة الصحيحة يف اقتناء املال هي: نعم املال الصالح للرجل الصالح. »حديث عن 	 

.» النبي

لته ويف أي جهة رصفته؟ » ال تزول قدما 	  السؤال عن املال يوم القيامة: من أين حصَّ

عبد يوم القيامة حتى ُيسأل ..«.

الله تعاىل رزقنا املال ودلَّنا عى: أين ننفقه، وكيف ننفقه؟ ﴿وأنفقوا يف سبيل الله وال 	 

تلقوا بأيديكم إىل التهلكة﴾ ]البقرة: 195[. 

 	  والصحابة الكرام من بعده، وهم مل يكنزوا ذهبا وال فضة. »مات  قدوتنا النبي

ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعري«.

القصد يف الرصف مطلب رشعي أصيل، فا إساف وال تقتري، قال تعاىل: ﴿وال تجعل 	 

يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا﴾ ]اإلرساء: 29[.
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نشاط )4/1(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات5 دقائقالزمن

يلخص املشارك ما تعلمه يف الوحدة التدريبيةالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد وسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة األوىل.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

بشكل عمودي عى  ويكتب  نقطة  املدرب يف وضع  يبدأ  اليمن  الخط جهة  بداية  من    

الخط اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

ال يشرتط أن يكون االستدعاء من املشاركن مرتبا، ولكن املهم أن يكون شاما جميع    

األنشطة التي مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثانية

قيمة االدخار

"ادخر ولو جزًءا يسرًيا"

  

65 دقيقة 
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موضوعات الوحدة:

معنى االدخار   

بن االدخار واالكتناز   

ملاذا أدخر؟   

نصائح يف كيفية االدخار   

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا عىل أن:

يرشح معنى االدخار   

يفرق بن االدخار املرشوع واالكتناز املذموم رشًعا   

يعدد فوائد االدخار   

يقرتح حلوال عملية تناسب ظروفه حول كيفية االدخار   

ر أهمية ادخار مبلغ شهري ولو كان يسرًيا. يقدِّ   
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الجدول التدريبي للوحدة الثانية:

الزمننوع النشاطعنوان النشاطم

15 دقيقةنشاط تعليمياالدخار واالكتناز1

15 دقيقةنشاط تعليميملاذا أدخر؟2

15 دقيقةعرض محتوى نصائح هامة3

15 دقيقةفيديو تعليميكن فطًنا4

5 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني5

65 دقيقةإجايل الوقت
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نشاط )1/2(

عرض محتوى تعليمينوع النشاطاالدخار واالكتنازاسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

الهدف
يبن املشارك معنى االدخار  

يفرق املشارك بن االدخار املرشوع واالكتناز املذموم رشًعا  

إجراءات التنفيذ

النشاط عبارة عن عرض ملحتوى تعليمي.   

تقوم فكرة النشاط عى عرض املدرب عدة مفاهيم رئيسة    

من  السحب  خال  من  مرة  املشاركن،  يناسب  بشكل 

محتوى  عرض  خال  من  ومرة  »استنطاقهم«،  املشاركن 

علمي من املدرب مبارشة.

ــدرب 	  ــب امل ــاركني« يطل ــتنطاق املش ــحب »اس ــلوب الس بأس

مــن املشــاركن وضــع تعريــف لادخــار، وبعــد انتهــاء 

ــه. ــوا إلي ــا توصل ــم م ــتعرض معه ــة يس املهل

يستمر املدرب يف عرض املحتوى، ويعرض عىل املشاركني املفاهيم التالية:	 

نرشة معرفية )2/ 1(:

االدخار هو: أن يقبل اإلنسان بقدر من تأجيل االستهاك يف الوقت الحارض، فيمتنع عن   

إنفاق كل الدخل الحارض.
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معادلة االدخار:  

)) الدخل الفردي – اإلنفاق االستهاليك = االدخار الشخيص ((

االدخار هو عكس املثل: ارصف ما يف الجيب يأِتك ما يف الغيب.  

الفرق بني االدخار املرشوع واالكتناز املذموم رشًعا:  

الناس حقهم  منع  قائم عى  فهو  االكتناز  أما  أهداف مرشوعة ورشيفة،  له  االدخار   	

واحتكار احتياجاتهم، وأكل مال الناس بالباطل، قال تعاىل: »والذين يكنزون الذهب 

والفضة وال ينفقونها يف سبيل الله فبرشهم بعذاب أليم« ]التوبة:34[.

وقد ورد أن النبي  كان يدخر ألهله قوت سنة.  	

قال تعاىل:   	

-  »كلوا من مثره إذا أمثر« استهاك. 

-  »وآتوا حقه يوم حصاده« توزيع وإخراج الحق. 

-  »وال ترسفوا إنه ال يحب املرسفني« القصد يف االثنن السابقن واالدخار. 

الفرق بني االدخار واالكتناز:  	

-  من الناحية الرشعية: االدخار مرشوع، االكتناز مذموم.

-  وجه الشبه بينهام: كاها جزء من الدخل ال ُينفق عى االستهاك.

-  وجه االختالف: االدخار يكون بنية االستثار وتحقيق دخل إضايف، واإلنفاق منه يف 

االحتياجات املستقبلية.

وال  لألموال  تجميد  فهو  االكتناز  أما 

أي  يحقق  وال  االستثار،  بنية  يكون 

فائدة أو ربح للفرد أو املجتمع.
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نشاط )2/2(

نشاط تعليمينوع النشاطملاذا أدخر؟اسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

يعدد املشارك فوائد االدخارالهدف

إجراءات التنفيذ

بأسلوب »فكر- زاوج- شارك«، يدعو املدرب املشاركن للتفكري يف فوائد االدخار، ويفتح    

لهم أفقا للتفكري، عى املستوى الشخيص والعائي واملجتمع ككل.

بعد انتهاء عمليات »فكر- زاوج- شارك«، يعرض املدرب عىل املشاركني الخالصة التالية:   

نرشة معرفية )2/2(:

 فوائد االدخار:

االحتياط ألمور مستقبلية طارئة. 	 

عدم االفتقار إىل الناس واالحتياج إليهم.	 

مينع الفرد من الغرق يف مستنقع الديون.	 

االدخــار يرســم لإلنســان أهدافـًـا يحلــم بها ويســعى 	 

تحقيقها. إىل 

االستثار وزيادة املال من خال االدخار.	 

يجعل املجتمع أقوى اقتصاديًا من خال استثار األموال املدخرة يف مشاريع إنتاجية.	 

زيــادة نســب االدخــار يزيــد مــن عــدد املســتثمرين يف املجتمــع، وبالتــايل يزيــد مــن 	 

فــرص العمــل للجميــع.
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نشاط )3/2(

نشاط تعليمينوع النشاطنصائح هامةاسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

يقرتح املشارك حلوال عملية تناسب ظروفه حول كيفية االدخارالهدف

إجراءات التنفيذ

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات صغرية، من 3 إىل 4 أفراد.   

يطلب من كل مجموعة وضع بعض النصائح من واقع حياتهم تساهم يف الحفاظ عى    

األموال واالدخار ولو مببلغ قليل.

يعطي املدرب املجموعات وقتا مناسبا للتفكري والخروج باقرتاحات، من املمكن أن يكون    

5 دقائق.

يستعرض املدرب ما توصل إليه املشاركون يف كل    

استبعاد  محاوال  السبورة  عى  ويسجل  مجموعة، 

املكررات.

النصائح  بعض  باستعراض  النشاط  املدرب  يغلق    

واملقرتحات ألجل االدخار، ونوجزها فيام ييل:
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نرشة معرفية )2/ 3(:

نصائح لالدخار

اجتهد أن تطبق قاعدة »الحكمة يف الرصف« وهي: الرصف الذي ينبغي؛ يف املكان    

الذي ينبغي؛ يف الوقت الذي ينبغي.

أثناء سعيك لالدخار ركز عىل: ملاذا أريد االدخار؟ وال تجعل تركيزك عى: كيف سأحصل    

عىل املال لالدخار، والفرق بن األمرين؛ أنك يف األول لك هدف واضح تسعى لتحقيقه 

وسيكون محفزا لك للسعي نحوه واالدخار ألجله، أما التفكري الثاين فهو با هدف سوى 

جمع املال، وتبقى املشكلة فيا بعد جمع املال: ماذا سأفعل؟ وأين سأرصفه؟

حاول أن تستثمر أموالك املدخرة يف أشياء تعود عليك بالنفع  أثناء سعيك لادخار    

وتكون قابلة لزيادة السعر وليس العكس؛ مثل: سبائك الذهب، والعقارات، واملشاركة 

يف الرشكات عن طريق املضاربة الرشعية .. الخ ، نعم قد يكون هذا متعذًرا عى مستوى 

مدخراتك اليوم، ولكنها قاعدة ال بد وأن تحتفظ بها يف عقلك.

ركز يف رشائك للمابس واألغراض عى الجودة املناسبة والسعر األقل، ال تجعل البحث    

عن املاركة يتحكم يف طريقة رصفك لألموال، الجودة أهم من املاركة.

فكرة »بنك األصدقاء«: تقوم الفكرة عى تداول املقتنيات القابلة للتداول، والتي يكون    

االستخدام فيها غري شخيص أو ضعيًفا عى مستوى الفرد الواحد.

عــىل ســبيل املثــال: قــد يشــرتي الواحــد جهــاز ألعــاب، واالســتخدام يكــون عــادة يف 	 

ــو حصــل  البدايــة كثــريًا، ولكــن بعــد فــرتة يبــدأ يقــل، وتبــدأ االهتامــات تختلــف، فل
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ــاك  ــل هن ــذا يجع ــزة فه ــداول هــذه األجه ــدأ ت ــوع مــن التكامــل يف املجموعــات وب ن

ــدة لادخــار. فرصــة جي

ــا 	  ــخ، ولكنه ــات .. ال ــم، ووضــع رشوط وضان ــب وتنظي ــر إىل ترتي ــاج األم ــا يحت طبع

ــرى. ــاد أخ ــدا يف ب ــة ج ــودة وناجح ــرة موج فك

وترتيب  الخصومات،  فرص  فمتابعة  ومستعجلة؛  آنية  كلها  رغباتك  تجعل  وال  تأنَّ    

ا وستحصل  االحتياجات وتأجيلها لحن حصول تلك الخصومات، سيكون شيئا مفيًدا جدًّ

من ورائه عى توفري ال بأس به، والواقع يشهد أن نفس املنتج ميكن أن تحصل عليه بسعر 

أقل بكثري من سعره املعتاد إذا أخذته أثناء العروض.       
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نشاط )4/2(

فيديو تعليمينوع النشاطكن فطًنااسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

ر املشارك أهمية ادخار ولو جزء بسيط شهرياالهدف يقدِّ

إجراءات التنفيذ

يشاهد املدرب الفيديو منفرًدا، ليتعرف النقاط التي سيعلق ويركز عليها مع املشاركن.   

يهيئ املدرب املشاركن لعرض الفيديو بإعطاء مقدمة ومتهيد حول موضوع الفيديو.    

يطلب من املشاركن اإلنصات التام، وحبذا لو كان مكان العرض مغلقا وبإضاءة خافتة.   

الفيديو يراجع املدرب مع املشاركن أهم ما جاء فيه، من خال استنطاق  بعد عرض    

املشاركن.
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نشاط )5/2(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات5 دقائقالزمن

تلخيص ما تعلمه املشاركون يف الوحدة التدريبيةالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد وسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة األوىل.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

بشكل عمودي عى  ويكتب  نقطة  املدرب يف وضع  يبدأ  اليمن  الخط جهة  بداية  من    

الخط اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

ال يشرتط أن يكون االستدعاء من املشاركن مرتبا، ولكن املهم أن يكون شاما جميع    

األنشطة التي مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثالثة

التخطيط املايل

"جهز خطتك وأدر مواردك"

  

90  دقيقة 
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موضوعات الوحدة:

أسس التخطيط املايل الجيد   

أدوات وتطبيقات مساعدة   

ضع خطتك املالية   

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا عىل أن:

يبن معنى التخطيط الجيد   

يعدد فوائد التخطيط املايل الجيد   

يرشح بعض القواعد الهامة للتخطيط املايل الجيد   

يوجه بعض النصائح الهامة حول التخطيط املايل   

يستخدم بعض األدوات والتطبيقات املساعدة عى التخطيط املايل   

يضع خطة إلدارة موارده املالية   
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الجدول التدريبي للوحدة الثالثة:

الزمننوع النشاطعنوان النشاطم

20 دقيقةنشاط تعليميأسس التخطيط1

20 دقيقةفيديو تعليمينصائح مهمة2

30 دقيقةتطبيق عميأدوات وتطبيقات3

15 دقيقةتطبيق عميضع خطتك4

5 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني5

90 دقيقةإجايل الوقت
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نشاط )1/3(

عرض محتوىنوع النشاطأسس التخطيط املايلاسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

الهدف
-  يبن املشارك معنى التخطيط الجيد

-  يعدد املشارك فوائد التخطيط املايل الجيد
-  يرشح املشارك بعض القواعد الهامة للتخطيط املايل الجيد

إجراءات التنفيذ

املايل  التخطيط  املايل، األول: معنى  التخطيط  النشاط مفهومني من مفاهيم  يعالج    

وأهميته، والثاين: أسس »نصائح هامة« يف التخطيط املايل.

يقدم النشاط عىل خطوتني:   

الخطــوة األوىل يف حــوايل 10 دقائــق: يقــدم املــدرب املفهــوم األول؛ معنــى التخطيــط 	 

ــة  املــايل، عــن طريــق اســتنطاق املشــاركن، لإلجاب

عــن األســئلة التاليــة:

-  ما معنى التخطيط؟ 

-  ما معنى التخطيط املايل؟

-  ملاذا نخطط مالًيا؟
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الخطــوة الثانيــة يف حــوايل 10 دقائــق: يقــدم املــدرب بعــض القواعــد الهامــة التــي 	 

ــد. ــاج إىل مراعاتهــا ألجــل التخطيــط املــايل الجي نحت

تعرض هذه املادة بأسلوب عرض املحتوى من قبل املدرب.	 

راجع النرشة املعرفية 1/3   

نرشة معرفية 1/3

- تنبيه: أكث املادة الواردة بهذه النرشة التعريفية هي مادة مأخوذة من مصادر متخصصة يف 

التخطيط املايل، وقد ترصفنا فيها بحيث تتناسب مع الفئة املستهدفة من الحقيبة.

1- تعريف التخطيط: التخطيط بشكل عام له عدة تعريفات، من بينها: 

»تحديُد األهداف املراد تحقيُقها، وَرسُم خط السري إليها، وتحديُد وسائل ذلك السري، مع وضوح 

التصور ملا مُيكن أْن َيحُدث أثناء العمل ِمن املستجدات والتطورات، وَوضع ما ُيناسب ذلك ِمن 

ى بــ »الخطة والخطة البديلة«، رشط أْن يستهدف ذلك أكرب قدر  طُرق التعامل ِماَّ باَت ُيسمَّ

ممكن ِمن املكاسب وأقلَّ قدر ممكن من الخسائر«.

فهي عملية تتكون من عدة عمليات فرعية:  -  

تحديُد األهداف املراد تحقيُقها.	 

رَسُم خط السري إليها.	 

تحديُد وسائل ذلك السري.	 

وضــوح التصــور ملــا مُيكــن أْن يَحــُدث أثنــاء 	 

العمــل ِمــن املســتجدات والتطــورات.
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ى بــــ »الخطــة 	  ــمَّ ــن طــرُق التعامــل مبــا يُس َوضــع مــا يُناســب التصــور املســتقبي ِم

ــة«. البديل

الرتكيز عى تحقيق أكرب املكاسب مع أقل التكاليف.	 

2-  التخطيط املايل: ميكن تعريف التخطيط املايل بأنه: »نوع من أنواع التخطيط الذي يهتم 

بكيفية الحصول عى األموال الازمة لتحقيق هدف ما أو مرشوع ما، من مصادرها املختلفة، كا 

يهتم بكيفية استثار هذه األموال بحيث تحقق أفضل وأعى العوائد وبأقل األخطار«.

3- فوائد التخطيط املايل: للتخطيط املايل فوائد عديدة منها: 

تحديد حجم األموال التي سوف نحتاج إليها لتحقيق الهدف املراد الوصول إليه.    

تحديد حجم األموال التي ميكن الحصول عليها ألجل تحقيق الهدف.    

تحديد أفضل مصادر للحصول عى األموال التي ميكن االعتاد عليها لتحقيق الهدف.    

تحديد أفضل الوسائل املمكنة الستخدام األموال املتوفرة لتحقيق الهدف.    

التي  والعقبات  املشاكل  عى  التعرف    

ميكن أن تعرتض تحقيق الهدف. 

من  ميكن  للرقابة  سليم  نظام  وضع    

خاله مراقبة عمليات اإلنفاق الفعلية 

واملقارنة بينها وبن املخطط له، ومن 

الهدف  عن  انحراف  أي  تدارك  ثم 

املحدد.
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4- قواعد مهمة يف التخطيط املايل: من القواعد الهامة التي يجب مراعاتها عند التخطيط املايل:

تحديد امليزانية وتقسيم الدخل الشهري:    

من خال تلك امليزانية ميكن للشخص توفري مبلغ احتياطي يعينه عى مواجهة الظروف 

الصعبة ورفع مستوى معيشته.

يكون ذلك من خالل تقسيم الدخل إىل ثالثة أجزاء أو أكرث:

بند للمعيشة املنزلية 	 

بند ثان للمرصوفات الشخصية	 

بند آخر للخدمات العامة والفواتري وغريها	 

بند لاستثار	 

يتم تجميع الفائض من تلك البنود الرئيسة نهاية كل شهر، ويضاف للمبلغ االحتياطي 

الذي يتم ادخاره للظروف الطارئة. 

دفرت املرصوفات:   

لنفسه  املخطط  يحتفظ  أن  الرضوري  من 

بدفرت للمرصوفات؛ ليقيد فيه كل املرصوفات 

نهاية  يراجعها يف  أن  يتم رصفها، عى  التي 

الشهر؛ ليعرف الرضوري منها وغري الرضوري 

ليتجنب تكرار إنفاقها. 

عى املخطط ماليا أن يتنازل عن الكاليات التي ميكن أن يستغني عنها واالقتصار قدر 

اإلمكان عى النفقات الرضورية.

مشاركة اآلخرين يف التخطيط والتنفيذ:   

من املفيد أن يشارك اإلنسان أفراد أسته أفكاره وأحامه، آماله وطموحاته، ومن ضمن 

ما يشاركهم خططه املالية املستقبلية، فقد يجد منهم عوًنا ودعًا يف عدة محاور منها: 
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مناقشة املشكات املتوقعة والرغبات املطلوبة. 	 

املفاضلة بن األهداف املطروحة.	 

التخطيط لتحقيق األهداف عى ضوء املوارد املتاحة. 	 

توقــف أفــراد األسة عــن هــدر األمــوال يف الكاليــات؛ رغبــًة منهــم يف تحقيــق 	 

أهدافهــم املشــرتكة.

وبالطبع فإن كل ما سبق سيحقق للمخطط فوائد عديدة لتحقيق أهدافه املالية، فضا عن تقوية 

الروابط األسية، وتكوين شخصيات فردية ذات مسئولية عالية وذات تخطيط وتفكري سديد.

اتخاذ قرارات رشائية صائبة:   

من التخطيط املايل؛ التخطيط للرشاء والرصف؛ فرشاء الحاجيات املتنوعة ليس عملية 

رشاء سهلة، كا يظن كثري من الناس، بل تحتاج إىل تفكري ودراية، إن أسئلة مثل: 

ة للرشاء؟ 	  كم من النقود املتوفرة معي واملُعدَّ

ما نوعية الحاجة املراد رشاؤها؟ 	 

من أي األماكن سأشرتى؟ 	 

ال بد لها من التفكري العميق والخربة واملقارنة؛ ليكون قرار الرشاء صائًبا حكياًم، وُينصح يف 

هذا املجال مبا ييل:

عدم رشاء أكث من الحاجة.	 

الرشاء من املحال املركزية. 	 

اقتناص فرتات التخفيض واملناسبات.	 

رشاء حاجيات الصيف يف فرتة الشتاء والعكس. ... وهكذا)1(	 
1  املراجع:

-  بترصف نقال عن: »التخطيط.. تعريفه وأهميته«، مدونة أ. محمد فوزي العرشي، عىل الرابط التايل :

http1//:sfsfsf1.blogspot.com/2015/02/blog-post.html

-  بتــرصف مــن بحــث منشــور عــى اإلنرتنــت بعنــوان: »التخطيــط املــايل«، إعــداد: ســومر أوتــاين، إرشاف أ.د. محمــد الحســن، ماجســتري إدارة 

األعــال، كليــة التجــارة واالقتصــاد، جامعــة دمشــق، دمشــق 2009 .

-  بترصف من مقال بعنوان: »أربع أساسيات يف التخطيط املايل العائيل« منشور عىل الرابط التايل:

http://www.mawada.net/blog.asp?id=14
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نشاط )2/3(

فيديو تعليمينوع النشاطنصائح مهمةاسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

يوجه املشارك بعض النصائح الهامة حول التخطيط املايلالهدف

إجراءات التنفيذ

يشاهد املدرب الفيديو منفردا، ليتعرف النقاط التي سيعلق ويركز عليها مع املشاركن.   

يهيئ املدرب املشاركن لعرض الفيديو بإعطاء مقدمة ومتهيد حول موضوع الفيديو.    

يطلب من املشاركن اإلنصات التام، وحبذا لو كان مكان العرض مغلقا وبإضاءة خافتة.   

استنطاق  من خال  به،  جاء  ما  أهم  املشاركن  مع  املدرب  يراجع  الفيديو  بعد عرض    

املشاركن.
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نشاط )3/3(

نشاط تعليمينوع النشاطأدوات وتطبيقاتاسم النشاط

األدوات30 دقيقةالزمن
 + أقام   +  4A أوراق   + ورقية  سبورة 

هاتف محمول + اتصال باإلنرتنت

يستخدم املشارك بعض األدوات والتطبيقات املعينة عى التخطيط املايلالهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط الحايل إىل لفت انتباه املشاركن إىل أن مثة تطبيقات وبرمجيات متاحة    

عى متاجر الهواتف يف أنظمة أندرويد و IOS، والتي من املمكن توظيفها يف التخطيط 

املايل الفعال والجيد.

التطبيق الذي سيتم عرضه هو تطبيق »مصاريف« .    

يتطلب النشاط من املدرب تعرف الربنامج وطريقة عمله بشكل تام، من خال تنزيله    

والتعامل معه عى جهازه الخاص بداية، ومن ثم يبدأ يف عرضه ورشحه للمشاركن.

برمجيات  هناك  وأن  فقط،  مجرد منوذج  هو  املعروض  الربنامج  أن  إىل  املدرب  ينوه    

أخرى مشابهة، وأن املحدد األول لاختيار هو مدى مناسبة 

التطبيق لتحقيق األهداف التي يسعى املشارك إليها.

أن  وُيحبِّذ  التطبيق،  تنزيل  املشاركن  من  املدرب  يطلب    

قبل  املنزل  يف  أو  االسرتاحات،  يف  الجلسة  خارج  يكون 

املجيء إىل التدريب.

يطبق النشاط بشكل فردي.   
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نشاط )4/3(

نشاط تعليمينوع النشاطضع خطتكاسم النشاط

األدوات15 دقيقةالزمن
 + أقام   +  4A أوراق   + ورقية  سبورة 

هاتف محمول + اتصال باإلنرتنت

يضع املشارك خطة إلدارة موارده املالية الهدف

إجراءات التنفيذ

يتم خال هذا النشاط تطبيق ما تعلمه املشاركون يف النشاط )3/3(.    

يضع املشاركون أهدافا مالية محددة، ويضعون خطًطا مالية خاصة من خال الربنامج.   

يتابع املدرب واملرشفون األفراد خال وضعهم الخطة املالية الشخصية، ويقدمون لهم    

الدعم الازم.
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نشاط )5/3(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات5 دقائقالزمن

يلخص املشارك ما تعلمه يف الوحدة التدريبية الهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد وسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة األوىل.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

بشكل عمودي عى  ويكتب  نقطة  املدرب يف وضع  يبدأ  اليمن  الخط جهة  بداية  من    

الخط اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

ال يشرتط أن يكون االستدعاء من املشاركن مرتبا، ولكن املهم أن يكون شاما جميع    

األنشطة التي مروا بها.
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متت 

بحمد الله


