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2 Global Money Week 

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

 بلدكم. فً بكم الخاصة (GMW) العالمً المال أسبوع وأنشطة

 وكذلك Global Money Week عن نبذة لكم ٌوفر أنه حٌث

 أن تضمنوا وكٌف والشباب األطفال مالٌة حركةالمعلومات حول 
 المزٌد وٌتعلمون ٌشاركونسوف  مجتمعكم فً والشباب األطفال

 األعمال! ورٌادة المالٌة األمورحول 
 

 من ٌمكنه إستخدام هذا الدلٌل؟
إلى البٌىك  باألسبىع الوالي العالوي هىجه إى هذا الذليل الخاص

والجوعياث الوصزفيت وهؤسساث التوىيل األصغز وبىرصاث 

 .األوراق الواليت وشزماث التأهيي

  أجل: فلقد قمنا بإعداد سلسلة كاملة من األدلة من 
 

 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 بفعالٌة تعرٌفً دلٌلهو 

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

 بالكٌفٌة تتعلق وتفاصٌل GMW لقنوات روابط ٌقدم أنه كما، نافعة

 الغرض .CYFI فرٌق مع أنشطتكم مشاركة من تمكنكم التً

 والشباب األطفال جذب على مساعدتكم هو الدلٌل من النهابً
 المطلوبة الخطوات تحفٌز وكذلك ومجتمعاتهم أمورهم وأولٌاء
 القادم. للجٌل المالٌة األمور شكل لتغٌٌر

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

 www.globalmoneyweek.org المصادر قسم تحت 

(Resources) 

 

 

 Global Money Weekالعالمً  المال شاركونا أسبوع

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

  التالً:  الرابط على GMW العالمً المال بؤسبوع الخاص تصالاإل نموذجبتعببة  قوموا
www.globalmoneyweek.org/Information/contact.html 

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

 فًالتً ستقام  الفعالٌاتتفاصٌل ب نبلغكم أن ٌمكننا، وكذلك المطلوبة والمصادر العون لكم نقدم
 بلدكم!

 
 :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

 

 0242 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
  !الٌومبدًءا من  ،أفضل مستقبل

 
  األموال؟ تقوم بإدخار هل
  ؟عدم اإلسراف فً الماء على تحافظ هل
  ؟عدم اإلسراف فً إستهالك الكهرباء على تحافظ هل
  ؟الطاربةتعمل على إدخار جزء من المال من أجل الظروف الصحٌة  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 اكبٌرً  اجزءً  التوفٌر

 

 ،أصحاب القدرات المالٌة العالٌة المواطنٌن من جٌاًل جدًٌدا ٌكونوا أن ٌجب والشباب األطفال بؤن نإمن نحن

 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 وعابالتهم ألنفسهم إٌجابٌة أمور تحقٌق على همتساعدذلك من م ٌمكننافسوف  ،لشبابوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقتراحات وأفكار
دعوة  •القٌام باألعمالالترحٌب بزٌارة الشباب لمكاتبكم حتى ٌتسنى لهم فهم كٌفٌة  •الزٌارات

رجال األعمال والمبتكرٌن الناشبٌن إلى حفل غداء للتعارف، من أجل تبادل األفكار وتقدٌم 
 المشورة. 

 
إقامة مسابقة للتصوٌر الفوتوغرافً إلعداد سمات إبداعٌة خاصة باألسبوع  •الفن واإلبداع

 إقامة مسابقة الفتات تسوٌقٌة حول شعار شركتكم. •المالً العالمً
 

تنظٌم  •البحث عن "أفضل مشروعات رجال األعمال" من بٌن الشباب •والمسابقاتاأللعاب 

 معرض ومسابقة إلبتكار المنتجات.
 

 والتً ٌحصلإعداد ورشة عمل تكون بمثابة "مقدمة إلى األعمال"  •التعلٌم والمشروعات
ملهمة لتزوٌد الطلبة ال المحادثاتإعداد برامج  •شركتكم حولمعلومات  األطفال على خاللها

 بنصابح للدخول فً عالم األعمال.
  (2اٌمسُ ) ٌٍّشٌذ ِٓ اٌزفبصًٍ ٌُزجى لزاءح

 

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

 العالم! مستوى
 

 عابالتكملخوض تلك التجربة أنتم و دعوكمحن نن التحدي؟مستعدون لخوض هذا  أنتم هل
 حصالة أكبر حلم من نجعل كً العالم أنحاء جمٌع من وغٌرهم ودولتكم ومجتمعاتكم وأصدقابكم

 متر! 5053 رتفاعهاوإ متر 30.8 عرضها حصالة – الحالً العالمً الرقم نكسر بنا هٌا حقٌقة!

  «العالمٌة. أنشطتنا فًشارك » عنوان ٌحمل الذي القسم فً المزٌد علىتعرفوا 

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

2013 

 ِٓ األطفبي ٚاٌشجبة هليىى 1

 ػذد اٌّؤسسبد 400

 دٌٚخ 80

 

2014 

 ِٓ األطفبي ٚاٌشجبةهالييي  3

 ػذد اٌّؤسسبد 490

 ِٓ األٔشطخ +2000

 دٌٚخ 441 

 

2015 

 ِٓ األطفبي ٚاٌشجبة هليىى 5.6

 ػذد اٌّؤسسبد 962

 ِٓ األٔشطخ +3000

 دٌٚخ 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  على ٌ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 الربٌسً منه هو  أن إال سنوٌا، واحد أسبوعمدة ب زمنٌا مقٌدة GMW حتفاالتإ تكون قد

 الهدفف .من تلك اإلحتفاالت على المدى البعٌد المستفادة والدروس والفعالٌات األفكارأن 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 امجهودً  ذلك وٌمثل ،الفعالٌات
  والتثقٌف. والمعارف المصادر توافر عدم عن الناتجة

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

 

 

 Global Money Week 2016 الموضوع 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 االحقً  بها ستعانةاإل ٌمكنهم، والتً هامةال موالاأل إدارة مهارات كتسابإ وكذلك المالٌة الخدمات من الحرمان
 

 !والشباب األطفال تشجٌعبالتؤمٌد من خالل  األمر؟ هذا تحقٌق ٌمكننا كٌف ولكن ا؛أمانً  أكثر مستقباًل ، 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 – والعابالت األمر أولٌاء •
 تتعلمون! وأنتم بوقتكم ستمتعواإ – والشباب األطفال •

 

بذكاء! ٌوفر كً القادم الجٌل وساعد شارك  
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اٌثبًٔ اٌمسُ    
 

 المالً للتعلٌم جولة إعداد 

إرسبي سٍبراد أٚ أرٛثٍسبد ٌشٌبرح األِبوٓ اٌزً رضُ ِجّٛػبد وجٍزح ِٓ األطفبي 

ٌّٚىٓ رشٌٚذ اٌسٍبراد أٚ األرٛثٍسبد ٚاٌشجبة ِثً اٌّالػت ٚاٌّٛالد اٌزجبرٌخ، 

ثبٌّزافك اٌزؼٍٍٍّخ ِٓ أجً رؼٍٍُ إٌبشئٍٓ وً ِب ٌخص األِٛاي ٚاٌّذخزاد، ِثً 

ة، ٚاٌىزت ٚاٌىزٍجبد اٌزً رزٕبٚي اٌّٛضٛػبد أجٙشح اٌحبست اًٌَ اٌّشٚدح ثبألٌؼب

 اٌخبصخ ثبٌٕمذٌخ.

 

 دعم رجال األعمال الناشئٌن  
رشجٍغ رجبي األػّبي إٌبشئٍٓ ػٍى رزٌٚج أفىبرُ٘ اٌزجبرٌخ ٌذٌىُ أٚ ػزض 

 األػّبي اٌخبصخ ثُٙ!

 

 متعددة إقامة مسابقات 
وجعلهم ٌنخرطون ضمن لتحفٌز القوى الشابة فً بلدكم إقامة مسابقات متعددة 

 الموضوعات الخاصة بكم.
 
تحمل سمات وعناصر تحفٌز إبداعٌة مثل: "النقود التً أحلم بها"  رسن هسابقاثتنظٌم  •

أو "البنك الذي أحلم به" أو "شجرة النقود تضم أحالمً" من أجل إستغالل المواهب الفنٌة 
لدى الطلبة ومن ثم عرض الالفتات واللوحات والصور فً معرض األسبوع المالً 

أو فً واحد من المبانً التابعة ألحد  الخاص بكم فً المتحف المحلى 6103العالمً لعام 

 البنوك أو داخل البنك المركزي.
فً موضوعات مثل "ما أهمٌة  مسابقات المقاالتالتعامل مع الكتاب الناشبٌن من خالل  •

اإلدخار؟" أو "لماذا نقوم باإلدخار؟" أو "شارك وإدخر بذكاء" أو "إذا سنحت لك الفرصة 
أن تكون من رجال األعمال، ما هو نوع األعمال الذي ستتبناه؟" أو "الوظٌفة التً أحلم بها 

ال"، وٌمكن نشر فً المستقبل" أو "الفكرة التجارٌة الخاصة بً" أو "من أٌن تؤتً األمو
المقاالت الفابزة من خالل إحتفاالت األسبوع المالً العالمً على الموقع اإللكترونً 

 الخاص بكم أو الجرابد المحلٌة أو المجالت الشبابٌة.

 

 مثال عملً من لدراسة الحالة

 

 ماستر كارد حول العالم

ٌشٌبدح إدران األطفبي ٚاٌشجبة أػٍٕذ ِبسزز وبرد ِشبروزٙب فً سٍسٍخ ِٓ األٔشطخ 

ِبرص  01، ٚفً 2.05ثبٌّشبروخ اٌّبٌٍخ ٌإلحزفبي ثبألسجٛع اٌّبًٌ اٌؼبًٌّ ٌؼبَ 

اٌذٌٍٚخ ٌّبٌٍخ األطفبي ٚاٌشجبة  إٌّظّخِؤسسخ ِبسزز وبرد اٌخٍزٌخ إصطحت ِذٌز 

ٌٍطزح ٚاٌززٌٚج اٌزبثؼخ ٌالرحبد األٚرٚثً فً ثزٚوسً فً اٌٍجٕخ  !Yeفً حٍّخ 

 بدٌخ ٚاإلجزّبػٍخ األٚرٚثٍخ.اإللزص

 
مإتمر منعقد عبر الشبكة العنكبوتٌة تنظمه سمارت كنسٌومر وبرنامج وقد تبع النشاط 

ماستر كارد التعلٌمً المالً والمنظمة الدولٌة لمالٌة األطفال والشباب، وقد ضم هذا 
 (FOSIS)المإتمر المنعقد عبر اإلنترنت، صندوق التضامن واإلستثمار االجتماعً 

وهو خدمة تقدمها الحكومة التشٌلٌة، والسٌد رامون وهو خبٌر إقتصاد ورجل أعمال 
ناشا من كولومبٌا، والهدف من هذه المبادرة هو مناقشة كٌفٌة إدارة أموالك بمسبولٌة 
وتوضٌح التحدٌات والفرص المختلفة التً ستكون أمامك أثناء سٌعك لتصبح رجل 

 تٌنٌة.أعمال ناشا فً أمرٌكا الال

 

 

 

 إقتراحات حول األنشطة الخاصة بكم
 !هًعا أو قن باإلثٌيي! ًضن إلى األًشطت العالويتوإبذأ ًشاطاً هحليًا أو إ! شارك

 

تعد المإسسات المالٌة جزًءا ال ٌتجزأ من إحتفاالت األسبوع المالً العالمً، وحركة 
وهدفنا هو ضمان دخول كل شاب المنظمة الدولٌة لمالٌات األطفال والشباب األوسع نطاًقا، 

القٌام بالكثٌر من  -كممثلٌن عن المإسسات المالٌة -إلى النظام المالً الرسمً، وٌمكنكم 
األمور للتعامل مع عمالبكم المستقبلٌٌن خالل األسبوع المالً العالمً ولتعزٌز إشتراك 

 األطفال والشباب فً أمور اإلقتصاد فً مجتمعكم أو بلدكم.

 

أٚ ػذح  ،ذٚد ٌّب ٌّىٓ أْ رمِٛٛا ثٗ، حٍث ٌّىٕىُ رٕظٍُ ٔشبط ِذرٗ ٌَٛ ٚاحذٚال ٌٛجذ ح

.6102م ع الوالي العالوي لعاسبواألخالي  ِّزذحأٔشطخ   

 

البٌىك والجوعياث الوصزفيت وهؤسساث 

 التوىيل األصغز
 إعذاد يىم هفتىح للطلبت في فزوع البٌىك 

مقارها الربٌسٌة من خالل مجموعات، ٌمكن للطلبة زٌارة فروع البنوك الخاصة بكم أو 
لمعرفة المزٌد من التفاصٌل حول كٌفٌة القٌام باألعمال داخل البنوك التً ٌتوافر بها العدٌد 

 من األقسام والمناصب المختلفة ولمعرفة ما ٌقومون به من أعمال.
 

 تٌظين سياراث للوذارص والجاهعاث 
زاد ػٓ ربرٌخ إٌمٛد ٚوٍفٍخ إداررٙب رٕظٍُ سٌبراد ٌٍّذارص ٚاٌجبِؼبد ٌزمذٌُ ِحبض

ٚاٌزؼزٌف ثذٚر٘ب ِٚسئٌٍٛزٙب ضّٓ إٌظبَ اٌّبًٌ، ٌٚسزطٍغ اٌشجبة ِٓ خالي ٘ذٖ 

اٌطزٌمخ رؼٍُ اٌّشٌذ حٛي وٍفٍخ لٍبَ ٘ذٖ اٌّؤسسبد ثبألػّبي، ٌّٚىُٕٙ وذٌه طزح 

 األسئٍخ اٌزً لذ رثٍز فضٌُٛٙ.

 

 حملة المدخرات 

لفتح إقامة حملة مدخرات ٌستطٌع األطفال والشباب من خاللها زٌارة الفروع المحلٌة 
 حسابات التوفٌر األولى لهم بطرٌقة سهلة وسرٌعة وآمنة.

 

 أنشطة التدرب على أداء الوظٌفة 
باإلرشادات وفرص الحصول على تنظٌم أنشطة التدرب على أداء الوظٌفة وتزوٌد الطلبة 

وٌساعد وهو ما سٌعمل على إبراز وظابف وجهود مكاتب وأقسام البنك،  ،الخبرة فً العمل
 الخبرة الشخصٌة.إكتساب على تحفٌز الطلبة فً السعً وراء الوظابف المالٌة من خالل 
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تحمل سمات وعناصر تحفٌز إبداعٌة مثل: "النقود التً أحلم بها" أو  رسن هسابقاثتنظٌم  •

"البنك الذي أحلم به" أو "شجرة النقود تضم أحالمً" من أجل إستغالل المواهب الفنٌة لدى 
الطلبة ومن ثم عرض الالفتات واللوحات والصور فً معرض األسبوع المالً العالمً 

أو فً واحد من المبانً التابعة ألحد البنوك أو  الخاص بكم فً المتحف المحلى 6103لعام 

 داخل البنك المركزي.
فً موضوعات مثل "ما أهمٌة  مسابقات المقاالتالتعامل مع الكتاب الناشبٌن من خالل  •

اإلدخار؟" أو "لماذا نقوم باإلدخار؟" أو "شارك وإدخر بذكاء" أو "إذا سنحت لك الفرصة 
نوع األعمال الذي ستتبناه؟" أو "الوظٌفة التً أحلم بها  أن تكون من رجال األعمال، ما هو

فً المستقبل" أو "الفكرة التجارٌة الخاصة بً" أو "من أٌن تؤتً األموال"، وٌمكن نشر 
المقاالت الفابزة من خالل إحتفاالت األسبوع المالً العالمً على الموقع اإللكترونً 

 بابٌةالخاص بكم أو الجرابد المحلٌة أو المجالت الش

 

  أنشطة التدرب على أداء الوظٌفة 
باإلرشادات وفرص الحصول على تنظٌم أنشطة التدرب على أداء الوظٌفة وتزوٌد الطلبة 

وٌساعد وهو ما سٌعمل على إبراز وظابف وجهود مكاتب وأقسام البنك،  ،الخبرة فً العمل
 الخبرة الشخصٌة.إكتساب على تحفٌز الطلبة فً السعً وراء الوظابف المالٌة من خالل 

 

 مثال عملً من لدراسة الحالة

 (LSE)سوق لندن لألوراق المالٌة 

 

 

ِبرص افززحذ سٛق ٌٕذْ ٌألٚراق اٌّبٌٍخ ٌَٛ اٌزذاٚي ثئسُ "اإلشززان فً  02فً 

اٌّجبي اٌّبًٌ"، ٚلذ دػّذ سٛق ٌٕذْ ٌألٚراق اٌّبٌٍخ األسجٛع اٌّبًٌ اٌؼبًٌّ 

اٌحّالد، ٚفً ٘ذا اٌؼبَ لبَ األطفبي ٚاٌشجبة ِّٚثٍٛا ِٕذ ثذاٌزٗ فً اٌؼذٌذ ِٓ 

إٌّظّخ اٌذٌٍٚخ ٌّبٌٍخ األطفبي ٚاٌشجبة، ِٚؤسسخ رٛرٕٙبَ ٘ٛرسجٍز، ٚخذِخ 

اإلرشبد اٌّبًٌ، ٌٕٚبصٍت اٌزِش اٌجزٌذي ٌٍشؼت، ثذق جزص ثذء اٌزذاٚي فً 

 اٌسٛق.

 

 شركة التأمٌن
 شركتكم داخل للطلبة مفتوح ٌوم إعداد 

لمجموعات من الطلبة أن ٌقوموا بزٌارة شركتكم لمعرفة المزٌد حول كٌفٌة ٌمكن 
  تنفٌذكم لألعمال داخل شركات التؤمٌن، وجعل مفهوم التؤمٌن مؤلوًفا بالنسبة لهم.

 

 زٌارات للمدارس والجامعاتتنظٌم  
تنظٌم زٌارات للمدارس والجامعات لتقدٌم محاضرات عن تارٌخ النقود وإدارتها 

 هذه خالل من الشباب وٌستطٌع المالً، النظام ضمن ومسبولٌتها بدورها والتعرٌف
 الخاصة بها، األعمالتنفٌذ ب المإسسات هذه قٌام كٌفٌة حول المزٌد تعلم الطرٌقة

 .فضولهم تثٌرقد  التً األسبلة طرحكما ٌمكنهم 
 

 حول التأمٌنات 101ورشة عمل  
حول التؤمٌنات داخل مركز أو مدرسة أو مكتبة بالمجتمع  010إقامة ورشة عمل 

جلسة تفاعل حول التؤمٌنات المحلً لتزوٌد الشباب بالتعرٌفات األساسٌة وتقدٌم 
ٌستطٌعون من خاللها ربط سٌنارٌوهات من الواقع بوثابق تؤمٌن مختلفة، حتى 

 مجالً المدخرات واألمن.ٌتسنى لهم فهم الدور الذي تلعبه التؤمٌنات فً 
 

 متعددة إقامة مسابقات 
لتحفٌز وتشجٌع القوى الشابة فً بلدكم وجعلها ضمن إقامة مسابقات متعددة 

 الموضوعات الخاصة بكم.

شارك في هبادرة البٌل الوذرسي التابعت للوٌظوت الذوليت لواليت األطفال ! ًصيحت

 ! والشبابوالشباب  لتقذين الخذهاث الواليت لألطفال 
 

قنوات توزٌع وتقنٌات مبتكرة بهدف تمكٌن األطفال والشباب مالٌا ٌستخدم البرنامج 
 بطرٌقة إقتصادٌة ومستدامة.

 
 ٌٚؼًّ اٌجٕه اٌّذرسً ػٍى رزثٍخ ِذخزي اٌّسزمجً ِٓ خالي ِب ًٌٍ:

  تعلٌم األطفال والشباب سبب وكٌفٌة اإلدخار وكٌفٌة الحصول على
 مصدر دخل؛

  األطفال والشباب من تطبٌق معرفتهم وإستخدامها من خالل بٌبة تمكٌن
 مدرستهم اآلمنة؛

 .توفٌر تقنٌة مصرفٌة مبتكرة لألطفال والشباب، إن أمكن 
 

ط التالً: ٌمكنكم زٌارة موقعنا عبر الراب

www.childfinanceinternational.org/programs/schoolbank  

 للحصول على مزٌد من المعلومات عن البنك المدرسً.
 

 بورصات األوراق المالٌة
، 6102بورصة أوراق مالٌة حول العالم فً األسبوع المالً العالمً لعام  83إشتركت 

من خالل دعوة  العالم"س البورصة حول اجرأ"دق ونرحب بمشاركتكم فً مبادرة 

األطفال والشباب لدق جرس إفتتاح بورصة األوراق المالٌة فً بورصة األوراق المالٌة 
الخاصة بكم لالحتفال بهذا األسبوع، وتشجٌعهم على إدراك التعلٌم المالً واإلشتراك فً 

 المجال المالً ومعرفة طرق كسب الرزق. 
 

من خالل إتاحة الفرصة ألعضابها وموظفٌها ونرغب فً تشجٌع بورصات األوراق المالٌة 
باالشتراك بشكل مباشر فً تنظٌم الحمالت فً مجتمعاتهم المحلٌة خالل هذا األسبوع، وقد 

 ما ٌلً: –على سبٌل المثال ال الحصر  –ٌتخذ ذلك عدة أشكال منها 
 

 اليىم وًهايته بذايتفي " دق الجزص"حتفاليت إ 
جودها، األوراق المالٌة المحلٌة لمعرفة السبب وراء وٌزور األطفال والشباب بورصات 

وكٌفٌة تنفٌذ األعمال بها، وتتاح لهم فرصة دق الجرس عند إفتتاح التداول فً البورصة 
وعند اإلنتهاء منه، وهً إشارة على بدء أو انتهاء ٌوم التداول على شرف األسبوع المالً 

 العالمً.

 الواليتسياراث إلى بىرصت األوراق تنظٌم  
دػٛح اٌّذارص ٚاٌجبِؼبد ٚاٌّجّٛػبد اٌشجبثٍخ ٌشٌبرح ثٛرصبد األٚراق اٌّبٌٍخ اٌزبثؼخ 

 حزى ٌزّىٕٛا ِٓ اٌزؼزف ػٍى وً ِب ٌخص األِٛاي ٚاٌٛظبئف ٚاألػّبي ٚاٌؼًّ اٌحز.ٌىُ 

 

 

 

http://www.childfinanceinternational.org/programs/schoolbank
http://www.childfinanceinternational.org/programs/schoolbank
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   الثالث القسم

 

 0242أسبوع المال العالمً لعام  بجائزة الفوز

GMW2016 

في األسبىع الوالي  على جائشة أفضل هؤسست هاليت الحصىلتحظىى بفزصت قذ 

 !0242لعام العالوي 

 
كل سنة مراسم لتوزٌع الجوابز إحتفااًل بجهود وإنجازات األفراد  CYFIٌعقد فرٌق 

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

 
 واإلبداع والمسابلة التمٌز التالٌة: المعاٌٌر إلى استنادً إ الفابزٌن على ختٌارناإ ٌقع

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

 !2.01 سنة جوابز أجل من حكمترش طلبات تقدٌمٌجب أن تقوموا ب وكذلك، وتقدٌر
 

 ٌمكننا أٌن ؟المشاركة الفبات 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 جوابز من النهابٌة 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 «الجوابز توزٌع وحفل 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 المعلومات من المزٌد منا نتظرواإ !تلمٌح 

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

GMW من بكاًل  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 2.01المال العالمً لعام  أسبوع
 

 تحضٌرٌة نقاشات

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

المال  أسبوع ألنشطة ستعداداإل فً نساعدكم 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 األسبلة 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،جدٌدً  تحدٌا السنة هذه للعالم نقدم
 للشباب نوجه القٌاسٌة! لألرقام ٌنٌسج موسوعة إلى ٌضاف جدٌد عالمًقٌاسً 
 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 اأٌضً  أننا إال ،GMW2016 2.01المال 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 ارابعً  اتصمٌمً  تضعوا كً خٌالكم ستخدمواإ لذلك ا،بتكارً 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 جزءً  ٌ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
 انتشارً 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 .2.01 مارس/آذار .2 إلى 01 من التارٌخ: حفظإ •

 بكم! الخاصة السنوٌة الفعالٌاتمفكرة  إلى GMWالمال العالمً 
 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 مربٌة ومقاطع اصورً  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 ٌمكنكم .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 بخٌبة 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 وبالدئ

 GMW2015 أرمٌنٌا، من مشارك شاب غرٌغورٌان، أوتار -

 

 
 على الموجودة التروٌجٌة والملصقاتاللوحات  من بعض على نظرة تلقوا ال لم

 والمإسسات اإلعالم وسابل 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 زمالبكم من تطلبوا أن ٌمكنكم ذلك، خالفو
 GMWالمال العالمً  ألسبوع سابق نشاطبمثابة  لتكون تروٌجٌة ملصقات

 
   الفعالٌات ستضافةإ 5 الخطوة

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

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

 بوقتكم! ستمتعواإ ذلك، كل من

 
 تجربتكم مشاركة 1 الخطوة

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

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

 ممٌزة مربٌة مقاطع أو اصورً  تصبح قد توٌتر على تغرٌدها ٌعاد أو فٌسبوك عل
 الشبكً! CYFI موقع على

 
 من اجٌدً  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 فعالٌة 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 لدى 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 جدواًل  ضعوا

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

هو  – النهاٌة فًاألساسً  الغرضف جدٌدة.ا أفكارً  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 المتعلقة أفكارهم على تتعرفوا كً

 حتفاالت.اإل بدء قبل والعابلة واألصدقاء والشركاء الزمالء بٌن الوعً
 

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

 تضمن مرجعٌة قابمة 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 دعوات إرسال تنسوا ال والمجموعات. األفراد وكذلك المحلٌة
 

  للفعالٌة التروٌج 1 الخطوة
 Global Money 2.01المال العالمً لعام  أسبوع لفعالٌاتتقومون بالتروٌج  حٌنما

Week 2.01 ًلجمهورمع ا للفعالٌات التروٌجالمهم جًدا  منف ها،نتنظمو سوف الت 

 من عرٌض نطاق لتعرٌف كبٌرة 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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ا عدد   أنأعتقد  األنشطة. به نظمت الذي األسلوب عن اتمام   راضٌة أنا»

 «ستٌقظواإ» قد، األنشطةتلك  فً مشاركتهم بفضل، والشباب منا كبٌر  
 «المالٌة. أمورهم فً التفكٌر فً وشرعوا

 GMW والهرسك، البوسنة من شابة مشاركة غاكو. شوكوفً، مارٌنا -

2.05  

 

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

 كامٌرات بوجود علموا حٌنما الدهشة من حالة األطفال نتابلقد إ البنوك.
 من وغٌرهم البنوك مدٌري مع للتحدث الفرصة لهم سنحتقد و، البنوك فً

قد وفً حٌاته،  األولى للمرة بنكال داخل ٌخطو بعضهم كان الموظفٌن.
 التوفٌر حساب فً دخاراإل فً وشرعواحسابات بنكٌة  فتحقاموا ب

 «بهم. الخاص الشخصً
 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 وسابل مع التواصل لجهود استجابة

 

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

المال  أسبوعحول و فعالٌتكمحول  المزٌد على لٌتعرف شخص أي تدفع
 والشباب األطفال مالٌة حركةوحول  GMW 2.01 2.01العالمً لعام 

Child & Youth Finance Movement.  
 

الرابط  زٌارة ٌرجى اإلعالم، وسابل مع التعامل عن المعلومات من لمزٌد
 اإلعالم وسابل قسموالتوجه ل www.globalmoneyweek.orgالتالً 

(Media)  

 

 اإلعالم؟ وسائل مع تتعاونون كٌف 

وهو  مجتمعكم فً به تقومون الذي الهام للعملمن أجل التروٌج  اإلعالمٌة التغطٌةإستخدام  ٌمكنكم
 2.01المال العالمً لعام  أسبوع رسالة ونشر رسالتكم وصول نطاق توسٌعما سٌعمل كذلك على 

Global Money Week 2.01! 
 

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

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

 
 أن ٌجب األسبلة. على والرد قصتكم لسرد ستعدادإ على كونوا – فعال بشكل رسالتكم توصٌل •

 على وتعتمد ومقنعة ومختصرة واضحة اإلعالم وسابل مع التواصل منشورات كافة تكون
  الرسابل. من ربٌسٌة مجموعة

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

 اشرةمب مباشرة الرادٌو على لٌذاع مقروء نص كتابة علٌكمسٌكون  حٌث مختلفة؛ إعالمٌة قنوات
 النشرة ستخدامإ أو المدونات على لتنشر جاهزة مقالة إعدادالقٌام ب وكذلك لفعالٌتكم، للتروٌج

الجرابد ب الخاصة التواصل منشورات على كمثال اإلعالمٌة حزمتنا فً المرفقة الصحفٌة
  المطبوعات.والصحف و

 
 مباشرة والمراسلٌن اإلعالم وسابل مع تواصلوا – اإلعالمٌة بالجهات تصالإ قائمة وضع •

 ٌكونس من ختارواوإ أذكٌاء كونوا تنظموها. التً GMWالمال العالمً  أسبوع بؤنشطة لتبلغوهم

 طرٌق عن مخصصة تواصل منشورات إرسالالقٌام ب وكذلك ا،كبٌرً  لفعالٌتكم تغطٌتهم حتمالإ
 الوسابل. وتلك المراسلٌن لهإالء اإللكترونً البرٌد
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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# ٌحتفل زمالإنا بضرورة 

#GlobalMoneyWeek! #GMW2016.  

   …ٌجب على األطفال والشباب أن ٌلجؤوا إلى اإلدخار من أجل 

#GlobalMoneyWeek  #GMW2016         

بتوفٌر التعلٌم المالً الضروري لمكاتبنا/مخازننا/مإسستنا نحن نقوم 

 )إحذف ما ال تراه مناسًبا معك من الثالثة خٌارات( خالل

#GlobalMoneyWeek! #GMW2016.   للحصول على مزٌد من

 …المعلومات حول الحدث الخاص بنا، ٌمكنكم زٌارة 

 دولة حول العالم فً  061ملٌون طفل وشاب من  2,3ٌشارك 

#GlobalMoneyWeek.  هٌا خذ قرارك وشاركنا اآلن فً إحتفاالت

#GMW2016 

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

#FinancialInclusion !ٌبدأ بإكتساب القدرة على اإلدخار 

#GlobalMoneyWeek #TakePartSaveSmart  

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

  !GlobalMoneyWeek# إحتفاالتنا بـ 

ٌسعى  …الحدث الخاص بنا والمتعلق بـ 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 

ٌمكنكم إستخدام حساباتكم القابمة أو ٌمكنكم اإلستعانة بزمالء أو شركاء أو متطوعٌن  –ضبٌلة 
 للتروٌج لتلك الفعالٌات عبر حساباتهم الشخصٌة.

 

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

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

المحلٌة األخرى وكذلك للبحث عن مستخدمً موقع فٌسبوك ذوي اإلهتمامات  GMWالعالمً 

 المشابهة.

 

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

ٌعمل وضع  اآلخرٌن على المشاركة أو لتسلٌط الضوء على المعلومات الربٌسٌة 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

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

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

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

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

 

ٌمكنكم إلتقاط الصور وتسجٌل المقاطع المربٌة أثناء فعالٌة أسبوع المال العالمً  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#TakePartSaveSmart إال أنه ٌمكنكم أٌضا إستخدام أكثر عالمات الربط ،

 instagood# دة ما تنشروه، على سبٌل المثال:لرفع نسبة مشاهبشكل عام إنتشاًرا 

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

#like #amzing #bestoftheday #instamood.  ٌعد إنستجرام رافًدا جًٌدا لربط ومشاركة

  منشوراتكم على موقع فٌسبوك أو توٌتر أو تمبلر أو فلٌكر.

 

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

 

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

(Media)  www.globalmoneyweek.org  موقع على 

GMW2016 ًوسائل التواصل اإلجتماع 
 !CYFI فرٌق مع وتواصلوسابل 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 والوسابط المشاركة والدول

 على لتساعدكم (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 المربٌة 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 

  .GMWالعالمً 
 

  GlobalMoneyWeek 

 الصور شاركوا .GlobalMoneyWeek@ رامإنستج علىتابعونا 

 مستخدمٌن GMWالمال العالمً  بؤسبوع الخاصة المربٌة 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 ملٌبة التقارٌر هذه العالم. حول دول عدة فً جهات نظمتها التً العدٌدة والفعالٌات األنشطة
المال العالمٌة  بؤسابٌع ومجتمعاتهم والشباب األطفال حتفالإ كٌفٌة عن رابعة 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 5
 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  2

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

 )والقابمةالطرق العامة  فً والمشاة وجٌرانكم وأصدقابكم وعابلتكم وزمالبكم
، ثم تقومون عرٌض بقلمٌقوموا بالكتابة علٌها  كً نهاٌة!( ال ما إلى تمضً

 ضخمة مجموعة مع تتعاونون كنتم إن ها.نٌحملو 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 7
 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 
 

 

 
 إلى باإلضافة بفعالٌتكم تتعلق معلومات الصحفٌة النشرة تضم أن ٌجب

 Global Money Weekالمال العالمً  أسبوعحول  أساسٌة معلومات

 وسابل مع التواصل خالفب اأٌضً  ٌمكنكم .حول المإسسة الخاصة بكم وكذلك
 القنوات مثل األخرى اإلعالمٌة الروافد مع التواصل، أن تقوموا باإلعالم
 هذا الصحفٌة النشرة نموذج تعدٌل علٌكم ٌتعٌن المحلٌة. والصحف اإلذاعٌة

 سوف التً Global Money Weekالمال العالمً  أسبوع أنشطة ٌالبم كً

 ونرجوالمستهدفٌن،  األطفال وعدد واألماكن التوارٌخ تحدٌد تذكروا تنظموها.
 ا.أٌضً  CYFI فرٌق مع ذلك مشاركة منكم

 
  المالٌة المؤسسات مع للتواصل خطاب نموذج 0

 رابعة طرٌقة األخرى المالٌة والمإسسات المال وأسواق البنوك زٌارة تعد
 .من خاللها أعمالهابإدارة  الجهات هذهالكٌفٌة التً تقوم  األطفال ٌتعلم كً

إلى مثل تلك  تثقٌفً لقاء عقد أو زٌارة لطلب خطاب نموذج إرسال ٌمكنكم
  .الجهات

 
 الحكومٌة الجهات مع للتواصل خطاب نموذج 8

 بؤهمٌة الوعً مستوى رفع على بلدكم فً الحكومٌة الجهات تشجٌع ٌمكنكم
 أو لألطفال ذلك كان سواء، قتصادٌاإ المواطنٌن وتثقٌف المالٌة األمٌة محو

 ٌكون أال على تعمل كً السٌاسٌة للجهات احافزً  األمر هذا ٌمثل للشباب.
 المالً. المجال عن بعٌدٌن الشباب

 
 Global Money Weekالمال العالمً  ألسبوع مرجعٌة قائمة 4

 الجدول متابعة على مساعدتكمهو  المرجعٌة القابمة هذه من الغرضإن 
المال العالمً  أسبوع حتفاالتبإ ستمتاعاإل تضمنوا كً الزمنً Global 

Money Week بنجاح!   

 

 

  للطباعة قابلة تروٌجٌة مصادر المطبوعات: حزمة
 

 أنها حٌث اإلرشادي، للدلٌل إضافٌة مستندات المطبوعات حزمة تمثل
المال العالمً لعام  أسبوع لفعالٌة التروٌج أعمال إدارة على ستساعدكم

6102 Global Money Week 6102 ًتحتوي تنظموها. سوف الت 

 إلى باإلضافة للطباعة قابلة تروٌجٌة مصادر على المطبوعات حزمة
 المعلومات ستخدامبإ تخصٌصها ٌمكن كً صممت خطابات نماذج

 النماذج هذه تنظموها. التً والفعالٌة منظمتكم أو بمجموعتكم المتعلقة
 ولٌس المحتوى على التركٌز ٌمكنكم حتىعلٌكم،  الوقت توفر سوف

 الصٌغة.

 

 المطبوعات؟ حزمة إلى 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
 التروٌج طرق أفضل أحد المحلٌة اإلعالم وسابل مع التواصلٌعد 

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

 
 

 Global Moneyالمال العالمً  أسبوع شعارات
Week 

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

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

 وخالفه. والمفكرات الرصاص
 

المال العالمً  بأسبوع المتعلقة اشٌوع   األكثر األسئلة

GMW األسبلة كافةحول  إجابات ٌقدم صفحتٌن من ٌتكون منشور هو 

 البٌانٌة والرسوم الحقابق عن عامة فكرة لكم وٌقدم باألسبوع المتعلقة
 أسبوعكافة التفاصٌل حول  ختصاربإ المنشور هذا ٌشرح .IFYC ومنظمة

ه، واألشخاص الذٌن عقدوتوقٌت  Global Money Weekالمال العالمً 

 !لغات بعدة متاح األسبوع. هذا خالل ٌجريٌمكنهم المشاركة، وتوضٌح ما 
 

 GMW 6102المال العالمً لعام  أسبوع منشور

 فً ستخدامهإ ٌمكنكم صفحتٌن من ٌتكون منشور هو 6102

 6102المال العالمً لعام  ألسبوع السابقة الفعالٌاتالجزء الخاص ب

GMW2016 ًالوعً مستوى ورفع لألسبوع التروٌج ٌمكنكم ك 

 لغات! بعدة متاح األسبوع! هذا عن

 

 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

بإستحداثها، وهً  (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  ًستخدامبإ للشباب ٌسمح حٌث والكبار الشباب بٌن اجسر 

 آرابهم. ونشر تجاربهم لمشاركة المنصة
 

 CYFIمنصة  وجوابز 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 خالل من قتصادٌةاإل المعرفة
 Economic – قتصادٌاإ المواطنٌن )تثقٌف الرزق كسبالقدرة على و

Citizenship Education) لألطفال مالبمة 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 
 ةاآلمن مدارسهم إطار فً معارفهم تطبٌق من والشباب األطفال تمٌكن >
 والشباب لألطفال امتاحً  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 قابمة التجرٌبٌة المشارٌع دولة. .8 من

 

 :CYFI منظمة تنظمها مبادرات 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 501 :0245 لعام GMW مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع المال العالمً

 دولة. 021 فً نشاط ...8 من وأكثر، منظمة 212 خالل من، وشاب طفل
 ملٌون 8 :0241 لعام GMW مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع المال العالمً

  .دولة 003 فً نشاط ...2 من وأكثر منظمة .12 خالل من وشاب طفل
 ملٌون 0 :0248 لعام GMW مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع المال العالمً

 .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 01 سن بٌن

، التجارٌة بالمعارف تسلٌحهم وكذلك البعض ببعضهم 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 بؤنشطتكم 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 رابدة (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 األنظمة شكل تغٌٌر ولٌةمسب 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 0110 • 03261رقم:  برٌد صندوق

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

 

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

www.globalmoneyweek.org/Information/contact.html 

 

 

 

 


