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 المقدمة

 لمناهج الدراسيةا انطالقا من الرؤية الملكية السامية، تستمر وزارة التربية والتعليم في أداء رسالتها المتعلقة بتطوير
 نحو   على الممّيزِ  النوعيِّ  التعليمِ  تحقيقِ  ُبغية   المعرفة؛ اقتصادِ  على التطويرّيِة المبنّيةِ  ِخط ِطها مع   لتتماشى ؛

الالزمِة  األساسية والخبراتِ  المهاراِت  في الكفاءةِ  من   قدر   على المتعّلمين من   جيل   وا عداد الطلبة، حاجاتِ  ُيالئمُ 
للتكيف مع متطلبات الحياة العصرية وتحدياتها مزودين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء شخصياتهم 

 ى بناء عالقات انسانية في إطار منبصورة متورازنة سليمة ليكونوا منتمين إلى وطنهم وأمتهم، وقادرين عل
التعاون واالنفتاح على العالم فضال عن االفادة من المعرفة واالقتصاد والتكنولوجيا في ممارسات تسهم في تحسين 

 نوعية الحياة؛ ما يعود بالفائدة على أنفسهم ومجتمعهم.
دارة المال، وتعميق مفهو وتأسيسا على ذلك، يهدف منهاج الثقافة المالية إلى النهوض بالمعرفة الم م الية وا 

أخالقيات العمل المالي لدى الطلبة، إذ ينهي طلبتنا المرحلة التعليمية من دون حصولهم على المعرفة والمفاهيم 
واألدوات والمهارات الكافية التي تعينهم على إدارة شؤونهم المالية.وال شك في أن إدراج مادة الثقافة المالية في 

المدرسي هو أكثر الطرائق كفاءة وفاعلية في الوصول إلى الشباب وقطاعات المجتمع المختلفة مناهج التعليم 
على نطاق واسع بما يكفي لتحسين المفاهيم والعادات المالية لألجيال الحالية والالحقة وتعزيز جانب القيادة 

 المجتمعية لديهم. 
ذا يم ؛ ليكون خطوطا استرشادية لتدريب المعلمين؛ للذا أعد هذا الدليل التدريبي بطريقة تنسجم مع خطة التعل

فإنه يتضمن مجموعة من األنشطة وأوراق العمل والنشرات التربوية والتوجيهات التي يمكن اإلفادة منها عند 
 .الطلبةتدريس المحتوى، وتحقيق النتاجات التعليمية والمعرفية والمهارية المتوقعة من 

جوانب عدة أبرزها مساعدة المعلم في كيفية تطبيق األنشطة الصفية القائمة على وتتضح أهمية هذا الدليل في 
أساليب التعلم النشط والتعلم الذي يركز على المتعلم بما يتالئم وظروف البيئة التعليمية وامكاناتها والتي تسهم 

نفيذ سات لتممار في تحقيق أهداف الوحدات الدراسية من جهة وفي اختيار طرائق تساعد على رسم أفضل ال
 الدروس وتقسيم أعمال الطلبة من جهة أخرى.

 جاءت هذه المادة التدريبية لرسم الخطوط العريضة لمادة الثقافة المالية، في المجاالت اآلتية:
 . مفهوم المنهج والعناصر االساسية فيه 
 المحاور العامة ومصفوفة المدى والتتابع لمبحث الثقافة المالية 
 مة والخاصة لمبحث الثقافة المالية.النتاجات العا 
 .المعارف والمهارات المتعلقة بالمفاهيم العلمية وتدريسها 
  أساليب التعلم النشط ،وكيفية تدريس المحتوى وتنفيذه على الطلبة 
  التقويم وادواته .استراتيجات 
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 أهداف المادة التدريبية:

 العام:  نتاجال

رفة المعارف والمهارات  التي تمكنهم من نقل المعاكساب معلمي الثقافة المالية للمرحلتين األساسيىة والثانوية 
واكساب المهارات والخبرات الى الطلبة وتمكنهم من تنفيذ المنهاج وتحقيق نتاجاته باستثمار أساليب تدريسية 

 حديثة قائمة على التعلم النشط وتحمل الطلبة مسؤولية تعلمهم.

 الخاصة:  نتاجاتال

 الثقافة المالية  العناصر األساسية لمنهاجالتعرف على  -1
 أفكار ومفاهيم التعليم المالي التي وردت في منهاج الثقافة المالية  التعرف على -2
 المعارف و المهارات االساسية لمناهج الثقافة الماليةالتعرف على  -3
 ي يركز على التعلم المتمحور حول الطالبأساليب التعلم النشط الذ التعرف -4
 العملية التعليمية التعلمية.أساليب التعلم المختلفة في  توظيف -5
 أنشطة على نتاجات التعلم لكافة المستويات لمنهاج الثقافة المالية. تنفيذ -6
 التعليم المالي من خالل ربط المعرفة بالحياة التطبيق العملي لمفاهيم -7
 بناء المشاريع الريادية المحفزة للطلبة .  -8
 التعرف على السلوكات المالية غير المسؤولة وتجنبها . -9
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 التدريب: أدوات ومتطلبات

 ( flip chartورق قالب )   -1
    (ألوان مختلفة markerأقالم تخطيط )  -2
 الصق ورقي   -3
 مقصات   -4
  (sticky Note)أوراق الصقة  -5
 بطاقات األسماء باجات -6
 ملونة  A4أوراق  -7
 A3أوراق  -8
 أقالم حبر -9

 دفاتر مالحظات. -10
 DATA SHOWجهاز عرض  -11
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 المصطلحات والمفاهيم

: هو مخطط تربوي، يتضمن عناصر رئيسة مشتقة من اسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية مرتبطة  المنهاج المدرسي
بالمتعلم ومجتمعه ومطبقة في مواقف تعلمية تعليمية داخل المدرسة وخارجها تحت اشراف منها، بقصد االسهام في تحقيق النمو 

 جسمية وتقويم مدى تحقق ذلك كله لدى المتعلمالمتكامل لشخصية المتعلم بجوانبها العقلية والوجدانية وال

:هي  نتيجة التعلم التي تسعى العملية التعليمية الى تحقيقها عند المتعلم وتعد معرفة النتاجات وتحديدها من النتاجات التعليمية
ليمي المحتوى التعاالمور بالغة االهمية في العملية التعليمية التعلمية فهي الموجه والمرشد لمصممي المناهج في صياغة 

ويعبر عنها بعبارات تصف ما يجب ان يكون المتعلم  قادرا على ) التفصيلي للمنهاج المكون من )المعارف والمهارات واالتجاهات
 .أدائه بوصفها مخرجات عملية التعلم

ات ، أي انه جميع ما : ويشمل مجموعة المعارف والمفاهيم والحقائق والمصطلحات والمهارات والقيم واالتجاهمحتوى المنهج
 .يقدمه المنهاج من معارف وخبرات وأنشطة في مختلف المجاالت

: وتتمثل في مجموعة األساليب التي يستخدمها المعلم في الموقف التعليمي لنقل الخبرات التعليمية وهي أيضا  طرائق التدريس
مكانات المدرسة.خطوات واجراءات منظمة يمكن للمعلم تطويرها أو تغييرها بما يتالئم وظر   وف الطلبة وا 

: هو اختبار مدى االنجازات التي حققتها العملية التربوية طبقا لألهداف التي وضعت لها، وتحديد نقاط القوة والضعف التقويم
 .منه، وصوال الى اقتراح الحلول التي تصحح المسار

يتعلمه الطالب عن المبحث في مراحل دراسته  : هي مجموعة من الموضوعات أو المجاالت تغطي كل ما يجب أنمحاور التعلم
المدرسية، وتأتي أهميتها في تحديد شبكة المفاهيم للمبحث الدراسي، مما يسهل عملية بناء مصفوفة المدى والتتابع لهذا المبحث، 

 .وكتابة النتاجات العامه والخاصة له

واحد يكون تحقيقها ضروريا النجاز النتاجات العامة  : هي نتاجات التعلم المتوقعة لمحور تعلميالنتاجات العامة للمحور 
 .للمبحث

: تعبر عن نتاجات التعلم المتوقعة الحد الصفوف التي ينبغي تحقيقها عند انتهاء الطالب من هذا النتاجات العامة للصف
 .الصف

صص اسية واحدة، أو عدة ح: تعبر عن نتاجات التعلم المحددة للموضوع وينبغي تحقيقها في حصة در النتاجات الخاصة للصف
 .دراسية خالل العام الدراسي

: يشير التكامل األفقي إلى ترتيب المحتوى استناًدا إلى مدى ارتباط الموضوعات أو المهارات في مبحثين أو أكثر التكامل األفقي
 . في نفس الصف الدراسي
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المعرفة أو المهارة بين درس وآخر في المادة الدراسية  :  هوترتيب المحتوى الدراسي من أسفل إلى أعلى ،أي ربط التكامل الرأسي
الواحدة ، وترتيب موضوعاتها طبقًا لمبادئ معينة، بحيث تكون هذه الموضوعات متدرجة ومترابطة ويفيد تعلم أولها في تعلم ما 

 .بعده

رأسية ى المنهج بصورة أفقية و : وهو جدول يوضح تدفق المفاهيم واألفكار الرئيسة الواردة في محتو مصفوفة المدى والتتابع
 لصفوف التعليم العام جميعها، بحيث تبرز التكامل الرأسي واألفقي بين موضوعات المادة الدراسية.

 هو عملية توسيع محتوى المنهاج عند مستوى معين من المعرفة.: المدى

وية مدى سنين الدراسة، وهو مبني على تق فهو ترتيب عناوين المحتوى، وكل من المفاهيم والمهارات في المنهاج على: التتابع
 المهارات وبنائها من مستوى ألى مستوى آخر.

 ، الحقيقية اقفالمو  تحاكي مواقف أو ، حقيقية حياتيه مواقف في مهاراته توظيف خالل من ، تعلمه باظهار المتعلم قيام:التقويم 
 .ازهاإنج المراد التعليمية النتاجات ضوء في ، مهارات من اكتسب لما إتقانه مدى خاللها من يظهر عملية بعروض قيامه أو

 هي  المنافُع الحقيقيُة التي تحصُل عليها عندما تمتلُك شيًئا ُمعيًَّنا.القيمُة: 
 هو  الثمُن النقديُّ الذي تدفُعُه لقاء  امتالِك شيء  ما.السعُر: 
 وظيفًة، أْو ِحرفًة، أْو مشروًعا يمتلُكُه. عمل  ما؛ سواٌء كان  هو  مبلٌغ من  الماِل يحصُل عليِه الشخُص مْن مزاولِة الدخُل: 

 : تشيُر إلى مقداِر السلِع والخدماِت التي يمكُن للشخِص أْن يحصل  عليها مقابل  دخِلهِ القوَُّة الشرائيةُ 
أْو خدمة ، أِو  ن  الماِل ُأنِفق  على شراِء سلعة  تعني اإلفادة  من  القيمِة الكاملِة والمنافِع الحقيقيِة لكلِّ مبلغ  م القيمَة مقابَل النقوِد:

 الحصول  على أكبِر قيمة  وأفضِل النتائِج مِن استثماِر الموارِد المتوافرِة.
هو  عمليٌة تشمل  ُحْسن  استغالِل الموارِد المتوافرِة، وعدم  اإلسراِف في استخداِمها، وتقليل  الفاقِد مْنها قدر   ترشيُد االستهالِك:

 مكاِن؛ سواٌء كان ْت هذِه الموارُد ماليًة مثل  الدخِل، أْو سلعيًة مثل  السيارِة، أْو طبيعيًة مثل  الماِء.اإل
: هو  الشراُء الذي يكوُن بدافِع الرغبِة المحضِة مْن دوِن دراسِة مدى الحاجِة إلى هذا الُمنت ِج، ومناسبِة السعِر   الشراُء العاطفيُّ
 للمنفعِة الُمتحقِّقِة.

دُة: هي  قراراٌت تتعلَُّق بالسلِع الُمعّمرِة، مثِل: األثاِث، والسيارِة، والمنزِل )غاليُة الثمِن، وطويلُة االستخداِم(، وال  قرارُت الشراِء الُمعقَّ
ُذ مرًَّة واحدًة في الُعُمِر.  تتصُف بالتكراِر، وقْد ُتتَّخ 

 وأدواُت التجميِل، والهواتُف، وخدماُت اإلنترنْت.مْن أمثلِتها: المالبُس،  قراراُت الشراِء المحدودُة:
 هي  أسهُل أنواِع القراراِت التي تقتصُر على المشترياِت اليوميِة، والتي تتعلَُّق عادًة بالسلِع ذاِت الطبيعةِ  قراراُت الشراِء الروتينيُة:

 االستهالكيِة اليوميِة، مثِل الموادِّ الغذائيِة.
. الطلُب: د  في وقت  ُمعيَّن  زُة بقوَّة  شرائية  للحصوِل على سلعة  أْو خدمة  ُمعيَّنة  بسعر  ُمحدَّ  هو  الرغبُة الُمعزَّ

د  في العرُض:    قت  و  هو  قدرُة الُمنِتِج أْو رغبُتُه في إنتاِج كمية  مْن إحدى السلِع، أْو تقديِم خدمة  ُمعيَّنة ، وعرِضها للبيِع بسعر  ُمحدَّ
دة  وأوقات  ُمعيَّنة .مُ  . وبعبارة  أخرى، فالعرُض هو  كمياُت البضائِع الموجودِة من  السلِع والخدماِت بأسعار  ُمحدَّ  عيَّن 
ُد بِه مجموعٌة من  المشترين  والبائعين  الذين  يرغبون  في شراِء سلعة  ما أْو بيِعها. السوُق:    ُيقص 
هي  مبالُغ نقديٌة تأخُذها الدولُة من  األشخاِص والمؤسساِت بهدِف تمويِل نفقاِت الدولِة؛ أْي تمويِل القطاعاِت التي ُتنِفُق  الضرائُب:  

 .ِبطالةِ  من  العليها الدولُة مثِل قطاِع التعليِم، واإلنفاِق على البنيِة التحتيِة مثِل إنشاِء الطرقاِت، وبناِء السدوِد، وتمويِل مشروعات  للحدِّ 
لُة:     هي  السلُع التي ال ت تحقَُّق مْنها المنفعُة إاّل بوجوِد طرفْيها مًعا، مثُل: الطابعِة، والِحْبِر.السلُع الُمكمِ 
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ئيِة، اهي  السلُع التي ُيمِكُن استخداُمها بداًل من  السلِع األصليِة، والتي تفي بالغرِض نفِسِه، مثُل: المدفأِة الكهرب السلُع البديلُة:  
 ومدفأِة الكاِز، ومكيِف الهواِء، والعصائِر الطبيعيِة وغيِر الطبيعيِة.

 
ُل الم الريادُة: ، والبدُء بِه، والتركيُز علْيِه، وتوفيُر الموارِد الالزمِة لُه وتنظيُمها، وتحمُّ اطِر خهي تحديُد فكرة  جديدة  لمشروع  ُمعيَّن 

 المشروِع.والعوائِد الُمترتِّبِة على هذا 
: م، ويعني الشخص  الذي يبادُر 1723(، وقْد بدأ  استخداُمُه عام  Entrepreneurمصطلٌح مشتقٌّ من  الكلمِة الفرنسيِة ) الرياديُّ

دارِتها لتحقيِق منفعة  ُمعيَّنة ، علًما أنَّ هذا المصطلح  يرتبُط اليوم  بخصائِص القياد  واإلبداِع ةِ إلى تأسيِس شركة ، أْو تنفيِذ مبادرة  وا 
 واالبتكاِر.

ِتك  على تجاُوِز أيِّ تحديات   (:SCAMPERأداُة سكامبر ) ُيمِكُنك  استخداُم هذِه األداِة في تنميِة قدراِتك  اإلبداعيِة، ومساعد 
. وهي  تقوُم على افتراِض أنَّ كلَّ جديد  هو  أصاًل تعديٌل على شيء  كان  موجوًدا مْن ق ُل، وذلك  باستخداِم بتعترُض تنفيذ  مشروِعك 

 قائمة  من  األسئلِة المختلفِة.
ِف، واإلفادُة مْن هذِه المعلوماِت قبل  طرِح ُمنت ج   دراسُة السوِق: ، وتفسير  للمعلوماِت المتعلِّقِة بالسوِق الُمستهد  ، وتحليل  عمليُة جمع 

. ت  جديد  لبيِعِه في السوِق، فضاًل عْن تحليِل وتفسيِر المعلوماِت الخاصِة بالزبائِن الحاليين  والمحتملين  الذين  قْد يشترون  الُمن  ج 
: هو  منظومٌة متكاملٌة من  النُُّظِم والبرامِج التي ُتوفُِّرها المؤسساُت الماليُة والمصرفيُة بهدِف تسـهيِل إجراِء اُم الدفِع اإللكتروني ِ نظ

صوِل و  عملياِت الدفِع اإللكترونيِّ اآلمنِة. وتخضُع هذِه المنظومُة لمجموعة  من  القواعِد والقوانيِن التي تكفُل السرِّية ، وضمان  
 .الخدمِة بصورة  أفضل  

هو  نظاٌم مركزيٌّ تكامليٌّ فاعٌل ُيوفُِّر خدمة  العرِض والتحصيِل اإللكترونيِّ للفواتيِر،  eFAWATEERcom):) نظاُم إي فواتيرُكم  
مي خدماِت الدفِع 2014وقْد بدأ  العمُل بِه عام   م بهدِف توفيِر هذِه الخدمِة للمواطنين  كافًة عْن طريِق المؤسساِت البنكيِة، وُمقدِّ

دة . وللبنِك المركز )شركاٌت خاصٌة(، فضاًل عْن تسهيِل عملي يِّ ِة العرِض والتحصيِل للفواتيِر وتسريِعها بوساطِة قنواِت دفع  ُمتعدِّ
 .األردنيِّ دوٌر رئيٌس مسؤوٌل عْن وضِع أسِس النظاِم التنظيميِة؛ إْذ يخضُع هذا النظاُم إلشراِفِه ورقابِتِه المباشرةِ 

مُة للخدمِة في نظاِم إي فواتيرُكم   (: هي  الجهاُت المسؤولُة عْن معامالت  وخدمات  تمسُّ حياة  المواطِن، )الُمفوِترونَ الجهاُت الُمقدِ 
ل  لُه نظاُم إي فواتيرُكْم عملية  االستفساِر عْن قيمِة الفواتيِر ودفِعها عْن طريِق خدماِتِه المتوافرِة على مداِر الس عِة بكلِّ االذي سهَّ

. ومن  األمثلِة على هذِه ا  لجهاِت: شركاُت الكهرباِء والمياِه واالتصاالِت، والكثيُر من  المؤسساِت الحكوميِة والخاصِة. سهولة  وأمان 

مو خدمِة الدفعِ  : شركاٌت خاصٌة مرخصٌة قانونيًّا لتقديِم الخدمِة إلى عمالِئها، مثُل: البنوِك، والشركاِت الخاصِة مْن مثِل البريِد ُمقدِ 
. ويمكُن للعميِل أْن يد د  اشتراكاِتِه، أْو يقوم  بعمليِة الشراِء والطلِب مْن داخلِ األردنيِّ  فع  أثمان  فواتيِرِه وأيَّ مستحقات  ُأخرى، أْو ُيسدِّ

مي خدمِة الدفِع اإللكترونيِّ ضمن  نظاِم إي فواتيرُكْم.   األردنِّ أْو خارِجِه بوساطِة عدد  مْن ُمقدِّ
، ويتيُح للفرِد الدفع  (: JoMoPayنظاُم الدفِع بوساطِة الهاتِف المحموِل ) هو  نظاٌم إلكترونيٌّ ُيشِرُف علْيِه البنُك المركزيُّ األردنيُّ

اِت يباستخداِم الهاتِف المحموِل، ويمكُن للبنوِك والشركاِت والمستفيدين  مْن خدمِة الدفِع بوساطِة الهاتِف المحموِل التسجيُل فيِه لغا
م، وهو  يسمُح باستخداِم خدماِت الهاتِف المحموِل في 1/4/2014بدأ  العمُل بهذا النظاِم رسميًّا بتاريِخ تباُدِل الحركاِت الماليِة. وقْد 

ْدعى المحفظة  التخزيِن، أِو االحتفاِظ بقيم  مالية  صغيرة  وتحويِلها إلى آخرين  للوفاِء بالمتطلَّباِت الماليِة مْن خالِل تطبيق  إلكترونيّ  يُ 
 اإللكترونية .

مو خدمِة الدفِع( (E-wallet) محفظُة اإللكترونيةُ ال : هي  حساٌب افتراضيٌّ ُيداُر عْن طريِق تطبيق  ُمعتم د  إلحدى الجهاِت )ُمقدِّ
دُّ وسيلًة مر  ُل( في جهاِز الهاتِف المحموِل للُمستخِدِم، وُيع  ، وهو  ُيثبَُّت )ُينزَّ ًة حًة آمنيالتي ُيِقرُّها البنُك المركزيُّ األردنيُّ

الفواتيِر، وتحويِل  المعامالِت النقديِة والمدفوعاِت الدوريِة. وقْد أصبح  ممكًنا اليوم  استخداُم الهاتِف المحموِل في تسديِد قيمةِ  ألداءِ 
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، فضاًل عِن استخداِمِه في الحصوِل  لى عاألمواِل محليًّا، وا عادِة شحِن خطوِط البطاقاِت المدفوعِة مسبًقا في أيِّ مكان  وزمان 
 العديِد من  الخدماِت اأُلخرى.

مي خدمِة الدفعِ  ِم خدمِة الدفِع لتمثيِلِه، وتزويِد العمالِء مباشرًة بالخدمِة.وكالُء ُمقدِ  ُد بِهُم الجهاُت الُمتَِّفق ُة مع  ُمقدِّ : ُيقص   

يِن:   يتناسُب مع  مستوى دخِل الفرِد؛ ما يؤدي إلى االقتراِض غيِر المدروِس، الذي ال في  والمبالغةُ هو  اإلفراُط اإلغراُق في الدَّ
ًة من  الزمِن.  عدِم القدرِة على الوفاِء بااللتزاماِت مدَّ

ُن أمًرا يطلُب فيِه شخٌص ُيسّمى الساحب  مْن شخص  آخر   مفهوُم الشيِك:  ها القانوُن، وهو  يتضمَّ د  كٌّ مكتوٌب وفق  شروط  حدَّ ص 
، أْو إلى حامِلِه. وفي هذِه  ُيسّمى المسحوب  علْيِه أْن يدفع   بمقتضاُه مبلًغا ُمعيًَّنا من  النقوِد إلى الساحِب، أْو إلى شخص  ُمعيَّن 

ُه ُيمِكُن نَّ الحالِة، يجُب تواُفُر مبلغ  كاف  في الحساِب البنكيِّ لصاحِب الشيِك بحيُث ُيعاِدُل )يساوي( قيمة  الشيِك عند  تحريِرِه، علًما أ
 حوِب علْيِه في الشيِك، أْو كتابُة كلمِة "لحامِلِه".تحديُد اسِم المس

 ا: هي  ورقٌة تحوي أمًرا بالدفِع مْن طرف  إلى آخر   )قْد يكوُن بنًكا، أْو شخًصا(، بحيُث يدفُع أوُلُهما في تاريخ  ُمعيَّن  مبلغً الكمبيالةُ 
ًدا من  النقوِد إلى الطرِف الثاني.  ُمحدَّ

ة ، مثِل البيِع والشراِء، نيابًة عْنُه، أْو بداًل مْنُه.عقٌد ُيعيُِّن بم الوكالُة:  وجِبِه الُموكُِّل شخًصا يتوّلى إتمام  عمل  أْو أعمال  عدَّ

ة . الوكيُل: ُل قانونيًّا بإتماِم عمل  أْو أعمال  عدَّ ُض والُمخوَّ  الشخُص الُمفوَّ

ُل: ة .الشخُص الذي فوَّض  آخر  قانونيًّا إلتماِم عمل  أ الُموكِ   ْو أعمال  عدَّ

ُد بموجِبِه أحُد األشخاِص )الكفيُل( بتنفيِذ التزاماِت الُمقتِرِض )المكفوُل( للبنِك في حاِل لْم يستطعِ  الكفالُة:  نوٌع من  الضماناِت يتعهَّ
 الوفاء  بها عند  حلوِل موعِد االستحقاِق.

د  للطرِف الُمقِرضِ ُيمِكُن النظُر إلى الكفالِة بوصِفها عقًدا يلتزُم بمقتضاُه  )البنُك( أْن يفي   الكفيُل بتنفيِذ التزام  ما؛ وذلك  بأْن يتعهَّ
ِن الُمقتِرُض نفُسُه من  الوفاِء بقسِط البنِك.  بهذا االلتزاِم في حاِل لْم يتمكَّ

ُد بأداِء التزاِم الُمقتِرِض في حاِل عدِم وفاِئِه بِه.  الكفيُل:  الشخُص الذي يتعهَّ
 الشخُص الُمقتِرُض. المكفوُل:

هي تسجيل العمليات المالية التي حدثت في شركة ما خالل وقت معين، وتبويبها وترتيبها في مجموعات مترابطة، ثم المحاسبة: 
 تلخيصها وعرضها على األطراف المستفيدة منها، ثم تحليلها وتفسيرها، واإلفادة من التحليل والتفسير في عملية اتخاذ القرارات.

د بها جميع العمليات التي تخص الشركة، والتي ُتؤثِّر فيها تأثيًرا ماليًّا مباشًرا. العمليات المالية:  ُيقص 

هي دورة حياة العمليات في اإلدارة المالية )الحسابات(، وبها يمكن تسجيل العمليات المالية منذ نشأة العملية :الدورة المحاسبية 
التقارير المالية المختلفة. تحدث عملية التسجيل على نحو  متتابع مترابط، بحيث تعتمد كل عملية على المالية حتى مرحلة إعداد 

دُّ في الوقت نفسه تمهيًدا للعمليات الالحقة.  سابقتها، وُتع 

ن من طرفين؛ طرف مدين، وآخر دائن،  نظرية القيد المزدوج:  ، ويجب أن يتساوى الطرفان.كل عملية مالية تتكوَّ

ن فيه القيود المحاسبية للعمليات المالية التي تجري داخل الشركة، مرتبة حسب تواريخها. ر اليومية:دفت  سجل ُتدوَّ
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ة؛ ما يتيح معرفة رصيد  دفتر األستاذ: ل إليه جميع حركات دفتر اليومية إلى الصفحة الخاصة بكل حساب على ِحد  سجل ُترحَّ
 كل حساب وحده متى لزم األمر. 

ُتجم ع كل العمليات الخاصة بحساب معين )الطرف المدين، والطرف الدائن( في صفحة واحدة أو  دفتر األستاذ: الترحيل إلى
 أكثر، حيث يتم نقل العمليات من دفتر اليومية إلى الحسايات الخاصة بها في دفتر األستاذ .

المدين  بإيجاد الفرق بين الطرف ، وذلكلحساب: استخراج نتيجة العمليات المالية التي أثَّرت في افي دفتر األستاذ الترصيد
 والطرف الدائن في الحساب، في ما ُيمثِّل تلخيًصا لما أثَّر في الحساب.

قائمة أو كشف يحوي جميع حسابات الشركة في دفتر األستاذ، ويهدف إعداده إلى التحقُّق من سالمة عملية ميزان المراجعة: 
دُّ توازن الميزان مؤشًرا لصحة أرصدة الشركة.التسجيل في دفتر اليومية ودفتر األست  اذ. وُيع 

وفيه يحتوي الطرف المدين على األرصدة المدينة للحسابات جميعها، ويحتوي الطرف الدائن على ميزان المراجعة باألرصدة: 
موع مع مج ت جميعهاللحساباتساوي مجموع أرصدة المبالغ المدينة األرصدة الدائنة للحسابات جميعها. يمتاز هذا الميزان ب

 أرصدة المبالغ الدائنة.
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 األول التدريبي اليوم
 : المقدمة

االهتمام بالمنهج المدرسي  كثيرا خالل العقود العديدة الماضية، وذلك بعد التطورات العلمية  اددز ا   
والتكنولوجية من جهة، وبعد إجراء الدراسات والبحوث العديدة في ميدان التربية وعلم النفس من جهة 

الحديث يدي  و أخرى.ولكي نعطي الموضوع بعضا من حقه، فسوف نتعرض في هذه الجلسة لإلتجاهين التقل
لمفهوم المنهاج ، اضافة إلى العناصر االساسية في المنهاج، وكذلك المكونات الرئيسة لالطار العام لمبحث 

 الثقافة المالية.

 النتاجات العامه :  

 التعرف الى العناصر الرئيسة لمنهاج الثقافة المالية  

 النتاجات الخاصة:

 عرف مفهوم المنهج المدرسيت -1
 عناصر المنهج المدرسي توضيح  -2
 تعرف األطر العامة والنتاجات العامة والخاصة لمحاور منهاج الثقافة المالية -3
 التكامل الرأسي واألفقي للمفاهيم العلمية لمبحث الثقافة المالية استكشاف -4
 ذ أنشطة اساليب التعلم النشط على نتاجات تعلم محددة ينفتن -5
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 التدريبية لليوم األولالجدول الزمني لتنفيذ المادة 

 ( ساعات5ساعات تنفيذ التدريب )

 الزمن بالدقيقة موضوع الجلسة/النشاط الجلسة اليوم

 
 
 
 

 األول
 الجلسة األولى

 دقيقة 20 ( التهيئة وكسر الجليد1نشاط )

  ( مفهوم المنهج المدرسي2نشاط )
 

 دقيقة  25 

 ( عناصر منهاج الثقافة المالية 3نشاط )
 

 دقيقة 40

التكامل الرأسي واألفقي في محاور الثقافة  ( 4نشاط ) 
 المالية

 

 دقيقة 40

 دقيقة 30 استراحة  

 الجلسة الثانية

( مصفوفة المدى والتتابع لمنهاج الثقافة   5نشاط )
 المالية

 

 دقيقة  40

 لمبحث الثقافة المالية  النتاجات التعليمية (6نشاط )
 

 دقيقة 35

( الطار العام والنتاجات العامة والخاصة 7 نشاط )
 لمبحث الثقافة المالية

 دقيقة 60

 تقويم ختامي/سلم تقدير لفظي
 

 دقائق 10
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 لمنهاج الثقافة لمالية ي: البرنامج التدريبالموضوع الرئيس
 :التعارف/اآلمال والمخاوفالوضوع الفرعي

 (  1)   رقم النشاط
  : التهيئة وكسر الجليد . النشاط عنوان

 ( دقيقة  20: )   زمن النشاط
 اليوم األول/ الجلسة االولى

قبل أن تبدأ التدريب يحتاج المشاركون للشعور بالراحة ، والتعارف ومعرفة أسماء بعضهم  :التهيئة والتحفيز
دقائق للتحدث كل مع زميله الذي يجلس  3بعضا، قم بالترحيب بهم، واطلب منهم الجلوس في دائرة، أعطهم 

 ديم الشريك .بتقبجواره لمعرفة اسمه وشئء جيد/ او يفتخر، به حدث له مؤخرا. ثم يقوم بعد ذلك كل منهم 
مخاوفهم، ونشر جو من المرح وتعويدهم على الوقوف   آمالهم شاركين ومناقشة الم تعرف:.   هدف النشاط

 والتحدث مع كامل المجموعة
 )لونين(، أقالم. : أوراق الصقة أدوات ومتطلبات النشاط
 ، حوار ومناقشة.: العمل في مجموعات  إستراتجية تنفيذ النشاط

 : االجراءات
ذا لزم األمر، بّين لهم أنه ومن الطبيعي أن يشعر المشارك  - اسأل المشاركين عن شعورهم. وا 

 بالحماسة أو القلق في بداية الورش التدريبية.
 قل لهم أنك تريد أن تبدأ بمعرفة اآلمال والمخاوف التي كانت لديهم قبل المجيء للتدريب.   -
ريحين مع بعضنا البعض وعّبرنا عن مشاعرنا قل لهم أيًضا بأّن العمل سيكون أسهل إذا كنا ص -

 بصدق.
 أعِط لكل مشارك قطعتي مالحظات الصقتين أو قطعتين صغيرتين من ورق عادي. -
 اطلب منهم أن يقوموا على انفراد بالتفكير بمشاعرهم لبضع لحظات. -
شياء قد أاطلب منهم بعد ذلك أن يكتبوا ثالثة أشياء يأملون في تحقيقها من ورشة العمل، وثالثة  -

 تشعرهم بعدم االرتياح أو القلق.
عند االنتهاء، عليك جمع أوراقهم ولصقها على الجدار وتشجيع المعلمين على المشي وقراءتها، أو  -

 يمكنك خلط األوراق وا عادة توزيعها عليهم، ثم تطلب من المعلمين قراءة ما هو مكتوب فيها.
اق واسأل فيما إذا كانت المخاوف ال زالت في نهاية كل يوم، قم بقراءة بعضا من هذه األور  -

ذا لم تكن كذلك، قم بنزعها عن الجدار، ثم اسألهم  ما إذا كانت اآلمال قد تحققت.  موجودة، وا 
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 : المنهج المدرسيالموضوع الرئيس
 : مفهوم المنهاج المدرسي بين التقليدي والحديثالموضوع الفرعي

 (  2)   رقم النشاط
  تعريف المنهج المدرسي: اسم النشاط

 ( دقيقة25: ) زمن النشاط
 اليوم األول/ الجلسة االولى

جموعة :"المنهج المدرسي هو ماالتية رأيهم بالعبارةهيئ المشاركين من خالل سؤالهم عن :   التهيئة والتحفيز
 لطلبة"المواد الدراسية التي يتولى المتخصصون إعدادها أو تأليفها، ويقوم المعلمون بتدريسها ل

 مفهوم المنهاج المدرسيالمشاركين :  تعرف  هدف النشاط
 الخبرات الشخصية: التعلم القبلي

 (.1-1، نشرة)(1-1: ورق قالب ، أقالم تخطيط، ورقة عمل )  أدوات ومتطلبات النشاط
 : العمل في مجموعات ، التفكير الناقد،العصف الذهني، الحوار والمناقشه إستراتجية تنفيذ النشاط

 : االجراءات
 في مجموعات ثنائية. شاركينوزع الم -
 مفهوم المنهج المدرسي على المجموعات. (1-1وزع ورقة عمل ) -
 كلف كل ثنائي  بكتابة تصور حول مفهوم المنهاج  . -
ول موحد ح ناقش كل مجموعة فيما توصلت اليه مع المجموعة الثنائية االخرى للتوصل الى تصور -

 مفهوم المنهاج.
 مجموعة أن تكتب تصورها لمفهوم المنهاج . اطلب من كل -
 قم بادارة مناقشة للتوصل إلى تصور موحد لمفهوم المنهاج. -
 على المشاركين وناقش مضمونها. ( مفهوم المنهاج1-1وزع نشرة رقم ) -
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 : المنهج المدرسيالموضوع الرئيس
 منهاج الثقافة المالية : مكونات الموضوع الفرعي

 (  3)   رقم النشاط
: العناصر االساسية للمنهج المدرسي . اسم النشاط
  

 ( دقيقة 40)    زمن النشاط:
 اليوم األول/ الجلسة االولى

 هيئ المشاركين من خالل مناقشتهم باآلتي::   التهيئة والتحفيز
تخيل نفسك ستأخذ طلبتك في رحلة على متن قارب وستتوجه الى مكان محدد)جزيرة مثال( وفي نيتك أن يتعرفوا  

الجزيرة وما فيها، قبل أن تبدأ الرحلة أجب عن االسئلة االتية : لماذا سأذهب بهم هناك؟ ماذا سأعلمهم؟ كيف 
 سأعلمة ؟ كيف سأتأكد أنهم تعلموه؟.

 عناصر المنهاج المدرسي اركينالمش :  تعرف هدف النشاط
 (.2-1، نشرة ): ورق قالب ، أقالم تخطيط أدوات ومتطلبات النشاط

 مفهوم المنهاج :التعلم القبلي
 .: العمل في مجموعات ، التفكير الناقد،العصف الذهني، الحوار والمناقشه إستراتجية تنفيذ النشاط

 :االجراءات 
 في مجموعات. شاركينوزع الم -
 المنهاج في وسط صفحة الورق القالب بخط واضح وكبيراكتب كلمة  -
أن يكتبوا على دفتر المالحظات لديهم أول كلمة تبادرت الى أذهانهم عند  شاركيناطلب من الم -

 سماعهم كلمة المنهاج.
 بالمجموعة وضع تصور مكتوب حول عناصر المنهاج . شاركاطلب من كل م -
اطلب من كل مجموعة مناقشة  التصورات الفردية  والتوصل الى تصور جماعي حول عناصر  -

 المنهاج 
 كلف المجموعات برسم مخطط لعناصر المنهاج   على ورق قالب ، وتثبيته على الحائط. -
 قم بإدارة مناقشة للتوصل الى تصور موحد حول عناصر المنهاج والعالقة بينها. -
 المدرسي على المشاركين وناقش مضمونها. اصر المنهاجعن ( 2-1وزع نشرة رقم ) -
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 المحاور العامة  ومصفوفة المدى والتتابع لمبحث الثقافة المالية   : الموضوع الرئيس
 محاور الثقافة المالية: الموضوع الفرعي

 (  4)   رقم النشاط
ة في مبحث الثقافالتكامل الرأسي واألفقي  :اسم النشاط

        المالية

 ( دقيقة40: ) زمن النشاط
 اليوم األول/ الجلسة االولى

 هيئ المشاركين من خالل سؤالهم: :   التهيئة والتحفيز

هل هناك عالقة تربط بين المحاور الرئيسة لمبحث الثقافة المالية؟ هل توجد عالقة بين مبحث الثقافة المالية والمباحث 
 األخرى ؟  

 محاور الثقافة المالية  في  األفقيو مفهومي التكامل الرأسي المشاركين : تعرف  هدف النشاط

: ورق قالب ، أقالم تخطيط، بطاقات مكتوب عليها المحاور الفرعية من الصف السابع  أدوات ومتطلبات النشاط
 .(3-1)وحتى الثاني عشر، نشرة رقم 

 ، حوار ومناقشة.: العمل في مجموعات ، التفكير الناقد إستراتجية تنفيذ النشاط

 : االجراءات

 مجموعات. 3في  شاركينوزع الم -
اكتب محاور منهاج الثقافة المالية الرئيسة والفرعية على بطاقات بشكل عشوائي بوقت سابق للمشغل  -

 التدريبي، ثم وزع تلك البطاقات على جميع المجموعات.
 من السابع وحتى الثاني عشر.اطلب من المجموعات ترتيب المحاور الرئيسة والفرعية حسب تدرجها  -
 خصص زمن محدد لتنفيذ المهمة. -
ة على المشاركين، مستعينا باالطار العام لمبحث الثقافالمحاور الرئيسة والفرعية الصحيحة للمبحث  اعرض -

 المالية.
 ( تعريف مفهومي التكامل االفقي الرأسي .3 -1وزع النشرة رقم ) -
ة على التكامل االفقي لمبحث الثقافأمثلة  تقديمل االفقي و كلف بعض المجموعات بمناقشة معنى التكام -

  المالية مع المباحث األخرى.
 على التكامل الرأسي لمبحث الثقافةأمثلة  تقديمكلف مجموعات أخرى بمناقشة معنى التكامل الرأسي  و  -

 .المالية

 تجول بين المجموعات وأجب على تساؤالتهم . -
 المجموعات فيما توصلوا اليه.ناقش بعد انتهاء الوقت المحدد  -
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 : المحاور العامة  ومصفوفة المدى والتتابع لمبحث الثقافة المالية          الموضوع الرئيس

 .محاور الثقافة المالية :الموضوع الفرعي

 ( 5)   رقم النشاط

  مصفوفة المدى والتتابع: اسم النشاط

 ( دقيقة  40: )   زمن النشاط

 الثانيةاليوم األول/ الجلسة 

 هيئ المشاركين من خالل طرح السؤال االتي::  التهيئة والتحفيز

بعد أن تعرفنا  المحاور العامة الرئيسة لمبحث الثقافة المالية؟ برأيك، هل ٌتعد  عملية ترتيب تلك المحاور ضرورة ملحة؟ 
   كيف يمكن أن نضمن التسلسل المنطقي للمبحث؟  

 .لمبحث الثقافة المالية مصفوفة المدى والتتابعالمشاركين : تعرف  هدف النشاط

 المحاور العامة والفرعية لمبحث الثقافة المالية.: التعلم القبلي

 (.4-1، نشرة )(، أقالم 2-1:  ورقة عمل رقم )  أدوات ومتطلبات النشاط

 : العمل في مجموعات ، التفكير الناقد، الحوار والمناقشه إستراتجية تنفيذ النشاط

 : االجراءات

 في  مجموعات. شاركينوزع الم -

 ( على المجموعات.2-1وزع ورقة العمل ) -

 اطلب من المجموعات االجابة على ورقة العمل. -

ة معهم والمناقش بعد انتهاء الوقت المحدد ألداء المهمة، ناقش المشاركين فيما توصلوا اليه، وتبادل الحوار -
 ( المدى والتتابع في تصميم المناهج.4-1حول مفهومي المدى والتتابع، وأهميتهما مستعينا بالنشرة رقم )

، ثم ناقش مضمونها مع  مصفوفة المدى والتتابع لمبحث الثقافة المالية(  5-1النشرة رقم ) اعرض -
 المشاركين.
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 المحاور العامة  ومصفوفة المدى والتتابع لمبحث الثقافة المالية          : الموضوع الرئيس
  النتاجات التعليمية: الموضوع الفرعي

 ( 6)   رقم النشاط
  .  مفهوم النتاج التعليمي: اسم النشاط

 ( دقيقة 35)   زمن النشاط:
 ثانيةاليوم األول/ الجلسة ال

 اآلتي: طرح السؤالهيئ المشاركين من خالل :   التهيئة والتحفيز
 عن النتاج التعليمي؟ ما الذي تعرفونه 

 مفهوم النتاجات التعليمية. تعرف المشاركين:   هدف النشاط
 (.6-1دفتر مالحظات،قلم،نشرة ):  أدوات ومتطلبات النشاط

 مجاالت تصنيف النتاجات. :التعلم القبلي

 . زاوج،شاركفكر، :  إستراتجية تنفيذ النشاط

 : االجراءات

 .اطلب من كل مشارك أن يفكر بشكل فردي بمفهوم النتاج التعليمي  -
 اطلب من كل مشارك مناقشة زميله فيما توصل اليه. -
اطلب من المشاركين تبادل االراء حول النتاج التعليمي داخل المجموعة للتوصل الى مفهوم موحد  -

 حول النتاج التعليمي.
( على المشاركين وتبادل الحوار والمناقشة حول مفهوم النتاج التعليمي  6-1اعرض نشرة رقم)  -

 ومجاالته ومستويات المعرفة لدى بلوم.
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           اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الثقافة المالية.: الموضوع الرئيس
 . المكونات الرئيسة لالطار العام للمناهج:الموضوع الفرعي

 ( 7)   النشاطرقم 
 النتاجات العامة والخاصة لمبحث الثقافة المالية:اسم النشاط

 دقيقة ( 60: ) زمن النشاط
 اليوم األول/ الجلسة الثانية

ن إعداد المنهاج المدرسي يمر بعدة مراحل وخطوات اآلتي: إح يوضهيئ المشاكين من خالل ت:  التهيئة والتحفيز
متتابعه هي إعداد االطار العام للمناهج والتقويم، إعداد االطار العام والنتاجات العامة والخاصة للمبحث، اعداد الكتب 

االطار العام ب المقصودالمدرسية،وأدلة المعلمين، التقويم )تجريب الكتب المدرسية وأخذ الملحوظات الواردة حولها(.فما 
للمباحث؟وما المكونات الرئيسة لإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الثقافة المالية؟ هذا ما سنتعرفة في 

 هذا النشاط
  المكونات الرئيسة لالطار العام  لمبحث الثقافة الماليةالمشاركين : تعرف  هدف النشاط
 التكامل الرأسي واالفقي.: التعلم القبلي

، االطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الثقافة (، أقالم3-1:  ورقة عمل رقم )  ات ومتطلبات النشاطأدو 
 المالية.

 .: العمل في مجموعات ، التفكير الناقد، الحوار والمناقشه إستراتجية تنفيذ النشاط
 : االجراءات
 .في مجموعات  شاركينوزع الم -
 .محتويات االطار العام(  3-1وزع ورقة عمل )   -
 باجابة ورقة العمل  .  مجموعة كلف كل  -
المكونات الرئيسة لالطار العام   (7-1نشرة رقم )مسترشدا بتوصلت اليه. فيما المجموعات ناقش -

.قم بادارة نقاش حول المقصود بكل من المفاهيم اآلتية: النتاجات العامة للمحور، النتاجات للمبحث
 ت الخاصة للصف.العامة للصف، النتاجا

حدد لكل مجموعة محور رئيسي من محاور الثقافة المالية من الصف التاسع على سبيل المثال واطلب  -
 من كل مجموعة صياغة نتاج عام للمحور، ونتاج عام واخر خاص للصف .

وزع نشرة تتضمن النتاجات العامة والخاصة للصف الذي حددته سابقا للمجموعات مستعينا باالطار  -
 م والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الثقافة المالية.العا

ناقش المشاركين بالنتاجات التي اقترحتها المجموعات ، ثم اطلب منهم مطابقتها بما ورد بوثيقة االطار  -
 العام والنتاجات العامة والخاصة للمبحث.
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 تقييم اليوم التدريبي

 اوراق العمل

 النشرات التربوية
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 التدريبيتقييم اليوم 
 الرقم األداء 4المستوى األول  3المستوى الثاني  2المستوى الثالث  1المستوى الرابع  المستوى 

ال يوجد لدي معرفة  
لمنهج بمفهوم ا
 المدرسي

لدي بعض المعرفة 
لمنهج بمفهوم ا
 المدرسي

لدي معظم المعرفة 
لمنهج بمفهوم ا
 المدرسي

لدي معرفة كاملة 
 لمنهج المدرسيبمفهوم ا

المنهج 
 المدرسي

1. 

ال يوجد لدي معرفة  
بعناصر المنهج 

 المدرسي

لدي بعض المعرفة 
بعناصر المنهج 

 المدرسي

لدي معظم المعرفة 
بعناصر المنهج 

 المدرسي

لدي معرفة كاملة 
بعناصر المنهج 

 المدرسي

عناصر المنهج 
  المدرسي

2. 

ال يوجد لدي القدرة  
 المكوناتعلى تمييز 

م العاالرئيسة لالطار 
 للمبحث

لدي قدرة على تمييز 
المكونات بعض 

الرئيسة لالطار العام 
 للمبحث

لدي قدرة على تمييز 
المكونات معظم 

الرئيسة لالطار العام 
 للمبحث

لدي قدرة على تمييز 
المكونات الرئيسة 

 لالطار العام للمبحث

المكونات 
الرئيسة لالطار 
 العام للمبحث

3. 

ال يوجد لدي معرفة  
 التكامل الرأسيفي 

في محاور الثقافة 
 المالية

لدي بعض المعرفة 
 في التكامل الرأسي
في محاور الثقافة 

 المالية

لدي معظم المعرفة 
 في التكامل الرأسي
في محاور الثقافة 

 المالية

في لدي معرفة كاملة 
 التكامل الرأسي

في محاور الثقافة 
 المالية

 التكامل الرأسي
في محاور 

 الماليةالثقافة 

4. 

 ال يوجد لدي معرفة 
التكامل  بمفهوم
 االفقي

لدي بعض المعرفة 
 التكامل االفقيبمفهوم 

لدي معظم المعرفة 
 التكامل االفقيبمفهوم 

لدي معرفة كاملة 
 التكامل االفقيبمفهوم 

 .5 التكامل االفقي

ال يوجد لدي معرفة  
 بالنتاجات العامة

 لمبحث الثقافة المالية

لدي بعض المعرفة 
 بالنتاجات العامة

 لمبحث الثقافة المالية

لدي معظم المعرفة 
 بالنتاجات العامة

 لمبحث الثقافة المالية

لدي معرفة كاملة 
 بالنتاجات العامة

 لمبحث الثقافة المالية

 .6 النتاجات العامة

ال يوجد لدي معرفة  
بالنتاجات الخاصة 

 للمبحث

لدي بعض المعرفة 
الخاصة بالنتاجات 
 للمبحث

لدي معظم المعرفة 
بالنتاجات الخاصة 

 للمبحث

لدي معرفة كاملة 
بالنتاجات الخاصة 

 للمبحث

النتاجات 
 الخاصة

7. 

ال يوجد لدي معرفة  
بمصفوفة المدى 

 والتتابع

لدي بعض المعرفة 
بمصفوفة المدى 

 والتتابع

لدي معظم المعرفة 
بمصفوفة المدى 

 والتتابع

لدي معرفة كاملة 
 بمصفوفة المدى والتتابع

مصفوفة المدى 
 والتتابع

8. 
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 (1-1ورقة عمل رقم )

فهوم لبناء تصور حول م، ثم أضف اليها ما تراه مناسبا اقرأ الكلمات اآلتية، ثم انتقي منها ما تراه مناسبا 
 المنهاج من وجهة نظرك

المشاركة، التفاعل مع المدرسة، المباحث المقررات الدراسية، مجموع الخبرات، محتوى المواد الدراسية، 
االساسية، التخطيط والتوجيه، االنشطة الالصفية، انماط من التفكير، غايات نهائية، نواتج تعليمية، خطة 
مكتوبة،نظام، اهداف، خارج المدرسة،تقويم، مواقف تعليمية، نمو متكامل، المتعلم، جوانب عقلية وجدانية 

 جسمية .......

 

 لمنهج المدرسي من وجهة نظرك؟ )مجموعة ثنائيه(ما مفهوم ا

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 ما مفهوم المنهج المدرسي؟ ) تصور موحد مجموعة رباعية(

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 (1-1مع المعلومات الواردة في النشرة رقم ) قارن ما توصلتم اليه
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 (2-1رقة عمل رقم )و 

 المقصود بكل من :وضح  -1
 المدى:..............................................................................

........................................................................................ 

 

 .............................التتابع: .......................................................

............................................................................................ 

 مصفوفة المدى والتتابع: ................................................................

........................................................................................ 

 ؟في تصميم المنهاج برأيك، ما أهمية مصفوفة المدى والتتابع -2
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 (3-1رقة عمل رقم )و 

 
 حدد محتويات اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الثقافة المالية. -1

 
 بين الفرق بين كل من المفاهيم االتية:  -2

 النتاجات الخاصة للصف –النتاجات العامة للصف  –النتاجات العامه للمحور  -محاور التعلم 

 

حور الفرعي  الذي سيزودك بهما الميسر، ثم قم أنت مسجل في ورقة العمل المحور الرئيس وال -3
 ومجموعتك بصياغة نتاج عام لذلك المحور، ونتاج عام واخر خاص للصف الذي حدده الميسر. 

 الصف:

 المحور الرئيس:

 المحور الفرعي:

 النتاج العام للمحور:

 النتاج العام للصف:

 النتاج الخاص للصف:
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 ( مفهوم المنهاج المدرسي1-1نشرة رقم ) 

سيطرت وجهة النظر التقليدية على أفكار المتخصصين في التربية بصورة عامة والمهتمين منهم بالمناهج 
حتى أوائل القرن العشرين. وقد أشارت معظم التعريفات التقليدية بصورة خاصة لفترة طويلة من الزمن استمرت 

القديمة للمنهاج بأنه: مجموعة من المواد الدراسية التي يتولى المتخصصون إعدادها أو تأليفها، ويقوم المعلمون 
 في تنفيذ محتواها ، ويعمل الطلبة على تعلمها أو دراستها.

الطلبة والمعلمين والمدرسة، حيث نجدها تشجع على حفظ المادة ولهذه التعريفات آثار سلبية على كل من 
الدراسية دون ربطها بالواقع واهمال حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم وكذلك ظهور نوع من التفاعل الضعيف 

 بين المدرسة والبيئة المحلية وغيرها.

هاج  دثت تغيرات جوهرية في مفهوم المنوبعد التطورات التي حدثت على أهداف التربية والنظرة الى المدرسة ح
حيث تم تعريفه على أنه الخبرات التعليمية، وآخرون ركزوا على أنماط التفكير، أوالغايات النهائية، ونظر اليه 
اخرون أنه نظام متكامل يتضمن مجموعة من المدخالت تجري عليها العديد من عمليات المعالجة لتؤدي الى 

 مخرجات. نتكوي

 نهج المدرسي: مالتعريف 

هو مخطط تربوي، يتضمن عناصر رئيسة مشتقة من اسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية مرتبطة بالمتعلم 
ومجتمعه ومطبقة في مواقف تعلمية تعليمية داخل المدرسة وخارجها تحت اشراف منها، بقصد االسهام في 

ه لدى وجدانية والجسمية وتقويم مدى تحقق ذلك كلتحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم بجوانبها العقلية وال
 المتعلم.
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 ( عناصر المنهج المدرسي ومكوناته2-1نشرة رقم )

 يتكون المنهج المدرسي من مكونات عدة تتكامل في وظائفها وترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا منها:

 النتاجات التعليمية -
 محتوى المنهج المدرسي -
 طرائق التدريس -
 التقويم -

 وفيما يلي شرح لكل عنصر من عناصر المنهج:
:هي  نتيجة التعلم التي تسعى العملية التعليمية الى تحقيقها عند المتعلم وتعد النتاجات التعليمية -1

معرفة النتاجات وتحديدها من االمور بالغة االهمية في العملية التعليمية التعلمية فهي الموجه 
محتوى التعليمي التفصيلي للمنهاج)المعارف والمهارات والمرشد لمصممي المناهج في صياغة ال

 واالتجاهات (
: ويشمل مجموعة المعارف والمفاهيم والحقائق والمصطلحات والمهارات والقيم محتوى المنهج -2

 واالتجاهات ، أي انه جميع ما يقدمه المنهاج من معارف وخبرات وأنشطة في مختلف المجاالت.
: وتتمثل في مجموعة األساليب التي يستخدمها المعلم في الموقف التعليمي لنقل  طرائق التدريس -3

 .الخبرات التعليمية  
: هو اختبار مدى االنجازات التي حققتها العملية التربوية طبقا لألهداف التي وضعت لها، التقويم -4

 وتحديد نقاط القوة والضعف منه، وصوال الى اقتراح الحلول التي تصحح المسار.
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 (  3-1شرة رقم ) ن

 التكامل الرأسي والتكامل األفقي

 Horizontal Organization: التكامل األفقي
يشير التكامل األفقي إلى ترتيب المحتوى استناًدا إلى مدى ارتباط الموضوعات أو المهارات في مبحثين أو 

 أكثر في نفس الصف الدراسي .

 

 Vertical Organisation  التكامل الرأسي
أي ربط المعرفة أو المهارة بين درس وآخر في المادة من أسفل إلى أعلى ، ترتيب المحتوى الدراسيهو  

ترتيب موضوعاتها طبقًا لمبادئ معينة، بحيث تكون هذه الموضوعات متدرجة ومترابطة الدراسية الواحدة ، و 
 ويفيد تعلم أولها في تعلم ما بعده.
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 ( المدى والتتابع في تصميم المنهاج4-1نشرة )

يعمد مصممو المناهج التعليمية إلى عمل خريطة شاملة، تمكنهم من رسم أبعاد ومحتويات المنهج المراد 
تصميمه، ويبدأ بوثيقة المنهج لكونها الخطوة التي من خاللها يتم اتفاق الخبراء القائمين على إعداد المناهج ما 

 المنهج من مواضيع ومهارات وخبرات وأنشطة.سيتناوله 

وبعد الشروع في عملية بناء المنهج، يركز الخبراء على عملية المدى والتتابع ألهميتها في عمل تصور ذي 
أبعاد تربوية للمنهج، من حيث التعمق في تناول المواضيع، واختيارها، وآلية تقديم المحتوى بشكل متناغم على 

 ة.مدى السنوات الدراسي

يمكن وصف مصفوفة المدى والتتابع في عملية تصميم المنهاج بمجموعة من الموضوعات التي تقدم في مادة 
دراسية طوال مراحل التعليم العام، ويتم إعدادها بوساطة خبراء في مجال المناهج، ويراعى فيها االلتزام بالخطة 

ازن تتابع محتوى المادة عبر السنوات الدراسية، والتو الدراسية في المراحل التعليمية، وحداثة المحتوى، والتدرج و 
 بين الموضوعات كما ونوعا، والبساطة والوضوح، والمالئمة لمستوى الطلبة وقدراتهم في كل صف دراسي.

تعمل مصفوفة المدى والتتابع على توضيح تدفق المفاهيم واألفكار الرئيسة الواردة في محتوى المنهج، بصورة 
فوف التعليم العام جميعها، بحيث تبرز التكامل الرأسي واألفقي بين موضوعات المادة أفقية ورأسية لص

 الدراسية.

 ويمكن تعريف المدى: بأنه عملية توسيع محتوى المنهاج عند مستوى معين من المعرفة.

راسة، دأما التتابع: فهو ترتيب عناوين المحتوى، وكل من المفاهيم والمهارات في المنهاج على مدى سنين ال
 وهو مبني على تقوية المهارات وبنائها من مستوى ألى مستوى آخر.

ويمكن تعريف مصفوغة المدى والتتابع على أنها جدول يوضح تدفق المفاهيم واألفكار الرئيسة الواردة في 
ن يمحتوى المنهج بصورة أفقية ورأسية لصفوف التعليم العام جميعها، بحيث تبرز التكامل الرأسي واألفقي ب

 موضوعات المادة الدراسية.
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 (5-1نشرة )

 مصفوفة المدى والتتابع في منهاج الثقافة المالية

 المرحلة األساسية المرحلة الثانوية

 المرحلة

 السابع  الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر

                  
 الصف

 المحور

القيمة  - - -
مقابل 
النقود. 

 )حصتان(

المال 
والعمل. 
 )حصتان(

المال 
والتكنولوجيا. 

)حصة 
 واحدة(

 

أهمية 
المال في 

 3الحياة. )
 حصص(

نشأة المال 
)مرحلة ما 

قبل التعامل 
النقدي(. 

حصص( 3)  
 

 المال في حياتنا

أركان الخطر  - -
 ومسبباته.

 عقد التأمين.
 أنواع التأمين.

 

التخطيط 
واتخاذ 
قرارات 

الشراء. 
 )حصتان(

 مصادر كسب
األموال. 
 )حصتان(
العرض 

والطلب. 
)حصة 
 واحدة(

االستهالك 
المسؤول. 

)حصة 
 واحدة(

التخطيط 
المالي. 
)حصة 
 واحدة(

طرائق الدفع. 
)حصة 
 واحدة(

 

نشأة المال 
)مرحلة 
التعامل 

النقدي(. 
حصص( 4)  

إدارة المال 
الشخصي. 

حصص( 3)  
 3االدخار. )

 حصص(
مصادر 
كسب 

 3األموال. )
 حصص(

 

 إدارة المال

االستهالك  - - -
الرشيد. 

)حصة 
 واحدة(

االدخار 
واإلنفاق 
 3الرشيد. )

 حصص(
االترشيد في 

 استهالك 

الحاجات 
والرغبات. 

حصص( 4)  
اإلنفاق.  

حصص( 3)  
 

االستهالك 
 الواعي
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الموارد. 
 )حصتان(

 المرحلة األساسية المرحلة الثانوية

 المرحلة

 السابع  الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر

                  
 الصف

 المحور

إي فواتيركم  - -
eFAWATEERcom. 

البّدالة الوطنية 
للدفع بواسطة 
الهاتف النقال 

JomoPay. 
 اإلغراق في الدين.

الممارسات المالية 
 غير المسؤولة.

 
 

اإلقراض 
واالقتراض. 

حصص( 3)  
أنواع 

القروض. 
)حصة 
 واحدة(

مؤسسات 
اإلقراض. 
 )حصتان(

الدفع 
اإللكتروني. 

)حصة 
 واحدة(

 

 4البنوك. )
 حصص(

الحسابات 
 3البنكية. )

 حصص(

الخدمات المالية  -
المصرفية وغير 

 المصرفية

التجارة    
اإللكترونية. 

)خمس 
 حصص(

 

التجارة  - -
 اإللكترونية

 الضمان االجتماعي.
 قانون الضمان االجتماعي.

 البنك المركزي.
المركزي في دور البنك 

 حماية المستهلك.
دور البنك المركزي في 

 االستقرار المالي.
دور البنك المركزي في 

 السياسة المالية والنقدية.

المؤسسات      
 الوطنية

مفهوم  
 االستثمار.

أهداف 
 االستثمار.

مجاالت 
 االستثمار.

قانون 
 االستثمار.

هيئة تشجيع 
 االستثمار.

 االستثمار    
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والفريق.الفكرة    
 التمويل.

التحليل الرباعي 
 للمشروع.

 خطة المشروع.
 أنواع الشركات.

خطوات تأسيس 
 الشركة.

 دراسةالجدوى.
االستدامة 

 المالية للشركة.
إفالس 

 الشركات.
 

 توليد الفكرة.
 بناء الفريق.

 خطة العمل.
 عرض الفكرة.

 

الريادة 
والريادي. 
 )حصتان(

توليد الفكرة 
الريادية. 
 )حصتان(

احل بناء مر
الفريق. 
)حصة 
 واحدة(
اإلبداع 

واالبتكار. 
)حصة 
 واحدة(

 

المشاريع    
 االقتصادية

مراحل الدورة  
 المحاسبية.

تسجيل القيود 
في دفتر 
 اليومية.

ترحيل القيود 
إلى دفتر 
األستاذ 

 وترصيدها.
 ميزان المراجعة.

 

 
 

العالقة بين 
العرض 

والطلب 
وتحديد 

األسعار. 
)حصة 
 واحدة(

 

 المحاسبة  

 قائمة الدخل. 
قائمة حقوق 

 الملكية.
قائمة المركز 

 المالي.
قائمة التدفقات 

 النقدية.

 القوائم المالية    

المصطلحات والمفاهيم 
 األساسية للموازنة للعامة.
 مؤشرات النمو االقتصادي.

 قانون الموازنة العامة.
 النظام الضريبي.

 النظام الجمركي.
 

 الموازنة العامة     
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 ( مجاالت تصنيف النتاجات التعليمية6-1نشرة )
النتاجات التعليمية: هي  نتيجة التعلم التي تسعى العملية التعليمية الى تحقيقها عند المتعلم وتعد معرفة 

 النتاجات وتحديدها من االمور بالغة االهمية في العملية التعليمية التعلمية في شتى مستوياتها.
 التعليمية مجاالت ثالثة هي:وللنتاجات 

 المجال المعرفي: وفيه تكون نتاجات التعلم مختصة بجانب المعرفة والعمليات العقلية .1
 ومثال على ذلك: يحدد أشكال االدخار

المجال الوجداني: وفيه تكون نتاجات التعلم مختصة بالجانب الوجداني واالنفعاالت واالتجاهات  .2
 متعلم،  مثل:يقدر أهمية الريادة في تنمية المجتمعات. والماقف والقيم التي يتمثلها ال

المجال النفس حركي)المهاري(: وفيه تكون تلك النتاجات مختصه بجوانب األداء التي يقوم بها  .3
 المتعلم، مثل: يعد الخطة التنفيذية لمشروعه

 
 تصنيف المجال المعرفي أو العقلي :

ها لمعرفي الى ستة مستويات متفاوته في سهولتها وصعوبتالمجال ا تصنيفقام عالم النفس بنجامين بلوم ب
بمعنى أن تعلم معرفة في مستوى أعلى يعتمد على اكتساب معرفة أو مهارة في مستوى  ومرتبه ترتيبا هرميا 

 فيبين التصنيف المعدل   2يبين تصنيف بلوم لمستويات التفكير، أما الشكل  1. والشكل أدنى منها
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 (7-1رقم )نشرة 

 المكونات الرئيسة لالطار العام للمبحث

: هي مجموعة من الموضوعات أو المجاالت تغطي كل ما يجب أن يتعلمه الطالب عن المبحث محاور التعلم
في مراحل دراسته المدرسية، وتأتي أهميتها في تحديد شبكة المفاهيم للمبحث الدراسي، مما يسهل عملية بناء 

 بع لهذا المبحث، وكتابة النتاجات العامه والخاصة له.مصفوفة المدى والتتا

: هي نتاجات التعلم المتوقعة لمحور تعلمي واحد يكون تحقيقها ضروريا النجاز النتاجات العامة للمحور
 النتاجات العامة للمبحث.

نتهاء ا : تعبر عن نتاجات التعلم المتوقعة الحد الصفوف التي ينبغي تحقيقها عندالنتاجات العامة للصف
 الطالب من هذا الصف.

: تعبر عن نتاجات التعلم المحددة للموضوع وينبغي تحقيقها في حصة دراسية واحدة، النتاجات الخاصة للصف
 أو عدة حصص دراسية خالل العام الدراسي.

 مثال من الصف السابع االساسي:

 : المال في حياتناالمحور الرئيس

 لة ما قبل التعامل النقدي(نشأة المال )مرح - المحاور الفرعية:

   أهمية المال -
 

النتاجات العامة 
 للمحور

 النتاجات الخاصة للصف النتاجات العامة للصف

يتوقع من الطالب أن 
 يكون قادرًا على:

اكتساب معارف  -
ومهارات 
واتجاهات 

أساسية تتعلق 
بنشأة المال 
وأهميتة في 

 يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:

تعرف أهمية المال في جوانب  -
 مختلفة من حياته.

 

 

 

 يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:

 تعرف أهمية المال والدور الذي يلعبه في حياته. -

 مييز أن لكل فرد نظرته الخاصة للمال.ت -

 احترام آراء اآلخرين في نظرتهم للمال. -

 تعرف مفهوم المال. -

 تثمين قيمة المال مبينًا أهميته في:  -



35 
 

حياة األنسأن 
للحصول على 
حياة متوازنة 

 آمنة ومستقرة. 

تعرف نشأة المال في مرحلة ما  -
 قبل التعامل النقدي:

o  مرحلة االكتفاء
 الذاتي

o مرحلة المقايضة 

 

   .تنمية الجأنب  الصحي والجسدي
 تنمية الجأنب الفكري والعقلي.

     .تنمية    تنمية الجأنب الروحي
 الجأنب العاطفي.

تحديد الدور الذي يلعبه المال في تحقيق السعادة  -
 .والرفاهية

 تحديد موقف إيجابي نحو أهميته المال في حياته. -

التفريق بين ما يمكن شراؤه بالمال وما ال يمكن  -
 شراؤه بالمال 

تعرف المراحل التي مر بها التعامل المالي قبل  . -
 ظهور النقود.

 االكتفاء الذاتي. تعّرف مفهوم -

 استنتاج أسباب ضعف االكتفاء الذاتي. -

تعرف  طرق االستفادة الُمثلى من الموارد   -
 المتاحة لديه

 تحديد األسباب التي أدت إلى ظهور المقايضة. -

 تعّرف مفهوم المقايضة. -

 استنتاج عيوب نظام المقايضة. -

 استنتاج أثر عيوب المقاضية على نشأة النقود . -
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 الثاني التدريبي اليوم
 أساليب التعلم النشط في تدريس مبحث الثقافة المالية 

 : لمقدمةا

التعلم النشط  فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي ، وتشمل جميع الممارسات يعتبر 
والبحث  التعلم من خالل العملالتربوية واالجراءات التدريسية التي تهدف إلي تفعيل دور المتعلم ، حيث يتم 

ى المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم لوالتجريب ، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول ع
ي منهاج التي سيتم توظيفها ف،لذا سنتاول في هذا اليوم التدريبي العديد من أساليب التعلم النشط  واالتجاهات

 ليمية .الثقافة المالية وتحقيق النتاجات التع

 

 النتاج العام:  

  ية.في تنفيذ نتاجات ومفاهيم مالية من منهاج الثقافة المالالتعلم النشط  من تطبيق أساليب المشاركين  تمكين

 

 :النتاجات الخاصة

 التفريق بين التعليم التقليدي والتعلم النشط -1
 تعرف أساليب التعلم النشط الذي يركز على الطالب -2
 نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة المالية.تحقيق اسلوب صوت بقدميك في  توظيف -3
 نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة المالية تحقيقاسلوب بطاقات الخبير في  توظيف -4
 نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة المالية تحقيقاسلوب مسرح الصور في  توظيف -5
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 التدريبية لليوم الثانيالجدول الزمني لتنفيذ المادة 

 ( ساعات5ساعات تنفيذ التدريب )

 
 

 اليوم

الزمن  موضوع الجلسة/النشاط الجلسة
 بالدقيقة

 
 
 
 

 الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجلسة األولى

ي ف ّتدريس التقليدّي والتعلم النشطاالختالفات بين ال( 1نشاط )
 مبحث الثقافة المالية 

 دقيقة  50

مبحث الثقافة  تدريس التعلم النشط فيأساليب ( 2نشاط )
 KWL/المالية  

 دقيقة 40 

مالية  مبحث الثقافة التدريس أساليب التعلم النشط في (3نشاط )
 (أشكال االدخار )صوت بقدميك /

 دقيقة  50

 دقيقة 30 استراحة  
 ةالثقاف مبحثفي تدريس  النشط التعلم أساليب (4نشاط )  الثانيةالجلسة 

 (طرائق الدفع )بطاقات الخبير / المالية
 دقيقة 60

  /ةالمالي الثقافة مبحث في النشط التعلم أساليب( 5نشاط )
  (المال والعمل)مسرح الصور 

 دقيقة 60

 دقائق 10 / سلم تقدير لفظيتقويم ختامي
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 في مبحث الثقافة المالية  : أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس
  مبحث الثقافة الماليةأهمية التعلم النشط في تدريس : الموضوع الفرعي

 (  1)  : رقم النشاط
االختالفات بين الّتدريس التقليدّي والتعلم  اسم النشاط:

 النشط. 

 ( دقيقة 50: ) زمن النشاط
 اليوم الثاني / الجلسة االولى

 :هيئ المشاركين في النشاط من خالل التهيئة والتحفيز : 
أن يتذكروا  المعلمين الذين قاموا بتدريسهم في المدرسة ، ومشاركة زمالئهم بأفضل اسلوب او  الطلب منهم

 استراتيجية تدريس ال زالت عالقة بأذهانهم حتى الوقت الحاضر، مع بيان السبب لتفضيلهم تلك االستراتيجية.
وتعرفهم أهمية ، تعليم التقليدي والتعلم النشطال :  تحديد المشاركين نقاط القوة والضعف لكل منهدف النشاط  

 استخدام التعلم النشط في التدريس.
 : الخبرات الشخصيةالتعلم القبلي

 كتبمجموعة (، 1-2، نشرة) ورق قالب، أقالم تخطيط ورق مالحظات الصق،أدوات ومتطلبات النشاط : 
  .لصفوف مختلفة لمبحث الثقافة العامة

 العمل في مجموعات ، العصف الذهني، الحوار والمناقشه، التفكير الناقد. : استراتيجية تنفيذ النشاط
 االجراءات :
 أعط لكل مشارك ورقة مالحظات الصقة -
قل للمشاركين أنك ستقول كلمة واحدة وعندما يسمعونها ،عليهم أن يكتبوا على ورقة المالحظات  -

 أول كلمة تتبادر إلى أذهانهم.
 قل )التدريس( -
اطلب منهم أن يتبعوك لمساحة فارغة على الحائط ملصق عليه ورقتين مكتوب بعد نصف دقيقة  -

 على احداهما بالخط العريض "التعليم التقليدي " وعلى الثانية "التعليم الذي يركز على المتعلم"
اطلب من كل مشارك على التوالي أن يقرأ الكلمة التي كتبها بصوت عال، ثم اطلب من المجموعة  -

ر فيما اذا كانت الكلمة سمة من سمات التدريس التقليدي أم التدريس الذي يركز بأكملها أن تقر 
 على المتعلم أم أنها تقع في مكان ما بين االثنين.

تذكر أن عليك االستماع لمجموعة متنوعة من اآلراء وهذه تعتبر بالنسبة لك مناسبة للتأكيد على  -
وصول إلى الجواب "الصحيح" وشجع اجراء نقاش حر بقليل من الضغط لل وهيعملية مهمة، 

 المشاركين على تبرير وجهات نظرهم.
استمر في هذه العملية إلى أن يتم وضع كافة أوراق المشاركين في مكانها على الحائط بالشكل  -

 الذي يوافق الجميع .
 وزع المشاركين أربع مجموعات واعِط لكل مجموعة ورق قالب وقلم تخطيط -
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 ل على أحد العناوين التالية:اطلب من كل مجموعة أن تعم -
 التدريس التقليدي )نقاط القوة( -
 التدريس التقليدي )نقاط الضعف( -
 التعلم النشط )نقاط القوة( -
 التعلم النشط )نقاط الضعف( -
 دقائق إلتمام المهمة ولصقها على الحائط  10أعط المجموعات  -
األخرى أن تقدم أية اطلب من كل مجموعة أن تعرض ما توصلت اليه، واطلب من المجموعات  -

 مالحظات أو آراء مختلفة تتعلق بالمعلومات االتي تعرضها كل مجموعة. 
أنك ال تريد مهاجمة طريقة التدريس التقليدية وأنك تشجع على  شاركينانهي النشاط بتأكيدك للم -

استخدام كال الطريقتين في التدريس ولكن يجب أن يستخدم المدرس كال النهجين بشكل متوازن 
 ومناسب لتحقيق تعلم أفضل لدى الطلبة.

ريس التدبطريقة ة متنوعة لتنفذ قف تعليميامو  اعداد اطلب من المشاركين ضمن مجموعاتهم  -
 والتعلم النشط. التقليدي

 .العرض امام المجموعات االخرى اطلب من المشاركين  -
  ،الفرق بينهمابعضا من ( والتي توضح  1-2وزع نشرة )  -
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 في مبحث الثقافة المالية  : أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس
 تعرف؟ ماذا تعلمت؟: ماذا تعرف؟ ماذا تريد أن الموضوع الفرعي

 (  2: )  رقم النشاط
   KWL: جدول اسم النشاط

 ( دقيقة 40: )   زمن النشاط
 اليوم الثاني/ الجلسة االولى

 : هيئ المشاركين في النشاط من خالل : التهيئة والتحفيز
 مناقشتهم  بأهمية تدريس مبحث الثقافة المالية للطلبة .

يح عن مبحث الثقافة المالية، وما يرغبون بمعرفته ، وأيضا لتوض ون المشاركتقييم مدى ما يعرفه  :هدف النشاط
 في تدريس مبحث الثقافة المالية( KWL أهمية استخدام  جدول

 what I know, what I Want to know ,what I learned                         . 
 (.2-2نشرة)، : ورقة قالب، أقالم تخطيط، مسطرة أدوات ومتطلبات النشاط

 : محاور الثقافة الماليةالتعلم القبلي
 : التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة  إستراتيجية تنفيذ النشاط

 :االجراءات 
 على ورقة قالب وعلقها على الحائط KWLارسم جدول  -

عن منهاج الثقافة  ماذا تعرف
 المالية ؟

عن منهاج  ماذا تريد أن تعرف
 الثقافة المالية ؟

ن منهاج الثقافة ع ماذا تعلمت
 المالية ؟

 
 
 
 

  

  معا بالقرب من الجدول شاركيناجمع الم -
 .ذكر ما يعرفونه عن مبحث الثقافة المالية وكتابة إجاباتهم في العمود األول شاركيناطلب من الم -
 .بعد ذلك، اطلب منهم ما يريدون معرفته عن مبحث الثقافة المالية واكتب إجاباتهم في العمود الثاني -
 البرنامج التدريبي .بأنك سوف تطلب منهم ملء العمود الثالث في نهاية  شاركينأخبر الم -
ي الجدول سواء للمعلم أو باألغراض التي يؤديها كل عمود من األعمدة الثالث ف شاركينناقش الم -

 وانه يمكن تطبيقة كأسلوب تعلم نشط في أي موقف تعليمي . الطالب
وناقشهم في  (2-2)المشاركين في االسئلة التي تضمنتها نشرة رقمأثناء تطبيق النشاط ناقش  -

 مضمونها
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 في مبحث الثقافة المالية  : أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس
 : صوت بقدميكالموضوع الفرعي

 (  3)   رقم النشاط
  : أشكال االدخار . اسم النشاط

 ( دقيقة50: ) زمن النشاط
 االولىاليوم الثاني/ الجلسة 

 : هيئ المشاركين من خالل:  التهيئة والتحفيز
ما الطرق المختلفة التي يتبعها االفراد   سؤالهم عن كيفية ادخارهم عندما كانوا أطفاال، وأين وضعوا أموالهم؟

الدخار المال؟ وضح للمتدربين أن الطلبة في جميع أنحاء العالم يدخرون بطرق مختلفة تختلف باختالف 
حلية، لكننا سنختار ثالثة نماذج رئيسة منها: ) االدخار في المنزل)فردي(، االدخار في ظروفهم الم

 المدرسة)صندوق ادخار جماعي للطلبة(، االدخار في البنك.
 .                   تطبيق اسلوب التعلم )صوت بقدميك(.  منالمشاركين مكين ت :هدف النشاط

 (، الصق.  1-2: نماذج االدخار الثالثة )ورقة عمل )   أدوات ومتطلبات النشاط
 : مفهوم االدخارالتعلم القبلي

 : حوار ومناقشة، التفكير الناقد، أسئلة وأجوبة  إستراتيجية تنفيذ النشاط
 : االجراءات

-2،)ورقة عمل قم بتعليق نماذج االدخار الثالثة في مكان مناسب في قاعه التدريب أو خارجها  -
1.) 

 بين كل نموذج وآخر مسافة مناسبة. اجعل -
 أشر الى الملصقات الثالثة وتأكد أن جميع المتدربين يفهمون ما يعنيه كل من هذه النماذج. -
اطلب من المشاركين التوجه الى النموذج الذي يعد برأيهم أنه: األسهل، األكثر أمانا، األكثر ألفة  -

 والذي يمكن تطبيقه في مدرسته ،للطلبة أكثر من غيره
هذا  واسأله عن سبب تفضيله ل شاركتوجه الى النموذج األول واختر من المجموعه التي تقف عنده م -

 النموذج ،اسأله لماذا تعتقد ذلك؟ توجه الى المجموعه واسألهم من لديه رأي مختلف؟ 
 كرر هذه العملية عند كل مجموعه من المجموعات الثالثة. -
 اركين من منهم قرر تغيير رأيه والتوجه الى مجموعه اخرى، ولماذا؟اسأل المش -
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 في مبحث الثقافة المالية  : أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس
 : بطاقات الخبيرالموضوع الفرعي

 (  4)   رقم النشاط:
  : طرائق الدفع . اسم النشاط

 ( دقيقة 60: )   زمن النشاط
 الثانية اليوم الثاني/ الجلسة

 :هيئ المشاركين من خالل: التهيئة والتحفيز
سؤالهم أيهما برأيك أفضل لتعلم الطلبة: اذا كانت نسبة وقت حديث المعلم اكبر من نسبة حديث الطلبة في الحصة 

 الصفية أم العكس؟ ولماذا؟
 .                     تطبيق اسلوب التعلم )بطاقات الخبير(.  من المشاركين  مكينت :هدف النشاط

 .(1-2): البطاقات أدوات ومتطلبات النشاط
 : مفهوم الشيك،الكمبياله، بطاقات الدفعالتعلم القبلي

 : العمل في مجموعات إستراتيجية تنفيذ النشاط
 :االجراءات 

 وزع المشاركين على ست مجموعات في كل مجموعة ستة مشاركين، واطلب منهم اطالق اسم على المجموعة -
 ، واخبرهم أن هذه المجموعة سنطلق عليها مسمى المجموعة األم .

 بعد قصها ، حسب االتي: طريقة واحدة من طرائق الدفع أعط كل مجموعة  -
 (1المجموعة االولى ): بطاقة الخبير ) العمالت /النقود(. يحمل جميع المشاركين بالمجموعة الرقم ) -1
 (2المجموعة الثانية : بطاقة الخبير )الشيك(. يحمل جميع المشاركين بالمجموعة الرقم )  -2
 (3المجموعة الثالثة : بطاقة الخبير )الكمبيالة( يحمل جميع المشاركين بالمجموعة الرقم ) -3
 (4المجموعة الرابعة:بطاقة الخبير )بطاقة الدفع المصرفية( يحمل جميع المشاركين بالمجموعة الرقم ) -4
 (5المجموعة الخامسة: بطاقة الخبير )التحويل( يحمل جميع المشاركين بالمجموعة الرقم ) -5
المجموعة السادسة: بطاقة الخبير )الدفع بوساطة الهاتف أو االنترنت( يحمل جميع المشاركين بالمجموعة  -6

 (6الرقم )
 .حدد وقت واطلب من كل مجموعة مناقشة ما ورد في بطاقة الخبير الخاصة بها -
بعد انتهاء الوقت المحدد ، أعد توزيع المجموعات بحيث تضم كل مجموعة جديدة مشترك واحد من كل  -

 .6وحتى  1مجموعة أي من الرقم 
في كل مجموعة أن يبدأ بنقل خبرته في طريقة الدفع التي تعلمها في مجموعته االم إلى  1اطلب من الرقم  -

في كل مجموعة نقل خبرته  2بعد انتهاء الوقت اطلب من الرقم أفراد المجموعة الجديدة خالل دقيقتين فقط ،و 
 الى زمالئه خالل دقيقتين ، وهكذا حتى ينتهي جميع الخبراء.

 اسحب بطاقات الخبير من المتدربين. -
 اطلب منهم االن العودة الى المجموعة االم. -
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ة اجواء من المتعة والمنافس ابدأ بطرح األسئلة على المجموعات بمحتوى المادة العلمية بالبطاقات مع خلق -
 بينهم .

في نهاية النشاط أن المعلم بامكانه أيضا تقديم ورقة عمل أو اختبار قصير يتضمن محتوى  شاركينبين للم -
المادة العلمية لبطاقات الخبراء، وتوزيعها على المجموعات االم لحلها بشكل جماعي، واعالن المجموعة 

 الفائزة.
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 في مبحث الثقافة المالية  : أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس
  مسرح الصور : الموضوع الفرعي

 (  5)   رقم النشاط:
  : المال والعمل . اسم النشاط

 ( دقيقة 60: )   زمن النشاط
 اليوم الثاني/ الجلسة الثانية

 : هيئ المشاركين في النشاط من خالل : التهيئة والتحفيز
اسلوب يتيح  عبارة عن وهو مسرح الصور نا سنتعلم اسلوب شيق من أساليب التعلم النشط يسمىللمشاركين أن بين

 للطلبة حرية التعبير عن آرائهم ويساعدهم على التعلم بطريقة سريعة وممتعة، وال يتطلب أية أدوات.
 في تدريس الثقافة المالية  مسرح الصور من تطبيق اسلوب التعلمالمشاركين  مكينتهدف النشاط: 

 .( 3-2نشرة )   ، (2-2 )ورقة العملأدوات ومتطلبات النشاط : 
 : مفهوم المال، مفهوم العملالتعلم القبلي

 . العمل ضمن مجموعات: حوار ومناقشة،  إستراتيجية تنفيذ النشاط
 : االجراءات

ة لهم أنك ستشكلهم بصورة معيناطلب أربعة متطوعين، ومن دون أن يسمع باقي المشاركين، اشرح  -
 وأن عليهم البقاء على تلك الصورة دون أن يتحركوا أو يصدروا أية أصوات

رتب المتطوعين وكأنهم أربعة موسيقيين بشكل واضح وبدون استخدام أية أدوات بحيث يفهم  -
 المشاركون االخرون ما تقوم به.

 االخرين الذين يراقبون ماذا ترى؟من هؤالء الناس؟أين هم االن؟ ولماذا؟ شاركيناسأل الم -
 بعد أن تكون الفكرة قد وصلت الجميع، وّزع المشاركين إلى مجموعات فرعية من أربعة أو خمسة.  -
 ( ثم حدد لكل مجموعة مهنة محددة دون معرفة المجموعات األخرى.  2-2اطلع على  ورقة العمل )   - 
 من كل مجموعة العمل لوحدهم لمدة خمس دقائق لالعداد لتجسيد وتشكيل صورة للمهنة المحددة لهم.اطلب  -

عندما يكونوا جاهزين اطلب من كل مجموعة أن تتقدم إلى حيث يمكن لكل شخص أن يشاهدهم،  -
واطلب منهم عرض الصورة التي اتفقوا على تجسيدها بأي ترتيب يناسبهم، ودون اخبار المجموعات 

 خرى  بما يفعلونه.األ
 وفي الوقت الذي تعرض به المجموعة ، اطرح على المجموعات األخرى األسئلة اآلتية: -

 من هؤالء الناس؟ ماذا ترى؟ .1
 أين هم؟ لماذا تعتقد ذلك؟ ما الذي يحدث؟ لماذا تقول ذلك؟ .2
 هل هذا وضع واقعي؟ هل هذه الصورة تشاهدها في حياتك الخاصة أو مجتمعك؟ .3
 واضحة؟هل الصورة  .4

 استمر في طرح السؤال "لماذا تعتقد ذلك؟" و "من لديه فكرة مختلفه • 
 وناقشهم في أهمية هذا االسلوب للطلبة. ( مسرح الصور، 3-2وزع عليهم النشرة )   -
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 أوراق العمل 
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 تقييم اليوم التدريبي
 الرقم األداء 4المستوى األول  3المستوى الثاني  2المستوى الثالث  1المستوى الرابع  المستوى 

 ال يوجد لدي معرفة  
بالفروقات بين التدريس 

التقليدي والتعلم 
 المتمركز حول الطالب

 لدي بعض المعرفة 
بالفروقات بين 

التدريس التقليدي 
والتعلم المتمركز حول 

 الطالب

لدي معظم المعرفة 
بالفروقات بين 

التدريس التقليدي 
والتعلم المتمركز حول 

 الطالب

لدي معرفة كاملة 
بالفروقات بين التدريس 

التقليدي والتعلم 
 المتمركز حول الطالب

الفرق بين 
التدريس 

 التقليدي والتعلم
المتمركز حول 

 الطالب

1. 

ال يوجد لدي معرفة  
بكيفية وأهمية استخدام 

في   kwlجدول 
 التدريس

لدي بعض المعرفة 
بكيفية وأهمية استخدام 

في   kwlجدول 
 التدريس

لدي معظم المعرفة 
بكيفية وأهمية استخدام 

في   kwlجدول 
 التدريس

ية بكيفلدي معرفة كاملة 
وأهمية استخدام جدول 

kwl  في التدريس 

 .KWL  2جدول 

ال يوجد لدي القدرة على  
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

 

 قدرة علىبعض اللدي 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

 كبيرة في لدي قدرة 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

كاملة في لدي قدرة 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

اسلوب التعلم 
 صوت بقدميك

3. 

ال يوجد لدي القدرة على  
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

 

 قدرة علىبعض اللدي 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

 كبيرة في لدي قدرة 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

كاملة في لدي قدرة 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

اسلوب التعلم 
 بطاقات الخبير

4. 

ال يوجد لدي القدرة على  
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

 

 قدرة علىبعض اللدي 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

 كبيرة في لدي قدرة 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

كاملة في لدي قدرة 
تطبيق هذا االسلوب 
 على نتاجات تعليمية 

 اسلوب التعلم 
 مسرح الصور

5. 
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 (1-2رقة عمل رقم )و 
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 (1-2نشرة رقم )

 اختالفات بين التدريس التقليدي والتعلم النشط

 

 

 

 

 

 التعلم التقليدي
 ) نقاط القوة (

 التعلم التقليدي
 ) نقاط الضعف (

 ليس مضيعة للوقت 

 تعظيم استفادة المتعلمين من معرفة المعلم 

  يمكن أن تقدم الكثير من المعلومات في وقت

قصير، خاصة في الفصول الكبيرة الحجم تغطية 

 واسعة للمحتوى 

 ال يحتاج إلى أي إعداد 

  طريقة أسهل للسيطرة على الفصل والحفاظ على

 االنضباط

 ال يهتم بالفوارق الفردية 

 المتعلمون يصبحون سلبيين 

 يفشل في تعليم المهارات المعرفية 

  سطحية أو ضحلة للموضوع؛المعلم تغطية

ال يخرج عن المادة الموجودة في الكتاب 

 لبحث الموضوع بالعمق

 !ممل 

 ال مجال لإلبداع 

 التعلُّم النشط

 ) نقاط القوة (

 التعلُّم النشط

 ) نقاط الضعف (

 يتم استغالل المعرفة سابق ا 

 يتم التدريب على التفكير 

 يتطلب مستوى أعلى من التفكير 

  المتعلمين كاملةمشاركة 

 التعلم بالممارسة 

 يعزز التفكير النقدي وحل المشكالت 

 يستغرق وقت ا طويال  للتحضير 

  يتحدى قدرة المعلم على السيطرة على

 الفصل

  كثيرا  ما يدفع المعلمون ثمن المواد

 المستخدمة بالتدريس من جيوبهم الخاصة
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 KWLجدول  ( 2-2نشرة رقم )

 اسأل المشاركين األسئلة االتية أثناء تنفيذ النشاط:

 متى يقوم المعلم بما هو وراد في العمود األول؟ 

 متى يقوم المعلم بما هو وراد في العمود الثاني؟ 

 متى يقوم المعلم بما هو وراد في العمود الثالث؟ 

  ل؟لماذا يقوم المعلم بما هو وراد في العمود األو 

 لماذا يقوم المعلم بما هو وراد في العمود الثاني؟ 

 لماذا يقوم المعلم بما هو وراد في العمود الثالث؟ 

  إذا انتهيت من الدرس، ولم تتم اإلجابة عن األسئلة الواردة في العمود الثاني في العمود األول، فهل
 هذه مشكلة؟

ـــــــذهني لكامـــــــ ـــــــد يـــــــؤدي العمـــــــود األول عـــــــدة أغـــــــراض. يســـــــاعد العصـــــــف ال ـــــــى تحدي ـــــــم عل ل المجموعـــــــة المعل
المعرفــــة المســــبقة لــــدى الطلبــــة. احــــرص دائًمــــا علــــى تــــذّكر واّتبــــاع المبــــدأ القائــــل: "تحــــّرك مــــن مــــا هــــو معلــــوم 
ــــن المعلــــم مــــن تقيــــيم مســــتوى الطــــالب فــــي بدايــــة الحصــــة الدراســــية  إلــــى مــــا هــــو غيــــر معلــــوم"، حيــــث إّنــــه ُيمكِّ

 وتحديد خط األساس المبدئي لدى الطلبة.

ـــــك  ـــــه بلغـــــتهم وهنال ـــــا يعرفون ـــــالتعبير عّم ـــــة ب ـــــه، أال وهـــــو الســـــماح للطلب ـــــك مراعات ـــــدأ مهـــــم آخـــــر ينبغـــــي علي مب
وكلمـــــاتهم الخاّصـــــة، إذ يشـــــكل هـــــذا األمـــــر واحـــــدًا مـــــن المحـــــاور الرئيســـــية للـــــتعّلم المتمحـــــور حـــــول الطالـــــب، 

يفهمونهـــــا غالبــــــًا. ويمّيـــــزه عـــــن التـــــدريس التقليـــــدي، حيـــــث يـــــتم تــــــدريس الطلبـــــة لحفـــــظ حقـــــائق ومعـــــادالت ال 
 من المحتمل أن يكون لدى الطلبة خبرة ذات صلة بالموضوع الذي أنت على وشك تدريسه لهم.

فــــي العمــــود الثــــاني، يســــاعد المعلــــم الطلبــــة علــــى طــــرح األســــئلة، وتتمثــــل الوظيفــــة الرئيســــية لهــــذا العمــــود فــــي 
 إثارة فضول الطلبة حول الدرس القادم.

ــــــث للمعلــــــم خــــــط نهايــــــة تقريبــــــي، حيــــــث يســــــتطيع معرفــــــة مــــــا تعلمــــــه الطلبــــــة فــــــي ســــــياق  يــــــوفر العمــــــود الثال
الــــدرس. ومــــرة أخــــرى، فــــإّن تطبيــــق المبــــدأ القاضــــي بالســــماح للطلبــــة بــــالتعبير عّمــــا تعلمــــوه بكلمــــاتهم ولغــــتهم 
الخاصــــــة أمــــــر حيــــــوي فــــــي هــــــذا الخصــــــوص. إذا كــــــان بمقــــــدور الطلبــــــة شــــــرح ماهيــــــة مــــــا تعلمــــــوه ألنفســــــهم 

كهم القـــــدرة علـــــى ربـــــط المعرفـــــة الجديـــــدة بالمعرفـــــة المســـــبقة التـــــي كانـــــت لـــــديهم ولآلخـــــرين، فهـــــذا يعنـــــي امـــــتال
 عند دخولهم إلى الغرفة الصفية في بداية الحصة 
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 (3-2نشرة رقم )

 مسرح الصور

مسرح الصور عبارة عن أسلوب تعلم يتيح للطلبة حرية التعبير عن آرائهم بطريقة سريعة وممتعة. ويعد تقنية 
 لتعلم، وال يتطلب أية أدوات، ويمكن تطبيقه على أي موضوع في المباحث الدراسية المختلفة.بسيطة للتعليم وا

والطلبة عادة يحبون االلعاب التي تتطلب منهم رسم صور أو أشكال جامدة، فهذا يوفر لهم وسيلة ممتعه 
و الكتابة، ولكن بالكالم أونشطة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم. وليس كل الطلبة يشعرون بالثقة في التعبير 

هناك عدد قليل جدا يجدون صعوبة في استخدام أجسامهم إليصال مشاعرهم وأفكارهم عندما يسمح لهم القيام 
 بذلك.

 وفي كثير من األحيان سيكشف الطلبة عن مشاعرهم بشكل أفضل مما لو طلبت منهم الحديث.

 لما يقولون، لذلك يمكن لمسرح الصور أن يساعد فيالطلبة في سن مبكرة يتعلمون مراقبة أنفسهم واالنتباه 
 التغلب على ذلك، مما يظهر بشكل حقيقي ما يشعر به الطلبة أو يفكرون به.

لذلك من المهم جدا أن تمتنع عن تصحيح أي صورة يقومون بتقديمها حتى لو شعرت بأن الصورة غير 
 موعة ماذا يرون ولماذا.صحيحة أو يمكن أن تعطي انطباعا خاطئا، فدورك هو سؤال المج
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 (1ـــ2البطاقات ) 
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 (2-2ورقة عمل رقم )

كم من قبل الميسر، بدون استخدام أية تجسيد وتشكيل صورة للمهنة المحددة لقم أنت وأفراد مجموعتك ب -
 أدوات، ودون اصدار أية أصوات .
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 اليوم التدريبي الثالث

 في تدريس الثقافة المالية واستراتيجيات التقويم  اساليب التعلم النشط   

 :ةمقد  الم

 

مجتمع لفي اوأهميته  ،منهاج الثقافة المالية علىلتعرف إلى ايحتاج المشاركون في هذه الورشة التدريبية     

ا توضيح  المعلومات حول التنفيذ الفعلي واألمثل ألساليب نشطة في الذي يخدمه، وستوفر األ الجلسات إسهام 

 الواقعي وادواته المختلفة .اننا سنتحدث عن التقويم  اكمالتعلم النشط 

 

 :  النتاج العام

 لثقافة الماليةاستراتيجيات التقويم وأدواته في مبحث اتمكين المشاركين من تطبيق 

  النتاجات الخاصة: 

ـــ  ــ ــ ــ  المختلفة في مبحث الثقافة الماليةوادواته توظيف استراتيجيات التقويم   ـــ
 في تطبيق نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة المالية. شجرة المشكالتاسلوب  توظيف -
 من منهاج الثقافة المالية.اسلوب كرة الثلج في تطبيق نتاجات تعليمية توظيف  -
 في تطبيق نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة المالية. بطاقات الذاكرةاسلوب توظيف  -
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 الثالثالجدول الزمني لتنفيذ المادة التدريبية لليوم 

 ( ساعات5ساعات تنفيذ التدريب )
 الزمن بالدقيقة موضوع الجلسة/النشاط الجلسة اليوم

 

 

 

 

 الثالث

 مبحث فيوادواته  التقويم استراتيجيات    (1نشاط ) الجلسة األولى

 /سلم التقدير  المالية الثقافة
 دقيقة 60

 مبحث في وادواته التقويم استراتيجيات (2نشاط )

 قائمة الشطب / المالية الثقافة
 دقيقة60

 دقيقة 30 استراحة  

 مبحث في وادواته التقويم استراتيجيات( 3) نشاط الجلسة الثانية

 التعلم سير وصف سجل/ المالية الثقافة
 دقيقة60

 مبحثفي تدريس  النشط التعلم أساليب (4نشاط )
  (النفقات وااليرادات )كرة الثلج  / المالية الثقافة

 دقيقة20

 مبحثفي تدريس  النشط التعلم أساليب(  3) نشاط
 (الشراء قرار )المشكالت شجرة/ المالية الثقافة

 دقيقة30

 مبحثفي تدريس  النشط التعلم أساليب (6نشاط )
 (الجرائم اإللكترونية) بطاقات الذاكرة  / المالية الثقافة

 دقيقة30

 /سلم تقدير لفظيتقويم ختامي                     

 

 دقائق 10
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 في مبحث الثقافة المالية وأدواته استراتيجيات التقويم : الموضوع الرئيس

 التقويم المبني على األداء :وضوع الفرعيمال
 (  1)   رقم النشاط

  ( ) سلم التقدير اداة تقويم المشاريع : النشاط اسم

 ( دقيقة  60: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالثالثاليوم 

 هيئ المشاركين من خالل قولك :: التهيئة والتحفيز
يعتبر التقويم عملية مستمرة ، موجهة لتحسين التدريس وتعلم الطلبة ونظام التقويم الجيد يجب ان يكون مبنياً على 

ح األسئلة ، ثم اطرنتاجات التعلم الثابتة والواضحة في المنهاج ، والتي تشجع على تحمل مسؤولية التعلم للطلبة 

 اآلتية :

؟ بالتعليم البدء قبل بالتقويم المعلم يقوم هل      

؟ التعليم أثناء التقييمبعملية  يقوم من           

الصفي؟ الموقف وبعد واثناء قبل التقويم نسمي ماذا   
 .صفية مواقف في دواتهوأ الواقعي التقويم استراتيجيات تطبيق من المشاركين تمكين:  هدف النشاط 

 . حولها حوارا ادر( 1 ــ3) رقم بالنشرة مسترشدا هميته ،أ فهوم التقويم و م: التعلم القبلي

 (.1-3ورقة العمل رقم)(، 1-3،نشرة رقم )ورق أبيض، أقالم:  أدوات ومتطلبات النشاط

  ضمن مجموعاتالعمل :  إستراتجية تنفيذ النشاط
 : اإلجراءات 

. وزع -  المشاركين إلى مجموعات 
 (1ــــ 3سلم التقدير ومعاييره ورقة عمل) وزع -
 تحضير  ورقة  وقلم .اطلْب إلى كلِّ مجموعة   -
 المعايير الواردة في ورقة العمل  مع المشاركينناقش  -
 المعايير االخرى من وجهة نظرهم التي يتطلبها النشاط . من المشاركين اضافةاطلب  -
 تجول بين المشاركين وراقب اآلداء  -
 اطلب من كل مجموعة ان تقوم بعرض ما توصلت إليه  -
 علق على آداء المجموعات  -
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  المالية الثقافة مبحث فيوأدواته  التقويم استراتيجيات: الموضوع الرئيس
 المالحظةالتقويم المبني على  :وضوع الفرعيمال

 (2) رقم النشاط  
)قائمة الشطب أداة تقويم العمل الجماعي  :النشاطاسم   
) 

                   دقيقة(  60) :زمن النشـاط         
 / الجلسة األولىاليوم الثالث         

 سؤالهم هيئ المشاركين من خالل : التهيئة والتحفيز
كيف تقيمون آداء طلبتكم أثناء عملهم ضمن مجموعات ؟ استمع لالستجابات ودونها على اللوح حتى ينتهي تنفيذ 

 النشاط .
 يةصف مواقف في بادواته الواقعي التقويم استراتيجياتتمكين المشاركين من تطبيق  :  النشاطهدف    

 مفهوم التقويم واداوته : القبليالتعلم 

 (2-3العمل) ،ورقةورق أبيض، أقالم:  النشاط ومتطلبات أدوات

 مناقشة وحوار، العمل الجماعي :  إستراتجية تنفيذ النشاط
 : اإلجراءات 

 ــ وزع المشاركين الى مجموعات       
 (  2 - 3وجه المشاركين الى مناقشة المعايير الواردة في ورقة عمل ) -
 تجول بين المشاركين متابعًا للنقاشات  -
 من المشاركين اضافة أي معايير جديدة لورقة العمل طلْب ا -
 ــــ ذكر المشاركين بأهمية االلتزام بآداب العمل الجماعي     
 ــــــ اطلب من كل مجموعة عرض ما توصلت اليه     
 ـــــ يطلب من المشاركين العودة الى ما دون على اللوح في بداية النشاط وتصحيح ما ورد فيها .    
 السابع) وفالصف وحسب المالية الثقافة منهاج من لمواضيع تقدير ساللم ببناء كمجوعات المشاركين كلف -
 . إليه توصال ما مجموعة كل تعرض ثم(  العاشر ، التاسع ، الثامن ،
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 المالية الثقافة مبحث فيدواته أو  التقويم استراتيجيات: الموضوع الرئيس
  المراجعة الذاتية التقويم المبني على  :الوضوع الفرعي

 (3) رقم النشاط  
 وصف سير التعلم  :النشاطاسم   

                   دقيقة( 60) :زمن النشـاط         
 الثانية /الجلسة اليوم الثالث         

:ما يليهيئ المشاركين من خالل مناقشتهم ب التهيئة والتحفيز:  

؟سجل وصف سير التعلم ما مفهوم   
التعريف اإلجرائي : سجل منظم يكتب فيه الطالب عبر الوقت عبارات حول أشياء قرأها أو شاهدها أو مّر بها في 

 واستجاباته حول ما تعلمه .حياته الخاصة ، حيث يسمح له بالتعبير بحّرية عن آراءه الخاصة 
 تمكين المشاركين من تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي بادواته في مواقف صفيةهدف النشاط :  

 مفهوم التقويم واداوته التعلم القبلي: 
 (3 -3منهاج الثقافة المالية للصفوف المختلفة ، ورقة عمل )اقالم ، اوراق بيضاء ، :  أدوات ومتطلبات النشاط

 ، اسئلة وأجوبة،مناقشة وحوار.: التفكير الناقد  إستراتجية تنفيذ النشاط

 : اإلجراءات 

 (3 -3)وزع على المشاركين ورقة عمل ــــ 
 ـ عرف المشاركين على سجل وصف سير التعلم من خالل استعراض عناصره 

 ناقش المشاركين كبف يتم تعبئة السجل  ــ 

 ـــ اطلب من المشاركين ضمن مجموعات تعبئة السجل وتطبيقة على درس من دورس المبحث حسب المجموعات 

 المجموعة االولى : اشكال االدخار / الصف السابع 

 طرائق الدفع / الصف الثامن المجموعة الثانية : 

 القيمة والسعر /الصف التاسع المجموعة الثالثة : 

 الوكاالت المالية المختلفة /الصف العاشر انواعالمجموعة الرابعة : 

 (3 -3ورقة عمل )سجل وصف سير التعلم الذي تم العمل عليه في  مشارك تعبئةــ اطلب من  كل 
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 في مبحث الثقافة المالية  أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس: 
 كرة الثلجالموضوع الفرعي: 

 (4) رقم النشاط  
 النفقات وااليرادات :النشاط اسم   

                   دقيقة( 30) :زمن النشـاط         
 / الجلسة الثانيةاليوم الثالث         

هيئ المشاركين من خالل طرح االسئلة اآلتية: ما مفهوم الموازنة العامة وما الفرق بين الموازنة  :التهيئة والتحفيز
 ؟والميزانية

 ( .كرة الثلجالمشاركين من تطبيق اسلوب التعلم )تمكين  :  النشاطهدف 
 مفهوم السعر والدخل: التعلم القبلي

 النفقات وااليرادات العامة.(2-3ورق ابيض واقالم ،نشرة رقم):  النشاط ومتطلبات أدوات

 كرة الثلج:  إستراتجية تنفيذ النشاط
 : اإلجراءات 

 .دائرية   حلقة   في الجلوس   المشاركين من اطلْب  -
 .الورقةِ  يمينِ  أعلى في اسِمهِ  تدوين   ثمَّ  بيضاء ، ورقة   تحضير   مشارك كلِّ  إلى اطلْب  -
كتابة األسئلة ما مفهوم النفقات العامة؟ وما أشكالها؟ ما مفهوم االيرادات العامة؟ وما  مْنُهمْ  كلّ   إلى اطلْب  -

 .مصادرها؟
هْ  -  .كرة   شكلِ  على الورقةِ  طيِّ  إلى مْنُهمْ  كالًّ  وجِّ
 .الدائريةِ  الحلقةِ  وسطِ  في( الكراتِ ) األوراقِ  رمي   إلْيِهمْ  اطلْب  -
 .ورقت هُ  تكون   أال على الوسِط؛ في الُملقاةِ  األوراقِ  من   واحدة   ورقة   التقاط  من المشاركين  اطلْب  -
 .ول الموضوعحأي اضافة جديدة  تدوين   ثمَّ  فيها، التي المعلومةِ  قراءة   ثمَّ  الورقِة، فتح   من المشاركين اطلْب  -
 .الوسطِ  في رمي ها ثمَّ  كرة ، شكلِ  على الورقةِ  ثنيِ  إعادة   مْنُهمْ  كلّ   من اطلْب  -
 .ورقت هُ  تكون   أال على الوسِط؛ في الُملقاةِ  األوراقِ  من   واحدة   ورقة   التقاط   مْنُهمْ  كلّ   من اطلْب  -
 ر دقة .أكث المعلومتينِ  أيُّ  ُمبيًِّنا فيها، التي المعلومةِ  قراءة   ثمَّ  الورقِة، فتح   مْنُهمْ  كلّ   من اطلْب  -
ن   الذي األصلُ  المشاركُ ) صاحِبها إلى يدْيهِ  بين   التي الورقةِ  إعادة   مْنُهمْ  كلّ  من  اطلْب  -  أعلى في م هُ اس دوَّ

 (.الورقةِ  يمينِ 
هْ  -  .اأُلخرى  النظرِ  وجهاتِ  منْ  واالستفادةِ  المعلوماِت، قراءةِ  إلى مْنُهمْ  كالًّ  وجِّ
فًقا مفهوم النفقات العامة واشكالها ومفهوم االيرادات العامة ومصادرها في المشاركين ناِقشِ  -  التي لنتائجِ ل و 

لوا  النفقات وااليرادات العامة.(: 2-3) رقم بالنشرة مسترشدا،إلْيها توصَّ
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في تدريس مبحث الثقافة المالية  النشط التعلم أساليب: الرئيس الموضوع  
 المشكالت شجرة: الفرعي الوضوع

 (5) رقم النشاط
 الشراء قرارعنوان النشاط: 

 دقيقة (30) زمن النشاط:

 الجلسة الثانيةاليوم الثالث/

 وانت تشعر اراتبعب يبهرك البائعين من كثير أن:) يلي ما مناقشة خالل من المشاركين هيئ: والتحفيز التهيئة
 تتخذ جعلكي مما" مجاًنا واحد على واحصل اثنين اشتري  تعوض ال فرصة" مثل سيفوتك مهما شيًئا أن تقرؤها
 .(تفكير وبدون  لحظًيا للشراء قراًرا
 ( المشكالت شجرة) التعلم اسلوب تطبيق من المشاركين تمكين:  النشاط هدف
 والدخل السعر مفهوم: القبلي التعلم
 ظهري قاّلب ورقي لوح على أو الّسبورة على مرسومة مشكالت لشجرة واحد قالب:  النشاط ومتطلبات أدوات
   .(4-3)ورقة عمل  ،الشراءِ  قرارِ ( 3-3) نشرة ، والفروع الجذور فيها

 .وحوار وأجوبة،مناقشة اسئلة والتحليلي، الناقد التفكير:  النشاط تنفيذ جيةيإسترات
 :  اإلجراءات

هْ  - -3)رقم ملورقة ع في كما الورقي اللوح أو السبورة  على المرسومة الشجرة إلى المشاركين انتباة وجِّ
4) 

 ."المغرية الشراء عروض وراء االنسياق" – الشجرة جذع على الُمشكلة اسم  اكتب -
 مشكلةال هذه لماذا)" األسباب تحديد المشاركين من اطلب. المشكلة أسباب تحديد هي اآلتية الخطوة -

 "(. المشكلة؟ هذه أسباب ما موجودة؟
 رأي هلدي من ذلك؟ تعتقدون  لماذا. )قدموها التي األسباب تبرير منهم واطلب إجاباتهم إلى استمع -

 العديد ىعل للحصول ذلك وكرر الجذور أحد على اكتبه سبب، على المشاركون  ُيجِمع عندما( مختلف؟
 .األسباب من

 ايبررو  أن أخرى  مرة منهم واطلب اآلثار، تحديد المشاركين من الطلب خالل من العملية هذه كرر -
 .الفروع على إجاباتهم اكتب( مختلف؟ رأي لديه من ذلك؟ تعتقدون  لماذا) إجاباتهم

 .يعنيه وما الرسم في والتفكير شيء، كل شرح منهم اطلب. جاهًزا الرسم يكون  أن بمجرد -
 لهم وبّين .الُمشكلة وآثار أسباب مع للتعامل الُممكنة" الحلول" الستكشاف المشاركين بين نقاًشا ابدأ -

 اإلجراءات لىإ االنتقال يمكنك ذلك وبعد الحلول، هذه من العديد عن مسؤولين يكونوا أن لهم يمكن بأّنهم
 .ثمار شكل على الشجرة إلى الحلول إضافة أيضاً  يمكنك. الناس يتخذها قد التي

 .الشراءِ  قرارِ ( 3-3) نشرة في المتواجدة المعلومات موظفا الشراء في المؤثرة بالعوامل المشاركين ناقش -

 

 



63 
 

 

 

 

 

  أساليب التعلم النشط الموضوع الرئيس:
 بطاقات الذاكرة الموضوع الفرعي:

 (6)رقم النشاط 
  الجرائم اإللكترونية.عنوان النشاط: 

 ( دقيقة30: )زمن النشاط

 الجلسة الثانية اليوم الثالث/

نظًرا إلى  "هيئ المشاركين من خالل قراءة العبارة  الآلتية ثم طرح االسئلة الواردة فيها :  التهيئة والتحفيز:
طبيعِة التعامالِت التجاريِة اإللكترونيِة التي تتمُّ أساًسا عْن طريِق شبكِة اإلنترنْت؛ فإنَُّه يصعُب وضُع الضوابِط 

حدُث خالل ها؛ بكِة اإلنترنْت، والمعامالِت اإللكترونيِة التي تالتنظيميِة والقانونيِة التي تضمُن االستخدام  األمثل  لش
ما جعل  المجتمعاِت اإللكترونية  تعاني في اآلونِة األخيرِة انتهاكات  للحقوِق والخصوصياِت اإللكترونيِة، وذلك  

 كافحتها؟.ف يمكن م. " ما مفهوم الجرائم اإللكترونية؟،وما اشكالها؟ وكيفي ظلِّ انتشاِر الجريمِة اإللكترونيةِ 

 ( .بطاقات الذاكرةتمكين  المشاركين من تطبيق اسلوب التعلم ) هدف النشاط :
 مفهوم وانواع التجارة اإللكترونية. التعلم القبلي:

 ( الجرائم اإللكترونية  4-3( مجموعة من بطاقات الذاكرة ،نشرة رقم )1-3بطاقات ):  النشاط ومتطلبات أدوات

 البطاقات، العمل ضمن مجموعات.: النتشاطتنفيذ استراتجية 

 اإلجراءات : 
( واخبرهم انهم في هذا النشاط سوف تيم 1-3مجموعات رباعية وزع عليهم البطاقات) إلى المشاركين وزِّعِ  -

  .استخدام بطاقات الذاكرة 
 اآلخر والنصف،"شكل من أشكال الجرائم اإللكترونية" هي البطاقات هذه نصف للمشاركين ان اشرح -

 معلومات"" بطاقة يقابلها "شكل" بطاقة كل .",معلومات حول كل جريمة" بطاقات
  .الطاولة على مقلوبة رهاثون البطاقات خلط المشاركين من اطلب -
 صوتب عليها مكتوب هو ما ويقرأ البطاقة بقلب مشارك  ان يقوم  أول انه يجب على  للمشاركين وضح -

 يقوم ن،يتطابقتم البطاقتان كانت حال وفي. نفسها بالطريقة تهااءوقر  ثانية بطاقة بقلب يقوم ثم ومن عال،
 هذه في ةمتطابق البطاقات تكن لم حال وفي ثالثة، مرة المشارك يحاول ثم ومن. بهما باالحتفاظ المشارك
 سفلإلى األ البطاقات وجه يكون  بحيث مكانهما إلى بإعادتهما المشارك يقوم المرة،

 تطابقة،م البطاقات كانت حال وفي. عال بصوت وقراءتهما بطاقتين سحب الثاني، الشارك دور وضح ان  -
 مكانهما إلى ماإرجعاه عليه نفيتعيَّ  متطابقتين، غير البطاقتان كانت حال وفي. بهما االحتفاظ فيمكنه
 .لألسفل موجهاً  البطاقة وجه يكون  بحيث
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 وبعد .بطاقة كل مكان يتذكر أن مشارك كل يحاول بأن المتطابقة تقضي البطاقاتوجه المشاركين أن  -
 .المتطابقة البطاقات من عدد أكبر لديه من الفائزيكون  الطاولة على من البطاقات جميع سحب

 ونةمك عالمات ضع البطاقات، من متطابقاً  زوجاً  وجدوا قد كانوا إذا ما تحديد على المشاركين ولمساعدة -
 .اً متطابق زوجاً  يمثالن أنهما يعني فهذا ،"أ" حرف بطاقتان حملت إذا مثاًل،. البطاقات على أحرف من

 الذاكرة  على المجموعات للبدء بالنشاط . بطاقات وزع -
(: الجرائم اإللكترونية  4-3)مسترشدا بالنشرة الجرائم اإلكترونية  أشكال ناقش المشاركين في كيفية  مكافحة  -

. 
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 اليوم التدريبي تقييم

 اوراق العمل

 البطاقات

 النشرات التربوية
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 تقييم اليوم التدريبي

 المستوى الرابع المستوى 
1 

 المستوى الثالث
2 

 المستوى الثاني
3 

 الرقم األداء 4 المستوى األول

ال يوجد لدي  
معرفة بمفهوم 

 السعر

لدي بعض 
المعرفة بمفهوم 

 السعر

لدي معظم 
المعرفة بمفهوم 

 السعر

لدي معرفة كاملة 
 بمفهوم السعر

 .1 السعر

ال يوجد لدي  
معرفة باسباب 
 اختالف القيمة

لدي بعض 
المعرفة باسباب 
 اختالف القيمة

لدي معظم 
المعرفة باسباب 
 اختالف القيمة

لدي معرفة كاملة 
باسباب اختالف 

 القيمة

اسباب اختالف 
 القيمة 

2. 

ال يوجد لدي  
القدرة على 

العوامل تمييز 
المؤثرة في قرار 

 الشراء

لدي قدرة على 
تمييز بعض 

العوامل المؤثرة 
 في قرار الشراء

لدي قدرة على 
تمييز معظم 

العوامل المؤثرة 
 في قرار الشراء

لدي قدرة على 
تمييز العوامل 
المؤثرة في قرار 

 الشراء

العوامل المؤثرة 
 في قرار الشراء

3. 

ال يوجد لدي  
معرفة بمفهوم 

 االيرادات

لدي بعض 
المعرفة بمفهوم 

 االيرادات

لدي معظم 
 المعرفة االيرادات

لدي معرفة كاملة 
 بمفهوم االيرادات

 .4 االيرادات

ال يوجد لدي  
 معرفة النفقات

لدي بعض 
المعرفة بمفهوم 

 النفقات

لدي معظم 
المعرفة بمفهوم 

 النفقات

لدي معرفة كاملة 
 بمفهوم النفقات

 .5 النفقات

يوجد لدي ال  
معرفة بمفهوم 

الجرائم 
 االلكترونية

لدي بعض 
المعرفة بمفهوم 

الجرائم 
 االلكترونية

لدي معظم 
المعرفة بمفهوم 

الجرائم 
 االلكترونية

لدي معرفة كاملة 
بمفهوم الجرائم 

 االلكترونية

الجرائم 
 االلكترونية

6. 
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 (1-3ورقة عمل رقم )

 

 المعتمد على اآلداء  : التقويم استراتيجة التقويم 

اداة التقااااويم : ساااالم التقاااادير                 النتاااااج التعليمااااي: بناااااء مشااااروع ريااااادي                        

 اللفظي 

  1  2 3 4 معايير اآلداء  الرقم 

     تعد فكرة إبداعية جديدة  1

 ورسااااااالة رؤيااااااة توجااااااد 2

 للمشروع وشعار

    

يراعاااااااااااااي عناصااااااااااااار  3

التخطااااااااايط للمشاااااااااروع 

 خاصته 

    

يحسااااااااااااااب تكاااااااااااااااليف  4

 المشروع اإلجمالية 

    

يحاااادد مصااااادر التموياااال  5

 الالزمة للمشروع 

    

يحسااااااب مقاااااادار الااااااربح  6

 المتوقع 
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 (2-3ورقة عمل رقم )

 

 

 المعتمد على المالحظةاستراتيجة التقويم : التقويم 

  قائمة الشطب اداة التقويم :                         يلتزم بآداب العمل الجماعي النتاج التعليمي:      

 ال نعم   معايير اآلداء  الرقم 

   يعمل بفاعلية ضمن المجموعة   1

   يشارك في وضع األفكار  2

   يعبر عن آرائه بحرية   3

   يحترم وجهة نظر اآلخرين   4

يسااااااعد زماااااالءه فاااااي الفرياااااق علاااااى  5

 تحقيق النتاج المطلوب  

  

   يتواصل مع اآلخرين بإيجابية   6

   يتبادل المعلومات مع اآلخرين  7
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( 3ـــــ3ورقة عمل )  

المعتمد على المراجعة الذاتية استراتيجية التقويم:        

 النتاج التعليمي :                                                               أداة التقويم :  سجل سير التعلم
 

 اسم الطالب :                                  الموضوع                         التاريخ :

 

 الهدف من هذا النشاط :
......................................................................................... 

.................................................. 

الشىء الذى قمت بفعلة : 
..................................................................................................  

......................................................................................... 

تعلمت من هذا النشاط : 
.............................................................................................. 

............................................................................................... 

أفادني هذا النشاط في تحسين مهارتي في : 
.......................................................................... 

...........مالحظات الطالب : .............................  

 مالحظات المعلم : ......................................
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( 3ـــــ3ورقة عمل )  
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(3-1) 
 بطاقات الذاكرة

 

 أ

 سرقُة البياناِت 
 
 

 أ

يشمل ذلك وبيــُع البيانات، مثُل: البحوِث، 
والدراســاِت المهمِة، وسرقة االختراعات 

 وال سيما العلمية 
 

 )ب(
 تزوير البيانات

 
 
 
 

 )ب(
يشمل ذلك اختراق األنظمة التعليمية، 
والعبث بمحتوياتها وتحريفها ، مثل: 

 تغيير عالمات الطلبة.

 )جـ(
 

 انتهاك الخصوصية
 
 

 )د(                         

 )جـ(
يشمل ذلك بيانات شخصية عن األفراد، 

حساباتهمااللكترونية، ونشر أو اختراف 
بيانات عنها، او نشر بيانات عن سير 

 األفراد
 )د(
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 قرصنة البيانات

 
 

 

يشمل ذلك اعتراض البيانات بغرض 
استخدامها في المعامالت المالية  
والسرقة واالحتيال،ال سيما البيانات 

 المتعلقة بأرقام البطاقات
 

 

 )ه(                         
 القنابل البريدية

 
 
 
 
 

 )ه(                         
يشمل ذلك ارسال فيروسات التالف 
 البليانات بوساطةرسائل الكترونية

 )و(                          
 التجسس

 
 

 )و(                         
يشمل ذلكاعتراض البيانات ومحاولة 

 معرفة ما يقوم به االفراد
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 التقويم الواقعي 
( 1-3نشرة )  

الواقعي : هو التقويم القائم على قياس انجازات المتعلم في مواقف حياتية حيث ينغمس الطلبة في التقويم 
مهمات ذات قيمة ومعنى لهم ، يمارسون تلك المهمات من خالل أنشطة ، موظفين في عملهم مهارات التفكير 

 من لدى الطلبة التفكير التأملي بدالً  العليا مما يساعدهم في معالجة المعلومات وتحليلها ونقدها وبذلك ننمي
التفكير االنعكاسي القائم على االمتحانات التقليدية ، وبالتالي نساعد التقويم الطالب على التعلم مدى الحياة 

 . ومن أجل الحياة

مجاالته ،  بحيث اتسعت  طرقه وأساليبه تتنوعو   امتد هذا التقويم من التحصيل إلى قياس شخصية الطالب
في تطوير األداء التحصيلي  ساعدمما ي حيث يقيس مجاالت ال يمكن قياس من خالل االمتحانات التقليدية

 . الطالب من وضع إلى وضع أفضل وينقلوالسلوكي باستمرار ، 

 : أهداف التقويم الواقعي

 . تطوير المهارات الحياتية الحقيقيةـ 1

 . التركيز على نواتج عملية التعلم. 2

 . تعزيز قدرة الطالب على التقويم الذاتي. 3

 . تنمية القدرات العقلية العليا. 4

 . تقديمه للمعلم تصورًا عن شخصية الطلبة. 5

 ـ الوقوف على نقاط الضعف من المعارف والمهارات التي تحتاج الى معالجه .  6

 

 : استراتيجيات التقويم الواقعي

 المالحظة إستراتيجية.   2. األداءإستراتيجية التقويم المعتمد على .  1
 . إستراتيجية مراجعة الذات. 4                   . إستراتيجية التواصل.  3

 : كما وهناك مجموعة من األدوات المناسبة لقياس التقويم الواقعي منها

 . قوائم الرصد وقوائم الشطباواًل :

 . ساللم التقدير اللفظية والرقميةثانيًا :
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 . وصف سير تعلم الطالب ) سجل الطالب ( سجلثالثًا : 

 . السجل القصصي ) سجل المعلم (رابعًا : 

  :أعطي مثااًل فقط الستراتيجيات التقويم المعتمد على األداء ) تقويم األداء (

التعريف : قيام المتعلم بتوضيح تعلمه من خالل توظيف مهاراته في مواقف حياتية ، أو مواقف تحاكي 
الحقيقية ، أو تقديم عروض تظهر مدى إتقانه لما اكتسبها من مهارات في ضوء النتاجات المراد المواقف 
 . انجازها

 : وأشكال الفعاليات تلك متعددة منها

 . التقديم ، العرض التوضيحي ، األداء العملي ، الحديث ، المعرض ، المحاكاة ولعب األدوار ، المناظرة

 . . أداة التقويم : ساللم التقدير2م المعتمد على األداء . . إستراتيجية التقوي1المثال : 

 بناء المشاريع الموقف التعليمي : 

يتوجب على المعلم ان يكون لدية القدرة والمعرفة الكاملة ببناء المعايير التي تتضمنها ادوات التقويم الواقعي 
 على اختالفها . 
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 (2ـ 3نشرة )

 الموازنة
العامة بأنها خطة مالية تقديرية مفصلة مقرة لسنة مالية قادمة.اي انها خطة مالية تقدر فيها تعرف الموازنة 

النفقات العامة واإلرادات العامة ومصادر تمويلها، تعدها السلطة التنفيذية وتقرها السلطة التشريعية عن مدة 

 مالية مستقبلية غالب ا ما تكون سنة.

 النفقات العامة 
قاعدة أولوية النفقات على اإليرادات ؛أي تقدير النفقات الالزمة لتقديم الخدمات العامة تعتمد الدولة على 

للمجتمع،األمر الذي يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة للوفاء بالتزماتها، ومن ثم تلجأ إلى تقدير إيرداتها،وتعرف النفقة 

 النفع العام. العامة بانها مبلغ من النقود ينفقه أحد اشخاص القانون العام بهدف تحقيق

 وهناك عدة  طرق لتصنيف النفقات العامة من حيث:

 نفقات غير عادية  -نفقات عادية    -التكرار تقسم الى   -أ

 األغراض التي تهف اليها النفقات العامة تشمل    -ب

 نفقات عمومية -1

 نفقات الرخاء العام  -2

 نفقات األمن العام  -3

 الشكل تتخذ النفقات العامة أربعة اشكال: -ت

 ومرتبات موظفي الدولة وعمالها.أجور  .1

 . أثمان مشتريات الدولة من اثاث ولوازم. .2

 .االعانات التي تمنح لدعم الصناعات الوطنية والهيئات واالفراد .3

 . نفقات خدمة الدين العام .4

 

 اإليرادات العامة 
بهدف تغطية تعرف اإليرادات العامة بانها االموال العامة التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة 

 .النفقات العامة، ومن هذه المصادر الضرائب والرسوم والغرامات
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 (3ــــ3نشرة )

 الشراءِ  قرارِ 
 شراءِ  فقرارُ . شتري للم وقيمِتها المشتراةِ  السلعةِ  أهميةِ  على بناءً  بين ها ما في وتتفاوتُ  الشراءِ  قراراتُ  تختلفُ 
 يستغرق   لنْ  -ةِ الرغب وجودِ  حالِ  في - الكتابِ  شراءِ  قرار   أنَّ  وذلك   الكتاِب؛ شراءِ  قرارِ  عنْ  تماًما مختلفٌ  السيارةِ 
 .أعلى يهِ ف المخاطرة   ألنَّ  الرغبِة؛ تواُفرِ  مع   حتى تعقيًدا، أكثرُ  فهو   السيارةِ  شراءِ  قرارُ  أّما طوياًل، وقًتا

   :الشراءِ  قرارِ  إتمامِ  قبل   مراعاُتها يجبُ  التي المعاييرُ  •

صةِ  النقودِ  مقدارُ  .1  .للشراءِ  الُمخصَّ
  .شراُؤها يرادُ  التي والخدماتِ  السلعِ  نوعيةُ  .2
 .شراُؤها يرادُ  التي والخدماتِ  السلعِ  كميةُ  .3
  .الشراءِ  أماكنِ  تحديدُ  .4

 

   :الشراءِ  عمليةِ  بعد   مراعاُتها يجبُ  التي المعاييرُ 

 

 ....( قروٌض، نقٌد، بطاقٌة،) المشترياتِ  أثمانِ  دفعِ  طرائقُ ــــ 1
 .التخزينِ  إجراءاتُ ـــــ  2
ِتها تبًعا والخدماتِ  السلعِ  ــــ تقييمُ  3 ، لمالءم   .حياِتهِ  وأسلوب   الفرد 

 

  :الشراءِ  قرارِ  اتِّخاذِ  عند   مراعاُتها يجبُ  التي المعاييرُ  •

  

  .شراِئها في والرغبةُ  الخدمِة، أوِ  السلعةِ  إلى الحاجةُ  .1
 .للشراءِ  الالزمةِ  النقودِ  تواُفرُ  2
 السوقِ  في توجدُ  التي السلعِ  بدائلِ  تواُفرُ  3
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 (4-3نشرة )

 الجرائم اإللكترونية
 الجرائم اإللكترونية

مُ  جرائمُ  هي    ألغراضِ   أوِ  يِبها،تخر  أوْ  الشبكاِت، الختراقِ  اإلنترنْت  بشبكةِ  موصولةٌ  حاسوب   أجهزةُ  فيها ُتستخد 
 .الفكريةِ  الملكيةِ  حقوقِ  وسرقةِ  والقرصنِة، واالختالِس، والسرقةِ  والتزويِر، التحريِف،

 

 الجرائِم اإللكترونيِة: أشكال

 .سرقُة البياناِت وبيــُعها، مثُل: البحوِث، والدراســاِت المهمِة 
  لطلبِة.اتزويُر البياناِت، واختراُق األنظمِة التعليميِة، والعبُث بمحتوياِتها وتحريِفهـا، مثـُل تغييـِر عالماِت 
  انتهــاُك الخصوصــيِة، ونشــُر بيانات  شخصية  عــِن األفــراِد، أِو اختراُق حســاباِتِهُم اإللكترونيِة، ونشِر

 .بيانات  عنها، أْو نشُر بيانات  عْن سيرِة األفرادِ 
 .التجسُس الذي يتضمَُّن اعتراض  البياناِت، ومحاولة  معرفِة ما يقوُم بِه األفراُد 
  ُالعلميُة للكتِب والبحوِث العلميِة األكاديميِة، وال سيَّما تلك  التي تمتاُز بطبيعة  تجريبية  وتطبيقية   السرقة. 
 سرقُة االختراعاِت، وال سيَّما العلميُة مْنها؛ الستخداِمها، أْو بيِعها.  
  ،اِت الُمتعلِّقِة مثُل: البيانقرصنُة البيانـاِت بغرِض استخداِمها في المعامالِت الماليِة والسرقِة واالحتياِل

.  بأرقـاِم البطاقاِت االئتمانيِة، وأرقاِم الحساباِت، وكلماِت الدخوِل، وكلماِت السرِّ
 . القنابُل البريديُة التي تشمُل إرسال  فيروسات  لتدميِر البياناِت بوساطِة رسالة  إلكترونية 
 هواتِف السريِة، واستخداُمها في االتصـاالِت الدوليـِة.سرقُة األرقاِم، والمتاجرُة بها، وال سيَّما أرقاُم ال 

 
 وسائُل مكافحِة الجرائِم اإللكترونيِة:

 .تعريُف األفراِد بماهيِة الجرائِم اإللكترونيِة، ومخاطِرها 
  الحفاُظ على سريِة المعلوماِت الخاصِة بالعناويِن اإللكترونيِة، مثِل: الحساباِت البنكيِة، والبطاقاِت

 انيِة. االئتم
 . عدُم الكشِف عْن كلمِة السرِّ ألبتة ، وتغييُرها بصورة  مستمرة ، واختياُر كلماِت سرّ  ُمعقَّدة 
  .تجنُُّب تخزيِن الصوِر الخاصِة باألفراِد في مواقِع التواصِل االجتماعيِّ وأجهزِة الحاسوِب 
   أْو فتِح أيِّ رسالة ،  إلكترونية  مجهولِة المصدِر.االمتناُع عْن تحميِل أيِّ برنامج 

 االستمراُر في تحديِث برامِج الحمايِة الخاصِة بأجهزِة الحاسوِب.
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 اليوم التدريبي الرابع

 المالية الثقافة مبحث تدريس في النشط التعلم أساليب

 

 :ةمقد  الم

تمع الذي لمجفي اوأهميته  ،منهاج الثقافة المالية علىلتعرف إلى ايحتاج المشاركون في هذه الورشة التدريبية 

ا توضيح  المعلومات حول التنفيذ الفعلي واألمثل ألساليب التعلم نشطة في يخدمه، وستوفر األ الجلسات إسهام 

 النشط .

 

 :  النتاج العام

 تمكين المشاركين من تطبيق اساليب التعلم النشط  في تنفيذ نتاجات ومفاهيم  مالية من منهاج  الثقافة المالية

  النتاجات الخاصة: 

 اسلوب العصف الذهني في تطبيق نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة المالية توظيف -
 تطبيق نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة الماليةاداة سكامبر في  توظيف -
 في تطبيق نتاجات تعليمية من منهاج الثقافة المالية مقهى العالم اسلوب  توظيف -
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 الرابعالجدول الزمني لتنفيذ المادة التدريبية لليوم 

 ( ساعات5ساعات تنفيذ التدريب )
 

 الزمن بالدقيقة موضوع الجلسة/النشاط الجلسة اليوم

 
 
 
 

 الرابع

في مبحث الثقافة  المالية مفهوم الريادة ( 1نشاط ) الجلسة األولى
 /العصف الذهني 

30 
 دقيقة 

 في مبحث الثقافة المالية صفات الريادي (2نشاط )

 /العصف الذهني  
 دقيقة 30

 دقيقة 45 / البطاقاتلمشروع  فكرتنا مبتكرة (3نشاط )

 دقيقة 45  /مجموعات SCAMPERأداة سكامبر (4نشاط )

 دقيقة 30 ا سـتراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                  

 دقيقة 110 دراسة الجدوى/ مقهى العالم (5نشاط ) الجلسة الثانية
 /سلم تقدير لفظي تقويم ختامي

 
 دقائق 10
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 المالية الثقافة مبحث تدريس في النشط التعلم أساليبالموضوع الرئيس: 
 العصف الذهنيالموضوع الفرعي: 

 (1)النشاط  رقم  
  مفهوم الريادة :النشاط اسم   

 (                   دقيقة 30) :زمن النشـاط         
 الجلسة األولى /اليوم الرابع         

ما رايك في العبارة اآلتية: "هناك الكثير من المشكالت هيئ المشاركين من خالل سؤالهم: : التهيئة والتحفيز
 والتحديات التي تواجة العالم اليوم ولن تحل ابدا" .

                   تمكين  المشاركين من تطبيق اسلوب التعلم )العصف الذهني(.  :  النشاطهدف 

 خبرات شخصية: التعلم القبلي

 ( الريادة.1-4اوراق واقالم ،نشرة رقم ):   ومتطلبات النشاطأدوات 
 التفكير الناقد،المناقشة.:  إستراتجية تنفيذ النشاط

 : اإلجراءات 
ْم جلسة  عصف  ذهنيّ  تتضمَُّن رسم  دائرة  في منتصِف اللوِح، ثمَّ اكتْب فيها عنوان  النشاِط )مفهوُم  -  (.لريادةانظِّ
 .الريادةاطلْب إلى المشاركين ذكر  كلمات  مفتاحية  لها عالقٌة بمفهوِم  -
 اكتْب على اللوِح الكلماِت المفتاحية  التي ذكر ها المشاركون.  -
ِه المشاركين إلى اإلفادِة من  الكلماِت المفتاحيّ  -  .للريادةِة هذِه في صياغِة تعريف  وجِّ
 استِمْع إلى إجاباِت المشاركين، ثمَّ ناِقْشُهْم فيها.  -
 اسال المشاركين هل يوجد أنواع للريادة؟ -
ْح للمشاركين مفهوم   -  ( الريادة.1-4الريادة مسترشدا بالنشرة رقم )وضِّ
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 المالية الثقافة مبحث تدريس في النشط التعلم أساليبالموضوع الرئيس: 
  العصف الذهنيالموضوع الفرعي: 

 (2) رقم النشاط  
 صفات الريادي :النشاط اسم   

 (                   دقيقة 30) :زمن النشـاط         
 / الجلسة األولىاليوم الرابع         

هيئ المشاركين من خالل سؤالهم: نسمع كل يوم عن اشخاص اختاروا درب الريادة ، واسسوا : التهيئة والتحفيز
مبادرات وشركات،هل تعرف أسماء ريايين كان لهم اثر ايجابي في العالم أو المجتمع؟ ماذا فعلوا حتى اصبحوا 

 رياديين؟ 

 . تمكين  المشاركين من تطبيق اسلوب التعلم )العصف الذهني( :  النشاطهدف 

 مفهوم الريادة : التعلم القبلي

 .ي( صفات  الرياد2-4النشرة  رقم ) اوراق واقالم ،:  أدوات ومتطلبات النشاط

 المجموعات، التحليل،المناقشة:  إستراتجية تنفيذ النشاط
 : اإلجراءات 

 على مجموعات مكونة من خمسة أو ستة أشخاص. المشاركين عِ وزِّ  -
 .تخطيط وأقالم الورقي اللوح من ورقة مجموعة لكل أعط -
/  اباش امرأة، / رجل تمثل أن يمكن الشخصية هذه وأن. الورقة وسط في شخصية رسم لمشاركيناطلب من ا 

 .حضرية/  ريفية مناطق من كهال،
 الصفات ابةكتتعريف الشخص الريادي و  نيالمشارك اطلب من المختلفة، شخصياتهم رسم من االنتهاء بعد -

 .ناجحة ريادية شخصية تكون  كي الشخصية، هذه بها تتميز أن يجب التي
 .ي( صفات  الرياد2-4مسترشدا بالنشرة )ناقش المشاركين في مفهوم وصفات الريادي  -
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 المالية الثقافة مبحث تدريس في النشط التعلم أساليب الموضوع الرئيس:
 البطاقات الموضوع الفرعي:

 (3) رقم النشاط  
 فكرتنا مبتكرة :النشاط اسم   

 (                   دقيقة 45) :زمن النشـاط         
 / الجلسة األولىاليوم الرابع         

ر  مألوفة ، األفكاُر الرياديُة قْد تكوُن غيهيئ المشاركين من خالل سؤالهم ما رايكم  باآلتي::   التهيئة والتحفيز
ُف بالجنوِن؛ فكْم مْن فكرة  اتَّهم ها الجميُع  ْت  -وتوص  ها، وأثب -حين  ُوِلد  ْت قواعد  ت ْت ذات ها، بالجنوِن، ولّما أرس 

ْت واقًعا ملموًسا، أصبح  الجنوُن هو  عدم  استخداِمها.   وأصبح 
 طبيق اسلوب التعلم )البطاقات( تمكين  المشاركين من ت :النشاط هدف 

 مفهوم الريادة ،الريادي: التعلم القبلي

 (: طرُق توليِد األفكار.1-4) بطاقاتِ  ،: الفكرة(3-4، نشرة رقم )ورق أبيض، أقالم:  أدوات ومتطلبات النشاط

 مجموعات، البطاقات،الحوار والمناقشة،العصف الذهني.:  إستراتجية تنفيذ النشاط
 : اإلجراءات 

. وزع -  المشاركين إلى مجموعات 
 (: طرُق توليِد األفكار.1-4) بطاقاتِ  منْ  بطاقةً  مجموعة   على كلِّ  عْ وزِّ  -
نةِ ال المعلوماتِ  مناقشة   مجموعة   كلِّ  إلى اطلْب  -  .ِتهاخاص ةِ الفكر  توليدِ  منْ  ن  لتتمكَّ  ؛في البطاقةِ  ُمدوَّ
  خرى.األُ  المجموعاتِ  ها أمام  إليْ  ت  لْ التي توصَّ  النتائجِ  عرض   مجموعة   كلِّ  إلى اطلْب  -

 (: الفكرة.3-4التي توصلوا إليها مسترشدا بالنشرة رقم) النتائجِ في  المشاركين شِ ناقِ  -
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 (4) رقم النشاط  
 SCAMPERأداة سكامبر :النشاط اسم   

 (                   دقيقة 45) :زمن النشـاط         
 / الجلسة األولىاليوم الرابع         

 هيئ المشاركون من خالل سؤالهم :هل يوجد طرق لتوليد االفكار بطرق مختلفة؟ . : التهيئة والتحفيز

 .  SCAMPERباستخدام أداة سكامبرتوليد افكار ريادية  تمكين المشاركين من:   النشاطهدف 
 طرق توليد االفكار: التعلم القبلي

اداة   (4-4(، النشرة رقم )1-4، ورقة العمل)ورق أبيض، أقالم:  أدوات ومتطلبات النشاط
  SCAMPERسكامبر

 تفكير ناقد، مجموعات،الحوار والمناقشة:  إستراتجية تنفيذ النشاط
 : اإلجراءات 

 .مجموعات  أربع  إلى المشاركين عِ وزِّ  -
(: أداة سكامبر 4-4أداة سكامبر وكيفية استخدامها مسترشدا بالنشرة رقم )مفهوم في  ناقش المشاركين -

(SCAMPER). 
 : فكرتي جديدة.)1-4) العملِ  ورقة   على المجموعاتِ  عْ وزِّ  -
 لجديدةِ ا األفكارِ  من   ممكن   قدر   أكبرِ  ثمَّ التفكير  في ،العملِ  ورقةِ  مناقشة   مجموعة   كلِّ  إلى اطلْب  -

 .وتدوين ها
لْ  - ًها. المجموعاتِ  بين   تجوَّ  ُمساِعًدا، وُمرِشًدا، وُموجِّ
  خرى.األُ  المجموعاتِ  أمام   أفكاِرها عرض   مجموعة   كلِّ  إلى اطلْب  -

    SCAMPER(: أداة سكامبر )4-4رقم )ناقش المجموعات بالحلول والنتائج النهائية مسترشدا بالنشرة  -
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  المالية الثقافة مبحث تدريس في النشط التعلم أساليبالموضوع الرئيس: 
 : مقهى العالمالموضوع الفرعي

 (5) رقم النشاط  
 دراسة الجدوى  :النشاط اسم   

 (                   دقيقة 110) :زمن النشـاط         
 /الجلسة الثانيةاليوم الرابع         

هيئ المشاركين من خالل سؤالهم: ما سبب نجاح العديد من المشاريع الصغير ؟وما سبب فشل  :التهيئة والتحفيز
 بعض المشاريع  ؟ 

 تمكين  المشاركين من تطبيق اسلوب التعلم )مقهى العالم( .:  النشاطهدف 

 مفهوم الفكرة: التعلم القبلي

ورقة العمل  ،( دراسة الجدوى 5-4النشرة  رقم) ، ورقي قالب ولوح وأقالم A4أوراق :  أدوات ومتطلبات النشاط
(4-2) 

 مقهى العالم،التفكير الناقد اسئلة واجوبة مجموعات،:  إستراتجية تنفيذ النشاط
 : اإلجراءات 

 (: دراسة الجدوى 5-4؟مسترشدا بالنشرة رقم ) ما مفهوم دراسة الجدوى؟  وما عناصرها المشاركين ا سال -
 flipchartجهز الغرفة بحيث تكون على  شكل مقهى يحتوى ثالث طاوالت كل طاولة مغطاة  بورقة  -

 مكتوب بها أسئلة تختلف من عن أسئلة الطاولة األخرى .
 وزع المشاركين إلى إلى ثالث مجموعات وأعط اسًما لكل مجموعة )السوقية، الفنية،المالية(. -
تجلس على الطاولة األولى والتي  تحتوي على االسئلة اآلتية:ما اطلب من مجموعة )الدراسة السوقية( أن  -

 مفهوم الدراسة السوقية؟،وما أهميتها؟،وضح الجوانب االساسية للدراسة السوقية؟.
اطلب مجموعة )الدراسة الفنية( أن تجلس على الطاولة الثانية تحتوي الورقة على االسئلة اآلتية: ما مفهوم   -

 هميتها؟،وضح الجوانب االساسية للدراسة الفنية؟. الدراسة السوقية؟،وما أ 
اطلب مجموعة )الدراسة المالية( أن تجلس على الطاولة الثالثة تحتوي الورقة على االسئلة اآلتية: ما مفهوم  -

 الدراسة المالية؟،وما أهميتها؟،وضح الجوانب االساسية للدراسة المالية؟.        
 ( دقيقة لالجابة على األسئلة .20األولى واعط المشاركين مدة )وجه المشاركين إلى ابتداء الجولة  -
( دقيقة ، اطلب من كل مجموعة االنتقال إلى الطاولة المجاورة لهم ليبدوا جولة جديدة 20بعد انتهاء ) -

( دقيقة لقراءة االسئلة واجاباتها ومناقشة ذلك معا ،وجة المجموعات إلى انه يحق لهم  ابقاء 20مدتها )
 د عند الطاولة األساسية للمجموعة لشرح ما حدث في الجولة السابقة.شخص واح

( دقيقة ، اطلب من كل مجموعة االنتقال إلى الطاولة المجاورة لهم ليبدوا جولة 20مرة آخرى بعد انتهاء ) -
 ( دقيقة لقراءة االسئلة واجاباتها ومناقشة ذلك معا.20جديدة مدتها )
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 على جميع االسئلة وتناقشوا باجاباتها وكونوا فكرة شاملة عن الموضوع  وجة المشاركين انهم جميعا اطلعوا -
 المرحلة االخيرة من المقهى  تسمى الحصاد بحيث يتم عرض وجهات النظر النهائية  لكل مجموعة. -
 ( دراسة الجدوى.5-4ناقش المشاركين  في عناصر دراسة الجدوى مسترشدا بالنشرة ) -
 ( جدوى مشروعي.2-4بئة ورقة العمل )كمجموعات اطلب من المشاركين تع -
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 تقييم اليوم التدريبي

 اوراق العمل

 البطاقات

 النشرات التربوية
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 تقييم اليوم التدريبي

 المستوى الثاني 2 المستوى الثالث 1 المستوى الرابع المستوى 
3 

 الرقم األداء 4 المستوى األول

ال يوجد لدي معرفة  
 الريادةبمفهوم 

لدي بعض المعرفة 
 بمفهوم الريادة

لدي معظم المعرفة 
 بمفهوم الريادة

لدي معرفة كاملة بمفهوم 
 الريادة

 .1 الريادة

لدي معرفة كاملة  
 بصفات الريادي

لدي معرفة كاملة بصفات 
 الريادي

لدي معرفة كاملة 
 بصفات الريادي

لدي معرفة كاملة 
 بصفات الريادي

صفات 
 الريادي

2. 

يوجد لدي معرفة ال  
بإنشاء فكرة مشروع 

 مبتكرة

لدي بعض المعرفة 
بإنشاء فكرة مشروع 

 مبتكرة

لدي معظم المعرفة 
بإنشاء فكرة مشروع 

 مبتكرة

لدي معرفة كاملة بإنشاء 
 فكرة مشروع مبتكرة 

 الفكرة المبنكرة
 

3. 

 معرفة لدي يوجد ال 
 مشروع فكرة بإنشاء

 أداة باستخدام
SCAMBER 

 المعرفة بعض لدي
 مشروع فكرة بإنشاء

 أداة باستخدام
SCAMBER 

 المعرفة معظم لدي
 مشروع فكرة بإنشاء

 أداة باستخدام
SCAMBER 

لدي معرفة كاملة بإنشاء 
فكرة مشروع باستخدام 

 SCAMBERأداة 

SCAMBER 
 أداة
 

4. 

ال يوجد لدي معرفة  
بتحديد التكاليف 
 الالزمة إلنشاء مشروع

لدي بعض المعرفة 
بتحديد التكاليف الالزمة 

 إلنشاء مشروع

لدي معظم المعرفة 
بتحديد التكاليف 
الالزمة إلنشاء 

 مشروع

لدي معرفة كاملة بتحديد 
التكاليف الالزمة إلنشاء 

 مشروع

 .5 التكاليف

ال يوجد لدي معرفة  
بتمييز المواصفات 

 الفنية لمشروع

لدي بعض المعرفة 
بتمييز المواصفات الفنية 

 لمشروع

لدي معظم المعرفة 
بتمييز المواصفات 

 الفنية لمشروع

لدي معرفة كاملة بتمييز 
المواصفات الفنية 

 لمشروع

المواصفات 
 الفنية

6. 

ال يوجد لدي معرفة  
بتحديد رأس المال 
 الالزم لتأسيس مشروع

لدي بعض المعرفة 
بتحديد رأس المال الالزم 

 لتأسيس مشروع

لدي معظم المعرفة 
المال بتحديد رأس 

الالزم لتأسيس 
 مشروع

لدي معرفة كاملة بتحديد 
رأس المال الالزم 

 لتأسيس مشروع

 .7 رأس المال

ال يوجد لدي معرفة  
بالبحث عن مصادر 
التمويل الالزمة 

 لمشروع

لدي بعض المعرفة 
بالبحث عن مصادر 
 التمويل الالزمة لمشروع

لدي معظم المعرفة 
بالبحث عن مصادر 
التمويل الالزمة 

 لمشروع

لدي معرفة كاملة 
بالبحث عن مصادر 
 التمويل الالزمة لمشروع

مصادر 
 التمويل

8. 
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 (1-4ورقة عمل رقم )

افترْض أنَّك  تعمُل في شركة  لصنِع األقالِم، وأنَّ عدًدا من  المنافسين  قْد ظهر  في اآلونِة األخيرِة، فأرْدت  أْن 
نت  ُمنت ِجك  مْن ُمنت جاِت المنافسيِن، وجذِب أكبِر عدد  ممكن  من  الزبائِن. وها أتأتي  بأفكار  جديدة  مختلفة  لتمييِز 

ُق على غرابًة التي ُيمِكُن بها التفوُّ  اآلن  في اجتماع  مع  فريِق العمِل بالشركِة للتفكيِر في أكثِر األفكارِ 
.  المنافسين 

مّ  ممك بتكارِ اعمْل أنت  وأفراُد الفريِق على ا  :*ِن من  األفكاِر الجديدِة كما هو  ُمبيٌَّن في الجدوِل اآلتيأكبِر ك 
 الجديدةُ  الفكرةُ  األصليةُ  الفكرةُ  الطريقةُ 

ِّ  
ِِِّّّل ِّبد 

ِّ 
 ِّر ِّكب 

 
ر ِِّّ/ر ِّ/صغ  

ِِِّّّغي 

ِِّّ/ل ِّأز ِّ
 
ِّ/احذف

ِّأ ِّلغ 

ِِّّ

ِِِّّّاستخدام ِِّّد ِّأع ِّ

ِّ 
 
ِّوف  ِِّّ/ق 

ِّ/ل ِّعد 

ِّ 
ِّكي 

 
ِّف

ِِّّ

ِّ ِّأض 
 
ِّ/ادمج ِِّّ/ف

ِّ
 
ِّاربط

 ِّ

ِِّّد ِّأع ِّ ِّ/ترتيب 

ِّ ِِّّ/اعكس  ِّاقلب 

ِِّّ

ِّملحوظ* ِّ:تان 

ِّانتباه ِِّّ-1ِّ ِّاِّالفت  ِّفيِِّّأجزاء ِِّّإلىِّوجود ِِّّلطلبة  ِِّّبعض 
م
ِّال

 
ِّنت ِّمك ِّالِّيمِِّّجات  ِِّّهاِّفيِّأداة ِّتغطيتمِِّّنم

 
ِّاسكامبرِّأحيان

 
ِِّّ؛ِّإذ اشِّليس 

 
ِّاستخداممِِّّرط

اِّهاعناصر ِّ ِّ.جميع 

ِّ2ِّ–ِِّّ ِّأن 
 
ِِّّاألفكار ِِّّأخبر ِّالطلبة

 
هاِّالوارد ِِّّالجديدة ِِّّذكرم ِِّّفيِّالجدول 

 
ِّفقط ِِّّهي 

 
ِّإلىِّأمثلة م  هم زم  

 
حف

م
ِّوِِّّ،التفكير ِِّّت ِِّّار ِّأفكِّابتداع   .مختلفة 
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 (2-4ورقة عمل رقم )

 ثانيا: دراسة السوق:

 قم بدراسة السوق المستهدف ثم لخص النتائج وفقا لما يأتي:

 .ا(قيقً د هؤالِء الزبائِن تحديًدا تحديدُ  يجبُ )؟ مْ كُ تَّ خاص ج  نت  المُ  مُ لهُ  مون  قدِّ ستُ  الذين   الزبائنُ  نِ م    -1

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 أوال: صف فكرة مشروعك وفقا للبيانات اآلتية:

ِّ

ِِّّالمشروعِ  فكرةِ  وصفُ 

 التي المشكلةُ  أوِ  الحاجةُ 
 .عِ المشرو  فكرةُ  تناوُلهات

 

  : الفكرةُ 

 ،)سلعةٌ  الفكرةِ  جُ نت  مُ 
 .(خدمةٌ 

 

  .الفكرةِ  هدفُ 

على  ةِ الفكر  تطبيقِ  كيفيةُ 
 .الواقعِ  أرضِ 

 

 لتنفيذِ  الالزمُ  الزمنُ 
 .الفكرةِ 
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 ؟ُهمْ رغباتُ و  الزبائنِ هؤالِء  ما حاجاتُ  -2
--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 ؟مْ هِ ا لديْ مرغوبً  مْ لهُ  هُ ون  مقدِّ الذي ستُ  ج  نت  المُ  أنَّ  ون  تكتشف مْ كُ تْ التي جعل ُهمُ تصرفاتُ  أوْ  الزبائنِ  ما سلوكاتُ  -3
--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 ؟ذلك   ؟ كيف  نشودة  الم األهداف   مُ كُ مشروعِ  فكرةُ  قُ حقِّ ستُ  هلْ  -4
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 ؟للزبائنِ  جِ نت  المُ  ما فائدةُ  -5
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 ؟همْ  نْ ؟ م  مْ لكُ  ن  و منافس فِ ستهد  المُ  في السوقِ  يوجدُ  هلْ  -6
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

دوا -7  ؟مْ لكُ  منافسين   ثالثةِ  لِ ألوَّ  ةِ القوَّ  مواطن   حدِّ
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 ؟مْ كُ جِ نت  في مُ  ةِ القوَّ  مواطنُ ما  ؟المنافسين   جاتِ نت  على مُ  ق  يتفوَّ  أنْ  مْ كُ جِ نت  ُيمِكُن لمُ  كيف   -8
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--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

 

 حدد متطلبات مشروعك وفقا لما يأتي: .أ
 .جِ نت  المُ  لتصنيعِ  الالزمةُ  واآلالتُ  والوسائلُ  والموادُ  األدواتُ حدد  .1

 الكميةُ  واألدواتُ  الموادُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .اهبراتِ وخ ا،هومهاراتِ  ا،ها لقدراتِ وفقً  جِ نت  المُ  صنعُ ( التي ُيمِكُنها البشريةُ  )المواردُ  العمالةُ حدد  -2
 العددُ  العمالةُ 
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 .هِ إليْ  الوصولِ  ، وسهولةُ فِ ستهد  المُ  السوقِ  من   هُ وقربُ  ،للمشروعِ  الجغرافيُّ  الموقعُ حدد  -3
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 .المواصالتِ  فرِ ا، ومدى تو هِ جاتِ نت  مُ  أوْ  المشروعِ  إلى مكانِ  الزبائنِ  وصولِ  كيفيةُ حدد  -4
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

------------------------------ 
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 حدد تكاليف المشروع  كما يأتي: .ب
 جميِعها: المشروعِ  تكاليفِ  حدد .1

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

  

                              أْي: ؛جِ نت  المُ  من   الواحدةِ  الوحدةِ  إنتاجِ  ةِ تكلف حدد .2
 .الزمنيةِ  ةِ المدَّ  في تلك   جةِ نت  المُ  الكليةِ  الكميةِ ÷  دةِ حدَّ المُ  الزمنيةِ  ةِ في المدَّ  اإلجماليةُ  لمشروعِ ا تكاليفُ   

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 :اإلجماليةِ  لمشروعِ ا تكلفةِ  حدد .3
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 حدد ------------------------------------------------------------
 :الواحدةِ  للوحدةِ  السعرِ 

----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

 :المشروعِ  لتنفيذِ  ( المطلوبِ المالِ  )رأُس  المبلغِ  حدد  .4
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----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 ، وكيفية سداده.هِ عليْ  الحصولِ  قِ ائ، وطر المشروعِ  تنفيذِ  لبدءِ  الالزمِ  التمويلِ  حجمِ  حدد  .5
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 حدد--------------------------------------------------------------

 .الواحدةِ  لوحدةِ ل البيعِ  في سعرِ  ةً مضروب عة  يالمب جِ نت  المُ  يساوي كمية   حيثُ ب ،المبيعاتِ  ( من  )اإليراداتُ  العائدِ 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

 .اإلجماليةِ  لمشروعِ ا تكلفةِ  – المبيعاتِ  من   العائدُ  :لمشروعِ ا ربحِ  تحديدُ  .6
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 ( :1-4)بطاقات

 طرق توليد األفكار 
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 االستعارةُ : (1)البطاقةُ 

 

يتمثَّلُ ذلَك في أْخِذ فكرةٍ موجودةٍ في حقٍل ُمعيٍَّن، ثمَّ إسقاِطها في حقٍل آخَر، مثلُ استنباِط  

المهندسيَن نموذَج طيراٍن مستوًحى مْن بعِض الطيوِر؛ لإلفادِة مْنهُ في مجاِل صناعِة 

 .إلنسانِ وفي معظِم األحياِن تكوُن االستعارةُ مْن مجاِل الطبيعِة إلى مجاِل ا. الطيرانِ 

أنتُم اآلَن تُمث ِلوَن مجموعةً مَن المهندسيَن المتخصصيَن، فكيَف يُمِكنُُكُم اإلفادةُ مْن 

 طبيعِة مياِه البحِر الجاريِة في مجاِل صناعِة السياراِت؟
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 األحالُم والخياالتُ : (2)البطاقةُ 
 

 فإذا تخيَّْلَت مثاًل أنَّكَ . األحالمُ ال حدودَ لها، وهَي تأخذَُك بعيدًا في عالَِم األفكاِر اإلبداعيةِ  

أصبْحَت وزيًرا للتربيِة والتعليِم، فما القراراُت التي ستتخذُها لحفِز الطلبِة إلى االبتكاِر 

 واإلبداعِ؟
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 األسئلةُ غيُر المألوفةِ : (3)البطاقةُ 

 

 :األمثلِة على األسئلِة غيِر المألوفةِ مَن 

    ما سرعةُ هدفَِك؟   - 

       ما لوُن طموِحَك؟      - 

 ما طعُم الحياِة لدْيَك؟              - 

 ما رائحةُ الخيِر؟ - 

فكيَف يُمِكنُُكُم اإلفادةُ مْن الُمحل ِليَن الكيميائييَن، أنتُم اآلَن تُمث ِلوَن مجموعةً مَن 

 اآلخريَن؟ مختبِرُكُم العمليِة في ابتكاِر ُمنتَجٍ يتيُح لُكْم قراءةَ أفكارِ تجارِب 
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 ؟...فماذا... لوْ : (4)البطاقةُ 

 

 لْو حدَث كذا وكذا، فماذا ستكوُن النتيجةُ؟: اسأْل نفَسكَ  

وجودٍة جيدٍة، فماذا سنفعُل؟ لْو طرَحِت الشركةُ المنافسةُ ُمنتًَجا جديدًا بسعٍر أقلَّ  

إذْن، يجُب أْن نكوَن . سيتعيَُّن علْينا طرُح ُمنتَجٍ جديٍد ُمنافٍِس في السعِر والجودةِ 

 .مستعديَن لذلكَ 

لْو طرَحِت الشركةُ . أنتُم اآلَن تُمث ِلوَن مجلَس إدارِة شركٍة متميزٍة للهواتِف الذكيةِ 

 الجسِم، فماذا ستكوُن النتيجةُ؟ ستكوُن النتيجةُ  المنافسةُ هواتَف ذكيةً تُشَحُن عْن طريقِ 

روَن فيأنَّكُ   ... .ْم ستُفك ِ
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 (1-4نشرة )

 الريادة

 

، والبدُء ِبِه، والتركيُز عليِه، وتوفيُر الموارِد الالزمِة لُه وتنظيُمها،  الريادُة: هي  تحديُد فكرة  جديدة  لمشروع  ُمعيَّن 
 والعوائِد المترتبِة على المشروِع.وتحمُُّل المخاطِر 

 
 : أنواع الريادة

، والبدُء ِبِه، والتركيُز عليِه، وتوفيُر الموارِد الالزمِة  ريادة األعمال: -1 هي  تحديُد فكرة  جديدة  لمشروع  ُمعيَّن 
 لُه وتنظيُمها، وتحمُُّل المخاطِر والعوائِد المترتبِة على المشروِع.

الريادة اإلجتماعية: هي االستعانة بأساليب تستخدم في عالم األعمال؛بغية التوصل إلى اثر اجتماعي  -2
 ايجابي ومستدام عبر خلق فرص عمل على أن يعاد استثمار الربح العائد منها في التطوير والتنمية 
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 (2-4نشرة )

 صفات الريادي

 : م، ويعني 1723(. وقْد بدأ  استخداُمُه عام  Entrepreneurالكلمِة الفرنسيِة )مصطلٌح مشتقٌّ من   هو  الرياديُّ
دارِتها لتحقيِق منفعة  ُمعيَّنة . ويرتبُط هذا المصطلُح  الشخص  الذي ُيباِدُر إلى تأسيِس شركة ، أْو تنفيِذ مبادرة  وا 

 اليوم  بخصائِص القيادِة واإلبداِع واالبتكاِر.

 صفات الريادي:
 .القيادةُ  -1
 السعُي وراَء الفرِص. -2
 اإلبداُع واالبتكاُر. -3

 فإنجازُ  ؛عمليٌة تهدُف إلى التأثيِر في سلوِك األفراِد، وتنسيِق جهوِدِهْم لتحقيِق أهداف  ُمعيَّنة  هي   القيادُة:  -1
، بدًءا بالتخطيِط ثمَّ التنفيِذ فالتقييِم، يتطلَُّب قيادًة حكيمًة، وهي  مهمٌة يضطلُع بها 

أيِّ عمل  بصورة  صحيحة 
فق  أسس  شخصية  ومؤسسية . صحيٌح أنَّ القائد  هو  أحُد أفراِد المجتمِع، غير   ُم العمل  ويديُرُه  و  القائُد الذي ُينظِّ

المهاراِت والصفاِت التي ُتميُِّزُه عْن غيِرِه، والتي تجعُلُه أ ْهاًل لتسييِر شؤوِن مجموعة  أنَُّه يمتلُك مجموعًة من  
دة  من  األفراِد؛ سواٌء أكان ْت كبيرًة أْم صغيرًة. وفي ما يأتي أهمُّ هذِه الصفاِت:   ُمحدَّ

ًطا، وُمبِدًعا، و الصفاُت الذاتيُة )الفطريُة(: هي  الصفاُت التي ُتبِرُز القائد  ُمفكًِّرا، ومُ  (1 قادًرا على خطِّ
 استشراِف المستقبِل.

 الصفاُت اإلنسانيُة )االجتماعيُة(: هي  الصفاُت التي ُتبِرُز القائد  متصاًل ُمحفًِّزا. (2
الصفاُت الفنيُة )التخصصيُة(: هي  الصفاُت التي ُتبِرُز القائد  قادًرا على حلِّ المشكالِت، واتِّخاِذ  (3

 القراراِت.
 
 

 
 نصائُح الغتناِم الفرِص: -2

- .  ساِرْع إلى اغتناِم الفرِص، وال تجلْس ُمنتِظًرا إياها؛ فقْد يطوُل انتظاُرك  مْن دوِن تحقيِق مبتغاك 

ًدا في أهميِتها؛ فقْد تكوُن هي  آخر  الفرِص أْو أفضل ها. -  ال ُتهِمِل الفرصة  انتظاًرا لغير ها، أْو تردُّ

لَّ بالحكمِة؛ فال تستعجِل اغتنْم وقت  الفرصِة؛  - ، ولكْن ت ح  ألنَّ زمن ها محدوٌد، ووقت ها غيُر ممدود 
 التصرُّف  قبل  أواِنها، وال تتوان  عِن اغتناِمها.
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 اإلبداُع واالبتكار : -3
هو  القدرُة على رؤيِة ما ال يراُه اآلخرون  بطريقة  غيِر مألوفة ؛ إليجاِد حلول  للمشكالِت المختلفِة بأساليب   اإلبداعُ 

 مميزة  جديدة ، بناًء على عناصر  موجودة  أصاًل.
هو  إيجاُد شيء  جديد  لْم يسبِق استحداُثُه مْن قبُل، أْو تطويُر شيء  موجود  أصاًل بإعادِة تصنيِعِه،  االبتكاُر:

 وهيكلِتِه بطريقة  جديدة  مختلفة  تماًما عِن القديمِة.
 دهما من األدوات األساسية في تطويِر األعمال والُمؤسسات، فاإلبداُع قاإلبداُع واالبتكاُر )على اختالفهما( 

ُيثري المشروع بأفكار  مختلفة غير مألوفة أي لم يسبق لها مثيل، أّما اإلبتكار فإّنه كفيل بخلق ثورة في 
الُمنتجات أو الِخدمات التي تطرحها الشركة من خالل إعادة تصميم بيئة العمل الحالية إلدخال تعديالت على 

 أصاًل. الُمنتج أو إبتكار ُمنتج جديد من المواد واألدوات الموجودة
 
، فإذا كان  الُمنت ُج   فمثاًل، التفكيُر في إنتاِج سيارة  تعمُل بوقود  غيِر تقليديّ  ُيع دُّ إبداًعا مْن دوِن شكّ 

النهائيُّ )السيارُة( قاباًل للتطبيِق العمليِّ والبيِع بسعر  يقبُلُه السوُق، فإنَّ هذا اإلبداع  يصيُر ابتكاًرا أيًضا. وهذا 
.يعني أنَّ اال  بتكار  يمتاُز عِن اإلبداِع مْن حيُث القدرُة على التطبيِق العمليِّ
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 (: الفكرة.3-4النشرة )

 
 

 
 :الرياديةِ من  طرائِق توليِد األفكاِر 

 األسئلُة، بصرِف النظِر عْن منطقيِتها. -
- .  العصُف الذهنيُّ
ُر في العلِم والمعرفِة. -  القراءُة، والتبحُّ
 المشكالِت.حلُّ  -
  

 

 الجديدِة:طرائُق توليِد األفكاِر 

نَّما ُينظ ُر إلْيها بوصِفها فنًّا وعلًما قائًما  ال ُيمِكُن اعتباُر عمليِة ابتكاِر األفكاِر وتوليِدها حكًرا على الخبراِء، وا 
 بذاِتِه ُيمِكُن تعلُُّمُه، والتدرُُّب علْيِه، ثمَّ ممارسُتُه بصورة  تلقائية .

 وهذِه بعُض الطرائِق التي ُيمِكُن استخداُمها في توليِد األفكاِر: 
 
، مثُل استنباِط  االستعارُة: -1 ، ثمَّ إسقاِطها في حقل  آخر  يتمثَُّل ذلك  في أْخِذ فكرة  موجودة  في حقل  ُمعيَّن 

ظِم عِة الطيراِن. وفي معالمهندسين  نموذج  طيران  مستوًحى مْن بعِض الطيوِر؛ لإلفادِة مْنُه في مجاِل صنا
 .األحياِن تكوُن االستعارُة مْن مجاِل الطبيعِة إلى مجاِل اإلنسانِ 

 

، فكيف  ُيمِكُنُكُم اإلفادُة مْن طبيعِة مياِه البحِر الجاريِة  أنتُم اآلن  ُتمثِّلون  مجموعًة من  المهندسين  المتخصصين 
 في مجاِل صناعِة السياراِت؟

 مثاٌل:

تصنيُع سياراٍت وقوُدها الماُء بداًل مَن البنزيِن أِو الكهرباِء عن  طريِق تحليِل جزيئاِت المياِه، وتوليِد  
ها في أثناِء الجريانِ   .الطاقِة من 
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لخياالُت ااألحالُم ال حدود  لها، وهي  تأخُذ الفرد  بعيًدا في عال ِم األفكاِر اإلبداعيِة. وكذا  :األحالُم والخياالتُ  -2
 التي ُتع دُّ من  

التي تساعُد على التفكيِر بطرائق  جديدة  ابتكارية ، أِو النظِر إلى المألوِف بصور  غيِر مألوفة . الطاقاِت الخاّلقِة 
وقِد استخدم  معظُم عظماِء العال ِم )نساًء، ورجااًل( هذِه الطاقة  في التأسيِس لحياِتِهُم الناجحِة؛ إْذ تخيَّلوا في 

، ِؤ على تخيُِّل اإلنجازاِت العظيمِة، والعمِل على تحقيِقها  أذهاِنِهْم ما يريدون   .وأصبحوا عظماء  بعد  التجرُّ
ُيع دُّ الخياُل مصدر  اإللهاِم واإلبداِع؛ فقْد أشار  آينشتاين إلى أنَّ معظم  أفكاِرِه كان ْت نتاج  أحالِم يقظِتِه أْو 

ْن تطبيِقِه نظريًة عقليًة ُمعيَّنًة. ولّما كان  اإلبداُع ناتًجا من  القدرِة على النظِر إلى خياالِتِه، وأنَّها لْم تأِت م
مبدعين    األشياِء مْن زوايا مختلفة  جديدة  اعتماًدا على الخياِل؛ فإنَّ هذا ُيؤكُِّد وجوب  تنميِة الخياِل لكْي نصبح  

 .  ومبتكرين 
 

 لبِة إلى االبتكاِر واإلبداِع؟ما القراراُت التي ستتخُذها لحفِز الط

 مثاٌل:

تصميُم منهاٍج ُيواِئُم نظاَم محاكاِة الواقِع، مثُل تدريِس وحدِة )أجزاُء الجسِم( في مبحِث األحياِء من  خالِل  -
 رحلٍة افتراضيٍة داخَل جسِم اإلنساِن، اعتماًدا على التطوراِت التكنولوجيِة الهائلِة.   

على التعلُِّم باللعِب فقط ، مثُل جعِل محتوى الرياضياِت أنشطًة تفاعليًة، اعتماًدا على تصميُم منهاٍج قائٍم  -
ُع التفكيَر، والحساَب، وتطبيَق المعادالِت المختلفِة.  األلعاِب التي ُتشجِ 

 تضميُن المرحلِة الثانويِة بعَض التخصصاِت الُمبتَكرِة، مثُل: الطاقِة المتجددِة، والريادِة، وتأسيسِ  -
الشركاِت، فضاًل عِن التخصصاِت التي تلزُم السوَق، أو  إلغاُء الكتِب المدرسيِة، وعمُل حقائَب إلكترونيٍة 

 تتضمَُّن أنشطًة تفاعليًة. 
ُه أسئلًة غريبًة غير  مألوفة ، ثمَّ األسئلُة غيُر المألوفِة:  -3 مْن طرائِق تنميِة اإلبداِع لدى الفرِد أْن يسأل  نفس 

ُه قادًرا على إدراِك ما وراِء هذِه األسئلِة، وتخيُِّل ُيفكِّر   فيها، ويحاول  اإلجابة  عْنها، وبمروِر األياِم سيجُد نفس 
 أبعاِدها.

 وهذِه بعُض األمثلِة على األسئلِة غيِر المألوفِة:

؟   -      ما سرعُة هدِفك 

؟      -         ما لوُن طموِحك 

؟              -   ما طعُم الحياِة لدْيك 

 ما رائحُة الخيِر؟ - 



105 
 

 
 
 
... فماذا...؟ -4 : لْو حدث  كذا وكذا، فماذا ستكوُن النتيجُة؟: لو  ك   اسأْل نفس 

عْن طريِق فإنَّ كلمة  )لْو( هي  مفتاُح عمِل الدماِغ، وُمحفُِّز شرارِة اإلبداِع، وسبيُل توليِد األفكاِر المبدعِة المبتكرِة. 
ل  وهلة ، بيد  أنَّها في الحقيقِة رائعٌة  استخداِمها في صياغِة األسئلِة ُيمِكُن اإلتياُن بأفكار  قْد تكوُن غير  مألوفة  أوَّ
، مْن مثِل:  وسابقٌة أوان ها، وما يتعيَُّن علْينا في هذِه الحالِة سوى صياغِة أسئلة  جريئة  مْن دوِن أيِّ قيد  أْو شرط 

ِء، رغَّْبنا المواطنين  في تركيِب خاليا شمسية  فوق  بيوِتِهْم لتوليِد الكهرباِء، وبيِع الفائِض مْنها لشركِة الكهربا لوْ  -
 فماذا سيحدُث؟

لْو أنشأ ْت كلُّ وزارة  في المملكِة مدرسًة خاصًة بها، واستقطب ِت المواهب  التي تلزُمها )مثُل إنشاِء وزارِة  -
 للغاِت العالميِة يكوُن خريجوها سفراء  يتحدثون  خمس  لغات  مختلفة (، فماذا ستكوُن النتيجُة؟الخارجيِة مدرسًة 

، ولكنَّ الشعور  بذلك  ليس  نابًعا مِن استحالِة تطبيِقها، بْل  قـْد يبدو هذا النوُع من  األسئلِة غير  ممكن  أْو مستحيل 
بعد   -بِة األشياِء الجديدِة. غير  أنَّ قراءة  األسئلِة غيِر المألوفِة من  التفكيِر المتحفِظ المحدوِد، والخوِف مْن تجر 

ْت معقولًة ومنطقيًة بعد  كلِّ قراءة  جديدة . -صياغِتها مرَّتيِن أْو ثالِث مّرات    سُتظِهُر أنَّها أصبح 

 

ِت الش ُن عْن  ركُة المنافسُة هواتف  أنتُم اآلن  ُتمثِّلون  مجلس  إدارِة شركة  متميزة  للهواتِف الذكيِة. لْو طرح  ذكيًة ُتشح 
 ْم سُتفكِّرون  في... .أنَّكُ  طريِق الجسِم، فماذا ستكوُن النتيجُة؟ ستكوُن النتيجةُ 

 مثاٌل:

 سُنقلِ ُل سعَر ُمنَتِجنا. -
 .سنهتمُّ أكثَر بجودِة ُمنَتِجنا -
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 (4-4النشرة )
 (SCAMPERأداة سكامبر ) 

 

ِتك  على تجاُوِز (: SCAMPER) أداُة سكامبر ُيمِكُنك  استخداُم هذِه األداِة في تنميِة قدراِتك  اإلبداعيِة، ومساعد 
. وهي  تقوُم على افتراِض أنَّ كلَّ جديد  هو  أصاًل تعديٌل على شيء  كان   أيِّ تحديات  تعترُض تنفيذ  مشروِعك 

 األسئلِة المختلفِة.موجوًدا مْن قبُل، وذلك  باستخداِم قائمة  من  
ر  روبرت إيبرلي طريقة  ) ُل فكرِة SCAMPERلقْد طوَّ ( في بدايِة السبعينياِت، مْن قائمة  مبدئية  بناها ُمؤصِّ

.  العصِف الذهنيِّ أليكس أوزبورن، ومنُذ ذلك  الوقِت بدأ  استخداُم هذِه الطريقِة ينتشُر على نطاق  واسع 
 

 إلى نظرِتك   لتغييرِ  ُل طريقًة مختلفةً مثِّ يُ  (SCAMPER) مْن حروِف كلمةِ حرف   كلَّ تجدُر اإلشارُة إلى أنَّ 
 :جديدة   أفكار   على توليدِ  ك  تِ ساعدمو  ،ك  التي تواجهُ  لتحدياتِ ا
● S = Substitute       

 .ل  : بد 

●     C = Combine  أض : 
 
 .ف

●     A = Adapt  
 
  .ق  : وف

●     M = Magnify  
 .ر  : كب 

●     P = Put to Other Uses  استخدام   د  : أع. 

●     E = Eliminate  ل  : أز. 

●     R = Rearrange or Reverse  ترتيب   د  : أع.ِّ

 

 ؟ األداةُ  هذهِ  مُ متى ُتستخد  ِّ-
 ؟مُ فيم  ُتستخد   -
 

ُتستخدْم هذه األداة عندما ُنريد تطوير  نموذج عمل جديد، ُمنتج جديد، أو إضافة خصائص جديدة للمنتج، حيث 
كأداة للعصف الذهنّي فهي ُتشجنا على اإلتيان بأفكار جديدة والبناء  SCAMPERيمكننا هنا االستفادة من 

 على األفكار الموجودة لدينا.
 

 جِ نت  المُ  في هُ تبديلُ  يجبُ  الذي ماف ،األفضلِ  إلى ر  يتغيَّ  أنْ  ة  طيشر  الفكرةِ  أوِ  جِ نت  المُ  في ما ء  شي تبديلُ   :لْ بدِّ  -
 أوْ  ،هامنْ  تي ُصِنع  ال المادةِ  تغييرُ  أوْ  ،هِ ناتِ كوِّ مُ  تغييرُ  ُيمِكنُ  هلْ  ؟هُ محلَّ  يحلَّ  أنْ  ُيمِكنُ  ماذا ؟أفضل   يصبح   حتى
 ؟ آخر   مكان   في هُ وضعُ  أوْ ، مختلفةً  هِ تِ قوَّ  جعلُ 
ِّ:مثال ِّ
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 مع   (لكالسيكيَّ االتقليديَّ ) الخيار   يوم  ال تِ التي صار   ،رة  الُمحمَّ  االبطاط الشهيرةِ  العالميةِ  المطاعمِ  أحدِ  استخدامُ ِّ
.وقت   سائدةً  ْت التي كان   االبطاط رقائقِ (، بداًل مْن برجر) وجبةِ  أيِّ    ئذ 
 

 يصبح  ل الشيءِ  إلى فكرة   إضافةُ  وْ أ ا،واحدً  اشيئً  لتكون   هابعِض  مع   األشياءِ  تجميعُ ِّ:/ اربطْ / ادمجْ ْف أِض ِّ-
 ا.معً  شيئينِ  دمجُ  أوْ  ،أفضل  
  :مثالٌ 
 ة  خاص ات  وجبتضاُف إلى  مجانية   اياهد صنعِ  ؛ بغية  األطفالِ  أللعابِ  عالمية   شركة   مع   المطعمِ   تعاُونُ 

  .ألطفالِ با
 

 في يرُ يالتغ ِتِه؛ أيِ موافقو ، ِتهِ تسويو  ،هِ تلطيفِ و  ،هِ تعديلِ و  ،هِ ضبطِ و ، الشيءِ  تشكيلِ  إعادةُ ِّ:ْف / كيِّ لْ / عدِّ قْ وفِّ ِّ-ِّ
 األشياءُ  ماف ،الجديدةِ  ِتهِ حال مع   يتناسب   أوْ  ،الجديدةِ  ِتهِ بيئ مع   ف  حتى يتكيَّ  هِ خصائِص  أوْ  الشيءِ  مواصفاتِ 

 ؟آخر   لشيء   هة  شابِ مُ  بطريقة   شيًئا نصنع   أنْ  ُيمِكنُ  هلْ  ها؟تعديلُ  ُيمِكنُ  التي
 :مثالٌ 

 سباقِ ال ( من  Drive throw) مْنها دون  النزولِ  مْنهُ  وجبة   وشراءِ  ،المطعمِ ب السيارةِ  مرورِ  فكرة   المطعمِ  يحاءُ است 
ة   بمحطات   السباقِ  تمرُّ سيارةُ  ؛ إذْ للسياراتِ  عالميِّ ال   ا.عً ير س بالوقودِ  دِ التزوُّ  أوِ  ،اإلطاراتِ  لتبديلِ  عدَّ
 

إحداُث  أوْ  ،هِ شكلِ و  ،هِ رائحتِ و  ،هِ صوتِ و  ،هِ حركتِ و  ،هِ لونِ  يرُ تغيو ، هُ تصغيرُ و ، الشيءِ  تكبيرُ ِّ:غيِّْر / ْر /صغِّ ْر كبِّ  -
 .بهِ  خاصة   أشياء   في تغييرات  
 :مثالٌ 

 الكبيرةِ  (البرجر) وجبةِ  فكرةِ ؛ ما أّدى إلى انتشاِر األرباحِ  لجنِي المزيِد من   (البرجر) وجبةِ  حجم   المطعمِ  يادةُ ز 
إحدى ؛ ما دفع  يةِ العرب شعوبِ جذًبا لل أكثر   لجعِلها األوسطِ  الشرقِ وكذا تغييُر شكِل الوجبِة في دوِل  الُمبتك رِة.
 ها.تِ خاص التقليديِّ  الخبزِ  بدل   عربيّ   بخبز   (برجر) وجباتِ إلى إعداِد  العالميةِ  المطاعمِ 

 

 ؟الجديدةُ  االستخداماتُ  ماف، أصاًل  هاأجلِ  منْ  ع  ُوِض  التيتلك   غيرِ  ألغراض   الشيءِ  عمالُ استِّ:ِد استخدام  أعِ  - 
 ؟مُ ستخد  يُ  كيف   ؟مُ ستخد  متى يُ  ها؟في مُ ُيستخد   التي خرى األُ  األماكنُ  ما

 :مثالٌ 
نشما، و  موقع   رِ يتطو ب وذلك  خرى، أُ  دخل   مصادرِ  تطويرِ بغية   العقاراتِ  في مجالِ  المطعمِ  رُ ااستثمِّ  مطعم   اءِ ا 

في  عشرةً  للمطعمِ  فَّر  التجاريِة؛ ما و  العالمةِ  استخدامِ  (امتياز  حقَّ ) وُيمن حُ  ،اإليجار   يدفعُ  ر  ستثمِ لمُ  أجيِرهِ ثمَّ ت فيِه،
  ِه.أرباحِ  منْ  المئةِ 

 

 ُيمِكنُ  الذي ما ؟هُ منْ  التخلُص  ُيمِكنُ  الذي ماف، األشياءِ  بعضِ  منْ  التخلُص  أوِ  ،اإلزالةُ ِّ:لغِ أ/ / احذْف لْ أزِ ِّ-
 ؟هُ تبسيطُ  ُيمِكنُ  الذي ما ؟هُ إزالتُ 
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 :مثالٌ 
ها منْ  جزء   كلِّ  وبيعِ  ،التقليديةِ  (البرجر) وجبةِ  منْ  جزء   على استبعادِ  قومُ ( التي تالخمسِ  )قائمةُ  فكرة   المطعمِ  تقديمُ 

 .السعرِ  تقليلِ  لقاء   ة  د  على حِ 
 

 ، أوْ التوزيعِ  إعادةُ  أوْ  ،التجميعِ  إعادةُ  أوْ  ،النمطِ  أوِ  ،الشكلِ  أوِ  ،الترتيبِ  تغييرُ ِّ:/ اقلْب اعكْس  /ترتيب   دْ أعِ  -
  .تصميمِ ال أوِ  ،ءِ بناال ، أوِ شكلِ ال في تغيير   إحداثُ 
 :مثالٌ 
 خالًفاها، ون  أواًل ثمَّ يتناول الوجبةِ  ثمن   يدفعون   الزبائنِ  بجعلِ  ؛المطاعمِ  مرتاديل جديدةً  تجربةً  المطعمِ  تقديمُ 

 خرى.األُ  لمطاعمِ ل
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 (5-4نشرة )
ِّدراسة الجدوى 

ِّ

  :االقتصادية الجدوى 
 مخاطر يلوتقل، تنفيذ إمكانية لمعرفة تحليلها ثم ومن مقترح مشروع عن المعلومات جمع عملية عن عبارة هي

 .احتياجاتهو  المحلي بالسوق  مقارنة خسارته أو المشروع هذا نجاح مدى معرفة يجب وبالتالي. المشروع وربحية
 

 تتكون دراسة الجدوى من ثالث عناصر اساسية بحيث يشكل كل عنصر منها دراسة معينة كاالتي:
 السوق  الدراسة -1
 .الفنية الدراسة -2
 .المالية الدراسة  -3

 هذهِ  منْ  ادةُ ف، واإلفِ ستهد  المُ  السوقِ ب المتعلِّقةِ  لمعلوماتِ ل ، وتفسير  ، وتحليل  جمع   عمليةُ دراسُة السوِق: 
 الزبائنِ ب لخاصةِ ا المعلوماتِ  وتفسيرِ  تحليلِ  فضاًل عنْ ، في السوقِ  هِ بيعِ ل جديد   ج  نت  مُ  طرحِ  قبل   المعلوماتِ 
 . ج  نت  لمُ قْد يشترون  ا الذين   والمحتملين   الحاليين  
 :السوقِ  دراسةِ  مزايا

، الزبائنِ  حاجاتِ  تعرُّفِ  على السوقِ  دراسةُ  تساعدُ  فين   لُهْم، المناسبةِ  واألسعارِ  وأذواِقِهْم، ورغباِتِهْم، الُمستهد 
، الصحيحِة  راراتِ الق اتخاذِ  منِ  الُمنت جاتِ  أصحاب   ُتمكِّنُ  التي الالزمةِ  المعلوماتِ  توفيرِ  عنْ  فضاًل  والمنافسين 

 من خالل المقابالت واالستبيانات وغيرها من الطرق المستخمة في جمع البياناتعن السوق المستهدف. 

 :السوقِ  دراسةِ  مزايا أبرزُ  يأتي ما في

 .الُمستهد فِ  السوقِ  في طرِحهِ  عند   الجديدِ  للُمنت جِ  الزبائنِ  تقبُّلِ  مدى تحديدُ  -1
 <الُمستهد فِ  السوقِ  في الُمنت جاتِ  بيعِ  إمكانيةِ  مدى بيانُ   -2
؛ الزبائنِ  مع   الجيدُ  التواصلُ   -3  رضاُهْم، رجةِ ود ومتطلَّباِتِهْم، حاجاِتِهمْ  معرفةِ  على يساعدُ  ما الحاليين 

 الُمنت جاتِ  جودةِ  لتحسينِ  مقترحاِتِهمْ  منْ  واإلفادةِ 
 لسوقِ ا أحوال   يدرسون   الذين   الُمنت جِ  أصحاب   ألنَّ  كبيرة ؛ بصورة   المحتملةِ  المخاطرِ  من   التقليلُ  -4

ة   حقيقية   معلومات   على سيعتمدون   ِف، السوقِ  من   ُمستم دَّ  منْ  ودقَّةً  صواًبا ر  أكث قراراُتُهمْ  فتكونُ  الُمستهد 
 .السوقِ  أحوال   يدرسون   ال الذين   الُمنت جاتِ  أصحابِ  قراراتِ 

ِتِهْم؛ مواطنِ  وتعرُّفُ  السوِق، في الموجودين   المنافسين   إلى التعرُّفُ   -5 قِ ا على يساعدُ   ما قوَّ  .علْيِهمْ  لتفوُّ
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 :الجوانب األساسية لدراسة السوِق)مجاالت الدراسة السوقية (   

 توصيف المنتج سواء سلعة أو خدمة .  .1

ن حيث م واحتياجاتهم ومستواهم االقتصاديمن جنسهم وعددهم وتعليمهم واذواقهم  توصيف المستهلكين .2

  الدخل  ومكان السكن... 

توصيف السوق وحجمة الحالي والمستقبلي والمنافسين وأسعار السلع المثلية والقوانين المحددة لتداول  .3

 السلعة أو لتسعيرها . 

 تحديد مدي تجاوب السوق لفكرة المنتج أو الخدمة الجديدة التي يسعى المشروع لتقديمها .  .4

الخدمة ب الكلي والعرض الكلي للسلعة ا و نصيب السلعة أو الخدمة من الفجوة التسويقية ) الفرق بين الطل .5

 ( وبالتالي تحديد الطاقة اإلنتاجية والرقم المتوقع للمبيعات . 

قامة سامهأق وتشييد وتنفيذ المشروع بإنشاء مرتبط هو كـل ما الفنية بالدراسة والمقصود :الفنيةدراسُة ال  اآلالت وا 
 يلزم للبدء بتشغيل المشروع. وعمالة  وما مستلزمات من احتياجاته وتحديد والمعدات

 

 تكمن أهمية دراسات الجدوى الفنية فيما يلي:

 
  .اختيار البدائل الفنية المختلفة التي يحتاجها المشروع، وفحص اآلثار المتوقعة لتلك البدائل 
  .الحكم على مدى توفر المستلزمات الفنية لنجاح المشروع 

 

 

 المشروعِ  لتنفيذِ  التخطيطُ 

 ِتهِ بصور  جِ نت  المُ  تصنيعُ  هُ بُ وما يتطلَّ  مليًّا،ع هِ تنفيذِ  لبدءِ  لزمُ ي لِّ ماك يدِ دلتح مهمًّا المشروعِ  لتنفيذِ  التخطيطُ  ُيع دُّ 
 ما يأتي: تحديد   روعِ على صاحِب المش ؛ وهذا ُيحتِّمُ مْ هِ ورغباتِ  مْ هِ حاجاتِ  لّبييعلى نحو   للزبائنِ  هُ بيعُ ، ثمَّ النهائيةِ 

  
 .جِ نت  المُ  لتصنيعِ  الالزمةُ  واآلالتُ  والوسائلُ  والموادُ  األدواتُ  -
 .اهخبراتِ و  ا،هومهاراتِ  ا،ها لقدراتِ وفقً  جِ نت  المُ  صنعُ ( التي ُيمِكُنها البشريةُ  )المواردُ  العمالةُ  -
 .هِ إليْ  الوصولِ  ، وسهولةُ فِ ستهد  المُ  السوقِ  من   هُ وقربُ  ،للمشروعِ  الجغرافيُّ  الموقعُ  -
 .المواصالتِ  فرِ ا، ومدى تو هِ جاتِ نت  مُ  أوْ  المشروعِ  إلى مكانِ  الزبائنِ  وصولِ  كيفيةُ  -
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المقصود بالدراسة المالية كل ما يرتبط بمصاريف التاسيس وتكاليف التشغيل  وااليرادات  المالية: الدراسة
 على لسنحص أين من،و ال أم مربحة المشروع فكرة واالرباح المقدرة.واهميتها في انها تساعد في تقييم هل

 .المالية المشروع تكلفة النقود،وما هي

 إلنشاءِ  الالزمةِ  كاليفِ الت تحديدِ ب ، وذلك  هِ لتشغيلِ  األمثلِ  الالزمِ  التمويلِ  حجمِ  تحديدِ ب المشروعِ  ربحِ  ُيمِكُن حسابُ 
  .المنشودِ  الربحِ  لتحقيقِ  هِ استخدامِ إدارِتِه و  نِ سْ وحُ  ،الالزمِ  على التمويلِ  الحصولِ  ، وكيفيةِ هِ وتشغيلِ  المشروعِ 

  :وفي ما يأتي الخطواُت الواجُب اتباُعها عند  حساِب ربِح المشروعِ 

 
يجارِ  ،جِ نت  المُ  صنعِ ل الالزمةِ  واألدواتِ  الموادِّ  تكلفةِ  جميِعها، مثُل: المشروعِ  تكاليفِ  تحديدُ  -1 ، المحلِّ  وا 

 .الموظفين   ورواتبِ 
                                                                                                         أْي: ؛جِ نت  المُ  من   الواحدةِ  الوحدةِ  إنتاجِ  تكلفةِ  تحديدُ  -2

 .الزمنيةِ  ةِ لمدَّ ا في تلك   جةِ نت  المُ  الكليةِ  الكميةِ ÷  دةِ حدَّ المُ  الزمنيةِ  ةِ في المدَّ  اإلجماليةُ  لمشروعِ ا تكاليفُ 
 األدواتِ  كلفةِ ت كلِّها، مثُل: المشروعِ  تكاليفِ  مجموعِ  إيجادِ ب وذلك   ،اإلجماليةِ  لمشروعِ ا تكلفةِ  تحديدُ  -3

  .الموقعِ  وتكلفةِ  ،الموظفين   وأجورِ  ،والموادِّ 
 ويكونُ  ،ربحِ ال هامشِ  مع   الواحدةِ  الوحدةِ  إنتاجِ  تكلفة   يشملُ  ، بحيثُ الواحدةِ  للوحدةِ  السعرِ  تحديدُ  -4

 .للزبائنِ  الشرائيةِ  والقدرةِ  ،فِ ستهد  المُ  في السوقِ  المتداولةِ  ألسعارِ ضمن  نطاِق ا
 .المشروعِ  لتنفيذِ  ( المطلوبِ المالِ  )رأُس  المبلغِ  تحديدُ  -5
 .هِ عليْ  الحصولِ  قِ ائ، وطر المشروعِ  تنفيذِ  لبدءِ  الالزمِ  التمويلِ  حجمِ  تحديدُ  -6
 البيعِ  ي سعرِ ف ةً مضروب عة  يالمب جِ نت  المُ  يساوي كمية   حيثُ ب ،المبيعاتِ  ( من  )اإليراداتُ  العائدِ  تحديدُ  -7

 .الواحدةِ  للوحدةِ 
 .اإلجماليةِ  لمشروعِ ا تكلفةِ  – المبيعاتِ  من   العائدُ  :لمشروعِ ا ربحِ  تحديدُ  -8

 

 لقياس المالية اراتاالختب ببعض والقيام، واإلجمالي الشهري  والربح، للمشروع الكلية التكلفة تحديد يجب وبالتالي
 .المشروع جدوى 
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 اليوم التدريبي الخامس
 

فع اإللكتروني    أنظمة الد 
 

مة:  الُمقد 
ّي، وأهميتها مناقشة مفهوم أنظمة الّدفع اإللكترونب لهذا اليوم التدريبي ن في هذه الورشة الّتدريبّيةالمشاركو  قومي

اًما في تعّرف في الجلسات إسهتوظيف األساليب التدريبية المختلفة المتنوعة لفي الُمجتمع، وستوّفر األنشطة 
، وتمييز العالقة بينهما، إضافة إلى تعّرف أهّم استخدامات أنظمة JoMoPayمفهوم خدمة إي فواتيركم وخدمة 

ب الفرصة ر الّدفع اإللكترونّي في حياتنا، وأهّم مزودي الخدمة والجهات المتعاملة مع النظامين، وسيكون لدى الُمد
،مما يمكن المعلم من نقل الخبرة العملية الطالع المشاركين على آلّية استخدامهما من خالل الّتطبيق العملّي.

 للطلبة وتوظبفها في حياتهم العملية .
 

 النتاجات العامة:
 الّدفع اإللكترونّي  أنظمة الّتعرف على

 النتاجات الخاصة :
 .JoMoPayّتعرف على نظام الّدفع بواسطة الهاتف النّقال  .1
 استنتاج أهمّية أنظمة الّدفع اإللكترونّي في الحياة. .2
 استنتاج أهّم استخدامات أنظمة الّدفع اإللكترونّي في حياتنا. .3
 التعّرف على مزودي الِخدمة والجهات المتعاملة مع أنظمة الّدفع اإللكترونّي في األردن. .4
 .Internet Bankingقة بين خدمة إي فواتيركم والخدمات المصرفّية عن طريق اإلنترنت تمييز العال .5
 تطبيق آلّية استخدام أنظمة الّدفع اإللكترونّي في األردن. .6
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 خامسفيذ المادة التدريبية لليوم الالجدول الزمني لتن

 ( ساعات5ساعات تنفيذ التدريب )

 الزمن بالدقيقة موضوع الجلسة/النشاط الجلسة اليوم

 

 

 

 

 الخامس

مفهوم نظام الدفع االلكتروني /العصف ( 1نشاط ) الجلسة األولى
  الذهني 

 دقيقة 15

مفهوم واهداف نظام إي فواتيركم /العمل ( 2نشاط )
  KWL،ضمن مجموعات 

 دقيقة 35

 دقيقة 40 /الدوران خدمات ومزايا إي فواتيركم(3نشاط )

العملي هلى نظام إي فواتيركم ( التطبيق 4)نشاط 
 /المحاكاة

 دقيقة  45

 دقيقة 30 استراحة

نظام الدفع من خالل الهاتف النقال (   5نشاط ) الجلسة الثانية
JOMOPAY االستعارة/ 

 دقيقة  20

 مقدمو خدمة الدفع والوكالء في نظام (6نشاط ) 
JOMOPAY حلقة نقاش /  

 دقيقة 35

وواجبات المحفظة االلكترونية حقوق ( 7نشاط ) 
 /المطابقة

 دقيقة 30

( التطبيق العملي على خدمات المحفظة 8نشاط)
 االلكترونية 

 دقيقة  40

 دقائق 10 /سلم تقدير لفظي( تقويم ختامي8نشاط )
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  النشط التعلم أساليب:  الرئيس الموضوع

 ذهني عصف:  الفرعي الموضوع

 (  1رقم النشاط  ) 

مفهوم نظام الدفع االلكتروني : النشاطاسم 
  

 ( دقيقة  15: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالخامساليوم 

 خالل طرح اآلتي :: هيئ  المشاركين في النشاط من التهيئة والتحفيز

تصاالِت، التي واال تمتاُز حياُة اإلنساِن في هذا العصِر بممارسِة أنشطٍة عديدٍة ترتبُط بتكنولوجيا المعلوماِت )"
ُر إلى ظهوِر خدماٍت جديدٍة تخطَِّت الحدوَد جميَعها،  تتَّسُم بالسرعِة ووفرِة المعلوماِت. وقد  أفضى هذا التطوُّ
ها، وألَغت  مختلَف القيوِد التي تحدُّ من  حريِة اإلنساِن في ممارسِتِه لمعامالِتِه  وال سيَّما الماديَة والجغرافيَة من 

ِع ثمِن فاتورِة الكهرباِء أِو الماِء من  دوِن حاجٍة إلى مغادرِة المنزِل، وغيُر ذلَك مَن الخدماِت الماليِة، مث ُل دف 
، فما هو نظام الدفع اإللكتروني    ؟الكثيرِة اأُلخرى التي ُتوفِ ُرها أنظمُة الدفِع اإللكترونيِ 

 مفهوم نظام الدفع االلكتروني تعرف المشاركين على:  هدف النشاط

 الخبرات الشخصية : لتعلم القبليا

 .نة، أقالم خط ملو  صحيفة عمل  :أدوات ومتطلبات النشاط

 مجموعات ضمن العمل،  الدوران: النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات : 

ُن رسَم دائرةٍ في منتصفِّ اللوحِّ، ثمَّ اكتْب فيها عنواَن النشاطِّ  - ٍ تتضمَّ ْم جلسةَ عصٍف ذهني  مفهوُم )نظ ِّ

 ِّ  (.نظامِّ الدفعِّ اإللكتروني 

ِّ اطلْب إلى المشاركين ذكَر كلماٍت مفتاحيٍة لها عالقةٌ بمفهومِّ نظامِّ الد   -  .فعِّ اإللكتروني 

 . اكتْب على اللوحِّ الكلماتِّ المفتاحيةَ التي ذكَرها المشاركون -

هِّ المشاركين إلى اإلفادةِّ مَن الكلماتِّ المفتاحي   - ِّ فعِّ اإللكترونلنظامِّ الد  ةِّ هذهِّ في صياغةِّ تعريٍف وج ِّ  .ي 

ْع إلى إجاباتِّ المشاركين، ثمَّ ناقِّْشُهْم فيها -  . استمِّ

-  ِّ ْح للمشاركين مفهوَم نظامِّ الدفعِّ اإللكتروني   1-5كما في النشرة التربوية  وض ِّ
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 : أساليب التعلم النشط  الموضوع الرئيس

 ، العمل ضمن مجموعات KWL:  الموضوع الفرعي

 (  2النشاط  )رقم 

  مفهوم خدمة إي فواتيركم واهدافها : النشاطاسم 

 ( دقيقة  35: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالخامساليوم 

 : طرح اآلتي  خالل : هيئ  المشاركين في النشاط منالتهيئة والتحفيز
ِت العادُة أْن يسحب  متلقو الخدمِة المال  من  البنِك، ثمَّ يذهبوا إلى شركاِت الخدماِت أِو الدوائِر المختلفِة لدفِع   درج 

 أثماِن فواتيِر الكهرباِء والماِء، أْو تسديِد الضرائِب والجمارِك ورسوِم المدارِس وما شابه . غير  أنَُّه يمكُننا اآلن  أْن نقوم  
، وذلك  باستخداِم  بكلِّ هذهِ  ( الذي أصبح  eFAWATEERcomنظاِم إي فواتيرُكْم )العملياِت في أيِّ مكان  وزمان 

ل  لدى شريحة  من  المواطنين  منُذ عاِم   م( فما هو هذا النظام؟2014خيار  الدفِع اإللكترونيِّ الُمفضَّ
 هامفهوم خدمة إي فواتيركم واهدافتعرف المشاركين على :  هدف النشاط

 مفهوم نظام الدفع االلكتروني:  التعلم القبلي

 ، اقالم  flip chartاوراق :  أدوات ومتطلبات النشاط

 مجموعات ضمن العمل: النشاط تنفيذ استراتيجية

 إلجراءات : ا

 ماذا تريد ان تعرف ، ماذا تعلمت ماذا تعرف ، ) لوحى العل( KWL)نموذج خدمة إي فواتيركم  صمم  -

 ماذا نعرف عن خدمة إي فواتيركم؟: تعبئة العمود األولب المشاركة المشاركيناطلب من  -

 ماذا نريد أن نعرف عن خدمة إي فواتيركم؟: اطلب من المشاركين تعبئة العمود الثاني -

ماذا تعلمنا عن خدمة إي فواتيركم؟ فارًغا، ليتم ملؤه بعد نهاية : اطلب من المشاركين ترك العمود الثالث -

 .النشاط

 .ناقش المشاركين في أهم ما توصلوا إليه -

 2ـ  5المحتوى الموجود في النشرة التربوية وضح للمشاركين  -

 ماذا تعلمنا عن خدمة إي فواتيركم؟: واآلن، امأل العمود الثالث -

 ثنائيةالمشاركين إلى مجموعات وزع  -
 وعرض ما توصلوا الية   خدمة إي فواتيركماطلب من المشاركين استتناج اهداف  -
 ، وناقش مضمونها . 3-5 رقمالنشرة  وزع على المشاركين  -
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 : أساليب التعلم النشط  الموضوع الرئيس

 ، العمل ضمن مجموعات الدوران :  الموضوع الفرعي

 (  3رقم النشاط  ) 

 اي فواتيركم ومزاياها تماخد: النشاط اسم

 ( دقيقة  40: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالخامساليوم 

 هم:سؤال: هيئ  المشاركين في النشاط من خالل التهيئة والتحفيز
دفعهم لفواتير الكهرباء أو الماء أو اإلنترنت، وتبين فيما كان أحدهم يستخدم خدمة إي  يقومون  كيف  

فواتيركم بدال من الدفع التقليدي المباشر من خالل الذهاب إلى مراكز تقديم الخدمة، ومناقشة مدى الفائدة 
 (4_5)قمر بالنشرة ،مسترشدا التي قدمها نظام إي فواتيركم في تسهيل عملية الدفع لخدمات أخرى كثيرة

 ومزاياها أهم خدمات نظام إي فواتيركم تعرف المشاركين :  هدف النشاط
 أهداف خدمة إي فواتيركم، واألطراف المشاركة بالنظام.:  التعلم القبلي

 صحائف اعمال،لوح قالب، أقالم : أدوات ومتطلبات النشاط

 الدوران ، العمل ضمن مجموعات: النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات :.

 وّزع المشاركين على خمس مجموعات.  -
 عّلق خمس صحائف أعمال في أماكن متفرقة ومتباعدة في الغرفة. -
اطلب من كل مجموعة التوجه إلى إحدى صحائف األعمال، بحيث تقف كل مجموعة عند صحيفة  -

 عمل واحدة.
 صحيفة األعمال. اطلب من أفراد المجموعة خالل دقيقتين اإلجابة عن السؤال المّدون على -
اطلب من المجموعات الدوران مع عقارب الساعة بحيث تتجه كل مجموعة إلى صحيفة العمل التي  -

 على يمينها، إلى أن تقف كل مجموعة عند صحيفة عمل غير صحيفتها.
 اطلب من أفراد المجموعة خالل دقيقتين اإلجابة عن السؤال المّدون على صحيفة األعمال . -

 :األسئلة
 مزايا نظام إي فواتيركم التي تعود على االقتصاد الوطني؟ ما أهم 
 ما أهم مزايا نظام إي فواتيركم التي تعود على البنك المركزي؟ 
 ما أهم مزايا نظام إي فواتيركم التي تعود على المواطنين؟ 
 ما أهم مزايا نظام إي فواتيركم التي تعود على المفوترين ؟ 
 لتي تعود على البنوك ومقدمي خدمة الدفع؟ما أهم مزايا نظام إي فواتيركم ا 
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اطلب من المجموعات الدوران مع عقارب الساعة بحيث تتجه كل مجموعة إلى صحيفة العمل التي  -
 على يمينها، إلى أن تقف كل مجموعة عند صحيفة العمل التالية.

 مال اطلب من أفراد المجموعة خالل دقيقتين اإلجابة عن السؤال المّدون على صحيفة األع -
 كرر العملية لحين وصول كل مجموعة إلى صحيفة العمل األولى الخاّصة بمجموعتهم. -
 اطلب من أحد أعضاء المجموعة عرض ما تم تناوله على صحيفة العمل الخاّصة بالمجموعة. -
 ناقش مع المشاركين ما تم التوصل إليه. -
 5-5 رقمكين المحتوى المذكور في النشرة وّضح للمشار  -
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 : أساليب التعلم النشط  الموضوع الرئيس

   المحاكاة /تطبيق عملي:  الموضوع الفرعي

 (  4رقم النشاط  ) 

 التطبيق العملي على نظام إي فواتيركم: النشاط اسم

 ( دقيقة  45: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالخامساليوم 

ية من خالل ربط ما تعلموه من معرفة مع التطبيق العملي لكيف  هيئ  المشاركين في النشاط: التهيئة والتحفيز
 استخدام خدمة إي فواتيركم على هواتفهم الشخصية

 تطبيق المشاركين لنظام إي فواتيركم :  هدف النشاط
 : أهداف خدمة إي فواتيركم، واألطراف المشاركة بالنظام. التعلم القبلي

 للمتدربين. الهواتف الشخصية:  أدوات ومتطلبات النشاط

 ، التطبيق العملي المحاكاة: النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات :

من أجل التمكن من فهم خدمة إي فواتيركم، واستطالع آليات استخدامه، فال بد من التمرين على تلك   -
 اآلليات  من خالل التطبيق العملي، واستكشاف محتويات هذه الخدمة من خالل هذا النشاط.

 المدرب من كل مشارك تنزيل تطبيق إي فواتيركم على هواتفهم النقالة.يطلب  -
 efawatreecomيطلب المدرب من كل مشارك تسجيل دخول كمستخدم جديد في خدمة  -
 يقوم المدرب باختيار إحدى خدمات إي فواتيركم وتدريب المشاركين عليها خطوة بخطوة. -
 ل خدمة إي فواتيركم.يطلب المدرب من المشاركين تقديم أية تساؤالت حو  -
يغلق المدرب النشاط من خالل طلبه للمشاركين تقديم أهم نقاط التعلم خالل الجلسة األولى، ويتبعها بشكرهم  -

 على حسن انصاتهم ومشاركتهم الفاعلة.
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 : أساليب التعلم النشط  الموضوع الرئيس

 االستعارة :  الموضوع الفرعي

 (  5)   رقم النشاط

 JoMoPAYالّدفع من خالل الهاتف النّقال مفهوم نظام  : النشاطاسم 

 ( دقيقة  20: )   زمن النشاط

 ثانية/ الجلسة الالخامساليوم 

هْل عانْيت  يوًما مْن نسياِن محفظِة نقوِدك  عند   " : هيئ  المشاركين في النشاط من خاللالتهيئة والتحفيز
قيقًة تخيَّْلت  أنَُّه يمكُن االستغناُء عْن هذِه المحفظِة أصاًل؟ لقْد أصبح  ذلك  حرغبِتك  في شراِء سلعة  ُمعيَّنة ؟ هْل 

(، الذي يتيُح لك  إنشاء  محفظة  JoMoPay الدفِع اإللكترونيِّ بوساطِة الهاتِف المحموِل ) واقعًة بوجوِد نظامِ 
 يمِة الفواتيرِ تسديِد ق ِن المشترياِت مباشرًة، أوْ دفِع ثم( داخل  هاتِفك  المحموِل، ُتمكُِّنك  مْن E-walletإلكترونية  )

(. مْن دوِن حاجة  إلى حمِل النقوِد، وهو    ما قلَّل  مْن حاجِة الُمستخِدمين  إلى التعامِل بالنقِد الورقيِّ أِو المعدنيِّ

 JoMoPAYالّدفع من خالل الهاتف النّقال مفهوم نظام على المشاركين ّتعرف :  هدف النشاط

 : الخبرات الّشخصّية، نظام الّدفع اإللكترونّي  القبلي التعلم

 (.1-5بطاقات الصور )  :أدوات ومتطلبات النشاط
 االستعارة ، التفكير الناقد: النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات : 

 وزِِّع المشاركين إلى مجموعات  مختلفة. -
ْص لكلِّ مجموعة  واحدًة من  الصوِر الُمدر جِة في  - ن تكررت إحدى خصِّ الملحق وعددها أربع صور، حتى وا 

 الصور مع مجموعة أخرى.
الِع على محتوى الصورِة الخاصِة بالمجموعِة، ومناقشِتِه، وربِطِه بموضوِع  - ْه كلَّ مجموعة  إلى االطِّ وجِّ

. )الصور في مر JoMoPayنظام الدفع بواسطة الهاتف النّقال  ة  ال تزيُد على خمِس دقائق  فق ، في مدَّ
 (. 1-5البطاقات: 

 اطلْب إلى أفراِد كلِّ مجموعة  التعبير  عِن الصورِة التي تخصُّ مجموعت ُهْم، وبيان  فحواها. -
لوا إلْيِه، واربْط بين  فحوى نقاشاِتِهْم وموضوِع الدفِع بوساطِة  - ناِقْش أفراد  كلِّ مجموعة  في أبرِز ما توصَّ

 .الهاتِف المحموِل والمحفظِة اإللكترونيةِ 
ْح للمشاركين ال -   6-5 رقممحتوى المذكور في النشرة وضِّ
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 : أساليب التعلم النشط  الموضوع الرئيس

  حلقة نقاش: الموضوع الفرعي

 (  6رقم النشاط  ) 

 JoMoPAY والوكالء  في نظام  الّدفع مقدمو خدمة: النشاط اسم

 ( دقيقة  35: )   زمن النشاط

 ثانية/ الجلسة الالخامساليوم 

 اطرح على المشاركين األسئلة وادر حوارًا حول االستجابات :  التهيئة والتحفيز:
.من هم  مي خدمِة الدفِع المسؤولين  عْن إدارِة المحافِظ اإللكترونيِة، والوكالِء؛ خدمًة للمستفيدين   ُمقدِّ

مي خدمِة الدفِع؟ وم ْن ُهُم الوكالُء في نظاِم )    (؟JoMoPayفما المقصوُد بُمقدِّ
 JoMoPAY والوكالء  في نظام  الّدفع مقدمو خدمة : تعرف المشاركين على هدف النشاط
 JoMoPAYالّدفع من خالل الهاتف النّقال مفهوم نظام :  التعلم القبلي

 فيديو، جهاز عرض، مكبرات صوت  :أدوات ومتطلبات النشاط

 الحوار والمناقشة ،النفكير الناقد: النشاط تنفيذ استراتيجية 

 اإلجراءات : 

 للمادة التدريبية. اعرض للمشاركين الفيديو المرفق -
https://www.youtube.com/watch?v=EwTrE_n05RE 

ا من خالل مشاهدتكم للفيديو. م ناقش المشاركين في محتويات الفيديو من خالل طرح السؤال اآلتي: -
 المقصود بمقدمي خدمة الدفع ووكالئهم؟

 استمع إلى إجابات المشاركين. -
 7-5رقمحتوى المذكور في النشرة وّضح للمشاركين الم -
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 : أساليب التعلم النشط  الموضوع الرئيس

 المطابقة  : الموضوع الفرعي

 (  7)   رقم النشاط

   االلكترونيةحقوق وواجبات مستخدمي المحفظة : النشاط اسم

 ( دقيقة  30: )   زمن النشاط

 ثانية/ الجلسة الالخامساليوم 

المشاركين في الورشة التدريبية حول موضوع حقوق وواجبات مستخدمي المحفظة هيئ   : التهيئة والتحفيز
 ( وادر نقاشًا حولها محتواها .6خالل عرض الشريحة )اإللكترونية من 

 : تمكين المشاركين من حقوق وواجبات مستخدمي المحفظة االلكترونية نشاطهدف ال
 ، ومقدمو خدمة الدفع والوكالء JoMoPayمفهوم نظام :  التعلم القبلي

 . الصق(2-5بطاقات الحقوق والواجبات ) : أدوات ومتطلبات النشاط

  المطابقة استراتيجية تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات : 

 مجموعات. وّزع المشاركين في خمس -
-5وّزع على كل مجموعة بطاقات حقوق وواجبات مستخدمي المحفظة اإللكترونية )مرفق البطاقات  -

2.) 
اطلب من كل مجموعة تصنيف البطاقات إلى حقوق أو واجبات لمستخدم المحفظة اإللكترونية من  -

 خالل إلصاق البطاقات على الحائط في عمودين.
 8-5ليه من خالل الرجوع إلى النشرة التربوية ناقش المشاركين في أهم ما توصلوا إ -
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 : أساليب التعلم النشط  الموضوع الرئيس

 /تطبيق عمليالمحاكاة  : الموضوع الفرعي

 (  8)   رقم النشاط

   التطبيق العملي على المحفظة االلكترونية: النشاط اسم

 ( دقيقة 40: )   زمن النشاط

 ثانية/ الجلسة الالخامساليوم 

من أجل التمكن من فهم خدمة المحفظة اإللكترونية في : يهيئ المدرب المشاركين من خالل قوله : التهيئة والتحفيز

، واستطالع آليات استخدامه، فال بد من التمرين على تلك اآلليات  من خالل التطبيق العملي، JoMoPayنظام 

 .واستكشاف محتويات هذه الخدمة من خالل هذا النشاط

 هدف النشاط : تمكين المشاركين من تطبيق خدمة المحفظة االلكترونية بشكل صحيح 

 ، مقدمو خدمة الدفع والوكالء في النظامJoMoPay: مفهوم نظام  التعلم القبلي

 ، تطبيق عمليالمحاكاة : النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات : 

 خطواُت الدخوِل إلى المحفظِة اإللكترونيِة:
 

دي الخدمِة ضمن  نظاِم . 1 الذهاُب إلى مكتِب أحِد ُمزوِّ
(JoMoPay  َّالذين  ينتشرون  في مختلِف المحافظاِت، ثم ،)

تسليُم الموظِف الوثائق  المطلوبة  لعمليِة إنشاِء )فتِح( محفظة  
إلكترونية ، مثُل الُهويِة الشخصيِة أْو غيِرها، ثمَّ إيداُع مبلغ  نقديّ  

د  لالستف ِد الخدمِة، ُمحدَّ ادِة مْن خدماِت المحفظِة اإللكترونيِة لُمزوِّ
ِد، وأْخُذ الرقِم السرِّيِّ الخاّصِ  وتنزيُل التطبيِق الخاّصِ بالُمزوِّ

بالمحفظِة؛ ما يسمُح بالوصوِل إلى واجهِة التطبيِق كما في الشكل 
 المجاور

 
 

ُن تُبي ِّ بعدَ دخولِّ تطبيقِّ المحفظةِّ اإللكترونيةِّ، ستظهُر شاشةٌ .2

، مثلُ   دفعِّ قيمةِّ فاتورةٍ، والتحويلِّ : الخياراتِّ المتوافرةَ في المحفظةِّ

ِّ، واالستعالمِّ عنِّ الرصيدِّ كما  ِّ شخٍص، والسحبِّ النقدي  ِّ ألي  النقدي 

 المجاورلفي الشك
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ها   :وفي ما يأتي استعراٌض لخياراتِّ المحفظةِّ اإللكترونيةِّ جميعِّ

ِّ : التحويُل النقدي   -أ عندَ اختيارِّ الخدمةِّ المرادِّ تقديُمها، مثُل التحويلِّ النقدي 

الشخُص الذي يُرادُ )مْن شخٍص إلى آخَر، سيتم  طلُب إدخالِّ رقمِّ الُمستلِّمِّ 

مِّ )، واالسمِّ المستعارِّ (التحويُل إلْيهِّ  رِّ ، وقيمةِّ المعاملةِّ بالدينا(اسُم الُمستخدِّ

ِّ كما في الشكلِّ  دُ الخدمةِّ رمَز . المجاوراألردني  ِّ ُل ُمزو   (كودَ )عندَئٍذ سيُرسِّ

مِّ إلتمامِّ عمليةِّ التحويلِّ المطلوبةِّ   .تفعيلِّ الطلبِّ إلى جهازِّ الُمستخدِّ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عندَ اختيارِّ هذهِّ الخدمةِّ مَن القائمةِّ الرئيسةِّ، ستظهُر : خدمةُ دفعِّ الفواتيرِّ ب ـــ 

 ، والتي تحوي أسماَء المجاورالقائمةُ المنسدلةُ التي يُمث ِّلُها الشكُل 

ُم الجهةَ المطلوبةَ  ، فيختاُر الُمستخدِّ مةِّ للخدماتِّ  شركةُ الكهرباءِّ )الجهاتِّ الُمقد ِّ

ُل بياناتِّ الفاتورةِّ التي يُرادُ دفُع قيمتِّها إلتمامِّ عمليةِّ (مثاًل   ، ثمَّ يُدخِّ

دُ الخدمةِّ رمَز . الدفعِّ  ِّ ُل ُمزو  لبِّ إلى جهازِّ تفعيلِّ الط( كودَ )عندَئٍذ سيُرسِّ

مِّ إلتمامِّ عمليةِّ الدفعِّ المطلوبةِّ مَن المحفظةِّ اإللكترونيةِّ    .الُمستخدِّ
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مِّ أيَّ : عمليةُ الشراءِّ باستخدامِّ المحفظةِّ اإللكترونيةِّ  -ج عندَ شراءِّ الُمستخدِّ

مي الخدمةِّ  ، : مثلُ )ُمنتَجٍ مْن أحدِّ وكالءِّ ُمقد ِّ ، والمخابزِّ  محال ِّ البقالةِّ

، واألسواقِّ  ْن ، فإنَّهُ يستطيُع الدفَع ع(التجاريةِّ ( الموالتِّ )ومحال ِّ بيعِّ الحلوياتِّ

، ثمَّ إيداعِّ المبلغِّ المطلوبِّ  ، واسمهِّ  طريقِّ إدخالِّ رقمِّ هاتفِّ الوكيلِّ

 المجاورللشراءِّ كما في الشكلِّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ِّ  -د افِّ اآللي  مِّ أْن : السحُب واإليداعُ النقدي  مْن أجهزةِّ الصر  يمكُن للُمستخدِّ

 ، ِّ للبنوكِّ افِّ اآللي   يقوَم بعمليةِّ السحبِّ أوِّ اإليداعِّ نقدًا مْن أجهزةِّ الصر 

، ثمَّ إدخالِّ  افِّ وذلَك باختيارِّ خدمةِّ المحفظةِّ اإللكترونيةِّ مْن جهازِّ الصر 

 اسمِّ 
ِّ، ثمَّ اختيارِّ خدمةِّ السحبِّ أوِّ اإليداعِّ، وتحديدِّ  ي  مِّ والرقمِّ السر ِّ الُمستخدِّ

ِّ، ثمَّ إدخالِّ رمزِّ  مِّ ( PIN)المبلغِّ النقدي   الُمرَسلِّ إلى الُمستخدِّ

 المجاورانظرِّ الشكَل . إلتمامِّ عمليةِّ السحبِّ أوِّ اإليداعِّ 
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ُم (: عن الرصيد استعالم)خدمةُ التحق قِّ مَن الرصيدِّ  ه ـ يستطيُع ُمستخدِّ

نظرِّ ا. المحفظةِّ أْن يتحقََّق مَن الرصيدِّ المتوافرِّ في المحفظةِّ اإللكترونيةِّ 

 المجاورالشكَل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مِّ المحف: الحصوُل على كشفِّ حسابٍ للمحفظةِّ اإللكترونيةِّ  -و ظةِّ يمكُن لُمستخدِّ

 اإللكترونيةِّ، وطباعتُهُ في حالِّ استخراُج كشٍف لجميعِّ المعامالتِّ في المحفظةِّ 

 المجاورانظرِّ الشكَل . ات ِّصالِّ هاتفِّهِّ المحمولِّ بالطابعةِّ 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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، يتعيَُّن إدخاُل رمزِّ إلــ  ِّ خدمٍة مْن خدماتِّ المحفظةِّ اإللكترونيةِّ لُهُ ( PIN)دخالِّ البياناتِّ الخاصةِّ بأي  الذي سيُرسِّ

دُ الخدمةِّ إلى هاتفِّ  ِّ  ُمزو 

مِّ إلتمامِّ إجراءِّ العمليةِّ؛ حمايةً لمحفظتِّهِّ اإللكترونيةِّ    المجاورانظرِّ الشكَل  . الُمستخدِّ
 

 
 
 

 

 

 

 

 من المشاركين تقديم أية تساؤالت حول الخدمة. اطلب -
للمشاركين تقديم أهم نقاط التعلم خالل الجلسة الثانية، ويتبعها بشكرهم على حسن  طلبكالنشاط من خالل  اغلق -

 انصاتهم ومشاركتهم الفاعلة.
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 ملحق

 تقييم اليوم التدريبي 

 البطاقات

ت التربويةالنشرا  
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الخامس تقييم اليوم التدريبي  

المستوى  4المستوى األول  األداء الرقم
3الثاني   

 

المستوى 
 2الثالث

المستوى الرابع 
1 

الدرجة من 
4 

نظام الدفع  .1
 اإللكتروني

لدي معرفة كاملة 
بنظام الدفع 

 اإللكتروني

لدي معظم 
المعرفة بنظام 

الدفع 
 اإللكتروني

لدي بعض 
المعرفة بنظام 

الدفع 
 اإللكتروني

ال يوجد لدي 
معرفة بنظام 

الدفع 
 اإللكتروني

 

أهمية أنظمة  .2
الدفع 

 اإللكتروني

أدرك أهمية أهمية 
أنظمة الدفع 
اإللكتروني في 
 الحياة بشكل كامل

أدرك معظم 
أهمية أنظمة 

الدفع 
اإللكتروني في 

 الحياة

أدرك بعض 
أهمية أنظمة 

الدفع 
اإللكتروني في 

 الحياة

ال يوجد لدي 
إدراك ألهمية 
أنظمة الدفع 
اإللكتروني في 

 الحياة

 

مفهوم خدمة  .3
  إي فواتيركم

لدي معرفة كاملة 
بمفهوم خدمة إي 

 فواتيركم

لدي معظم 
المعرفة 

بمفهوم خدمة 
 إي فواتيركم

لدي بعض 
المعرفة 

بمفهوم خدمة 
 إي فواتيركم

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 
خدمة إي 

 فواتيركم

 

 مفهوم خدمة .4
(JoMoPay) 

لدي معرفة كاملة 
 بمفهوم خدمة

(JoMoPay) 

لدي معظم 
المعرفة 

 بمفهوم خدمة
(JoMoPay) 

لدي بعض 
المعرفة 

 بمفهوم خدمة
(JoMoPay) 

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 

 خدمة
(JoMoPay) 

 

ال يوجد لدي  .5
باستخدامات 

لدي بعض المعرفة 
باستخدامات أنظمة 
 الدفع اإللكتروني

لدي معظم 
المعرفة 
باستخدامات 

لدي معرفة 
كاملة 
باستخدامات 

استخدامات 
أنظمة الدفع 
 اإللكتروني
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أنظمة الدفع 
 اإللكتروني

أنظمة الدفع 
 اإللكتروني

أنظمة الدفع 
 اإللكتروني

استخدامات  .6
أنظمة الدفع 

 اإللكتروني

لدي معرفة كاملة 
باستخدامات أنظمة 

 الدفع اإللكتروني

لدي معظم 
المعرفة 

باستخدامات 
أنظمة الدفع 

 اإللكتروني

لدي بعض 
المعرفة 

باستخدامات 
الدفع أنظمة 
 اإللكتروني

ال يوجد لدي 
باستخدامات 

أنظمة الدفع 
 اإللكتروني

 

مفهوم  .7
الخدمات 

المصرفية عن 
طريق 
 اإلنترنت

لدي معرفة كاملة 
بمفهوم الخدمات 
المصرفية عن طريق 

 اإلنترنت

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 

الخدمات 
المصرفية عن 

طريق 
 اإلنترنت

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 

الخدمات 
مصرفية عن ال

طريق 
 اإلنترنت

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 

الخدمات 
المصرفية عن 
 طريق اإلنترنت

 

ال يوجد لدي      .8
معرفة باستخدام 

المحفظة 
 اإللكترونية
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(1ـــــ5) بطاقات  
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(2-5بطاقات: )  

 
 

ِد خدمِة  موا لك  جميع  المعلوماِت الالزمِة عْن خدماِت يجُب على ُمزوِّ الدفِع والوكالِء أْن ُيقدِّ
(JoMoPay بما في ذلك  أسعاُر الّسلِع أو الِخْدمات؛ لذا تأكَّْد أنَّك  تفهُم هذِه المعلوماِت قبل  فتِح ،)

 المحفظِة.
 (.1البطاقُة رقُم )

 
م  لك   ِد خدمِة الدفِع أْن ُيقدِّ ِد في معلومات  عْن خصيصِة التحقُِّق مْن رصيِد حساِبك  الموجو  يتعيَُّن على ُمزوِّ

 محفظِتك  اإللكترونيِة.
 (.2البطاقُة رقُم )

 

  أ رِسِل المال  إلى الجهاِت التي تعرُفها فقْط.
 (.3البطاقُة رقُم )

 

ُد خدمِة الدفِع قيمة  األضراِر التي قْد ت لحُق بالعميِل نتيجة   ، أوْ يتحمَُّل ُمزوِّ  عملياِت الخلِل التشغيليِّ
 االحتياِل، أِو القرصنِة.

 (.4البطاقُة رقُم )
 

 لدْيك  الحقُّ في تقديِم شكوى في حاِل عدِم رضاك  عِن الخدمِة، أْو تعرُِّضك  لمشكلة  ما. 
ٌم بالتع ؛ فهو  ُملز  د  خدمِة الدفِع الخاصَّ بك  مع  الشكاوى  املِ لتعرُِّف المزيِد من  التفاصيِل، اسأْل ُمزوِّ

. ِتك   خاصَّ
 (.5البطاقُة رقُم )

 

 ، واِظْب دائًما على عمليِة التحقُِّق مْن تاريِخ معامالِتك  وحركاِتك  الماليِة التي قْمت  بها؛ لتبقى سيِّد  أمواِلك 
 .وتتجنَّب  عملياِت االحتيالِ 
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 (.6البطاقُة رقُم )
 

 

يًة، وُكْن يقًظا عند  الشروِع في إجراِء المعامالِت والحركاِت حاِفْظ على معلوماِتك  الشخصيِة آمنًة  سرِّ
لِة جميِعها.  الماليِة، وتحقَّْق مْن صحِة التفاصيِل الُمدخ 

 (.7البطاقُة رقُم )
 

ِد خدمِة دفع  آخر  في أيِّ وقت  تريُدُه. ومنْ  ، والتحويُل إلى ُمزوِّ ِتك   يمكُنك  إغالُق المحفظِة اإللكترونيِة خاصَّ
ِد أْن يجعل  هذِه العملية  سهلًة سلسًة، مْن دوِن أْن يترتَّب  علْيك  أيُّ تكاليف  مالية  نتيجة  عمليِة  واجِب الُمزوِّ

 التحويِل هذِه.
 (.8البطاقُة رقُم )

 

. ، فاحرْص على التحقُِّق مْن رصيِدك   إذا تلقَّْيت  إشعار  تنبيه  يفيُد بتحويِل الماِل إلى حساِبك 
 (.9البطاقُة رقُم )

 

. ِد خدمِة الدفِع ووكالِئِه أْن يعاملوك  بعدل  ومسؤولية  مْن دوِن تمييز   يجُب على ُمزوِّ

 
 (.10البطاقُة رقُم )

 

. ِد الخدمِة الخاّصِ بك   إذا كان  مصدُر المعاملِة مجهواًل، فتحقَّْق من  الُمرِسِل، واتَِّصْل بالخطِّ المجانيِّ لُمزوِّ
 (.11رقُم ) البطاقةُ 

 فقداُن هاتِفك  المحموِل، أْو ضياُعُه، أْو تغييُرُه ال يعني خسارة  األمواِل الموجودِة في محفظِتك  اإللكترونيِة.
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 1-5نشرة تربوّية: 
 

: هو  منظومٌة متكاملٌة من  النُّظِم والبرامِج التي ُتوفُِّرها المؤســــــــــســــــــــاُت الماليُة  المصــــــــــرفيُة و نظاُم الّدفِع اإللكترونيِّ
ـــــــــــــــهيِل إجراِء عملياِت الدفِع اإللكترونيِّ اآلمنِة. وتخضُع هذِه المنظومُة لمجموعة  من  القواعِد والقوانيِن  بهدِف تسـ

.  التي تكفُل السرِّية ، وضمان  وصوِل الخدمِة بصورة  أفضل 
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 2-5شرة تربوّية: ن

ِت العادُة أْن يســـــــــــحب  متلقو الخدمِة  المال  من  البنِك، ثمَّ يذهبوا إلى شـــــــــــركاِت الخدماِت أِو الدوائِر المختلفِة درج 
لدفِع أثماِن فواتيِر الكهرباِء والماِء، أْو تســــــديِد الضــــــرائِب والجمارِك ورســــــوِم المدارِس وما شــــــابه . غير  أنَُّه يمكُننا 

ـــــــك   ، وذل ـــــــاِت في أيِّ مكـــــــان  وزمـــــــان  ـــــــاســــــــــــــتخـــــــداِم نظـــــــاِم إي فواتيرُكْم اآلن  أْن نقوم  بكـــــــلِّ هـــــــذِه العملي ب
(eFAWATEERcom ل  لدى شـــــــريحة  من  المواطنين  منُذ عاِم ( الذي أصـــــــبح  خيار  الدفِع اإللكترونيِّ الُمفضـــــــَّ

م. وتضــــمُّ هذِه الشــــريحُة كالًّ من  األفراِد، والمؤســــســــاِت الحكوميِة والخاصــــِة المختلفِة؛ ما أســــهم  في تقديِم 2014
، مْن دوِن حاجة  إلى مراجعِة الكثيِر من  الجهاِت، مثُل: البنوِك، وشركاِت الكهرباِء والمياِه، خدمة  أفضل  للعمالءِ 

 وغيِرها.

ِر التقنيِّ والنموِّ المتســـارِع في اســـتخداِم شـــبكِة اإلنترنْت؛ فقْد بادر  البنُك المركزيُّ األردنيُّ  ونتيجًة لمتطلَّباِت التطوُّ
(، eFAWATEERcomإلكترونيّ  للفواتيِر، أطلق  علْيِه اســــــــم  إي فواتيرُكْم ) إلى إيجاِد نظاِم عرض  وتحصــــــــيل  

. ويدفُع المواطُن قيمة  هذِه الخدماِت  ُم الخدماِت للمواطنين  اســــــــــم  الُمفوِترين  في حيِن أطلق  على الجهاِت التي ُتقدِّ
وِل لِب كما هو  الحاُل عند  طلِب الحصـــــالتي قْد تكوُن دوريًة كما هو  الحاُل في شـــــركِة الكهرباء، أْو بحســـــِب الط

 على شهادِة عدِم محكومية  أْو غيِرها. 

 

هو  نظاٌم مركزيٌّ تكامليٌّ فاعٌل ُيوفُِّر خدمة  العرِض والتحصـــــــــــــيِل  eFAWATEERcom):ونظاُم إي فواتيرُكْم )
م بهـــدِف توفيِر هـــذِه الخـــدمـــِة للمواطنين  كـــافـــًة عْن طريِق 2014اإللكترونيِّ للفواتيِر، وقـــْد بـــدأ  العمـــُل بـــِه عـــام  

مي خدماِت الدفِع )شــــركاٌت خاصــــٌة(، فضــــاًل عْن تســــهيِل عملي حصــــيِل ِة العرِض والتالمؤســــســــاِت البنكيِة، وُمقدِّ
دة . وللبنِك المركزيِّ األردنيِّ دوٌر رئيٌس مســـــؤوٌل عْن وضـــــِع أســـــِس  للفواتيِر وتســـــريِعها بوســـــاطِة قنواِت دفع  ُمتعدِّ

 .النظاِم التنظيميِة؛ إْذ يخضُع هذا النظاُم إلشراِفِه ورقابِتِه المباشرةِ 

 

مُة للخدمِة في نظاِم إي فواتير  (: فهي  الجهاُت المســــــؤولُة عْن معامالت  وخدمات  أما الجهاُت الُمقدِّ ُكْم )الُمفوِترون 
تمسُّ حياة  المواطِن، الذي ســـــــهَّل  لُه نظاُم إي فواتيرُكْم عملية  االســـــــتفســـــــاِر عْن قيمِة الفواتيِر ودفِعها عْن طريِق 

. ومن  األمثلِة على   والمياِه هذِه الجهاِت: شــركاُت الكهرباءِ خدماِتِه المتوافرِة على مداِر الســاعِة بكلِّ ســهولة  وأمان 
 واالتصاالِت، والكثيُر من  المؤسساِت الحكوميِة والخاصِة. 
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 3-5شرة تربوّية: ن

 أهّم أهداف نظام إي فواتيركم:

  إيجاد نظام إلكترونّي مركزّي موّحد يربط جميع مؤســــــــــــــســـــــــــــــات الدولة من القطاعين العام
خدمات إلكترونية حديثة لصالح العمالء واالقتصاد بشكل والخاص مما يساعدها على تقديم 

 عام.

 .خدمة المناطق البعيدة قليلة الكثافة السكانية التي ال تخدمها البنوك 

  التســــــــــــــهيـل على المواطنين ســــــــــــــواء المحليين أو المقيمين في الخـارج في ســـــــــــــــداد فواتيرهم
 ومدفوعاتهم األخرى، كما يسهل في سداد الرسوم الحكومية.

 ســـــاعة وطيلة أيام األســـــبوع وعدم حصـــــره في أوقات الدوام  24التحصـــــيل على مدار  إتاحة
 الرسمي للمؤسسات المفوترة.

  العمل على االنتقال من بيئة الدفع الورقية إلى بيئة الدفع اإللكترونية مما يقلل من التكاليف
 التشغيلية التي تتحملها مؤسسات الدولة.

  الخدمات وجميع أشكال المدفوعات األخرى.  السرعة في عملية تسديد الفواتير و 

 :                                                 األطراف المشاركة في نظام إي فواتيركم
       

 تتضمن منظومة نظام إي فواتيركم عدًدا من المشاركين مع اختالف نوع وطبيعة أعمالهم وهم كاآلتي:
  شرافية على النظام.البنك المركزي األردني كجهة  رقابية وا 
 .البنوك المحلية 
 .مشغل ومدير النظام 
 .مقدمي خدمات الدفع المرخصين 
 .المؤسسات المفوترة 
 .)العمالء البنكيين والعمالء غير البنكيين )المستفيدين من الخدمة 

 ناقش المشاركين واستمع إلى تساؤالتهم حول أطراف نظام إي فواتيركم.
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 4-5نشرة تربوّية: 

 أهّم الخدمات التي يقّدمها نظام إي فواتيركم:

 .دفع فواتير المياه والكهرباء 

 .دفع اشتراكات وفواتيراالتصاالت واإلنترنت لمزودي الخدمة  

 .)الّتعليم )مثل: دفع أقساط المدارس والجامعات  

  .)النقابات و المنظمات )كدفع رسوم العضوية 

  اســتخراج ســند تســجيل أراضــي، ‘ محكومية، دفع ضــريبة الّدخلالخدمات الحكومية )اســتخراج شــهادة عدم
 دفع مخالفات الّسير، دفع اشتراكات الّضمان االجتماعي...(.

 .)... الّنقل و الّسفر )حجوزات الطيران 

 .الّدعاية واإلعالم 

  .)...البنوك )كدفع األقساط 

  .)...الّطب والّصحة ) كدفع أجرة المعالجة الطبية في المستشفيات 

 ّتأمين ) كدفع رسوم االشتراك بالتأمين الصحي...(.ال 

  .)الجهات الخيرّية )كالّتبرع 

  .)...التجارة اإللكترونّية ) الّشراء اإللكترونّي 

  .شراء الوقود والغاز 

  .التمويل و الخدمات المالّية 
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 5-5نشرة تربوّية: 

، أهمُّها:  ة  في األردنِّ  للّدفِع اإللكترونيِّ العديُد من  المزايا والفوائِد التي تعوُد بالنفِع على قطاعات  عدَّ

 - :االقتصاُد الوطنّي 

 باستخداِم للحكومِة اإللكترونيِة باالنتقاِل من  الدفِع النقديِّ إلى الدفِع اإللكترونيِّ  توفيُر بنية  تحتية  ُصْلبة   -1
 فواتيرُكْم. نظاِم إي

 زيادُة اإلنتاجيِة، وتقليُل الوقِت المهدوِر، وزيادُة فاعليِة الخدماِت. -2

 الّشراء.اإللكترونيِة وتنميِتها؛ لما ُيوّفرُه الّنظاُم من تسهيل  في عملّيتّي الّدفِع و  التحفيُز لتبّني التجارةِ  -3

 

 :  البنُك المركزيُّ األردنيُّ

 حوكمُة المدفوعاِت اإللكترونيِة. .1

. ت .2  قليُل استخداِم النقِد في المملكِة عْن طريِق االنتقاِل إلى نظاِم الدفِع اإللكترونيِّ

 المدفوعاِت اإللكترونيِة. في الثقِة واألمانِ  تحقيُق درجة  أعلى من   .3

مواطِن لحمايُة الُمســـتهِلِك، وتوفيُر نظام  صـــديق  للبيئِة؛ فإدارُة البنِك المركزيِّ المباشـــرُة لهذا النظاِم تكفُل ل .4
حمايًة أفضـــــــــل  ألمواِلِه، واالنتقاُل إلى الدفِع اإللكترونيِّ ُيســـــــــِهُم في الحفاِظ على البيئِة باالســـــــــتغناِء عِن 

 التنقُِّل بالسيارِة، أْو وسائِل النقِل العامِّ؛ ما يجعُلُه نظاًما صديًقا للبيئِة.

 

  :المواطُن 

 توفيُر الوقِت والماِل والجهِد. .1

ِر في الدفِع.تقليُل فرِص  .2  انقطاِع الخدمِة نتيجة  التأخُّ

 الثقِة واألماِن. درجًة عاليًة من   وتحقيُقها فاعليُة الخدمِة، وموثوقيُتها، .3

دة . المرونةُ  .4  بتوافِر قنواِت دفع  ُمتعدِّ



139 
 

 

 :البنوُك 

 ذاِت قيمة  مضافة  جديدة . خدمات   القدرُة على تقديمِ  .1

 البنِك.وصورِة  تعزيُز خدمِة العمالِء، .2

 تخفيُف أعباِء العملياِت عِن البنوِك باستخداِم خدمة  مركزية . .3

 توفيُر عوائد  مرتفعة  للبنوِك بوصِفها مصدر  إيرادات  رئيًسا إضافيًّا. .4

 نتيجة  استخداِم القنواِت اإللكترونيِة. انخفاُض التكاليفِ  .5

مِة للخدمِة )الُمفوِترون   سهولُة الربطِ  .6  في آلية  واحدة  . (بين  الجهاِت الُمقدِّ

 

  :) مُة للخدمِة )الُمفوِترون   الجهاُت الُمقدِّ

، وتحصيل  أسرع . .1 ْفر  عال   تحقيُق و 

 انخفاُض كلفِة التحصيِل. .2

 زيادُة نسبِة التحصيِل. .3

 النقِد. التعامِل مع   مخاطرِ  إنهاءُ  .4
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 6-5نشرة تربوّية: 

، JoMoPayنظاُم الدفِع بوســـــاطِة الهاتِف المحموِل ) (: هو  نظاٌم إلكترونيٌّ ُيشـــــِرُف علْيِه البنُك المركزيُّ األردنيُّ
ويتيُح للفرِد الدفع  باســـــتخداِم الهاتِف المحموِل، ويمكُن للبنوِك والشـــــركاِت والمســـــتفيدين  مْن خدمِة الدفِع بوســـــاطِة 

اريِخ بدأ  العمُل بهذا النظاِم رســــــــــــــميًّا بت الهاتِف المحموِل التســــــــــــــجيُل فيِه لغاياِت تباُدِل الحركاِت الماليِة. وقدْ 
م، وهو  يســـــــــمُح باســـــــــتخداِم خدماِت الهاتِف المحموِل في التخزيِن، أِو االحتفاِظ بقيم  مالية  صـــــــــغيرة  1/4/2014

 وتحويِلها إلى آخرين  للوفاِء بالمتطلَّباِت الماليِة مْن خالِل تطبيق  إلكترونيّ  ُيْدعى المحفظة  اإللكترونية .

د  إلحدى الجهاِت E-walletلمحفظُة اإللكترونيُة )ا (: هي  حســـــــــــــــاٌب افتراضــــــــــــــيٌّ ُيداُر عْن طريِق تطبيق  ُمعتم 
ُت )ُينزَُّل( في جهــــاِز الهــــاتِف المحموِل  ، وهو  ُيثبــــَّ مو خــــدمــــِة الــــدفِع( التي ُيِقرُّهــــا البنــــُك المركزيُّ األردنيُّ )ُمقــــدِّ

المعامالِت النقديِة والمدفوعاِت الدوريِة. وقْد أصــــــــــــبح  ممكًنا اليوم   نًة ألداءِ للُمســــــــــــتخِدِم، وُيع دُّ وســــــــــــيلًة مريحًة آم
الفواتيِر، وتحويِل األمواِل محليًّا، وا عادِة شــــــــــحِن خطوِط البطاقاِت  اســــــــــتخداُم الهاتِف المحموِل في تســــــــــديِد قيمةِ 

، فضاًل عِن استخداِمِه في الحصولِ   على العديِد من  الخدماِت اأُلخرى. المدفوعِة مسبًقا في أيِّ مكان  وزمان 

 

(: هي  خــدمــاٌت تتيُح إتمــام  المعــامالِت المــاليــِة جميِعهــا بــاســــــــــــــتخــداِم حســـــــــــــــاب  للمحفظـِة JoMoPayخــدمــاُت )
 اإللكترونيِة موجود  في جهاِز الهاتِف المحموِل. ومن  األمثلِة على هذِه المعامالِت:

ِد الخدمِة.إيداُع األمواِل في حساِب المحفظِة اإللكترون  يِة عْن طريِق مكاتِب ُمزوِّ

. ِد الخدمِة، أْو أجهزِة الّصراِف اآلليِّ  سْحُب األمواِل مْن حساِب المحفظِة اإللكترونيِة عْن طريِق مكاتِب ُمزوِّ

.  إرساُل األمواِل وتحويُلها باستخداِم حساِب المحفظِة اإللكترونيِة، ِبغ ّضِ النظِر عْن نوِع الهاتِف و الخطِّ

 دفُع أثماِن الفواتيِر، وتسديُد القروِض باستخداِم حساِب المحفظِة اإللكترونيِة.
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 7-5نشرة تربوّية: 

مقدمو خدمة الّدفع: شـــركات خاصـــة مرخصـــة قانونًيا لتقديم الخدمة لعمالئها ُمرخصـــة من البنك المركزي، لديها 
، ُمحققة لجميع شروط الحماية والشروط   التقنية.رأس مال كاف 

ِم خدمِة الدفِع لتمثيِلِه، وتزويِد العمالِء مباشـــــــــــر  ُد بِهُم الجهاُت الُمتَِّفق ُة مع  ُمقدِّ مي خدمِة الدفِع: ُيقصـــــــــــ   ةً وكالُء ُمقدِّ
 بالخدمِة التي قْد تشمُل ما يأتي: 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
، مثُل: محال 

ُ
املتاجُر الصغيرة

  بيع  
، ومحال  ، واملخابز  البقالة 

. ، وغير  ذلك  ، واملطاعم   املالبس 

 

 

، مثــــــُل املخــــــاز   
ُ
املتــــــاجُر ال،بيرة

( التجارية  ال،برى.  )املوالت 

 

.شركاُت   الصرافة 
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 8-5نشرة تربوّية: 

 

 حقوُق ُمستخِدِم المحفظِة اإللكترونيِة:

  موا للُمســــــــــــــتخــِدِم جميع  المعلومــاِت الالزمــِة عْن خــدمــاِت ِد خــدمــِة الــدفِع والوكالِء أْن ُيقــدِّ يجــُب على ُمزوِّ
(JoMoPay بما في ذلك  األســــــــــــــعاُر؛ ما ُيحتُِّم على الُمســــــــــــــتخِدِم أْن يفهم  هذه المعلوماِت قبل  فتِح ،)

ِتهِ   .المحفظِة خاصَّ

  م  للُمســــــتخِدِم معلومات  عْن خصــــــيصــــــِة التحقُِّق مْن رصــــــيِد حســــــاِبِه ِد خدمِة الدفِع أْن ُيقدِّ يتعيَُّن على ُمزوِّ
 الموجوِد في محفظِتِه اإللكترونيِة.

 . ِد خدمِة الدفِع ووكالِئِه أْن يعاملوا الُمستخِدم  بعدل  ومسؤولية  مْن دوِن تمييز   يجُب على ُمزوِّ

  أْو عملياِت يتحمَُّل ُمز ، ُد خدمِة الدفِع قيمة  األضــــــراِر التي قْد ت لحُق بالُمســــــتخِدِم نتيجة  الخلِل التشــــــغيليِّ وِّ
 االحتياِل، أِو القرصنِة.

  .للُمستخِدِم الحقُّ في تقديِم شكوى في حاِل عدِم رضاُه عِن الخدمِة، أْو تعرُِّضِه لمشكلة  ما 

ٌم بالتعاملِ ولتعرُِّف المزيِد من  التفاصــــــــــــــيِل، يتعيَّ  د  خدمِة الدفِع الخاصَّ بِه؛ فهو  ُملز   مع  ُن علْيِه أْن يســــــــــــــأل  ُمزوِّ
ِتِه.  الشكاوى خاصَّ

   ِد خدمِة دفع  آخر  في أيِّ وقت ِتِه، والتحويُل إلى ُمزوِّ يمكُن للُمســـــتخِدِم إغالُق المحفظِة اإللكترونيِة خاصـــــَّ
ِد أْن يجعل  هذ ِه العملية  ســـــهلًة ســـــلســـــًة، مْن دوِن أْن يترتَّب  على الُمســـــتخِدِم أيُّ يريُدُه. ومْن واجِب الُمزوِّ
 تكاليف  مالية  نتيجة  عمليِة التحويِل هذِه.

 

 واجباُت ُمستخِدِم المحفظِة اإللكترونيِة:

  يًة، وأْن يكون  يقًظا عند  الشروِع في جراِء إيجُب أْن يحاِفظ  الُمستخِدُم على معلوماِتِه الشخصيِة آمنًة سرِّ
لِة جميِعها.  المعامالِت والحركاِت الماليِة، وأْن يتحقَّق  مْن صحِة التفاصيِل الُمدخ 

  يجُب أْن ُيواِظب  الُمســــــتخِدُم دائًما على عمليِة التحقُِّق مْن تاريِخ معامالِتِه وحركاِتِه الماليِة التي قام  بها؛
 ليبقى سيِّد  أمواِلِه، ويتجنَّب  عملياِت االحتياِل.
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 .إذا تلّقى الُمستخِدُم إشعار  تنبيه  يفيُد بتحويِل الماِل إلى حساِبِه، فليحرْص على التحقُِّق مْن رصيِدِه 

  .يجُب على الُمستخِدِم أْن ُيرِسل  المال  إلى الجهاِت التي يعرُفها فقْط 

   ِل، واالتصــاُل بالخطِّ المجإذا كان  مصــدُر المعاملِة مجهواًل، وجب  على الُمســتخِدِم التحقُُّق من انيِّ الُمرســِ
ِد الخدمِة الخاّصِ بِه.  لُمزوِّ

  ُه، أْو تغيير ُه ال يعني خســــــارة  األمواِل يجُب على الُمســــــتخِدِم إدراُك أنَّ فقدان  هاتِفِه المحموِل، أْو ضــــــياع 
 الموجودِة في محفظِتِه اإللكترونيِة.
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 اليوم التدريبي السادس
 اإلغراق في الدين والسلوكات المالية غير المسؤولة 

 :المقدمة

 أفرادِ و أ سِرِهم   أفرادِ  مع   تعامالتِِهم   في اليوميةِ  والعاداتِ  السلوكاتِ  من   الكثير   مجتمعاتِِهم   في األشخاص   يمارس  

 الدَّيِن، في اإلغراق  : هما مهميِن، موضوعينِ  مناقشة سيتم التدريبي اليوم هذا وفي.  فيهِ  يعيشون   الذي المجتمعِ 

تِ . دراية   أو   قصد   دونِ  من   باألفرادِ  الضرر   ت لِحق   قد   التي المسؤولةِ  غير   المالية   والممارسات    الوحدة   وركَّز 

ا ، تحاكي التي الحالةِ  دراساتِ  من   العديدِ  طرحِ  على أيض   بعِض  يف األفراد   فيها يقع   التي األخطاء   وت بيِّن   الواقع 

، إلى أدَّت   التي واألسباب   الماليِة، التعامالتِ   دفعِ  يف كبيرة   أهمية   من   لذلك   لما فيها؛ الوقوعِ  تجنُّبِ  وكيفية   ذلك 

 عامالتِ الم ممارسةِ  عند   الصحيحِ  وغيرِ  الصحيحِ  بين   للتمييزِ  لدي ِهم   الوعيِ  مستوى ورفعِ  األفراِد، عنِ  الضررِ 

 .المشكالتِ  في للوقوعِ  تجنُّب ا المختلفِة؛ الماليةِ 

 

  العام النتاج

  قانونية مسؤولية من عليها يترتب وما المسؤولة غير المالية السلوكات التعرف على 

 النتاجات الخاصة

فِ  .1  .الدَّينِ  في اإلغراقِ  وأسباب مفهومِ  تعرُّ

 .الدَّينِ  في اإلغراقِ  تجنُّبِ  كيفيةِ  استنتاجِ  .2

 .الدَّينِ  في اإلغراقِ  تجنُّبِ  بأهميةِ  الوعيِ  .3

فِ  .4  .المسؤولةِ  غيرِ  الماليةِ  الممارساتِ  مفهومِ  تعرُّ

 .بالشيكاتِ  يتعلَّق   ما في المسؤولةِ  غيرِ  الماليةِ  الممارساتِ  بعِض  تحديدِ  .5

 .بالكمبياالتِ  يتعلَّق   ما في المسؤولةِ  غيرِ  الماليةِ  الممارساتِ  بعِض  تحديدِ  .6

فِ  .7  .الوكالةِ  مفهومِ  تعرُّ

 .الوكاالتِ  يخصُّ  ما في المسؤولةِ  غيرِ  الماليةِ  الممارساتِ  من   المسؤولةِ  الماليةِ  الممارساتِ  تمييزِ  .8

فِ  .9  .الكفالةِ  مفهومِ  تعرُّ

 .االتِ الكف يخصُّ  ما في المسؤولةِ  غيرِ  الماليةِ  الممارساتِ  من   المسؤولةِ  الماليةِ  الممارساتِ  تمييزِ  .10

 المسؤولةِ  غيرِ  الماليةِ  الممارساتِ  تجنُّبِ  بأهميةِ  الوعيِ  .11
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الخامس لليوم التدريبية المادة لتنفيذ الزمني الجدول  

 ساعات( 5) التدريب تنفيذ ساعات

 الزمن بالدقيقة موضوع الجلسة/النشاط الجلسة اليوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس

دراسة / مفهوم وأسباب االغراق في الدين( 1نشاط ) الجلسة األولى
  حالة/مجموعات /فكر، شارك، ناقش

 دقيقة 30

/العمل ضمن  تجنب االغراق في الدين ( 2نشاط )
   مجموعات

 

 دقيقة 20

 التخلص من االغراق في الدين/التكعيب(3نشاط )
 

 دقيقة 30

الممارسات المالية غير المسؤولة عند ( 4نشاط )
  التعامل مع الشيكات وخطر االستجابة لها/ دراسة حالة 

 

 دقيقة  50

 دقيقة 30 استراحة
الكمبياالت والممارسات المالية غير   (5نشاط ) الجلسة الثانية

 االمالء ركضًا / المسؤولة عند التعامل معها
 

 دقيقة  40

الوكاالت والممارسات المالية غير المسؤولة (6نشاط ) 
  ، القصة عند التعامل معها /حلقة نقاش ،دراسة حالة 

 

 دقيقة 45

والممارسات المالية غير المسؤولة الكفاالت ( 7نشاط ) 
 عند التعامل معها /

 دقيقة 45

 
 /سلم تقدير لفظي( تقويم ختامي8نشاط )

 

 دقائق 10
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  أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس : 

 دراسة حالة الموضوع الفرعي : 

 (  1رقم النشاط  ) 

 مفهوم االغراق في الدين وأسبابهالنشاط:  اسم

 ( دقيقة  30: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالسادساليوم 

يهيئ المدرب المشاركين من خالل طرح السؤال اآلتي: هل سمعت يوما بمصطلح اإلغراق التهيئة والتحفيز: 
 ادر نقاشًا حول االستجابات  وما أسبابه ؟في الدين؟ وما معناه؟

 وأسبابهمفهوم االغراق في الدين تعرف المشاركين على هدف النشاط : 

 الخبرات الشخصية  التعلم القبلي :

ين1-6الحالة )أدوات ومتطلبات النشاط :   أوراق بيضاء، أقالم ملونة.  ،(: إيماُن والدَّ

 مجموعات/ ناقش  شارك فكر : استراتيجية تنفيذ النشاط

 اإلجراءات 
- .  وزِِّع المشاركين إلى مجموعات 
الع  على  - ين، ثمَّ اإلجابة  عِن األسئلِة 1-6دراسِة الحالِة )اطلْب إلى كلِّ مجموعة  االطِّ (: إيماُن والدَّ

 التي تليها.
ًها. - ْل بين  المجموعاِت ُمساِعًدا، وُمرِشًدا، وُموجِّ  تجوَّ
ل ْت إلْيها. -  ناِقِش المجموعاِت في النتائِج التي توصَّ
 (: اإلغراق في الدين.1-6وضح للمشاركين مفهوم اإلغراق في الدين مسترشدا بالنشرة التربوية رقم ) -

( وادر نقاشا حول حول أسباب االغراق في الدين ، استنجها ثم  2 -6ـ     ـــــ وزع على المشاركين النشرة)
 دونها على اللوح .
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  : أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس 

 العمل ضمن مجموعات/البطاقاتالموضوع الفرعي :

 (  2رقم النشاط  ) 

  تجنب االغراق في الدينالنشاط:  اسم

 ( دقيقة 20: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالسادساليوم 

 :كالمشاركين من خالل قول هييء التهيئة والتحفيز: 

يِن واجتناُبُه قدر  المستطاِع. وفي حاِل اضطرَّ المرُء إلى االستدانِة، فال ُبدَّ أْن يعي  جيًدا "  ُل االبتعاُد عِن الدَّ ُيفضَّ
ُد ُعْقباها. وقْد أشار ْت بعُض الدراساِت إلى  ؛ لكيال يعاني  مشكالت  ونهايات  ال ُتحم  أنَُّه قادٌر على الوفاِء بذلك 
يِن نفسيًّا، والذين  تعتريهْم حالٌة من  الوهِن والكآبِة  تزاُيِد أعداِد األشخاِص الذين  ال يستطيعون  تحمُّل  اإلحساِس بالدَّ

يِن، فيشعرون  بالعجِز التامِّ، ويعانون  أعراض  االكتئاِب والتدفُعُهْم إلى االع ِم في الدَّ قلِق تقاِد بعدِم القدرِة على التحكُّ
 "وتشتُِّت التفكيِر؛ ما ي حوُل دون  التركيِز على إيجاِد حلول  عملية  للمشكلةِ 

 اإلغراق في الدين.د الوسائل التي تؤدي إلى تجنب يتمكين المشاركين من تحدهدف النشاط :  

  ، اسباب االغراق في الدين مفهوم االغراق في الدين التعلم القبلي :

 (: حاالت الدين.1-4البطاقات ) صحائف أعمال، أقالم ملونة، :أدوات ومتطلبات النشاط

 مجموعات/ ناقش  شارك فكر:  النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات : -
 خمس مجموعاتوزِِّع المشاركين إلى   -
(: حاالِت الّدين، ودراسة الحالة الواردة في 1-6وزع على كلَّ مجموعة  بطاقة واحدة من البطاقات ) -

 البطاقة ثمَّ بياِن وجهِة نظِرها حيال  هذِه الحالِة.
كلِّ مجموعة  توجيه  نصائح  إلى األشخاِص الذين  ورد  ذكُرُهْم في الحالِة؛ ليتجنَّبوا خطر  تراكِم من اطلْب  -

 الديوِن.
لوا إلْيها. -  ناِقِش المشاركين في النتائِج التي توصَّ
(: تجنب اإلغراق 3-6وضح للمشاركين طرق تجنب اإلغراق في الدين مسترشدا في النشرة التربوية رقم ) -

 في الدين.
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  أساليب التعلم النشطالموضوع الرئيس : 

 التكعيب الموضوع الفرعي :

 ( 3رقم النشاط  ) 

 التخلص من االغراق في الدين النشاط:  اسم

 ( دقيقة 30: )   زمن النشاط

 / الجلسة االولىالسادساليوم 

المشاركين من خالل تذكيرهم بمفهوم اإلغراق في الدين والعبء الذي يشكله على الفرد  هيئ التهيئة والتحفيز: 
 الغارق في الدين وضرورة وضع الخطط الكفيلة للتخلص من اإلغراق في الدين.

 اإلجراءات الالزمة للتخلص من اإلغراق في الدين. تعرف المشاركين على: هدف النشاط  

   تجنب االغراق في الدين مفهوم االغراق في الدين، التعلم القبلي :

 ، اقالم التخلص من اإلغراق في الدين(1-6ورقة العمل ) .بيضاء ورقة  :أدوات ومتطلبات النشاط

 ، عصف ذهني ، مجموعات ناقش  شارك فكر:  النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات : -
 سداسيةالمشاركين إلى مجموعات   وزِّعِ   -
 (.6( إلى )1كلِّ مجموعة  عمل  قصاصات  ورقية  ُمرقَّمة  مْن ) مناطلْب  -
ْه كلَّ مجموعة  إلى طيِّ القصاصاِت، ثمَّ رمِيها وسط  المجموعِة. -  وجِّ
 كلِّ مشارك في المجموعِة الواحدِة أْن يلتقط  قصاصًة واحدًة. مناطلْب  -
الِع على ورقِة العمِل ) - ْه كلَّ مجموعة  إلى االطِّ  التخلص من اإلغراق في الدين.(: 1-6وجِّ
 كلِّ مشارك في المجموعِة أْن يفتح  القصاصة  التي لدْيِه، ويعرف  الرقم  الذي فيها.من اطلْب  -
كلِّ مشارك في المجموعِة الواحدِة أْن يطَّلع  في ثالِث دقائق  على المحوِر الُمطاِبِق لرقِم قصاصِتِه،  مناطلْب  -

 ُمحاواًِل استخالص  النتيجِة خاصتِِّه. وُيفكِّر  في إجابِة سؤاِلِه، 
ْه أفراد  المجموعِة الواحدِة إلى مناقش -  وعرضها.تدويِن النتيجةِ  ، والعمِل على تحسيِنها، ثمَّ ِة النتائِج وجِّ
 (: التخلص من اإلغراق في الدين.4-6ناِقِش المجموعاِت في نتائِجها مسترشدا بالنشرة التربوية رقم ) -
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 الموضوع الرئيس : أساليب التعلم النشط 

 ، العمل ضمن مجموعات دراسة حالة  الموضوع الفرعي :

 ( 4رقم النشاط  ) 

الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع النشاط:  اسم
 الشيكات وخطر االستجابة لها

 ( دقيقة 50زمن النشاط: )   

 / الجلسة االولىالسادساليوم 

 ناقش مع المشاركين األسئلة اآلتية: التهيئة والتحفيز: 

ْن ُيذكُِّرنا بتعريفِ  - يداِع النقوِد فيِه، فم  ْفنا سابًقا أنَُّه ُيمِكُننا طلُب دفتِر شيكات  بعد  فتِح حساب  بنكيّ  وا   تعرَّ
 الشيِك؟

(: الممارسات المالية غير 5-6التربوية رقم )ما البياناُت الواجُب توافُرها في الشيِك؟استرشد أثناء النقاش بالنشرة  -2
 .المسؤولة عند التعامل مع الشيكات

   مل مع الشيكات وخطر االستجابةالممارسات المالية غير المسؤولة عند التعا تعرف المشاركين على: هدف النشاط 

 ، والتعامالت المالية من خاللها.الخبرات السابقة حول الشيكات التعلم القبلي :

 (: الشيكات.2-6بطاقة الحاالت ) ،(: أحمد والشيكات2-6ورقة العمل ) :أدوات ومتطلبات النشاط
 دراسة الحالة ، الحوار والمناقشة  :النشاط تنفيذ استراتيجية

 اإلجراءات : -
، ثمَّ رقِّْمها. -  وزِِّع المشاركين إلى مجموعات 
 والشيكات.(: أحمد 2-6وزِّْع على كلِّ مجموعة  ورقة  العمِل ) -
 كلِّ مجموعة  مناقشة  ورقِة العمِل، واإلجابة  عْن أسئلِتها. مناطلْب  -
النتائج التي توصلوا ووضح لهم أهم الممارسات  بشكل جماعي امام المجموعات االخرى  ناقش مع المشاركين -

  (.5-6المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الشيكات مسترشا بالنشرة التربوية رقم )
، ثمَّ رقِّْمها اعد توزيع  -  ، على ان يكن لدى كل منها ورقة بيضاء وقلم المشاركين إلى مجموعات 
 كلِّ مجموعة  كتابة  رقِم المجموعِة في رأِس الورقِة. مناطلْب  -
 (: الشيكات، 2-6علْيِهُم الحاالِت الوارد  ذكُرها في بطاقة المواقف )اعرض  -
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ُُ علْيِهْم تدويُن رقِم الحالِة التي يتمُّ استعراُضها في الورقِة الخاصِة أخبِر المشاركين في كلِّ مجموعة  أ - نَّ
 بالمجموعِة، ُمبيِّنين  وجهة  نظِرِهْم تجاه ها )تأييُد هذا التصرُِّف أْو رفِضِه مع  بياِن السبِب(.

لون  إلْيها مسترشدا بالنشرة التربوية رقم ) - (: خطر االستهانة 6-6ناِقِش المشاركين في النتائِج التي يتوصَّ
 بالتعامل مع الشيكات.
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 الموضوع الرئيس : أساليب التعلم النشط 

 ، دراسة حالة االمالء ركضًا  الموضوع الفرعي :

 ( 5رقم النشاط  ) 

الكمبياالت والممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل النشاط: اسم 
 االمالء ركضًا / معها

 ( دقيقة 40زمن النشاط: )   

 الثانية/ الجلسة السادساليوم 

 طرح األتي :العبارة  من خاللالمشاركين لهذا النشاط  هيئ التهيئة والتحفيز: 

عرف يالكمبيالة   إحدى طرائِق الدفِع، وأنَّها وسيلٌة بديلٌة الستخداِم النقوِد والعمالِت الورقيِة والمعدنيِة، فم ْن  تبرتعــــ  
 لنا الكمبيالة ؟ 

 .(: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الشيكات5-6استرشد أثناء النقاش بالنشرة التربوية رقم )ــــــ 

 الكمبياالت والممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل معها على تمكين المشاركين من التعرف: هدف النشاط 

 كمبياالت والتعامالت المالية من خاللها.ات السابقة حول الالخبر  التعلم القبلي :

 (5-6، النشرة رقم )(2-6الحاالت ) ،(3-6صحيفة عمل، أقالم، بطاقات ) :أدوات ومتطلبات النشاط

 استراتيجية تنفيذ النشاط: االمالء ركضاً 

 اإلجراءات : -
 من الغرفة.(: البيانات األساسية للكمبيالة في أرجاء مختلفة 3-6علق بطاقات ) -
 لدى كل منها صحيفة عمل وأقالم . وزع المشاركين إلى مجموعات -
 ه "مصدر المعلومات" وسيكون الفرد الراكض للمجموعة.ياطلب من كل مجموعة تعيين فرد ولتسم -
وضح للمشاركين  أن عليهم الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الموجودة في البطاقات المعلقة  -

 لى ان يجمعها المشارك" الراكض " وينقلها الى مجموعته .، ععلى الحائط 
وضح للمشاركين في المجموعات أن مهمة مصدر المعلومات جلب المعلومة من البطاقة بشكل سريع وأن  -

 مهمهتم داخل المجموعة إعادة صياغة المعلومة وتدوينها على صحيفة العمل.
لومات وفي تلك األثناء يكون الراكض "مصدر سيقوم أعضاء المجموعة بتدوين ما حصلوا عليه من مع -

المعلومات" يحاول الوصول إلى معلومة أخرى من بطاقة أخرى وهكذا إلى أن ينتهي الوقت المخصص 
 دقائق. 10لهذه العملية وهي 
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 اطلب من كل مجموعة تعليق صحيفة العمل الخاصة بها على الحائط بجانب بعضها البعض. -
 ج التي توصلتم إليها.استعرض مع المجموعات النتائ -

 المجموعة الفائزة هي المجموعة التي حصلت على أكبر قدر ممكن من المعلومات ودونتها بطريقة إبداعية. ــــ
 (: الكمبياالت.7-6ناقش مع المشاركين البيانات األساسية للكمبيالة مسترشدا بالنشرة التربوية رقم ) -
 كل مجموعة اسم .اعد توزيع المجموعات الى اربع مجموعات واعط  -
 على المجموعات االربع  (2-6الحاالت ) وزع  -
ْه كلَّ مجموعة  إلى تحديِد الممارسِة الماليِة غيِر المسؤولِة عند  استعماِل األفراِد للكمبياالِت، وذلك  في  - وجِّ

 دقائق. 10دراسِة الحالِة خاصِتها، لمدة 
لون  إلْيها -  .ناقِش المشاركين في النتائِج التي يتوصَّ
وضح للمشاركين الممارسات غير المسؤولة التي يمارسها األفراد عند التعامل مع الكمبياالت مسترشدا  -

 (: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الكمبياالت.8-6) رقمالنشرة 
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 لموضوع الرئيس : أساليب التعلم النشط ا

  ، القصة  حلقة نقاش ،دراسة حالة  الموضوع الفرعي :

 ( 6رقم النشاط  ) 

الوكاالت والممارسات المالية غير المسؤولة النشاط:  اسم 
 عند التعامل معها 

 ( دقيقة 45زمن النشاط: )   

 الثانية/ الجلسة السادساليوم 

عن معرفتهم حول الموضوع واية ممارسات قاموا بها فيما  هيئ المشاركين من خالل سؤالهمالتهيئة والتحفيز: 
 يخص الوكاالت ؟ وما ترتب على ذلك ؟ ادر نقاشا افتتاحيًا 

  الوكاالت والممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل معها : تعرف المشاركين علىهدف النشاط  

   الخبرات الشخصية حول الوكاالت والممارسات المالية حولها التعلم القبلي :

 (6) رقم النشرة ،(: فارس والتوكيل3-6دراسة الحالة ) ،(: أشرف والقميص1-6قصة ) :أدوات ومتطلبات النشاط

 :الحوار والمناقشة ، التفكير الناقداستراتيجية تنفيذ النشاط 

 اإلجراءات :
 (: أشرف والقميص.1-6اعرض عليهم قصة )ثم  من المشاركين الجلوس بشكل دائري  اطلب -
 اطرح عليهم األسئلة الواردة في القصة واحدا تلو اآلخر واستمع إلى إجاباتهم ومشاركاتهم. -
 (: الوكاالت.9-6) رقمالوكالة مسترشدا بالنشرة وضح للمشاركين مفهوم  -
 .والتوكيل فارس(: 3-6)وزودهم بالحالة  وزع المشاركين إلى مجموعاتاعد ت  -
 اطلب من كل مجموعة االطالع على دراسة الحالة ومناقشة األسئلة التي تليها. -
ناقش مع المشاركين إجابات األسئلة ووضح لهم الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع  -

 المسؤولة عند التعامل مع الوكاالت.(: الممارسات المالية غير 10-6) رقملوكاالت مسترشدا بالنشرة ا
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النشط التعلم أساليب : الرئيس الموضوع  

 مجموعات ضمن العمل/ ناقش،  شارك،فكر:  الفرعي الموضوع

(7 )  النشاط رقم   

 ندع المسؤولة غير المالية والممارسات الكفاالت: النشاط اسم
 لها معها التعامل

دقيقة(  45: )   النشاط زمن  

 الثانية الجلسة/ السادس اليوم

 : اآلتي طرح خالل من المشاركين هيئ:  والتحفيز التهيئة

 قيمةِ  تردادِ اس لعدِم وتجنًُّبا. المصرفيةِ  وغيرِ  المصرفيةِ  المؤسساتِ  منَ  االقتراضِ  إلى األشخاصِ  منَ  كثيرٌ  يعمدُ "
هُ  ليكفلَ  كافيةٍ  ضماناتٍ  طلِب  إلى الُمقِرُض  يلجأُ  الُمقتِرِض؛ منَ  القرضِ   إذا سيما وال ِغ،المبل كاملِ  تحصيلِ  في حقَّ
نَّما ماليًّا، وتحليِلهِ  الُمقتِرضِ  وضعِ  دراسةِ  على األمرُ  يقتصرُ  ال إذ   األجِل؛ طويلةَ  القروُض  كاَنتِ   أشياءَ  طلبَ  شملُ ي وا 
هُ  قيمةٍ  ذاتِ  ماديةٍ  ِحهِ  قبلَ  من  هُ  ينوبُ  شخصٍ  إيجادَ  الُمقتِرضِ  منَ  الُمقِرضِ  طلِب  مثلُ  القرَض، من   مسترشداً ، عن 
  اللوح على التعريف دون  ثم(، 11-6) رقم التربوية بالنشرة

  . بها المتهلقة المسؤولة غير المالية والممارسات الكفاالت على المشاركين تعرف:  النشاط هدف

 .بها المتعلقة المالية والممارسات بالكفاالت يتعلق فيما السابقة الخبرات:  القبلي التعلم

 .إلسراء وكفالتها أمل(: 4-6) ورقةالعمل لسليمان، وكفالته هاشم(: 3-6) العمل ورقة: : النشاط ومتطلبات أدوات

 . الذهني العصف ، مجموعات ضمن العمل:النشاط تنفيذ استراتيجية

 : اإلجراءات

 : اآلتية   األسئلة   المشاركين على اطرحْ  

 الكفالِة؟ مفهومِ  على بناءً  الكفالةِ  عقدِ  في الطرفانِ  م نِ  -أ

 بالكفيِل؟ المقصودُ  م نِ  -ب

 بالمكفوِل؟ المقصودُ  م نِ  -ج

 .مجموعات أربع إلى المشاركين وزع -
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 .لسليمان وكفالته هاشم(: 3-6) العمل ورقة والثانية األولى المجموعتين على وزع -
 .إلسراء وكفالتها أمل(: 4-6) العمل ورقة والثانية األولى المجموعتين على وزع -
 .تليها التي األسئلة ومناقشة بها الخاصة العمل ورقة على االطالع مجموعة كل من اطلب -

 فاالتالك مع التعامل عند المسؤولة غير المالية الممارسات لهم ووضح األسئلة إجابات المشاركين مع ناقش -
 الكفاالت مع التعامل عند المسؤولة غير المالية الممارسات(: 12-6) التربوية بالنشرة مسترشدا
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 تقييم اليوم التدريبي 

 اوراق العمل   

 ت التربويةالنشرا

 الحاالت الدراسية
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 تقييم اليوم التدريبي 

المستوى  األداء الرقم
 4األول 

المستوى 
3الثاني   

 

المستوى 
 2الثالث

المستوى 
 1الرابع 

 4الدرجة من 

لدي معرفة  اإلغراق في الدين .1
كاملة بمفهوم 
اإلغراق في 

 الدين

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 

اإلغراق في 
 الدين

لدي بعض 
المعرفة 
بإنشاء 
بمفهوم 

اإلغراق في 
 الدين

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 
اإلغراق في 

 الدين

 

لدي معرفة   .2
 كاملة بأسباب
اإلغراق في 

 الدين

لدي معظم 
المعرفة 
بأسباب 

اإلغراق في 
 الدين

لدي بعض 
المعرفة 
بأسباب 

اإلغراق في 
 الدين

ال يوجد لدي 
معرفة 
بأسباب 

اإلغراق في 
 الدين

 

أسباب اإلغراق في  .3
 الدين

لدي معرفة 
كاملة بكيفية 

تجنب 
اإلغراق 
 بالدين

لدي معظم 
المعرفة 

 بكيفية تجنب
اإلغراق 
 بالدين

لدي بعض 
المعرفة 

 بكيفية تجنب
اإلغراق 
 بالدين

ال يوجد لدي 
معرفة بكيفية 

تجنب 
اإلغراق 
 بالدين

 

كيفية تجنب  .4
 اإلغراق بالدين

لدي معظم  
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 

 المسؤولة

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 

 المسؤولة

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 

 المسؤولة

 

لدي معرفة   .5
كاملة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 

 المسؤولة

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 

دي ال يوجد ل
معرفة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 
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المسؤولة فيما 
يتعلق 

 بالكمبياالت

المسؤولة في 
ما يتعلق 
 بالكمبياالت

ما يتعلق 
 بالكمبياالت

الممارسات المالية  .6
 غير المسؤولة

لدي معرفة 
كاملة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالكمبياالت

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالشيكات

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالشيكات

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالشيكات

 

الممارسات المالية  7
غير المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالكمبياالت

لدي معرفة 
كاملة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالشيكات

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 
 الوكالة

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 
 الوكالة

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 

 الوكالة

 

الممارسات المالية  8
غير المسؤولة في 
 ما يتعلق بالشيكات

لدي معرفة 
كاملة بمفهوم 

 الوكالة

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالوكاالت

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالوكاالت

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالوكاالت

 

لدي معرفة  الوكالة 9
كاملة بمفهوم 
الممارسات 

لية غير الما
المسؤولة في 

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 
 الكفاالت

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 
 الكفاالت

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 

 الكفاالت
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ما يتعلق 
 بالوكاالت

الممارسات المالية  10
غير المسؤولة في 
 ما يتعلق بالوكاالت

لدي معرفة 
كاملة بمفهوم 

 الكفاالت

لدي معظم 
المعرفة 
بمفهوم 

ارسات المم
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالكفاالت

لدي بعض 
المعرفة 
بمفهوم 

الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالكفاالت

ال يوجد لدي 
معرفة بمفهوم 
الممارسات 
المالية غير 
المسؤولة في 

ما يتعلق 
 بالكفاالت
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 في الدين(: التخلص من اإلغراق 1-6ورقة العمل )

 النتيجةُ  المحورُ  الرقمُ 

يِن. -1   اذكْر سببيِن مْن أسباِب اإلغراِق في الدَّ

يِن. -2   اشرْح بلغِتك  مفهوم  اإلغراِق في الدَّ

 

فكِّْر في طريقة  جديدة  ُيمِكُن بها تجنُُّب  -3
يِن.  اإلغراِق في الدَّ

 

 

 لمعنى:افرِّْق بين  العبارتيِن اآلتيتيِن مْن حيُث  -4

"يجُب علْيك  يا بالُل أْن تتجنَّب  خطر   -أ
يِن".  اإلغراِق في الدَّ

"يتعيَُّن علْيك  يا بالُل أْن تتخلَّص  مْن  -ب
يِن".  خطِر اإلغراِق في الدَّ

 

، ثمَّ أجْب عّما يليِه مْن  -5 ادرِس الموقف  اآلتي 
 أسئلة :

، يدفُع مْنها   500"يبلُغ دخُل أحمد  ) ( دينار 
( ديناًرا قسًطا لقرِض السيارِة،            120)
،             200و) ( دينار  قسًطا لقرض  شخصيّ 
( ديناًرا 40( دينار  إيجار  البيِت، و)100و)

 قيمة  فواتيِر الكهرباِء والماِء".

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يِن؟ لماذا؟ -أ  هْل أحمُد غارٌق في الدَّ

ما النصائُح التي ُتْسديها إلى أحمد   -ب
 مْن ديوِنِه؟ ليتخلَّص  

فكِّْر في ابتكاِر ُمنت ج  يساعُد األشخاص  على  -6
دارِة أمواِلِهْم، وتجنُِّب  ِم في نفقاِتِهْم، وا  التحكُّ

، أْو دعاية ،  يِن )ُيمِكُنك  تصميُم رسم  تعبيريّ  الدَّ
، أْو برنامج  خاّص  بحساِب  أْو شعار  ُمعيَّن 

 النفقاِت ومواءمِة الدخِل(.
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 (: أحمد والشيكات2-6ورقة العمل )

م، وبلغ ْت قيمُة 1/4/2018اشترى أحمُد بعض  األدواِت الكهربائيِة مْن محلِّ سمير  لألجهزِة اإللكترونيِة بتاريِخ 
، دفع  مْنها أحمُد )1500المشترياِت ) ر  شيًكا قيمُتُه )500( دينار  سمير  ( دينار  لمحلِّ 1000( دينار  نقًدا، وحرَّ

.2000م، علًما أنَّ رصيد  أحمد  في البنِك هو  )5/4/2018بتاريِخ   ( دينار 

 أجْب عِن األسئلِة اآلتيِة:

ر  شيًكا ببقيِة المبلِغ المطلوِب؟ لماذا؟ -1  هْل تصرَّف  أحمُد بصورة  صحيحة  حين  حرَّ
 لماذا؟م؟ 5/4/2018هْل يستطيُع سميٌر صرف  الشيِك من  البنِك قبل  تاريِخ  -2
ِن في الشيِك؟ لماذا؟ -3  هْل ُيمِكُن لسمير  أْن يسحب  مبلًغا أكبر  من  المبلِغ الُمدوَّ
4- . ْح إجابت ك  ِة؟ وضِّ  هْل يستطيُع أحمُد أْن يسحب  أيَّ مبلغ  مْن رصيِدِه خالل  هذِه المدَّ
 ماذا سيحدُث في الحاالِت اآلتيِة: -5

م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك 3/4/2018( دينار  من  الرصيِد بتاريِخ 1000سحُب أحمد  ) -أ
 م.  5/4/2018بتاريِخ 

م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك 2/4/2018( دينار  من  الرصيِد بتاريِخ 1500سحُب أحمد  ) -ب
 م. 5/4/2018بتاريِخ 

م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك 4/4/2018ر  من  الرصيِد بتاريِخ ( دينا2000سحُب أحمد  ) -ج
 م. 5/4/2018بتاريِخ 

صداُر أحمد  أمًرا للبنِك بعدِم صرِف قيمِة الشيِك بتاريِخ  -د ، وا  حدوُث خالف  بين  أحمد  وسمير 
 م. 5/4/2018م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك بتاريِخ 4/4/2018
، وحجُز البنِك رصيد  أحمد  بتاريِخ تأ -هـ ُر أحمد  عْن دفِع أقساِط القرِض الشخصيِّ م، ثمَّ 2/4/2018خُّ

 م. 5/4/2018تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك بتاريِخ 
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 (: هاشم وكفالته لسليمان3-6ورقةالعمل )

م  سليماُن طلًبا للحصوِل على قرض  قدُرُه )  ُه. ونظًرا إلى سياسِة 10000قدَّ ( دينار  من  البنِك الذي يتعام ُل مع 
( دينار  فقْط؛ فإنَُّه ال يستطيُع الحصول  على القرِض المطلوِب إال 300البنِك المعتمدِة، ومحدوديِة راتِبِه البالِغ )

 ًبا على البنِك نفِسِه.بوجوِد كفيل  يكوُن راتُبُه مسحو 

د    ، وُحدِّ ، وُمِنح  سليماُن القرض  طلب  سليماُن مْن صديِقِه هاشم  أْن يكفل ُه في هذا القرِض، فوافق  على ذلك 
. وبعد  مروِر عام  سافر  140قسُطُه  الشهريُّ بـِ ) قَّ أداُؤُه في اليوِم الثالِث مْن كلِّ شهر  ( ديناًرا؛ على أْن ُيستح 

 للعمِل خارج  البالِد، فانقطع  وصوُل راتِبِه إلى البنِك. سليمانُ 

 أجْب عِن األسئلِة اآلتيِة:

ِد اسم  كلّ  من  الكفيِل والمكفوِل؟ -1  حدِّ
؟ -2 ، لماذا كفل  هاشٌم صديق ُه سليمان   برأِيك 
 هِل التزم  سليماُن بتسديِد مبلِغ القرِض؟ لماذا؟ -3
 في هذِه الحالِة؟ما الذي يترتَُّب على هاشم   -4
 هْل يستطيُع هاشٌم إيقاف  الكفالِة؟ -5

، أيُّ حاالِت الكفالِة تصبُح خطًرا على الكفيِل نفِسِه؟ -6              برأِيك 
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 (: أمل وكفالتها إلسراء4-6ورقة العمل )

راء  بإحضاِر تَّب عِة التي ُتلِزُم إس( دينار  مْن شركِة تسهيالت  مالية  وفق  شروِطها المُ 3000طلب ْت إسراُء قرًضا بقيمِة )
 كفيل  لها لضماِن استرداِد مبلِغ القرِض.

. وكان  مْن شروِط العقِد تسديُد المبلِغ بصورِة دفعات    ْت إسراُء على صديقِتها أمل  أْن تكفل ها، فقبل ْت ذلك  عرض 
سِط اتِب أمل  في حاِل لْم تلتزْم إسراُء بدفِع قيمِة الق( ديناًرا، واقتطاُع قيمِة القسِط مْن ر 120شهرية ، قيمُة كلّ  مْنها )

.  الشهريِّ في موعِد االستحقاِق الُمتَّف ِق علْيِه، وهو  اليوُم الخامُس مْن كلِّ شهر 

ة  )  ُه، 6التزم ْت إسراُء بالدفِع مدَّ . ولكْن، نظًرا إلى حصوِلها على قرض  آخر  من  البنِك الذي تتعامُل مع  ( أشهر 
؛ فإنَّها لْم تستطِع التوفيق  400( ديناًرا قسًطا شهريًّا لُه، ومحدوديِة راتِبها الذي ال يتجاوُز )150ها )ودفعِ  ( دينار 

 بين  دفِع القسطيِن الشهرييِن ومتطلَّباِت الحياِة األساسيِة.

، واقتطاِع قيمِة القسِط الشهر   ِد، يِّ مْنهُ مباشرةً فولّما كان  البنُك قادًرا على الوصوِل إلى راتِب إسراء  ي الموعِد الُمحدَّ
 فقِد اضطرَّْت إسراُء إلى عدِم االستمراِر في دفِع قسِط شركِة التسهيالِت.

 أجْب عِن األسئلِة اآلتيِة:

 ما مجموُع األقساِط التي تدفُعها إسراُء شهريًّا؟ -1
 الماليِة؟كيف  استطاع ْت إسراُء الحصول  على قرض  مْن شركِة التسهيالِت  -2
 هْل ُيمِكُن إلسراء  التخلُُّف عْن دفِع القسِط الشهريِّ لقرِض البنِك؟ لماذا؟ -3
ن ْت إسراُء من  االمتناِع عْن دفِع القسِط الشهريِّ لقرِض شركِة التسهيالِت؟ -4  كيف  تمكَّ
؟  -5  لماذ؟هْل ُيمِكُن لشركِة التسهيالِت اقتطاُع قيمِة القسِط الشهريِّ مْن راتِب أمل 
؟ -6  بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يتعرَّض  لما أصاب  أمل 
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 ملحق البطاقات التدريبية

 ( 1-6بطاقات )

 حاالت الدين

 

 الحالُة األولى
، وهي  مقتنعٌة بمقولِة "اصرْف ما في الجيِب، يأِتك  ما في 600تعمُل فاطمُة في شركة ، براتب  قدُرُه ) ( دينار 

رِة الغيِب"؛ لذا  سارع ْت إلى شراِء طقِم كنب  جديد  لغرفِة المعيشِة في بيِتها، وذلك  ضمن  عروِض األقساِط الُميسَّ
ة  عشرِة أشهر  متتالية ، علًما 100التي أعلن  عْنها محلُّ األثاِث. وقْد بلغ ْت قيمُة القسِط الشهريِّ ) ، ُتدف ُع مدَّ ( دينار 

 ( ديناًرا شهريًّا.150( دينار  شهريًّا، وقسط  أدوات  كهربائية  بقيمِة )200ِك، قدُرُه )أنَّ فاطمة  تدفُع قسط  سيارة  للبن
 
 

 الحالُة الثانيةُ 
، وهو  يريُد استئجار  بيت  وتأثيث ُه قبل  موعِد الزواِج الذي سيقاُم بعد  شهر  500يبلُغ راتُب أنس  الشهريُّ ) ( دينار 

. انتهى أنُس مْن حساِب جميِع ا ى لنفقاِت الالزمِة لحفِل الزفاِف، ثمَّ رتَّب  أولوياِتِه، فوجد  أنَُّه بحاجة  إلونصف 
، علًما أنَّ مجموع  مدخراِتِه يبلُغ فقْط )10000مبلِغ ) ؛ لذا اقترض  بقية  المبلِغ مْن والِدِه؛ 7000( دينار  ( دينار 

. 100قيمُة أجرِتِه الشهريِة ) ( دينار  شهريًّا، وقِد استأجر  بيًتا تبلغُ 100على أْن يعطي ُه )  ( دينار 
 

 
 الحالُة الثالثةُ 

ْت أنَّها  ما فر غ ْت مْن ترتيِب أولوياِت نفقاِتها وجد  ْت سلمى أْن تزور  صديقت ها في إحدى الدوِل المجاورِة. وبعد  أراد 
ر ْت أْن تقترض  هذا المبلغ  من  البنِك لقاء  1500بحاجة  إلى مبلِغ ) ، فقرَّ ، 100قسط  شهريّ  قدُرُه ) ( دينار  ( دينار 

 ( ديناًرا.250علًما أنَّ راتب  سلمى الشهريَّ هو  )
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 الحالُة الرابعةُ 
، ويدفُع مبلغ  ) ر  ( 1000( ديناًرا شهريًّا أجرًة لُه، علًما أنَّ راتب ُه الشهريَّ يبلُغ )250يسكُن هاشٌم في بيت  ُمستأج 

، وأنَّ راتب  زوجِتِه التي . اتفق  الزوجاِن على شراِء بيت  للسكِن، وقِد اشتريا 400تعمُل ُمدرِّسًة هو  ) دينار  ( دينار 
 ( ديناًرا.450عْن طريِق االقتراِض من  البنِك، وبلغ ْت قيمُة قسِطِه الشهريِّ ) -بعد  االستشارةِ -بيًتا 
 
 

 
 الحالُة الخامسةُ 

 
، بحيُث يدفُع كلٌّ مْنُهْم مبلغ  )اتفق ْت هنٌد مع  زمالِئها في العمِل على إعداِد نظ ( ديناًرا شهريًّا 150ام  ماليّ  تعاونيّ 

ة  ) ، ويحصُل الجميُع بالتناُوِب على مبلِغ )10مدَّ ِة. وما إْن حان  دوُر هند  1500( أشهر  ( دينار  خالل  هذِه المدَّ
، وقسط  قرِض 800راتب ها يبلُغ ) للحصوِل على المبلِغ حتى أنفق ْتُه على تجديِد أثاِث البيِت، علًما أنَّ  ( دينار 

( دينار  ُتدف ُع شهريًّا إلى إحدى 250( دينار  ُتدف ُع إلى البنِك شهريًّا، وقسط  قرِض بيِتها هو  )200السيارِة هو  )
 شركاِت التمويِل غيِر المصرفيِة. 
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 ( الشيكات2-6بطاقة الحاالت )

 عنَد التعاُمِل مَع الشيكاِت(الحاالُت )سلوكاٌت يمارُسها األفراُد 

، علًما أنَّها ال تملُك أيَّ رصيد  في البنِك. 500تحريُر سناء  شيًكا لفؤاد  قيمُتُه )الحالُة األولى:    ( دينار 

ًدا. 1500تحريُر عادل  شيًكا لعبير  قيمُتُه )الحالُة الثانيُة:  ، وتغييُر توقيِعِه المعتمِد لدى البنِك ُمتعمِّ  ( دينار 

ها في البنِك هو  )1200تحريُر سمية  شيًكا ألحمد  قيمُتُه )الحالُة الثالثُة:  ، علًما أنَّ رصيد  . 200( دينار   ( دينار 

ُه في البنِك هو  )750تحريُر مهند  شيًكا لروان  قيمُتُه )الحالُة الرابعُة:  ، علًما أنَّ رصيد  ، إال 2000( دينار  ( دينار 
. أنَُّه محجوٌز للبنِك بس  بِب قرِضِه الخاّصِ

هُ في البنِك هو  )الحالُة الخامسةُ  ( 5000: تحريُر سمير  شيًكا لشريِكِه فراس  مْن دوِن تحديِد المبلِغ، علًما أنَّ رصيد 
 .  دينار 

ا نً ( دينار  لقاء  شراِء بضاعة ، واعتباُر الشيِك ضما5000تحريُر سهى شيًكا لشركِة سعاد  قيمُتُه )الحالُة السادسُة: 
للشركِة يتيُح لها استرداد  ثمِن البضاعِة مْن سهى حال  تواُفِر المبلِغ، علًما أنَّ رصيد  سهى اآلن  في البنِك أقلُّ من  

 القيمِة المطلوبِة. 

ْت أميرُة التوقيع  على جميِع أوراِق دفتِر الشيكاِت حال  صدوِرِه من  البنِك المعتمِد لحسابِ الحالُة السابعُة:  ا؛ هاعتاد 
 .  ليكون  جاهًزا عند  تحريِر أيِّ شيك 

 احتفاُظ صالح  بدفتِر الشيكاِت في خزنِتِه الخاصِة في البيِت. الحالُة الثامنُة: 
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 (3-6بطاقات )

 البيانات األساسية للكمبيالة

، وباللغِة التي ُكِتب ْت فيها. كلمُة )كمبيالٌة(:  يجُب أْن تحتوي  الورقُة على كلمِة )كمبيالٌة( بنّص  حرفيّ 

 

 أِي التاريُخ الذي ُكِتب ْت فيِه الكمبيالُة. تاريُخ اإلنشاِء:

 

ر ْت فيِه الكمبيالُة. :مكاُن اإلنشاءِ   المكاُن الذي ُحرِّ

 

يجُب تحديُد مكاِن دفِع المبلِغ تحديًدا دقيًقا، وال يجوُز تحديُد مكاِن الوفاِء بالمبلِغ تحديًدا عامًّا؛ إْذ  مكاُن الوفاِء:
نَّما يجُب تحديُد المكاِن تحديًدا دقيًقا ليسهل    ال يجوُز القوُل مثاًل إنَّ هذِه الكمبيالة  ُمستِحقُة الدفِع في عّمان  فقْط، وا 

 الوصوُل إلْيِه.

 

 ُيمثُِّل أمر  الدفِع بالنقوِد، ويكوُن مكتوًبا باألرقاِم. :غُ المبل

 

يجُب أْن تشمل  الكمبيالُة عبارة  "ادفعوا ألمِر فالن  كذا وكذا"؛ أْي أداُء مبلغ  ُمعيَّن  من  النقوِد، أمُر الدفِع بالنقوِد: 
 يكوُن مكتوًبا باألحرِف. 

الدفِع، مثُل تضميِن الكمبيالِة عبارة  "ادفعوا ألمِر فالن  كذا وكذا إذا وّفى وال يجوُز كتابُة شرط  ُمعيَِّن في أمِر 
بالتزاِمِه تجاهي، أْو إذا وصل ُه مّني نقوٌد"؛ ألنَّ هذا التعبير  يجعُل الوفاء  بقيمِة الكمبيالِة ُمعلًَّقا على شرط  خارج  

ُق عم ي الغاية  مِن لية  تداوِل الكمبيالِة، وُيدِخُل الريبة  فيها، وهذا ينافعِن الورقِة، وقْد يتحقَُّق أْو ال يتحقَُّق؛ ما ُيعوِّ
 استخداِمها أداًة للوفاِء، وفي حاِل ضمَّن ها الساحُب هذا الشرط  فإنَّها تصبُح باطلًة.
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ِه: ِد إلى  اسُم المسحوِب علي  كمبيالِة وقت  حامِل الهو  اسُم م ْن ي لزُمُه الوفاُء؛ أِي الُملتِزُم بدفِع المبلِغ الُمحدَّ
 االستحقاِق.

ُر لُه الكمبيالُة مْن طرِف الساحِب عند  إنشاِئها، والذي يحقُّ  اسمُ  هو  المستفيُد )أِو الحامُل(:   الشخِص الذي ُتحرَّ
 لُه قبُض قيمِتها من  المسحوِب علْيِه وقت  االستحقاقِ 

ِت والمكاِن علْيِه بدفِع مبلغ  ُمعيَّن  إلى المستفيِد في الوق هو  الشخُص الذي أمر  المسحوب   اسُم الساحِب وتوقيُعُه: 
ديِن.  الُمحدَّ

التاريُخ الذي يجُب فيِه على المسحوِب علْيِه أْن يدفع  المبلغ  إلى المستفيِد، أْو إلى حامِل  تاريُخ االستحقاِق:
: ، هي 

ة   الكمبيالِة. وهو  يأتي على حاالت  عدَّ

 

الِع".: مثُل قو لدى االطِ العِ  -أ  ِل: "ادفعوا ألمِر فالن  بمجرَِّد االطِّ
 

الِع".بعَد تاريٍخ ُمعيٍَّن من  تاريِخ االطِ العِ  -ب  : مثُل قوِل: "ادفعوا ألمِر فالن  بعد  شهر  من  االطِّ
 

ٍة ُمعيَّنٍة من  تاريِخ اإلنشاءِ  -ت  .: مثُل قوِل: "ادفعوا ألمِر فالن  بعد  شهريِن من  التاريِخ أعالُه"بعَد مدَّ
 

ٌد: -د م". وهذا النمُط هو  األكثُر انتشاًرا بين  20/5/2018مثُل قوِل: "ادفعوا ألمِر فالن  بتاريِخ  تاريٌخ ُمحدَّ
 األفراِد.

 

ُط تواُفُرها دائًما، والتي تتمثَُّل في ما يأتي:  تحتوي الكمبيالُة على بعِض البياناِت التي ال ُيشتر 

 هو  الشخُص الذي يتكفَُّل بدفِع المبلِغ في حاِل تعذَّر  على المسحوِب علْيهِ  اسُم الكفيِل وتوقيُعُه: -1
 الدفُع وقت  االستحقاِق.

 هو  الشخُص الذي شهد  على تحريِر الكمبيالِة والبياناِت فيها. :اسُم الشاهِد وتوقيُعهُ  -2
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ينَ 1-6دراسة الحالة )  (: إيماُن والدَّ

، وتعيُل ُأسرت ها بحيُث ُتنِفُق 600الخاصِة، وتتقاضى راتًبا شهريًِّا مقداُرُه ) تعمُل إيماُن في إحدى الشركاتِ  ( دينار 
ر ْت 200) ْت إيماُن إكمال  دراسِتها الجامعيِة، وقرَّ بعد  -( دينار  شهريًّا مْن راتِبها لتلبيِة بعِض حاجاِت العائلِة. أراد 

قاء  قسط  قدُرُه ل -بعد  إجراِء الالزمِ -صل ْت على مبلِغ القرِض أْن تقترض  مبلًغا من  البنِك، وقْد ح -االستشارةِ 
ها ُمره قًة من  مشكلِة المواصالِت، 150) ْت إيماُن نفس  . وبعد  ثالثِة أشهر  وجد  ُم من  الراتِب كلَّ شهر  ( ديناًرا ُتخص 

ن  من  التوفيِق بين  ساعاِت عمِلها وساعاِت درا ر ْت شراء  سيارة  لتتمكَّ صل ْت على قرِض سِتها في الجامعِة، وقْد حفقرَّ
 ( دينار  شهريًّا.200مْن إحدى مؤسساِت التمويِل التجاريِة لقاء  قسط  قدُرُه ) -بعد  إجراِء الالزمِ -السيارِة 

ْت إيماُن إلى مبلِغ )  ْت ( دينار  لدفِع تكاليِف العمليِة الجراحيِة لوالدِتها المريضِة، فطلب  1000بعد  شهريِن احتاج 
د  المبلُغ في صورِة دفعات  شهرية ، قيمُة  ُسْلفًة على راتِبها من  الشركِة التي تعمُل فيها، وتمَّ االتفاُق على أْن ُيسدَّ

لًة بالديوِن، وال تستطيُع الموازنة  بين  دخِلها 100كلّ  مْنها ) ها ُمثق  ْت إيماُن نفس  ة  وجيزة  وجد  . وبعد  مدَّ ( دينار 
ِنها المتراكمِة، وأخذ ْت ُتفكُِّر في الوضِع الماليِّ الذي وصل ْت إلْيِه، وفي عدِم قدرِتها على تأميِن ونفقاِتها وديو 

ن  مْن  ْت إلى فكرِة االقتراِض مْن إحدى مؤسساِت التمويِل والتسهيالِت التجاريِة لتتمكَّ متطلَّباِتها األساسيِة، فاهتد 
( دينار  مْن صندوِق تمويِل 800استطاع ِت الحصول  على مبلِغ     ) تلبيِة حاجاِتها الرئيسِة. وخالل  أسبوعينِ 

د  المبلُغ بدفِع قسط  قدُرُه ) ن ْت إيماُن مْن تأميِن المبلِغ الالزِم للوفاِء 75المرأِة؛ على أْن ُيسدَّ ( ديناًرا شهريًّا، وبهذا تمكَّ
ة  شهريِن فقْط.  بحاجاِتها وحاجاِت أسرِتها مدَّ

ُر عْن تسديِد جميِع األقساِط المطلوبِة   ا في الديوِن؛ ما جعل ها ُتقصِّ ْت غارقًة جدًّ ْت إيماُن أنَّها أصبح  بعد  ذلك  أدرك 
ة  ثالثِة  مْنها دفعًة واحدًة، وهو  ما اضطرَّها إلى التغاضي عْن دفِع قسِط السيارِة إلى شركِة التسهيالِت التجاريِة مدَّ

ها للمساءلِة القانونيِة.  بعد  قراءِتك  الحالة  السابقة ، أجْب عِن األسئلِة اآلتيِة: أشهر  متتالية ؛ ما  عرَّض 

؟  -1  كْم يبلُغ دخُل إيمان  الشهريُّ
 هْل تملُك إيماُن مصادر  دخل  ُأخرى غير  راتِب العمِل؟  -2
 اِت العائلِة؟ ما قيمُة المبلِغ الشهريِّ الذي ُتنِفُقُه إيماُن على تلبيِة بعِض حاج -3
 كْم تبلُغ قيمُة األقساِط التي تدفُعها إيماُن شهريًّا؟  -4
 هْل يفي دخُل إيمان  بتلك  النفقاِت واألقساِط؟  -5
لًة بالديوِن صحيحًة؟ لماذا؟ -6 ، هْل كان ِت القراراُت التي اتخذ ْتها إيماُن وجعل ْتها ُمثق   برأِيك 
، ما الدروُس المستفادُة  -7  مْن هذِه الحالِة؟برأِيك 
؟  -8 يِن؟ ما هو   هْل سمْعت  مْن قبُل بمصطلِح اإلغراِق في الدَّ
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 (: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الكمبياالت2-6دراسة الحاالت )
 

 الحالُة األولى
م، وقْد دفع ْت 1/1/2018اريِخ ( دينار  بت9000اشتر ْت آماُل سيارًة مْن معرِض الربيِع لتجارِة السياراِت بمبلِغ )

ط  المبلغ  المتبّقي  على دفعات  شهرية ، قيمُة كلّ  5000) ( دينار  نقًدا مباشرًة إلى صاحِب المعرِض؛ على أْن ُتقسِّ
.500مْنها )  ( دينار 

؛ لِ طلب  صاحُب المعرِض مْن آمال  أْن ُتوقِّع  على عدد  من  الكمبياالِت التي تستحقُّ الدفع  في األو    مْن كلِّ شهر 
، ووقَّع ْت على ) ، 9لضماِن حقِِّه في تحصيِل المبلِغ المتبّقي مْن ثمِن السيارِة، وقْد وافق ْت آماُل على ذلك  ( كمبياالت 

، وهي  تستحقُّ الدفع  بداية  كلِّ شهر  )اليوُم األوُل من  الشهِر(.500قيمُة كلّ  مْنها )  ( دينار 

ِد حتى جاء  موعُد دفِع قيمِة الكمبيالِة الثامنِة، فأخبر ْت صاحب   التزم ْت آماُل بالتسديدِ   والدفِع في الوقِت الُمحدَّ
المعرِض أنَّ هذِه الكمبيالة  هي  األخيرُة؛ ألنَّها تكوُن بذلك  قِد التزم ْت بدفِع كامِل المبلِغ المتبّقي مْن ثمِن السيارِة، 

ها مبيالة  ُأخرى تستحقُّ الدفع  بتاريِخ األوِل من  الشهِر القادِم؛ ما يعني أنَّ إال أنَّ صاحب  المعرِض أخبر ها بوجوِد ك
ٌة بدفِع )  ( دينار  ُأخرى.500ُملزم 

ما دفع ْت آماُل مبلغ  ) -1 ؟ 5000ما المبلُغ المتبّقي مْن ثمِن السيارِة بعد   ( دينار 
ْتها؟ -2  كْم عدُد الكمبياالِت التي وقَّع 
 االِت التي كان  ُيفتر ُض أْن ُتوقِّع ها؟  كْم عدُد الكمبي -3
ْتها؟ -4  ما تاريُخ استحقاِق أوِل كمبيالة  وآخِر كمبيالة  وقَّع 
 هْل ُتلِزُم الكمبيالُة التاسعُة آمال  بالدفِع؟ لماذا؟ -5
يِع الكمبيالِة توقهْل يحقُّ لصاحِب المعرِض أْن ُيطاِلب  آمال  بالدفِع بالرغِم من  الخطِأ الذي حدث  عند   -6

 التاسعِة؟ لماذا؟
 هْل ستتعرَُّض آماُل للمساءلِة القانونيِة في حاِل رفِضها دفع  الكمبيالِة التاسعِة؟ لماذا؟ -7
 بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يقع  في الخطِأ الذي ارتكب ْتُه آماُل؟ -8
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 الحالُة الثانيةُ 
، غير  أنَُّه لْم يكْن يملُك هذا 2000مْن محلِّ األمِل بمبلِغ ) م، اشترى محموٌد بضاعةً 2018/ 5/6بتاريِخ  ( دينار 

، فوقَّع  كمبيالًة لصاحِب المحلِّ مْن دوِن تحديِد موعِد االستحقاِق، وقِد اتفقا شفهيًّا أْن ُيمِهل ُه صاحُب  المبلغ  وقت ئذ 
ة  شهريِن لتأميِن ثمِن البضاعِة.  المحلِّ مدَّ

خالٌف بين  محمود  وصاحِب المحلِّ ألسباب  خاصة ، فلْم يلتزْم صاحُب المحلِّ باالتفاِق  بعد  أسبوعيِن حدث   
، وطالب  محموًدا بقيمِة الكمبيالِة. وحين  رفض  محموٌد الدفع  لعدِم امتالِكِه المبلغ  كاماًل، رفع  صاحُب  الشفهيِّ

 المحلِّ دعوى علْيِه لمطالبِتِه بقيمِة الكمبيالِة.

ر  محموٌد الكمبيالة ؟متى ح -1  رَّ

ر ْت؟ -2  لم ْن ُحرِّ

 ما تاريُخ استحقاِقها؟ -3

 هْل ُيع دُّ االتفاُق الشفهيُّ بين  محمود  وصاحِب المحلِّ ُملِزًما الستيفاِء مبلِغ الكمبيالِة؟ لماذا؟ -4

 لْيِه؟ لماذا؟هْل يحقُّ لصاحِب المحلِّ المطالبة  بقيمِة الكمبيالِة قبل  الموعِد الُمتَّف ِق ع -5

 ما الخطُأ الذي وقع  فيِه محموٌد عند  تحريِر الكمبيالِة؟ -6

 لْو كْنت  مع  محمود  في أثناِء شراِئِه البضاعة ، ما النصيحُة التي ُتْسديها إلْيِه؟ -7
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 الحالُة الثالثةُ   

اتفق ْت مع  سائدة  أْن تعطي ها كامل  م، وقِد 10/6/2018( ديناًرا مْن سائدة  بتاريِخ 960استدان ْت مرُح مبلغ  )
ر  لها كمبيالًة  ؛ طلب ْت إلْيها أْن ُتحرِّ . وحتى تضمن  سائدةُ حقَّها في استرداِد المبلِغ مْن مرح  المبلِغ بعد  ثالثِة أشهر 

قَّ بعد  ثالثِة أشهر  مْن تاريِخ تحريِرها.  بقيمِة المبلِغ المطلوِب، على أْن ُتستح 
ن ِت المبلغ  باألرقاِم: )وافق ْت مرُح ع  ( ديناًرا، وباألحرِف: ستُّمئة  وتسعون  ديناًرا. 960لى طلِب سائدة ، ولكنَّها دوَّ

د  لها المبلغ ، فأعط ْتها مرُح )10/9/2018وبتاريِخ  ( ديناًرا فقْط، إال أنَّ 690م، طلب ْت سائدُة مْن مرح  أْن ُتسدِّ
، ولكنَّ القانون  كان  إلى 960، وهو  )سائدة  طالب ْتها بدفِع المبلِغ كاماًل  ر ْت أْن تشتكي  على مرح  ( ديناًرا، وقرَّ

.  جانِب مرح 
 

ر ِت الكمبيالُة؟ -1  متى ُحرِّ
ر ْت؟ -2  لم ْن ُحرِّ
 ما تاريُخ استحقاِقها؟ -3
 ما مقداُر المبلِغ الفعليِّ الذي استدان ْتُه مرُح مْن سائدة ؟ -4
 إلى سائدة ؟كْم ديناًرا دفع ْت مرُح  -5
 ما الخطُأ الذي وقع ْت فيِه سائدُة عند  تحريِر الكمبيالِة؟ -6
 بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يقع  في الخطِأ الذي ارتكب ْتُه سائدُة؟ -7
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 الحالُة الرابعةُ     

لْم يكْن يملُك هذا المبلغ  م، غير  أنَُّه 24/3/2018( ديناًرا بتاريِخ 750اشترى خالٌد مْن عبِد هللاِ بضاعًة قيمُتها )
 ( ديناًرا؛ على أْن يعطي ُه بقية  المبلِغ بعد  أسبوعيِن مْن تاريِخِه.250كاماًل، فدفع  إلى عبِد هللِا )

طلب  عبُد هللِا مْن خالد  تحرير  كمبيالة  بالمبلِغ لضماِن حقِِّه في استرداِد القيمِة الُمتبقِّيِة للبضاعِة عند  حلوِل  
 الستحقاِق الُمتَّف ِق علْيِه، فاستجاب  خالٌد لطلِبِه، وأشار  في الكمبيالِة إلى أنَّ الدفع  سيكوُن بعد  أسبوعينِ تاريِخ ا

ِد المبلغ  المطلوب  فيها.  مْن تاريِخ كتابِتها، لكنَُّه لْم ُيحدِّ
 

ر ِت الكمبيالُة؟ -1  متى ُحرِّ
 ما تاريُخ استحقاِقها؟ -2
ُه إلى عبِد ِللِا؟ما مقداُر المبلِغ  -3  الُمتبّقي مْن ثمِن البضاعِة الذي يتعيَُّن على خالد  أْن يدفع 
 م؟ لماذا؟30/3/2018هْل يحقُّ لعبِد هللِا المطالبة  بقيمِة الكمبيالِة بتاريِخ  -4
؟ لماذا؟500هْل يحقُّ لعبِد هللِا المطالبة  بمبلغ  أكثر  مْن ) -5  ( دينار 
 فيِه خالٌد عند  تحريِر الكمبيالِة؟ما الخطُأ الذي وقع   -6
 بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يقع  في الخطِأ الذي ارتكب ُه خالٌد؟ -7
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 (: فارس والتوكيل3-4دراسة الحالة )

ُر بنحِو )100000يملُك فارٌس بيًتا جمياًل ثمُنُه ) ، ورصيًدا بنكيًّا ُيقدَّ ، فضاًل عْن )50000( دينار  ( 3( دينار 
ر  توكيل  صديِقِه حسين  ببيِعها النشغاِلهِ  ببعِض األعماِل  سيارات  فاخرة . أراد  فارٌس بيع  إحدى هذِه السياراِت، وقرَّ

ة  ) ، فكتب  لُه وكالًة تمنُحُه حقَّ التصرُِّف في ممتلكاِتِه المنقولِة 6التي ُتحتُِّم علْيِه السفر  خارج  البالِد مدَّ ( أشهر 
مِكُن نقُلها( وغيِر المنقولِة )مثُل: العقاراِت، والسياراِت، وغيِر ذلك  من  الممتلكاِت التي ال ُيمِكُن )النقوُد التي يُ 

ة  الوكالِة بـِ ) د  مدَّ .6نقُلها(، وقْد حدَّ  ( أشهر 

سارع  فارٌس ف وما إْن عاد  فارٌس مْن سفِرِه حتى وجد  حسيًنا قْد باع  السياراِت جميع ها، وعرض  أيًضا بيت ُه للبيِع، 
. ولّما 5000إلى إلغاِء الوكالِة، ثمَّ تفقَّد  أرصدت ُه البنكية ، ليكتشف  أنَّ حسيًنا قْد سحب  مْن رصيِدِه نحو  ) ( دينار 

، ُمنوًِّها  ْتُه أنَّ الوثوق  بصديِقِه، وعمل  وكالة  عامة  لُه كان  خطًأ، فأقرَّ فارٌس بذلك  سمع ْت زوجُتُه بما حدث  أخبر 
دًة ومقصورًة على التصرُِّف في السيارِة التي أراد  بيع ها فقْط.ب  أنَّ األصل  هو  أْن تكون  الوكالُة ُمحدَّ

 

 أِجْب عِن األسئلِة اآلتيِة:

ْد ممتلكاِت فارس  جميع ها. -1  عدِّ
ل  فارٌس صديق ُه حسيًنا؟ -2  لماذا وكَّ
 ما طبيعُة الوكالِة التي كتب ها لُه؟  -3
ُة الوكالِة المنصوُص علْيها في العقِد؟  -4  كْم تبلُغ مدَّ
 فيم  تختلُف الوكالُة العامُة عِن الوكالِة الخاصِة؟ -5
 هْل كان  حسيٌن محلَّ ثقة  في ما يخصُّ التصرُّف  في الوكالِة؟ لماذا؟ -6
 كيف  تصرَّف  حسيٌن في الوكالِة؟ -7
؟ لماذا؟هْل كان  بإمكاِن حسين  سحب  كامِل ال -8  مبلِغ مْن حساِب فارس 
؟ -9  هِل استطاع  فارٌس أْن يستردَّ بيت ُه المعروض  للبيِع قبل  أْن ُيباع ؟ كيف  تمَّ ذلك 
؟ -10             ما الدروُس المستفادُة مْن قصِة فارس 
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 (: أشرف والقميص1-6قصة )

ُه في االحتفاِل اللوِن قبل  نهايِة األسبوِع ليرتدي   "طلب  أشرُف إلى زميِلِه أنس  أْن يشتري  لُه قميًصا أبيض  
( ديناًرا لشراِء القميِص المطلوِب. بعد  20السنويِّ الذي ستقيُمُه الشركُة التي يعمُل فيها، وأعطاُه مبلغ  )
ما حصل  على خصم  خاّص  15يوميِن اشترى أنٌس قميًصا أبيض  اللوِن قصير  الُكمَّْيِن بـِ )  ( ديناًرا بعد 

ر  أْن ُيخِبر  أشرف  أنَُّه  ُل، وقرَّ من  البائِع في متجر  للمالبِس الرجاليِة ال ُتستر دُّ فيِه البضاعُة وال ُتستبد 
 ( ديناًرا.20اشترى القميص  بـِ )

ر  استبدال ُه من  المتجِر، ولكنَّ البا  ع  أخبر ُه ئحين  شاهد  أشرُف القميص  لْم ُيعِجْبُه ألنَّ ُكمَّْيِه قصيراِن، فقرَّ
ح  لُه أنَّ سعر  القميِص هو   ُل. وفي أثناِء حديِث أشرف  مع  البائِع اتَّض  أنَّ البضاعة  ال ُتستر دُّ وال ُتستبد 

(15."  ( ديناًرا فقْط، وما إْن رجع  إلى الشركِة حتى طالب  أنًسا ببقيِة المبلِغ، إال أنَُّه رفض  ذلك 

 يِة:ناِقِش المشاركين في األسئلِة اآلت -
ِن الملوُم في هذِه الحالِة؟ لماذا؟ -1 ، م   برأِيك 
هْل أخطأ  أنٌس حين  حصل  على خصم  عند  شراِء القميِص، ووفَّر  جزًءا من  المبلِغ الذي أعطاُه إّياُه  -2

 أشرُف؟ لماذا؟
، هْل كان  من  الواجِب على أنس  أْن ُيخِبر  أشرف  بالثمِن الحقيقيِّ للقميِص؟ -3  ماذا؟ل برأِيك 
هْل كان  بإمكاِن أشرف  أْن يتصرَّف  على نحو  يكفُل لُه الحصول  على قميص  بالمواصفاِت التي  -4

 يريُدها؟ كيف؟
؟ -5 ، كيف  ُيمِكُنك  ضماُن حقِّك   لْو كْنت  مكان  أشرف 
 ماذا ُنسّمي العملية  التي قام  بها أشرُف؟ -6
 م ْن طرفا هذِه العمليِة؟  -7
 ما االسُم الذي ُيطل ُق على كلِّ طرف  فيها؟  -8

ِن الطرفاِن في عقِد الوكالِة بناًء على مفهوِم الوكالِة؟ -أ  م 
ِن المقصوُد بالوكيِل؟  -ب  م 

 م ِن المقصوُد بالُموكِِّل؟ -ج
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 النشرات التربوية

 (: اإلغراق في الدين1-6النشرة التربوية رقم )

 إيمان والدين (:1-6إجابات أسئلة دراسة الحالة )
؟  -1  كْم يبلُغ دخُل إيمان  الشهريُّ

 ( ديناٍر.600يبلُغ دخُل إيماَن الشهريُّ )
 
 هْل تملُك إيماُن مصادر  دخل  ُأخرى غير  راتِب العمِل؟  -2

 ال، ال تملُك إيماُن مصادَر دخٍل ُأخرى غيَر راتِب العمِل.
 

 ُن على تلبيِة بعِض حاجاِت العائلِة؟ ما قيمُة المبلِغ الشهريِّ الذي ُتنِفُقُه إيما -3
 ( ديناٍر.200قيمُة المبلِغ الشهريِ  الذي ُتنِفُقُه إيماُن على تلبيِة بعِض حاجاِت العائلِة هَو )

 
 كْم تبلُغ قيمُة األقساِط التي تدفُعها إيماُن شهريًّا؟  -4

 ( ديناًرا.525قيمُة األقساِط التي تدفُعها إيماُن شهريًّا هَي )
 
 هْل يفي دخُل إيمان  بتلك  النفقاِت واألقساِط؟  -5

 ال، ال يفي دخُل إيماَن بتلَك النفقاِت واألقساِط.
 
لًة بالديوِن صحيحًة؟ لماذا؟ -6 ، هْل كان ِت القراراُت التي اتخذ ْتها إيماُن وجعل ْتها ُمثق   برأِيك 

ِن، ولم  ُمثَقلًة بالديوِن صحيحًة؛ ألنَّها أثقَلت  نفَسها بالديوال، لم  تكِن القراراُت التي اتخَذت ها إيماُن وجعَلت ها 
تستطع  تداُرَك الوضِع الماديِ  السيِئ الذي سبََّبت ُه لنفِسها. فاإلفراُط في االقتراِض يوِقُع صاحَبُه في مشكالٍت 

ِد بعِض الديوِن، التخلُِّف( عن  تسديماليٍة ال تجعُلُه ُيواِزُن بيَن نفقاِتِه ودخِلِه؛ ما يضطرُُّه إلى التقصيِر )أِو 
ُضُه ذلَك للمساءلِة القانونيِة. ِه، وقد  ُيعرِ   أِو األقساِط المتراكمِة علي 

 
، ما الدروُس المستفادُة مْن هذِه الحالِة؟ -7  برأِيك 

 الدروُس المستفادُة من  هذِه الحالِة هَي:
يِن؛ ألنَّ ذلَك يؤدي إلى اإلغراِق فيِه.  -أ  عدُم اإلفراِط في الدَّ
ِف مدى شموِل الدخِل للنفقاِت. -ب  عمُل موازنٍة شخصيٍة لتعرُّ
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 تجنُُّب اللجوِء إلى االقتراِض ما أمكَن.  -ج
 
 

؟  -8 يِن؟ ما هو   هْل سمْعت  مْن قبُل بمصطلِح اإلغراِق في الدَّ
 لبِة، ثمَّ بيِ ن  لُهُم المقصوَد بهذا المصطلِح.استِمع  إلى إجاباِت الط

 
يِن:  ؛ االقتراِض غيِر المدروِس، الذي ال يتناسُب مع  مستوى دخِل الفردِ في  والمبالغةُ هو  اإلفراُط اإلغراُق في الدَّ

ًة من  الزمِن.  ما يؤدي إلى عدِم القدرِة على الوفاِء بااللتزاماِت مدَّ

عسار في قانون اإل اإلعساروقد تم تعريف  في الدين على أنه اإلعسار في الديناإلغراق هذا ويمكن تعريف 
بأنه: "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي  21/2018رقم 

 االلتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".
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 اإلغراق في الدين.(: أسباب 2-6النشرة التربوية رقم )

يِن:  أسباُب اإلغراِق في الدَّ

لك  التسرُُّع في وعدِم القدرِة على أداِئها، وُيسِهُم في ذيتسبَُّب االقتراُض العشوائيُّ غيُر المسؤوِل في تراكِم الديوِن، 
اًل عْن تدّني ثقافِة المقترضين  فضاتخاِذ القراراِت الماليِة التي ينقُصها الفهُم ودراسُة التكلفِة الحقيقيِة لتسديِد القرِض، 

 بصورة  صحيحة ، الماليِة، وضعِف قدرِتِهْم على إدارِة شؤوِنِهُم الماليةِ 

يِن:   وفي ما يأتي بعُض األسباِب التي تؤدي إلى اإلغراِق في الدَّ

 عدُم إعداِد الموازنِة الشخصيِة التي ُتبيُِّن مدى شموِل الدخِل للنفقاِت. -1
 األمواِل، وهدُرها. سوُء إدارةِ  -2
 عدُم إدراِك مخاطِر االقتراِض بصورة  كافية . -3
عر ُف الفرِد إلى االقتراِض، في ما يُ  اإلسراُف في شراِء األشياِء، وهو  ما يتسبَُّب أحياًنا في لجوءِ  -4

ًدا طويلًة، ت بالقروِض االستهالكيِة؛ أِي اقتراُض الفرِد لشراِء األشياِء التي ُتستهل ُك في حيِنها، وال دوُم ُمد 
 مثُل: األطعمِة، واألشربِة، والرحالِت. 

 غياُب ثقافِة االدخاِر؛ ما يضطرُّ األفراد  إلى االقتراِض. -5
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 (: تجنب اإلغراق في الدين3-6النشرة التربوية )

 إجابة أسئلة الحاالت التي وردت في بطاقات حاالت الدين 

 الحالة األولى

( ديناًرا، إضافًة إلى القسِط الجديِد الذي 150( ديناٍر، و)200األقساِط التي تدفُعها فاطمُة هَي )الِحظ  أنَّ قيمَة 
( ديناًرا شهريًّا. أم ا دخُلها فيقتصُر على الراتِب الذي 450( ديناٍر، فيصبُح مجموُعها مًعا )100تبلُغ قيمُتُه )
ُه بعَد د600تبلُغ قيمُتُه ) يِن الذي 150فِع األقساِط )( ديناٍر، والذي يتبق ى من  ( ديناًرا فقط . ولهذا فإنَّ عبَء الدَّ

ا بحيُث يفوُق حجَم الدخِل؛ لذا ننصُحها بما يأتي:  تتحمَُّلُه فاطمُة نتيجَة دفِع األقساِط هَو مرتفٌع جدًّ

 تجنُُّب الشراِء بالتقسيِط ما أمكَن. -أ
 الموازنُة بيَن النفقاِت والدخِل. -ب
 ِق على الكمالياِت.عدُم اإلنفا -ج
 
 

 الحالة الثانية
خُر الماَل لوقِت الحاجِة. وألنَّ المبلَغ الذي يلزُمُه  َد أولوياِت إنفاِقِه، وأنَُّه كاَن يدَّ مَن المالحِظ أنَّ أنًسا قد  حدَّ

نَّما استداَن هذا المبلَغ من  والِدهِ  ضُح أنَّ دخَلُه . والواليَس كبيًرا؛ فإنَُّه لم  يلجأ  إلى االقتراِض مَن البنِك، وا 
( ديناٍر ُأخرى لتسديِد المبلِغ الذي 100( ديناٍر أجرَة منزٍل، و)100( ديناٍر، سيدفُع من ها )500الشهريَّ هَو )

، هل  ُيمِكُن لهذا المبلِغ )300استداَنُه من  والِدِه، فيبقى مَعُه ) ديناٍر( أن  يفَي بنفقاِت  300( ديناٍر. ولكن 
 بعَد الزواِج؟  أنٍس األساسيةِ 

 بناًء على ذلَك كلِ ِه، ننصُح أنًسا بما يأتي:
 إعداُد موازنٍة شخصيٍة كلَّ شهٍر لترتيِب أولوياِتِه في اإلنفاِق. -أ
 اقتصاُر اإلنفاِق على المتطلَّباِت األساسيِة، والتغاضي عِن الكمالياِت. -ب
 الطارئِة بداًل مَن اللجوِء إلى االستدانِة أِو االقتراِض. ادخاُر جزٍء بسيٍط مَن الدخِل الستخداِمِه في الحاالتِ  -ج
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 الحالة الثالثة

 مَن الواضِح أنَّ سلمى لم  تتصرَّف  بحكمٍة؛ فقد  لجَأت  إلى االقتراِض من  أجِل السفِر الترفيهيِ  فقط .
ديناًرا، فهذا يعني أنَُّه سيبقى ( 250( ديناٍر من  دخِلها البالِغ )100وفي حاِل دفَعت  قسًطا شهريًّا قيمُتُه )

 ( ديناًرا فقط ، فهل  سيكفي هذا المبلُغ متطلَّباِتها األساسيَة؟150مَعها )
 لذلَك ننصُح سلمى بما يأتي: 
 عدُم االقتراِض إال عنَد الضرورِة. -أ 
َن مِن ادخاِر ج -ب  تسافَر بعَد زٍء من  راتِبها، و إعداُد موازنٍة لدخِلها ونفقاِتها في حاِل رغَبت  في السفِر؛ لتتمكَّ

 توفيِر المبلِغ المطلوِب من  دوِن اللجوِء إلى االقتراِض.
 
 

 الحالة الرابعة
( ديناٍر، وهما سيدفعاِن إلى البنِك قسًطا شهريًّا قيمُتُه 1400مجموُع الدخِل الشهريِ  لهاشٍم وزوجِتِه هَو )

 ( ديناًرا.450)
، هَو شراُء منزٍل، وال   والحقيقُة أنَّ هاشًما وزوجَتُه قد  فكَّرا تفكيًرا صحيًحا؛ ألنَّ االقتراَض كاَن لغرٍض ضروريٍ 

 ضيَر في ذلَك، ولكنَّنا ننصُح هاشًما وزوجَتُه بما يأتي:
 االدخاُر والتوفيُر. -أ
ِة. -ب  تأجيُل اقتراِض أيِ  مبلٍغ إلى آخِر هذِه المدَّ
 
 

 الخامسةالحالة 
 مَن المالحِظ أنَّ األقساَط الشهريَة الُمترتِ بَة على هنٍد هَي على النحِو اآلتي:

( ديناٍر شهريًّا تدفُعها إلى 100( ديناًرا قسَط قرِض البيِت، و)250( ديناٍر قسَط قرِض السيارِة، و)200) 
( 250( ديناٍر، فيبقى مَعها )800دخَلها هَو )( ديناًرا، في حيِن أنَّ 550زمالِئها؛ أي  إنَّها تدفُع ما مجموُعُه )

 ديناًرا، وهَو المبلُغ الذي ستنفُقُه على متطلَّباِتها األساسيِة اأُلخرى.
 بناًء على ذلَك كلِ ِه، ننصُح هنًدا بما يأتي:

؛ ألنَّ ذلَك مَن يًّااالبتعاُد قدَر اإلمكاِن عِن االقتراِض لمجرِد اقتناِء الكمالياِت، مثِل تجديِد أثاِث البيِت سنو -أ
نفاًقا على غيِر ذي فائدٍة.  النفقاِت غيِر الضروريِة، وهَو ما ُيَعدُّ هدًرا للدخِل، وا 

 الموازنُة بيَن الدخِل والنفقاِت الضروريِة. -ب
 التخطيُط الجيُد إلدارِة الماِل، وادخاُرُه لألحواِل الطارئِة. -ج
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 تجنب اإلغراق في الدين:

ِت الحياُة  أكثر  تعقيًدا من  السابِق؛ نظًرا إلى كثرِة متطلَّباِت األشخاِص األساسيِة، وتزايِد اإلقباِل على أصبح 
الكمالياِت التي تفوُق تكاليُفها في الغالِب دخول ُهُم الشهريَّة ؛ ما يدفُعُهْم في كثير  من  األحياِن إلى االقتراِض لسدِّ 

 .الفجوِة بين  الدخِل    و تكاليِف الحياةِ 

ولكْن، إذا أصبح  االقتراُض عادًة يعتاُدها الشخُص، فإنَّ الديون  ستتراكُم علْيِه مع  مروِر الوقِت، وُتثِقُل كاهل ُه، 
 .  فيدخُل في دّوامة  ال تنتهي، وهو  األمُر المهمُّ الذي يغفُل عْنُه الكثيرون 

يِن( باتباِع ما يأتي:ُيمِكُن للشخِص أْن يتجنَّب  الوقوع  في مأزِق الديوِن   المتراكمِة )اإلغراُق في الدَّ

: إْذ ال يجُب االقتراُض لشراِء الكمالياِت، مثُل: االقتراِض مْن أجِل تجنُُّب االقتراِض من  غيِر ضرورةٍ  -1
، وشراِء مجموعة  من  األجهزِة المنزليِة، أْو سيارة  جديدة ، وشراِء أثاث  للبيِت، أوْ  جديِدِه. ت السفِر الترفيهيِّ

 فاالقتراُض يجُب أْن يكون  أمًرا استثنائيًّا ال أمًرا اعتياديًّا.
: يجُب شراُء الحاجياِت نقًدا، ودفُع ثمِنها كاماًل عْن طريِق االدخاِر، االبتعاُد عِن الشراِء بالتقسيطِ  -2

 التقسيِط.وعدُم االنسياِق خلف  الدعاياِت الجاذبِة المغريِة لبعِض المحالِّ التي تبيُع ب
يساعُد ذلك  على تحديِد النفقاِت والمصروفاِت األساسيِة، االلتزاُم بالموازنِة الشخصيِة الشهريِة:  -3

. أّما في حاِل وجوِد مصروفات  إضافية  غيِر ُمخطَّط  لها، فإنَّها سُتمثُِّل  ويجعُلها موائمًة للدخِل الشهريِّ
 المتطلَّباِت األساسيِة. عبًئا على الدخِل، وربَّما تكوُن على حسابِ 

: يجُب تخطيُط عمليِة اإلنفاِق تخطيًطا جيًدا؛ لكيال يضطرَّ المرُء إلى االستدانِة أِو اإلنفاُق الرشيدُ  -4
 االقتراِض لإلنفاِق على الكمالياِت.

رة  و : يجُب االعتناُء جيًدا بالممتلكاِت الشخصيِة، واستخداُمها بصالحفاُظ على الممتلكاِت الشخصيةِ  -5
صحيحة  لتظلَّ بحالة  جيدة  بعيًدا عِن التلِف، فال نضطرُّ إلى إنفاِق المزيِد من  النقوِد الستبداِلها أْو 

 صيانِتها. 
: يجُب ادخاُر جزء  من  الدخِل الشهريِّ لحاالِت الطوارِئ واألزماِت؛ فمهما كان ِت المدخراُت االدخارُ  -6

 الوقِت. قليلًة، فإنَّها ستزداُد وتنمو بمرورِ 
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 (: التخلص من اإلغراق في الدين4-6النشرة التربوية )

 (: التخلص من اإلغراق في الدين1-6إجابات ورقة العمل )

 النتيجةُ  المحورُ  الرقمُ 

اذكْر سببيِن مْن أسباِب اإلغراِق في  -1
يِن.  الدَّ

عدُم إعداِد الموازنِة الشخصيِة التي ُتبيُِّن مدى شموِل  -1
 للنفقاِت.الدخِل 

 سوُء إدارِة األمواِل، وهدُرها. -2
 عدُم إدراِك مخاطِر االقتراِض بصورة  كافية . -3
اإلسراُف في شراِء األشياِء، وهو  ما يتسبَُّب أحياًنا في  -4

الفرِد إلى االقتراِض، في ما ُيعر ُف بالقروِض  لجوءِ 
االستهالكيِة؛ أِي اقتراُض الفرِد لشراِء األشياِء التي ُتستهل ُك 
ًدا طويلًة، مثُل: األطعمِة، واألشربِة،  في حيِنها، وال تدوُم ُمد 

 والرحالِت. 
 غياُب ثقافِة االدخاِر؛ ما يضطرُّ األفراد  إلى االقتراِض. -5
 

بلغِتك  مفهوم  اإلغراِق في  اشرحْ  -2
يِن.  الدَّ

يِن، وتراكُم أقساِطِه بحيُث ال يستطيُع  ُه في الدَّ إرهاُق الفرِد نفس 
 الموازنة  بين  دخِلِه ونفقاِتِه.

فكِّْر في طريقة  جديدة  ُيمِكُن بها  -3
يِن.  تجنُُّب اإلغراِق في الدَّ

ا خبرٌة في هذاستشارُة المتخصصين  والراشدين  ممَّْن لُهْم  -1
 المجاِل.

عدُم تقليِد اآلخرين  تقليًدا أعمى، وتجنُُّب االقتراِض أِو االستدانِة  -2
 لشراِء الكمالياِت واألشياِء غيِر الضروريِة.

البحُث عْن طرائق  جديدة  لالدخاِر تتيُح توفير  جزء  من  الدخِل،  -3
 وحفظ ُه لحاالِت الطوارِئ.

جديدة  ُتسِهُم في تلبيِة الحاجاِت  البحُث عْن مصادِر دخل   -4
 والمتطلَّباِت مْن دوِن اللجوِء إلى االقتراِض.
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ُث فرِّْق بين  العبارتيِن اآلتيتيِن مْن حي -4
 المعنى:

"يجُب علْيك  يا بالُل أْن تتجنَّب   -أ
يِن".  خطر  اإلغراِق في الدَّ

"يتعيَُّن علْيك  يا بالُل أْن  -ب
اإلغراِق في تتخلَّص  مْن خطِر 

يِن".  الدَّ

 

يِن". -أ  "يجُب علْيك  يا بالُل أْن تتجنَّب  خطر  اإلغراِق في الدَّ

ُد بهذِه العبارِة الوقايُة مْن خطِر تراُكِم الديوِن، واتخاُذ اإلجراءاِت  ُيقص 
.  الالزمِة لتجنُِّب ذلك 

"يتعيَُّن علْيك  يا بالُل أْن تتخلَّص  مْن خطِر اإلغراِق في  -ب  
يِن".  الدَّ

تشيُر هذِه العبارُة إلى أنَّ بالاًل قْد أثقل ْتُه الديوُن، وأنَُّه بحاجة  إلى 
 طرائق  ونصائح  تساعُدُه على التخلُِّص مْن ديوِنِه.

، ثمَّ أجْب عّما  -5 ادرِس الموقف  اآلتي 
 يليِه مْن أسئلة :

، 500"يبلُغ دخُل أحمد  ) ( دينار 
ديناًرا قسًطا ( 120يدفُع مْنها   )

( 200لقرِض السيارِة،            و)
             ، دينار  قسًطا لقرض  شخصيّ 

( دينار  إيجار  البيِت، 100و)
( ديناًرا قيمة  فواتيِر الكهرباِء 40و)

 والماِء".

يِن؟ لماذا؟ -أ  هْل أحمُد غارٌق في الدَّ

ما النصائُح التي ُتْسديها إلى  -ب
 ديوِنِه؟أحمد  ليتخلَّص  مْن 

 

يِن؛ ألنَّ مجموع  األقساِط يفوُق حجم   -أ نعْم، أحمُد غارٌق في الدَّ
 الدخِل الذي يحصُل علْيِه.

 النصائُح التي ُأْسديها إلى أحمد  ليتخلَّص  مْن ديوِنِه: -ب

التفكيُر في األسباِب التي جعل ْت أحمد  م ديًنا، حتى يتمكَّن   -1
ْتُه إلى االستدانِة، واتخامْن تغييِر العاداِت واألحواِل  ِذ التي دفع 

 الخطواِت الالزمِة لمنِع تكراِر االستدانِة واالقتراِض.
تجنُُّب المزيِد من  الديوِن، والتركيُز على تسديِد الديوِن  -2

الحاليِة، وعدُم اللجوِء إلى االستدانِة أِو االقتراِض مْن جهات  
. يِن الحاليِّ  ُأخرى ألداِء الدَّ

موازنة  شخصية ، وااللتزاُم بها؛ فتحديُد الوضِع الماليِّ  إعدادُ  -3
الحاليِّ بتتبُِّع الدخِل والنفقاِت هو  أمٌر ضروريٌّ للتخلُِّص من  
ة  زمنية  قصيرة . وال شكَّ في أنَّ دراسة  النفقاِت  يِن خالل  مدَّ الدَّ
ها قدر  المستطاِع ُيسِهُم في معرفِة الماِل المتبّقي من    وترشيد 

يِن.  الدخِل، وكيفيِة اإلفادِة مْنُه في أداِء الدَّ
التخلُُّص مْن أحِد الديوِن؛ بزيادِة الدفعِة الشهريِة الخاصِة  -4

بِه، وتخصيِص دفعات  أقلَّ للديوِن اأُلخرى، ثمَّ تكراُر العمليِة 
، وهكذا.  لدين  آخر 
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البحُث عْن مصادِر دخل  ُأخرى؛ إْذ يتعيَُّن على أحمد   -5
ُمثق ِل بالديوِن أْن يبحث  عْن مصادر  ُأخرى للدخِل مثِل العمِل ال

يِن الُمتراِكِم علْيِه،  ، وأداِء الدَّ ؛ لتحسيِن وضِعِه الماليِّ اإلضافيِّ
 والتخلُِّص مْنُه تدريجيًّا.

عمُل خطة  لترشيِد االستهالِك، وتقليِل اإلنفاِق على  -6
 ورياِت فقْط.الكمالياِت، وا عداُد موازنة  مالية  للضر 

 
 يساعدُ  ُمنت ج   ابتكارِ  في فكِّْر  6

مِ  على األشخاص    اِتِهْم،نفق في التحكُّ
دارةِ  ينِ  وتجنُّبِ  أمواِلِهْم، وا   ُيمِكُنك  ) الدَّ
، رسم   تصميمُ   أوْ  ،دعاية   أوْ  تعبيريّ 
، شعار    خاّص   برنامج   أوْ  ُمعيَّن 

 (الدخلِ  ومواءمةِ  النفقاتِ  بحسابِ 

 نفقاِتِهْم، في مِ التحكُّ  على األشخاص   تساعدُ  التي الُمبتك رةِ  الُمنت جاتِ  من  
دارةِ  ينِ  وتجنُّبِ  أمواِلِهْم، وا   :الدَّ

 ُيرثى الة  ح في وهو   األشخاصِ  أحد   ُيظِهرُ  الذي التعبيريُّ  الرسمُ  -1
 وجملة   واتيِر،الف: مثلُ  التعبيريِة، الرموزِ  من   كبيرةٌ  مجموعةٌ  وحول هُ  لها،
 . األقساطِ  من  

 اتِ النفق ُيبيِّنُ  إكسل، برمجيةِ  باستخدام برنامج   تصميمُ  -2
 نشاءُ إ ثمَّ  ُأخرى، خانة   في والدخل   الخاناِت، إحدى في والمصروفاتِ 

حُ  معادلة   ذا النفقاِت، مجموعِ  حسابِ  كيفية   ُتوضِّ  يفي لُ الدخ كان   وا 
 .ال أمْ  النفقاتِ  بتلك  
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يِن.1-6ورقُة العمِل )  (: التخلُُّص من  اإلغراِق في الدَّ

 إجراءات التخلص من اإلغراق في الدين: 
يِن هو  إجراٌء وقائيٌّ يحفُظ المرء  مْن خطِر تراكِم الديوِن. وتوجُد العديُد من   إنَّ تجنُّب  اإلغراِق في الدَّ

، غير   ا يجعُلُهْم أنَّ بعض  األفراِد يجهلون ها؛ ماألساليِب والطرائِق التي تعلَّْمناها، والتي تساعُدنا على ذلك 
يِن لمساعدِتِهْم على  يِن. ولهذا يجُب إسداُء بعِض النصائِح إلى األشخاِص الغارقين  في الدَّ يغرقون  في الدَّ

 مواجهِة هذِه المشكلِة ومعالجِتها. وفي ما يأتي أهمُّ النصائِح:
ْتُه يًنا، حتى يتمكَّن  مْن تغييِر العاداِت واألحواِل التي دالتفكيُر في األسباِب التي جعل ِت الشخص  م د -1 فع 

 إلى االستدانِة، واتخاِذ الخطواِت الالزمِة لمنِع تكراِر االستدانِة واالقتراِض.
تجنُُّب المزيِد من  الديوِن، والتركيُز على تسديِد الديوِن الحاليِة، وعدُم اللجوِء إلى االستدانِة أِو  -2

.االقتراِض م يِن الحاليِّ  ْن جهات  ُأخرى ألداِء الدَّ
إعداُد موازنة  شخصية ، وااللتزاُم بها؛ فتحديُد الوضِع الماليِّ الحاليِّ بتتبُِّع الدخِل والنفقاِت هو  أمٌر  -3

ها قدر   ة  زمنية  قصيرة . وال شكَّ في أنَّ دراسة  النفقاِت وترشيد  يِن خالل  مدَّ  ضروريٌّ للتخلُِّص من  الدَّ
يِن.  المستطاِع ُيسِهُم في معرفِة الماِل المتبّقي من  الدخِل، وكيفيِة اإلفادِة مْنُه في أداِء الدَّ

التخلُُّص مْن أحِد الديوِن؛ بزيادِة الدفعِة الشهريِة الخاصِة بِه، وتخصيِص دفعات  أقلَّ للديوِن اأُلخرى،  -4
، وهكذا.  ثمَّ تكراُر العمليِة لدين  آخر 

عْن مصادِر دخل  ُأخرى؛ إْذ يتعيَُّن على الشخِص الُمثق ِل بالديوِن أْن يبحث  عْن مصادر  ُأخرى  البحثُ  -5
يِن الُمتراِكِم علْيِه، والتخلُِّص مْنُه تدريجيًّا. ، وأداِء الدَّ ؛ لتحسيِن وضِعِه الماليِّ  للدخِل مثِل العمِل اإلضافيِّ

 .نفاِق على الكمالياِت، وا عداُد موازنة  مالية  للضرورياِت فقطْ عمُل خطة  لترشيِد االستهالِك، وتقليِل اإل -6
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 (: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الشيكات5-6النشرة التربوية رقم )

 

ِّ ها القانوُن، وهو  يتضمَُّن أمًرا يطلُب فيِه شخٌص ُيسّمى الساحب  مْن  :الشيكم د  كٌّ مكتوٌب وفق  شروط  حدَّ خص  شص 
، أْو إلى  آخر  ُيسّمى المسحوب  علْيِه أْن يدفع  بمقتضاُه مبلًغا ُمعيًَّنا من  النقوِد إلى الساحِب، أْو إلى شخص  ُمعيَّن 
حامِلِه. وفي هذِه الحالِة، يجُب تواُفُر مبلغ  كاف  في الحساِب البنكيِّ لصاحِب الشيِك بحيُث ُيعاِدُل )يساوي( قيمة  

 ِه، علًما أنَُّه ُيمِكُن تحديُد اسِم المسحوِب علْيِه في الشيِك، أْو كتابُة كلمِة "لحامِلِه".الشيِك عند  تحريرِ 
يحتوي الشيُك على بيانات  تشمُل اسم  الساحِب )صاحُب الحساِب البنكِي(، ورقم  حساِبِه. أّما بقيُة الخاناِت فُتتر ُك 

ألرقاِم، ومبلغ  شمُل تاريخ  الشيِك، واسم  المستفيِد، ومبلغ  الشيِك بافارغًة، ويتوّلى العميُل نفُسُه مهمة  تعبئِتها، وت
 الشيِك بالكلماِت، وتوقيع  الساحِب، والرقم  التسلسليَّ للشيِك.
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 (: أحمد والشيكات2-6إجابات ورقة العمل )

ر  شيًكا ببقيِة المبلِغ  -1  المطلوِب؟ لماذا؟هْل تصرَّف  أحمُد بصورة  صحيحة  حين  حرَّ
َر شيًكا ببقيِة المبلِغ المطلوِب؛ ألنَّ المبلَغ غيُر متوافٍر مَعُه، وألنَُّه  َف أحمُد بصورٍة صحيحٍة حيَن حرَّ ، تصرَّ نعم 
َل المبلِغ كلِ ِه دفعًة واحدًة تجنًُّبا لضياِعِه أو  سرقِتِه، فال ضيَر أن  يفعَل ذلَك ما داَم الرصيُد  ال يستطيُع حم 

ِن في الشيِك.  المتوافُر في حساِبِه البنكيِ  ُيعاِدُل قيمَة المبلِغ الُمدوَّ

 م؟ لماذا؟5/4/2018هْل يستطيُع سميٌر صرف  الشيِك من  البنِك قبل  تاريِخ  -2
، يستطيُع سميٌر صرَف الشيِك مَن البنِك قبَل تاريِخ  ألنَّ الشيَك ُيَعدُّ ورقًة نقديًة تتيُح  م؛5/4/2018نعم 

للمستفيِد من ها تحصيَل قيمِتها مباشرًة مَن البنِك. وفي حاِل انتظَر المستفيُد حتى تاريِخ الشيِك، فذلَك أمٌر 
 يتعلَُّق بالتعامِل األخالقيِ  بيَن األفراِد.

ِن في الشيِك؟ لماذا؟ -3  هْل ُيمِكُن لسمير  أْن يسحب  مبلًغا أكبر  من  المبلِغ الُمدوَّ
ِن في الشيِك؛ ألنَّ تحريَرُه شيًكا من  دوِن رصيٍد ال، ال ُيمِكُن لسم يٍر أن  يسحَب مبلًغا أكبَر مَن المبلِغ الُمدوَّ

؛ لذا يجُب أن  يتوخ ى  ُضُه لعقوبِة الحبِس، ودفِع غراماٍت ماليٍة ُمعيَّنٍة بموجِب قانوِن العقوباِت األردنيِ  سيعرِ 
ُبُه الوقوَع في الممارسالحيطَة والحذَر عنَد تحريِر الشيكاِت، وأن  يكو اِت َن على درايٍة تامٍة بأهمِ  األموِر التي ُتجنِ 

غيِر السليمِة أو  غيِر المسؤولِة عنَد تعاُمِلِه مَع الشيكاِت، مثُل تحريِر شيٍك من  دوِن رصيٍد، وهذا يشمُل 
 الحاالِت اآلتيَة:

 .انعداُم الرصيِد: أي  عدُم وجوِد رصيٍد في الحساِب البنكي ِ  -أ
عدُم كفايِة الرصيِد: أي  إنَّ المبلَغ المتوافَر في الحساِب البنكيِ  غيُر كاٍف، وال ُيعاِدُل قيمَة المبلِغ  -ب

 المكتوِب في الشيِك.
، ولكنَّ  -ج عدُم قابليِة الشيِك للسحِب: ُيقَصُد بذلَك وجوُد حساٍب ورصيٍد كاٍف في الحساِب البنكيِ 

م ا إلفالِس الرصيَد غيُر قابٍل للسحِب؛  م ا ألنَُّه تحَت الحراسِة، وا  ِه ألغراٍض قانونيٍة، وا  إم ا للحجِز علي 
َر الشيَك.  صاحِب الحساِب البنكيِ  الذي حرَّ

ُه: مثاُل ذلَك قياُم الساحِب بسحِب الرصيِد كاماًل، أو  سحِب  -د ُب جزٍء من  سحُب الرصيِد كلِ ِه، أو  سح 
ُه قبَل موعِد استحقاِق  الشيِك؛ لمنِع المستفيِد من  تحصيِل قيمِة الشيِك، أو  جعِل الرصيِد غيَر جزٍء من 

 كاٍف لتغطيِة قيمِة المبلِغ المكتوِب في الشيِك.
ُه. -ه  األمُر بعدِم الدفِع: أي  إعطاُء الساحِب البنَك أمًرا بعدِم صرِف قيمِة الشيِك للمستفيِد من 
 

. هْل يستطيُع أحمُد أْن يسحب  أيَّ مبلغ   -4 ْح إجابت ك  ِة؟ وضِّ  مْن رصيِدِه خالل  هذِه المدَّ
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ِة؛ إذ  ال ، يستطيُع أحمُد أن  يسحَب أيَّ مبلٍغ من  رصيِدِه خالَل هذِه المدَّ صحيٌح  يوجُد ما يمنُعُه من  ذلَك. نعم 
ًدا، ولُه الحقُّ في أن  يسحَب من  رصيِدِه، غيَر أنَُّه يتعيَُّن  َر شيًكا ُمحدَّ ِه أن  يتأنَُّه حرَّ َف على نحٍو علي  صرَّ

مسؤوٍل حكيٍم في أثناِء سحِبِه مَن الرصيِد، بحيُث يبقى فيِه ما ُيعاِدُل قيمَة الشيِك؛ لكيال يعانَي أيَّ مشكالٍت 
ُضُه للمساءلِة القانونيِة فيما بعُد.  قد  ُتعرِ 

 

 ماذا سيحدُث في الحاالِت اآلتيِة: -5
م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك 3/4/2018( دينار  من  الرصيِد بتاريِخ 1000سحُب أحمد  ) -أ

 م.  5/4/2018بتاريِخ 
 لن  يحدَث شيٌء، ولن  يعانَي أحمُد أيَّ مشكالٍت؛ ألنَّ الرصيَد المتبق ي يغط ي قيمَة الشيِك.

 
م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك 2/4/2018( دينار  من  الرصيِد بتاريِخ 1500سحُب أحمد  ) -ب

 م. 5/4/2018بتاريِخ 
َي ال يغط ي قيمَة الشيِك، فيتعذَُّر  على سميٍر الحصوُل على  سيواجُه أحمُد مشكلًة؛ ألنَّ الرصيَد المتبقِ 

ُض أحمَد للمساءلِة القانونيِة. ِه؛ ما ُيعرِ   حقِ 
 
م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك 4/4/2018( دينار  من  الرصيِد بتاريِخ 2000سحُب أحمد  ) -ج

 م. 5/4/2018بتاريِخ 
، فيتعذَُّر  على سميٍر الحصوُل على  سيواجُه أحمُد مشكلًة؛ النعداِم الرصيِد كلِ ِه مَن الحساِب البنكيِ 

ُض أحمَد للمساءلِة القا ِه؛ ما ُيعرِ   نونيِة.حقِ 
 
صداُر أحمد  أمًرا للبنِك بعدِم صرِف قيمِة الشيِك بتاريِخ  -د ، وا  حدوُث خالف  بين  أحمد  وسمير 
 م. 5/4/2018م، ثمَّ تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك بتاريِخ 4/4/2018

ِه بسحِب قيمِة الشي َن مَن الحصوِل على حقِ   مَن الرصيِد كِ سيواجُه أحمُد مشكلًة؛ ألنَّ سميًرا لن  يتمكَّ
ُض أحمَد للمساءلِة القانونيِة.  ألنَُّه موقوٌف؛ ما ُيعرِ 

 
، وحجُز البنِك رصيد  أحمد  بتاريِخ  -هـ ُر أحمد  عْن دفِع أقساِط القرِض الشخصيِّ م، ثمَّ 2/4/2018تأخُّ

 م. 5/4/2018تقديُم سمير  الشيك  إلى البنِك بتاريِخ 
َن سميٌر من               ُض أحمَد للمساءلِة  لن  يتمكَّ تحصيِل قيمِة الشيِك مَن الرصيِد المحجوِز؛ ما ُيعرِ 
 القانونيِة.



190 
 

 

 

 الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الشيكات

، فإنَُّه سيتعرَُّض لعقوبِة  ُر الشيِك( شيًكا مْن دوِن رصيد  ؛ ُمحرِّ عند  تحريِر الساحِب )صاحُب الحساِب البنكيِّ
؛ لذا يجُب على المرِء أْن يتوّخى الحيطة   الحبِس، ودفِع غرامات  مالية  ُمعيَّنة  بموجِب قانوِن العقوباِت األردنيِّ
ُبُه الوقوع  في الممارساِت غيِر  والحذر  عند  تحريِر الشيكاِت، وأْن يكون  على دراية  تامة  بأهمِّ األموِر التي ُتجنِّ

، وهذا يشمُل الحاالِت اآلتية : السليمِة أْو غيِر المسؤولةِ   عند  تعاُمِلِه مع  الشيكاِت، مثُل تحريِر شيك  مْن دوِن رصيد 

1- .  انعداُم الرصيِد: أْي عدُم وجوِد رصيد  في الحساِب البنكيِّ
، وال ُيعاِدُل قيمة  ا -2 مبلِغ لعدُم كفايِة الرصيِد: أْي إنَّ المبلغ  المتوافر  في الحساِب البنكيِّ غيُر كاف 

 المكتوِب في الشيِك.
، ولكنَّ الرصيد   -3 ُد بذلك  وجوُد حساب  ورصيد  كاف  في الحساِب البنكيِّ عدُم قابليِة الشيِك للسحِب: ُيقص 

ّما إلفالِس صاحِب  ّما ألنَُّه تحت  الحراسِة، وا  غيُر قابل  للسحِب؛ إّما للحجِز علْيِه ألغراض  قانونية ، وا 
.الحساِب البنكيِّ ال ر  الشيك   ذي حرَّ

سحُب الرصيِد كلِِّه، أْو سْحُب جزء  مْنُه: مثاُل ذلك  قياُم الساحِب بسحِب الرصيِد كاماًل، أْو سحِب  -4
جزء  مْنُه قبل  موعِد استحقاِق الشيِك؛ لمنِع المستفيِد مْن تحصيِل قيمِة الشيِك، أْو جعِل الرصيِد غير  كاف  

 في الشيِك. لتغطيِة قيمِة المبلِغ المكتوبِ 
 األمُر بعدِم الدفِع: أْي إعطاُء الساحِب البنك  أمًرا بعدِم صرِف قيمِة الشيِك للمستفيِد مْنُه. -5
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 (: خطر االستهانة بالتعامل مع الشيكات6-6النشرة التربوية )

 (1-6إجابات مناقشة الحاالت الواردة في بطاقة حاالت الشيكات )
، علًما أنَّها ال تملُك أيَّ رصيد  في البنِك. 500تحريُر سناء  شيًكا لفؤاد  قيمُتُه )الحالُة األولى:    ( دينار 

 عدُم وجوِد رصيٍد سيوِقُع سناَء في مشكلٍة عنَد االطِ الِع على الشيِك.
، وتغييُر توقيِعِه المعتمِد ل1500تحريُر عادل  شيًكا لعبير  قيمُتُه )الحالُة الثانيُة:  ًدا. ( دينار   دى البنِك ُمتعمِّ

عدُم مطابقِة توقيِع عادٍل على الشيِك لتوقيِعِه الُمعتَمِد في البنِك سيجعُل الشيَك ُمل غى، ويؤدي إلى عدِم صرِفِه؛ 
ما يدفُع عبيَر إلى مطالبِة عادٍل بتغييِر التوقيِع، أو  مخاطبِة البنِك لصرِف الشيِك. وفي حاِل لم  يقم  عادٌل بذلَك، 

َضُه للمساءلِة القانونيِة؛ لتعمُِّدِه إصداَر الشيِك بتوقيٍع غيِر صحيٍح. يحقُّ  ِه، وُتعرِ   لعبيَر أن  تشتكَي علي 
ها في البنِك هو  )1200تحريُر سمية  شيًكا ألحمد  قيمُتُه )الحالُة الثالثُة:  ، علًما أنَّ رصيد  . 200( دينار   ( دينار 

َرت  شيًكا من  دوِن رصيٍد؛ إذ  إنَّ رصيَدها في البنِك ال ُيعاِدُل ستتعرَُّض سميُة للمساءلِة القانونيةِ  ؛ ألنَّها حرَّ
ِن في الشيِك.  قيمَة المبلِغ الُمدوَّ

ُه في البنِك هو  )750تحريُر مهند  شيًكا لروان  قيمُتُه )الحالُة الرابعُة:  ، علًما أنَّ رصيد  ، إال 2000( دينار  ( دينار 
. أنَُّه محجوٌز للبنِك   بسبِب قرِضِه الخاّصِ

َر شيًكا من  دوِن رصيٍد. صحيٌح أنَّ الرصيَد الموجوَد في الحساِب  ُض مهنٌد للمساءلِة القانونيِة؛ ألنَُّه حرَّ سيتعرَّ
ُف فيِه. ِن في الشيِك، غيَر أنَّ هذا الرصيَد محجوٌز، وال ُيمِكُن التصرُّ  البنكيِ  أكبُر مَن المبلِغ الُمدوَّ

هُ في البنِك هو  )مسةُ الحالُة الخا ( 5000: تحريُر سمير  شيًكا لشريِكِه فراس  مْن دوِن تحديِد المبلِغ، علًما أنَّ رصيد 
 .  دينار 

ُن من  سحِب مبلٍغ  إنَّ توقيَع سميٍر على الشيِك يتيُح لشريِكِه فراٍس أن  يكتَب فيِه المبلَغ الذي يريُد، وقد  يتمكَّ
َر شيًكا على بياٍض؛ أي  ترَك خانَة المبلِغ فارغًة بحيُث كبيٍر من  رصيِد سميٍر دوَن ع لِمِه. وخطُأ سميٍر أنَُّه حرَّ

ُه كتابُة أيِ  مبلٍغ يرغُب فيِه.  ُيمِكُن للمستفيِد من 
( دينار  لقاء  شراِء بضاعة ، واعتباُر الشيِك ضماًنا 5000تحريُر سهى شيًكا لشركِة سعاد  قيمُتُه )الحالُة السادسُة: 

ركِة يتيُح لها استرداد  ثمِن البضاعِة مْن سهى حال  تواُفِر المبلِغ، علًما أنَّ رصيد  سهى اآلن  في البنِك أقلُّ من  للش
 القيمِة المطلوبِة. 
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َرت  شيًكا من  دوِن رصيٍد. واألصُل أن  تتفَق مَع صاحِب البضاعِة  ستتعرَُّض سهى للمساءلِة القانونيِة؛ ألنَّها حرَّ
ِه في الثمِن بداًل من  كتابِتها شيًكا على نفِسها وهَي تعلُم أنَّ حساَبها البنكيَّ ال  على طريقةٍ  ُأخرى لضماِن حقِ 

 ُيعاِدُل قيمَة الشيِك.
ْت أميرُة التوقيع  على جميِع أوراِق دفتِر الشيكاِت حال  صدوِرِه من  البنِك المعتمِد لحساِبها؛ الحالُة السابعُة:  اعتاد 

. ليكون  جاهزً   ا عند  تحريِر أيِّ شيك 
ُه بتعبئِة البياناِت الفارغِة،  قْد يتعرَُّض دفتُر شيكاِت أميرة  للسرقِة أِو الضياِع، وُيمِكُن لم ْن يجُدُه أْن يسيء  استخدام 

لقانونيِة اوسحِب مبالغ  مْن رصيِد أميرة . وفي حاِل عدِم وجوِد رصيد  في حساِبها، فإنَّ ذلك  ُيعرُِّضها للمساءلِة 
، ولكْن ُيمِكُن ألميرة  أْن تتدارك  الوضع  بالطلِب إلى البنِك إلغاء  دفتِر الشيكاِت  نتيجة  تحريِرها شيًكا مْن دوِن رصيد 

؛ تجنًُّبا لخسارِتها، أْو تعرُِّضها أليِّ مسؤولية  قانونية .  بسبِب فقداِنِه أْو سرقِتِه لحظة  معرفِتها بذلك 
 احتفاُظ صالح  بدفتِر الشيكاِت في خزنِتِه الخاصِة في البيِت.  الحالُة الثامنُة:

 ما قام  بِه صالٌح هو  إجراٌء صحيٌح يضمُن لُه عدم  فقداِن دفتِر الشيكاِت الخاّصِ بِه.
 التعامل مع الشيكات
الشيِك بوصِفِه أداة  وفاء  بالديوِن إال باستخداِمِه استخداًما صحيًحا، وتجنُِّب الممارساِت غيِر  ال ُيمِكُن اإلفادُة من  

؛ ال ُبدَّ مْن مراعاِة ما يأتي:  المسؤولِة عند  إصداِر الشيكاِت. ولضماِن ذلك 

لى البنِك، ِب المسحوِب عتواُفُر المبلِغ المطلوِب وقت  إصداِر الشيِك؛ أْي وجوُد مبلغ  من  النقوِد في الحسا -1
 يستحقُّ األداء ، ويكفي لدفِع قيمِة الشيِك، ويمكُن التصرُُّف فيِه بموجِب الشيِك.

إحالُل الشيِك محلَّ النقوِد؛ إْذ يجُب أْن يكون  األمُر الصادُر من  الساحِب إلى المسحوِب علْيِه هو  أمًرا بأداِء  -2
ال ُعدَّ   الشيُك باطاًل. مبلغ  ُمعيَّن  من  النقوِد، وا 

وجوُب أْن يكون  الرصيُد المتوافُر في الحساِب البنكيِّ للساحِب مستحقَّ األداِء وقت  إصداِر الشيِك، وغير   -3
، أْو ُمقتِرن  بأجل  )وقٌت الحٌق( مْن تاريِخ إصداِر الشيِك؛ إْذ ُيع دُّ األجُل في حكِم العدِم،  ُمعلَّق  استيفاُؤُه على شرط 

 . أْن يكون  الشيُك واجب  الدفِع عند  االطالعِ لذا يجُب 
حداُث األخطاِء المقصودِة عند  إصداِرِه، مثُل إدراِج التواقيِع  -4 نِة في الشيِك، وا  عدُم التالعِب بالمعلوماِت الُمدوَّ

 غيِر المعتمدِة لدى البنِك.
 من  البياناِت. عدُم التهاوِن بتحريِر الشيكاِت، أِو التوقيُع علْيها وهي  فارغٌة  -5
؛ أْي عدُم تحديِد المبلِغ المطلوِب سحُبُه من  الرصيِد البنكيِّ بموجِب  -6 تجنُُّب تحريِر شيكات  ُموقَّعة  على بياض 

 الشيِك.
لين  الوصوُل إلْيها؛ لمنِع إساءِة  -7 وجوُب االحتفاِظ بالشيكاِت في أماكن  يصعُب على األشخاِص غيِر الُمخوَّ

 تجنُِّب إلحاِق الضرِر بأصحاِبها.استخداِمها، و 
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 (: الكمبياالت7-6النشرة التربوية رقم )

هي  ورقٌة تحوي أمًرا بالدفِع مْن طرف  إلى آخر   )قْد يكوُن بنًكا، أْو شخًصا(، بحيُث يدفُع أوُلُهما في  الكمبيالُة:
ًدا من  النقوِد إلى الطرِف الثاني.  تاريخ  ُمعيَّن  مبلًغا ُمحدَّ

 الييانات األساسية في الكمبيالة

، وباللغِة التي ُكِتب ْت فيها. كلمُة )كمبيالٌة(: -1  يجُب أْن تحتوي  الورقُة على كلمِة )كمبيالٌة( بنّص  حرفيّ 
 أِي التاريُخ الذي ُكِتب ْت فيِه الكمبيالُة. تاريُخ اإلنشاِء: -2
ر ْت فيِه الكمبيالُة. مكاُن اإلنشاِء: -3  المكاُن الذي ُحرِّ
 ُيمثُِّل أمر  الدفِع بالنقوِد، ويكوُن مكتوًبا باألرقاِم. المبلُغ: -4
يجُب أْن تشمل  الكمبيالُة عبارة  "ادفعوا ألمِر فالن  كذا وكذا"؛ أْي أداُء مبلغ  أمُر الدفِع بالنقوِد:  -5

 رِف. ُمعيَّن  من  النقوِد، يكوُن مكتوًبا باألح
وال يجوُز كتابُة شرط  ُمعيَِّن في أمِر الدفِع، مثُل تضميِن الكمبيالِة عبارة  "ادفعوا ألمِر فالن  كذا وكذا إذا 
وّفى بالتزاِمِه تجاهي، أْو إذا وصل ُه مّني نقوٌد"؛ ألنَّ هذا التعبير  يجعُل الوفاء  بقيمِة الكمبيالِة ُمعلًَّقا على 

ُق عملية  تداوِل الكمبيالِة، وُيدِخُل الريبة  فيهاشرط  خارج  عِن الورقِة،  ، وقْد يتحقَُّق أْو ال يتحقَُّق؛ ما ُيعوِّ
 وهذا ينافي الغاية  مِن استخداِمها أداًة للوفاِء، وفي حاِل ضمَّن ها الساحُب هذا الشرط  فإنَّها تصبُح باطلًة.

اِم فيها ن  من  النقوِد، وال يصحُّ أْن يكون  محلُّ االلتز يجُب أْن تتضمَّن  الكمبيالُة أداء  مبلغ  ُمعيَّ ملحوظٌة: 
ُن في الكمبيالِة باألحرِف واألرقاِم، فإذا حدث  تعارٌض بين   غير  النقوِد. وبوجه  عامّ ، فإنَّ هذا المبلغ  ُيدوَّ

ة  مرّ  حرِف واألرقاِم، ات  باألاألحرِف واألرقاِم اعُتِمد  المبلُغ المكتوُب باألحرِف، وفي حاِل ُكِتب  المبلُغ عدَّ
.  وت بيَّن  وجوُد اختالف  ما، فإنَُّه يتمُّ اعتماُد المبلِغ األقلِّ

ِه: -6 ِد إلى حامِل الكمبيال اسُم المسحوِب علي  ِة هو  اسُم م ْن ي لزُمُه الوفاُء؛ أِي الُملتِزُم بدفِع المبلِغ الُمحدَّ
 وقت  االستحقاِق.

ُر لُه الكمبيالُة مْن طرِف الساحِب عند  إنشاِئها،  اسمُ  هو  المستفيُد )أِو الحامُل(:  -7 الشخِص الذي ُتحرَّ
 والذي يحقُّ لُه قبُض قيمِتها من  المسحوِب علْيِه وقت  االستحقاِق.

هو  الشخُص الذي أمر  المسحوب  علْيِه بدفِع مبلغ  ُمعيَّن  إلى المستفيِد في  اسُم الساحِب وتوقيُعُه: -8
ديِن.الوقِت والمكا  ِن الُمحدَّ

التاريُخ الذي يجُب فيِه على المسحوِب علْيِه أْن يدفع  المبلغ  إلى المستفيِد، أْو  تاريُخ االستحقاِق: -9
: ، هي 

ة   إلى حامِل الكمبيالِة. وهو  يأتي على حاالت  عدَّ
الِع".لدى االطِ العِ  -أ  : مثُل قوِل: "ادفعوا ألمِر فالن  بمجرَِّد االطِّ
الِع".تاريٍخ ُمعيٍَّن من  تاريِخ االطِ العِ بعَد  -ب  : مثُل قوِل: "ادفعوا ألمِر فالن  بعد  شهر  من  االطِّ
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ٍة ُمعيَّنٍة من  تاريِخ اإلنشاءِ  -ج : مثُل قوِل: "ادفعوا ألمِر فالن  بعد  شهريِن من  التاريِخ بعَد مدَّ
 أعالُه".

ٌد: -د م". وهذا النمُط هو  األكثُر 20/5/2018ن  بتاريِخ مثُل قوِل: "ادفعوا ألمِر فال تاريٌخ ُمحدَّ
 انتشاًرا بين  األفراِد.

يجُب تحديُد مكاِن دفِع المبلِغ تحديًدا دقيًقا، وال يجوُز تحديُد مكاِن الوفاِء بالمبلِغ  مكاُن الوفاِء: -10
نَّما يجُب عّمان  فقطْ  تحديًدا عامًّا؛ إْذ ال يجوُز القوُل مثاًل إنَّ هذِه الكمبيالة  ُمستِحقُة الدفِع في ، وا 

 تحديُد المكاِن تحديًدا دقيًقا ليسهل  الوصوُل إلْيِه.
ُط تواُفُرها دائًما، والتي تتمثَُّل في ما يأتي:  تحتوي الكمبيالُة على بعِض البياناِت التي ال ُيشتر 

 هو  الشخُص الذي يتكفَُّل بدفِع المبلِغ في حاِل تعذَّر  على المسحوِب علْيهِ  اسُم الكفيِل وتوقيُعُه: -1
 الدفُع وقت  االستحقاِق.

 هو  الشخُص الذي شهد  على تحريِر الكمبيالِة والبياناِت فيها. اسُم الشاهِد وتوقيُعُه: -2
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 التعامل مع الكمبياالت(: الممارسات المالية غير المسؤولة عند 8-6النشرة التربوية رقم )

 (: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الكمبياالت.3-6دراسة الحاالت )

 إجابات أسئلة الحالة األولى

ما دفع ْت آماُل مبلغ  ) -1 ؟ 5000ما المبلُغ المتبّقي مْن ثمِن السيارِة بعد   ( دينار 
 المبلِغ المدفوعِ  –( ديناٍر= ثمَن السيارةِ 5000ت  آماُل مبلَغ )من  ثمِن السيارِة بعَدما دفعَ  المبلُغ المتبق ي
                =9000 – 5000  
 ديناٍر. 4000=                

 
ْتها؟ -2  كْم عدُد الكمبياالِت التي وقَّع 

 ( كمبياالٍت.9عدُد الكمبياالِت التي وقََّعت ها هَي )
 
 كْم عدُد الكمبياالِت التي كان  ُيفتر ُض أْن ُتوقِّع ها؟   -3

َي   (.قيمِة الدفعِة )الكمبيالةُ ÷ عدُد الكمبياالِت التي كاَن ُيفتَرُض أن  ُتوقِ َعها= المبلَغ المتبقِ 
                   =4000  ÷500 
 كمبياالٍت. 8=                   

 
ْتها؟ما تاريُخ استحقاِق أوِل كم -4  بيالة  وآخِر كمبيالة  وقَّع 

م، وتاريُخ استحقاِق آخِر كمبيالٍة 1/2/2018تاريُخ استحقاِق أوِل كمبيالٍة وقََّعت ها )األولى( هَو: 
 م.1/10/2018وقََّعت ها )التاسعُة( هَو: 

 هْل ُتلِزُم الكمبيالُة التاسعُة آمال  بالدفِع؟ لماذا؟ -5
، ُتلِزُم الكمبيالُة  ها.نعم   التاسعُة آماَل بالدفِع؛ ألنَّها وقََّعت  علي 

هْل يحقُّ لصاحِب المعرِض أْن ُيطاِلب  آمال  بالدفِع بالرغِم من  الخطِأ الذي حدث  عند  توقيِع الكمبيالِة  -6
 التاسعِة؟ لماذا؟

، يحقُّ لصاحِب المعرِض أن  ُيطاِلَب آماَل بالدفِع بالرغِم مَن الخطِأ الذي حدَث  كمبيالِة عنَد توقيِع النعم 
التاسعِة، إال إذا اتفَق الطرفاِن على أنَّ الذي حصَل هَو سوُء تفاهٍم، وتمَّ إلغاُء الكمبيالِة وتمزيُقها، 
ولكن  في حاِل أصرَّ صاحُب المعرِض على أن  تدفَع آماُل قيمَة الكمبيالِة، فإنَّهُ يستطيُع إدانَتها ومطالبَتها 

 بقيمِة الكمبيالِة.
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 هْل ستتعرَُّض آماُل للمساءلِة القانونيِة في حاِل رفِضها دفع  الكمبيالِة التاسعِة؟ لماذا؟ -7
، ستتعرَُّض آماُل للمساءلِة القانونيِة في حاِل رفِضها دفَع الكمبيالِة التاسعِة؛ نظًرا إلى عدِم وجوِد  نعم 

 سوِء تفاهٍم.ما ُيثِبُت أنَّها وقََّعت  هذِه الكمبيالَة نتيجَة خطٍأ، أو  
 
 بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يقع  في الخطِأ الذي ارتكب ْتُه آماُل؟ -8

أنصُح أيَّ شخٍص لكيال يقَع في الخطِأ الذي ارتكَبت ُه آماُل أن  يتوخ ى الدقَة عنَد كتابِة بياناِت الكمبيالِة، 
ها، وينتبَه إلى ع ها، دِد الكمبياالِت المطلوِب التوقيعُ ويأخَذ الحيطَة والحذَر عنَد التوقيِع على أيٍ  من   علي 

ُض نفَسُه للمساءلِة القانونيِة إِن استخدَم الكمبياالِت على نحٍو غيِر مسؤوٍل.  ويدرَك أنَُّه سُيعرِ 
 

 إجابات أسئلة الحالة الثانية

ر  محموٌد الكمبيالة ؟ -1  متى حرَّ
َر محموٌد الكمبيالَة بتاريِخ  ِه.م، وهَو 5/6/2018حرَّ  التاريُخ الذي تمَّ االتفاُق علي 

 
ر ْت؟ -2  لم ْن ُحرِّ

َرِت الكمبيالُة لمحلِ  األمِل.  ُحرِ 
 
 ما تاريُخ استحقاِقها؟ -3

ها؛ أي  يحقُّ لمحلِ  األمِل أن   د  تاريٌخ الستحقاِقها؛ لذا سيكوُن موعُد استحقاِقها وقَت االطِ الِع علي  لم  ُيحدَّ
 ِة متى شاَء.ُيطاِلَب بقيمِة الكمبيال

 
 هْل ُيع دُّ االتفاُق الشفهيُّ بين  محمود  وصاحِب المحلِّ ُملِزًما الستيفاِء مبلِغ الكمبيالِة؟ لماذا؟ -4

ال، ال ُيَعدُّ االتفاُق الشفهيُّ بيَن محموٍد وصاحِب المحلِ  ُملِزًما الستيفاِء مبلِغ الكمبيالِة؛ ألنَّ هذا االتفاَق 
ِكُن لصاحِب المحلِ  أن  ُيطاِلَب بقيمِة الكمبيالِة إال بعَد شهريِن من  تاريِخ كتابِتها؛ أي  غيُر ُموثٍَّق، وال ُيم

 م. 5/8/2018يوَم 
 
 
 هْل يحقُّ لصاحِب المحلِّ المطالبة  بقيمِة الكمبيالِة قبل  الموعِد الُمتَّف ِق علْيِه؟ لماذا؟ -5

، يحقُّ لصاحِب المحلِ  المطالبَة بقيمِة  ِه؛ ألنَّها ال تحمُل تاريَخ نعم  الكمبيالِة قبَل الموعِد الُمتََّفِق علي 
ُدُه صاحُب المحلِ . ها؛ أِي الوقَت الذي ُيحدِ  َد االطِ الِع علي   استحقاٍق، فيكوُن تاريُخها هَو مجرَّ
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 ما الخطُأ الذي وقع  فيِه محموٌد عند  تحريِر الكمبيالِة؟ -6

عنَد تحريِر الكمبيالِة هَو عدُم كتابِة تاريِخ استحقاِق الكمبيالِة عنَد تحريِرها، الخطُأ الذي وقَع فيِه محموٌد 
 واالكتفاُء باالتفاِق الشفهيِ  فقط .

 
 لْو كْنت  مع  محمود  في أثناِء شراِئِه البضاعة ، ما النصيحُة التي ُتْسديها إلْيِه؟ -7

ُت مَع محموٍد في أثناِء شراِئِه البضاعَة، فإنَّ  ي الدقِة عن لو  كن  ِه هَي توخ  ديها إلي  َد كتابِة النصيحَة التي ُأس 
ِض للمساءلِة  البياناِت في الكمبيالِة، وعدُم التهاوِن بأيِ  معلومٍة؛ لتجنُِّب الوقوِع في المشكالِت، والتعرُّ

تفاقاِت تفاِء باال القانونيِة، فضاًل عن  وجوِب أخِذ الحيطِة والحذِر، وعدِم الوثوِق في الطرِف اآلخِر، واالك
ِ الكمبيالِة؛  ها في نص  الشفهيِة؛ ألنَّها غيُر ُملِزمٍة أبًدا. ويجُب أيًضا تدويُن جميِع البياناِت التي اتُِّفَق علي 

ِه. ُه وفًقا لما اتُِّفَق علي   لتكوَن واضحًة لكال الطرفيِن، وليكفَل كلٌّ من هما حقَّ
 

 إجابات أسئلة الحالة الثالثة

 ر ِت الكمبيالُة؟متى ُحرِّ  -1
َرِت الكمبيالُة بتاريِخ   م، وهَو التاريُخ الذي اتُِّفَق فيِه على االستدانِة.10/6/2018ُحرِ 

 
ر ْت؟ -2  لم ْن ُحرِّ

َرِت الكمبيالُة لسائدَة صديقِة مرَح.  ُحرِ 
 ما تاريُخ استحقاِقها؟ -3

  م.10/9/2018تاريُخ استحقاِقها بعَد ثالثِة أشهٍر؛ أي  بتاريِخ 
 
 ما مقداُر المبلِغ الفعليِّ الذي استدان ْتُه مرُح مْن سائدة ؟ -4

 ( ديناًرا.960مقداُر المبلِغ الفعليِ  الذي استداَنت ُه مرُح من  سائدَة هَو )
 
 كْم ديناًرا دفع ْت مرُح إلى سائدة ؟ -5

 ( ديناًرا.690دفَعت  مرُح إلى سائدَة )
 
 سائدُة عند  تحريِر الكمبيالِة؟ما الخطُأ الذي وقع ْت فيِه  -6
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مبلِغ أنَّها لم  تنتبه  إلى المطابقِة بيَن قيمِة ال الخطُأ الذي وقَعت  فيِه سائدُة عنَد تحريِر الكمبيالِة هوَ 
 المكتوِب باألرقاِم وقيمِة المبلِغ المكتوِب باألحرِف.

 
 سائدُة؟بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يقع  في الخطِأ الذي ارتكب ْتُه  -7

ي الدقِة عنَد كتابِة البياناِت ف أنصُح أيَّ شخٍص لكيال يقَع في الخطِأ الذي ارتكَبت ُه سائدةُ  ي الكمبيالِة، بتوخ 
وعدمِ الوثوِق في الطرِف اآلخِر؛ والحذِر عنَد استخدامِ الكمبياالِت؛ لتجنُِّب الوقوِع في المشكالِت، والتعرُِّض 

 للمساءلِة القانونيِة،
 
 ت أسئلة الحالة الرابعةإجابا

ر ِت الكمبيالُة؟ -1  متى ُحرِّ
َرِت الكمبيالُة بتاريخِ   م، وهَو تاريُخ شراِء البضاعِة.24/3/2018 ُحرِ 

 
 ما تاريُخ استحقاِقها؟ -2

 م.7/4/2018تاريُخ استحقاِقها بعَد أسبوعيِن، أي  يوَم 
 
ُه إلى عبِد ِللِا؟ما مقداُر المبلِغ الُمتبّقي مْن ثمِن البضاعِة الذي ي -3  تعيَُّن على خالد  أْن يدفع 

مقداُر المبلِغ الُمتبق ي من  ثمِن البضاعِة الذي يتعيَُّن على خالٍد أن  يدفَعُه إلى عبِد ِللِا= ثمَن البضاعِة 
 المبلِغ المدفوِع. –

                 =750 – 250  
 ديناٍر. 500=                 

 
 م؟ لماذا؟30/3/2018 المطالبة  بقيمِة الكمبيالِة بتاريِخ هْل يحقُّ لعبِد هللاِ  -4

م؛ ألنَّ الموعَد ُمثبٌَّت رسميًّا في 30/3/2018ال، ال يحقُّ لعبِد هللِا المطالبَة بقيمِة الكمبيالِة بتاريِخ 
ِ الكمبيالِة، وهُو أسبوعاِن من  تاريِخِه، وال يجوُز المطالبُة بِه قبَل موعِد االستحقاقِ   .نص 

؟ لماذا؟500هْل يحقُّ لعبِد هللِا المطالبة  بمبلغ  أكثر  مْن ) -5  ( دينار 
، يحقُّ لعبِد هللِا المطالبَة بمبلٍغ أكثَر من  ) ن  قيمَة المبلِغ المطلوِب فعليًّا 500نعم  ( ديناٍر؛ ألنَُّه لم  ُيدوِ 

ِ الكمبيالِة، ما يجعُل قيمَة المبلِغ صفًرا، فيستطيُع خالدٌ   اُء.تعبئَتُه بالمبلِغ الذي يش في نص 
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 ما الخطُأ الذي وقع  فيِه خالٌد عند  تحريِر الكمبيالِة؟ -6
انِة قبوُلُه توقيَع الكمبيالِة على بياٍض، وترُك خ الخطُأ الذي وقَع فيِه خالٌد عنَد تحريِر الكمبيالِة هوَ 

 المبلِغ فارغًة.
 
 الذي ارتكب ُه خالٌد؟بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يقع  في الخطِأ  -7
الكمبيالِة،   بتوخ ي الدقِة عنَد كتابِة البياناِت في أنصُح أيَّ شخٍص لكيال يقَع في الخطِأ الذي ارتكَبهُ خالدٌ  

وعدِم التهاوِن بالتوقيِع على كمبيالٍة فارغٍة، أو  عدِم تدويِن بياناِتها جميًعا، وبخاصٍة تلَك التي تتعلَُّق 
طلوِب؛ ألنَّ ذلَك يدفُع اآلخريَن إلى اإلساءِة بتدويِن رقٍم في خانِة المبلِغ أكبَر مَن الرقِم بقيمِة المبلِغ الم

ُض الشخَص للنصِب واالحتياِل والمساءلِة القانونيِة.  المطلوِب فعليًّا، ما ُيعرِ 
 

 ملخص الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الكمبياالت

 وِر التي ينبغي مراعاُتها عند  استخداِم الكمبياالِت:وفي ما يأتي أهمُّ األم

 التحقُُّق مْن صحِة البياناِت اإللزاميِة للكمبيالِة.  -أ

. -ب  تدويُن كلِّ ما اتُِّفق  علْيِه بنّص  صريح  في الكمبيالِة مْن دوِن االعتماِد على االتفاِق الشفهيِّ

 المبلغ  المطلوب  في الكمبيالِة وقت  استحقاِقها.التحقُُّق مْن أنَّ الرصيد  البنكيَّ يحوي  -ج

 مطابقُة قيمِة المبالِغ عند  كتابِتها باألرقاِم واألحرِف. -د

. -هـ  عدُم تحريِر الكمبياالِت على بياض 
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 (: الوكاالت9-6النشرة التربوية رقم )
 

 (: أشرف والقميص1-6إجابات أسئلة قصة )
 
ِن الملوُم  -1 ، م   في هذِه الحالِة؟ لماذا؟برأِيك 

ح  جميَع مواصفاِت القميِص الذي يرغُب في شراِئِه.  الملوُم في هذِه الحالِة هَو أشرُف؛ ألنَُّه لم  ُيوضِ 
 
هْل أخطأ  أنٌس حين  حصل  على خصم  عند  شراِء القميِص، ووفَّر  جزًءا من  المبلِغ الذي أعطاُه إّياُه  -2

 أشرُف؟ لماذا؟
أنٌس حيَن حصَل على خصٍم عنَد شراِء القميِص، ووفََّر جزًءا مَن المبلِغ الذي أعطاُه إي اُه  ال، لم  يخطئ  

 أشرُف؛ ألنَُّه استطاَع بذلَك توفيَر جزٍء مَن المبلِغ.
ِّ

، هْل كان  من  الواجِب على أنس  أْن ُيخِبر  أشرف  بالثمِن الحقيقيِّ للقميِص؟ لماذا؟ -3  برأِيك 
لُّ الثقِة إلثباِت أنَُّه محواجِب على أنٍس أن  ُيخِبَر أشرَف بالثمِن الحقيقيِ  للقميِص؛ نعَم، كاَن مَن ال

أْن  -إْن شاء  -واألمانِة، وألنَّ بقية  المبلِغ الذي وفَّر ُه أنٌس هو  مْن حقِّ أشرف  فقْط الذي ُيمِكُنُه بعد  ذلك  
 يعطي  أنًسا هذا المبلغ . 

 
أْن يتصرَّف  على نحو  يكفُل لُه الحصول  على قميص  بالمواصفاِت التي هْل كان  بإمكاِن أشرف   -4

 يريُدها؟ كيف؟
َف على نحٍو يكفُل لُه الحصوَل على قميٍص بالمواصفاِت التي يريُدها،  ، كاَن بإمكاِن أشرَف أن  يتصرَّ نعم 

 ها فيِه. أهميِة توافرِ  وذلَك بإخباِر أنٍس بجميِع التفاصيِل الُمتعلِ قِة بمواصفاِت القميِص، وتأكيدِ 
 
؟ -5 ، كيف  ُيمِكُنك  ضماُن حقِّك   لْو كْنت  مكان  أشرف 

ي باالتفاِق سلًفا مَع أنٍس على وجوِب االلتزاِم بجميِع التفاصيِل  ُت مكاَن أشرَف، ُيمِكُنني ضماُن حقِ  لو  كن 
 الُمتعلِ قِة بالقميِص.

 
 ماذا ُنسّمي العملية  التي قام  بها أشرُف؟ -6

 ُنسم ي العمليَة التي قاَم بها أشرُف الوكالَة.
 
 م ْن طرفا هذِه العمليِة؟  -7
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 أنٌس، وأشرُف. طرفا هذِه العمليِة هما:
 
 ما االسُم الذي ُيطل ُق على كلِّ طرف  فيها؟  -8

ُل. أنٍس هَو الوكيُل، واالسُم الذي ُيطَلُق على االسُم الذي ُيطَلُق على  أشرَف هَو الُموكِ 
 

ة ، مثِل البيِع والشراِء، نيابًة عْنُه، أْو  الوكالُة: عقٌد ُيعيُِّن بموجِبِه الُموكُِّل شخًصا يتوّلى إتمام  عمل  أْو أعمال  عدَّ
 بداًل مْنُه.

ِن الطرفاِن في عقِد الوكالِة بناًء على مفهوِم الوكالِة؟ -أ  م 
ُل.الطرفاِن في عقِد الوكالِة، بناًء على مفهوِم الوكالِة،    هما: الوكيُل، والُموكِ 
ِن المقصوُد بالوكيِل؟ -ب  م 

ٍة. ُل قانونيًّا بإتماِم عمٍل أو  أعماٍل عدَّ ُض والُمخوَّ  الوكيُل: الشخُص الُمفوَّ
 م ِن المقصوُد بالُموكِِّل؟ -ج

ٍة. َض آخَر قانونيًّا إلتماِم عمٍل أو  أعماٍل عدَّ ُل: الشخُص الذي فوَّ  الُموكِ 
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 (: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الوكاالت10-6التربوية رقم )النشرة 

 (: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الوكاالت3-6إجابات أسئلة دراسة الحالة )

ْد ممتلكاِت فارس  جميع ها. -1  عدِّ
ُر بنحِو )( 100000ممتلكاُت فارٍس جميُعها هَي: بيٌت جميٌل ثمُنُه ) ( ديناٍر، 50000ديناٍر، ورصيٌد بنكيٌّ ُيقدَّ

 ( سياراٍت فاخرٍة.3و)

ل  فارٌس صديق ُه حسيًنا؟ -2  لماذا وكَّ
َل فارٌس صديَقُه حسيًنا النشغاِلهِ  َة ) وكَّ ِه السفَر خارَج البالِد مدَّ  ( أشهٍر.6ببعِض األعماِل التي ُتحتِ ُم علي 

 ها لُه؟ ما طبيعُة الوكالِة التي كتب   -3
ِف في ممتلكاِتِه المنقولِة )النقوُد التي ُيمِكُن نقُلها(  طبيعُة الوكالِة التي كتَبها لُه هَي وكالٌة تمنُحُه حقَّ التصرُّ

 وغيِر المنقولِة )العقاراُت، والسياراُت، وغيُر ذلَك مَن الممتلكاِت التي ال ُيمِكُن نقُلها(.

ُة الوكالِة المنصو  -4  ُص علْيها في العقِد؟ كْم تبلُغ مدَّ
ُة الوكالِة المنصوُص علي ها في العقِد هَي )  ( أشهٍر.6مدَّ

 
 فيم  تختلُف الوكالُة العامُة عِن الوكالِة الخاصِة؟ -5

ُل، ِل، أو  أداَء جميِع األعماِل التي يقوُم بها الُموكِ  ِف في ممتلكاِت الُموكِ   الوكالُة العامُة تمنُح الوكيَل حريَة التصرُّ
حِة في الوكالِة  ِل الُموضَّ ِف في ممتلكاِت الُموكِ  في حيِن تمنُح الوكالُة الخاصُة الوكيَل بعَض الصالحياِت للتصرُّ

ُل.  دِة التي يطلُبها الُموكِ   فقط ، أو  أداَء بعِض األعماِل الُمحدَّ
 
 هْل كان  حسيٌن محلَّ ثقة  في ما يخصُّ التصرُّف  في الوكالِة؟ لماذا؟ -6
ِف في ممتلكاِت  ال، َف في الوكالِة؛ ألنَُّه منَح نفَسُه حقَّ التصرُّ لم  يكن  حسيٌن محلَّ ثقٍة في ما يخصُّ التصرُّ

 فارٍس من  دوِن علِمِه؛ تحقيًقا لمصلحِتِه الشخصيِة.
 كيف  تصرَّف  حسيٌن في الوكالِة؟ -7

( ديناٍر؛ تحقيًقا 5000وسحَب من  رصيِد فارٍس )باَع حسيٌن جميَع سياراِت فارٍس، وعرَض بيَت فارٍس للبيِع، 
 لمصلحِتِه الشخصيِة.
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؟ لماذا؟ -8  هْل كان  بإمكاِن حسين  سحب  كامِل المبلِغ مْن حساِب فارس 
ِه توكياًل عامًّا من  فارٍس يتيُح لُه حريَة  ، كاَن بإمكاِن حسيٍن سحَب كامِل المبلِغ من  حساِب فارٍس؛ ألنَّ لدي  نعم 

ِف في ممتلكاِتِه.التص  رُّ
 
؟ -9  هِل استطاع  فارٌس أْن يستردَّ بيت ُه المعروض  للبيِع قبل  أْن ُيباع ؟ كيف  تمَّ ذلك 

، استطاَع فارٌس أن  يستردَّ بيَتُه المعروَض للبيِع قبَل أن  ُيباَع، وذلَك بإلغاِء الوكالِة التي أعطاها حسيًنا.  نعم 
 

؟  -10             ما الدروُس المستفادُة مْن قصِة فارس 
 الدروُس المستفادُة من  قصِة فارٍس هَي:            

.  -أ ُر ذلَك على األشخاِص الموثوِق بِهم   تجنُُّب إعطاِء أيِ  شخٍص الوكالَة العامَة، وقص 
ٍة ُمحدَّ  -ب ُر الوكالِة على أداِء أعماٍل ُمعيَّنٍة ضمَن مدَّ  دٍة.قص 
 توخ ي الحيطِة والحذِر عنَد توكيِل األشخاِص، ومتابعُة المستجداِت بصورٍة مستمرةٍ  -ج

 ملخص التعامل مع الوكاالت:

ُتمثُِّل الوكالُة أحد  التعامالِت الماليِة التي يستخدُمها كثيٌر من  األشخاِص؛ ما ُيحتُِّم الوعي  ببعِض المناحي التي 
ُب المتعاملين  فيها ا كْي للوقوع  في أخطاء  أْو ممارسات  غيِر مسؤولة  بحيُث ُتعرُِّضُهْم للضرِر أِو الخسارِة. و ُتجنِّ

 تكون  الوكالُة صحيحًة وخاليًة من  العيوِب؛ يجُب أْن تتوافر  فيها الشروُط اآلتيُة:

ِل بِه. فمثاًل، إذا -1 نٌد لزميلِتها وفاء : قال ْت ه أْن يكون  للُموكِِّل والوكيِل حقُّ التصرُِّف في الشيِء الُموكَّ
ُه؛ ألنَّ هنًدا ال تملُك  "، فإنَُّه ال يحقُّ لوفاء  أْن تبيع  ْلُتِك ببيِع الهاتِف المحموِل الخاّصِ بزميلِتنا أسماء  "وكَّ

 حقَّ التصرُِّف في هذا الهاتِف.
. فمث جائزي التصرُِّف؛ فال تصحُّ وكالُة المجنونِ  أْن يكون  الُموكُِّل والوكيلُ  -2 اًل، إذا أراد  أِو الصبيِّ

، فإنَُّه يتعيَُّن على  ، وطلب إلى رجل  كبير  أْن يقوم  بذلك  صبيٌّ صغيٌر يملُك مااًل شراء  جهاِز حاسوب 
 الرجِل أواًل أْن يتأكَّد  مْن رضا وليِِّه.

ُل عِن اآلخرين  في  -3 ُل بِه مشروًعا، فال يجوُز التوكُّ  .األعماِل الُمحرَّمةِ أْن يكون  العمُل الموكَّ
ُل بِه مّما تدخُلُه النيابُة؛ فال يصحُّ أليِّ شخص  توكيُل آخر  في أْن يتعاطى  -4 أْن يكون  العمُل الموكَّ

عْنُه الدواء  في حاِل المرِض، أْو يؤدي  الصالة  نيابًة عْنُه. واألصُل في التوكيِل أْن يكون  الفعُل الذي يراُد 
 عاِل التي ُتقب ُل فيها النيابُة.القياُم بِه من  األف
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 أنواُع الوكالِة:
 

ٌة، مْنها:  للوكالِة أنواٌع عدَّ
. فمثاًل، إذا أعط ْت  الوكالُة الخاصُة: -1 ُد بتاريخ  ُمعيَّن  ُد بها التوكيُل بفعل  ُمعيَّن  فقْط، وقْد ُتحدَّ ُيقص 

لًة فقْط ببيِع األرِض،  ا لبيِع قطعِة أرض  تملُكها، فإنَّ منى تكوُن ُموكَّ لبنى صديقت ها منى توكياًل خاصًّ
لها الحقُّ في عمِل أيِّ شيء  آخر  غيِر  بحيُث تنتهي هذِه الوكالُة لحظة  البيِع، مْن دوِن أْن يكون  

 .المنصوِص علْيِه في الوكالِة الخاصةِ 
ل  سميٌر صديق هُ الوكالُة العامُة:  -2 ِة أعمال  نيابًة عِن الُموكِِّل. فمثاًل، إذا وكَّ ُد بها توكيُل الوكيِل بعدَّ  ُيقص 

 فراًسا
ٌل بالتصرُِّف في ممتلكاِت سميبعملياِت البيِع والشراِء الخاصِة بممتلكاِتِه، فهذا يع ر  جميِعها، مثُل ني أنَّ فراًسا ُموكَّ
 عملياِت البيِع والشراِء لألراضي والبيوِت والعقاراِت.

 
 انتهاُء الوكالِة:

 
 ينتهي عقُد الوكالِة في واحدة  من  الحاالِت اآلتيِة:

ت ها بأقلَّ مْن سنة   -1 ُد مدَّ  .إذا ورد  في نّصِ الوكالِة ما ُيحدِّ
ِل بِه. -2  عند  إتماِم العمِل الُموكَّ
 وفاُة الُموكِِّل، أِو الوكيِل. -3
 إلغاُء الُموكِِّل عقد  الوكالِة.  -4

 

 إرشاداٌت خاصٌة باستخداِم الوكاالِت:

 تجنُُّب إعطاِء أيِّ شخص  الوكالة  العامة ، وقْصُر ذلك  على األشخاِص الموثوِق بِهْم.  -1
دة .قْصُر الوكالِة  -2 ة  ُمحدَّ  على أداِء أعمال  ُمعيَّنة  ضمن  مدَّ
 توّخي الحيطِة والحذِر عند  توكيِل األشخاِص، ومتابعُة المستجداِت بصورة  مستمرة   -3
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 (: الكفاالت11-6النشرة التربوية رقم )
 

ُد بموجِبِه أحُد األشخاِص )الكفيُل( بتنفيِذ التزاماِت الُمقتِرِض )المكفوُل( للبنِك  الكفالُة: نوٌع من  الضماناِت يتعهَّ
 في حاِل لْم يستطِع الوفاء  بها عند  حلوِل موعِد االستحقاِق.

أْن يتعهَّد  للطرِف الُمقِرِض ذلك  بُيمِكُن النظُر إلى الكفالِة بوصِفها عقًدا يلتزُم بمقتضاُه الكفيُل بتنفيِذ التزام  ما؛ و 
ِن الُمقتِرُض نفُسُه من  الوفاِء بقسِط البنِك.  )البنُك( أْن يفي  بهذا االلتزاِم في حاِل لْم يتمكَّ

 
ُد بأداِء التزاِم الُمقتِرِض في حاِل عدِم وفاِئِه بِه.  الكفيُل:  الشخُص الذي يتعهَّ

 الشخُص الُمقتِرُض. المكفوُل:
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 (: الممارسات المالية غير المسؤولة عند التعامل مع الكفاالت12-6النشرة التربوية رقم )

 (: هاشم وكفالته لسليمان3-6إجابات أسئلة ورقة العمل )

ِد اسم  كلّ  من  الكفيِل والمكفوِل؟ -1  حدِّ
 اسُم الكفيِل هَو هاشٌم، واسُم المكفوِل هَو سليماُن.

 
، لماذا كفل   -2 ؟برأِيك   هاشٌم صديق ُه سليمان 

كفَل هاشٌم صديَقُه سليماَن ألنَُّه أحُد أصحاِبِه، وألنَُّه يرغُب في خدمِتِه ومساعدِتِه على تسهيِل عمليِة الحصوِل 
 على القرِض.

 
 هِل التزم  سليماُن بتسديِد مبلِغ القرِض؟ لماذا؟ -3

 َر خارَج البالِد.ال، لم  يلتزم  سليماُن بتسديِد مبلِغ القرِض؛ ألنَُّه ساف
 
 ما الذي يترتَُّب على هاشم  في هذِه الحالِة؟ -4

 المبلِغ المتبق ي من  قيمِة القرِض. الذي يترتَُّب على هاشٍم في هذِه الحالِة هَو تسديدُ 
 
 هْل يستطيُع هاشٌم إيقاف  الكفالِة؟ -5

 قرِضِه لحيِن أداِئِه كاماًل.ال، ال يستطيُع هاشٌم إيقاَف الكفالِة؛ ألنَُّه كفَل سليماَن في 
 
، أيُّ حاالِت الكفالِة تصبُح خطًرا على الكفيِل نفِسه؟   -6 لى الكفيِل حاالُت الكفالِة التي تصبُح خطًرا عبرأِيك 

 نفِسِه، هَي:

ألقساِط المستحقِة اانقطاُع مصدِر الدخِل: عنَد توقُِّف مصدِر الدخِل للُمقتِرِض، وعجزِِه عِن االلتزامِ بدفِع قيمِة  -أ
بسبِب استقالِتِه، أو  فصِلِه مَن العمِل، فإنَّ مجموعًة مَن األقساِط المستحقِة تتراكُم على الُمقتِرِض؛ ما يضطرُّ 

 .البنَك إلى خصِم قيمِتها مَن الكفيلِ 
بنَك ُيطاِلُب القرِض، فإنَّ الوفاُة الُمقتِرِض: في حاِل وفاِة الُمقتِرِض، ورفِض الورثِة االلتزاَم بشروِط عقِد  -ب

 الكفيَل بدفِع قيمِة األقساِط.
َمِت القرَض؛  -ج النصُب واالحتياُل: ُيخطِ ُط بعُض الُمقتِرضيَن للنصِب واالحتياِل على الكفيِل، أِو الجهِة التي قدَّ

عنَد ؤسسِة اإلقراِض. و إذ  يعمُل الُمقتِرُض على إقناِع أحِد األشخاِص بكفالِة قرِضِه مَن المصرِف، أو  من  م
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إتماِم اإلجراءاِت الالزمِة يحصُل الُمقتِرُض على مبلِغ القرِض كاماًل من  دوِن أن  يدفَع أيَّ قسٍط؛ ما يضطرُّ 
 .الكفيَل إلى أداِء جميِع األقساِط المستحقِة على الُمقتِرضِ 

 (: أمل وكفالتها إلسراء4-6جابات أسئلة ورقة العمل )إ

 األقساِط التي تدفُعها إسراُء شهريًّا؟ما مجموُع  -1
 ( ديناًرا.270مجموُع األقساِط التي تدفُعها إسراُء شهريًّا هَو )

 
 كيف  استطاع ْت إسراُء الحصول  على قرض  مْن شركِة التسهيالِت الماليِة؟ -2

 .صديقُتها أملُ  بعَد أن  كفَلت ها استطاَعت  إسراُء الحصوَل على قرٍض من  شركِة التسهيالِت الماليةِ 
 
 هْل ُيمِكُن إلسراء  التخلُُّف عْن دفِع القسِط الشهريِّ لقرِض البنِك؟ لماذا؟ -3

ال، ال ُيمِكُن إلسراَء التخلُُّف عن  دفِع القسِط الشهريِ  لقرِض البنِك؛ ألنَّ حساَب راتِبها هَو في البنِك؛ ما يجعُل 
لى حجِز وقَت استحقاِقِه من  راتِبها مباشرًة. فسياسُة البنوِك تعمُل ع النظاَم البنكيَّ يخصُم قيمَة القسِط الشهري ِ 

قيمِة القسِط الشهريِ  مَن الراتِب؛ لكيال يستطيَع الشخُص سحَب كامِل راتِبِه، فيسحُب فقط  ما تبق ى مَن الراتِب 
ُه في استرداِد قيمِة القرضِ   .بعَد اقتطاِع قيمِة القسِط، وبذلَك يضمُن البنُك حقَّ

ُن   َنت  إسراُء من  تغييِر مكاِن عمِلها، وطلَبت  فتَح حساٍب بنكيٍ  آخَر، فإنَّها ستتمكَّ ، في حاِل تمكَّ في -ولكن 
َل إلى بنٍك آخَر  -هذِه الحالِة فقط   مَن التخلُِّف عن  دفِع قسِط البنِك المانِح القرَض؛ ألنَّ راتَبها يكوُن قد  تحوَّ

ُضها للمساءلِة القانونيِة.بناًء على عمِلها الجديِد،   غيَر أنَّ عدَم دفِع إسراَء أقساَط القرِض الشهريَة سُيعرِ 
 
ن ْت إسراُء من  االمتناِع عْن دفِع القسِط الشهريِّ لقرِض شركِة التسهيالِت؟ -4  كيف  تمكَّ

َنت  إسراُء مَن االمتناِع عن  دفِع القسِط الشهريِ  لقرِض شركِة التسهيالِت؛ بإي ي حساٍب بنكيٍ  داِع راتِبها فتمكَّ
ِه، وبعدِم منِحها شركَة التسهيالِت حقَّ الوصوِل إلى راتِبها في البنِك.   ال يحقُّ ألحٍد غيَرها أن  يصَل إلي 

 
؟ لماذا؟ -5  هْل ُيمِكُن لشركِة التسهيالِت اقتطاُع قيمِة القسِط الشهريِّ مْن راتِب أمل 

؛ُيمِكُن لشركِة التسهيالِت اقنعم،  نيَة الوصوِل ألنَّها أتاَحت  لُهم  إمكا تطاُع قيمِة القسِط الشهريِّ مْن راتِب أمل 
َرت  إسراُء عن  دفِع األقساِط، وتعذََّر   إلى راتِبها بكفالِتها إسراَء؛ إذ  ينصُّ عقُد الكفالِة على أنَُّه في حاِل قصَّ

ها أو  إلى راتِبها، فإنَّ شركَة التسهيالِت  مباشرًة  تستطيُع مطالبَة أمَل بأداِء قيمِة القسِط، واقتطاَعهُ الوصوُل إلي 
 من  راتِبها بموجِب العقِد الُموقَِّع بيَنها وبيَن أمَل.

؟ -6  بم  تنصُح أيَّ شخص  لكيال يتعرَّض  لما أصاب  أمل 
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ُضُه للمساءلِة       ها من  مشكالٍت كبيرٍة، قد  يضرُّ بالكفيِل، أو  ُيعرِ  إنَّ عدَم الوعِي بخطِر الكفالِة، وما ينجُم عن 
القانونيِة، أِو الحبِس، والمنِع مَن السفِر، والحجِز على الممتلكاِت، بعَد عجِز الَمديِن )الُمقتِرُض( عن  دفِع 

مَن األشخاِص يكفلوَن األصدقاَء واألقارَب بدافِع الحياِء والخجِل، من  دوِن وعٍي أقساِط قرِضِه، علًما أنَّ كثيًرا 
دراٍك لتبعاِت ذلَك.   وا 

 في ما يأتي بعُض اإلرشاداِت والنصائِح التي ُتجنِ ُب الشخَص الوقوَع في َشَرِك الكفالِة: 

 أحِد األشخاِص.التأن ي والرويَُّة والتفكيُر َمِليًّا قبَل اتخاِذ قراٍر بكفالِة  -أ
استشارُة ذوي االختصاِص مَن العامليَن في البنوِك، أِو المحاميَن، قبَل اتخاِذ قراٍر بكفالِة الراغِب في  -ب

 االقتراِض.
بيَن الموثوقيَن فقط . -ج  عدُم كفالِة أيِ  شخٍص غيِر موثوٍق بِه، واقتصاُر ذلَك على األشخاِص الُمقرَّ
ُق من  قدرِة المُ  -د  قتِرِض على االلتزاِم بتسديِد القرِض، والوفاِء بَديِنِه.التحقُّ
َتُه في تسديِد  -ه َت ُمتأكِ ًدا أنََّك غيُر قادٍر على الدفِع عنَد تقصيِر َمن  كفل  تجنُُّب كفالِة أيِ  شخٍص في حاِل كن 

 القرِض.
 عدُم كفالِة اآلخريَن إذا كاَن لدى الكفيِل قرٌض، أو  َديٌن ُمعيٌَّن. -و
ُق عنَد توقيِع العقِد من  عدِم وجوِد أيِ  خاناٍت فارغٍة. -ز  التحقُّ
قٍة عِن العقوِد والمستنداِت الخاصِة بقرِض الشخِص الُمقتِرضِ  -ح  .طلُب نسخٍة ُمصدَّ
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 اليوم التدريبي السابع
 مدخل الى المحاسبة 

 المقدمة:
 

تقييم أداء مشروعك الريادي، وتحديد مدى ُتع دُّ المحاسبة إحدى العمليات المهمة التي تساعدك على 
مه ونجاحه، وُتمكِّنك من تعرُّف طبيعة المشكالت التي تواجهه، وتحديد نقاط القوة الستثمارها بصورة أفضل،  تقدُّ

مالية أقدرعلى اتخاذ القرارات ال -بوصفك مديًرا للمشروع -وكذا نقاط الضعف لمعالجتها والحد منها، وتجعلك 
 المناسبة.
 
تم التطرق في هذا اليوم التدريبي لمراحل الدورة المحاسبية، وكيفية تحليل العمليات المالية التي يس

 تحدث داخل المشروع، وكيفية تسجيل القيود المحاسبية في دفتر اليومية.
 
 
 

 النتاج العام :
 مراحل الدورة المحاسبية  شاركان يتعرف الم 
 

 النتاجات الخاصة:
 والمصطلحات المحاسبية.على المفاهيم  التعرف .1
 .تحديد توازن فكرة الميزانية .2
 .التعرف على مفهوم دفتراليومية.3    

 العمليات المالية. تحليل .3

 العمليات المالية بوصفها قيوًدا محاسبيًة. تسجيل .4

 ترحيل العمليات المالية الى دفتر االستاذ وترصيدها .5

 ميزان المراجعة. اعداد.  .6
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 سابعالمادة التدريبية لليوم الفيذ الجدول الزمني لتن

 ( ساعات5ساعات تنفيذ التدريب )

 الزمن بالدقيقة موضوع الجلسة/النشاط الجلسة اليوم

 

 

 

 

 

 سابعال

 دقيقة 30 دلة الميزانية /فكر،شارك ، ناقش ( فكرة معا1نشاط ) الجلسة األولى

(تحليل العملية المالية/ عصف ذهني ، العمل 2نشاط )
 في مجموعات  

 دقيقة 60

 دقيقة  20 ( دفتر اليومية / قصائد الشجرة 3نشاط )

 دقيقة 30 استراحة

( تسجيل العملية المالية في دفتر اليومية   4نشاط ) الجلسة الثانية
 دوران/ال

 دقيقة  55

(ترحيل قيود اليومية الى دفتر االستاذ وترصيد 5نشاط ) 
 الحسابات /العمل ضمن مجموعات  

 دقيقة 55

 دقيقة 40 / العمل في مجموعات( اعداد ميزان المراجعة6نشاط ) 

 دقائق 10 /سلم تقدير لفظي( تقويم ختامي8نشاط )
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 الموضوع الرئيس : أساليب التعلم النشط 

 الموضوع الفرعي : فكر، شارك ،ناقش 

 (  1رقم النشاط  ) 

 معادلة الميزانية النشاط:  اسم

 ( دقيقة  30النشاط: )   زمن 

 / الجلسة االولىالسابعاليوم 

يء المشاركين في هذا النشاط من خالل سؤالهم عن معرفتهم السابقة بموضوع معادلة يهالتهيئة والتحفيز: 
 واسألهم عن وضع ميزانية البيت وميزانيتهم الشخصية الميزانية.

 الميزانيةتطبيق المشاركين لفكرة معادلة هدف النشاط : 

 .الخبرات الشخصيةالمفاهيم والمصطلحات المحاسبية التعلم القبلي: 

 1 ـــ7رقم نشرة (.1-7صحائف أعمال، أقالم تخطيط، ورقة عمل )أدوات ومتطلبات النشاط : 

 استراتيجية تنفيذ النشاط : الحوار والمناقشة 

 اإلجراءات : 

 (.1ـــ 7رقمناقش مع المشاركين فكرة معادلة الميزانية )نشرة  -
 ناقش مع المشاركين مفهوم معادلة الميزانية. -
 (.1-7وزع على المشاركين ورقة العمل ) -
 دقائق. 5اطلب من المشاركين القيام بحل ورقة العمل بشكل فردي لمدة  -
 دقائق. 5اطلب من كل مشارك مناقشة الحل مع زميله بشكل ثنائي لمدة  -
 ل من خالل النقاش الجماعي وتدوين اإلجابات على اللوح.اطلب من الجميع المشاركة في حل ورقة العم -
 ناقش مع المشاركين الحلول التي توصلوا إليها. -
 وضح للمشاركين أن معادلة الميزانية تتأثر بالعمليات المالية إما بإحدى طرفيها أو كليهما. -
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 الموضوع الرئيس : أساليب التعلم النشط 

  الموضوع الفرعي : عصف ذهني ، العمل ضمن مجموعات 

 ( 2رقم النشاط  ) 

 النشاط: تحليل العملية المالية  اسم

 ( دقيقة 60زمن النشاط: )   

 / الجلسة االولىالسابعاليوم 

هيئ المشاركين في هذا النشاط من خالل كتابة مصطلح العملية المالية على اللوح ، التهيئة والتحفيز: : 
 حول المفهوم .حتى التوصل لمفهوم مشترك  وادارة عصف ذهني 

  تمكين المشاركين من فهم و تحليل العملية الماليةهدف النشاط : 

 التعلم القبلي: المفاهيم والمصطلحات المحاسبية ،الميزانية 

 (.1-7صحائف أعمال، أقالم تخطيط، ورقة عمل )متطلبات النشاط : أدوات و 

 :العمل ضمن مجموعات استراتيجية تنفيذ النشاط

 اإلجراءات : 

 وّزع المشاركين على أربع مجموعات. -
 (.1-7وّضح للمشاركين أننا سنتابع العمل على ورقة العمل) -
 اطلب من كل مجموعة تحليل العمليات المالية كاآلتي: -

 تحلل العملية األولى والثانية. 1المجموعة 

 تحلل العملية الثالثة والرابعة. 2المجموعة 

 تحلل العملية الخامسة والسادسة. 3المجموعة 

 تحلل العملية السابعة والثامنة. 4المجموعة 

 مراقبًا آداء المجموعات ة مناقشة ورقة العمل وحل المطلوباطلب من كل مجموع -
 عرض الحلول التي توصلت إليها.اطلب من كل مجموعة  -
 ( / تحليل العمليات المالية1-7ناقش المجموعات بالحلول والنتائج النهائية مستندا إلى حل ورقة العمل ) -
ناقش مع المشاركين اإلفكار والمعلومات المتعلقة بتحليل العمليات المالية موظفا المعلومات المتواجدة في  -

 .(2ــ7)النشرة التربوية
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 الرئيس : أساليب التعلم النشط  الموضوع

 الموضوع الفرعي : قصائد الشجرة 

 (  3رقم النشاط  ) 

 دفتر اليومية النشاط: اسم 

 ( دقيقة  20زمن النشاط: )   

 / الجلسة االولىلسابعاليوم ا

 :المشاركين في هذا النشاط من خالل  هيئالتهيئة والتحفيز: : 

دفتر اليومية  عن شكلإسأل المشاركين الدفاتر المحاسبية، ثم وعالقتها بربط عملية تسجيل العمليات المالية 
 وأهم البيانات الواردة فيه.

 :تعريف المشاركين بدفتر اليومية  هدف النشاط

 العملية المالية ، المدين والدائن  التعلم القبلي :

 اوراق بيضاء ، اقالمأدوات ومتطلبات النشاط : 

 :التفكير الناقد ،قصائد الشجرةاستراتيجية تنفيذ النشاط 

 اإلجراءات : 

 وزع على كل مشارك ورقة بيضاء. -

 اطلب من كل مشارك العمل بشكل فردي على هذا النشاط. -

 وضح للمشاركين أنهم سينفذون هذا النشاط باالمتثال إلى التعليمات اآلتية: -

 دفتر اليومية. مصطلحدون في السطر األول وفي منتصف الصفحة  .1

 هامتين لدفتر اليومية. سمتيندون في السطر الثاني وفي المنتصف أيضا  .2

كلمات ألفعال أو حركات )ما يفعله دفتر  ثالثدون في السطر الثالث وفي المنتصف أيضا  .3
 استخدام الزمن المضارع. -اليومية أو ما يصنع فيه( 

قة كلمات متعل أربعجملة أو تعبير مكون من دون في السطر الرابع وفي المنتصف أيضا  .4
 بدفتر اليومية.
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دون في السطر الخامس وفي المنتصف أيضا ملخص من كلمة واحدة )مرادف أو استعارة  .5
 أو صورة( ملخصة لمفهوم دفتر اليومية.

 ناقش مع المشاركين النتائج التي توصلوا إليها. -

 .(3ـــ7)وّضح للمشاركين أسلوب قصائد الشجرة مستعينا بالنشرة التربوية  -

 4ــــ7)وّضح للمشاركين مفهوم دفتر اليومية وشكله وأهم البيانات الواردة فيه مسترشدا بالنشرة التربوية  -
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 الموضوع الرئيس : أساليب التعلم النشط 

 دورانالالموضوع الفرعي : 

 (  4رقم النشاط  ) 

 تسجيل العملية المالية في دفتر اليومية  النشاط: اسم 

 ( دقيقة 55زمن النشاط: )   

 / الجلسة االولىسابعاليوم ال

 اآلتي : هيئ المشاركين لتسجيل العملية المالية من خاللالتهيئة والتحفيز: : 

توزيع قصاصات صغيرة من االوراق ثم اطرح السؤال ما أهمية تسجيل العملية المالية بحيث كل مشارك يكتب  
 واحدة تتم مناقشتها بشكل جماعي  فكرة

 تمكين المشاركين من تسجيل العمليات المالية كقيود محاسبية.هدف النشاط : 

 العملية المالية ، دفتر اليومية ، المدين والدائن   التعلم القبلي :

 flipchartاوراق بيضاء ، اقالم، اوراق مالحظات ، الصق ، أدوات ومتطلبات النشاط : 

 :الحوار والمناقشة ، العمل الجماعي،الدوران تنفيذ النشاط استراتيجية

 اإلجراءات : 

 اطرح العملية المالية اآلتية على المشاركين: -

 دينار بشيك" 2000م للمكاتب بقيمة 20/6/2016" شراء أثاث بتاريخ 

 اطلب من المشاركين تسجيل القيد المحاسبي السابق كما سيظهر في دفتر اليومية. -

 أحد المشاركين تسجيل القيد المحاسبي على السبورة.اطلب من  -

 ناقش المشاركين بشكل سريع مكونات القيد المحاسبي السابق وآلية تسجيله في دفتر اليومية. -

 ألصق على الحائط أربعة صحائف أعمال بشكل متباعد. -
 .4إلى  1ثم كرر العد إلى أن يتم إعطار كل مشارك رقما من  4إلى  1قم بعد المشاركين من  -
، والمشاركين الذين يحملون 1بالتوجه إلى صحيفة العمل  1اطلب من المشاركين الذين يحملون الرقم  -

 وهكذا. 2بالتوجه إلى صحيفة العمل  2الرقم
 (1-7وضح للمجموعات أننا سنتابع العمل على ورقة العمل ) -
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ه ج دفتر اليومية وتعبئتاطلب من كل مجموعة تدوين الحل على صحيفة العمل وذلك من خالل رسم نموذ -
(، موضحا لهم ان مدة 1-7بالقيود المحاسبية الدالة على العمليات المالية التي وردت في ورقة العمل )

 دقائق. 10العمل ستكون 
 تجول بين المجموعات وراقب األداء وسير العمل داخل المجموعة. -
العمل التي على يمينها أي باتجاه بعد انتهاء الوقت المحدد اطلب من المجموعات التحرك إلى صحيفة  -

دقائق لالطالع على الحلول المتوفرة في صحيفة العمل ومن ثم  5عقارب الساعة، حيث تأخذ المجموعة 
 التعديل والتصحيح إذا لزم األمر.

بعد انتهاء الوقت اطلب من المجموعات بالتحرك مرة أخرى إلى صحيفة العمل التي على يمينها واالطالع  -
ل واإلضافات ومن ثم القيام بدورها بتعديل الالزم، وهكذا إلى أن تعود كل مجموعة إلى صيحفتها على الحلو 

 األصلية ومن ثم تقوم بدورها باالطالع على كافة المالحظات المدونة من قبل المجموعات األخرى.
الحل  نا لهمبعد االنتهاء من االطالع على الحلول بشكل نهائي قم بمناقشة الحلول مع المجموعات مبي -

 (  تسجيل العمليات المالية.1-7الصحيح مسترشدا بحل ورقة العمل )
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  النشط التعلم أساليب:  الرئيس الموضوع

 مجموعات ضمن العمل:  الفرعي الموضوع

 ( 5رقم النشاط  ) 

ترحيل قيود اليومية الى دفتر االستاذ : النشاط اسم 
 وترصيد الحسابات

 ( دقيقة  55زمن النشاط: )   

 اليوم السابع/ الجلسة الثانية

 لربط بين النشاط السابق والتالي:هييء  المشاركين من خالل توضيح االتهيئة والتحفيز: : 

بعد تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية، فإنه يتم العمل على تصنيف هذه العمليات وتبويبها وترحيلها  
إلى دفتر األستاذ وترصيدها للحصول على معلومات أكثر دقة عن وضع الشركة ، يوضح المدرب مباشرة 

 5ــــ7معنى دفتر االستاذ وشكل الصفحة، مسترشدًا بالنشرة رقم 

 ترحيل قيود اليومية الى دفتر االستاذ وترصيد الحسابات . هدف النشاط : تمكين المشاركين  من 

 العملية المالية في دفتر اليومية تسجيل  التعلم القبلي :

 5ــــ7 رقم النشرة (.2-7صحائف أعمال، أقالم ملونة، ورقة العمل)أدوات ومتطلبات النشاط : 

 العمل ضمن مجموعاتاستراتيجية تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات :

 عطي المدرب مثااًل يشرح فيه عملتي الترحيل والترصيد على اللوح .ي ــــ    

 وّزع المشاركين على مجموعات. -
 ( 2-7وزع على المشاركين  ورقة العمل ) -
اطلب من كل مجموعة في المحلة االولى اتمام عملية الترحيل ومن ثم ترصيد الحسابات في دفتر  -

 األستاذ.
 تجول بين المجموعات وراقب األداء وسير العمل داخل المجموعة. -
 اطلب من كل مجموعة عرض الحلول التي توصلت إليها. -
 .6ـــــــ7ناقش المجموعات بالحلول والنتائج النهائية مسترشدا بالنشرة التربوية  -
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 الموضوع الرئيس : أساليب التعلم النشط 

 الموضوع الفرعي : العمل ضمن مجموعات ، حلقة نقاش 

 (6رقم النشاط  ) 

 ميزان المراجعة : النشاط  اسم

 ( دقيقة  40زمن النشاط: )   

 اليوم السابع/ الجلسة الثانية

 هيئ المشاركين خالل سؤالهم :التهيئة والتحفيز: 

 ـــ كيف يقوم التاجر بوزن الخضار والفواكة عندما تشتريها ؟ ثم ادر حوارًا حتى تتوصل لتعريف 

 7 رقم بالنشرة مشترشدا وأشكاله وأهميتهمن وجهة نظرهم ميزان المراجعة  

 تمكين المشاركين من إعداد ميزان المراجعةهدف النشاط : 

 . ترحيل العمليات المالية وترصيدهاالتعلم القبلي :

 (، اللوح ، اقالم فلوماستر 2-7صحائف أعمال، أقالم ملونة، ورقة العمل)أدوات ومتطلبات النشاط : 

 استراتيجية تنفيذ النشاط: حوار ومناقشة ، العمل في مجموعات

 اإلجراءات :

 ـ وزع المشاركين في ازواج ثنائية       

 (.2-7وضح للمشاركين أننا سنتابع العمل على ورقة العمل )  -
 ارسم على اللوح نموذج ميزان المراجعة. -
اطلب من المشاركين ضمن مجموعاتهم  تعبئة ميزان المراجعة باألرصدة الالزمة للحسابات وفقا لطبيعتها  -

 المدينة والدائنة.
(/ ميزان المراجعة 2-7ـ   ناقش المشاركين بالحلول والنتائج النهائية مسترشدا بحلول ورقة العمل )  

 باألرصدة.
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 تقييم اليوم التدريبي 

 اوراق العمل 

 التربويةالنشرات 
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 سلم التقدير اللفظي

المستوى  األداء الرقم
 4األول 

المستوى 
 3الثاني 

المستوى 
 2الثالث 

المستوى 
 1الرابع 

 4الدرجة من 

تحليل  .1
العمليات 
 المالية

يظهر معرفة 
كاملة بتحليل 

العمليات 
 المالية

معظم  يظهر
المعرفة 
بتحليل 

العمليات 
 المالية

يظهر بعض 
المعرفة 
بتحليل 

العمليات 
 المالية

لم يظهر 
معرفة بتحليل 

العمليات 
 المالية

 

التسجيل في  .2
 دفتر اليومية

يظهر معرفة 
كاملة بعملية  
التسجيل في 
 دفتر اليومية

يظهر معظم 
المعرفة 
بعملية  

التسجيل في 
 دفتر اليومية

يظهر بعض 
معرفة ال

بعملية  
التسجيل في 
 دفتر اليومية

لم يظهر 
معرفة بعملية  
التسجيل في 
 دفتر اليومية

 

 تطبيق تحليل .3
العمليات 
 المالية

يطبق عملية 
تحليل 

العمليات 
المالية بشكل 

 كامل

يطبق معظم 
عملية تحليل 

العمليات 
 المالية

يطبق بعض 
عملية تحليل 

العمليات 
 المالية

لم يطبق 
عملية تحليل 

العمليات 
 المالية 

 

تطبيق  .4
التسجيل في 
 دفتر اليومية

يطبق عملية 
التسجيل في 
دفتر اليومية 
 بشكل كامل

 

يطبق معظم 
عملية 

التسجيل في 
 دفتر اليومية 

يطبق بعض 
عملية 

التسجيل في 
 دفتر اليومية 

لم يطبق 
عملية 

التسجيل في 
 دفتر اليومية 

 

تطبيق  .5
أسلوب 

طبق أسلوب 
قصائد الشجرة 
 بشكل إبداعي

طبق أسلوب 
قصائد الشجرة 
 ةبطريقة تقليدي

طبق أسلوب 
قصائد الشجرة 

لم يطبق 
أسلوب 
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قصائد 
 الشجرة

بمساعدة 
 المدرب.

قصائد 
 الشجرة.

لم يظهر  .6
معرفة بعملية 
الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

يظهر بعض 
المعرفة 
بعملية 
الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

يظهر معظم 
المعرفة 
بعملية 
الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

يظهر معرفة 
كاملة بعملية 
الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

 

لم يطبق  7
عملية 
الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

يطبق بعض 
عملية 
الترحيل 
والترصيد في 

االستاذدفتر   

يطبق معظم 
عملية 
الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

يطبق عملية 
الترحيل 
والترصيد في 
دفتر االستاذ 
 بشكل كامل

لم يطبق 
عملية 
الترحيل 
والترصيد في 
 دفتر االستاذ

 

لم يطبق  8
عملية ميزان 
المراجعة قبل 
 التسويات

يطبق بعض 
عملية ميزان 
المراجعة قبل 
 التسويات

 يطبق معظم
عملية ميزان 
المراجعة قبل 
 التسويات

يطبق ميزان 
المراجعة قبل 
التسويات 
 بشكل كامل

لم يطبق 
عملية ميزان 
المراجعة قبل 
 التسويات
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 (1-7ورقة العمل )

 

اتفق كل من حسام وعدنان على تأسيس شركة بينهما لممارسة األعمال التجارية،  30/6/2017بتاريخ  .1
 دينار موزع بينهما بالتساوي وتم إيداعه في البنك. 100,000على أن يكون رأس المال واتفق الشريكان 

 :20/8/2017وفيما يلي العمليات المالية التي تمت حتى 

دينار سنويًا، وتم دفع  12000قامت الشركة باستئجار محالت تجارية بمبلغ  13/7/2017بتاريخ  .2
 دينار بموجب شيك على البنك 6000

يداعه في الصندوق  20000تم سحب مبلغ  14/7/2017بتاريخ  .3  دينار من البنك وا 

 دينار نقداً  1000تم شراء أثاث ولوازم قرطاسية بمبلغ  15/7/2017بتاريخ  .4

دينار من شركة األفق التجارية وتم  15000قامت الشركة بشراء بضاعة بمبلغ  21/7/2017بتاريخ  .5
 دفع الثمن بموجب شيك

 دينار نقداً  12000لشركة بضاعة بمبلغ باعت ا 28/7/2017بتاريخ  .6

 دينار 1500دفعت الشركة رواتب الموظفين نقدًا بمبلغ  16/8/2017بتاريخ  .7

 2500دينار دفعت  5000قامت الشركة بشراء سيارة نقل متوسطة للشركة بمبلغ  20/8/2017بتاريخ  .8
 نقدًا والباقي على الحساب

 معادلة الميزانية. المطلوب:بيان أثر العمليات المالية على طرفي
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 (/ معادلة الميزانية1-7حلول ورقة العمل )

 دينار في حساب البنك 100000دفع رأس المال  -1

 

 الملكية االلتزامات           +       حقوق  األصول =

 100000رأس المال +   100000+ البنك 

 

 دينار نقداً  6000دفع إيجار المحالت  -2

 الملكية +       حقوق  االلتزامات           األصول =

 (6000-إيجار المبيعات )  (6000-)البنك 

 

يداعه في الصندوق  -3  سحب مبلغ من البنك وا 

 الملكية االلتزامات           +       حقوق  األصول =

   20000الصندوق   +

   (20000 -البنك        )

 

 شراء أثاث ولوازم مكتبية نقدا -4

 الملكية +       حقوق         االلتزامات    األصول =

   1000أثاث ولوازم    +

   (1000 -الصندوق       )

 

 شراء بضاعة بموجب شيك  -5

 الملكية االلتزامات           +       حقوق  األصول =
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   15000بضاعة  + 

   (15000 -البنك ) 

 

 بيع بضاعة نقدًا  -6

 الملكية حقوق االلتزامات           +        األصول =

 12000الصندوق  + 

 (12000-البضاعة   )

  

 

 دفع رواتب العاملين -7

 الملكية االلتزامات           +       حقوق  األصول =

 (1500 -مصروف رواتب )  (1500 -الصندوق  )

 

 شراء سيارة للشركة  -8

 الملكية االلتزامات           +       حقوق  األصول =

   5000السيارات + 

  2500الدائنون  + (2500 -الصندوق  )
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 (/ تحليل العمليات المالية.1-7حل ورقة العمل )

 العملية األولى:

 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من األصول، والذي زادت قيمته ) البنكالطرف األول هو 
 (.دائن)(؛ فهو أعطىالذي ُيع دُّ من حقوق الملكية، والذي زادت قيمته ) رأس المالهو  الطرف الثاني
 العملية الثانية:

 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من المصروفات، والذي زادت قيمته ) مصروف اإليجارالطرف األول هو 
 (.دائن)(؛ فهو أعطىالذي ُيع دُّ من األصول، والذي نقصت قيمته ) البنكهو  الطرف الثاني
 العملية الثالثة:

 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من األصول، والذي زادت قيمته ) الصندوق الطرف األول هو 
 (.دائن)(؛ فهو أعطىالذي ُيع دُّ من األصول ، والذي نقصت قيمته ) البنكهو  الطرف الثاني
 العملية الرابعة:

 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من األصول، والذي زادت قيمته ) أثاث ولوازمالطرف األول هو 
 (.دائن)(؛ فهو أعطىالذي ُيع دُّ من األصول، والذي نقصت قيمته ) الصندوق هو  الطرف الثاني

 العملية الخامسة:
 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من األصول، والذي زادت قيمته ) )البضاعة( المشترياتالطرف األول هو 

 (.دائن)(؛ فهو أعطىالذي ُيع دُّ من األصول، والذي نقصت قيمته ) البنكهو  الطرف الثاني
 العملية السادسة:
 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من األصول، والذي زادت قيمته ) الصندوق الطرف األول هو 

 (.ندائ)(؛ فهو أعطىالذي ُيع دُّ من األصول، والذي نقصت قيمته ) المبيعات)البضاعة(هو  الطرف الثاني
 العملية السابعة:
 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من المصروفات، والذي زادت قيمته ) مصروف الرواتبالطرف األول هو 

 (.دائن)(؛ فهو أعطىالذي ُيع دُّ من األصول، والذي نقصت قيمته ) الصندوق هو  الطرف الثاني
 العملية الثامنة:

 (.مدين(؛ فهو )أخذالذي ُيع دُّ من األصول، والذي زادت قيمته ) السياراتالطرف األول هو 
 هوف)أعطى(  والذي يعد من األصول، والذي نقصت قيمتهالصندوق هو مكون من حسابين هما  الطرف الثاني

 ( أيضا.دائن)(؛ فهي أعطىوالتي تعد من االلتزامات، والتي نقصت قيمتهما ) )دائن(، أما الذمم الدائنة
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 (/ تسجيل العمليات المالية.1-7حل ورقة العمل )

  

المبالغ 
 المدينة

المبالغ 
 الدائنة

 البيان
رقم 
 القيد

 التاريخ

 30/6/2017 1 من حـ/ البنك    100000

 إلى حـ/ رأس المال        100000  

 13/7/2017 2 حـ/ مصروف اإليجار من  6000

 إلى حـ/ البنك       6000 

 14/7/2017 3 من حـ/ الصندوق                   20000

 إلى حـ/  البنك                            20000 

 15/7/2017 4 من حـ/ أثاث ولوازم              1000

 إلى حـ/ الصندوق                   1000 

  21/7/2017 5 من حـ/ المشتريات             15000

 إلى حـ/ البنك                  15000 

 28/7/2017 6 من حـ/ الصندوق            12000

 إلى حـ/ المبيعات                  12000 

  16/8/2017 7 من حـ/ مصروف الرواتب              1500

 إلى حـ/ الصندوق                         1500 

  20/8/2017 8 من حـ/ السيارات                   5000

 إلى مذكورين       

 حـ/ الصندوق                        2500 

 حـ/ الذمم الدائنة                  2500 
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 (2-7ورقة العمل )

 :لديك قيود اليومية اآلتية 

 وترصيد اذاألست دفتر في الخاصة حساباتها إلى اليومية دفتر في الواردة المالية العمليات ترحيل:  المطلوب
 . الحسابات

 التاريخ رقم القيد البيان المبالغ الدائنة المبالغ المدينة

 30/6/2017 1 من حـ/ البنك    100000

 إلى حـ/ رأس المال        100000  

 13/7/2017 2 من حـ/ مصروف اإليجار  6000

 إلى حـ/ البنك       6000 

 14/7/2017 3 من حـ/ الصندوق                   20000

 إلى حـ/  البنك                            20000 

 15/7/2017 4 من حـ/ أثاث ولوازم              1000

 إلى حـ/ الصندوق                   1000 

  21/7/2017 5 من حـ/ المشتريات             15000

 إلى حـ/ البنك                  15000 

 28/7/2017 6 من حـ/ الصندوق            12000

 إلى حـ/ المبيعات                  12000 

  16/8/2017 7 من حـ/ مصروف الرواتب              1500

 إلى حـ/ الصندوق                         1500 

  20/8/2017 8 من حـ/ السيارات                   5000

 إلى مذكورين       

 حـ/ الصندوق                        2500 

 حـ/ الذمم الدائنة                  2500 
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 (2-1)حل ورقة العمل 

 األستاذدفتر 

 دائن البنك/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

100000 
/ إلى حـ
رأس 

 المال
 13/7/2017 2 مصروف اإليجار/ من حـ 6000 30/6/2017 1

 14/7/2017 3 الصندوق                 / من حـ 20000    

 21/7/2017 5 مشتريات/ من حـ 15000    

  

 

 دفتر األستاذ

 دائن المبيعات/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 28/7/2017 6 الصندوق/ من حـ 12000    

 

 

 

 

     

 فتر األستاذد                                                                        

 دائن الصندوق/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

20000 
إلى       

/  حـ
 البنك                     

 15/7/2017 4 أثاث ولوازم            / من حـ 1000 14/7/2017 3

12000 
إلى       

/ حـ
 المبيعات           
6 28/7/2017 1500 

مصروف / من حـ

 الرواتب            
7 16/8/2017 

 20/8/2017 8 السيارات                 / من حـ 2500    
  

 دفتر األستاذ

 دائن رأس المال/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 30/6/2017 1 البنك/ من حـ 100.000    



229 
 

 دفتر األستاذ

 دائن المشتريات/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     21/7/2017 5 البنك/ إلى حـ 15000

 

 دفتر األستاذ

 اإليجار                            دائنمصروف / مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     13/7/2017 2 البنك/ إلى حـ 6000

 

 دفتر األستاذ

 أثاث ولوازم                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     15/7/2017 4 الصندوق/ إلى حـ 1000

 

 دفتر األستاذ

 مصروف الرواتب                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     16/8/217 7 الصندوق/ إلى حـ 1500

 

 دفتر األستاذ

 الذمم الدائنة                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 20/8/2017 8 السيارات/ من حـ 2500    
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 دفتر األستاذ

 السيارات                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     20/8/2017 8 إلى مذكورين 5000
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 6نشاط ( / 2-1)حل ورقة العمل 

 دفتر األستاذ

 دائن البنك/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 13/7/2017 2 مصروف اإليجار/ من حـ 6000 30/6/2017 1 رأس المال/ إلى حـ 100.000

 14/7/2017 3 الصندوق                 / من حـ 20000    

 21/7/2017 5 مشتريات/ من حـ 15000    

 31/7/2017  رصيد مرحل 59000    

   المجموع 100.000   المجموع 100.000

     1/8/2017  رصيد مدور 59000

 

 دفتر األستاذ

 دائن المبيعات/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 28/7/2017 6 الصندوق/ من حـ 12000  31/7/2017 رصيد مرحل 12000

   المجموع 12000   المجموع 12000

 1/8/2017  رصيد مدور 12000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دفتر األستاذ

 دائن رأس المال/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 30/6/2017 1 البنك/ من حـ 100.000 31/7/2017  رصيد مرحل 100.000

   المجموع 100.000   المجموع 100.000

  1/8/2017 رصيد مدور 100.000    
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 دفتر األستاذ

 دائن الصندوق/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

20000    
إلى     

/  حـ
 البنك                     
 15/7/2017 4 أثاث ولوازم            / من حـ 1000 14/7/2017 3

12000 
إلى     

/ حـ
 المبيعات           

6 28/7/2017 1500 
مصروف / من حـ

 الرواتب            
7 16/8/2017 

 20/8/2017 8 السيارات                 / حـمن  2500    

 31/7/2017  رصيد مرحل 27000    

   المجموع 32000   المجموع 32000

27000 
رصيد 

 مدور
 1/8/2017     

 

 دفتر األستاذ

 دائن المشتريات/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 31/7/2017  رصيد مرحل 15000 21/7/2017 5 البنك/ إلى حـ 15000

   المجموع 15000   المجموع 15000

     1/8/2017  رصيد مدور 15000

 

 دفتر األستاذ

 مصروف اإليجار                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 31/7/2017  رصيد مرحل 6000 13/7/2017 2 البنك/ إلى حـ 6000

   المجموع 6000   المجموع 6000

     1/8/2017  رصيد مدور 6000
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 دفتر األستاذ

 السيارات                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     20/8/2017 8 إلى مذكورين 5000

 

 

 

 دفتر األستاذ

 دائن         أثاث ولوازم                   / مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

1000 
/ إلى حـ

 الصندوق
 31/7/2017  رصيد مرحل 1000 15/7/2017 4

   المجموع 1000   المجموع 1000

1000 
رصيد 

 مدور
 1/8/2017     

 

 

 

 دفتر األستاذ

 مصروف الرواتب                            دائن/ حـ           مدين                      

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

1500 
/ إلى حـ

 الصندوق
 31/7/2017  رصيد مرحل 1500 16/8/217 7

   المجموع 1500   المجموع 1500

     1/8/2017  رصيد مدور 1500

 دفتر األستاذ

 الذمم الدائنة                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 20/8/2017 8 السيارات/ من حـ 2500 31/7/2017  رصيد مرحل 2500

   المجموع 2500   المجموع 2500

 1/8/2017  رصيد مدور 2500    
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 (2-7حل ورقة العمل )

       

 

 

 دفتر األستاذ

 دائن المبيعات/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 28/7/2017 6 الصندوق/ من حـ 12000    

 

 دفتر األستاذ

 دائن البنك/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 13/7/2017 2 مصروف اإليجار/ من حـ 6000 30/6/2017 1 رأس المال/ إلى حـ 100000

 14/7/2017 3 الصندوق                 / من حـ 20000    

 21/7/2017 5 مشتريات/ من حـ 15000    

 دفتر األستاذ

 دائن رأس المال/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 30/6/2017 1 البنك/ من حـ 100.000    
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 دفتر األستاذ

 دائن المشتريات/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     21/7/2017 5 البنك/ إلى حـ 15000

 

 دفتر األستاذ

 دائن          مصروف اإليجار                  / مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     13/7/2017 2 البنك/ إلى حـ 6000

 

 دفتر األستاذ

 أثاث ولوازم                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

     15/7/2017 4 الصندوق/ إلى حـ 1000

 

 

 

 

 

 فتر األستاذد

 دائن الصندوق/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 15/7/2017 4 أثاث ولوازم            / من حـ 1000 14/7/2017 3 البنك                     /  إلى حـ       20000

 1500 28/7/2017 6 المبيعات           / إلى حـ       12000
مصروف / من حـ

 الرواتب            
7 16/8/2017 

 20/8/2017 8 السيارات                 / من حـ 2500    
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 دفتر األستاذ

 مصروف الرواتب                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 قيدرقم 

 اليومية
 التاريخ

     16/8/217 7 الصندوق/ إلى حـ 1500

 

 

 دفتر األستاذ

 الذمم الدائنة                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 20/8/2017 8 السيارات/ من حـ 2500    

 

 

 دفتر األستاذ

 السيارات                            دائن/ مدين                                 حـ

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

        

     20/8/2017 8 إلى مذكورين 5000

 

 

 

 دفتر األستاذ

 دائن البنك/ حـ مدين

 البيان المبلغ
 رقم قيد
 اليومية

 البيان المبلغ التاريخ
 رقم قيد
 اليومية

 التاريخ

 13/7/2017 2 مصروف اإليجار/ من حـ 6000 30/6/2017 1 رأس المال/ إلى حـ 100.000

 14/7/2017 3 الصندوق                 / من حـ 20000    

 21/7/2017 5 مشتريات/ من حـ 15000    

 31/7/2017  رصيد مرحل 59000    

   المجموع 100.000   المجموع 100.000

     1/8/2017  رصيد مدور 59000
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 ( / ميزان المراجعة باألرصدة2-7حل ورقة العمل )

 ميزان المراجعة باألرصدة

 

 البيان
 

 األرصدة المدينة األرصدة الدائنة

  100000 رأس المال

 59000  البنك

 27000  الصندوق 

 6000  مصروف إيجار المحالت

 1000  أثاث ولوازم

 15000  المشتريات

  2500 الذمم الدائنة/ الموردون 

  12000 المبيعات

 5000  السيارات

 1500  مصروف الرواتب

 114500              114500 المجموع
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 1ــــ7لنشرة التربوية ا

الميزانية األساس الذي يساعد في فهم قواعد التسجيل المحاسبي للمعامالت المالية التي تؤثر على  تعتبر معادلة
مختلف عناصر الميزانية، فهي توضح األصول التي تملكها الشركة ومصادر تمويل تلك األصول، فالشركة 

يهما من ملكية وثانتحصل على أصولها من مصدرين رئيسيين أولهما المالك وذلك في صورة ما يسمى حقوق 
قبل الغير وهو ما يعرف بااللتزامات، ويجب دائما تساوي مجموع األصول مع مجموع كل من حقوق الملكية 

كما  صورة معادلة رياضية يكون طرفها األيمن مساويا لطرفها األيسر وااللتزامات ويمكن التعبير عن ذلك في
 في المعادلة اآلتية:

 تزامات.لاألصول= حقوق الملكية + اال  
 

 :نقاط هام ة حول معادلة الميزاني ة

 .معادلة الميزانّية دائًما متوازنة، فالعملّيات المالّية ال تؤّثر على توازنها 

 تزيد األصول عن طريق زيادة أصل أو أصول أخرى أو زيادة حقوق الملكّية أو االلتزامات أو كليهما. 

  األصول أونقصان أصل أو أصول أخرى )إذا كان أثر العملّيات إجمالي الميزانّية ال يتغّير في حالة زيادة
المالّية على جانب واحد فقط من الميزانّية فإنَّ التأثير على حسابات الجانب يكون عكسيًّا؛ بمعنى أّنه إذا 

 زاد أحد الحسابات في هذا الجانب فال بّد أن ينقص حساب آخر في نفس الجانب(.

  حالة زيادة األصول عن طريق زيادة حقوق الملكّية أو االلتزامات أو كليهما. إجمالي الميزانّية يزداد في 

 
ائنة؟  كيف تزيد أو تنقص الحسابات المدينة والد 

الحسابات التي طبيعتها مدينة، أّي التي تأخذ من الّشركة، تزيد إذا تمَّ قيدها في الجانب المدين، وتنقص  •
 إذا تمَّ قيدها في الجانب الّدائن.

بات التي طبيعتها دائنة أّي التي تعطي إلى الّشركة تزيد إذا تمَّ قيدها في الجانب الدائن، وتنقص الحسا •
 إذا تمَّ قيدها في الجانب المدين.

 المصاريف طبيعتها مدينة ألّنها تأخذ من الّشركة، تزيد في الجانب المدين وتقل في الجانب الّدائن. •
 لى الّشركة، تنقص في الجانب المدين وتزيد في الجانب الّدائن.اإليرادات طبيعتها دائنة ألّنها تعطي إ •
ومن خالل معادلة الميزانّية التي تمَّ بيانها سابًقا، يمكن تلخيص الحسابات التي تزيد وتنقص حسب  •

 مكانها في القيود، وكما يلي:
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 االلتزامات المصروفات( + -اإليرادات  )رأس المال + األصول = معادلة الميزانّية:

 - + - - + مدين

 + - + + - دائن

 

  إذا كان تأثير العملّيات المالّية على جانبّي الميزانّية فإنَّ التأثير يكون طرديًّا.

 إم ا أصل يزيد والتزام يزيد  /  أو أصل ينقص والتزام ينقص

 عكسيًّا.إذا كان تأثير العملّيات المالّية على جانب واحد فقط من الميزانّية يكون التأثير 

 أصل يزيد وأصل آخر ينقص

تعد األصول والمصروفات من الحسابات ذات الطبيعة المدينة، وهذا يعني أّن رصيد الحساب بصفة  •
 عاّمة يجب أن يكون مديًنا.

تعد االلتزامات وحقوق الملكّية واإليرادات من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة، وهذا يعني أّن رصيد  •
 .ب أن يكون دائًناالحساب بصفة عامة يج
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 2ـــ7النشرة التربوية 

نظرية القيد المزدوج :تقوم نظرية القيد المزدوج على فكرة  سهلة وبسيطة، وهي أنَّ كّل عملّية مالّية تتكّون 
دنانير من زميلك، فأنت تصبح مديًنا، وزميلك  10من طرفين، طرٌف مدين وطرف دائن، فمثاًل لو قمت  بأخذ 

 :عبارة عن ترجمة  ألّية عملّية مالّية على شكل طرفين متساويين في القيمة،هما وهذا يعني أّن القيديعتبر دائًنا، 
وحتى نتمكن من تحليل أية عملية مالية إلى طرفيها المدين والدائن فإننا نقوم ، الدائن، والطرف المدينالطرف 
 باآلتي:

 
 تصنيف الحسابات المرتبطة بالعملية المالية إلى أصول والتزامات.  .1

 .دائنةقيمتها فإنها تعتبر  نقصتأما إذا  مدينةفإنها تعتبر  األصولقيمة حسابات  زادتإذا  .2

 .نةمديقيمتها فإنها تعتبر  نقصتأما إذا  دائنةفإنها تعتبر  االلتزاماتقيمة حسابات  زادتإذا  .3

 

 ذلك بصورة مبسطة للطالب من خالل اآلتي:هذا ويمكن أن توضح 

 .المدينوهو الطرف  أخذالطرف األول: يشكل الطرف الذي 

 .الدائنوهو الطرف  أعطىالطرف الثاني: يشكل الطرف الذي 
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 3ـــــ7النشرة التربوية 

 

لخص موهي عبارة عن  –بّين أّن الطلبة سيستخدمون دفاترهم الخاصة  "قصائد الشجرة" الخاّصة بهم  -1
 أو وصف من خمسة أسطر لموضوع ما.

ابدأ من خالل شرح ماهية قصيدة الشجرة عن طريق اإلشارة إلى القالب المرسوم على الّسبورة. ويتمحور  -2
 المثال حول الميزانية.

 عند القيام بتمرين قصيدة الشجرة، أعِط الطلبة الكلمة األولى ليبدأوا. -3

بة سمتين اثنتين من السمات الهاّمة للشيء المذكور في في السطر الثاني من القصيدة، يختار الطل -4
السطر األول، تذكر دائمًا أن هذا تمرين حر للتعبير اإلبداعي، وال يهدف للبحث عن إجابة صحيحة. 
ويتمحور التمرين ببساطة حول تمكين الطلبة من محاولة استخدام كلماتهم الخاصة لوصف شيء 

 ألنفسهم.

 الطلبة ثالثة أفعال ينطوي أو انطوى عليها الموضوع.في السطر الثالث، يختار  -5

في السطر الرابع، يقوم الطلبة بكتابة جملة مكونة من أربع كلمات أو تعبير مرتبط بأي شكل من األشكال  -6
 بالموضوع.

أخيرًا، يتعين على الطالب في السطر األخير كتابة كلمة واحدة تلخص الموضوع أو كيف يشعرون  -7
 حياله؟.

  



242 
 

سيتضمن كل ماذا 
سطر من األسطر 

 الخمسة؟

 مثال الشكل

 

 (واحدة)كلمة  

____  

 الميزانية

 

 

 

هامتين من  سمتين
 سماته

 

 

                ------       ------    

 

 دائن         مدين

 

كلمات ألفعال  ثالث
أو حركات )ما يفعله 
الموضوع أو ما يصنع 

 استخدام الزمن -فيه( 
 المضارع.

 

 

 

 

             -----     ------    ---
---   

 

 

 يوثق     يحلل     يلخص

جملة أو تعبير مكون 
 كلمات أربعمن 

   ------     ------     --     ---
--- 

 ملخص لمجموع الدائن والمدين

 

ملخص من كلمة 
واحدة )مرادف أو 

 استعارة أو صورة(

 

 

                      ------- 

 

 تقرير
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 4ـــــ7النشرة التربوية 

 

وهو عبارة عن الّسجل الذي يتم فيه تسجيل القيود الُمحاسبّية للعملّيات المالّية التي تتم داخل  دفتر اليومية:
  .الّشركة

 وفيما يلي توضيحا لشكل دفتر الومية.

المبالغ 
 المدينة

المبالغ 
صفحة  رقم القيد البيان الدائنة

 التاريخ األستاذ
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 5 ــــ7النشرة التربوية

 

ة؛ ما يتيح  دفتر األستاذ: ل إليه جميع حركات دفتر اليومية إلى الصفحة الخاصة بكل حساب على ِحد  سجل ُترحَّ
 معرفة رصيد كل حساب وحده متى لزم األمر. 

في دفتر األستاذ، ُتجم ع كل العمليات الخاصة بحساب معين )الطرف المدين، والطرف الدائن( في 
 . رحيلالتصفحة واحدة أو أكثر، وُيطل ق على عملية نقل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ اسم 

ة خطوات متسلسلة:  تمرُّ عملية الترحيل بعدَّ

 له إلى دفتر األستاذ.تحديد قيد اليومية المراد ترحي 

 تخصيص صفحة في دفتر األستاذ لكل حساب من الحسابات الواردة في قيد اليومية. 

 ترحيل الطرف المدين من القيد إلى الطرف المدين للحساب نفسه في دفتر األستاذ. 

ترحيل المبلغ الوارد في الطرف المدين بصفحة الحساب المدين، وتدوينه في خانة المبلغ بدفتر  
 ستاذ.األ

 تسجيل الطرف اآلخر من القيد )الدائن( في خانة البيان.  

ص لذلك.  ن في دفتر اليومية( في المكان الُمخصَّ  تدوين تاريخ القيد )التاريخ نفسه الُمدوَّ

ل فيها الطرف المدين.   ترحيل الطرف الدائن بالطريقة نفسها التي ُرحِّ
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 6 ــــ7النشرة التربوية

 

مدين والطرف بإيجاد الفرق بين الطرف ال ، وذلكنتيجة العمليات المالية التي أثَّرت في الحساب: استخراج الترصيد
 الدائن في الحساب، في ما ُيمثِّل تلخيًصا لما أثَّر في الحساب.

 
 وجه السؤال اآلتي للمشاركين: كيف تتم عملية الترصيد في دفتر األستاذ؟ -

 استمع لإلجابات من المشاركين وناقشها. -

 وّضح للمشاركين ما ياتي: -

 : إلتمام عملية الترصيد، يجب اتِّباع الخطوات اآلتية
 جمع طرفي الحساب، ثم تحديد الطرف ذي المجموع األكبر. .1

 كتابة المجموع األكبر في خانة المجموع لطرفي الحساب. .2

 استخراج الفرق بين الطرفين )رصيد الحساب(، ثم كتابة الرصيد في الجانب األصغر. .3
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 7ــــ7النشرة التربوية 

 

قائمة أو كشف يحوي جميع حسابات الشركة في دفتر األستاذ، ويهدف إعداده إلى التحقُّق من ميزان المراجعة: 
 سالمة عملية التسجيل في دفتر اليومية ودفتر األستاذ. 

 يوجد نوعان من ميزان المراجعة، هما:

ين على األرصدة المدينة للحسابات جميعها، وفيه يحتوي الطرف المدميزان المراجعة باألرصدة:  .1
جموع تساوي مويحتوي الطرف الدائن على األرصدة الدائنة للحسابات جميعها. يمتاز هذا الميزان ب

 مع مجموع أرصدة المبالغ الدائنة. للحسابات جميعهاأرصدة المبالغ المدينة 

وفيه يحتوي الطرف المدين على مجموع المبالغ المدينة لكل حساب، ميزان المراجعة بالمجاميع:  .2
وع تساوي مجميمتاز هذا الميزان بويحتوي الطرف الدائن على مجموع المبالغ الدائنة لكل حساب. 

 مع مجموع المبالغ الدائنة.  للحسابات جميعهاالمبالغ المدينة 

 وُيَعدُّ توازن الميزان مؤشًرا لصحة أرصدة الشركة.
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