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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؟

أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ ٘زا ٌٍّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ اٌّٙزّخ  د١ًٌخقـ 

 ؽزشان يٟ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ ثبإل
  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 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 قدمٌ 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 لعثورا ٌمكنكم 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 كنناٌم، وكذلك المطلوبة 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
  !الٌومبدًءا من  ،أفضل مستقبل

 
  األموال؟ تقوم بإدخار هل
  ؟م اإلسراف فً الماءعد 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 باإلدخارٌ منا فرد كل
  .منا فرد ألي مشرق مستقبل تؤسٌس علىٌساعد  بذكاء التوفٌر إن .حٌاتنا من اكبٌرً  اجزءً  التوفٌر

 

 ،الٌة العالٌةأصحاب القدرات الم 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 وعائالتهم ألنفسهم إٌجابٌة أمور تحقٌق على همتساعدذلك من م ٌمكننافسوف  ،لشبابوا  

 

 

 

 

 

 

 

 بعض اإلقتراحات للمساعدة على خلق األفكار
لبئُ ثبٌفؼً، أٚ ِٓ خالي اٌزخط١و  خالي ؽذس ِٓ ٔنّبَاإل ٠ّىٕه - ؽذن ٟ٘ اٌغّبء

 !ثه اٌخبفخألٔؾطخ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ 

 ٚصاسحٌّب١ٌخ، ٚا ٚصاسحإٌٛاة، ٚ ِغٍظ يٟ اٌطالث١خ بٌغّبػبداٌزشؽ١ت ث•  اىشٌاراث

اٌغجت ٚاٌى١ف١خ  ِؼشيخ ِٓ ٠زّىٕٛا ؽزٝ ٚاٌش٠بمخ، اٌؾجبة ؽؤْٚ ٚٚصاسح ،ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ

  ِٓ خالٌٙب اٌغ١بعخ اٌمشاساد رخبراٌزٟ ٠زُ إ

 ِٛام١غ ؽٛي سعُ ِغبثمخ رٕظ١ُ أٚ ِمبي،أٚ ػًّ  اٌم١بَ ثأخز فٛسح•  واإلبذاع اىفِ

 اإلثذاػ١خأعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ 

 رٕظ١ُ•  بٌّبيث ِزقٍخ رىْٛ ِٛام١ؼٙب خبفخ ِؼبسكثؼًّ  اٌم١بَ•  سابقاثوٍ أىؼاب

 ٠ج١غ ؽ١ش ِٕبيغخ ِؾشٚع رغبسٞ ل١بدح•  ِزؼٍك ثّغبثمخ إثزىبساد ِٕزغبد عذ٠ذح ِؼشك

  ٚاؽذ وفش٠ك إٌّزغبد اٌطالة

ؽزٝ ٠زّىٕٛا ِٓ  ٕقبئؼث اٌطالة ٌزض٠ٚذ ٍُِٙ ؽذ٠ش ثشٔبِظ ػمذ•  واىَشزوػاث اىتؼيٌٍ

  األػّبيبٌُ دخٛي ػ

("2ألشا اٌّض٠ذ يٟ "اٌمغُ سلُ )

 

 

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

 
 معائالتكلخوض 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 

 ِٓ األهفبي ٚاٌؾجبة ٍيٍوُ 1

 ػذد اٌّؤعغبد 400

 دٌٚخ 80

 

2014 

 ِٓ األهفبي ٚاٌؾجبةٍالٌٍِ  3

 ػذد اٌّؤعغبد 490

 ِٓ األٔؾطخ +2000

دٌٚخ 441  

2015 

 ٓ األهفبي ٚاٌؾجبةِ ٍيٍوُ 5.6

 ػذد اٌّؤعغبد 962

 ِٓ األٔؾطخ +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 المالا ٌتعلق بؤمور كل م 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 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 راألفكاأن 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
 
 ؟GMWال العالمً أسبوع الم 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 داتعا 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 اٌمكنن 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 توالمإسسا 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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اٌضبٟٔ اٌمغُ    
  6102ِضبي ػٓ األؽذاس اٌزفبػ١ٍخ ألعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ ٌغٕخ 

 

 المٌزانٌة التشاركٌة 

 ٚرٌه ثمقذ لزقبد٠خاإل اٌّٛاهٕخ يٟ اٌؾجبة ٚإؽشان ٌزضم١ف ل١ّخ ٚع١ٍخٟ٘ 

، اٌغ١بعبد الٌٙب سعُِٓ خ زُر اٌزٟ اٌطش٠مخ يُٙٚ اٌمشاس فٕغ يٟ ثفؼب١ٌخ إؽشاوُٙ

   ػٍٝ اٌغٛأت اٌّخزٍفخ ثبٌجالد اٌمشاساد ٘زٖ رأص١شِذٜ ٚ

 

 ِٓ ِغّٛػخ ِٕؼ ٠زُ ؽ١ش اٌزؾبسو١خ، اٌّٛاصٔخ أعً ِٓ ؽجبثٟ ؽٛاس رؼمذ ال ٌُ

 اٌّؾبس٠غ خز١بسإ ُٙ ثؼذ رٌه٠ّىٕ، ؽ١ش اٌّبي ِٓ ِجٍغ ٠ٓاٌّخزبس اٌؾجبة اٌّؾبسو١ٓ

 اٌذٚسح ٘زٖ رمذَٚ لزشاؽبداإلِٓ  لبئّخ ث١ٓ ِٓ ٌٙب، اٌّبي رخق١ـ ٠زُ اٌزٟ

 :يشؿ ػذح اٌزفبػ١ٍخ

 

 ُسح اٌؾىُ، إدا اٌزٟ رؼًّ ثٙب ى١ف١خاٌ اٌّؾبسن اٌؾجبة ِٓ ِغّٛػخ رؼ١ٍ

 ٚاإلل١ٍّٟ اٌٛهٕٟ اٌّغزٜٛ ١ّضا١ٔخ ػٍٝاٌ رخق١ـوزٌه و١ف١خ ٚ

 اٌّبٌٟ إلٔفبقؽٛي ا اٌزخط١و إٌٝ اٌؾبعخ يُٙ رؾغ١غ 

 ٓٚاٌؾىُ اٌذ٠ّمشاه١خ اٌّذاٌٚخ ِٛمٛػبد يٟ اٌغذ ٔبخجٟ رن١ّ 

 رقٕغ رأص١ًشا  اٌزٟ اٌمشاساد يٟ ٌّغبّ٘خثب ٌُٙ ٚاٌغّبػ اٌؾجبة رؾغ١غ

 !ِغزّؼ١ب ٍِؾٛظ

 

 ٚصاسح ِضً - ٠غت ػ١ٍىُ اإلؽزشان ِغ اٌذٚائش اٌؾى١ِٛخ راد اٌقٍخ! ّصٍحت*

 يٟ بدٌٙب٠ؼ ِب أٚ ٚاٌؾجبة، ألهفبيثب اٌّؼ١ٕخ ٛصاسحٚاٌ اٌّب١ٌخ ٚصاسحٚ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ

 !ُ٘ ِغ عٙٛدوُ ي١ّب ٠زؼٍك ثأعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟعٙٛد ٌشثو - ُثٍذو

ِٓ خالي  اٌّغبثمبد يٟ اٌفبئض٠ٓرؾذ٠ذ ٚاإلػزشاف ثبٌّٛا٘ت اٌؾبثخ  ! ّصٍحت*

 !ٍذنجث 6102ثغٛائض أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ ٌؼبَ  خبؿ ؽزفبيإ

 

 

  رسمٌة مناقشة أو عام جتماعإ عقد 

 ِغزٜٛ ٌشيغ سع١ّخ ِٕبلؾخ أٚ ػبَ عزّبعإ ػمذ - ٚاٌؾجبة عبداٌغ١ب ٚامؼٟ ِغ اٌزؼبًِ

ِٕبعت  ٚلذ رخط١و ، إمبيخ إٌٝٚاٌؾجبة بألهفبياٌّزؼٍمخ ثاٌّب١ٌخ  اٌمنب٠ب ؽٛي اٌٛػٟ

وزٌه ٚ ،ِٓ أعً أْ ٠زّىٕٛا ِٓ إ٠قبي ِزطٍجبرُٙ إ١ٌىُ  ّغزغاٌ ٌٍؾجبة ٠ّىٓ ؽ١ش ٌٍّٕزذٜ،

 .ِٕطمزُٙ يٟ اٌغ١بعبد بٔؼٟٚف اٌمبدح ِغ األيىبس رجبدي١ٌزّىٕٛا ِٓ 

 

 المدارس زٌارة 
 ٚاألؽخبؿ اٌّشوض٠خ، اٌجٕٛن ٛاِؾبيظٚ   ،ْاٌغ١بع١ٛ - اٌّذاسطٌض٠بسح  اٌم١بَ ثخطو

 ؽ١برُٙ ؽٛي اٌطالة ِغ ؽزٝ ٠زّىٕٛا ِٓ اٌزؾذس ادبٌٛصاساٌزٕف١ز٠خ ث اإلداساد ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ

 ٚاإلثذاع ٚاٌزؼٍُ ١ٌٛخئٚاٌّغ خق١خاٌؾ بٌز١ّٕخث ١غ اٌزٟ رزؼٍكماّٛاٌ ِؤوذ٠ٓ ػٍٝ ا١ٌّٕٙخ،

 .ٚاٌّبي ٚاٌزخط١و دخبسٚاإل اٌغّبػٟ ٚاٌؼًّ

 

 ٍفتوذ ٌوً تْظٌٍ 

 ِجبٟٔ ص٠بسح ٍؾجبةٌ ؽ١ش ٠ّىٓ اٌجشٌّبْ يٟ اٌؾجبة ِٚغّٛػبد ٌٍطالة ِفزٛػ ٠َٛ رٕظ١ُ

 ؽؤْٚ ٚٚصاسح ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ٚصاسح ٚ اٌّب١ٌخ ٚصاسح ِضً - اٌقٍخ راد اإلداساد أٚ اٌجشٌّبْ،

 ٚوزٌه ،ػًّ رٍه األِبوٓ و١ف١خ ؽٛي اٌّض٠ذ ِؼشيخٚ رٌه ؽزٝ ٠زّىٕٛا ِٓ   - ٚاٌش٠بمخ اٌؾجبة

اٌغ١بع١خ اٌمشاساد اٌى١ف١خ ٚاٌغجت ٚساء إرخبر  

 

 

 بل اىخاصت ّشةتتذػٌ األ قتزاحاثإ
 !ًٍؼا أو قٌ باإلثٍِْ! ّضٌ إىى األّشةت اىؼاىٍَتوإبذأ ّشاطاً ٍحيًٍا أو إ! شارك

أٚ ػذح  ،ؽذٚد ٌّب ٠ّىٓ أْ رمِٛٛا ثٗ، ؽ١ش ٠ّىٕىُ رٕظ١ُ ٔؾبه ِذرٗ ٠َٛ ٚاؽذٚال ٠ٛعذ 

 .6102م ع اىَاىً اىؼاىًَ ىؼاسبواألخالي  ِّزذحأٔؾطخ 

 :رؾزٛٞ ػٍٝ ؽشػ ٌزٌه ألغبَ 8 ٠ٍٟ ٚي١ّب
  :ِب ٠ّىٕه اٌم١بَ ثٗ خالي أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ ٚ و١ف ٠ّىٕه إؽشان ❶
 ٚاٌؾجبة اٌطالة ❷
 األِٛس ١ٌبءٚأٚ ا٢ثبء ❸
 اٌّذٟٔ اٌّغزّغ  ❹
 ٚاٌّذاسط اٌّؼ١ٍّٓ  ❺
 اٌّب١ٌخ اٌّؤعغبد  ❻
 اٌؾشوبد  ❼
   ٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ ٌألهفبي ٚاٌؾجبة زٛي١ش اٌ أٚ اإلٔنّبَ ٌألٔؾطخ اٌؼب١ٌّخ ❽

 

اىذي ٌَنْل اىقٍاً به خاله أسبوع  ٍا ❶

 ؟اىَاه اىؼاىًَ
 

 رؼض٠ض ػٍٝ ٌٍّغبػذحؽى١ِٛخ ٚرٌه  دائشح أٚ وؾىِٛخ ثٗ اٌم١بَ ٠ّىٕه ِّب اٌىض١ش ٕ٘بن

 ٠ٍٟ ٚي١ّب  اٌذٌٟٚ ٚاٌّغزّغ اٌٛهٕٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ ٚاٌؾجبة األهفبي ٚإدِبط اٌّبٌٟ اٌزؼ١ٍُ

 :اٌزٟ ٠ّىٕه اٌزخط١و ٌٙب اٌزفبػ١ٍخ ٚاألٔؾطخ ٌٍفؼب١ٌبد لزشاؽبداإل ثؼل

 

 اىؼاىًَ اىَاه أسبوع حَيت تأٌٍذ!

، (اٌّشوضٞ اٌجٕه ِؾبيع أٚ اٌٛصساء ٚ ١ظاٌشئ ِضً) اٌؾىِٛخ اِّضٍٛٔزؾذس ٕ٘ب ػٓ 

 ٚإهالق اٌؼبٌّٟ، اٌّبي أعجٛع ٌؾٍّخ سع١١ّٓ ِغئ١ٌٛٓ/  ٚاٌز٠ٓ ٠ّىٓ أْ ٠قجؾٛا سػبح

ِضً  اٌجالد يٟ ِىبْ سِضٞ/  اٌّشوضٞ اٌجٕه ِٛلغ يٟ فؾفٟ ِؤرّشِٓ خالي  اٌؾٍّخ

 د٠ٛاْ ػبَ إؽذٜ اٌٛصاساد 

 

 ٍستذٌزةغذاء  ٍائذة حوه ختَاػاثإ تْظٌٍ
 اٌزؼ١ٍُ ثشاِظ يٟ اٌّؾبسو١ٓ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌٛه١ٕخ اٌّقٍؾخ أفؾبة ِغ ِغزذ٠شح ِٛائذ رٕظ١ُ

أعجٛع   ٔزبئظ ػٍٝ إدخبٌٙب ٠ّىٓ اٌزٟ ٚاٌزؾغ١ٕبد اٌجشاِظ يؼب١ٌخ رم١١ُ - ثٍذن يٟ اٌّبٌٟ

 اٌزٞ اٌؼًّ ؽٛي اٌٛػٟ ِغزٜٛ ٌشيغ اٌفشفخ ٘زٖ َبغزٕٚإ اٌّبمٟ ٍؼبٌَ اٌّبي اٌؼبٌّٟ

  ُِؤعغزى ل١بدح رؾذ ،ُثى اٌخبؿ ٌؼًّا يش٠ك ثٗ لبَ

 

 تنظٌم برامج رادٌو/تلفزٌون

 اٌنٛء رغ١ٍو - هٛاي األعجٛع اٌغّٙٛس ِغ ٌٍزٛافً ساد٠ٛ/  رٍفض٠ِْٛمبثالد  رشر١ت

 !اٌّبٌٟ اٌذػُ أ١ّ٘خ ؽٛي اٌٛػٟ ٔؾش يٟ ٚ اٌّغبػذح عٙٛد ِٓ رجزٌٛٔٗ ِب ػٍٝ
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 اىَذًّ اىَدتَغ إشزاك ❹
 ػٍٝ ٚاٌّغزّؼبد األيشاد ِذخاًل أِبَ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ظّبدِٕ رمذَ ِب بغبٌجً 

 ِغاألعجٛع اٌّبٌٟ اٌؼبٌّٟ  أٔؾطخ سثو ٘زا اٌّذخً ٠ز١ؼ، ٚاٌؾؼجٟ اٌّغزٜٛ

 إدساط ٚمّبْ أوجش عّٙٛس إٌٝ ٌٍٛفٛي ٌفشفخٚ٘ٛ ِب ٠ٛيش ا اٌّذٟٔ اٌّغزّغ

  ٚاٌّقبٌؼ ٚاٌخٍف١بد اٌطٛائف ِخزٍف ِٓ إٌبط

 

 اىؼَو وورش ذروصاى ٍِ سيسيت تقذٌٌ 

 ػٍٝ رٕطٛٞ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّٙبساد ػٓ هش٠ك األهفبي رؾغ١غ يٟ اٌذٚساد ٘زٖ رغبػذ

 :ِٚٓ األِضٍخ ػٍٝ رٌه  اٌؼ١ؼ ٚعجً اٌّبي

 ثذءأٚ " ،"ؾ١ىبداٌ ديزش يٟ اٌزٛاصْ رؾم١ك و١ف١خأٚ " ،"ِقشيٟ ؽغبة يزؼ و١ف١خ"

   إمبيخ إٌٝرٌه إٌٝ ِٚب ،"ٚظ١فخ ػٍٝ ٌٍؾقٛي ثطٍت اٌزمذَأٚ " ،"اٌزغبسٞ إٌؾبه

 أْ ٠ّىٓ ِٚبرا اٌجٕٛن، ٙبرمذِاٌزٟ اٌّب١ٌخ  إٌّزغبد ؽٛي إػال١ِخ ػًّ ٚسؽخ ػمذ

 اٌؼًّ ٚسػ ٔؾش ػٍٝ حغبػذاٌّ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ٌّٕظّبد ّىٓ، وّب ٠ٍؾجبةٌ ٗؼ١ٕر

  اٌّؾ١ٍخ إٌّبهك أٚ ثؾىً ػبَ إٌّبهك ِخزٍف يٟ عزنبيزُٙإ يٟ ٚاٌّغبػذح

 

 !اىشبابوالدولً لألطفال  اىتَوٌوأّشةت ٍْظَت فٍ اإلّخزاط يشبابى ٌَنِ! ّصٍحت 

 إعشاءاد رخبرٚرٌه إل ٚاٌؾجبةٌألهفبي اٌذٌٟٚ  اٌز٠ًّٛرُ إٔؾبئٙب ِٓ لجً  ِٕقخ ػٓ ػجبسح ٟ٘

 ؽٛي أؽذس هالعإ ػٍٝ ثبْ ٠ىٛٔٛا ٌٍؾجبة رغّؼ، يٟٙ اٌز٠ًّٛ ِغزمجً رؾى١ً إػبدح يٟ يؼبٌخ

وّب ٠ؼًّ اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ   اٌؼبٌُ أٔؾبء ع١ّغيٟ  ٚاٌؾجبة هفبيٌأل اٌّب١ٌخ اٌؾشوخ ٔؾبهبد

 ٚاٌؾجبة األهفبي رؾغ١غ ٠زُ ؽ١ش اٌمشاس، ٚفٕبع اٌؾجبة ث١ٓ وغغش بأ٠نً  ٚاٌؾجبةٌألهفبي 

 .آسائُٙ ػٓ ٚاٌزؼج١ش اٌخجشاد، ٌزجبدي إٌّجش ٘زا ِٓ عزفبدحاإل ػٍٝ

التموٌل الدولً  عزّبػبدإ ؽٛي ٠ذاٌّض ٌّؼشيخ اىشبابوالتموٌل الدولً لألطفال  ِٛلغ صس

 يٟ ٚاٌزذس٠ت ،اىشبابالتموٌل الدولً لألطفال و ٌغٕخٚ ،اٌّزبؽخ غٛائضاٌٚ اىشبابلألطفال و

  www.cyfiyouth.org  اىشباب التموٌل الدولً لألطفال و ِٕظّخ

CYFIYouth @CYFIYouth 

 

 األٍور وأوىٍاء اَباء إشزاك ❸

 أهفبٌُٙ، أٔؾطخث ي١ّب ٠زؼٍك اٌمشاس فٕبعُ٘  األؽ١بْ ِٓ وض١ش ٟي األِٛس ٚأ١ٌٚبء ا٢ثبء٠ىْٛ 

أٔؾطخ أعجٛع  يٟ اٌّؾبسو١ٓ األِٛس ٚأ١ٌٚبء ا٢ثبء٠ٚؼًّ إدِبط  ٠زٍمٛٔٙب اٌزٟ اٌّؼشيخرغبُ٘ ٚ

ًِ  نٟرغّؼ ثبٌّ وج١شح يشفخ ، ػٍٝ رٛي١شثه خاٌخبف اٌّبي اٌؼبٌّٟ عبع١بد بألاإلٌّبَ ث ٔؾٛ بلذ

 !ثٍذن يٟ ٌٍؾجبة بدٞلزقاإل ذػُٚاٌ اٌّب١ٌخ

 ػًّ اٌم١بَ ثٛسػ

 ٚأ١ٌٚبء ا٢ثبء وً ِٓ ث١ٓٚٔؾش٘ب  لزقبد٠خاإل اٌزجؼ١خ رذس٠ظ أ١ّ٘خ ؽٛي اٌٛػٟ ِغزٜٛ سيغ

 ِغزّؼُٙ ٚيٟ إٌّضي يٟ اٌّب١ٌخ األ١ِخ ِؾٛ ٌزؾغ١غ اعزؼذادً إ أوضش ا٢ثبء ٠ىْٛ لذ – األِٛس

 خ اٌّؾ١ٍ ٚاٌغّبػبد ٌّذاسطٚا اٌشع١ّخ اٌذٚائش لجً ِٓ اٌذٚساد ٚرٌه ػٕذ إلبِخ

 

 أالسٍت  باىَواد اَباء تشوٌذ 

اإلٌّبَ  أثٕبئُٙ رؼ١ٍُ ُٙ ِٓ خالٌٙب٠ّىٕاٌزٟ  ١خى١فٌُٙ اٌ رؾشػ اٌالصِخ اٌزٟ ثبٌّٛاسد ا٢ثبء رض٠ٚذ

 اٌّفشداد ِٓ أِضٍخ ػٍٝ ٌٍؾقٛي أدٔبٖ خبٔخ إٌقبئؼ ٔظشإ - إٌّضي يٟ عبع١بد اٌّب١ٌخبألث

  ٚاٌؾجبة هفبيٌأل اٌٙبِخ اٌّب١ٌخ

 

 ىيديساث األٍور أوىٍاء دػوة 

 ألؽذ أٚ اٌؼبِخ، اٌغٍغخ أٚ اٌٛصاس٠خ اٌّخزقخ اٌذائشح إٌٝ أثٕبئُٙ إلؽنبس األِٛس أ١ٌٚبء دػٛح

 فٕغ أػّبي يُٙرغبػذُ٘ ػٍٝ  رفبػ١ٍخ عٍغخ يٟ اٌّؾبسوخ ِٓ ٠زّىٕٛا ؽزٝ اٌٛه١ٕخ، اٌجٕٛن

 .اٌّبٌٟ اٌمشاس

 ٙبرؼ١ٍّ األِٛس ٚأ١ٌٚبء ٚاألِٙبد ا٢ثبء ع١ّغاٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌّب١ٌخ  اٌّفشداد! ّصٍحت

/  ئزّبْاإل ٚثطبلبد ٚاٌفبئذح، اٌذ٠ْٛ،ٚ اٌمشٚك،ٚ ٚا١ٌّضا١ٔخ ،اإلدخبس/اإلدخبساد: هفبٌُٙأل

 لزشاكاإلٚ ّؾبسوخ،ٚاٌ ىغتٚاٌ ٚاإلٔفبق، ،ٚاألعُٙ ،عزضّبسٚاإل ،اٌنشائتٚ ئزّبْ،اإل ثطبلخ

 

 واىشباب اىةالب إشزاك❷

 ٌؾشوخ األٚعغ اٌٙذف٠ؼذ ٚ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ، أ٘ذاف ِٓ ٠زغضأ ال اعضءً  اٌؾجبةجش ٠ؼز
 ُ٘ بٌؾجبةي - لزقبد٠بِٚزّى١ٕٓ إِزؼ١ٍّٓ  ِٛاه١ٕٓ خٍك ٛ٘اٌطفٌٛخ ٚ اٌؾجبة ٚاٌؼبئٍخ 

 ِغزٜٛ ٌشيغ ثٍذن يٟ ٚاٌؾجبة اٌطالة ٌزٌه ٠زٛعت ػ١ٍه اٌم١بَ ثئؽشان اٌّغزمجً،

 .االلزقبدٞ ٚاٌذػُ ٚ اٌّبٌٟ اٌزؼ١ٍُ أ١ّ٘خ ؽٛي اٌٛػٟ

 

 إنشاء برنامج"فئة ملهمة" 
 ٚسعبيإٌبعؾ١ٓ اٌؾجبة  اٌّؾبس٠غ أفؾبة دػٛح خالي ِٓ إٔؾبء ثشٔبِظ "يئخ ٍِّٙخ"

ؽ١ش   ٚاٌغبِؼبد اٌّذاسط يٟ اٌزٕف١ز١٠ٓ اٌّذ٠ش٠ٓ ٚوجبس اٌخجشح، رٚٞ ِٓ األػّبي

 ٌؾضُٙ ٚاٌؾجبة، اٌطالة ِغ ِجبؽشحاٌخبفخ ثُٙ " إٌغبػ لقـ" ٠ّىُٕٙ رجبدي أيىبس

  أؽالُِٙ ٚظ١فخ ػٍٝ ٌٍؾقٛيٚرٌه  اٌغبد اٌؼًّ ثذء ػٍٝ

 

 دعم تبادل مجموعة من الشباب عالمٌا 

 يٟ ٌٍّؾبسوخ آخش، ثٍذ ثض٠بسحاٌز٠ٓ ع١مِْٛٛ اٌؾجبة  ٌّغّٛػبد ٚاٌّؾٛسح اٌذػُ رمذ٠ُ

 ِؾٛ األ١ِخ اٌؼًّ ػٍٝ ٚوزٌه أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌُ، خالي اٌّبٌٟ ثبٌزؼ١ٍُ اٌّزؼٍمخ األٔؾطخ

ِخققخ  ١ِضا١ٔخ ٚرؾذ٠ذ اٌخبسط، يٟاٌزٟ ع١مِْٛٛ ثٙب  األٔؾطخ خالي ِٓ ٌذ٠ُٙ اٌّب١ٌخ

 .ٌذ٠ُٙ األِٛاي إداسح ِٙبساد ٌزط٠ٛش ٌٍؾجبة يشفخ ز١ؼ، ٚ٘ٛ اٌؾئ اٌزٞ ع١ٌٍشؽٍخ

 

 

 ٍختيفت وطٍْت ٍسابقاث إطالق
 

 اٌّٛام١غ يٟ ٚإؽشاوُٙ ٍذنث يٟ اٌؾجبة ِغ ٌٍزؼبًِ ِخزٍفخ ٚه١ٕخ ِغبثمبد إهالق

 .اٌّب١ٌخ

  تحمل سمات وعناصر تحفٌز إبداعٌة مثل: "النقود التً  رسٌ ٍسابقاثتنظٌم

أحلم بها" أو "البنك الذي أحلم به" أو "شجرة النقود تضم أحالمً" من أجل 
إستغالل المواهب الفنٌة لدى الطلبة ومن ثم عرض الالفتات واللوحات 

الخاص بكم فً  6102المالً العالمً لعام والصور فً معرض األسبوع 

المتحف المحلى أو فً واحد من المبانً التابعة ألحد البنوك أو داخل البنك 
 المركزي.

  فً موضوعات مثل  مسابقات المقاالتالتعامل مع الكتاب الناشئٌن من خالل

"ما أهمٌة 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 فً المستقبل" أو "الفكرة التجارٌة 
الخاصة بً" أو "من أٌن تؤتً األموال"، وٌمكن نشر المقاالت الفائزة من 

ترونً الخاص بكم خالل إحتفاالت األسبوع المالً العالمً على الموقع اإللك

 .أو الجرائد المحلٌة أو المجالت الشبابٌة
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 بزاٍح تؼيٌٍ اىذروص اىَاىٍت ىيةالب  ػيىٍثاه 

 اىثاّوي اىتؼيٌٍ ٍستوٌاث االبتذائً اىتؼيٌٍ ٍستوٌاث اىَبنزة اىةفوىت ٍزحيت فً اىتؼيٌٍ ٍستوٌاث

 حاٌّجىش اٌخجشاد ٚسثو األعبع١خ اٌّب١ٌخ اٌّقطٍؾبد إدخبي

 أعً ِٓ ،ثٍٛغٙب اٌقغبس ٌألهفبي ٠ّىٓ ٚاٌزٟ اٌؾ١بح يٟ

 ِٙبساد رط٠ٛش رؾغ١غ، إمبيخ إٌٝ ٚاٌٛػٟ اٌزفبُ٘ رؼض٠ض

 .ِجىش ٚلذ يٟ األِٛاي إداسح

 فُٙثبٌ ٠زؼٍك ي١ّب ارؼم١ذً  أوضش لزقبد٠خإ ِفب١ُ٘ عزخذاَإ

 إٌٝ رٙذف ٓ، ؽ١شٚاٌّشا٘م١ بعًٕ  األوجش ٌألهفبي ذل١كاٌ

 عٛف ٌؾبالد عزؼذادٚاإل دخبس،إلٌ أػّك يُٙ رؼض٠ض

  اٌؼبٍِخ اٌمٜٛعٛق  إٌٝ ٔنّبُِٙإ ػٕذ اٌؾجبة ٛاعٙٙب٠

 

 بٚٔزبئغٙ ؽٛي لقـ اٌؾ١بح اٌٛالؼ١خ ع١ٕبس٠ٛ٘بد دساطإ

 اإلٔفبق أ١ّ٘خ رؼض٠ضٚ اٌجبٌغ١ٓ اٌؾجبةٚ اٌّشا٘م١ٓ ػٍٝ

 يٟ جذأرغؼً اٌؾخـ ٠ ألٔٙب االلزقبد٠خ، ٚاٌمشاساد اٌؾزس،

  ِغزمٍخ ِب١ٌخ ادلشاس رخبرإ يٟ اٌؾشٚع

 

 

 
 

 اىشباب ػيى تزمش اىتً اىَْاقشاث أو اىْذواث 

 دساع١خ ؽٍمبد ٌزمذ٠ُ ُِشايمٙ عزخذاَإ ؽٛي اٌّذٟٔ اٌّغزّغ عّبػبد رٛافً ِغ

 أٚ عزضّبساإلٚ دخبس،ٚاإل ،اإلداسح ػٍٝ رشوض اٌزٟ األِٛاي إداسح ؽٛي ِٕبلؾبد أٚ

 ؽ١برُٙ ػٓ ِٓ اٌؾذ٠ش ٚاٌؼًّ ػٍٝ رّى١ٓ ثؼل األؽخبؿ  اٌّؾبس٠غؽزٝ 

 ٚاٌزؼٍُ، ١ٌٛخ،ئٚاٌّغ اٌؾخق١خ، اٌز١ّٕخ ِضً ّٛمٛػبداٌ ػٍٝ اِؤوذً  ا١ٌّٕٙخ،

 ٚإدِبط اٌؾجبة ٚاٌّبي ٚاٌزخط١و دخبسٚاإل اٌغّبػٟ، ٚاٌؼًّ ٚاإلثذاع،

 ؽأٔٙب ِٓ سع١ّخ ِٕبلؾبد إعشاء هش٠ك ػٓ اٌّبي ؽٛي إٌّبلؾخ يٟ اٌّؾبسو١ٓ

 .اٌّٛمٛع ٘زا ٛيؽ آسائُٙ ػٓ ٌٍزؼج١ش رٍُّٙٙ أْ

 ٍَِؼزوفاى األشخاص ٍِ قتزاباإل 

ب ِب رىْٛ ٌ ًّ ٟٚ٘  دٚس اٌغف١ش، ؽخق١خ ػبِخ رٍؼت اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ّٕظّبددائ

 اٌٛػٟ ِغزٜٛ سيغ أٚ ثه اٌخبفخ األؽذاس يٟ ٔخشاهٌإل عزؼذادإ ػٍٝ رىْٛ

 !ثٍذن يٟ اٌؾجبة ٚإؽشان اٌّبٌٟ اٌزؼ١ٍُ أ١ّ٘خ ؽٛي

 

 ِٛعٙخٚاٌزٟ رىْٛ  اٌقٍخ راد ٚاٌّؤعغبد ّٕظّبداٌ ِغ اٌزؼبْٚ! ّصٍحت

 ٚاألٔؾطخ األؽذاس رأص١ش ٌزؼض٠ض ،اٌزٞ رزٛاعذ ثٗ اٌجٍذ أٚ اٌّغزّغ يٟ ٌٍؾجبة

ٌٍؾجبة  اٌّبٌٟ اٌزؼ١ٍُ أ١ّ٘خ ٚرؼض٠ض ثه اٌخبفخ  
 

 

 (ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌؾشائؼ رٌه يٟ ثّب) اٌزؼٍُ اِظثش ِغّٛػخرٛافٍٛا ِؼٕب ثخقٛؿ ! ّصٍحت*

 اٌؼبٌّٟ اٌّبي ٌألعجٛع اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ ػٍٝ ِزبؽخ أفجؾذ اٌزٟ

 :اٌزبٌٟ لزقبد٠خاإل اٌّٛاهٕخرؼ١ٍُ ِض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػجش ِٛلغ  ػٍٝ*٠ّىٓ اٌؾقٛي 

www.childfinanceinternational.org/programs/economic-citizenship-

education 

 

ًّ  وٕذ إرا *  اٌزؼ١ٍُ زط٠ٛشث اٌّزؼٍمخ اٌؾجبةوالتموٌل الدولً لألطفال ببرامج منظمة  بِٙز

 اىَواطْت تؼيٌٍ دىٍو" ثؾىً ػبَ، أٚ اٌؾجبةالتموٌل الدولً لألطفال ومنشورات  أٚ ،اٌّبٌٟ

 ه١ّىٕي "ػٍْاث اىَْاهح"،أٚ  االقتصادٌت"، اىَواطْتتقٌٍٍ ٍْاهح تؼيٌٍ "أٚ ، "االقتصادٌت

: اٌزبٌٟ ع١ًّؼب ػجش اٌشاثو ١ٙبػٍ ؾقٛياٌ

www.childfinanceinternational.org/movement/publications  

 

 واىَذارص اىَؼيٍَِ إشزاك ❺

 

 يشفخ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ يٟ إدِبعُٙ ٠ّضً – األهفبي رؼ١ٍُ ِٓ ٠زغضأ ال عضء ُ٘ اٌّؼٍّْٛ

 !األِٛاي ٚإداسح اإلٌّبَ ثأعبع١بد اٌّب١ٌخ ؽٛي اٌؾجبة ٌزؼ١ٍُ ص١ّٕخ

 ىيَذارص سٌاراث تْظٌٍ 

 ربس٠خ ػٓ ِؾبمشاد ٌؼمذ األػّبي لطبع ِّضٍٟثٛاعطخ  ٚاٌغبِؼبد ٍّذاسطٌ ادص٠بس رٕظ١ُ

 ثٙزٖ ٠ّىٓؽ١ش  اٌّبٌٟ إٌظبَ داخً ١ٌٛبرُٙئِٚغ أدٚاسُ٘ ػشك أٚ/  ٚ األِٛاي إداسحٚ إٌمٛد،

ؽٛي األؽ١بء اٌزٟ  أعئٍخ ٚهشػ اٌّؤعغبد ٘زٖ ػًّ و١ف١خ ؽٛي اٌّض٠ذ ٠زؼٍُ أْ ٌٍؾجبة اٌطش٠مخ

 .٠شغجْٛ يٟ ِؼشيزٙب

 

 اىوطٍْت اىذراسٍت اىَْاهح فً قتصادٌتاإل اىَواطْتتؼيٌٍ  إدراج 

 يٟ اٌزمذ١ّ٠خ اٌؼشٚك أٔؾأٔب - ّذاسطثبٌ خاٌٛه١ٕ إٌّٙبط يٟ لزقبد٠خاإل اٌّٛاهٕخ رؼ١ٍُ إدساط

 ٠ّىٓأدٔبٖ، ؽ١ش  اٌّج١ٕخ اٌضالصخ األعبع١خ اٌؼّش٠خ ٌٍفئبد بخق١قً  رى١١فٙب رُ ٚاٌزٟ اٌزؼٍُ، ثشاِظ

 اٌزؼ١ٍُ ٌذِظ أٚعغ خطخ ِٓ وغضء أٚ ٌطالة،ٌذٜ ا اٌّب١ٌخ ٌّؾٛ األ١ِخ رغزخذَ أْ شٚكاٌؼ ٙزٌٖ

 .اٌّذسع١خ زؼ١ٍُاٌ دسٚط يٟ اٌّبٌٟ
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التموٌل الدولً لألطفال  ِجبدسح خالي ِٓ األػّبي سعبي ِغ اٌؾشوبد سثو! ّصٍحت 

 :اٌؾجبةو

 

 اإلنترنت شبكة على نصةم !Ye عدت !لرواد األعمال من الشباب !Yeمنصة   

 على !Ye تعمل سنة. .8و 01 سن بٌن الشبابمن  األعمال لرواد موجهة

 تسلٌحهم وكذلك البعض ببعضهم العالم أنحاء كافة فً الشباب الرواد تعرٌف
 تدرٌبً وبرنامج اإلنترنت شبكة على مجتمعتكوٌن و، التجارٌة بالمعارف

 أنشطتهم تنمٌة على عدهملتسا تموٌل مصادرتحتوي على  روابطتوفٌر و
 .التجارٌة

www.yecommunity.com Ye Community @ye_community 

ب ثّؼشيخ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي ًّ منصة  طبٌعة إرا وٕذ ِٙز Ye! لرواد األعمال من  

اٌف١ذ٠ٛ اٌزبٌٟ: ػٍٝاٌشعبء اإلهالع  !الشباب  www.yecommunity.com/en/funding 

 

 

 اىشزماث إشزاك ❼

 يشفخ األػّبي ٚسعبي اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؾشوبد اٌّغبّ٘خ اٌؾشوبد ِغ اٌزؼب٠ْٚٛيش 

 إمبيخ إٌٝ  ّؾبس٠غيٟ ِغبي اٌ لذٚح ٚرؼزجش ٚٔبعؾخ ِؼشٚيخ ؽشوبد ِغ ٌٍشثو

ثذػُ  ٠غّؼ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ، ٚ٘ٛ اٌؾئ اٌزٞ يٟ اٌؾشوبد ِؾبسوخ رؾغ١غ

 ٚاإلدِبط اٌّب١ٌخ األ١ِخ ِؾٛٚ٘ٛ ِب ٠غبػذ ػٍٝ  ،اٌّغزمجً ٚسعبي أػّبي ػّالء

  ِجىشح عٓ زِٕ االلزقبدٞ

 

 اىَحيٍت اىشزماث ٍغ اىتؼاوُ 

 "ٌٍؾجبة األػّبي س٠بدح ِؾبس٠غ أينً" ؽذس ٌزٕظ١ُ اٌّؾ١ٍخ اٌؾشوبد ِغ اٌؼًّ

 - اٌؾجبة ٌذٜ األػّبي س٠بدح ٚػس جٕٟر ٘ذيٙب أْ ،ٌٍؾجبة رغبس٠خٚاٌم١بَ ثّٕبيغخ 

 !ٌذ٠ُٙ اٌّجزىشح األيىبس ٚرؾغ١غ اإلثذاع ٌزؼض٠ض سائؼخ يشفخ رٛي١ش

 ّقاش حيقاث تْظٌٍ 

 األيىبس رجبديؽ١ش ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب  اٌؾجبة األػّبي شٚادٌ ٔمبػ ؽٍمبد ١ُرٕظ

 اٌخجشح رٚٞ ِٓ األػّبي شعبيٌ ، وّب ٠ّىٓأيىبسُ٘ؽٛي  اٌّالؽظبد ٚرٍمٟ

 يٟ اٌّغزمج١ٍخ اٌّؾبس٠غ ألفؾبة اٌّؾٛسح ٚرمذ٠ُ وخ يٟ ؽٍمبد إٌمبػاٌّؾبس

  اٌجٍذ أٚ اٌّغزّغ

 عقد غذاء عمل حول ربط الشبكات 
اٌّغزمج١١ٍٓ ٚلبدح  ػّبياأل سعبيِٓ أعً إٔؾبء ؽجىخ رٛافً ث١ٓ  غزاء ػًّ ػمذ 

 اٌّجذػ١ٓ ث١ٓ ٌٍشثو اٌفشفخ رٌه ز١ؼ٠ أْ ٠ّىٓ ؽ١ش - ِغزّؼه يٟاٌّجبدسح 

  اٌّؾٛسح ٚرمذ٠ُ األيىبس رجبدي ٚرّى١ُٕٙ ِٓ  إٌبؽئ١ٓأفؾبة األػّبي ٚ ١ٌٕٓبؽئا

. 

 

 ألهفبيٌ ٠ٓ ٚاٌزٟ ٠ّىٓاٌغ١ذ ٌّٛظف١ٓٚاٌم١ُ اٌزٟ ٠زؾً ثٙب ا اٌّٙبساد! ّصٍحت

 :ِٓ خالٌٙب أوضش اٌزؼٍُ ٚاٌؾجبة

•  ١ٍخاٌزؾ١ٍ اٌجؾش ِٙبساد( • ٚاٌىزبثخ ٚاٌزٛافً عزّبعاإل) اإلػال١ِخ ّٙبساداٌ •

لذساد اٌزؼٍُ ِغ •  ثؾىً ِزٛاصٞ ِزؼذدح أ٠ٌٛٚبد إداسح/ •  اٌزى١ف/  اٌّشٚٔخ

/  اٌزخط١و•  اٌزٛػ١خ/  اٌضمبيبد رؼذد•  اإلداس٠خ اٌّٙبساد/  اٌم١بدح•  ا٢خش٠ٓ

 اٌزٕظ١ُ

 اٌٍغبد•  اٌغّبػٟ اٌؼًّ•  اإلثذاع/  إٌّطك/  اٌّؾىالد ؽً •

 

 اىَاىٍت اىَؤسساث إشزاك ❻

 

ػٍٝ ٚ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌُ، ؽزفبالدإ يٟ ؽ٠ٛ١خ ػٛاًِ ٚاٌجٛسفبد اٌزأ١ِٓ ٚؽشوبد ٕٛناٌجرؼزجش 

 أْ ٔنّٓ ٘ٛ ٘ذيٕب - اٌؾجبةالتموٌل الدولً لألطفال و ؾشوخإٌطبق األٚعغ، يٟٙ ػٛاًِ ؽ٠ٛ١خ ٌ

 اٌّؤعغبد ِغ زٛافًاٌ يىشح خ ؽ١ش أْاٌشع١ّ خاٌّب١ٌ ّؤعغخاٌ إٌٝ اٌٛفٛي ؽك ؽبة ىًٌ

  ثٍذن يٟ لزقبدٞاإل ٚاٌذػُ عبع١بد اٌّب١ٌخبألاإلٌّبَ ث أ١ّ٘خ رؼض٠ض يٟ األصش ػظ١ّخرىْٛ  اٌّب١ٌخ

 دخارإ حَيت إخزاء 

 اٌزٛي١ش ؽغبثبد ٌفزؼ اٌّؾ١ٍخ اٌفشٚع ص٠بسح ٚاٌؾجبة ٌألهفبي ٠ّىٓ ؽ١ش ادخبس، ؽٍّخ إعشاء

  ٚإِٓخ ٚعش٠ؼخ عٍٙخ ثطش٠مخ ثُٙاٌخبفخ  األٌٚٝ

 

  اىَاىٍت راقاألو فً أسواق"اىدزص دق"

جودها، وكٌفٌة ٌزور األطفال والشباب بورصات األوراق المالٌة المحلٌة لمعرفة السبب وراء و

تنفٌذ األعمال بها، وتتاح لهم فرصة دق الجرس عند إفتتاح التداول فً البورصة وعند اإلنتهاء 

 المًمنه، وهً إشارة على بدء أو انتهاء ٌوم التداول على شرف األسبوع المالً الع

.  

 

 "010 اىتأٍٍِ" ػَو ورشت 

حول التؤمٌنات داخل مركز أو مدرسة أو مكتبة بالمجتمع المحلً لتزوٌد  010إقامة ورشة عمل 

جلسة تفاعل حول التؤمٌنات ٌستطٌعون من خاللها ربط الشباب بالتعرٌفات األساسٌة وتقدٌم 

فهم الدور الذي تلعبه التؤمٌنات فً سٌنارٌوهات من الواقع بوثائق تؤمٌن مختلفة، حتى ٌتسنى لهم 

  مجالً المدخرات واألمن

 

 اىشباب األػَاه رواد ٍغ اىتواصو 

 ػبٌُ ػٓ ِّض١ٍٓ إٌٝ أػّبٌُٙ أيىبس ٚٔمً اٌذٚسح إٌٝ ٔنّبٌَإل اٌؾجبة األػّبي شعبياٌزشؽ١ت ث

  األػّبي
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   الثال القسم

 

 0243ام أسبوع المال العالمً لع بجائزة الفوز

GMW2016 

للدولة.  2012ٌمكنك الفوز بجائزة أسبوع المال العالمً   
 

كل سنة مراسم لتوزٌع الجوائز إحتفااًل بجهود وإنجازات األفراد  CYFIٌعقد فرٌق 

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

 
 واإلبداع والمسائلة التمٌز التالٌة: المعاٌٌر إلى استنادً إ الفائزٌن 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 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 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 لتابعةا 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 ارةزٌ ٌرجى النافعة. والمستندات المصادر ومشاركة األسئلة 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 2.01عام المال العالمً ل 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 ارائعً  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 •

 كم!ب 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 مرئٌة 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 وقع،المت
 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 رٌان،غرٌغو 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 درالمصا 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 والتواصل اللوجستٌة المهام أنإن التؤكد من 
  األمر. نهاٌة فً وناجحة ومفٌدة مرحة الفعالٌة تكون أنضمن لكم ٌ بنجاح

 
 واألهم اإلنترنت! على شاركوها المرئٌة! 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 الرسائل أو المرئٌة المقاطع أو الصور
Money Week ًوالمشاركة اإلعجاب مرات من عدد أكبر على تحصل الت 

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

 
 من اجٌدً  األمر ٌصبح تجاربهم والشركاء مالءوالز 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

 مٌمكنهف ،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

 لقب 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 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 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  أو بكافة 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»

 تفكٌرال فً وشرعوا «ستٌقظواإ» قد، األنشطةتلك  فً مشاركتهم 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 شةالده 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 التوفٌر 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، لحضورا 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 سوف
 األطفال مالٌة حركةوحول  GMW 2.01 2.01المال العالمً لعام 

  .Child & Youth Finance Movement والشباب
 

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

(Media)  

 

 اإلعالم؟ وسائل مع ونتتعاون 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 2.01 2.01المال العالمً لعام 
 

 مع التواصل أوراق كتابة فً تشرعوا أن بلق – 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 دوالر قصتكم لسرد ستعدادإ على كونوا – فعال بشكل رسالتكم 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.الجرائد والصحف وب الخاصة التواصل منشورات

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

 أذكٌاء كونوا تنظموها. التً GMWالمال العالمً  أسبوع بؤنشطة لتبلغوهم مباشرة

 منشورات إرسالالقٌام ب وكذلك ا،كبٌرً  لفعالٌتكم تغطٌتهم حتمالإ ٌكونس من ختارواوإ
 الوسائل. وتلك المراسلٌن لهإالء اإللكترونً البرٌد طرٌق عن 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# ٌحتفل زمالإنا بضرورة 

#GlobalMoneyWeek! #GMW2016.  

   …ٌجب على األطفال والشباب أن ٌلجؤوا إلى اإلدخار من أجل 

#GlobalMoneyWeek  #GMW2016         

نحن نقوم بتوفٌر التعلٌم المالً الضروري لمكاتبنا/مخازننا/مإسستنا 

 )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  6,2ٌشارك 

#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  

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

  !GlobalMoneyWeek# إحتفاالتنا بـ 

ٌسعى  …الحدث الخاص بنا والمتعلق بـ GlobalMoneyWeek# إن

 !TakePartSaveSmart# ب علىإلى تشجٌع األطفال والشبا

#GMW2016 

 

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

ٌمكنكم إستخدام حساباتكم القائمة أو ٌمكنكم اإلستعانة بزمالء أو شركاء أو متطوعٌن  –ضئٌلة 
 روٌج لتلك الفعالٌات عبر حساباتهم الشخصٌة.للت

 

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

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

موقع فٌسبوك ذوي اإلهتمامات  المحلٌة األخرى وكذلك للبحث عن مستخدمً GMWالعالمً 

 المشابهة.

 

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

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

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

أو  GlobalMoneyWeek#أو  GMW2016#النص الخاص بتغرٌداتكم، مثل 

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

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

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

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

 

 ٌمكنكم إلتقاط الصور وتسجٌل المقاطع المرئٌة 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# مشاهدة ما تنشروه، على سبٌل المثال:لرفع نسبة بشكل 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 وسائل اإلعالم وسائل التواصل اإلجتماعًلمزٌد من المعلومات عن التعامل مع 

(Media)  www.globalmoneyweek.org  موقع على 

GMW2016 ًوسائل التواصل اإلجتماع 
 !CYFI فرٌق 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 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 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 

  .GMWالعالمً 
 

  GlobalMoneyWeek 

 الصور شاركوا .GlobalMoneyWeek@ رامإنستج ىعلتابعونا 

 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 حتفاالتإو

 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 اتالشرك
 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 ةللطباع 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 ها.نٌحملو وهم لهم صورة لتقاطبإ
 علٌهاٌتم الكتابة والنماذج الحوارٌة )فقاقٌع الحوار(  من مجموعة لٌفتغ ٌ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 روتطوٌ 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 اأٌضً  ٌمكنكم .حول المإسسة الخاصة بكم وكذلك 

 الروافد مع التواصلا ب، أن تقومواإلعالم 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 واألماكن التوارٌخ تحدٌد تذكروا
 ا.أٌضً  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 رمصاد المطبوعات: حزمة
 

 ستساعدكم أنها حٌث اإلرشادي، للدلٌل إضافٌة مستندات المطبوعات حزمة تمثل

 Global 6106المال العالمً لعام  أسبوع لفعالٌة التروٌج أعمال إدارة على

Money Week 6106 ًعلى المطبوعات حزمة تحتوي تنظموها. سوف الت 

 ٌمكن كً صممت خطابات نماذج إلى ضافةباإل 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 إلى الوصول ٌمكن كٌف

  الرابط من اإلنترنتعبر  طبوعاتالم 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 التروٌج طرق أفضل أحد المحلٌة اإلعالم وسائل مع التواصلٌعد 

المال العالمً لعام  بؤسبوع ٌتعلق فٌما لمحلًا 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 صورً  لتقاطإ تنسوا ال

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

 وخالفه. والمفكرات الرصاص
 

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

 عن عامة فكرة لكم وٌقدم باألسبوع 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 تكونٌ 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

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 

 آرائهم. ونشر تجاربهم لمشاركة المنصة
 

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

 

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

 ماعٌةجتواإل المالٌة األمور حٌال الجٌد التثقٌف خالل 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 مجبرنا ٌ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 كان كلما 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 مبادرات 1
 ؟Global money Week (GMW) المًالع 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 

 لمالا 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.
 

 نملٌو 501 :0242 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 شابو 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 رائدة (CYFI) والشباب األطفال لمالٌة الدولٌة المنظمة تعد

من  عالمال 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 ولٌةمسئ عاتقنا على أخذنا وقد العالم أنحاء كافة
 ذوي مواطنٌن ٌصبحوا كً والشباب لألطفال مساعدةوال 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 مشاركةال تودون هل

 

 Child & Youth Finance International والشباب ألطفالل للشئون المالٌة الدولٌة المنظمة

  هولندا • أمستردام RA 0110 • 02661رقم:  برٌد صندوق

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

 

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

www.globalmoneyweek.org/Information/contact.html 

 

 

 

 

 


