
 

 الخامسة السنوٌة الذكرى 
 

 

 

 

«!بذكاء وفر شارك.»  

 
 

دليل أسبوع المال 
مجتمع لل GMWالعالمي 
 المدنى

 

 0243 آذار/مارس 02 إلى 41 من
 
 

!  والشباب األطفال نشجع بنا هٌا  
 

 

 

  
  

www.globalmoneyweek.org GlobalMoneyWeek  GlobalMoneyWeek  GlobalMoneyWeek   GlobalMoneyWeek GlobalMoneyWeek  #GMW2016  #GlobalMoneyWeek #TakePartSaveSmart 



2 Global Money Week 

 GMWنبذة عن دلٌل 
 وأنشطة فعالٌات تخطٌط على مساعدتكم منه الغرض، إرشادي دلٌلهو 

 ٌوفر أنه حٌث بلدكم. فً بكم الخاصة (GMW) العالمً المال أسبوع

 حركةالمعلومات حول  وكذلك Global Money Week عن نبذة لكم

 فً والشباب األطفال أن تضمنوا وكٌف والشباب األطفال مالٌة
 ورٌادة المالٌة األمورحول  المزٌد وٌتعلمون ٌشاركونسوف  مجتمعكم
 األعمال!

 
 من ٌمكنه إستخدام هذا الدلٌل؟

 غير وانمنظمات انمذني انمجتمغ من نمجمىػات مخصص انذنيم هذا

  .انؼانمي انمال أسبىع في باإلشتراك تمةانمه انحكىمية
: أجم من األدنة من كامهة سهسهة بإػذاد قمنا فهقذ 

 

 عتبارٌةاإل الشركات

 األعمال ورواد والمتوسطة الصغٌرة الشركات

 المالٌة المإسسات 

والخرٌجٌن الجامعٌٌن والطالب الجامعات
  والمدارس المعلمون

 الحكومٌة الجهات 

  األمور أولٌاء 

 المدنً المجتمع 

 الشباب 

 
 الدلٌل؟ هذا د ٌضٌفه إلٌكق الذي ما

على  المقامة حتفاالتواإل GMW أسبوع بفعالٌةتعرٌفً  دلٌلهو 

 كٌفٌة لكم ٌبٌن وكذلك، العالم أنحاء كافة فًهامش تلك الفعالٌة 
 ومصادر مفٌدة معلومات وٌقدم فعالٌاتكم تخطٌط وكٌفٌة المشاركة

 التً بالكٌفٌة تتعلق وتفاصٌل GMW لقنوات روابط ٌقدم أنه كما، نافعة

 من النهائً الغرض .CYFI فرٌق مع أنشطتكم مشاركة من تمكنكم

 أمورهم وأولٌاء والشباب األطفال جذب على مساعدتكم هو الدلٌل
 األمور شكل لتغٌٌر المطلوبة الخطوات تحفٌز وكذلك ومجتمعاتهم

 القادم. للجٌل المالٌة
 

 اإلنترنت؟عبر  GMW أدلة على العثور كنكمٌم كٌف
  الرابط: هذا من اإلنترنتللتحمٌل عبر  متاحة GMW أدلة

 www.globalmoneyweek.org المصادر قسم تحت 

(Resources) 
 

 

 Global Money Weekالعالمً  المال شاركونا أسبوع

 info@childfinance.org اإللكترونً البرٌد عنوان على CYFI بفرٌق تصلواإ كٌف؟

  الرابط على GMW العالمً المال بؤسبوع الخاص تصالاإل نموذجبتعبئة  قوموا أو

  التالً:
www.globalmoneyweek.org/Information/contact.html 

 
 .GMW2016#عن الطرٌقة المفضلة التً ترغبون فً المشاركة من خاللها فً  أبلغونا

 الفعالٌاتتفاصٌل ب نبلغكم أن ٌمكنناذلك ، وكالمطلوبة والمصادر العون لكم نقدم سوف
 بلدكم! فًالتً ستقام 

 
 :GMW موقع زٌارة وكذلك جتماعًاإل التواصل مواقع على تتابعونا أن تنسوا ال

www.globalmoneyweek.org 
 «7 القسم» و «5 القسم» فً من المعلومات المزٌد على طالعاإل ٌمكنكم

 

 

 0243 العالمً المال أسبوع فً بكم امرحب  

(GMW2016) 
 

 دمج وكذلك المالٌة األمٌة محو بؤهمٌة الوعً مستوى رفع إلى (GMW) العالمً المال أسبوع ٌهدف

 تؤمٌن فً شخصٌا المشاركة أنت ٌمكنكو – مستقبلهم تؤمٌن ٌمكنهم كً جتماعٌاوإ قتصادٌاإ الشباب
  !الٌومبدء ا من  ،أفضل مستقبل

 
  األموال؟ تقوم بإدخار هل
  ؟عدم اإلسراف فً الماء على تحافظ هل
  ؟عدم اإلسراف فً إستهالك الكهرباء على تحافظ هل
  ؟تعمل على إدخار جزء من المال من أجل الظروف الصحٌة الطارئة هل
  ؟أنت ملتزم بعدم إهدار الوقت هل
 ؟تقوم بإدخار المال من أجل المستقبل هل
 

 لنا؟ بالنسبة اهام   اأمر   التوفٌر ٌعد لماذا

 ٌمثل عمرنا، عن النظر بغض .اآلخرٌن عن مختلفة بطرٌقة ٌوفر منا وكل .ٌقوم باإلدخار منا فرد كل
  .منا فرد ألي مشرق مستقبل تؤسٌس علىٌساعد  بذكاء التوفٌر إن .حٌاتنا من اكبٌر   اجزء   التوفٌر

 

ا ٌكونوا أن ٌجب والشباب األطفال بؤن نإمن نحن  ،ات المالٌة العالٌةأصحاب القدر المواطنٌن من جٌال  جدٌد 

 على للحصول الالزمة بالمهارات مسلحٌن وكذلك أن ٌكونوا التوفٌر أهمٌة ستٌعابإ على قادرٌن ٌكونوا وأن

 لألطفال تمكنا من توفٌر الدعم لو .بهم خاص دخل مصدر تؤسٌستكون لدٌهم القدرة على  أو وظٌفة

.ومجتمعاتهم وعائالتهم ألنفسهم ٌجابٌةإ أمور تحقٌق على همتساعدذلك من م ٌمكننافسوف  ،لشبابوا  

 

 

 

 

 

 

 

 بعض اإلقتراحات للمساعدة على خلق األفكار
أسبوع المال  أنشطةتخطٌط  أومن خالل حدث راهن  نضماماإل ٌمكنك -حدودنا  هً السماء

 !بك لخاصةالعالمً ا

 

 للشركات طالبٌة زٌارات إشترك مع المدارس المحلٌة وساعد فً تنظٌم•  زٌارات

 . والمالٌة الحكومٌة والمؤسسات والبورصة

 مؤسستك إلجراء محادثات لكً ٌقوموا بزٌارة المشارٌع وأصحاب قم بدعوة رجال األعمال

 الشباب. لمجموعات ملهمة

نظم مسابقات فً فن التصوٌر والرسم وكتابة المقاالت أو األغانً حول  •فن وإبداع 

 .موضوعات مبتكرة خاصة بأسبوع المال العالمً

 إدع الشباب لٌأتوا للمشاركة فً مسابقات مالٌة مختلفة مع فرٌقك.•  ومسابقات ألعاب

قم بوضع جدول لورش عمل خاصة بموضوع "مقدمة عن الشئون •  ومشروعات تعلٌم

إرشادي للربط ما بٌن  أن ٌفهموا معنً المال. قم بتنظٌم برنامج لألطفال ٌمكن المالٌة" حٌث

 الثانً" قسمال" قراءة المزٌد فًالخبرة منهم.  وذوي ٌةالمستقبل المشارٌع أصحاب

 

 العالمالحصالة األكبر على مستوى 
 حصالة ألكبرالحالً  القٌاسً الرقم كسر إلى العام هذا العالمٌة أنشطتنا أحدخالل  نهدف
 العالم! مستوى على

 
 عائالتكملخوض تلك التجربة أنتم و دعوكمحن نن التحدي؟مستعدون لخوض هذا  أنتم هل

 أكبر حلم من نجعل كً العالم أنحاء جمٌع من وغٌرهم ودولتكم ومجتمعاتكم وأصدقائكم
 متر 30.8 عرضها حصالة – الحالً العالمً الرقم نكسر بنا هٌا حقٌقة! حصالة

 فًشارك » عنوان ٌحمل الذي القسم فً المزٌد علىتعرفوا  متر! 5053 رتفاعهاوإ

  «العالمٌة. أنشطتنا

2 القسم» فً المزٌد علىتعرف   
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مدى نمو أسبوع المال العالمً رسوم بٌانٌة وحقائق هامة:  GMW 2.05إلى  2.08من عام    األول القسم 

2013 

 من األطفال وانشباب مليون 1

 ػذد انمؤسسات 400

 دونة 80

 

2014 

 من األطفال وانشبابماليين  3

 ػذد انمؤسسات 490

 من األنشطة +2000

دونة 441  

2015 

 من األطفال وانشباب مليون 5.6

 ػذد انمؤسسات 962

 من األنشطة +3000

 دونة 124

 

 

 Global Money Week عن المزٌد على تعرف
 (؟GMW) Global Money Week هو ما

Global Money Week (GMW) وإقلٌمٌة محلٌة وأنشطة فعالٌات ٌشهد عالمً حتفالإ هو 

والكٌفٌة  والتوفٌر المالكل ما ٌتعلق بؤمور  لىع ٌتعرفوا كً والشباب األطفال تحفٌز إلى تهدف
 رواد من ٌصبحوا، وهو ما ٌساعدهم لوظٌفة على والحصول رزقهمالتً ٌمكنهم من خاللها كسب 

  األعمال.
 
 ؟GMW تنظٌم من الهدف هو ما
الغرض الرئٌسً منه هو  أن إال سنوٌا، واحد أسبوعمدة ب زمنٌا مقٌدة GMW حتفاالتإ تكون قد

 الهدفف .من تلك اإلحتفاالت على المدى البعٌد المستفادة والدروس والفعالٌات األفكار أن تستمر
على المشاركة فً تلك  وتحفٌزهم الشباب دمج وكذلك المالٌة األمٌة محو أهمٌة تعزٌز هوهنا 

 الفقر مشكلة مع والتعامل، المالٌة األمور مالمح تغٌٌر إلى ٌرمً امجهود   ذلك وٌمثل ،الفعالٌات
  والتثقٌف. والمعارف المصادر توافر عدم عن لناتجةا

 
 ؟GMWٌبدأ أسبوع المال العالمً  متى
 وستجري مارس/آذار. شهر من الثانً األسبوع أثناء سنوٌا Global Money Week ٌعقد

 مارس/آذار. .2و 01 بٌن الفترة فً العالم أنحاء جمٌع فً GMW 2016 بؤسبوع حتفاالتاإل
 

 ؟GMWبوع المال العالمً أس بتنظٌم ٌقوم من
 Child & Youth Finance) والشباب األطفال لمالٌة الدولٌة المنظمة فرٌق ٌعمل

International - CYFI) ذاتها الفعالٌات أن إال، األسبوع هذا وتنظٌم ومساندة تنسٌق على 

 المجتمع وأفراد مركزٌة ومصارف حكومٌة ووزارات مالٌة ومإسسات وجامعات مدارس تنظمها
  العالم. أرجاء كافة فً النشطاء الشباب وتجمعات المدنً

 
 ؟GMWالمال العالمً  بأسبوع نحتفل لماذا
 حتى، طفل لكل المالًاإلعداد  ضمان نحو األمام إلى خطوةفً هذه الفعالٌات  مشاركتكم تمثل

 األموال إدارة مهارات كتسابإ على والقدرة المالٌة الخدماتاإلستفادة من  إلى الوصول ٌمكنهم
 .ٌمكنهم اإلعتماد علٌه دخل مصدر لدٌهم ٌكون كً الفرصة وإتاحة

 
 ؟GMWحول أسبوع المال العالمً  المعلومات من المزٌد على طالعاإل ٌمكننً أٌن

www.globalmoneyweek.org 
GlobalMoneyWeek 
GlobalMoneyWeek 
GlobalMoneyWeek 
GlobalMoneyWeek 

GlobalMoneyWeek 

 

 

 

 

 األطفال( مالٌة ٌوم/أسبوع - Child Finance Day/Week) دولة 20 فً وشاب طفل ...880 :2.02 لعام GMW تغطٌة مدى *

 

 

 Global Money Week 2016الموضوع األساسً ألسبوع المال العالمً لعام  

     «!بذكاء وفر شارك.»هو  Global Money Week 2016الموضوع األساسً ألسبوع المال العالمً لعام 

 
 على والشباب األطفال الذكٌة التوفٌر سلوكٌات فً المشاركة تساعد حٌث - التوفٌر أهمٌة على التركٌز السنة هذه Global Money Week العالمً المال أسبوع ٌواصل

 مستقبلهم. تؤمٌن
 

 ٌتجنبوا كً، مبكرة سن منذتخفٌض النفقات والتكالٌف  تراعً ذكٌة عادات كتسابأن ٌتمكنوا من إ والشباب لألطفالالمهم  من ألنه: بذكاء؟ التوفٌرٌجب أن ٌتم  لماذا

 حٌاتهم. فً االحق   بها ستعانةاإل ٌمكنهم، والتً هامةال موالاأل إدارة مهارات كتسابإ وكذلك المالٌة الخدمات من الحرمان
 

 !والشباب األطفال تشجٌعبالتؤمٌد من خالل  األمر؟ هذا تحقٌق ٌمكننا ٌفك ولكن ا؛أمان   أكثر مستقبال  ، توفر الٌوم بذكاء التوفٌرإن تطبٌق مبادئ 
 

 ٌشاركوا: كً للجمٌع فرصة Global Money Weekالمال العالمً  أسبوع ٌمثل
 قتصادياإل الشموللفكرة  والتروٌج المستقبلٌٌن المستهلكٌن مع التعامل – عتبارٌةاإل واألشخاص التجارٌة األنشطة •
 المالٌة الخدمات إلى الوصول من والشباب األطفال تمكٌن – المالٌة والمإسسات القرار صناع •
 مجتمعاتكم فً المالً بالوعً تتعلق فعالٌات تنظٌم – والمدارس المدنً المجتمع •
 المال إدارة عن أطفالكم مع التحدث – والعائالت األمر أولٌاء •
 !تتعلمون وأنتم بوقتكم ستمتعواإ – والشباب األطفال •

 

بذكاء! ٌوفر كً القادم الجٌل وساعد شارك  
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انثاني انقسم    

 حالة دراسة مثال

 باراجواي( JA) الشباب إنجازات

 

 ووزٌر المركزي البنك مع بالتعاون منظمة "إنجازات الشباب" بباراجواي شاركت

 خالل األنشطة وشملت. مارس 07 حتى 9 من المختلفة األنشطة فً والتعلٌم التربٌة

 إذاعٌة، للشباب وبرامج وطنً وتجمع المدارس، إلى وزٌارات عمل ورش العام هذا

 وذلك األخرى، األنشطة من والعدٌد المنفذٌن الشركاء قبل من الحمالت وإطالق

وقد  خاص، كحدث. والشباب من األطفال ....0إلى ما ٌقرب من  الوصول بهدف

.مختلفة مشارٌع حمالت أطلقت "إنجازات الشباب"  

 

 

 حالة دراسة مثال

 زٌمبابوي  كامفٌد، مجموعة

 

باإلنضمام الً  CAMA كاما أعضاء بٌنون أساسٌون من مدربقام  زٌمبابوي، فً

عمل  مراقبةب محافظة 21 فً المرأة ونشئ وزارة من المجتمع تنمٌة لجنة أعضاء

 المحاسبة ذلك فً بما المالٌة، اإلدارة مجال فً اتالتدرٌب مٌوتقد مرشدي التعلٌم

 تدرٌبات ٌمبابويمرشد تعلٌمً فً ز  ..07  وتلقً كافة الـ. النقدي التدفق ومراقبة

 زار التدرٌبوحٌنما إكتمل . دخاراإل أهمٌة على التأكٌد مع المالٌة، التوعٌةحول 

 معرفة معهم.ال لتبادل المحلٌة المدارس مٌالتعلمرشدوا 

 

 حالة دراسة مثال

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات األمل، عملٌة

 

فً  وفٌالدلفٌا أنجلوس ولوس ودنفر وبالتٌمور أتالنتا فً طالب ..20شترك إ

ساعات من الدورات التمهٌدٌة  عبارة عن أربع وهً تدرٌبات "األمل فً صندوق"

 المصالح كٌفٌة تحوٌل تعلم الطالب أٌض ا. األعمال وإدارة األعمال رٌادة حول

 لفن وذلك فً أثناء تعلمهم ٌة،عملٌة ح أفكار إلى والمهارات واألحالم الشخصٌة،

 المحلٌٌن المتخصصٌن قبل من تدرس كانت الدورات هذه. ألفكارهم التروٌج

  فً مهاراتهم لتطوٌر االطفال وقاموا بمساعدة األعمال وأصحاب

.المشارٌع الناقد وإدارة الجمهور والتفكٌر أمام التحدث  

 

 والشبابات السٌاسصانعً  معاإلشتراك  

المالٌة الخاصة  القضاٌا حول الوعً لزٌادة إصنع حدث أو عام إجتماع قم بعقد

حٌث ٌمكن أن ٌتقابلوا وأن نستمتع لهم  لمشاركة الشباب نظم وقت. والشباب باألطفال

 وأٌض ا قم برفع. منطقتك فً السٌاسات وصانعً القادة مع األفكار وأن ٌتم تبادل

 أو إذاعً برنامج فً الشباب وإدراج المالً لٌمالتع إلى لتأكٌد الحاجة الوعً مستوى

 حول النقاشات أو الشباب على تركز التً الندوات إمكانٌاتك لتقدٌم وإستخدام. تلفزٌونً

ا. المشارٌع أو واإلستثمار واإلدخار، األموال، إدارة  معهم حول ٌتحدث إدع شخص 

 والتعلم، لمسؤولٌة،وا الشخصٌة، التنمٌة مثل على موضوعات مؤكد ا المهنٌة، حٌاته

 ٌشاركون فً إجعل الشباب. والمال والتخطٌط واإلدخار الجماعً، والعمل واإلبداع،

 تلهمهم أن شأنها والتً من رسمٌة، مناقشات إجراء طرٌق عن المال المناقشات حول

 .الموضوع هذا حول آرائهم عن للتعبٌر

 

 

 بك الخاصة ألنشطةحول ا قتراحاتإ
بكال  القٌام أو - العالمٌة األنشطة إلى نضماماإلٌمكنك البدء فً أي نشاط محلً أو  !إشترك معنا

ا  !األمرٌن مع 

 

ا المدنى ٌلعب المجتمع  أنحاء جمٌع فً والشباب لدى األطفال المالً تطوٌر التعلٌم فً رئٌسٌا دور 

 إحتفاالت تشترك فً أن المدنً للمجتمع التً ٌمكنك من خاللها كممثل الطرق من عدٌدال هناك. العالم

 .2.00 األسبوع المالى

 

 العمل وورش الدروس من تقدٌم سلسلة 

مساعدة األطفال على أن ٌتمكنوا من  شأنها من التً العمل وورش الدروس من سلسلة قم بتقدٌم

وٌمكن أن تشمل الدروس على األمثلة اآلتٌة: . سب الرزقك وسبل المتعلقة بالمال العملٌات مهارات

 تجاري"، أو نشاط "البدء فً الشٌكات"، أو دفتر موازنة أو "كٌفٌة مصرفً"، حساب فتح كٌفٌة"

حول المنتجات المالٌة التً  تثقٌفٌة عمل ورشة ، إلخ. وأٌض ا عقد"وظٌفة على للحصول بطلب "التقدم

 أن تعنً بالنسبة للشباب. تقوم البنوك بعرضها وما ٌمكنها

 

 حالة دراسة مثال

 الفلبٌن ،(CI) الدولٌة األطفال كامفٌد، مجموعة

 

 المالٌة لمدة ٌومٌن بهدف األمٌة لمحو عمل ( ورشةCIمنظمة األطفال الدولٌة ) عقدت تاباكو، فً

 وتعلم هاملموسة ل خطوات وتحدٌد علٌهم تؤثر التً المالٌة القضاٌا لتحلٌل للشباب الفرصة إتاحة

 بمصاحبة رجل بٌكول الزراعة وجامعة وزارة من وقام خبٌر. القضاٌا لهذه للتصدي الفنٌة المهارات

 المالً الوضع على تؤثر التً العوامل: الموضوعات التالٌة محترف بتدرٌب المشتركٌن على أعمال

 .المالً والتخطٌط ؛(ءكتاب األسرار الثمانٌة لألغنٌا من مقتطفات) المالٌة الفلبٌنٌٌن والقٌم بٌن

 

ومدرسة  هومابون الثانوٌة مدرسة بوجتونج اإلبتدائٌة ومدرسة أرٌمباي الثانوٌة ومدرسةإشتركت 

 عن طرٌق العروض) واالدخار المالً لمناصرة التعلٌم أنشطة فً لٌجازبى فً الثانوٌة باوا

 المالٌة من المهارات تعزز مبارٌات لعبوا أنهم كما(. المقاالت وعمل الملصقات وكتابة والمسرحٌات

 للمشروعات" مقترحات و"إنشاء ،"الموارد على العثور لعبة: "للشباب

 

 ووضع التخطٌط وكذلك واإلنفاق، كٌفٌة اإلدخار الثانوٌة المدارس تم تعلٌم طالب مانٌال، وفً

 ندا،هول من الشباب مع شاركوا أٌض ا فً مكالمات عبر أفالطون سكاٌب الدولٌة كما. المٌزانٌة

 .وزٌمبابوي والبوسنة

 

.والشباب لألطفال المالً والتخطٌط اإلدخار ٌروج ألهمٌة فٌلمتم عرض  سٌتً، كوٌزون فً  
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 "التوفٌر حسابات خطط لحدث "فتح 

 بٌانات فتح لكً ٌقوموا بتعبئة لألطفال إستمارات ٌمكنك صنع حدث حٌث تقوم بتوزٌع

 بأحد البنوك وإعمل على تحفٌزهم على قم باإلتصال. توفٌر خاصة بهم حسابات

 الحدث. هذا رعاٌة

 

وقم  – الشباب ومنظمات المحلٌة المدارس معملحوظة صغٌرة! قم بالتعاون  

 المنظمات مع GMW الجهود المبذولة الخاصة بأسبوع المال العالمً  بموائمة

األحداث  تأثٌر بلدك لتعزٌز أو مجتمعك فً الصلة ذات األخرى والمؤسسات

 .الشباب اكوإشر المالً التعلٌم والرفع من أهمٌة بك الخاصة واألنشطة

 

 الشباب مجموعات مع مالٌة قم بممارسة ألعاب 

فرٌقك. إنها حق ا  مع ومسابقات مالٌة مختلفة مبارٌات للحضور للعب قم بدعوة الشباب

 .عنها المزٌد ومعرفة المالٌة األمور حول للحدٌث ممتعة وسٌلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسائل لكتابة نظم حملة 

 من وغٌرهم التعلٌم، ووزراء المنتخبٌن والنواب للبنوك، الرسائل كتابة على الشباب قم بتشجٌع

 وإدماج المالً المؤثرة، لكً ٌطلبوا منهم أن ٌفعلوا المزٌد من أجل التعلٌم أو المعنٌة الجهات

على  رسالة تساعد كتابة التإن حم. عنهم بالنٌابة الرسائل هذه وقم أنت بإرسال الشباب،

 الدماج على والتركٌز المالٌة تشكٌل إلعادة السٌاسات لصانعً الالزمة السٌاسٌة اإلرادة تشجٌع

 .للشباب اإلقتصادي

 

 فنً خطط لمعرض 

 معرض لتنظٌم مجتمعك فً آخرٌن ومبدعٌن القصص ورواة وموسٌقٌٌن فنانٌن مع قم بالتعاون

 طرٌق ٌشتركون عن إجعل الشباب. لألطفال المالً التعلٌم إلى الحاجة على الضوء ٌسلط فنً

 منافسة فنٌة. أو مسابقة إلى تحوٌلها

 

 حالة دراسة مثال

 بوروندي العالمٌة"، منظمة "الرؤٌة

 

 بأسبوع المال العالمً ألول لإلحتفال منظمة "الرؤٌة العالمٌة" بوروندي إنضمت العام، هذا

" األمٌة محو دعم" برنامجها الحالً خالل قامت "الرؤٌة العالمٌة بوروندي" من. مرة

 التعلم خلفٌات متنوعة من طفاللأل وزٌارات للبنوك مما سمح توعٌة أنشطة بإجراء

 لبدء وشعروا بالتحدى المالٌة المؤسسة عملٌات حول المعلومات من المزٌد على والحصول

 .مستقبلهم تأمٌن فً التفكٌر

 

 إتصل بأشخاص مشهورٌن 

 GMWأسبوع المال العالمً  أنشطة القومٌٌن لتأٌٌد المحلٌٌن أو المشاهٌر قم باإلتصال بأحد

 فإنه مؤسستك تضم بالفعل أحد هؤالء األشخاص المعروفٌن للعامة، كانت إذا. بك الخاصة

 وىمست المساهمة فً رفع أو بك الخاصة األحداث فً لإلنخراط إستعداد على ٌكون قد

 بلدك. فً الشباب وإشراك المالً التعلٌم أهمٌة حول الوعً

 

 للطفل صدٌقة نظم مسٌرة 

 الوعً مستوى بهدف رفع مدٌنتك موكب أو معرض فً أو للطفل مسٌرة صدٌقة قم بتنظٌم

تقوم  التً واألنشطة األلعاب تضمٌن ٌمكنك. والشئون المالٌة باألطفال المتعلقة القضاٌا حول

 .إلجتذاب الشباب المالٌة بتعلٌم الدروس
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   لثالا القسم

 

 0243أسبوع المال العالمً لعام  بجائزة الفوز

GMW2016 

 غٌر منظمة ألفضل 2012 العالمً المال أسبوع بجائزة الفوز بفرصة تحظى أن ٌمكنك

 .!  NGO حكومٌة
 

كل سنة مراسم لتوزٌع الجوائز إحتفاال  بجهود وإنجازات األفراد  CYFIٌعقد فرٌق 

 تعلقالم الوعً مستوى تحسٌن على عملت التً والمنظمات والمإسساتوالمجموعات 
 والشباب. لألطفال المالٌة األمٌة محو بؤهمٌة

 
 واإلبداع والمسائلة التمٌز التالٌة: المعاٌٌر إلى استناد  إ الفائزٌن على ختٌارناإ ٌقع

 لذلك – المعقولة والتكلفة والتواصل واألثر المشرف والسجل ستدامةواإل والمشاركة
 عترافإ محل GMW المال العالمً أسبوع فً جهودكم تكون أن على أحرصوا

 !2.00 سنة جوائز أجل من حكمترش طلبات تقدٌمٌجب أن تقوموا ب وكذلك، وتقدٌر
 

 ٌمكننا أٌن ؟المشاركة الفئات هً ما الزمنً؟ المخطط هو ما المشاركة؟ ٌمكنه من
 هنا: من المزٌد على طلعواإ ح؟الترش بطلب التقدم

www.globalmoneyweek.org ًالفعالٌات قسم ف (Events) 
 

المال  أسبوع منافسات فً زٌنبٌانات الفائ على طالعنً اإلٌمكن أٌن

 السابقة؟ GMWالعالمً 
 أسبوع جوائز من النهائٌة للمرحلة وصلوا لمن مشجعة قصص على طالعاإل ٌمكنكم

 األطفال مالٌة قمة :2.08 القمة تقرٌر» تقرٌر فً السابقة GMW المال العالمً

 السنوي جتماعاإل تقرٌر» وكذلك «الجوائز توزٌع لوحف الدولٌة الثانٌة والشباب

 ٌمكنكم «.2.05 بعد ما أعمال وجدول والشباب األطفال مالٌة :للتغٌٌر فرصة :2.01

  :الرابط هذا من التقارٌر هذه على طالعاإل
www.childfinanceinternational.org/movement/publications 

 المال العالمً أسبوع تدشٌن فعالٌة عن وماتالمعل من المزٌد منا نتظرواإ !تلمٌح 

GMW ًموقع على األخبار وآخر هامة معلومات ننشر سوف – العالم أنحاء جمٌع ف 

GMW من بكال   الخاصة جتماعًاإل التواصل قنوات على وكذلك GMW وCYFI. 

 

 

 العالمٌة! أنشطتنا فًشارك 
 المشاركة ٌمكنكم وبلدكم، مجتمعكم فً المقامة الفعالٌات فً المشاركة على عالوة

 وبعد وأثناء قبل وكذلك GMWالمال العالمً  ألسبوع التابعة العالمٌة أنشطتنا فً

 !GMW 2016 2.00المال العالمً لعام  أسبوع
 

 تحضٌرٌة نقاشات

 )ندوات تحضٌرٌة نقاشات عقدقوم بن سوف GMWالمال العالمً  أسبوع عقد قبل

المال  أسبوع ألنشطة ستعداداإل فً منساعدك كً (WebEx عبر اإلنترنت على

 النقاشات تعقد سوف تنظموها. سوف التً Global Money Weekالعالمً 

 GMWالمال العالمً  أسبوع تجهٌز فً نساعدكم كً 2.05 خرٌف فً التحضٌرٌة

 CYFI فرٌق مع للتواصل لكم الفرصة التحضٌرٌة النقاشات تتٌح كما فعالٌاته! وتنفٌذ

 موقع زٌارة ٌرجى النافعة. والمستندات المصادر ومشاركة ةاألسئل طرح وكذلك
GMW (www.globalmoneyweek.org) المشاركة عن المزٌد على طالعلإل 

 التحضٌرٌة. النقاشات فً
 

 العالم الحصالة األكبر على مستوى

 رقموضع  فً المشاركة من ٌمكنكم قد والذي ا،جدٌد   تحدٌا السنة هذه للعالم نقدم
 للشباب نوجه القٌاسٌة! لألرقام ٌنٌسج موسوعة إلى ٌضاف جدٌد ًعالمقٌاسً 
 والشركات األمر وأولٌاء الشباب ومإسسات مدارسهم مع ٌتعاونوا كً الدعوة
 حصالة أكبر نبنً كً المشاركة( فً ٌرغب آخر شخص )وأيوالمجتمعٌة  المحلٌة

 حصالة أكبر لبناء العالم أنحاء كافة فً منافسات هناك تكون سوف التارٌخ! فً
 نهدف اأٌض   أننا إال ،GMW2016 2.00المال العالمً لعام  أسبوع نهاٌة بحلول

 متر 30.8 عرضها ٌبلغ حصالة – الحالً العالمً القٌاسً الرقم تحطٌم إلى

 األكثر الحصالة عن نبحث إننا التحدي؟ مستوى على أنتم هل متر! 5053 رتفاعهاوإ

   مثٌل! له ٌسبق لم ارائع   اتصمٌم   تضعوا ًك خٌالكم ستخدمواإ لذلك ا،بتكار  إ

 
 العالم أنحاء كافة فً الجرس دق

المال  أسبوع حتفاالتإ العالم أنحاء كافة فً المالٌة األوراق أسواق تدشن سوف
 سوق جرس ٌقرعوا كً والشباب لألطفال الدعوة توجٌه طرٌق عن GMW العالمً

المال العالمً  بؤسبوع حتفالاإل تقالٌد منا جزء   ٌعد ماوهو  لدٌهم! المالٌة األوراق

Global Money Week، بدء إشارة العالم أنحاء كافة فً الجرس دق ٌمثل 

 المتعلقة والتوعٌة والدمج المالً بالتثقٌف مشحون ألسبوع العالمٌة حتفاالتاإل
 انتشار  إ وأكثر أعلى الجرس صوت ٌكون أن السنة هذه ونخطط –الرزق  بكسب

 قبل! ذي من
 
 فً وشاركت حتفلتإ التً المالٌة األوراق أسواق عدد هو مالٌة أوراق سوق 81

 .GMW2015المال العالمً  أسبوع
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 الرابع القسم  
 بكم! الخاصة GMWالمال العالمً  أسبوع فعالٌة بتخطٌط تتعلق نصائح

 
 أسبوع إضافة تنسوا ال .2.00 مارس/آذار .2 إلى 01 من التارٌخ: حفظإ •

 بكم! الخاصة السنوٌة الفعالٌاتمفكرة  إلى GMWالمً المال الع
 عن لتبلغوهم الشقٌقة والمدارس والرعاة والشركات المإسسات مع تواصلوا •

المال  أسبوع حتفاالتإ فً المشاركة على تشجٌعهممن أجل و، األسبوع
 .GMWالعالمً 

قوموا و GMW شعار إلٌها ٌضاف مرحة مرئٌة ومقاطع اصور   لتقطواإ •

 الرابط: هذا من GMW شعارات تنزٌل ٌمكنكم .CYFI فرٌق مع مشاركتهاب

www.globalmoneyweek.org المصادر قسم تحت (Resources) 
 GMWالمال العالمً  أسبوع حتفاالتإ فً اإللهام عن البحث ٌمكنكم •

 GMW 2.01 وتقرٌر GMW 2.05 تقرٌر قراءة خالل من وذلك السابقة

 :هنا من التقارٌر هذه على طالعاإل مٌمكنك .GMW 2.08 وتقرٌر

www.globalmoneyweek.org المصادر قسم تحت (Resources) 

 

 

 

 

 

 

 
 الفرصة لنا سٌتاح األعمال. رٌادة طرٌق على خطواتنا أولى الٌوم خطونحن ن»

 نهاٌة وفً الفعلً. السوق لتالئم بعناٌة وضعناها التً األعمال خطط نختبر كً
 المستوى عن المبٌعات نخفاضإ بسبب األمل خٌبةب بعضنا سٌصاب الٌوم،

 ،توقعاته تخطىأرباحه ست ألن غامرة بسعادة سٌشعر اآلخر والبعض المتوقع،
 المال جنًوهو أن  األهمٌة: بالغ ادرس   تعلمنا قد نكون سوف اجمٌع   أننا إال

 والعمل واألمانة بتكارباإل مستعٌنٌن ذلك سبٌل فً ٌثابرون من وأن صعبة مهمة
 «بالنجاح. جهودهم تكلل من هم وبلدئا
 GMW2015 أرمٌنٌا، من مشارك شاب غرٌغورٌان، أوتار -

 

 
 على الموجودة التروٌجٌة والملصقاتاللوحات  من بعض على نظرة تلقوا ال لم

 والمإسسات اإلعالم وسائل مع للتواصلستجدون كذلك بٌانات و ،GMW موقع

  هنا: من علٌها طالعاإل ٌمكنكم المحلٌة. المالٌة
www.globalmoneyweek.org المصادر قسم تحت (Resources)، 

 تصمٌمالقٌام ب المتطوعٌن أو زمالئكم من تطلبوا أن ٌمكنكم ذلك، خالفو
 GMWالمال العالمً  ألسبوع سابق نشاطبمثابة  لتكون تروٌجٌة ملصقات

 
   الفعالٌات ستضافةإ 5 الخطوة

 تم قد التوثٌقو المتطوعٌن وتنسٌق التواصلو اللوجستٌة المهام أنإن التؤكد من 
  األمر. نهاٌة فً وناجحة ومفٌدة مرحة الفعالٌة تكون أنٌضمن لكم  بنجاح

 
 واألهم اإلنترنت! على شاركوها المرئٌة! والمقاطع الصور لتقاطإ على حرصواإ

 بوقتكم! ستمتعواإ ذلك، كل من

 
 تجربتكم مشاركة 0 الخطوة

 أن تذكروا وغٌرها. CYFI مع الفٌدٌو ومقاطع الصور ومشاركة تجمٌع تنسوا ال

 Globalالمال العالمً  بؤسبوع الخاصة الرسائل أو المرئٌة المقاطع أو الصور
Money Week ًوالمشاركة اإلعجاب مرات من عدد أكبر على تحصل الت 

 ممٌزة مرئٌة مقاطع أو اصور   تصبح قد توٌتر على تغرٌدها ٌعاد أو فٌسبوك عل
 الشبكً! CYFI عموق على

 
 من اجٌد   األمر ٌصبح تجاربهم والشركاء والزمالء الشباب ٌتؤمل حٌنما أنه كما

 ٌرونها التً المالٌة العملٌات تؤمل على شجعهم تعلموه. ما ترسٌخ ناحٌة
 بؤنفسهم. وٌشهدونها

 

 Global Moneyوضع خطة رائعة ألسبوع المال العالمً 
Week! 

 ،Global Money Weekالمال العالمً  أسبوع أثناء ما الٌةفع تنظٌم فً ترغبون كنتم لو

 أنشطتكم! تخطٌط كٌفٌة على التعرف اإلرشادي القسم هذا خالل من ٌمكنكم
 

 للتخطٌط فرٌق تكوٌن 0 الخطوة
 الفعالٌة إعداد فً ٌشاركون سوف الذٌن والمتطوعٌن المتفرغٌن الزمالء من فرٌق تكوٌن

 ٌمكنهمف ،العالقات العامة أو للتسوٌق قسم شركتكم ىلد كان لو .لتخرج فً أفضل صورة
  .GMWالمال العالمً  أسبوع لفعالٌات والتروٌج تخطٌطال فً المساعدة

 
  الفعالٌة! ختٌارإ 2 الخطوة
 ٌمكنكم التً والفعالٌات األنشطة نوع فٌها تناقشوا كًتبادل األفكار  لجلسات جدوال   ضعوا

 قبل من المذكورة باألنشطة ستعانةاإل فً تترددوا ال .GMW2016فعالٌات  أثناء تنظٌمها

هو  – النهاٌة فًاألساسً  الغرضف جدٌدة.ا أفكار   ستحداثحتى إ أو الدلٌل، هذا فً
 بالفعالٌة! ستمتاعاإل

 
، التخطٌط فً المشاركة على والشباب األطفال لتشجٌع سانحة فرصةٌعد  األمر هذا أن كما
 مستوى رفع علٌكم أنه كما األسبوع. أثناء عمله ٌودون بما قةالمتعل أفكارهم على تتعرفوا كً

 حتفاالت.اإل بدء قبل والعائلة واألصدقاء والشركاء الزمالء بٌن الوعً
 

 الفعالٌة! تخطٌط 8 الخطوة
 والمٌزانٌة. والمعدات والمكان المواصالت تشمل والتً الفعالٌة مستلزمات عتباراإل فً ٌإخذ

 تضمن مرجعٌة قائمة ضعوا المشاركة. ٌقبلون بشركاء ستعانةواإل المال توفٌر سبل ناقشوا
 بالنجاح! الفعالٌة تكلل كً عتباراإل فًتم أخذها  قد العناصر كافة أن

 
 والمإسسات الجهات مع التنسٌق حتمالإ عن البحث ٌرجى فعالٌتكم، موعد تختارون حٌنما

 والتارٌخ! الموعدللتذكٌر ب اتدعو إرسال تنسوا ال والمجموعات. األفراد وكذلك المحلٌة
 

  للفعالٌة التروٌج 1 الخطوة
 Global Money 2.00المال العالمً لعام  أسبوع لفعالٌاتتقومون بالتروٌج  حٌنما

Week 2.00 ًا  منف ها،نتنظمو سوف الت  لجمهورمع ا للفعالٌات التروٌجالمهم جد 

 من عرٌض نطاق لتعرٌف رةكبٌ حملة شكل ٌتخذ األمر كان سواء فعال! بشكل المستهدف
 منف معٌنة، مجموعة تستهدف محدودة تواصل طرقإستخدام  أوبكافة التفاصٌل،  الجماهٌر

 المستهدف. الجمهور على ركٌزالمهم فً النهاٌة الت
.  
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 منا كبٌر  ا عدد   أنأعتقد  األنشطة. به نظمت الذي األسلوب عن اتمام   راضٌة أنا»

 التفكٌر فً وشرعوا «ستٌقظواإ» قد، األنشطةتلك  فً كتهممشار بفضل، والشباب
 «المالٌة. أمورهم فً
  GMW 2.05 والهرسك، البوسنة من شابة مشاركة غاكو. شوكوفً، مارٌنا -

 

 جٌدة كانت البنوكزٌارتهم  أن المهنٌة التدرٌب ومراكز المدارس مدٌري وجد لقد»
 نتابلقد إ البنوك. فً العمل فرصحول  الشباب نظرة من وسعت أنها حٌث ا.جد  

 لهم سنحتقد و، البنوك فً كامٌرات بوجود علموا حٌنما الدهشة من حالة األطفال
 داخل ٌخطو بعضهم كان الموظفٌن. من وغٌرهم البنوك مدٌري مع للتحدث الفرصة

 فً دخاراإل فً وشرعواحسابات بنكٌة  فتحقد قاموا بوفً حٌاته،  األولى للمرة بنكال
 «بهم. الخاص الشخصً وفٌرالت حساب

 GMW 2.08 توغو، من محورٌة رسالة -

 

 

 

 

 

 

 
 التً اإلعالمٌة المواد كافة جمعواإ – للصحفٌٌن إعالمٌة حزمة أعدوا •

 وأسبوع فعالٌتكم وكذلك مإسستكم أو نشاطكم عن نبذة لتمثل أعددتموها
 اإلعالمٌة الحزم توزٌع ٌمكنكم .Global Money Weekالمال العالمً 

 أبدوا قد أنهم إال، الحضور من ٌتمكنوا لم من على أو الفعالٌة أثناء أو قبل
 بذلتموها. التً اإلعالم وسائل مع التواصل لجهود استجابة

 

 أيتقوموا بكتابة  حٌنما «التروٌج نقاط» عتباراإل فً ضعوا تلمٌح! 
 والتً جاذبٌة األكثر األربع أو الثالث النقاط وهً تواصل؛ منشورات

 أسبوعحول و فعالٌتكمحول  المزٌد على لٌتعرف شخص أي تدفع وفس
 األطفال مالٌة حركةوحول  GMW 2.00 2.00المال العالمً لعام 

  .Child & Youth Finance Movement والشباب
 

الرابط  زٌارة ٌرجى اإلعالم، وسائل مع التعامل عن المعلومات من لمزٌد
 اإلعالم وسائل قسمتوجه لوال www.globalmoneyweek.orgالتالً 

(Media)  

 

 اإلعالم؟ وسائل مع تتعاونون كٌف 

 فً به تقومون الذي الهام للعملمن أجل التروٌج  اإلعالمٌة التغطٌةإستخدام  ٌمكنكم
 أسبوع رسالة ونشر رسالتكم وصول نطاق توسٌعوهو ما سٌعمل كذلك على  مجتمعكم

 !Global Money Week 2.00 2.00المال العالمً لعام 
 

 مع التواصل أوراق كتابة فً تشرعوا أن قبل – توصٌلها ترٌدون التً القصة تحدٌد •

التً ترغبون فً تحقٌقها من خالل  أهدافكم فً ملٌا التفكٌر علٌكم اإلعالم، وسائل
 على فٌه ترغبون الذي التركٌز مدى تحدٌد وكذلك، إعالمٌة تغطٌة على الحصول
 أنشطتكم.

 
 األسئلة. على والرد قصتكم لسرد ستعدادإ على كونوا – فعال بشكل مرسالتك توصٌل •

 ومقنعة ومختصرة واضحة اإلعالم وسائل مع التواصل منشورات كافة تكون أن ٌجب
  الرسائل. من رئٌسٌة مجموعة على وتعتمد

 
 المنشورات من عدة أنواع تستخدم – اإلعالم وسائل مع التواصل منشورات تصمٌم •

 على لٌذاع مقروء نص كتابة علٌكمسٌكون  حٌث مختلفة؛ إعالمٌة قنوات مع للتعامل
 على لتنشر جاهزة مقالة إعدادالقٌام ب وكذلك لفعالٌتكم، للتروٌج اشرةمب مباشرة الرادٌو

 على كمثال اإلعالمٌة حزمتنا فً المرفقة الصحفٌة النشرة ستخدامإ أو المدونات
  المطبوعات.ف والجرائد والصحب الخاصة التواصل منشورات

 
 والمراسلٌن اإلعالم وسائل مع تواصلوا – اإلعالمٌة بالجهات تصالإ قائمة وضع •

 أذكٌاء كونوا تنظموها. التً GMWالمال العالمً  أسبوع بؤنشطة لتبلغوهم مباشرة

 منشورات إرسالالقٌام ب وكذلك ا،كبٌر   لفعالٌتكم تغطٌتهم حتمالإ ٌكونس من ختارواوإ
 الوسائل. وتلك المراسلٌن لهإالء اإللكترونً البرٌد طرٌق نع مخصصة تواصل
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 الخامس القسم  
 من بعض إلٌكم للنشر؟ مناسب هو مما حٌرة فً أنتم هل !تلمٌح

 مشاركتها: ٌمكنكم التً الرسائل على األمثلة
 

  .…تكمن أهمٌة أسبوع المال العالمً فٌما ٌلً: 

#GlobalMoneyWeek   #GMW2016 

 خالل TakePartSaveSmart# ل زمالإنا بضرورة ٌحتف

#GlobalMoneyWeek! #GMW2016.  

   …ٌجب على األطفال والشباب أن ٌلجؤوا إلى اإلدخار من أجل 

#GlobalMoneyWeek  #GMW2016         

نحن نقوم بتوفٌر التعلٌم المالً الضروري لمكاتبنا/مخازننا/مإسستنا 

 معك من الثالثة خٌارات( خالل)إحذف ما ال تراه مناسب ا 

#GlobalMoneyWeek! #GMW2016.   للحصول على مزٌد من

 …المعلومات حول الحدث الخاص بنا، ٌمكنكم زٌارة 

 دولة حول العالم فً  421ملٌون طفل وشاب من  6,5ٌشارك 

#GlobalMoneyWeek.  هٌا خذ قرارك وشاركنا اآلن فً إحتفاالت

#GMW2016 

 فتح حساب إدخاري هذا األسبوع! حٌث أن الـ ساعد طفال  فً

#FinancialInclusion !ٌبدأ بإكتساب القدرة على اإلدخار 

#GlobalMoneyWeek #TakePartSaveSmart  

إنضموا إلٌنا فً )ضع إسم عملك/مإسستك/منظمتك هنا( ضمن 

  !GlobalMoneyWeek# إحتفاالتنا بـ 

ٌسعى  …والمتعلق بـ الحدث الخاص بنا GlobalMoneyWeek# إن

 !TakePartSaveSmart# إلى تشجٌع األطفال والشباب على

#GMW2016 

 

 إقتراحات تتعلق بوسائل التواصل اإلجتماعً
تتمٌز مواقع التواصل اإلجتماعً بؤنها منتشرة بٌن قطاع عرٌض من الجمهور دون تكلفة أو بتكلفة 

كم اإلستعانة بزمالء أو شركاء أو متطوعٌن ٌمكنكم إستخدام حساباتكم القائمة أو ٌمكن –ضئٌلة 
 للتروٌج لتلك الفعالٌات عبر حساباتهم الشخصٌة.

 

قوموا بإنشاء حدث وأرسلوا الدعوات إلى قائمة األصدقاء وشاركوا المعلومات  فٌسبوك: 

ٌمكنكم إستخدام خاصٌة البحث للبحث عن فعالٌات أسبوع المال  وتحدٌثات الحالة مع اآلخرٌن.

المحلٌة األخرى وكذلك للبحث عن مستخدمً موقع فٌسبوك ذوي اإلهتمامات  GMWً العالم

 المشابهة.

 

إلرسال رسائل إٌجابٌة أو لتشجٌع « التغرٌدات»ٌمكنكم إستخدام التحدٌثات القصٌرة أو  توٌتر: 

وضع ٌعمل  اآلخرٌن على المشاركة أو لتسلٌط الضوء على المعلومات الرئٌسٌة المتعلقة بفعالٌتكم.

توضع فً نهاٌة «( #»عالمات ربط التحدٌثات "الهاشتاج" )وهً كلمات مفتاحٌة تبدأ بالعالمة 

أو  GlobalMoneyWeek#أو  GMW2016#النص الخاص بتغرٌداتكم، مثل 

#TakePartSaveSmart  على تٌسٌر األمر على مستخدمً موقع توٌتر أثناء البحث عن

وكذلك للتواصل مع اإلحتفاالت األخرى المقامة فً كافة أنحاء المعلومات المتعلقة بالفعالٌات محلٌا 
  العالم.

ال تنسوا تحدٌث حالتكم على موقع فٌسبوك وتوٌتر بصفة منتظمة وكذلك القٌام بربط  !تلمٌح
 كافة محتوى مواقع التواصل ببعضها البعض بغرض التروٌج للفعالٌات!

ٌوتٌوب بهدف تروٌج فعالٌتكم ونشر المعلومات  ٌمكنكم رفع مقاطع مرئٌة على موقع ٌوتٌوب: 

ٌمكنكم مشاركة رابط المقطع المرئً الخاص بكم على ٌوتٌوب فً تحدٌثات  –والمعرفة حولها 
 الحالة على موقع فٌسبوك وتوٌتر وكذلك دمج المقاطع المرئٌة على موقع ااإلنترنت الخاص بكم.

 

طع المرئٌة أثناء فعالٌة أسبوع المال العالمً ٌمكنكم إلتقاط الصور وتسجٌل المقا إنستجرام:

GMW .ٌمكنكم إستخدام عالمات  التً تنظمونها ومشاركتها على حساب إنستجرام الخاص بكم

أو  GlobalMoneyWeek#مثل  GMW المال العالمً ربط التحدٌثات الخاصة بؤسبوع

#GMW2016  أو#TakePartSaveSmartر عالمات الربط ، إال أنه ٌمكنكم أٌضا إستخدام أكث

ا   instagood# لرفع نسبة مشاهدة ما تنشروه، على سبٌل المثال:بشكل عام إنتشار 

#photooftheday #picoftheday #like4like #likeforlike #smile #fun #instadaily 

#like #amzing #bestoftheday #instamood.  ا لربط ومشاركة ا جٌد  ٌعد إنستجرام رافد 

  ى موقع فٌسبوك أو توٌتر أو تمبلر أو فلٌكر.منشوراتكم عل

 

ٌمكنكم التواصل مع أحد المدونٌن فً منطقتكم والذي ٌقوم بتؤلٌف تدوٌنات تتعلق  المدونون: 

بؤخبار المجتمع المحلً أو فعالٌاته، وأن تطلبوا منهم القٌام بالتروٌج ألنشطة أسبوع المال العالمً 

GMW  تزوٌدهم بمعلومات واضحة وجذابة حول فعالٌتكم.تؤكدوا من  –التً تنظمونها 

 

، ٌرجى زٌارة قسم وسائل اإلعالم وسائل التواصل اإلجتماعًلمزٌد من المعلومات عن التعامل مع 

(Media)  www.globalmoneyweek.org  موقع على 

GMW2016 ًوسائل التواصل اإلجتماع 
 !CYFI ٌقفر مع وتواصلوسائل التواصل االجتماعً،  علىتابعنا 

 www.globalmoneyweek.org 

على  Global Money Weekالمال العالمً  أسبوع موقع زوروا

 باألنشطة المتعلقة المعلومات من المزٌد على لتطلعوااإلنترنت 
 تنزٌل تنسوا وال السابقة. GMW وأسابٌع والوسائط المشاركة والدول

 على اعدكملتس (Resources) المصادر قسم من المفٌدة موادنا

 بكم. الخاصة GMW فعالٌات تخطٌط

 

 GlobalMoneyWeek 

 و Global Money Week بصفحتً إعجابكم سجلوا

ChildFinance جدٌد كل على لتتعرفوا فٌسبوك موقع على 

 ربط عالمات ستخدمواإ وكذلك التحدٌثات. آخر على طالعواإل
 TakePartSaveSmart#)الهاشتاجات( التالٌة:  التحدٌثات

#GlobalMoneyWeek #GMW2016 

 

@GlobalMoneyWeek 

 GlobalMoneyWeek@ توٌتر علىتابعونا 

 التحدٌثات ربط عالمات ستخدمواإ وكذلك .ChildFinance@و

 TakePartSaveSmart# )الهاشتاجات( التالٌة:
#GlobalMoneyWeek #GMW2016 

 

  GlobalMoneyWeek و ChildFinanceInternational 
 ٌوتٌوب قناة على المرئٌة المقاطععلى  وعلقوا وشاركوا شاهدوا

، وهو CYFIو GMWالمال العالمً  أسبوعحول  المزٌد على لتتعرفوا

 !ما سٌزٌد من حماستكم تجاه تلك الفعالٌات
 

  GlobalMoneyWeek و ChildFinanceInternational 

المال  أسبوع أخبار آخر على لتتعرفوا +Google علىتابعونا 

  .GMWعالمً ال
 

  GlobalMoneyWeek 

 الصور شاركوا .GlobalMoneyWeek@ رامإنستج علىتابعونا 

 مستخدمٌن GMWالمال العالمً  بؤسبوع الخاصة المرئٌة والمقاطع

 GlobalMoneyWeek#)الهاشتاجات(  التحدٌثات ربط عالمات
#GMW2016 #TakePartSaveSmart 
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السادس القسم    

 

  GMWالمال العالمً  بأسبوع خاصة مفٌدة مطبوعات

 Globalالمال العالمً  بؤسبوع حتفالاإل تخطٌط فً إما تساعدكم سوف التً المفٌدة المطبوعات على طلعواإ
Money Week الخاصةو التالٌة األربعة قتراحاتاإل القسم هذا فً تجدون سوف لألسبوع. التروٌج فً أو 

 مفٌدة: تجدونها قد التً بالمطبوعات

 السابقة Global Money Weekالمال العالمً  أسبوع حتفاالتإ على تعرفوا 
 :GMWالمال العالمً  أسبوع عن تقارٌر ثالثة CYFI نشرت

 GMW 2.05 تقرٌر •
 GMW 2.01 تقرٌر •
 GMW 2.08 تقرٌر •

 
المال العالمً  أسبوع تقارٌر كافة لكم تقدم سوف Global Money Week حول  عامة نظرة 

 بؤفكار ملٌئة التقارٌر هذه العالم. حول دول عدة فً جهات نظمتها التً العدٌدة والفعالٌات األنشطة
المال العالمٌة  بؤسابٌع ومجتمعاتهم والشباب األطفال حتفالإ كٌفٌة عن رائعة Global Money 

Week 
 

 Global Money Weekالمال العالمً  ألسبوع تروٌجٌة مطبوعات

 

 فعالٌات تخطٌط فً تساعدكم سوف إرشادٌة أدلة هً اإلرشادٌة GMW أدلة

 على عامة نظرة اإلرشادٌة األدلة تقدم مجتمعكم. فً GMWالمال العالمً  أسبوع حتفاالتوإ

 المزٌد وٌتعلمون ٌشاركون بلدكم فً والشباب األطفال إن لتضمنوا تنظٌمها لكم ٌمكن التً األنشطة
 األعمال! ورٌادة المالٌة األمورحول 

 
 :أجل من األدلة من الكاملة السلسلة أعددنا

 

 عتبارٌةاإل الشركات
 األعمال ورواد والمتوسطة الصغٌرة الشركات

 المالٌة المإسسات 
والخرٌجٌن الجامعٌٌن والطالب الجامعات
  والمدارس المعلمون

 الحكومٌة الجهات 
  األمور أولٌاء 
 المدنً المجتمع 

الشباب  
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 مشاركة شهادة 4
 على الفعالٌة فً المشاركٌن على وتوزٌعه ستخدامهإ ٌمكنكم شهادة نموذجهو 

 Global Moneyالمال العالمً  أسبوع أنشطة فً مشاركتهم على الشكر سبٌل
Week ًقمتم بتنظٌمها الت.  

 
 ما أفضل» و « ...أقوم بالتوفٌر من أجل » للطباعة قابلةنماذج حوارٌة  5

 ...« هو Global Money Weekالمال العالمً  أسبوع فً
 والشباب األطفال على وتوزٌعه طباعته ٌمكنكم للطباعة قابل نموذجهو 

 )والقائمةالطرق العامة  فً والمشاة وجٌرانكم وأصدقائكم وعائلتكم وزمالئكم
، ثم تقومون عرٌض بقلمٌقوموا بالكتابة علٌها  كً نهاٌة!( ال ما إلى تمضً

 ضخمة مجموعة مع تتعاونون كنتم إن .هانٌحملو وهم لهم صورة لتقاطبإ
 علٌهاٌتم الكتابة والنماذج الحوارٌة )فقاقٌع الحوار(  من مجموعة تغلٌف ٌمكنكم

 مرة. من أكثر الفقاعات تستخدم كً للمسح قابل بقلم
  

 ومالحظات تعلٌقات نموذج 6
 لفرٌق تقدموها التً المالحظات أو التعلٌقات أنواع من نوع أي لكم نقدر سوف
CYFI المال العالمٌة  أسابٌع وتطوٌر لتحسٌن بها ستعانةاإل ٌمكنناالتً و

Global Money Week .المقبلة 
 

 
 باإلضافة بفعالٌتكم تتعلق معلومات الصحفٌة النشرة تضم أن ٌجب
 Global Moneyالمال العالمً  أسبوعحول  أساسٌة معلومات إلى

Week خالفب اأٌض   ٌمكنكم .حول المإسسة الخاصة بكم وكذلك 

 الروافد مع التواصل، أن تقوموا باإلعالم وسائل مع التواصل
 ٌتعٌن المحلٌة. والصحف اإلذاعٌة القنوات مثل األخرى اإلعالمٌة

 أسبوع أنشطة ٌالئم كً هذا الصحفٌة النشرة نموذج تعدٌل علٌكم
 تنظموها. سوف التً Global Money Weekالمال العالمً 

 ونرجوالمستهدفٌن،  األطفال وعدد األماكنو التوارٌخ تحدٌد تذكروا
 ا.أٌض   CYFI فرٌق مع ذلك مشاركة منكم

 

  المالٌة المؤسسات مع للتواصل خطاب نموذج 0
 طرٌقة األخرى المالٌة والمإسسات المال وأسواق البنوك زٌارة تعد

بإدارة  الجهات هذهالكٌفٌة التً تقوم  األطفال ٌتعلم كً رائعة
 أو زٌارة لطلب خطاب نموذج إرسال ٌمكنكم .من خاللها أعمالها

  .إلى مثل تلك الجهات تثقٌفً لقاء عقد
 

 Global Money Weekالمال العالمً  ألسبوع مرجعٌة قائمة 8
 متابعة على مساعدتكمهو  المرجعٌة القائمة هذه من الغرضإن 

المال  أسبوع حتفاالتبإ ستمتاعاإل تضمنوا كً الزمنً الجدول
 بنجاح! Global Money Weekالعالمً 

 

 

 

  للطباعة قابلة تروٌجٌة مصادر المطبوعات: حزمة
 

 ستساعدكم أنها حٌث اإلرشادي، للدلٌل إضافٌة مستندات المطبوعات حزمة تمثل

 Global 2146المال العالمً لعام  أسبوع لفعالٌة التروٌج أعمال إدارة على

Money Week 2146 ًعلى طبوعاتالم حزمة تحتوي تنظموها. سوف الت 

 ٌمكن كً صممت خطابات نماذج إلى باإلضافة للطباعة قابلة تروٌجٌة مصادر
 التً والفعالٌة منظمتكم أو بمجموعتكم المتعلقة المعلومات ستخدامبإ تخصٌصها
 على التركٌز ٌمكنكم حتىعلٌكم،  الوقت توفر سوف النماذج هذه تنظموها.
 الصٌغة. ولٌس المحتوى

 

 المطبوعات؟ حزمة ىإل الوصول ٌمكن كٌف

  الرابط من اإلنترنتعبر  المطبوعات حزمة إلى الوصل ٌمكنكم

www.globalmoneyweek.org ًالمصادر قسم ف (Resources) 

 

 المطبوعات؟ حزمة محتوٌات هً ما

 اإلعالم وسائل مع للتواصل صحفٌة نشرة نموذج 4
 لفعالٌتكم ٌجالترو طرق أفضل أحد المحلٌة اإلعالم وسائل مع التواصلٌعد 

المال العالمً لعام  بؤسبوع ٌتعلق فٌما المحلً مجتمعكم داخل الوعً نشر وكذلك
2.05 Global Money Week 2.05. 

 
 

 Global Moneyالمال العالمً  أسبوع شعارات
Week 

 ستخدامإ ٌمكنكم كما !GMW شعار مع بالمرح مفعمةا صور   لتقاطإ تنسوا ال

  ومواد الفٌدٌو ومقاطع والمنشورات األوراق فً الشعارات هذه
 وأقالم واألقالم والشمسٌات واألوشحة والقبعات األقمصة مثل األخرى التروٌج

 وخالفه. والمفكرات الرصاص
 

المال  بأسبوع المتعلقة اشٌوع   األكثر األسئلة
 إجابات ٌقدم صفحتٌن من ٌتكون منشور هو GMWالعالمً 

 عن عامة فكرة لكم وٌقدم بوعباألس المتعلقة األسئلة كافةحول 
 المنشور هذا ٌشرح .IFYC ومنظمة البٌانٌة والرسوم الحقائق

 Globalالمال العالمً  أسبوعكافة التفاصٌل حول  ختصاربإ
Money Week  ه، واألشخاص الذٌن ٌمكنهم عقدوتوقٌت

 !لغات بعدة متاح األسبوع. هذا خالل ٌجريالمشاركة، وتوضٌح ما 
 

 GMW 6102المال العالمً لعام  أسبوع منشور

الجزء  فً ستخدامهإ ٌمكنكم صفحتٌن من ٌتكون منشور هو 6102

 GMW2016 6102المال العالمً لعام  ألسبوع السابقة الفعالٌاتالخاص ب

 متاح األسبوع! هذا عن الوعً مستوى ورفع لألسبوع التروٌج ٌمكنكم كً
 لغات! بعدة

 

 أو (Resources) المصادر قسم www.globalmoneyweek.org  التالً: الرابط من األشٌاء هذه كافة تنزٌل ٌمكنكم
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السابع القسم    
 CYFI (CYFI Youth) شبابإطالق منصة  8

 األطفال لمالٌة الدولٌة المنظمةمن المنصات التً قامت  CYFI Youth تعتبر

وهً بإستحداثها،  (Child & Youth Finance International) والشباب

النواحً  مستقبل تغٌٌرل مورزمام األ والشباب األطفال ٌتولى كً مخصصة
 Child حركة أنشطة بآخر الشباب فٌرمل على تعتع المبادرة هذه المالٌة.

& Youth Finance Movement ًمبادرة تمثل كما العالم. أنحاء كافة ف 

CYFI Youth   امستخدبإ للشباب ٌسمح حٌث والكبار الشباب بٌن اجسر 

 آرائهم. ونشر تجاربهم لمشاركة المنصة
 

 CYFIمنصة  وجوائز جتماعاتإ على التعرفمن خاللها  للشباب ٌمكن
Youth ،تنظٌم  لجنة وكذلكCYFI ،لدىالمتاحة  التدرٌب وفرص CYFI. 

 

1 SchoolBank 
 ذوي المواطنٌن من جدٌد جٌل تؤسٌس هو SchoolBank من الهدفإن 

 جتماعٌةواإل المالٌة األمور حٌال الجٌد التثقٌف لخال من قتصادٌةاإل المعرفة
 Economic – قتصادٌاإ المواطنٌن )تثقٌف الرزق كسبالقدرة على و

Citizenship Education) لألطفال مالئمة بنكٌة خدمات توفٌر وكذلك 

 تعزٌز بهدف مبتكرة توزٌع وتقنٌات بروافد البرنامج ٌستعٌن والشباب.
 ومستدامة. التكلفة منخفضة بطرٌقة مالٌا والشباب األطفال

 
األشخاص القادرٌن  من جدٌد جٌل تؤسٌس من SchoolBank برنامج ٌتمكن

 خالل: منعلى التوفٌر واإلدخار 
 على الحصول وكٌفٌة التوفٌر وكٌفٌة أسباب والشباب األطفال تعلٌم >

 دخلمصدر 
 ةمناآل مدارسهم إطار فً معارفهم تطبٌق من والشباب األطفال تمٌكن >
 والشباب لألطفال امتاح   ذلك كانكلما  المبتكرة البنكٌة التقنٌات تقدٌم >

 
 سنة نهاٌة فً فعالٌاته )بدأ األولى خطواته ٌخطو البرنامج هذا أن رغم

 أكثر فً جهة ..0 من أكثر ٌضم SchoolBank برنامج أن إال (،2.01

 اآلن. بالفعل قائمة التجرٌبٌة المشارٌع دولة. .8 من

 

 :CYFI منظمة تنظمها بادراتم 1
 ؟Global money Week (GMW) العالمً المال أسبوع 4

 هو Global money Week (GMW) العالمً المال أسبوعإن 

 & Child) والشباب األطفال مالٌة حركة بتنظٌمه بادرت عالمً حتفالإ
Youth Finance Movement) ،محلٌة وأنشطة فعالٌات ٌشهد والذي 

 المال على ٌتعرفوا كً والشباب األطفال تحفٌز إلى تهدف وإقلٌمٌة
الكٌفٌة التً و ،وظٌفة على والحصول ،رزقال كسبطرق و والتوفٌر

 أسبوع فعالٌات تعقد .األعمال رواد من ٌصبحوا أنٌمكنهم من خاللها 
 شهر من الثانً األسبوع أثناء سنة كل GMWالمال العالمً 

  مارس/آذار.
 

 ملٌون 500 :0242 لعام GMW أسبوع المال العالمًمدى التغطٌة لفعالٌات 

 دولة. 021 فً نشاط ...8 من وأكثر، منظمة 902 خالل من، وشاب طفل
 ملٌون 8 :0241 لعام GMW مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع المال العالمً

  .دولة 003 فً نشاط ...2 من وأكثر منظمة .19 خالل من وشاب طفل
 ملٌون 0 :0248 لعام GMW المال العالمً مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع

 .دولة .3 فً منظمة ..1 خالل من وشاب طفل

 

 الشبابمن  األعمال لرواد !Yeإطالق منصة  0
 الشبابمن  األعمال لرواد موجهة اإلنترنت شبكة على منصة !Ye عدت

 كافة فً الشباب الرواد تعرٌف على !Ye تعمل سنة. .8و 00 سن بٌن

، التجارٌة بالمعارف تسلٌحهم وكذلك البعض ضهمببع العالم أنحاء
 روابطتوفٌر و تدرٌبً وبرنامج اإلنترنت شبكة على مجتمعتكوٌن و

 التجارٌة. أنشطتهم تنمٌة على لتساعدهم تموٌل مصادرتحتوي على 
 

مقطع الفٌدٌو هذا  شاهدوا ؟!Ye أنشطة تروٌج فعالٌات بشكل مهتمون أنتم هل

 www.yecommunity.com/en/funding :التالً الرابطعبر 

 

  CYFI فرٌق مع التواصل
 الوعً مستوى لرفعونشرها على المأل،  جهودكمنساعدكم فً التعرٌف ب أن نود

المنعقدة  باألنشطة تعرٌفكم وكذلك، وتحفٌزهم الشبابودعم  المالٌة األمٌة محو بؤهمٌة
 بالتثقٌف المتعلقة كمبؤنشطت إبالغناأن تقوموا ب نرجوكم لذلك العالم. أنحاء جمٌع فً

 بعده! أو GMW2016 المال العالمً أسبوع أثناء كانت سواء المالً

 
 Child & Youth Finance Internationalالمنظمة الدولٌة للشئون المالٌة لألطفال والشباب 

 األطفال مالٌة حركة رائدة (CYFI) والشباب األطفال لمالٌة الدولٌة المنظمة تعد

من  العالم أنحاء كافة فً (Child and Youth Finance Movement) والشباب

 مستوى تحسٌن على المنظمة وتحرص، المختلفة القطاعات ذات شبكتهاخالل 
 ٌغطً نشاطها أن إال أمستردام هو المنظمة مقر والشباب. لألطفال المالٌة اإلمكانات

 أن وضمان المالٌة مةاألنظ شكل تغٌٌر ولٌةمسئ عاتقنا على أخذنا وقد العالم أنحاء كافة
 ذوي مواطنٌن ٌصبحوا كً والشباب لألطفال والمساعدة العون ٌقدمون الجمٌع

 جٌدة. اقتصادٌة إمكانات
 

 بنا: تصالإ على كونوا

 www.childfinanceinternational.org 

 ChildFinance  @ChildFinance 

 :عبر منشوراتنا على طلعواإ
www.childfinanceinternational.org/movement/publications 

 

 :على بنا تصلواإ ؟GMWالمال العالمً  أسبوع فً المشاركة تودون هل

 

 Child & Youth Finance International والشباب ألطفالل للشئون المالٌة الدولٌة المنظمة

  هولندا • أمستردام RA 4114 • 45621رقم:  برٌد صندوق

 info@childfinance.orgٌد إلكترونً: بر 5203900 20(0)31 +اتف: هـ

 

 التالً: الرابط على GMWالمال العالمً  بؤسبوع الخاص التواصل نموذجٌمكنكم القٌام بتعبئة  أو

www.globalmoneyweek.org/Information/contact.html 

 

 

 

 

 


