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2 Global Money Week 

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

 نع نبذة لكم ٌوفر أنه حٌث بلدكم. فً بكم الخاصة (GMW) العالمً المال

Global Money Week والشباب األطفال مالٌة حركةالمعلومات حول  وكذلك 

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

 
 من ٌمكنه إستخدام هذا الدلٌل؟

ّشبسوخ فٟ أعجٛع ثبٌ اٌّٙز١ّٓ ب ٥ٌعبرزح ٚاٌّذاسط ٘زا اٌذ١ًٌ ِظُّ خظ١ظ  

 اٌؼبٌّٟ.اٌّبي 
  أجل: فلقد قمنا بإعداد سلسلة كاملة من األدلة من 
 

 عتبارٌةاإل لشركات

 األعمال ورواد والمتوسطة الصغٌرة الشركات

 المالٌة المإسسات 

والخرٌجٌن الجامعٌٌن والطبلب الجامعات
  والمدارس المعلمون

 الحكومٌة الجهات 

  األمور أولٌاء 

 المدنً المجتمع 

 الشباب 

 
 الدلٌل؟ هذا د ٌضٌفه إلٌكق الذي ما

على هامش تلك  المقامة حتفاالتواإل GMW أسبوع بفعالٌة تعرٌفٌا دلٌبل  هو 

 تخطٌط وكٌفٌة المشاركة كٌفٌة لكم ٌبٌن وكذلك، العالم أنحاء كافة فًالفعالٌة 
 GMW لقنوات روابط ٌقدم أنه كما، نافعة ومصادر مفٌدة معلومات وٌقدم فعالٌاتكم

 الغرض .CYFI فرٌق مع أنشطتكم مشاركة من تمكنكم التً بالكٌفٌة تتعلق وتفاصٌل

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

 القادم.
 

 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 نموذجبتعبئة  قوموا
www.globalmoneyweek.org/Information/contact.html 

 
 سوف .GMW2016#عن الطرٌقة المفضلة التً ترغبون فً المشاركة من خبللها 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 طبلعاإل ٌمكنكم

 

 0243 العالمً المال أسبوع فً بكم مرحب ا

(GMW2016) 
 

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

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

 
  األموال؟ تقوم بإدخار هل
  ؟دم اإلسراف فً الماءع على تحافظ هل
  ؟عدم اإلسراف فً إستهبلك 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

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

 

ا ٌكونوا أن ٌجب والشباب األطفال بؤن نإمن نحن أصحاب  المواطنٌن من جٌبل  جدٌد 

 وكذلك أن ٌكونوا التوفٌر أهمٌة ستٌعابإ على قادرٌن ٌكونوا وأن ،مالٌة العالٌةالقدرات ال

 تؤسٌستكون لدٌهم القدرة على  أو وظٌفة على للحصول البلزمة بالمهارات مسلحٌن

ذلك من  ٌمكننافسوف  ،لشبابوا لؤلطفال تمكنا من توفٌر الدعم لو .بهم خاص دخل مصدر

.ومجتمعاتهم وعائبلتهم ألنفسهم ةإٌجابٌ أمور تحقٌق على همتساعدم  

 

 

 

 

 

 

 

 بعض اإلقتراحات للمساعدة على خلق األفكار
 ؽذٚدن ٟ٘ اٌغّبء – ؾٛاعضاٌ أغٝ

ٔشبؽبره  اٌم١بَ ثزظ١ُّأٚ ؽزٝ  ثبٌفؼً، ّٛعٛدحاٌفؼب١ٌخ أٌؼّبَ ٌٕب ٚاٌّشبسوخ ػّٓ ٠ّىٕه ا٦

 اٌؼبٌّٟ.اٌّبي أعجٛع ثاٌخبطخ 

ششوبد ِؾ١ٍخ ٚثٕٛن ٚثٛسطبد ِٚزبؽف اٌؼٍّخ أٚ ِؤعغبد إٌٝ جخ طٌٍٍرٕظ١ُ ص٠بساد  -ص٠بساد

 ؽى١ِٛخ.

اٌّبي أٚ ٔظُ ِغبثمبد سعُ ؽٛي ِٛاػ١غ ِزظٍخ ثأعجٛع  شغغ ػٍٝ وزبثخ اٌّمب٨د -فٓ ٚإثذاع

ٚلُ ثشفؼٙب ػٍٝ  اٌّبي اٌؼبٌّٟ خبطخ ثأعجٛع أغبٟٔاٌؼبٌّٟ. شغغ ا٤ؽفبي ٚاٌشجبة ػٍٝ رأ١ٌف 

 .ا٦ٔزشٔذ شجىخ 

رزؼٍك ثب٨عزضّبس ثّىزجخ اٌّذسعخ. ٔظُ ِؼشع ثىزت ِؼشع خبص  لُ ثزٕظ١ُِٚغبثمبد. أٌؼبة 

 ِٕزغبرُٙ خ٩ٌٙبثزىبس ِٕزظ. رٌٛٝ ل١بدح ِغبثمخ إٔشبء ِشبس٠غ أػّبي ؽ١ش ٠غٛق اٌطٍجخ إٌّغبثمخ 

 .ٚاؽذ وفش٠ك

 اٌذساعخ ٚاٌّشبس٠غ.
فٟاٌجشٔبِظػٍٝوّششفبُ٘عا٤ؽفبيف١ٙب٠شبسنا٤ػّبيٌّغبيِمذِخثؼٕٛاْٚسشخٔظُ

ٌزض٠ٚذاٌٍّّٙخٚاٌّؾبػشادٌٍخطتبثشٔبِغ  ٔظُٚاٌّغزغذ٠ٓا٤ػّبيخجشاءث١ٓاٌشثؾ

اٌضبٟٔغُاٌمألشإاٌزفبط١ًٌِّٓض٠ذا٤ػّبيػبٌُغّبسٌخٛعل١ّخثٕظبئؼاٌطٍجخ

 

 العالمالحصالة األكبر على مستوى 
 على حصالة ألكبرالحالً  القٌاسً الرقم كسر إلى العام ذاه العالمٌة أنشطتنا أحدخبلل  نهدف

 العالم! مستوى
 

 عائبلتكملخوض 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 وأصدقائكم

 متر! 5058 رتفاعهاوإ متر 80.8 عرضها حصالة – الحالً عالمًال الرقم نكسر بنا هٌا حقٌقة!

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

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

2013 

 ٤ؽفبي ٚاٌشجبةِٓ ا ملٍون 1

 ػذد اٌّؤعغبد 400

 دٌٚخ 80

 

2014 

 ِٓ ا٤ؽفبي ٚاٌشجبةمالٌٍه  3

 ػذد اٌّؤعغبد 490

 ِٓ ا٤ٔشطخ +2000

 دٌٚخ118

2015 

 ِٓ ا٤ؽفبي ٚاٌشجبة ملٍون 5.6

 ػذد اٌّؤعغبد 962

 ِٓ ا٤ٔشطخ +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 خبللها كسب 

  مال.األع
 
 ؟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 األفكارأن تستمر 
على المشاركة فً تلك  وتحفٌزهم شبابال دمج وكذلك المالٌة األمٌة محو أهمٌة تعزٌز هوهنا 

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

 
 ؟GMWٌبدأ أسبوع المال العالمً  متى
 وستجري مارس/آذار. شهر من ًالثان 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 ندةومسا 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 ىإل 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

 
 ؟GMWلمً حول أسبوع المال العا المعلومات من المزٌد على طبلعاإل ٌ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 2016 0243وع المال العالمً لعام الموضوع األساسً ألسب

   «!بذكاء وفر شارك.»هو  Global Money Week 2016 0243الموضوع 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 لؤلطفالالمهم  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 خبلل  األمر؟ هذا تحقٌق ٌمكننا كٌف ولكن ا؛أمان   أكثر مستقببل  ، 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 ًبالوع تتعلق فعالٌات تنظٌم – والمدارس المدنً المجتمع •
 المال إدارة عن أطفالكم مع التحدث – والعائبلت األمر أولٌاء •
 تتعلمون! وأنتم بوقتكم ستمتعواإ – والشباب األطفال •

 

بذكاء! ٌوفر كً القادم الجٌل وساعد شارك  
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اٌضبٟٔ اٌمغُ    

 
 
 
 
 

  حالة دراسة عملً من مثال
 متجرها فً بالطبلب Burberry Amsterdamترحب شركة 

 المال العالمً أسبوع فعالٌات أثناء Burberry Amsterdam فرٌق رحب

Global Money Week 2015 من قرٌبة مدرسة من طالب 25 من بؤكثر 

 المشاهٌر من لعدد األولى بالمهنة تتعلق قصٌرة بمسابقة الفعالٌة بدأت متجرهم.
 طلب ذلك بعد ما. نقطة من ٌبدأ ناجح مهنً مسار كل بؤن وتعرٌفهم الشباب لتحفٌز

 أن مجموعة كل على وكان مجموعات. ستة إلى أنفسهم ٌقسموا أن الطبلب من
 لكل امخصص   كان أدوار. أربعة ٌشغل الذي المتجر داخل محطات 6 خبلل تتجول

 عمله على الطبلب بتعرٌف بشغف قام والذي Burberry فرٌق من افرد   محطة

 األسئلة كافة عن أجابوا وكذلك المهنً مشواره خبلل له حدثت قصة لهم وحكى
 المختلفة المتجر أقسام على محطة كل فً الطبلب تعرف الشباب. طرحها التً

 مساحٌق على عامة نظرة (2 المخزن، فً المتاح المخزون إدارة (0 مثل ومهامها

 النساء مبلبس (1 المستخدمة، الخامات على والتعرف الرجال مبلبس (8 التجمٌل،

 الطرٌقة هذه جعلت التقنٌة. (6 المرئً، التروٌج (5 الشركة، منتجات على ومثال

ا  الزٌارة من Burberry فرٌق نظمها التً والتفاعلٌة الجذابة اأمر   وجذاب ا اجد   ممتع 

 قدمت حٌث ومشجعة. قٌمة خبرة للشباب المتجر هذا زٌارة فرصة دمتوق للطبلب!
 على أفضل بشكل والتعرف العالمٌة التجارٌة العبلمةتلك  على للتعرف فرصة لهم

 .وحٌثٌاته العمل عالم

 

ٚلُ ثّشبسوزٙب  أعجٛع اٌّبي اٌؼبًٌّٟ شؼبس ا ؽش٠فخ رؾٌّزمؾ طٛس  إثمخ رظ٠ٛش! بٔظُ ِغ

ً اٌزٛاطً ا٦عزّبػٟ ٚأْ ػٍٝ ٚعبئ فٟ اٌزظ٠ٛش ِغ ا٤خش٠ٓ. ٠ّىٕه ػشع ِٛ٘جزه 

وزبة  ِغ. شبسن أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟرىْٛ عضء ا ِٓ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ اٌزٞ ٠ؾزفً ثؾذس 

ضً: "ٌّبرا ِٓ اٌُّٙ ٌٕب أْ خش٠ٓ أطذلبء ٌه ػّٓ ِغبثمخ وزبثخ ِمبي رزٕبٚي ِٛاػ١غ ِآ

سعً ٍغذ". "ٌٛ وٕذ ٌدخبس ا١ٌَٛ أِبْ إ؟ "ِب اٌزٞ عٕؾظً ػ١ٍٗ ِمبثً إدخبسٔب؟ ٔذخش

"فىشرٟ  ،"ِٕٙخ أؽ٩ِٟ اٌّغزمج١ٍخ"، ؟ "عزؼًّ ػ١ٍٗ٘ٛ اٌّششٚع اٌزٞ  ِب أػّبي،

١ّىٓ ٔشش ف ،أٚ ِذٚٔخ خػ١ب". ٌٛ وٕذ رّزٍه ِذسعخ  أٚ طؾ١فخ إعزّاٌشخظٟ ٌّششٚػٟ

 ف١ٙب. اٌّبي اٌؼبٌّٟ أعجٛعد باٌّمب٨د اٌفبئضح ػّٓ فؼب١ٌ
 

 ِؼبسع اٌىزبة

ؽٛي ِٓ خ٩ٌٙب ِؼٍِٛبد ذسعخ ؽ١ش ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ٌّأظُ ِؼبسع خبطخ ٌٍىزبة فٟ ِىزجخ 

ّؼشٚف١ٓ أْ رىْٛ ٍِّٙخ اٌػّبي ا٤ سعبي اٌزٟ رزٕبٚي ؽ١بح ىزتٍا٦دخبس. ٠ّىٓ ٌٚا٤ِٛاي 

 ٚصش٠خ ثبٌّؼٍِٛبد.  

 

  ١خِشبس٠غ ثؾض

اٌؼبٌُ"...  ؽٛي"اٌؼ٩ّد اٌّخزٍفخ ٚ  ،ؽٛي "ربس٠خ ا٤ِٛاي" ١خوٍف اٌطٍجخ ثّشبس٠غ ثؾض

ُ لب ؽٛي اٌؼ٩ّد ٚربس٠خ ا٤ِٛاي. مذَ ا٤عبرزح دسٚع  ٠ق ػ١ٕٗ ٠ّىٓ أْ بغ١إٌخ. ٚفٟ اٌ

  ٌمؼبء ٠َٛ ِّزغ.ع١ذح . ٠ّىٓ أْ رىْٛ ٘زٖ اٌض٠بسح فشطخ دثض٠بسح ِزبؽف اٌؼ٩ّ

 

 

إٌٛاة ِغٍظ أٚ اٌجٛسطبد، اٌجٕٛن، اٌّؾ١ٍخ، اٌششوبد ِغ رٛاطً   

 ص٠بسح ٌزٕظ١ُ إٌٛاة ِغٍظ ؽزٝ أٚ ٚاٌجٛسطبد، اٌّؾ١ٍخ، اٌز٠ًّٛ ثٕٛن ِغ رٛاطً

 خ٩ي ِٓ اٌّؤعغبد ػًّ و١ف١خ ٚفُٙ  ٌٍزفبػً أوجش فشطخ ٠ّٕؾُٙ ٘زا. ٌٍشجبة عّبػ١خ

ب ٠ّىٕه. فؼٌُٛٙ رض١ش اٌزٟ ا٤عئٍخ ؽشػ  اٌّؾ١١ٍٓ ا٤ػّبي ٚأطؾبة سٚاد دػٛح أ٠ؼ 

 ِغبي فٟ ِغ١شرُٙ ؽٛي اٌٍّّٙخ ٚاٌّؾبػشاد اٌخطت ٚإٌمبء اٌّذاسط إٌٝ ٌٍؾؼٛس

 ٚا٦دخبس اٌغّبػٟ ٚاٌؼًّ ٚا٦ثذاع ٚاٌزؼٍُ اٌّغزّش اٌزارٟ اٌزط٠ٛش ٚأ١ّ٘خ ا٤ػّبي،

ٚا٤ِٛاي ٚاٌزخط١ؾ .     

٤شٕطزىُ ِمزشؽبد . 

ِؼ ب ا٤ِش٠ٓ و٩ افؼً أٚ -خاٌذ١ٌٚ ٥ٌٔشطخ إٔؼُ أٚ. اٌخبص ؽذصه إطٕغ! شبسن ! 

 أٚ ر١ِ٩زوُ ِشبسوخ ٌذػُ ِٚؼ١ٍّٓ وأعبرزح إػزّبد٘ب ٠ّىٕىُ ِخزٍفخ ؽشق ػذح ٕ٘بن

2.06 ٌؼبَ اٌؼبٌّٟ اٌّبي أعجٛع إؽزفب١ٌبد ػّٓ وىً اٌّذسعخ . 

  

ا٤ِش ٌششػ اٌّمزشؽبد ِٓ أطٕبف 1 رؼُ ِغّٛػخ أدٔبٖ  ٔزوش : 

ِذسعزه فٟ ٌٗ اٌزخط١ؾ ٠ّىٕه ِب -1  

اٌذساع١خ ا٤لغبَ ِشبسوخ ٌذػُ ّٔٛرع١خ ثشاِظ -2  

ا٤ِٛس ٚأ١ٌٚبء ا٤ً٘ ِشبسوخ دػُ -3  

اٌؼب١ٌّخ ٔشبؽبرٕب ػّٓ ِؼٕب شبسن -4  

 

 ِب ٠ّىٕه اٌزخط١ؾ ٌٗ فٟ ِذسعزه -0

 ٨ ؽذٚد ٌّب ٠ّىٕه فؼٍٗ! إ١ٌه ثؼغ ا٤فىبس ػّب ٠ّىٕه رٕظ١ّٗ فٟ ِذسعزه/ ِؤعغزه

 

 اٌغٛق اٌّفزٛػ

ؽ١ش ٠ّىُٕٙ ٔظت ؽب٨ٚد  -ب ثّذسعزُٙب ِفزٛؽ  جبة عٛل  شي ٚاٌُ ا٤ؽفبظ٠ّىٓ أْ ٠ٕ

أٚ ث١غ ثؼغ  ،ِٕض١ٌب   خظٕؼٚاٌزؾف اٌّّغٛ٘شاد اٌٌج١غ ػظ١ش ا١ٌٍّْٛ، ث١غ 

ِّٙخ ػزجبس ػٛاًِ اٌّخجٛصاد. ػٍٝ ا٤ؽفبي ػٕذ ثذء ِشبس٠ؼُٙ اٌظغ١شح ا٤خز فٟ ا٦

ٟٚ٘ ؽش٠مخ ِضٍٝ  -دٚٔظُ إٌفمب ،خطؾ اٌذفٛػبد ،اٌغشد ،سأط اٌّبي ا٤عبعٟ ِضً

 . ث١ّٕب ٠ؾظْٛ  ثٛلذ ِّزغعزضّبس٠خ ٌزؼض٠ض ِٙبسارُٙ اٌّب١ٌخ ٚا٦
  

 رظ٠ٛش أٚ وزبثخ ِمبيأٚ ٔظُ ِغبثمبد سعُ 
  

-ٚ "اٌشط١ذ اٌجٕىٟ اٌزٞ أؽٍُ ثٗثذاػ١خ ِضً: "إك ِغبثمبد رزّؾٛس ؽٛي ِٛاػ١غ أؽٍ   

ا٘ت اٌف١ٕخ ٌٍشجبة ٔؾٛ سطذ اٌّٛ "شغشح أِٛاٌٟ ٚ أؽ٩ِٟ" عؼ١ب  -"ثٕه أؽ٩ِٟ" ٚ

 ب ؽ١ٍخ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ. ا٤خش٠ٓ ِٚٓ صُ ٔظُ ِؼشػ  

 

 

 

 



 Global Money Week 5 

المنظمة الدولٌة لمالٌات األطفال مبادرات  اإلنخراط فً

 CYFIوالشباب 
 CYFIالمنظمة الدولٌة لمالٌات األطفال والشباب  شباب

CYFI ٌٍ إػبدح رشى١ً ِغزمجً ػٓ ثشٔبِظ ٠ٙذف إٌفٙٛ ػجبسح شجبة، ٘ٛ ِٕجش ٝ

ٔشبؽبد  ؽ٩ع ػٍٝا٦فشطخ ١ز١ؼ ٌٍشجبة ، ؽ١ضٚاٌشجبة ٥ٌؽفبي اٌّبٌٟ اٌز٠ًّٛ 

ث١ٓ  ٠شثؾ اب عغش  . ٠ٚؼزجش أ٠ؼ  اٌؾشوخ اٌّب١ٌخ ٥ٌؽفبي ٚاٌشجبة ثّخزٍف أٔؾبء اٌؼبٌُ

اٌشجبة ٚطٕبع اٌمشاس، ٠ٚغزف١ذ ا٤ؽفبي ٚاٌشجبة ِٓ ٘زا إٌّجش فٟ رجبدي اٌخجشاد 

  ٚاٌزؼج١ش ػٓ آسائُٙ. 

الشباب والتدرٌب  ولجنة ، CYFI وٌمكن للشباب التعرف على اجتماعات و جوائز

 خبلل الروابط التالٌة: منCYFI   فً

www.cyfiyouth.org  CYFIYouth @CYFIYouth 

 

أْ رزٛاطً ف١زٛعت  ػ١ٍه  إرا وبْ اٌط٩ة ٌذ٠ه ٠ٙزّْٛ ثّغبي رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ، 

 ِؼُٙ ِٓ اٌجذا٠خ ٚرذػُّٙ.

 Ye!  ! لرواد األعمال الشباب 

Ye!  فٟٙ. عٕخ 03ٚ  63ث١ٓ ٔزشٔذ ٌشٚاد ا٤ػّبي اٌشجبة طفؾخ ػٍٝ ا٦هى 

اٌّؼشفخ  طفؾخ رشثؾ ث١ٓ سعبي ا٤ػّبي اٌشجبة ثّخزٍف أٔؾبء اٌؼبٌُ، ٚرٛفش ٌُٙ

ٔزشٔذ ٚثشاِظ ٌٍزذس٠ت ٚسٚاثؾ إٔٙب ِغزّغ دٌٟٚ ػٍٝ ا٦ا٤ػّبي، ؽٛي ِغبي 

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ فشص ٌٍز٠ًّٛ؛ ٚرٌه ٌّغبػذرُٙ ػٍٝ ر١ّٕخ ِشبس٠ؼُٙ.

www.yecommunity.com Ye 

Community @ye_community 

 

 من هنا:  شاهد هذا الفٌدٌو، !Yeعلى المزٌد من المعلومات حول صفحة للتعرف 

www.yecommunity.com/en/funding 

 

 عٛعًرطج١مبد دسدشخ  ػجش اٌشجبة ِؾبدصبد

 ٘زٖرغ١ّخ  ٠ّىٕه. عٛعًرطج١مبد دسدشخ  جشػ ا٢خش٠ٓ اٌز١ِ٩ز ِغ زٛاطًاٌ ٠ّىٓ ٌٍشجبة ٚاٌز١ِ٩ز

ػٍٝ  "إٌغَٛ ِؾبدصبد"أْ رغزف١ذ ِٓ خذِخ  بأ٠ؼ   ٠ّىٕه. "اٌشجبة ّؾبدصبد"ث ٔزشٔذا٦ ػٍٝ اٌّؾبدصبد

 ّشب١٘ش،ٚاٌ اٌّّض١ٍٓد ٚابد ٚاٌٛصاساٌؾىِِّٛضٍٟ  ِضً ،ٌززٛاطً ِغ ا٤شخبص ا١ٌّّض٠ٓ ِٛلغ عٛعً

اٌشخظ١بد  ِغ اٌزٛاطً ِٓ ١ٌزّىٕٛا وج١شح فشطخ ٌٍز١ِ٩ز ٠ٛفشثبٌزبٌٟ  ٚ٘زا...إٌخ. اٌجبسص٠ٓ ا٤وبد١١ّ٠ٓٚ

 مذَر وّب. ثشىً أوجش رشغٍُٙ اٌزٟ اٌّب١ٌخاٌّٛػٛػبد  ؽٛي ا٤عئٍخ وّب ٠ّىُٕٙ ؽشػ ،اٌزٟ ٠ّىٕٙب إٌٙبُِٙ

 خاٌخبطأعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ  ؽزفب٨دإششاوُٙ فٟ إٚا٢خش٠ٓ  صمبفبد ٚرؼٍُ اٌّؼشفخ، ٌزجبدي اٌفشطخ ٌُٙ

 !ُثى

 

 (ؽٛاس اٌشجبة  عبػخ اٌشجبة )

ٟ ِذسعزه أٚ عبِؼزه ٠٦غبد ِٕظخ ٦ٌٙبَ اٌشجبة وٟ ٠زشبسن اٌزغبسة ؽٛي س٠بدح عزؼف عبػخ اٌشجبة فإ

لُ ظشائُٙ. ٔاٌّشرجطخ ثٕفظ اٌّٛػٛع ِغ خشٜ ا٤ّٛاػ١غ اٌا٤ػّبي اٌز٠ًّٛ ِٚٛاػ١غ أخشٜ رخظٗ ٚ

ػجش لٕٛاد ٚعبئً اٌزٛطً ا٦عزّبػٟ ِٚٛلغ  سعٍٗ ٌٕبأمطغ ف١ذ٠ٛ ٌٍٕمبشبد اٌذائشح ٚجش ؽٟ أٚ رغغ١ً ِث

عجٛع.٘زا ا٤زغٕٝ ٌغ١ّغ ِزبثؼ١ٕب ا٦ؽ٩ع ػّب ٠غشٞ ؽٛي اٌؼبٌُ ؽ١ٍخ ؽزٝ ٠ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ  

 

 )خطبة أوبد٠ّٟ ِغ اٌشجبة( اٌخجشاءعبػخ 
 ٚأثؾبصُٙخجشرُٙ ٚأفىبسُ٘  ٌّشبسوخ ِٕظخ  ٓا٤وبد١١ّ٠دل١مخ( ٌّٕؼ  .2-.0) ٔظُ ؽذس عبػخ اٌخجشاء 

ٚاٌضمبفخ اٌّؼشفخ اٌّب١ٌخ. وّب ٔذػٛوُ ٌٍم١بَ ثجش ِجبشش أٚ  س٠بدح ا٤ػّبي ّبٌٟ ٌٍشجبة ٚؽٛيؽٛي ا٦دِبط اٌ

. أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟرغغ١ً ِمطغ ف١ذ٠ٛ ١ٌزُ ػشػٗ ٚاٌزغ٠ٛك ٌٗ ػجش لٕٛارٕب ٌٍزٛاطً ا٦عزّبػٟ ِٚٛلغ 

 ّجبدساد ِغ ثم١خ اٌؼبٌُ.   اٌخ ِّزبصح ٌّشبسوخ ٔزبئظ اٌجؾٛس ٚفشطٟ٘  اٌخجشاء عبػخ 

 .بوٓ خ٩ل  

 

أعجٛع : ٠ّىٓ ٌٍطٍجخ رأ١ٌف أغبٟٔ ؽٛي لزظبد٠خ ػّٓ ٚلذ اٌؾظخ اٌذساع١خع اٌزشث١خ ا٦ٛأدسط ِٛػ 

 ِٓ خ٩يعؼٍُٙ ٠ؼجشْٚ ػٓ أٔفغُٙ إأٚ  ،ٚؽٛي ِٛاػ١غ ِزظٍخ ػّٓ دسٚط اٌّٛع١مٝ اٌّبي اٌؼبٌّٟ

إٔغبص رّبس٠ٓ ِمزجغخ ِٓ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ؽٛي إداسح ا٤ػّبي ٚا٦عزضّبس ٚا٤ِٛاي فٟ إؽبس دسٚط اٌّغشػ. 

اٌؼبٌّٟ ثّب ٠شىً اٌّبي ػشٚػُٙ ػّٓ ِغبثمخ اٌّٛا٘ت ٤عجٛع  ٛاإِٕؼ اٌّغشؽ١ٓ اٌّغزمج١ٍٓ فشطخ ١ٌمذِ

 فشطخ سائؼخ ٌٍّذسعخ ثأعش٘ب.  

 

  أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟف١ذ٠ٛ ِذسعخ 

ف١ذ٠ٛ ٠شًّ  ، ٘ٛ أْ رمَٛ ثزظ١ُِّٓ اٌطٍجخ اٌّشبسو١ٓ اٌؾذ ا٤دٔٝ ٍٝ ٌٍؾظٛي ػ ِٚٓ اٌطشق اٌشائؼخ

ػجش ٚعبئً اٌزٛطً  داخً اٌّذسعخ ِٚٓ صُ رزُ ِشبسوزٗ ػب١ٌّب أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟأؽذاس ٚفؼب١ٌبد 

 ا٦عزّبػٟ اٌزبثؼخ ٌّشوض إعزضّبس اٌؼبئٍخ ٚاٌشجبة.  
 

 ( GlobalMoneyWeek, GlobalMoneyWeek, @GlobalMoneyWeek),  ٦ثشاص ِغبّ٘خ

 .ِذسعزىُ ػّٓ ٔشبؽبد اٌزؼ١ٍُ اٌّبٌٟ

 

 حالة دراسة عملً من مثال

 ماٌكروسوفت لمركز قبرص ماٌكروسوفت فرٌق زٌارة

 نٌقوسٌا فً األوربٌة للجامعة التابع (MIC) لئلبداع

 أول ارس/آذارم 06 ٌوم قبرص ماٌكروسوفت شركة ستضافتإ

 فً تعقد Global Money Weekالمال العالمً  ألسبوع مبادرة

 ماٌكروسوفت مركز مقر فً الحدث هذا فعالٌات جرت قبرص.
 الدعوة فٌه وجهت والذي نٌقوسٌا فً األوربٌة الجامعة فً لئلبداع

 (AISC) قبرص فً الدولٌة األمرٌكٌة المدرسة من طالب .1 لعدد

 عرض ٌحضروا كً ثانوٌةال إحدى المدارس من طالب .1 وكذلك

 للمرء ٌمكن الكٌفٌة التً عن قبرص ماٌكروسوفت نظمته تقدٌمً
 .مإهلو ولمسئ قتصاديإ مواطن ٌصبح أن من خبللها

 
 قبرص، لماٌكروسوفت العام المدٌر ألقاها التً ٌةالترحٌب الكلمة بعد

 تعرف الحماس على باعثة كلمات أقسام عدة من متحدثون ألقى
 ،ختاروهاإ التً المهنٌة لمساراتهم اوصف   قدموا أنهم كما وظائفهمب

 المعرفة تحصٌل بؤهمٌة تتعلق نصائح للطبلب قدموا أنهم كما
 التسوٌق أقسام فً ماٌكروسوفت لدى متدربٌن قدم كما المالٌة.

 والخدمات التسوٌق أقسام لمجموعة التابعة والمبٌعات تصاالتواإل
 حٌاة فً ٌوم على الضوء مسلطٌن ،بخبراتهم تتعلق تقدٌمٌة اعروض  
 الطبلب أسئلة بتلقً الجلسات نتهتإ وقد ماٌكروسوفت. لدى متدرب

 علٌها. واإلجابة
 

 ماٌكروسوفت قدمتها خاصة هداٌا طالب كل منح ذلك، بخبلف
 قمصان وكذلك وأقبلم ومفكرات خارجٌة بطارٌات شملت والتً

 هواتف المدرستٌن كلتا تلقت كما .GMW أسبوع المال العالمً

 المتفوقٌن. لطبلبها تمنحها كً ذكٌة
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 ستخدام هذه المواد؟من ٌستطٌع إ 
 المدرسٌن (1
 المصرفٌٌن الذٌن ٌذهبون إلى المدارس إلعطاء محاضرات  (2
 شخض أخش ِٙزُ ثٙزٖ اٌّٛاد أٞ (3

مجموعتٌن ل GMW لفصول أسبوع المال العالمً تتاح المواد الدراسٍت 
 مختلفتٌن من األعمار

للطبلب  GMW لفصول أسبوع المال العالمً المواد الدراسٌة (1
ِ ب 14 -11الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن   ػب

ٌٍط٩ة  GMWالمواد الدراسٌة لفصول أسبوع المال العالمً  (2

ب 11 -15 اٌز٠ٓ رزشاٚػ أػّبسُ٘ ث١ٓ  ِ  ػب
ِٕبعجخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌفئبد اٌؼّش٠خ.  رؼذ٠شعٝ ٩ِؽظخ أْ ٘زٖ اٌّٛاد اٌذساع١خ   

ِؼٕب إرا وٕذ رشغت  اٌزٛاطًؽز١بعبد اٌط٩ة أٚ إِغ  ثزى١١فٙبرمَٛ ٠ٚغت ػ١ٍه أْ 

 .خ٩ٌٕبفٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌذػُ ِٓ 

 لفصول أسبوع المال العالمً كٌف ٌمكنك الوصول إلى المواد الدراسٌة 
GMW؟ 

 كل هذه المواد ٌمكن تحمٌلها من هنا:
www.globalmoneyweek.org/Resources/ 

gmw-classroom-materials.html 

 

 حسب الفئة العمرٌة ECEقتصادٌة ات حول مواضٌع تعلٌم المواطنة اإلإقتراح

 

  GMW   أسبوع المال العالمًلفصول  . المواد الدراسٌة2
ٚع١ٍخ ِف١ذح ٌٍط٩ة ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٘ٛ ٔشبؽ اٌفظٛي اٌذساع١خ ذٚساد وغضء ِٓ اٌ ػمذؼذ ٠  

، ٚرط٠ٛش شصقعزضّبس، ٚا٦ٔفبق، ٚوغت اٌا٦ا١ٌّضا١ٔخ ٚ -ٔظشح أفؼً فٟ إداسح ا٤ِٛاي ثؾىّخ 

 ِٙبساد رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ .

 قتصادٌة؟ما هو تعلٌم المواطنة اإل
 

رؼ١ٍُ و١ف١خ رؾم١ك ، ٚعزّبػِٟض٠ظ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّبٌٟ ٚا٦( ٘ٛ ECEلزظبد٠خ )اٌّٛاؽٕخ ا٦رؼ١ٍُ 

ِٓ أعً ِغبػذرُٙ ػٍٝ رؾم١ك ٍشجبة، ٌ ٚاٌىفبءاد عجً اٌؼ١ش ٚ ثٕبء اٌّؼشفخ ٚاٌّٙبساد 

 ٛفش أعجٛع اٌّبي اٌؼب٠ٌّٟ. خاٌشخظ١ ١خعزّبػ١خ ٚ اٌشفب٘لزظبد٠خ ٚا٦ؽمٛلُٙ ا٦ؽٛي  ّؼشفخاٌ

لزظبدٞ إٌزؼ١ٍُ ح ٔخشاؽ فٟ اٌذػٛفٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ٚغ١شُ٘ ٧ٌ ذاسع١ٓفشطخ ص١ّٕخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌ

 ، ٚرٌه ثٙذف رؼض٠ض إدساطاٌّبي اٌؼبٌّٟأعجٛع ٥ٌؽفبي ٚاٌشجبة ِٓ خ٩ي أٔشطخ أوجش 

 أصٕبءٚاٌّؼشفخ  ِٙبساد وغت اٌشصق ُٙرؼ١ٍّٚ ،ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ عزّبػ١خاٌّٙبساد اٌّب١ٌخ ٚا٦

 .  رذس٠غُٙ

ؽفبي ٚاٌشجبة ) اٌذٌٟٚ ٥ٌاٌز٠ًّٛ ٠شغغ فش٠ك  CYFI ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌّٛاؽٕخ ا٨لزظبد٠خ (  

خذِبد اٌ رؼ١ٍُ اٌّٛاؽٕخ ا٨لزظبد٠خ ٚث١ٓ رٛف١شٚػغ إؽبس ٌٍشثؾ ث١ٓ رُ اٌظؼ١ذ اٌؼبٌّٟ، ٚ 

 خلزظبد٠إ ٚإِىب١ٔبد  خِب١ٌرٚٞ لذسح ّغبػذرُٙ ػٍٝ أْ ٠ظجؾٛا اٌّب١ٌخ إٌّبعجخ ٌٍشجبة ٌ

GMW ٌفظٛي أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ د اٌذساع١خاٌّٛارُ إػذاد ٌمذ  .ِٕبعجخ ثبٌزؼبْٚ ِغ  

. ٘ٛ ِج١ٓ أدٔبٖوّب ص١ٕٓ ِٓ اٌفئبد اٌؼّش٠خ ب ٦٘زٖ اٌجشاِظ خظ١ظ   رظ١ُّلذ رُ ٚ. "أف٩ؽْٛ"

، أٚ اٌّٙبساد اٌّب١ٌخ ٌٍط٩ةرط٠ٛش ّؾٛ ا١ِ٤خ اٌّب١ٌخ ٚدٚساد ٌ ٌؼمذ جشاِظعزخذاَ ٘زٖ اٌإ٠ّىٓ 

.١خزؼ١ٍّاٌذسٚط ٌا اٌزؼ١ٍُ اٌّبٌٟ فٟوغضء ِٓ خطخ أٚعغ ٌذِظ   

 

 

 

 

 برامج تعلٍم الدروس المالٍت للطالب  علىمثال 

 الثاووي التعلٍم مستوٌاث االبتدائً التعلٍم مستوٌاث المبكرة الطفولت مرحلت فً التعلٍم مستوٌاث

 اٌخجشاد ٚسثؾ ١خا٤عبع اٌّب١ٌخ اٌّظطٍؾبد إدخبي

 ،ثٍٛغٙب اٌظغبس ٥ٌؽفبي ٠ّىٓ ٚاٌزٟ اٌؾ١بح فٟ اٌّجىشح

 رشغ١غ، إػبفخ إٌٝ ٚاٌٛػٟ اٌزفبُ٘ رؼض٠ض أعً ِٓ

 .ِجىش ٚلذ فٟ ا٤ِٛاي إداسح ِٙبساد رط٠ٛش

 ٠زؼٍك ف١ّب ارؼم١ذ   أوضش لزظبد٠خإ ِفب١ُ٘ عزخذاَإ

 ٓ، ؽ١شٚاٌّشا٘م١ بعٕ   ا٤وجش ٥ٌؽفبي ذل١كاٌ فُٙثبٌ

 عزؼذادٚا٦ دخبس،٧ٌ أػّك فُٙ رؼض٠ض إٌٝ رٙذف

 إٌٝ ٔؼّبُِٙإ ػٕذ اٌشجبة ٛاعٙٙب٠ عٛف ٌؾب٨د

 .اٌؼبٍِخ اٌمٜٛعٛق 

 

 ؽٛي لظض اٌؾ١بح اٌٛالؼ١خ ع١ٕبس٠ٛ٘بد دساطإ

 أ١ّ٘خ رؼض٠ضٚ اٌجبٌغ١ٓ اٌشجبةٚ اٌّشا٘م١ٓ ػٍٝ بٚٔزبئغٙ

رغؼً  ٤ٔٙب ا٨لزظبد٠خ، ٚاٌمشاساد اٌؾزس، ا٦ٔفبق

 ِب١ٌخ لشاساد رخبرإ فٟ اٌششٚع ٟف جذأاٌشخض ٠

 .ِغزمٍخ
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 كٌف ٌقوم اآلباء وأولٌاء األمور بتعلٌم أبنائهم؟

 

 تشجٌٌع اآلباء على مناقشة األمور المالٌة 

 

 ،الجلوس مع أطفالهم وشرح الكٌفٌة التً ٌعمل بها عالم المال على األمورأولٌاء تشجٌع اآلباء أو 
دخار. ومن المفٌد لآلباء ، واإلالمشاركةوقتراض، اإلالكسب واإلنفاق وب كل ما ٌتعلق همتعلٌمو

ولماذا المال  طبٌعة لٌكونوا على دراٌة حول همأهدافء األمور تحفٌز أطفالهم لتحدٌد واألمهات وأولٌا
 .ٌتم إدخاره

 

 أثناء التسوقأبناءهم  ٌمكن لؤلباء إصطحاب 

إنفاق  التً تتعلق بكٌفٌةة عظٌمة لتجربة الحٌاة الحقٌقٌة بٌئ والمبلبسالبقالة شراء  واألسواق تعد 
 .اإلنفاق عمالا أل جٌد  نترنت أن ٌكون مثاال  لتسوق عبر اإلٌمكن ل وكذلكالمال. 

 

 صطحاب أبنائهم فً رحلة إلى البنكٌمكن لؤلباء إ 

 .لؤلطفال وأهمٌتهعملهم مجال ٌمكن لموظفً البنك توجٌه األسرة وشرح طبٌعة 

 

 شخصٌا   ا  مصروف   أبناءهم ٌمكن لآلباء أن ٌعطوا  

إعطاء األطفال بآلباء واألمهات ا أال وهى قٌامهناك طرٌقة رائعة لتعلم كٌفٌة البدء فً إدارة المال .

 نفاق.اإل، ومقارنة المنتجات والخدمات قبل المٌزانٌة أمور حتى ٌتمكنوا من ممارسة، بعض المال

 

 مصممال GMW اإلستفادة من دلٌل أسبوع المال العالمًا توجٌههم إلى ٌمكنك أٌض   !ملحوظة   

الخاصة قتراحات الموارد واإل إستعراضلآلباء واألمهات وأولٌاء األمور، حتى ٌتمكنوا من  خصٌصا

 :على الدلٌل متوفرزمبلئهم.  معمعكم و GMW بفعالٌات أسبوع المال العالمً

www.globalmoneyweek.org/Information/toolkit.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما الذي ٌنبغى تعلٌمه لؤلطفال فٌما ٌتعلق بالمال؟ 

  

 ٚاٌشٚاد ؽفبٌُٙ ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ٤ٌزؼ١ٍُ اٌّبٌٟ ؽٛي أِٛس ا ا٢ثبء  ِٓ خ٩ي ِٕبلشخ

٣ثبء ٚأ١ٌٚبء ا٤ِٛس أْ ٠ؼٍّٛا أ٨ٚدُ٘ ِٛاػ١غ ِّبصٍخ رزؼٍك ، ٠ّىٓ ثزٌه ٌاٌشجبة

 .وغت اٌشصقعزّبػٟ ٚعجً ٚا٦لزظبدٞ ٦بٌزؼ١ٍُ اث

 

جمٌع اآلباء واألمهات وأولٌاء األمور التً ٌجب على كلمات المالٌة ال  

بطاقة / و، الدٌون، والفائدةوالقروض، والمٌزانٌة، و االدخار،: طفالهمأل هاتعلٌم
كسب ، الو، واإلنفاق ،واألسهم ،ستثمارئب واإلالضراوئتمان، اإلبطاقات 

 .قتراضاإلومشاركة، الو

 

 أسبوع المال العالمً للحصول على مشاركة الوالدٌن أو أولٌاء األمور فً 

GMW 

 ال تنسى أن تسؤل األباء 0363مارس  03 -61حفظ التارٌخ: قم ب .

 موعد أسبوع المال العالمً وأولٌاء األمور عن إمكانٌة جدولة

GMW هم.اتفً تقوٌم 

 أسبوع حول بدء فعالٌات  اٌعرفون مسبق   أولٌاء األموردع الوالدٌن و

، حتى أهمٌة مناقشة التموٌل الشخصً معكو GMWالمال العالمً 

نخراط مع هذا الحدث الخاص بك ٌتمكنوا من التخطٌط لئل
 .حتفاالتواإل

 ُٔزشٔذ ٣ٌثبء ٚا٤ِٙبد ٚأ١ٌٚبء ا٤ِٛساٌّٛاسد اٌّزبؽخ ػٍٝ ا٦ رمذ٠ 

أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ ٌؼبَ  ٚإششاوُٙ فٟ ٦ُٙػ٩ِٚ، ١ٌغزف١ذٚا ِٕٙب

0363 GMW 2016  

 اطلب المساعدة من اآلباء

   وأولٌاء األمور اآلباء مشاركة 
ٚع١ٍخ  أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟؽزفب٨د إفٟ أ١ٌٚبء ا٤ِٛس فٟ اٌّذسعخ  ِشبسوخرؼذ 

خ٩ي ؾؼٛس ٍدػٛرُٙ ٌٚ ،٤ؽفبٌُٙ لزظبدٞ فٟ اٌزؼ١ٍُ ا٦ششاوُٙ سائؼخ ٦

ؼ١ٍُ ر أ١ّ٘خؽٛي  ُّٕٙبلشخ ِؼٌٍب ! أ٠ؼ   GMW أٔشطخ أعجٛع اٌّبي اٌؼبٌّٟ

 .ٟ أفؼًِبٌ إػذادُ٘ ٌّغزمجًٚأِٛاٌُٙ  و١ف١خ اٌزظشف فٟ ُٙأؽفبٌ

 األموركٌف ٌمكنك التواصل مع أولٌاء 

 ؤسبوع المال العالمً وهدفهباآلباء  تبلٌغ بها هناك العدٌد من الطرق التً ٌمكن
فً  ،، وتمكٌن الشباب، ومحو األمٌة المالٌةالمواطنة اإلقتصادٌةأهمٌة فً تعزٌز 
الفقر الذي ٌنجم عن عدم  ومعالجة مصٌدةالمالٌة الصورة عادة تشكٌل محاولة إل

 .والتعلٌمالمعرفة و كفاٌة الموارد
تصال للوصول إلى اآلباء ستخدام مجموعة واسعة من قنوات اإلإٌمكنك 

 :وضوعحول هذا المومخاطبتهم واألمهات 

 

 ٚاٌّمب٨د فٟ اٌظؾف ٚػٍٝ ا٦ٔزشٔذ  خجبس٠خ اٌّذسع١خ، إٌششاد ا٦  •

 جتماعات بٌن المعلمٌن وأولٌاء األموراإل  •

 رسائل البرٌد اإللكترونً  •

 على مواقع التواصل اإلجتماعً لمدرسةصفحات ا  •

 

 بنائهم األمور المتعلقة بالمال تعلٌم أاآلباء  لماذا ٌجب على  

 

ِذٜ ِضا٠ب ػذ٠ذح  ٤ؽفبٌُٙدخبس ػبداد ا٦ ا٤ِٛسا٢ثبء ٚأ١ٌٚبء  ٠ىْٛ ٌزؼ١ٍُ

ثشىً ١ّٕخ ِٙبساد إداسح ا٤ِٛاي اٌشجبة ػٍٝ ررغبػذ ا٤ؽفبي ٚؽ١ش ، اٌؾ١بح

 .اٌّبٌٟ فٟ ٚلذ ٨ؽك فٟ اٌؾ١بح اٌغمٛؽٚرغٕت  روٟ

 

 بعدم ألنهم ٌشعرون ٌةالمال األمور همأطفال ونعلمٌبعض اآلباء وأولٌاء األمور ال 

دٌهم الوقت أو لٌس لدٌهم ٌس لل نهألأو ، اقشة المسائل المالٌة مع األطفالمن أهمٌة

على الرغم  .أطفالهمقتصادٌة أو ما ٌكفً من الدخل لتبادل المشورة مع المعرفة اإل

لٌم أطفالهم حول األمور من المهم بالنسبة لآلباء وأولٌاء األمور تعفإنه ، من هذا

 إلدخاروحتى ا ،شراء الهداٌاو، الفواتٌر مرورا  بدفع من شراء البقالة، بدء ا المالٌة

تشكٌل البلزمة لن حصولهم على المهارات لضما، شراء كبٌرةعملٌة من أجل 

المالً فً وقت الحق فً الحٌاةهم مستقبل  

. 

 

 

http://www.globalmoneyweek.org/Information/toolkit.html
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   الثال القسم

 

 0243أسبوع المال العالمً لعام  بجائزة الفوز

GMW2016 

 العالمً المال ألسبوع مدرسة أفضل جائزة على الحصول بفرصة اإلستمتاع ٌمكنكم

2012 لعام  
 

كل سنة مراسم لتوزٌع الجوائز إحتفاال  بجهود وإنجازات األفراد  CYFIٌعقد فرٌق 

 المتعلق الوعً مستوى تحسٌن على عملت التً والمنظمات والمإسساتوالمجموعات 
 والشباب. لؤلطفال 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 GMWالمال العالمً  أسبوع فً جهودكم تكون أن على أحرصوا

 !2.06 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 لىع طبلعنً اإلٌمكن أٌن

 السابقة؟ GMWالعالمً 
 أسبوع جوائز من النهائٌة للمرحلة وصلوا لمن مشجعة قصص على طبلعاإل ٌ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 طبلعاإل
www.childfinanceinternational.org/movement/publications 

 المال العالمً بوعأس تدشٌن فعالٌة عن المعلومات من المزٌد منا نتظرواإ !تلمٌح 

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

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

 

 

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

 وبعد وأثناء قبل وكذلك GMWالمال العالمً  ألسبوع التابعة العالمٌة أنشطتنا فً

 !GMW 2016 2.06المال العالمً لعام  أسبوع
 

 تحضٌرٌة نقاشات

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

المال  سبوعأ 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. تنداتوالمس المصادر ومشاركة األسئلة طرح وكذلك
GMW (www.globalmoneyweek.org) المشاركة عن المزٌد على طبلعلئل 

 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! لؤلرقام ٌ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 اأٌض   أننا إال ،GMW2016 2.06المال العالمً لعام  أسبوع نهاٌة بحلول

 متر 80.8 عرضها ٌبلغ حصالة – الحالً العالمً القٌاسً الرقم تحطٌم إلى

 األكثر الحصالة عن نبحث إننا التحدي؟ مستوى على أنتم هل متر! 5058 رتفاعهاوإ

   مثٌل! له ٌسبق لم ارائع   اتصمٌم   تضعوا كً 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 لؤلطفال 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 83

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

 
 أسبوع إضافة تنسوا ال .2.06 مارس/آذار .2 إلى 01 من التارٌخ: حفظإ •

 بكم! الخاصة السنوٌة الٌاتالفعمفكرة  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 اصور   لتقطواإ •

 الرابط: هذا من GMW شعارات تنزٌل كنكمٌم .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 خبلل من وذلك السابقة

 :هنا من رالتقارٌ هذه على طبلعاإل ٌ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 لتبلئم 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 اإلعبلم وسائل مع للتواصلستجدون كذلك بٌانات و ،GMW موقع

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

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

 
   الفعالٌات ستضافةإ 5 الخطوة

 تم قد التوثٌقو نالمتطوعٌ وتنسٌق والتواصل 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 6 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 موقع على

 
 من اجٌد   األمر ٌصبح تجاربهم والشركاء والزمبلء 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 Weekال العالمً الم أسبوع أثناء ما فعالٌة تنظٌم فً ترغبون كنتم لو

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

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

 ٌمكنهمف ،العبلقات 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 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 المتعلقة أفكارهم على تتعرفوا كً

 حتفاالت.اإل بدء قبل والعائلة واألصدقاء والشركاء الزمبلء بٌن الوعً
 

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

 تضمن مرجعٌة قائمة ضعوا المشاركة. ونٌقبل 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

 ارٌخ!والت الموعدللتذكٌر ب دعوات إرسال تنسوا ال والمجموعات. األفراد وكذلك المحلٌة
 

  للفعالٌة التروٌج 1 الخطوة
 Global Money 2.06المال العالمً لعام  أسبوع لفعالٌاتتقومون بالتروٌج  حٌنما

Week 2.06 ًا  منف ها،نتنظمو سوف الت  لجمهورمع ا للفعالٌات التروٌجالمهم جد 

 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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 منا كبٌر  ا عدد   أنأعتقد  األنشطة. به نظمت الذي األسلوب عن اتمام   راضٌة أنا»

 التفكٌر 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»
 تابنلقد 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 التوفٌر حساب

 GMW 2.08 توغو، من محورٌة رسالة -

 

 

 

 

 

 

 
 التً اإلعبلمٌة المواد كافة جمعواإ – للصحفٌٌن إعبلمٌة حزمة أعدوا •

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

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

 

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

 أسبوعحول و فعالٌتكمحول  المزٌد لىع لٌتعرف شخص أي تدفع سوف
 األطفال مالٌة حركةوحول  GMW 2.06 2.06المال العالمً لعام 

  .Child & Youth Finance Movement والشباب
 

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

(Media)  

 

 اإلعبلم؟ وسائل مع تتعاونون كٌف 

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

 !Global Money Week 2.06 2.06المال العالمً لعام 
 

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

التً ترغبون فً تحقٌقها من خبلل  أهدافكم فً ملٌا التفكٌر علٌكم اإلعبلم، وسائل
 على فٌه ترغبون الذي التركٌز مدى تحدٌد وكذلك، إعبلمٌة تغطٌة على الحصول
 أنشطتكم.

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

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

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

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

 على كمثال اإلعبلمٌة حزمتنا فً المرفقة الصحفٌة النشرة ستخدامإ أو المدونات
  المطبوعات.الجرائد والصحف وب الخاصة التواصل منشورات

 
 والمراسلٌن اإلعبلم وسائل مع تواصلوا – اإلعبلمٌة بالجهات تصالإ ائمةق 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 ًاإللكترون 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 

 خبلل TakePartSaveSmart# ٌحتفل زمبلإنا بضرورة 

#GlobalMoneyWeek! #GMW2016.  

   …ٌجب على األطفال والشباب أن ٌلجؤوا إلى اإلدخار من أجل 

#GlobalMoneyWeek  #GMW2016         

نحن نقوم بتوفٌر التعلٌم المالً الضروري لمكاتبنا/مخازننا/مإسستنا 

 ( خبلل)إحذف ما ال تراه مناسب ا معك من الثبلثة خٌارات

#GlobalMoneyWeek! #GMW2016.   للحصول على مزٌد من

 …المعلومات حول الحدث الخاص بنا، ٌمكنكم زٌارة 

 دولة حول العالم فً  601ملٌون طفل وشاب من  2,3ٌشارك 

#GlobalMoneyWeek.  هٌا خذ قرارك وشاركنا اآلن فً إحتفاالت

#GMW2016 

 ا األسبوع! حٌث أن الـساعد طفبل  فً فتح حساب إدخاري هذ

#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# 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 

أو شركاء أو متطوعٌن  ٌمكنكم إستخدام حساباتكم القائمة أو ٌمكنكم اإلستعانة بزمبلء –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.

ى وكذلك للبحث عن مستخدمً موقع فٌسبوك ذوي اإلهتمامات المحلٌة األخر 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 «( #»دٌثات "الهاشتاج" )وهً كلمات مفتاحٌة تبدأ بالعبلمة عبلمات ربط التح

أو  GlobalMoneyWeek#أو  GMW2016#النص الخاص بتغرٌداتكم، مثل 

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

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

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

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

 

الٌة أسبوع المال العالمً ٌمكنكم إلتقاط الصور وتسجٌل المقاطع المرئٌة أثناء فع إنستجرام:

GMW .ٌمكنكم إستخدام عبلمات  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 عبلمات الربط ،

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

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

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

  ٌتر أو تمبلر أو فلٌكر.منشوراتكم على موقع فٌسبوك أو تو

 

ٌ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  ضحة وجذابة حول فعالٌتكم.تؤكدوا من تزوٌدهم بمعلومات وا –التً تنظمونها 

 

، ٌرجى زٌارة قسم وسائل اإلعبلم 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 لٌاتفعا تخطٌط

 

 GlobalMoneyWeek 

 و Global Money Week بصفحتً إعجابكم سجلوا

ChildFinance جدٌد كل على لتتعرفوا فٌسبوك موقع على 

 ربط عبلمات ستخدمواإ وكذلك التحدٌثات. آخر على طبلعواإل
 TakePartSaveSmart#)الهاشتاجات( التالٌة:  التحدٌثات

#GlobalMoneyWeek #GMW2016 

 

@GlobalMoneyWeek 

 GlobalMoneyWeek@ توٌتر علىتابعونا 

 التحدٌثات ربط عبلمات 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 علىتابعونا 

 مستخدمٌن GMWالمال العالمً  بؤسبوع الخاصة المرئٌة والمقاطع

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

 

  GMWالعالمً المال  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 لؤلسبوع. التروٌج فً أو 

 مفٌدة: تجدونها قد التً بالمطبوعات

 السابقة Global Money Weekالمال العالمً  أسبوع تحتفاالإ على تعرفوا 
 :GMWالمال العالمً  أسبوع عن تقارٌر ثبلثة 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 اعدكمتس 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 والطبلب الجامعات
  والمدارس المعلمون

 الحكومٌة الجهات 
  األمور أولٌاء 
 المدنً المجتمع 

الشباب   
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 مشاركة شهادة 4
 على الفعالٌة فً المشاركٌن على وتوزٌعه ستخدامهإ كمٌمكن 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 وزمبلئكم
، 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
  

 ومبلحظات تعلٌقات نموذج 6
 لفرٌق تقدموها التً المبلحظات 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 خبلفب اأٌض   ٌمكنكم .حول المإسسة الخاصة بكم وكذلك 

 الروافد مع التواصل، أن تقوموا باإلعبلم وسائل مع التواصل
 ٌتعٌن المحلٌة. والصحف اإلذاعٌة القنوات مثل األخرى اإلعبلمٌة

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

 ونرجوالمستهدفٌن،  لاألطفا وعدد واألماكن 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 خبللها 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 0362المال العالمً لعام  أسبوع لفعالٌة التروٌج أعمال إدارة على

Money Week 0362 ًعلى المطبوعات حزمة تحتوي تنظموها. سوف الت 

 ٌمكن كً صممت خطابات نماذج إلى باإلضافة للطباعة قابلة وٌجٌةتر 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  المطبوعات حزمة إلى الوصل مكنكمٌ

www.globalmoneyweek.org ًالمصادر قسم ف (Resources) 

 

 المطبوعات؟ حزمة محتوٌات هً ما

 اإلعبلم وسائل مع للتواصل صحفٌة نشرة نموذج 4
 لفعالٌتكم التروٌج طرق أفضل أحد المحلٌة اإلعبلم 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 لفٌدٌوا ومقاطع والمنشورات األوراق فً الشعارات هذه
 وأقبلم واألقبلم والشمسٌات واألوشحة والقبعات األقمصة مثل األخرى التروٌج

 وخبلفه. 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 خبلل ٌ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 لؤلسبوع 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) شبابإطبلق 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 جاربهمت لمشاركة المنصة
 

 CYFIمنصة  وجوائز جتماعاتإ على التعرفمن خبللها  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 الحٌ الجٌد التثقٌف خبلل من قتصادٌةاإل المعرفة
 Economic – قتصادٌاإ المواطنٌن )تثقٌف الرزق كسبالقدرة على و

Citizenship Education) لؤلطفال مبلئمة بنكٌة خدمات توفٌر وكذلك 

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

 
األشخاص القادرٌن  من جدٌد جٌل تؤسٌس من SchoolBank برنامج ٌتمكن

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

 دخلمصدر 
 ةاآلمن مدارسهم إطار فً معارفهم تطبٌق من والشباب األطفال تمٌكن >
 والشباب لؤلطفال امتاح   ذلك كانكلما  المبتكرة البنكٌة اتالتقنٌ 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) 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 خبللها 
 شهر من الثانً األسبوع أثناء سنة كل GMWالمال العالمً 

  مارس/آذار.
 

 ملٌون 506 :0242 لعام GMW مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع المال العالمً

 دولة. 021 فً نشاط ...8 من وأكثر، منظمة 962 خبلل من، وشاب طفل
 ملٌون 8 :0241 لعام GMW مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع المال العالمً

  .دولة 008 فً نشاط ...2 من وأكثر منظمة .19 خبلل من وشاب طفل
 ملٌون 0 :0248 لعام GMW مدى التغطٌة لفعالٌات أسبوع المال العالمً

 .دولة .8 فً منظمة ..1 خبلل من وشاب طفل

 

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

 كافة فً الشباب الرواد تعرٌف على !Ye تعمل سنة. .8و 06 سن بٌن

، التجارٌة بالمعارف ٌحهمتسل 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 المؤل،  جهودكمنساعدكم فً التعرٌف ب أن نود

المنعقدة  باألنشطة تعرٌفكم وكذلك، وتحفٌزهم الشبابودعم  المالٌة األمٌة محو بؤهمٌة
 فبالتثقٌ المتعلقة بؤنشطتكم إببلغناأن 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 لؤلطفال 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 شبكتهاخبلل 
 ٌغطً نشاطها أن إال أمستردام هو المنظمة مقر والشباب. لؤلطفال المالٌة اإلمكانات

 أن وضمان المالٌة األنظمة شكل تغٌٌر ولٌةمسئ عاتقنا على أخذنا وقد العالم أنحاء كافة
 ذوي مواطنٌن ٌصبحوا كً والشباب لؤلطفال 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 ؤلطفالل للشئون المالٌة الدولٌة المنظمة

  هولندا • أمستردام RA 6336 • 63201رقم:  برٌد صندوق

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

 

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

www.globalmoneyweek.org/Information/contact.html 

 

 

 

 

 


