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المقدمة
ــر أول منهــج دراســي )الصفــي( ينفــذ فــي عــدد مــن الجامعــات والمــدارس فــي المملكــة لرفــع نســبة ثقافــة االدخــار تحقيقــًا  منهــج الوعــي المالــي وثقافــة اإلدخــار يعتب
 ألحــد أهــداف رؤيــة ٢٠٣٠: رفــع نســبة ثقافــة االدخــار لــدى األســر الســعودية مــن ٦٪ إلــى ١٠٪ مــن تنفيــذ المركــز الســعودي للمســؤولية االجتماعيــة ورعايــة بنــك البــاد . 
ــم تصميــم منهــج خــاص محكــم بإشــراف عــدد مــن األكاديمييــن ) لرفــع نســبة ثقافــة االدخــار والوعــي المالــي ( لــدى الطــاب والطالبــات ووضــع خطــة دراســية  حيــث ت
خــارج وقــت المــواد الدراســية الرســمية لمــدة حصــة دراســية مــرة واحــدة لــكل اســبوع علــى مــدار الفصــل الدراســي الحالــي ٢٠٢٠م بواقــع ١٠حصــص تعليمــة لــكل مدرســة 
وجامعــة يقدمهــا مدربيــن محترفيــن ومؤهليــن بشــكٍل مميــز وبعــد انتهــاء البرنامــج يعمــل اختبــار علــى جميــع مــا تــم دراســته فــي المــادة والناجحــون ســيتم تتويجهــم 
بمكافئــات ماليــة لألوائــل ، كمــا ســيتم عمــل )هاكثــون( خــاص للمشــاركين فــي المنهــج الدراســي لمــدة ٣ اّيــام بحيــث يتــم فيــه عصــف ذهنــي لعــدد مــن األفــكار الخاصــة 
 بثقافــة االدخــار ويتــم االعــان عــن أفضــل األفــكار وتمويلهــا وتنفيذهــا باالضافــة الــى تمكيــن  األوائــل وتأهليهــم ليكونــوا مدربيــن فــي هــذا المجــال بعــد انتهــاء البرنامــج.

 والحاصلون على المراكز األولى بعد االختبار النهائي، سيحصلون على:-
 - المركز االول: ١٠ االف ريال
 - المركز الثاني: ٧ االف ريال
 - المركز الثالث: ٥ االف ريال
 - المركز الرابع: ٣ االف ريال

 - المركز الخامس وحتى العاشر: ١٠٠٠ ريال لكل فائز.
 - باالضافة الى جوائز اسبوعية في كل جامعة ومدرسة وشهادات معتمدة.

    ويهدف المنهج  إلى:
 - تفعيل العملية التعليمية الاصفية في خدمة اهداف رؤية ٢٠٣٠ وتوصيل رسائلها للطاب والطالبات بشكل مباشر في أماكنهم التعليمية.

 - الوصول للهدف مباشرة من خال تدرسيهم وتدريبهم ضمن المسار الدراسي والخطط التعليمية للنشاط وتزويدهم بمهارات جديدة في حياتهم بعيدًا عن التقليدية.
 - تفعيل البرامج الاصفية لمنح الطاب والطالبات عددًا من المهارات الحياتية وايضًا مايخدم رؤية ٢٠٣٠ بواقع ملموس لإلسهام في جودة الحياة.

- تمكين الطاب والطالبات من التثقيف المالي الذي يسهم في توعيتهم للجوانب المالية في شؤون حياتهم والذي يسهم في مواجهة ظروف الحياة والتسلح 
 ألي حدث طارئ.

 - فتح اآلفاق المعرفية لدى الطاب والطالبات وهم على كراسي الدراسة لكي يتزودوا بمهارات جديدة تكسبهم ثقة في أدواتهم وقدراتهم.
 - تفعيل المسؤولية االجتماعية للجهة التعليمية التي ستحتضن تدريس هذا المنهج الاصفي.

- تحقيق واحد من اهم اهداف )وزارة التعليم( وهو الشراكة المجتمعية بما فيه فائدة للوطن والمواطن من خال تفعيل دور القطاعات الدعم مثل هذه المبادرات .
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كلمة رئيس مجلس إدارة بنك البالد 
وبعد  ،،  الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ...    

أبنائي و بناتي ،،

      يتجلــى نــور العلــم كمنهــج للحيــاة فــي خدمتــه للمجتمــع وتحســينه للواقــع، بنشــر الوعــي والثقافــة والمعرفــة، وال تنحصــر مســئولية ترســيخ ذلــك 
فــي الدولــة والجهــات التعليميــة بــل يعــد أيضــا -كمســئولية مجتمعيــة - مــن مســئوليات كافــة عناصــر المجتمــع أفــراد ومؤسســات، ويشــمل ذلــك 
الحــث علــى االدخــار وثقافتــه بوصفــه نظــام تأمينــي ذاتــي يســاعد فــي تحقيــق اســتدامة الحيــاة لنــا ولألجيــال القادمــة، ويســاهم فــي دعــم الحاضــر 
للمســتقبل، وتســخير وقــت الوفــرة والرخــاء لوقــت النــدرة والحاجــة، تفاديــا لصعوبــات الحيــاة. كمــا أن االدخــار اســتثمار ونمــاء لمــا يــدره مــن ربــح مشــروع 

حــال توظيفــه فــي منتجــات مصرفيــة ادخاريــة شــرعية.

      هــذا وقــد حــرص بنــك البــاد منــذ تأسيســه مــن خــال برنامجــه للمســؤولية المجتمعيــة »البــاد مبــادرة« علــى تعزيــز الوعــي المالــي وثقافــة االدخــار 
بتقديــم خدمــات ومنتجــات مصرفيــة ادخاريــة مبتكــرة تناســب كافــة أعمار العماء. 

ــم هــذا المنهــج  ــادر بنــك البــاد بتقدي ــة المملكــة ٢٠٣٠ ، ب ــادرة »الوعــي المالــي وثقافــة االدخــار« كإحــدى أهــم اهــداف رؤي ــدا لدعمــه لمب    و تأكي
االدخــاري للطــاب والطالبــات بالتعــاون مــع المركــز الســعودي للمســؤولية المجتمعيــة وبدعــم مــن وزارة التعليــم ووزارة الماليــة ومؤسســة النقــد 

العربــي الســعودي والجهــات ذات الصلــة. 

فــي الختــام أتقــدم لكــم بالتحيــة نيابــة عــن بنــك البــاد، وأشــكر اللــه علــى اتاحــة هــذه الفرصــة لنكــون مشــاركين فاعليــن بهــذه المبــادرة كأول منهــج 
دراســي ال صفــي يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ فــي ظــل قيــادة مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين  الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ورعايتهمــا الكريمــة للتعليــم وتنميــة ثقافــة االدخــار لــدى المواطــن الســعودي 

وخلــق بيئــة اقتصاديــة وطنيــة متنوعــة وفاعلــة.

                        رئيس مجلس إدارة بنك البالد 

                                  أ.د   عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد 
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الدرس األول

كيف ننمي السلوك االدخاري لدى األطفال؟



ــر المــال أو تبديــده أو حفظــه وتنميتــه، وهــم مــن أهــم مصــادر توفيــر المــوارد الماليــة وبشــكل مســتقر  يظــل الفــرد واألســرة هــم محــور حركــة تدوي
ومضمــون، كمــا أن المــوارد الماليــة تشــكل أبــرز مقومــات تحقيــق الرؤيــة 2030م التــي حرصــت علــى تنميــة ثقافــة االدخــار علــى مســتوى الفــرد خاصــة 
وأن ادخــار الفــرد فــي المملكــة العربيــة الســعودية يعتبــر مــن أقــل النســب عالميــا رغــم ارتفــاع مســتوى دخلــه، وهــذا ينطبــق علــى الفــرد كثيــر مــن 

مجتمعــات دول الوطــن العربــي. 

وجــاء تحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار ضمــن محــاور تطويــر القطــاع المالــي فــي المملكــة ويعــد هــذا البرنامــج مــن أبــرز برامــج الرؤيــة 2030حيــث يعتبــر 
التخطيــط المالــي علــى مســتوى الدولــة وإدارة المــال مــن الجوانــب التــي ركــز عليهــا مجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز » عــراب الرؤيــة الســعودية الثاقبــة«، وفــي داللــة علــى اهتمــام الرؤيــة بحيــاة األفــراد وتطويــر أســباب 
ووســائل االرتقــاء بمســتوى معيشــتهم وتدبيــر شــئونهم الماليــة جــاء التخطيــط المالــي واالدخــار فــي قلــب برنامــج تطويــر القطــاع المالــي الــذي يشــكل 

أحــد األضلــع األساســية للرؤيــة فــي بعدهــا المالــي واالقتصــادي. 

ومــا جعــل االدخــار يدخــل ضمــن اهتمامــات الرؤيــة رغــم تركيزهــا علــى الجوانــب اإلســتراتيجية لالقتصــاد واالســتثمار والتحــوالت الكبــرى، هــو أن 
الدراســات أثبتــت أن معــدل ادخــار األســر الســعودية متدنــي للغايــة مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي يبلــغ 10% كحــد أدنــى لضمــان االســتقاللية الماليــة 

علــى المــدى الطويــل. 
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ــر  ــاة المجتمــع واقتصــاد األســرة ومســتقبل األوضــاع الماليــة، تغــرس فــي األجيــال منــذ ســن مبكــرة، وتكــون أكث الســلوكيات الماليــة المرتبطــة بحي
فاعليــة وأفضــل نتيجــة حينمــا يعتــاد عليهــا األطفــال بطــرق تكــرس لديهــم هــذا الوعــي وتنميــه فــي شــخصيتهم حتــى يصبــح مــن المكونــات األساســية 
لوجدانهــم، ومــن الحكمــة أن يثقــف الطفــل عــن الترشــيد وإدارة المــال، وأهميتــه وعــدم التبذيــر، ويكــون لديــه حــس التعامــل مــع المــال بتــوازن يجنبــه 

البخــل، ويبعــده عــن اإلســراف، وينمــي لديــه ملكــة إدارة المــال.

ويكــون ذلــك مــن خــال مناقشــة الطفــل عــن المــال وضــرورة الحفــاظ عليــه وأهميتــه فــي قضــاء احتياجــات اإلنســان، وكذلــك طــرق كســبه بالوســائل 
الشــرعية، وكيفيــة التصــرف فيــه، وتنميتــه واالحتفــاظ بالفائــض منــه لوقــت الحاجــة، وذلــك بأســلوب بســيط فــي مســتوى فهــم الطفــل، وفــي 

مســتوى اهتماماتــه، حتــى نغــرس لــدى األطفــال المفاهيــم الســليمة المتعلقــة بالتعامــل مــع المــال وعــدم إهــداره فــي مــا ال يلــزم.
مــن الوســائل التــي تســاعد علــى تنميــة الســلوك االدخــاري لــدى الطفــل، تحديــد مصــروف لــه وإشــعاره بشــخصيته ومكانتــه، وتحفيــزه ودعمــه علــى 
تقديــره لذاتــه، إن مجــرد تخصيــص مصــروف لــه يعلمــه أساســيات الميزانيــة الفرديــة البســيطة، فالمصــروف الشــخصي يجعــل الطفــل يفكــر فــي أهميــة 
االدخــار بدافــع ذاتــي، وحينمــا يكــون لــه مصــروف يومــي أو أســبوعي أو حتــى شــهري حســب ســنه ومســتواه الدراســي، وحســب الوضــع المالــي 
ألســرته، فــإن هــذا يســاعده علــى تقديــر قيمــة المــال )باعتبــاره شــيئًا يخصــه( ألن المــال فــي نظــره يســاوي قيمــة احتياجاتــه الخاصــة، ومشــترياته 

ومتطلباتــه المختلفــة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة تخصيــص مصــروف للطفــل، لكونــه ينمــي لديــه إدراك قيمــة المــال.

ــا ومقتنيــات وغيرهــا، وتشــجيعه لوضــع خطــة ماليــة مــن أجــل شــراء هــذه  وكذلــك علــى األســرة معرفــة ميــول الطفــل وهواياتــه مــن لعــب وهداي
األشــياء المحببــة إليــه، وكذلــك جعلــه يعــرف أن إهــدار كل مصروفــه ســوف يــؤدي إلــى تأخيــر شــراء مــا يرغــب فيــه، مــن هنــا ســيتعلم مبــدأ المســئولية 
الماليــة، ويــدرك أهميــة تأجيــل بعــض الرغبــات اآلنيــة ويدخــر مــا يفيــض عــن المصــروف مــن أجــل أهــداف أســمى، ومــن ثــم ينمــو لديــه ســلوك ادخــار 

بعــض المــال واالهتمــام بــه علــى المــدى البعيــد . 

ومــن خــال متابعــة المصروفــات ومعرفــة كــم كان المصــروف وكــم صــرف منــه وكــم المتبقــي يمكــن للطفــل تعلــم ضبــط اإلنفــاق، وتســجيل الدخــل) 
المصــروف( واإلنفــاق )المشــتريات الخاصــة بــه( واالدخــار ) مــا تبقــى مــن مصروفــه نهايــة الشــهر( وتدريجيــًا يتعلــم إدارة المــال، ومــن ثــم عــدم إنفاقــه 

إال فــي الضروريــات، وهــذا يعــوده علــى ممارســة ســلوك االدخــار ويتنامــى معــه مــع تطــور ســنه .

كيف ننمي السلوك االدخاري لدى األطفال؟
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الدرس األول :



األطفــال دائمــًا يحاولــون تقليــد والديهــم خصوصــًا األبنــاء الذكــور يقلــدون والدهــم فــي كثيــر مــن الســلوكيات الســيما فــي مجــال المــال والشــراء 
واالقتنــاء ومــا شــابه ذلــك، ولكــي ينشــأ الطفــل علــى معرفــة قيمــة المــال، وأن اإلســراف والتبذيــر حــرام ومخالــف للديــن، علــى األب تدريبــه بشــكل 
غيــر مباشــر علــى االدخــار، مــن خــال اطاعــه علــى كيفيــة ادخــار أموالــه ومــدى حرصــه علــى توفيــر مــال للمســتقبل ولألمــور الطارئــة، وإتاحــة الفرصــة 

أمامــه لكــي يعــرف كيــف يتــم االدخــار ومــا فائدتــه،  وكيــف تتــم الموازنــة بيــن االحتياجــات واالدخــار.

مــن العوامــل التــي تحفــز األطفــال وتعــزز رغبتهــم فــي ادخــار المــال، مشــاركتهم فــي القــرارات الماليــة لألســرة، وذلــك مــن ماحظتهــم كيفيــة اتخــاذ 
القــرارات الماليــة واســتخدام الحســاب فــي كل شــئ واصطحابهــم لشــراء احتياجــات المنــزل ليقــرءوا األســعار ويقارنــوا األرقــام و ُيَفاِضُلــوا الســلع، 
ويعرفــوا تاريــخ انتهــاء صاحيــة الســلعة، فعندمــا يدركــون أن المــال ُيشــّكل جــزءًا أساســيًا مــن حياتنــا اليوميــة ســيفهمون قيمتــه، ويجعلهــم يحرصــون 
علــى عــدم تبديــده ويتعــودون علــى اإلنفــاق بترشــيد، وعنــد ســؤالهم عــن مــدى أفضليــة ســلعة مــا مــن عدمــه يشــعرون بقيمــة رأيهــم وهــذا دافــع 

لهــم بــأن يشــاركوا فــي ادخــار المــال وعــدم إنفاقــه إال عنــد الضــرورة. 

الحوافــز والمكافــآت مــن أكثــر األشــياء التــي تعــزز لــدى الطفــل ســلوك معيــن، وتجعلــه يحــرص علــى ممارســته، ومــن هنــا فــإن تحفيــز األطفال لممارســة 
االدخــار أســلوب لــه دوره المهــم والفاعــل، فــاألب يمكنــه تشــجيع ابنــه مــن خــال مكافأتــه علــى توفيــر جــزء مــن المبلــغ المــراد ادخــاره، وتقديــم هديــة 
رمزيــة لــه، أو أخــذه فــي نزهــة، أو دعــم حصالتــه ليســتطيع توفيــر المزيــد مــن المــال، وكذلــك حثــه علــى متابعــة التوفيــر، وكل ذلــك يســهم فــي جعــل 

االدخــار عــادة وممارســة مســتمرة لديــه، ومــن ثــم تنمــو هــذه الثقافــة لــدى األطفــال وتصبــح ســلوكًا دائمــًا لديهــم.

كذلــك مــن الوســائل الناجحــة جعــل الطفــل يكتــب قائمــة باألشــياء التــي يريــد الحصــول عليهــا، ومــن ثــم يقوم بتحديد أســعارها، ويرتبها حســب أهميتها 
بالنســبة لــه، ويطلــب منــه إجــراء تقييــم للمبلــغ الــذي يحتاجــه للحصــول عليهــا، وكــم مــن الوقــت يحتــاج لتوفيــر ذلــك المبلــغ، هــذا ســوف يســاعده فــي 
معرفــة قيمــة المــال، ثــم قيمــة الزمــن، وضــرورة االلتــزام بالتوفيــر حتــى يحصــل علــى مــا يريــد فــي الوقــت المحــدد، إذن نحــن بهــذه الطريقــة نســتطيع 
أن ننمــي لديــه عــدة مهــارات وســلوكيات إيجابيــة، أبرزهــا تحمــل المســئولية والشــعور بتقديــر الــذات، وتعلــم االنضبــاط، والقــدرة علــى تقييــم األشــياء، 

ووضــع الخطــط، وامتــاك رؤيــة حــول األمــور التــي تحيــط بــه، وبنــاء مهــارات وإمكانيــات تشــكل نــواة لمــدى تفكيــره فــي المســتقبل. 
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هنالــك وســائل عديــدة تســهم فــي نشــر ثقافــة االدخــار لــدى األطفــال وتحببهــم فــي توفيــر المــال والتفكيــر فــي المســتقبل، والســلوك المالــي 
الرصيــن، منهــا أن نجلــب لهــم قصــص المشــاهير الذيــن أسســوا أنفســهم مــن الصفــر عــن طريــق االدخــار وحســن إدارة المــال، وكذلــك نعــرض عليهــم 
تجــارب الناجحيــن كيــف بــدءوا وكيــف ســلكوا طريــق الوصــول إلــى النجــاح، وهــذه القصــص والحكايــات حســب ســن األطفــال ومســتوى عقولهــم 

ومســتوياتهم الدراســية، بحيــث يســتفيدوا منهــا فــي حرصهــم علــى االدخــار فــي الوقــت الحاضــر، وفــي حياتهــم المســتقبلية.

مــن المفاتيــح الذهبيــة لتعليــم األطفــال توفيــر المــال ومنهــج االدخــار اصطحابهــم  إلــى األســواق والمــوالت وتعمــد البحــث عــن عــروض مميــزة عنــد 
الشــراء، وتعليمهــم االطــاع علــى  الكتيبــات والبروشــورات فــي المحــات التجاريــة واألســواق، وكذلــك متابعــة العــروض عبــر التطبيقــات أو البرامــج 
مــن خــال األجهــزة الذكيــة، هــذا يولــد لديهــم شــغفا ومهــارة ورغبــة فــي التعــرف علــى أفضــل العــروض وأجــود الســلع، خاصــة فــي مجــال الســلع 

والمقتنيــات يهتمــون بشــرائها.

وكمــا للبيــت دور فــي تعليــم الصغــار ثقافــة االدخــار، كذلــك للمدرســة والمعلــم دور فاعــل ومهــم مــن خــال المســابقات والمهرجانــات وإقامــة أيــام 
مفتوحــة لنشــر هــذه الثقافــة وتخصيــص أوقــات لتعليــم التاميــذ البيــع والشــراء والتوفيــر وكيفيــة تحقيــق الربــح، ومــن ثــم تنميــة مهــارات إدارة المــال 

لديهــم، وإدارة الحيــاة بشــكل عــام، وتنمــي مداركهــم فــي مواجهــة المشــكات التــي تعتــرض حياتهــم، منــذ وقــت مبكــر.

التوجيهــات التــي يتلقاهــا األطفــال ســواء فــي البيــت أو المدرســة، أو المهــارات التــي يكتســبوها فــي مجــال االدخــار وإدارة المــال تكــرس لديهــم الــذكاء 
والســلوك المالــي االيجابــي وتعلمهــم مهــارات تنظيــم حياتهــم االقتصاديــة، وكذلــك غــرس قيــم االدخــار والســلوكيات الماليــة الرشــيدة لــدى النــشء 

ينمــي لديهــم أســلوب حيــاة رفيــع ومنظــم فــي المســتقبل ويعلمهــم قيمــة المــال وكيفيــة إدارتــه بوعــي .



10
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أفضل الطرق لتكريس السلوك االدخاري لدى األطفال
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أفضل الطرق لتكريس السلوك االدخاري لدى األطفال
ال شــك أن معرفــة الطفــل أهميــة االدخــار فــي ســن مبكــرة، ســيفيده كثيــرًا فــي المســتقبل، بــل سيشــكل ثقافــة المجتمــع بأســره، ويعــزز الســلوك 
المالــي االيجابــي للجيــل القــادم، ومــن أفضــل الطــرق لتنميــة هــذا الشــعور وتكريــس هــذه المفاهيــم وغــرس هــذه الثقافــة لــدى النــشء، أن نعلمهــم 
تلــك المبــادئ منــذ ســنواتهم األولــى، فــا بــد أن يفهــم الطفــل أن المــال ال يأتــي مــن فــراغ، إنمــا يأتــي  نتيجــة جهــد وعمــل وبعــد إنجــاز مهــام. فمثــًا 
ــم أن المــال  عندمــا يطلــب الطفــل المــال لشــراء األلعــاب، ينبغــي أن نربــط ذلــك بعمــل مــا يجــب أن يؤديــه حتــى ينــال المــال أو الشــيء الــذي يريــده ليتعلَّ

والعمــل مرتبطــان، وبالتالــي ال يجــب إنفــاق المــال فيمــا ال ُيفيــد، أو فــي األشــياء التــي يمكــن االســتغناء عنهــا.

ومــن الطــرق العمليــة فــي هــذا االتجــاه، تعليــم الطفــل ترتيــب األولويــات، وُمســاعدته للتفريــق والتمييــز بيــن األساســيات والكماليــات، وهــذا ُيســهم 
فــي توعيتــه للتحكــم فــي النفقــات وإعطــاء أولويــة لألساســيات، ومــن ثــم التفكيــر فــي الكماليــات، فمثــًا عندمــا يطلــب طفلــك شــيئًا، ســاعده فــي 
معرفــة مــدى منفعــة الشــيء المرغــوب، مــن أجــل تنميــة ثقافــة المقارنــة واالختيــار لديــه، ممــا يجعــل تفكيــره يتجــه نحــو األمــور األساســية وااليجابيــة 
والضروريــة، وهــذا ينعكــس علــى اســتيعابه فكــرة االدخــار، وأهميتــه وفوائــده المســتقبلية، وترتيــب األولويــات،  كمــا أن معرفــة الضروريــات مــن غيرهــا 

ينمــي لديــه مفهــوم إدارة الحيــاة والفكــر المالــي.

ولكــي نشــجع األطفــال علــى الســلوك االدخــاري فــي ســن مبكــرة، يفضــل فتــح حســاب توفيــر لهــم فــي البنــوك، وتحفيزهــم علــى إيــداع جــزء 
ــاء  ــة لتعليــم األطفــال معنــى االّدخــار والتخطيــط ألهــداف ماليــة، كمــا ُتســهم فــي بن مــن مصروفهــم فــي الحســاب شــهريًا، فهــذه الوســيلة فّعال
ــة البســيطة منــذ الّصغــر، وإتاحــة الفرصــة لهــم  ــة مــن خــال اســتيعاب المفاهيــم والُمعامــات البنكيَّ جســر المعرفــة بينهــم وبيــن الُمنتجــات البنكيَّ
لمعرفــة العــروض البنكيــة، وكيفيــة االدخــار عــن طريــق البنــك، وكذلــك اصطحابهــم إلــى األســواق لمعرفــة الســعار والمفاضلــة بينهــا ومعرفــة أماكــن 
التخفيضــات وإدراك أن الســلعة التــي تشــتريها بســعر غالــي يمكــن اقتناؤهــا بســعر أقــل مــن خــال عــروض التخفيضــات، وهــذا يولــد لديــه قناعــة 

ــه ثقافــة االدخــار وممارســته أيضــًا. بضــرورة توفيــر هــذا المبلــغ ممــا يعــزز لدي

هنــاك طريقــة تحقــق عــدة أهــداف ويمكــن مــن خالهــا تنميــة ثقافــة الطفــل االدخاريــة، وذلــك مــن خــال منحــه بعــض المــال ثــم مراقبتــه لمعرفــة 
مســتوى ســلوكه المالــي، وماحظــة كيــف يتصــرف فــي هــذا المبلــغ، وعنــد حــدوث أي تصــرف خاطــئ منــه تجــاه التعامــل بالمــال يمكــن تقويمــه 

بطريقــة بســيطة دون تأنيــب، وهــذا يعــزز ثقتــه بنفســه. 

الدرس الثاني :



ــة الُمشــاركة  ــم طفلــك أهّميَّ ــرام المــال، والتحــدث عنــه بأســلوب إيجابــي ومــن المهــم أن ُتعلَّ ومــن أفضــل الطــرق أيضــًا مســاعدة الطفــل علــى احت
ــة، فتحــّدث معــه عــن مزايــا العطــاء والكــرم واإلحســان إلــى الفقــراء والمحتاجيــن، وشــّجعه علــى تخصيــص جــزء مــن مصروفــه  ــة فــي األعمــال الخيريَّ الماليَّ
للتبــّرع بــه، وعلمــه أن مــال الصدقــة ال ينقــص بــل يزيــد، وحببــه فــي االنفــاق فــي أوجــه الخيــر لمــا لذلــك مــن مــردود إيجابــي، بعكــس االنفــاق علــى 

األمــور االنصرافيــة واالســتهاك الســلبي فهــذه أمــوال ال تعــود أبــدًا بنفــع.

هنــاك طريقــة ذات ميــزات مهمــة فــي اكتســاب األطفــال ثقافــة االدخــار، وهــي تنميــة مداركهــم الماليــة مــن خــال روايــة بعــض القصــص الماليــة 
عامــل معــه، باإلضافــة إلــى التعّلــم مــن األخطــاء  ــة التَّ القصيــرة والبســيطة، التــي ُتســاهم فــي زيــادة وعــي األطفــال ومعرفتهــم بقيمــة المــال وكيفيَّ
ــة الُمتوّقــع حدوثهــا، كمــا ُتســاعد هــذه الطريقــة علــى بنــاء صــورة النجــاح الــذي يتحقــق مــن خــال توفيــر واّدخــار المــال لمصلحــة مشــاريع  الماليَّ

المســتقبل.

مكافــأة األطفــال ماليــًا علــى بعــض األعمــال واالنجــازات تكــرس لديهــم روح المثابــرة واالهتمــام وكذلــك إدراك قيمــة المــال والحفــاظ عليــه، فمثــًا 
المــال الــذي يتحصــل عليــه بعــد جهــد ليــس كالمــال الــذي يأتيــه دون مقابــل، وبالتالــي ســيكون حريصــًا علــى توفيــره وادخــاره وعــدم إهــداره فــي أشــياء 

غيــر ضروريــة، وهنــا يمكــن ان نقــول إنــه اكتســب ســلوك إدارة المــال، وعــرف قيمتــه ومكانتــه فمــن الصعــب أن يفــرط فيــه بســهولة.
اطــاع الطفــل علــى فواتيــر المنــزل والمنصرفــات ومعرفــة المبالــغ التــي تدفــع مقابــل تلــك الفواتيــر وكذلــك مــدى إمكانيــة تقليصهــا مــن خــال ترشــيد 
االســتهاك، يجعلــه حريصــًا علــى اغتنــام أي وســيلة يمكــن أن توفــر جــزءًا مــن تلــك المبالــغ، وهــذا ســلوك إيجابــي  مطلــوب، وهــو أحــد أهــداف تعليــم 
األطفــال ثقافــة االدخــار، وإتاحــة الفرصــة لــه للمشــاركة بإبــداء رأيــه حــول منصرفــات األســرة والمشــتريات وأن يتابــع العــروض والتخفيضــات لمحاولــة 
الشــراء مــن بأســعار أقــل فهــذه الخطــوة تمنحــه الراحــة النفســية والشــعور باألهميــة، ومــن ثــم يــزداد حرصــه علــى توفيــر أمــوال األســرة، وكذلــك ادخــار 

جــزء مــن مصروفــه الشــخصي، تحســبًا لشــراء أشــياء يريدهــا علــى المــدى البعيــد.

إن تحكــم رب األســرة فــي األمــور الماليــة، وإظهــار حرصــه علــى عــدم التبذيــر ورغبتــه فــي االدخــار مــن أجــل مســتقبل األســرة ومصلحــة أفرادهــا، يدفــع 
الطفــل إلــى محاولــة تقليــد والــده وإكمــال المشــوار ألنــه فــي هــذه الحالــة يقتــدي بأبيــه الــذي يعتبــره مثــااًل جيــدًا وقــدوة حســنة لــه، فســلوكيات 
األب وعاداتــه تنعكــس بدرجــة كبيــرة علــى أبنائــه، خاصــة فــي الجوانــب الماليــة، وتعززهــا عوامــل أخــرى تشــترك جميعهــا فــي تنميــة الحــس االدخــاري

14



15

كذلــك مــن الطــرق المفضلــة وذات األثــر الفاعــل فــي تعليــم األطفــال االدخــار، أن تطلــب مــن الطفــل إعــداد ميزانيــة مصغــرة فــي حــدود مصروفــه، 
بحيــث يكتــب احتياجاتــه اليوميــة، وكــم تكلــف خــال الشــهر، وكــم يتبقــى مــن المصــروف، وكــم مبلــغ االدخــار الــذي يســتطيع إخراجــه كل شــهر، مــع 
وضــع جــزء مــن المصــروف لمتطلبــات طارئــة أو إضافيــة، وهكــذا يســتطيع تعلــم إدارة المــال، والتفكيــر بجديــة فــي االدخــار، والحــرص علــى االســتمرار 
فيــه حتــى يصبــح ســلوكًا مازمــًا لــه فــي المســتقبل، وإذا ســلكت كل األســر هــذا المســلك مــع أطفالهــا فحتمــا ســيقدم لنــا المســتقبل جيــًا يحتفــي 

باالدخــار ويمارســه كســلوك اجتماعــي لــه مــردود االقتصــادي، وإســهامه فــي اســتقرار الســر وأمانهــا المســتقبلي وفــي البنــاء والتنميــة.
 

ــان، وعلــى  ــة أو اســتثمارية لكنهــا فــي مســتوى عقولهــم وتفكيرهــم وقــد تكــون خاطئــة فــي بعــض األحي ــر مــن األطفــال لديهــم أفــكار تجاري الكثي
الوالديــن عــدم اســتنكارها، بــل تصحيحهــا وتبنــي الفكــرة بصورتهــا الســليمة وعــدم إحباطهــم ألن األطفــال لديهــم نســبة مــن الــذكاء قــد تفــوق الكبــار 

لكنهــم يحتاجــون مــن يوجــه هــذا الــذكاء ويوظفــه بصــورة ســليمة.

وينبغــي علــى الوالديــن تكــرار المشــاهد أو األحــداث فــي حيــاة الطفــل التــي ُترســخ فكــرة أّن »غــدًا ُيبنــى مــن اليــوم« وليــس كل مــا ُيريــده يســتطيع 
شــراءه أو تحقيقــه مــن اليــوم، وتعويــده علــى الصبــر حتــى يأتــي الوقــت المناســب لنيــل مــا يريــد بعــد توفــر األســباب.

وأن يتحدثــوا معهــم بشــكل مبســط عــن مبــادئ االدخــار وتوفيــر المــال واالســتثمار، وكيــف يتخطــون األوقــات الصعبــة وأال يضعــوا كل مالهــم فــي 
مــكان واحــد، وكيــف ُيمكــن أّن يشــتري الطفــل أشــياء تعــود عليــه بالنفــع وربمــا المــال مســتقبًا، ويكــون التحــدث معهــم بلغتهــم الخاصــة البســيطة، 
ومــن األفضــل ربــط ذلــك الحديــث بالقصــص والحكايــات قــدر المســتطاع، وبأســلوب جــاذب يجعــل الطفــل يســتمع ويتأثــر، كل هــذه الطــرق نســتطيع 
ــًا يقــدر المــال،  ــه بيــن األطفــال، ونجســد مفاهيــم إدارة المــال والســلوك االســتهاكي الحميــد، ونبنــي جي مــن خالهــا غــرس قيــم االدخــار وثقافت
وينظــر للمســتقبل ويشــكل نــواة لمجتمــع االدخــار والتنميــة، والبنــاء، ألن التمســك بهــذه المبــادئ منــذ الصغــر يجعلهــا راســخة فــي مقتبــل العمــر، 

ويجعــل ممارســتها أمــرًا طبيعيــًا، وثقافتهــا ســائدة لــدى الجميــع.
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األطفال وتعزيز مهارة إدارة المال
كل الذيــن يبدعــون اليــوم فــي إدارة المــال واألعمــال، كانــوا باألمــس أطفــااًل صغــارًا لهــم أحامهــم وأمنياتهــم وتطلعاتهــم وطموحاتهــم وتفكيرهــم 
ــزوا بمواهــب ومهــارات جعلتهــم يصبحــوا مــن أصحــب المــال حينمــا كبــروا وصــاروا رجــااًل، فمهــارات التعامــل مــع المــال ال يملكهــا كل  ، لكنهــم تمًي
النــاس، لكنهــا ليســت صعبــة وال مســتحيلة وال حكــرًا علــى أحــد دون غيــره، بــل هــي متاحــة للجميــع، فــأي موهبــة يمكــن تنميتهــا بالمعرفــة والتدريــب 
والتعليــم، فحينمــا تلمــس لــدى ابنــك نوعــًا مــن النبــوغ أو حســًا ماليــًا وإداريــًا فعليــك احتضــان تلــك الموهبــة، وتعهدهــا بالمعرفــة والتدريــب والتعليــم، 

والنصــح واالرشــاد حتــى تطمئــن علــى نمــو الموهبــة وتطورهــا.

مــن المواهــب التــي تؤســس وتطــور لــدى األطفــال بتدخــل الوالديــن ونصحهمــا، مهــارة إدارة المــال، ومعرفــة فنــون االدخــار وفوائــده ، وإدراك قيمــة 
المــال وأهميتــه، وطــرق كســبه والمحافظــة عليــه، وتنميتــه واســتثماره واســتخدامه بطريقــة صحيحــة، وومعرفــة أوجــه صرفــه وحمايتــه.

وتمثــل القــدوة الماليــة عنصــرًا مهمــًا فــي تنميــة مثــل هــذه المهــارات، حيــث تبنــى شــخصيات األبنــاء غالبــًا مــن خــال االقتــداء خاصــًة فــي الجــواب 
االيجابيــة، فالطفــل يميــل دائمــًا إلــى تقليــد والــده فــإذا أعجــب بتعاملــه مــع المــال، ال شــك أنــه ســيحاول تقليــده والتأســي بــه، فينشــأ مــدركًا ألهميــة 
المــال، وحريصــًا علــى إنفاقــه فــي األوجــه الضروريــة، ويحافــظ عليــه ويتحاشــى إهــداره ويتجنــب االســراف والتبذيــر، ويتعــود علــى التخطيــط الســليم، 
بحيــث يعــرف كيــف يدخــر المــال، ومتــى يتســوق، ومــاذا يشــتري، ومــاذا يعمــل بالمــال الــذي ادخــره، فيفكــر فــي اســتثماره وزيادتــه، ألنــه تعلــم أن هــذا 

المــال لــه فــي وقــت معيــن يمكــن أن يحقــق أهدافــًا أهــم مــن الكماليــات التــي تنــازل عــن شــرائها فــي الوقــت الحالــي.

علــى اآلبــاء أن يحرصــوا علــى إيجــاد روح الفريــق بيــن البنــاء، ألن ذلــك ســيفيد كثيــرًا فــي بنــاء الشــخصية وتهيئتهــا لبنــاء العاقــات االيجابيــة فــي الســوق 
مســتقبًا، وليتعــود األبنــاء أنــه ليــس كل العاقــات هــي بالضــرورة تنافســية، فهنــاك عاقــات تعــاون وشــراكة وغيرهــا مــن العاقــات التــي تخــدم 
مســتقبل تكاثــر المــال ومضاعفتــه نتيجــة االدخــار المســتمر واالدارة الجيــدة والفكــر التخطيطــي الســليم، كمــا أن خلــق روح الفريــق بيــن األبنــاء يســاعد 
علــى وجــود التعــاون األســري فــي االدخــار وتنميــة المــال، وكذلــك يحــض علــى التفكيــر الجماعــي والمشــاركة فــي إدارة ميزانيــة األســرة والتخطيــط 

لهــا، فضــًا عــن اإلنفــاق علــى متطلبــات األســرة وفــق خطــة جماعيــة.

الدرس الثالث :



ينبغــي علــى اآلبــاء تعليــم األطفــال مهــارات التفــاوض علــى المــال وتدريبهــم عليهــا مــن خــال مرافقتهــم لهــم فــي األســواق، وتعويدهــم علــى عــدم 
االستســام للســعر الــذي يطلبــه البائــع لســلعته، وكذلــك تنميــة مهــارة المقارنــة بيــن األســعار قبــل الشــراء الختيــار األفضــل مــع تفضيــل الجــودة ألن 
ذلــك مدخــل لتعلــم قيمــة المــال ومحاولــة الحفــاظ عليــه وعــدم تبديــده ومــن ثــم ادخــاره والتعامــل معــه بوعــي وبصيــرة، وكذلــك تعمــد التحــدث إلــى 
البائــع أمــام األطفــال ومناقشــته فــي األســعار وفــي نوعيــة الســلعة حتــى يكتســب األطفــال تلــك المهــارات ويتعــودوا عليهــا، فتكــون دافعــًا لهــم 

لمعرفــة أهميــة المــال وعــدم التهــاون فــي إنفاقــه والحــرص علــى الســلوك االدخــاري.

ومــن األمــور التــي تســهم فــي تعزيــز مهــارة إدارة المــال لــدى األطفــال، وترســخ هــذا المفهــوم لديهــم، وتنشــر ثقافتــه فــي أوســاط الصغــار، الحــرص 
علــى تنميــة قــدرات صنــع القــرار لديهــم، وتعويدهــم كيفيــة اتخــاذ القــرارات الســليمة وهــذا شــيء أساســي اليجــاد جيــل يتقــن مهــارة إدارة المــال 
والتعامــل معــه بوعــي وادخــاره وتنميتــه واســتثماره وفقــًا للظــروف والفــرص المتاحــة، علــى األب جعــل الطفــل يتخــذ قــرارات بســيطة حســب مســتوى 
عمــره ومســتواه الدراســي وفيمــا يتعلــق بمصروفــه الجيبــي أو مــن خــال مشــاركته فــي إبــداء الــرأي حــول ميزانيــة األســرة أو مشــترياتها، ثــم تقييــم 
تلــك القــرارات، وإيضــاح االيجابيــات والســلبيات ومســاعدته فــي الوصــول إلــى القــرار الســليم فــي حــال اتخــاذه قــرارات خاطئــة، وكذلــك تعليــم الطفــل 

المفاضلــة بيــن نتائــج القــرارات، ولمــاذا أدت القــرارات إلــى تلــك النتائــج، وهكــذا تنمــو تلــك المهــارات وتتطــور مــع الطفــل مــع تطــور حياتــه ونمــوه.

ولتنميــة أفــكار الطفــل وتدريبــه علــى التخطيــط الســليم والنظــر إلــى المســتقبل، نطلــب منــه أن يخطــط لنــا تجــاه اي تشــهده األســرة، حنــى لــو كان 
المشــروع مولــودًا جديــدًا لــدى األســرة نســتمع إلــى رأيــه كيــف نحتفــل بــه ومــن نســميه، وكيــف نحضــر لــه المابــس ومــا أنســب األشــياء إليــه، ومــن 
أي مــكان نحضرهــا، وهكــذا نجعلــه يخطــط لنــا ألي مشــروع صغيــر داخــل األســرة، ويرســم لنــا الخطــوات التــي ينبغــي أن نقــوم بهــا، هــذا األمــر يمنحــه 
الثقــة الكاملــة، ويعــزز شــخصيته، ويســهم فــي تنميــة أفــكاره التخطيطيــة بعيــدة المــدى، وســوف يتعــود علــى مثــل هــذه األفــكار والخطــط ويتــدرب 

عليهــا ويكررهــا فــي عــدة مشــاريع متــى مــا أتيحــت لــه الفرصــة. 

ــاء أن يعملــوا علــى تنميــة قدراتهــم علــى حــل المشــاكل الماليــة فــي محيــط إمكانياتهــم  ولكــي ننمــي لــدى األطفــال مهــارة إدارة المــال، علــى اآلب
وميزانيتهــم المحــدودة، فــا بــد مــن تعويــد الطفــل علــى االعتمــاد علــى نفســه فــي مواجهــة المشــكات، وال يلجــأ إلــى والديــه منــذ الوهلــة األولــى 
بــل يحــاول التفكيــر فــي حــل مشــكلته الماليــة ويجتهــد فــي ذلــك، ولــن يكــون األبــوان بعيديــن عنــه وقــت الحاجــة، ويمكــن أن يتعمــد األب وضــع ابنــه 
أمــام مشــكلة ماليــة صغيــرة )مفتعلــة( ثــم ينظــر كيــف يتصــرف االبــن حيــال تلــك المشــكلة، وهــذا اختبــار القصــد منــه تعليمــه مواجهــة المشــكات 
بنفســه، مثــل كيفيــة الموازنــة بيــن مدخراتــه وشــراء اللعبــة المفضلــة لديــه، ثــم تطويــر الحلــول مــن خــال إرشــاده وتوجيهــه نحــو مفاتيــح الحــل دون 
التدخــل فــي الحــل، هــذه الطريقــة تعلمــه االعتمــاد علــى نفســه، ليــس فقــط وقــت وجــود المــال بيــن يديــه، بــل أيضــًا حينمــا تعترضــه مشــكلة ماليــة، 

فيســعى إلــى الحــل مــن خــال التفكيــر دون الحاجــة إلــى مســاعدة غيــره.
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كذلــك يمكــن لــألب أن يعــود ابنــه علــى عــدم الحصــول علــى كل مــا يريــد دائمــًا، وأن التســوق ال يعنــي بالضــرورة الشــراء، وأال يخــدع الطفــل بــأن عــدم 
شــراء مــا يريــد كان بســبب نقــص المــال أو شــحه، لكــن يجــب أن يفهــم بــل يقتنــع بــأن التســوق يكــون غالبــًا مــن أجــل جلــب شــيء محــدد، وأن عليــه 

االنتظــار حتــى يحيــن الوقــت المناســب ليشــتري مــا يريــد، وكذلــك الذهــاب إلــى المتجــر ال يعنــي بالضــرورة أن يشــتري منــه  مــا يريــد.

يجــب تعليــم الطفــل طريقــة االدخــار بصــورة منظمــة ومنتظمــة، ويمكــن ان يقســم المــال إلــى ثــاث فئــات، أواًل : المشــتريات البســيطة الخاصــة بــه، 
ثانيــًا : المشــاركة فــي التبــرع ألعمــال الخيــر ومســاعدة المحتاجيــن، ثالثــًا: ادخــار جــزء مهــم مــن المــال يخصــص ألهــداف المســتقبل، ومراقبتــه لمعرفــة 
كيفيــة تنفيــذ هــذه الخطــة، ومــدى االلتــزام بهــا، فــكل بنــود هــذه الميزانيــة تســهم فــي بنــاء شــخصية الطفــل، وتعلمــه تقديــر المــال، ومعرفــة أهــم 
أوجــه الصــرف، وكذلــك تمنحــه الثقــة واالســتقالية فــي التفكيــر والممارســة، وتجعــل االدخــار محببــًا إليــه كونــه هــو الــذي ســاعده فــي وضــع خطــة 

المســتقبل وأتــاح لــه امتــاك قــدر مــن المــال بعــد شــراء احتياجاتــه وبعــد التصــدق واالنفــاق فــي أوجــه الخيــر.

حينمــا يضــع الطفــل هدفــًا شــرائيًا معينــًا، يعمــل علــى ادخــار المــال مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، وفــق خطــة زمنيــة محــددة، فيســتمر فــي االدخــار 
حتــى يوفــر المبلــغ الــذي يعــادل قيمــة الهــدف المنشــود ثــم يقــوم بعمليــة الشــراء، هــذه الطريقــة تعــوده علــى الصبــر، وعلــى وضــع الخطــط، وتحديــد 
المــدى الزمنــي، وكذلــك تمنحــه الثقــة فــي القــدرة علــى تحقيــق الهــدف، كلهــا عوامــل تســهم فــي ترســيخ مهــارة إدارة المــال لديــه، ومــن أهمهــا 

التعــود علــى الســلوك االدخــاري.

كمــا أن تــرك الطفــل يتعلــم مــن أخطائــه مــن أهــم وســائل تقويمــه وتعليمــه المهــارات المتعلقــة بــإدارة المــال وتســيير حياتــه الخاصــة، فحينمــا يتخــذ 
الطفــل قــرارًا ماليــًا ويقــع فــي الخطــأ، نجعلــه يتحمــل النتائــج والعواقــب المترتبــة علــى ذلــك، حتــى يكــون ذلــك درســًا لــه فــي المســتقبل، فــا يقــع فــي 

الخطــأ مرتيــن، وذلــك سيســاعده علــى اتخــاذ قــرارات أكثــر ذكاًء وصوابــًا فــي المســتقبل.

ويجــب أن يتعلــم الطفــل أن المــال ليــس مصــدرًا مفتوحــًا مــن أجــل االنفــاق والصــرف متــى مــا يريــد وكيفمــا يشــاء، وأنــه ال بــد مــن ضابــط وخطــط وإدارة 
واعيــة، ولكــي يســتوعب الطفــل هــذه الحقيقــة ينبغــي التقليــل مــن اصطحابــه إلــى الســوق، حتــى ال يفهــم أن التســوق تســلية وترفيــه ومتعــة، إنمــا 

هــو ضــروري حســب االحتياجــات، ووفــق ضوابــط ماليــة، ومهــارة إداريــة، وذكاء يحفــظ المــال ويحســن التعامــل معــه. 
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توجيه الذكاء المالي لدى األطفال يبدأ من الروضة
الحــرص علــى تربيــة األبنــاء علــى حســن التصــرف فــي المــال، وترشــيد االنفــاق، والتعــود علــى الــذكاء المالــي، خطــوات تبــدأ فــي الصغــر، ألن هــذه 
ــر مــع األطفــال حتــى تصبــح جــزءًا مــن مكونهــم االجتماعــي واألخاقــي فــي المســتقبل، خصوصــًا حينمــا يكــون  العــادات والســلوكيات تنمــو وتكب

التوجيــه بأســاليب مناســبة وفــي ســن مبكــرة.

ويمكــن أن يتــم االهتمــام بهــذا الجانــي منــذ مرحلــة الروضــة، مــن خــال األلعــاب ومدلوالتهــا، واالهتمــام بقيمتهــا وتقديــر المــال والحفــاظ عليــه 
وبالتالــي تنميــة ســلوك االدخــار لديهــم باعتبــار المــال هــو الــذي يوفــر لهــم التســلية والترفيــه واأللعــاب وغيرهــا مــن األشــياء المحببــة لألطفــال.

ويرافــق توجيــه األطفــال نحــو الســلوك المالــي القويــم فــي مرحلــة بكــرة مــن أعمارهــم تقييــم ذلــك الســلوك، ومــدى تجاوبهــم مــع التوجيهــات، 
والجهــود الراميــة لتنميــة مهاراتهــم الماليــة، وتعزيــز الــذكاء المالــي لديهــم، وربــط المــال الــذي يقــدم لهــم فــي هــذا الجانــب بالمكافــآت والخــروج للنزهــة 
وغيرهــا مــن األشــياء المفضلــة لــدى الطفــل حتــى يكــون لهــا مردودهــا ونتائجهــا الفاعلــة فــي التحفيــز علــى تقديــر المــال والســعي الدخــاره والعمــل 
علــى تنميتــه مــن قبــل األطفــال ليكبــروا علــى هــذا الســلوك، ويجــب عــدم تــرك األمــر مرهونــًا بطلــب الطفــل ورغبتــه فــي شــراء أشــياء يحبهــا ويريــد 
الحصــول عليهــا، وليكــن األمــر مرتبطــًا بنظــام وإدارة ماليــة داخــل األســرة حتــى ال يدمــن الطفــل تكــرار الطلبــات ويعتبــر الشــراء المســتمر مــن حقــه، 

فهــذا يجعــل المشــتريات فــي نظــره أكثــر قيمــة مــن المــال.

مــن األشــياء المســاعدة علــى تربيــة األطفــال علــى ســلوك االدخــار وحســن إدارة المــال، عــدم الرضــوخ لضغوطهــم عنــد الطلبــات غيــر الضروريــة وعــدم 
إعــارة إلحاحهــم أي اهتمــام لــدى طلــب المــال مــن قبلهــم، والحــرص علــى تعليمهــم أن الشــراء ومنــح المــال يتــم بنظــام داخــل األســرة، وليــس أمــرًا 
مطلقــًا فــي كل األوقــات وليــس علــى مــزاج الصغــار، ويستحســن تعويــد الطفــل علــى شــراء أشــياء يســتطيع يعطــي منهــا أصحابــه أو أخوانــه لكــي 

يتعــود علــى االنفــاق والعطــاء منــذ صغــره، وليشــعر بمكانتــه وشــخصيته المســتقلة عندمــا يعطــي غيــره مــن أشــياء خاصــة بــه.

ولكــي تعطــي هــذه الجهــود نتائــج إيجابيــة علــى طريــق ترســيخ قيــم االدخــار والــذكاء المالــي، ينبغــي اتبــاع التدبيــر والتنظيــم لتعليــم الصغــار ضبــط 
األمــور الماليــة، بحيــث تكــون األســرة متبعــة أســلوب تقديــر المــال، والحفــاظ عليــه )مــن غيــر بخــل وال تقتيــر( وإنفاقــه بحكمــة وتدبــر وبطريقــة يشــعر 
مــن خالهــا الطفــل أن هــذا المــال لــه قنــوات ولــه مســارات معينــة تصــب كلهــا فــي خدمــة األســرة وتغطيــة احتياجاتهــا اآلنيــة والمســتقبلية، ومــن ثــم 

يتأســى بذلــك األســلوب ويقلــد والديــه وأخوتــه الكبــار فــي الســير علــى ذات المنــوال.
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ــاء واألســر، وهــي اإلغــداق علــى الطفــل باألمــوال والمشــتريات وتلبيــة الطلبــات بذريعــة عــدم منعــه،  هنــاك عــادات ســلبية درج عليهــا بعــض اآلب
وجبــر خاطــره وعــدم تعويــده علــى الحرمــان مــادام الخيــر متوفــرًا والــرزق وفيــرًا ، لكــن هــذه العــادات أثبتــت فشــلها بجــدارة، ألن الطفــل يتعــود علــى 
هكــذا ســلوك ولــن يحتــرم المــال أبــدًا، وإذا تغيــرت ظــروف األســرة ألي ســبب لــن يســتطيع الطفــل التكيــف مــع األوضــاع الجديــدة، فســيحتاج إلــى 
ــه  ــذا ال تغــدق علــى الطفــل بأمــوال مــن أجــل إرضائ ــا مكمــن الخطــورة، ل ــاي وســيلة، وهن ذات العــادات ويتمســك بهــا ويســعى للحصــول عليهــا ب
فهــذا يعــوده علــى االســتهتار بالمــال وعــدم تقديــره، وبالتالــي يدمــن الشــراء والتســوق، وإذا شــب علــى ذلــك فســتكون الطامــة، حيــث لــن يســتطيع 
الســيطرة – ليــس علــى مصروفــه كتلميــذ أو طالــب – بــل حتــى علــى راتبــه حينمــا يحصــل علــى وظيفــة، ألن التدبيــر لــم يكــن فــي حســاباته، وألن المنــع 

مــن المرغوبــات واألشــياء المحببــة إليــه لــم يكــن فــي يــوم مــن األيــام ضمــن الضوابــط التــي تربــى عليهــا.

ولكــي نتجنــب مثــل هــذه الحــاالت ال بــد أن تصبــح األســرة هــي مصــدر االلهــام والتأثيــر والجــذب فــي الســلوك المالــي القويــم ألن الطفــل يتأثــر 
بمحيطــه القريــب تأثــرًا شــديدًا ومباشــرًا، فــكل مــا يكســبه مــن األبويــن يظــل راســخًا فــي تكوينــه، وعلــى األســرة أن تعمــل علــى ترســيخ مفهــوم أن 
الحصــول علــى المــال يأتــي بعــد بــذل الجهــد، وينبغــي أن يصــرف وفــق بنــود وأولويــات، وتذكيــره بمتطلبــات األســرة والتزاماتهــا وأن احتياجــات 
األســرة تأتــي علــى رأس األولويــات وبطــرق منظمــة وبأســلوب وإدارة تحــرص علــى إســعاد األطفــال وبنــاء مســتقبلهم، فهــذا التوجيــه يشــعر الصغــار 
باالهتمــام بمــا يبذلــه األب مــن جهــود ألجلهــم ويجعلهــم يتفهمــوا لمــاذا يديــر المــال بتدبــر وبانضبــاط، ولمــاذا يدخــر المــال وال يلبــي لهــم كل طلباتهــم.
وفــي مشــوار توجيــه الــذكاء المالــي لــدى النــشء يمكــن أن تكــون البدايــة تدريــب الطفــل علــى االدخــار مــن خــال حَصالــة نقــود توضــع فــي مــكان بــارز 
لمراقبــة تعاملــه معهــا ولكــي يشــعر بالفخــر وهــو يضــع النقــود فــي الحصالــة أمــام أنظــار األســرة، فهــذا يشــكل حافــزًا لــه لانضبــاط واالســتمرار فــي 

االدخــار حتــى لــو كان يرغــب فــي بعــض المقتنيــات، خصوصــًا إذا وجــد تحفيــزًا مــن األســرة بدعمــه كلمــا ادخــر المزيــد مــن المــال.

وليــس مــن الحكمــة تعويــد الصغــار علــى متابعــة االعانــات التلفزيونيــة خاصــة التــي تعــرض المأكــوالت والحلويــات واأللعــاب وغيرهــا مــن األشــياء 
المحببــة لــدى األطفــال ألن ذلــك يتســبب فــي إحباطهــم فــي حــال عــدم الحصــول عليهــا، ولــن يســتطيع اآلبــاء مجــاراة تلــك االعانــات، وال تلبيــة كافــة 
طلبــات األطفــال فــي هــذا الجانــب التــي ال تنتهــي ، كمــا أنهــا تفتــح بابــًا لاســراف والتبذيــر وتبديــد األمــوال فــي غيــر موضعهــا وهــو مــا يتناقــض مــع 

مفهــوم االدخــار وتنميــة الــذكاء المالــي عنــد األطفــال. 

وينبغــي أن تحــرص األســرة علــى إزكاء روح المســئولية لــدى الطفــل وتنميــة شــعوره بذاتــه وتعويــده علــى االدارة الماليــة مــن خــال إشــراكه فــي 
إعــداد ميزانيــة األســرة وأخــذ رأيــه – متــى مــا كان مناســبًا- فــي كثيــر مــن األمــور التــي تخــص األســرة ، فهــذا يشــعره بأهميتــه ويجعلــه قريبــًا مــن ثقافــة 

األســرة وســلوكها خاصــة فــي الجوانــب الماليــة.
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ومــن األســاليب المهمــة فــي ترســيخ الســلوك المالــي للصغــار يجــب أن يعــرف الطفــل أن المــال ال يأتــي عبثــًا إنمــا يتــم الحصــول عليــه نتيجــة تعــب 
ومجهــود، وينبغــي أن ينفــق فــي األوجــه الضروريــة ثــم يتــم ادخــار جــزء منــه للطــوارئ والمســتجدات، وأن تقليــل االســتهاك غيــر الضــروري يســهم 

فــي تأميــن حيــاة األســرة وحياتــه شــخصيًا فــي المســتقبل.

كمــا يجــب أن يميــز الطفــل بيــن الرغبــة والحاجــة )الضروريــات والكماليــات( ومــا هــو مهــم وعاجــل، ومــا يمكــن االســتغناء عنــه أو تأجيلــه لوقــت آخــر، حتــى 
ال يســتغرب إذا ذهبــت األســرة للتســوق ولــم يكــن لــه نصيــب مــن تلــك المشــتريات، وتنميــة الوعــي بهــذا الجانــب يبــرر لــه الكثيــر مــن األســئلة الصامتــة 

فــي ذهنــه، ويحفــزه علــى االدخــار والصبــر علــى الكثيــر مــن المرغوبــات حتــى يحيــن وقــت شــرائها وهــذا أحــد عوامــل تنميــة الــذكاء المالــي لديــه.

وكذلــك تعليــم الصغــار أن الشــراء ليــس مرتبطــًا باالشــتهاء والرغبــة فــي األشــياء، إنمــا تحكمــه أمــور أخــرى منهــا الضــرورة واألهميــة والتوقيــت 
المناســب للتعبيــر عــن تلــك الطلبــات حتــى يســهل الحصــول عليهــا، وتأخــذ نصيبهــا مــن األولويــة واألهميــة.

االفــراط فــي االســتجابة لطلبــات األطفــال ينمــي لديهــم أنماطــًا ســلوكية اســتهاكية خاطئــة )بــدل الــذكاء المالــي وثقافــة االدخــار( لــذا ينبغــي اتبــاع 
أســلوب الوســطية فــي التعامــل مــع طلباتهــم بحيــث يتــم تحقيــق ماهــو مناســب وغيــر مؤثــر ســلبًا علــى الميزانيــة، وتأجيــل مــا ليــس لــه ضــرورة حاليــًا.
إن سياســة المصــروف األســبوعي تعــود الطفــل علــى المســئولية وإدارة المــال، وكيفيــة المفاضلــة بيــن الرغبــات الشــرائية حســب مــا هــو متــاح، بحيــث 
يشــتري األهــم والعاجــل ويتــرك األقــل أهميــة وغيــر ضــوري فــي الوقــت الحاضــر، كذلــك يجــب الحــرص علــى تنميــة الحــس االســتثماري لــدى الطفــل 

وتحفيــزه علــى االدخــار مــن مصروفــه األســبوعي ومنحــه المكافــآت نظيــر المبالــغ اإلضافيــة التــي يدخرهــا فــي كل مــرة.

ومــن العوامــل المهمــة فــي غــرس ثقافــة الــذكاء المالــي تعويــد األطفــال علــى العطــاء وإقناعهــم بــأن التبــرع مــن األمــوال ومســاعدة اآلخريــن مــن 
الســلوكيات الحميــدة، وهــذا ينمــي لديهــم الشــعور بالغيــر والحــرص علــى إنفــاق المــال فــي األوجــه الســليمة، ولترســيخ هــذه المبــادئ يمكــن إهــداء 

الصغــار كتيبــات قصصيــة تســاعد علــى تنميــة مهــارات المــال واالدخــار والســلوكيات الماليــة الســليمة. 
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الحصالة وسيلة محفزة لألطفال على االدخار
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االدخار .. ممارسات يومية
لعبــت الحصالــة عبــر التاريــخ دورًا مهمــًا فــي تعويــد الطفــل علــى توفيــر جــزء مــن مصروفــه، يصاحبــه نــوع مــن التباهــي والســباق والتنافــس مــع أخوتــه 
وزمائــه وأصدقلئــه، وعلــى الرغــم مــن تجــاوز الزمــن للحصالــة كوســيلة الدخــار المــال، إال أن الضــرورة تفــرض وجودهــا ولــو بأشــكال حديثــة تواكــب 
العصــر طالمــا أن توفيــر المــال أصبــح مهمــًا، وأن هــذا الســلوك صــار ضروريــًا للصغيــر والكبيــر لمواكبــة متغيــرات الحيــاة ومتطلباتهــا واحتياجاتهــا التــي 

تتطلــب وجــود مبلــغ فائــض عــن قيمــة االســتهاك الســتغاله فــي تحقيــق األهــداف ذات المــدى البعيــد.

وجــود الحصالــة لــدى كل طفــل فــي المنــزل تعــوده علــى معرفــة قيمــة المــال والتعامــل معــه بطريقــة تحافــظ عليــه كمــا أن وجودهــا يســهم فــي 
ــه لتحفيزهــم علــى حفــظ المــال ووعدهــم بدعمهــم  ــه بيــن األطفــال، ويفضــل أن يجلــب كل أب حصــاالت ألبنائ ــاء ســلوك االدخــار ونشــر ثقافت إحي
لشــراء األشــياء التــي يرغبونهــا فــي حــال توفيــر جــزء مــن مصروفهــم دون التأثيــر علــى االحتياجــات الضروريــة ألن ممارســة الطفــل االدخــار تســاعد علــى 
تقليــل  الطلبــات مــن أهلــه لشــراء أشــياء يمكــن أن يشــتريها بنفســه وبذلــك يقلــل االســتهاك غيــر المنظــم وغيــر الضــروري، ويســهم االدخــار فــي بنــاء 

المزيــد مــن القيــم النبيلــة المرتبطــة بالمــال.

ال يمكــن أن نحضــر للطفــل حصالــة مــن أجــل توفيــر المــال ثــم نتركــه وشــانه، إن الهــدف هــو تنميــة الســلوك االدخــاري وتكريــس مفهــوم المســئولية 
لــدى الطفــل حتــى يصبــح لديــه ســلوك إيجابــي فــي التعامــل مــع المــال مســتقبًا، لــذا البــد مــن متابعتــه بعــد إحضــار الحصالــة وتعليمــه كيــف يتعامــل 
معهــا، وأهميــة االســتمرار فــي التوفيــر، حتــى يصبــح ســلوكًا مازمــًا لــه، وهــذا يعمــق لديــه مفهــوم إدارة المــال ويرســخ فــي ذهنــه ضــرورة التفكيــر فــي 

المســتقبل، واعتبــار المــال أحــد الحلــول فــي المنعطفــات وعنــد حــدوث المتغيــرات والطــوارئ، وهــذا هــو الهــدف األســمى لادخــار.

البدايــة قــد تكــون بالفعــل حصالــة صغيــرة لــدى كل طفــل يتعامــل معهــا بشــكل يومــي أو أســبوعي أو شــهري، مــن خــال مبلــغ مســتقطع مــن 
مصروفــه المدرســي، لكــن مــع مــرور األيــام ســيتولد لــدى األطفــال حمــاس شــديد تجــاه التوفيــر وتنمــو األمــوال المدخــرة وتتضاعــف ويــزداد لديهــم 
الشــعور بالمســؤولية والســلوك االدخــاري، حتــى يصــل األطفــال إلــى مرحلــة ادخــار بعــض أموالهــم فــي حســابات خاصــة بهــم فــي البنــوك يمكــن أن 

تفيدهــم حينمــا يمســوا كبــارًا.

وبــا شــك يحتــاج األطفــال ليــس إلــى حصالــة وحســب بــل أيضــًا إلــى مــن يشــرح لهــم أهميــة المــال وضــرورة الحفــاظ عليــه وعــدم إهــداره واقتصــار 
االنفــاق علــى الضروريــات حتــى يمكــن ادخــار جــزء منــه للمســتقبل وكذلــك يمكــن خلــق التنافــس بينهــم مــن خــال تقديــم جائــزة لمــن يوفــر أكثــر بحيــث 

تفتــح الحصــاالت بعــد فتــرة محــددة لمعرفــة مــن الفائــز؟.

الدرس الخامس :



مــن أجــل تحســين مســتوى المعيشــة حاضــرًا ومســتقبًا، وزيــادة الدخــل الشــهري والســنوي، والتخلــص مــن المنصرفــات غيــر الضروريــة ، وانتهــاج 
ســلوك اقتصــادي مالــي إيجابــي يقــوم علــى خلــق التــوازن بيــن الدخــل واالســتهاك، البــد مــن تكاتــف جهــود الجميــع وتعاونهــم لتكريــس مفاهيــم 
االدخــار واالســتثمار، وتنميــة ثقافــة إدارة المــال والتحكــم فــي  اإلنفــاق والتقليــل مــن شــهية الشــراء واالســتهاك الســلبي وتنظيــم الحيــاة، ويمثــل 
االدخــار وســيلة لتمويــل المشــاريع الخاصــة، وفتــح بــاب االســتثمارات علــى مصراعيــه، ممــا يســاعد علــى إســهام الفــرد فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي، 

وخدمــة المجتمــع.

مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة يلعــب االدخــار دورًا مهمــًا فــي بــث الشــعور بالمســئولية واإلحســاس بالواجــب لــدى الشــخص المدخــر، ويمنحــه 
الرغبــة فــي المشــاركة االقتصاديــة وبنــاء اقتصــاد خــاص واإلســهام فــي تنميــة اقتصــاد الدولــة، ويعــزز لديــه الثقــة بالنفــس كشــخص فاعــل فــي 

ــر الــذات.  المجتمــع، كمــا يحقــق الرضــا التــام وتقدي

كمــا أن المجتمــع مطالــب اليــوم بمواجهــة إغــراءات الســوق، والشــركات المختلفــة ذات القــدرات العاليــة فــي عــرض منتجاتهــا والترويــج لهــا بأســعار 
جاذبــة، ذلــك ألن التســوق المطلــق واالســتهاك الســلبي يعيقــان االدخــار ويعرقــا كل جهــود االســتثمار.

وظلــت ثقافــة االســتهاك منتشــرة وممارســة لــدى كثيــر مــن المجتمعــات التــي تتمتــع بوفــرة ماليــة مميــزة، وهــذا مؤشــر إيجابــي فــي بعــض جوانبــه، 
باعتبــار أن األفــراد فــي هــذه الــدول يشــعرون إلــى حــد كبيــر باالســتقرار االقتصــادي واألمــان المالــي، وهــذا يدفعهــم إلــى عــدم التفكيــر كثيــرا فــي 
مســألة احتمــال مواجهــة أزمــات ماليــة، أو حتــى إمكانيــة تجاوزهــا بطــرق مختلفــة، وذلــك بعكــس المجتمعــات التــي ال تتوفــر لديهــا األمــوال بــذات 
المســتوى، حيــث يلــوح المســتقبل بــكل تعرجاتــه وتحدياتــه ومخاوفــه، أمــا التفكيــر فــي االدخــار ونشــر ثقافتــه  فقــد كان قائمــًا منــذ عقــود طويلــة رغــم 
شــح المــوارد فــي ذلــك الزمــن، أمــا فــي الوقــت الحالــي فــإن األدوات واألســباب تهيــأت لــكل مــن يــود االدخــار مــن ناحيــة المــوارد ومــن ناحيــة الوســائل 
والقنــوات التــي تحفــظ األمــوال ســواء فــي شــكل ودائــع أو اســتثمارات، ممــا يســهل عمليــة ترســيخ المفاهيــم، وجــذب العديــد مــن شــرائح المجتمــع، 
فضــًا عــن أن الظــروف االقتصاديــة العالميــة والمحليــة تجعــل الكثيريــن يفضلــون ادخــار جــزء مــن دخلهــم لمواجهــة التزامــات المســتقبل القريــب، بــكل 

مــا يحمــل مــن غمــوض ومخاطــر.

االدخــار فــي حــد ذاتــه ليــس طريقــًا نحــو الثــراء والوفــرة الماليــة، ألنــه فــي هــذه الحالــة يعنــي أخــذ جــزء مــن الدخــل وإخفــاءه ، لكنــه قــد يكــون خطــوة 
رئيســة فــي هــذا االتجــاه، وهنــا تبــرز أهميــة التنــوع فــي فــرص االســتثمار اآلمــن أو متوســط المخاطــر للمجتمــع، الــذي يعــزز االدخــار ويقــوده إلــى حالــة 

الوفــرة الماليــة.
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ــة  ــة والفكري ــة واالجتماعي ــة الثقافــات الديني ــة، وكبقي ــه الدنيوي ــذ الصغــر كســائر احتياجات ثقافــة االدخــار واالســتثمار يمكــن تنميتهــا لــدى النــشء  من
وغيرهــا، وعلــى المؤسســات ذات العاقــة باالدخــار واالســتثمار وكذلــك المؤسســات التعليميــة واإلعاميــة القيــام بــدور كبيــر ومهــم فــي بنــاء مهــارة 
ــًا أساســيًا لحياتــه، لذلــك تواجــه المحــاوالت  وثقافــة الفــرد تجــاه االدخــار منــذ الصغــر، حتــى ينشــأ عليهــا وتمســك بهــا ويدافــع عنهــا باعتبارهــا مكون
الراهنــة لرفــع معــدل االدخــار فــي مجتمــع لــم يتلــق جرعــات توعويــة بهــذا الخصــوص منــذ وقــت مبكــر تبــدو أشــبه بالنقــش فــي الحجــر إلــى حــد كبيــر، 

علــى الرغــم مــن أن نقــش الحجــارة أصبــح أمــرًا متاحــًا وســهًا فــي زمــن توفــرت فيــه كل وســائل التغلــب علــى الصعــاب.

األمــر الــذي ال خــاف حولــه هــو أن ثقافــة االدخــار تشــكل جــزءًا  مهمــًا مــن مكونــات  شــخصية الفــرد والمجتمــع، ولترســيخ هــذه الثقافــة وجعلهــا 
ســلوكًا اجتماعيــًا يوميــًا يجــب التكامــل فــي العمــل والتنســيق بيــن المؤسســات التــي ذات العاقــة باالدخــار واالســتثمار مــن جهــة والمؤسســات 
التعليميــة واإلعاميــة مــن جهــة أخــرى، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات الناشــطة والفاعلــة فــي مجــال المســئولية االجتماعيــة مــن أجــل إعــداد 

برامــج توعويــة وتثقيفيــة لتنميــة قناعــة األجيــال بأهميــة االدخــار فــي الحاضــر والمســتقبل.

ولجعــل هــذا الســلوك يســود ويفــرض نفســه ضمــن عــادات وممارســات النــاس التــي تتــم بصــورة تلقائيــة، وبشــكل يومــي، ال بــد لمختلــف شــرائح 
المجتمــع أن تســتوعب أهميــة إدارة المــال، وضــرورة االدخــار، ومــا الخطــوات التاليــة لعمليــة توفيــر الفائــض عــن االحتياجــات الضروريــة، ومــاذا تحتــاج 
تلــك الخطــوات مــن مهــارات وخبــرات لكــي تجنــى النتائــج الفعليــة لادخــار ومــا األوعيــة والوســائل التــي ندخــر مــن خالهــا المــال وننميــه، لكــي تســتمر 

عجلــة االدخــار دون توقــف؟ وقتهــا ســتصبح ممارســة هــذا الســلوك مثــل التســوق تتــم بشــكل يومــي وبرغبــة وحمــاس وقناعــة.



34



الدرس السادس

الذكاء المالي لدى األطفال
 )أفكار صغيرة تبني أحالمًا كبيرة(
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الذكاء المالي لدى األطفال )أفكار صغيرة تبني أحالمًا كبيرة(
األطفــال كغيرهــم مــن الكبــار لديهــم أحــام وتطلعــات وطموحــات، قــد تكــون بقــدر عقولهــم وفــي مســتوى ســنهم، ولكنهــا تظل أحامــًا وطموحات 
وتطلعــات مشــروعة، مــن حــق أي إنســان أن يفكــر فيهــا، ووفقــًا لذلــك ينطلــق األطفــال مــن المحصلــة الملونــة الصغيــرة، إلــى عالــم األحــام الكبيــرة، 
لــذا يجــب علــى اآلبــاء أال يقللــوا مــن أفــكار األطفــال مهمــا كانــت فــي نظرهــم صغيــرة ومتواضعــة، بــل الحــرص علــى تبنــي األفــكار الصغيــرة الواعــدة 
ودعمهــا والنظــر إليهــا بعيــن األمــل والتفــاؤل، كونهــا تعــزز معنويــات الصغــار، وتذيــب الحواجــز وتقــرب المســافات بينهــم وبيــن آبائهــم، ممــا يســهل 

تــوارث الثقافــة والعــادات والســلوكيات التــي يستشــفونها مــن آبائهــم.

وعلــى اآلبــاء الحــرص علــى تعزيــز الثقافــة الماليــة عنــد األطفــال، مــن خــال ترســيخ الســلوك االدخــاري لديهــم، ومــن الســهل علــى اآلبــاء تعليــم األبنــاء 
عــادة االدخــار مــن خــال ممارســة الكبــار لهــذا الســلوك، ألن األطفــال يتأثــرون بشــكل مباشــر بالســلوك الســائد فــي محيــط األســرة، فــاألب الــذي يقــدر 
المــال ويتقــن إدارتــه ســيجد أبنــاءه يقلدونــه ويتأثــرون بشــخصيته، وهــذا يحتــم علــى اآلبــاء االهتمــام باالدخــار وممارســته أمــام األبنــاء وحثهــم عليــه 
وتعريفهــم بأهميــة المــال فــي الحاضــر والمســتقبل، وكيفيــة توفيــر المــال تحســبًا للظــروف الطارئــة، وتحديــد األولويــات عنــد التســوق، وعــدم التركيــز 

علــى الكماليــات واألشــياء غيــر الضروريــة.

ويصعــب علــى اآلبــاء غــرس ثقافــة االدخــار لــدى أطفالهــم مــا لــم يشــاهدوها بأنفســهم ويحســونها مــن خــال معايشــتهم ألســرهم، لــذا يمكــن القــول 
ــال مــن خــال االقتــداء والتقليــد، ومــن  ــاء، وغالبيــة أســاليب التربيــة تغــرس فــي األجي : إن ترســيخ هــذه الثقافــة لــدى النــشء تبــدأ مــن ســلوك اآلب
الطبيعــي أن ينشــأ الطفــل مبــذرًا إذا رأى والــده ال يعيــر المــال اهتمامــًا، وكذلــك ينشــأ الطفــل محبــًا لادخــار ومثقفــًا ماليــًا وممارســًا للتوفيــر، حينمــا 

يشــاهد تلــك الســلوكيات لــدى والــده، وحينمــا يتلقــى جرعــات عــن فنــون وأســاليب االدخــار والــذكاء المالــي مــن والــده.

إن تعويــد األطفــال علــى االدخــار، ومعرفــة قيمــة المــال وإدارتــه، وعــدم االســراف والتبذيــر، ال يعنــي أن يكونــوا بخــاء، وكذلــك عــدم البخــل والتقتيــر 
ال يعنــي إطــاق اليــد فــي الصــرف، وبســطها كل البســط، وال جعلهــا مغلولــة إلــى العنــق، فالوســطية وحســن إدارة واســتخدام المــال، هــي األســلوب 
األمثــل لغــرس ثقافــة االدخــار، وتنميــة الــذكاء المالــي، وتوفيــر المــال واســتثماره وتنميتــه مــن أجــل احتياجــات المســتقبل ومنعطفــات الحيــاة، وتجســيد 

هــذه المفاهيــم لــدى أفــراد المجتمــع، وجعلهــا ثقافــًة وســلوكًا وممارســة يوميــة.

الدرس السادس :



ال بــد مــن الجلــوس مــع األبنــاء ومناقشــتهم وحوارهــم حــول إدارة المــال وثقافــة االدخــار، وجعلهــم يدركــون ضــرورة ضبــط الصــرف، وممارســة 
ســلوك االدخــار وأهميــة ذلــك علــى المــدى البعيــد، هــذا الحــوار يكســب األطفــال المزيــد مــن الثقــة بالنفــس، وينمــي أفكارهــم وشــعورهم بأهميــة 
رأيهــم ومعرفــة مختلــف اآلراء حــول القضايــا التــي تهــم مســتقبل األســرة، كذلــك تعــزز لديهــم ثقافــة تنميــة المــال والتفكيــر فــي االســتثمار، وتحمــل 
المســئولية، واتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب، وتكســبهم خبــرات اآلبــاء والوقــوف علــى تجاربهــم الناجحــة، وتوفــر جــوًا مــن الوضــوح والشــفافية 
فــي العاقــة مــع اآلبــاء ممــا يجعلهــم يطرحــون القضايــا التــي يــرون أنهــا مهمــة وملحــة، وبالتالــي يكــون الحواربنــاًء وذا مــردود إيجابــي علــى مســتقبل 

األســرة، ويفضــي إلــى مســاحات مــن التفاهــم األســري الــذي ســيكون لألطفــال )شــباب المســتقبل( دور حيــوي فيــه فــي مقبــل أيامهــم.

الدخــول فــي نقــاش وحــوار مــع األبنــاء فيــه عــدة جوانــب إيجابيــة، منهــا كســر الحواجــز الســلبية بينهــم، وبنــاء جســور مــن الثقــة واألمــان والصراحــة، 
وهــذا يســهم فــي تحفيــز األطفــال علــى االدخــار وتنميــة المــال، والتــوازن فــي الصــرف بيــن االســتهاك واالنفــاق ، كمــا أن النقــاش يوســع مــدارك 
األطفــال حــول الــذكاء المالــي، وإدارة ميزانيــة المصــروف الجيبــي، وقــرب األبنــاء مــن آبائهــم يســهل مســألة التأســي بهــم وأخــذ التوجيــه واالرشــاد 
منهــم، ومصارحتهــم بالمشــكات التــي تواجههــم ســواء علــى مســتوى االدخــار أو فــي مختلــف جوانــب حياتهــم، وكذلــك الحــوار المفتــوح بيــن اآلبــاء 

واألبنــاء ينمــي شــخصية الطفــل وشــعوره باالعتــزاز بنفســه، وإحساســه بتحمــل المســئولية، ويعــده ألدوار مهمــة فــي حياتــه حينمــا يصبــح كبيــرًا.

مــن األمــور التــي تحفــز الطفــل علــى ممارســة االدخــار، وتنمــي لديــه ثقافــة إدارة المــال، حــرص اآلبــاء علــى غــرس ثمــرة البــذل والصدقــة ومســاعدة 
اآلخريــن، فهــذا يســهم فــي بنــاء شــخصية الطفــل وامتــاك اإلرادة واالســتقالية، فالبــذل والعطــاء يعــوده علــى التــوازن فــي الصــرف، فهنــا يعطــي، 
وهنــاك يدخــر ويوفــر، ويمــارس االدخــار، فاالنفــاق االيجابــي يربــي األطفــال علــى الفضائــل، بعكــس االســراف والتبذيــر فيبعدهــم عــن القيــم والمبــادئ 
االســامية، خاصــًة حينمــا يدركــوا أن االنفــاق علــى أعمــال الخيــر والمحتاجيــن، إنمــا هــي ادخــار وتنميــة واســتثمار مــن نــوع آخــر، وفــي مشــاريع مضمونــة 

العائــد ال تعــرف الخســارة وال المخاطــر، ألنهــا تجــارة مــع اللــه وهــي لــن تبــور أبــدًا.

 علــى الوالديــن تخصيــص مصــروف جيبــي لألطفــال، ومراقبتهــم فــي كيفيــة التصــرف فــي هــذا المصــروف، ويطلبــوا منهــم عمــل خطــة للتعامــل مــع 
هــذا المــال مــن خــال االدخــار وتنميــة المدخــرات فالطفــل حينمــا يعطــى مصروفــًا خاصــًا يشــعر بمكانتــه، ويشــعر بأنــه صاحــب القــرار والتصــرف واإلدارة 
لهــذا المــال، وكذلــك عندمــا يجــد المســاندة والدعــم مــن والــده وتقديــم المشــورة والماحظــات والتوجيــه يســتطيع أن يبــدع ويفكــر ويخطــط وينظــر 
إلــى المســتقبل مــن زاويتــه الخاصــة، وفــي هــذه الحالــة ســيحرص علــى االدخــار ألنــه أدرك مــن والــده أن هــذا المــال المدخــر سيســاعده فــي المســتقبل 
ويعينــه فــي تلبيــة االحتياجــات المتوقعــة، وحينمــا يضــع خطــة مصغــرة لهــذا المصــروف ويحــدد أوجــه الصــرف ويــدرك النتيجــة المرتقبــة لهــذه الخطــة 
فبــا شــك هــذا ســوف يفيــده فــي تنميــة شــخصيته ويكســبه المزيــد مــن الثقــة والخبــرة المســتقبلية ويجعلــه يخــرج كل مــا لديــه مــن ملــكات ومهــارات 

وقــدرات فــي مجــال الــذكاء المالــي والتخطيــط واإلدارة.

38



39

ونظــرًا ألهميــة اإلدارة الماليــة فــي حيــاة األطفــال، وكــون بنــاء ثقافــة االدخــار تبــدأ فــي ســن مبكــرة، فــإن الكثيــر مــن الخبــراء والمختصيــن فــي علــم 
النفــس وعلــم االجتمــاع يــرون ضــرورة وضــع اإلدارة الماليــة والــذكاء المالــي ضمــن المناهــج الدراســية فــي المراحــل المبكــرة، حتــى ينشــأ هــذا الجيــل 

مســتوعبًا ألهميــة االدخــار وضرورتــه علــى صعيــد الحاضــر والمســتقبل، وحتــى ترســخ لديــه هــذه القيــم والمفاهيــم منــذ نعومــة أظافــره. 

اصطحــاب األب البنــه فــي األســواق يدربــه علــى معرفــة األســعار والمقارنــة وإدراك مقــدار االســتهاك والصــرف وضــرورة االدخــار لمنــع هــدر المــال، 
وحينمــا يعــرف مقــدار المــال الــذي ينفــق مقابــل الســلع ســواء كانــت ضروريــة أو كماليــة يمكنــه االســهام فــي تقليــل عمليــة الشــراء حفاظــًا علــى المــال، 
ومــن هنــا تبــدأ روح  المســئولية، ويبــدأ الســلوك االدخــاري االيجابــي، ومعرفــة إدارة المــال ووقــف التبذيــر وتجنــب االســراف والبــذخ، واتبــاع أســلوب 

الوســطية دون الوقــوع فــي فــخ البخــل والتقتيــر.

تنميــة هــذه الســلوكيات ال تقتصــر فقــط علــى األســرة، إنمــا تســتطيع المدرســة أن تلعــب دورًا مهمــًا فــي بنــاء الثقافــة الماليــة لــدى األطفــال، 
وتجســيد مفاهيــم ومعانــي االدخــار، وغــرس قيمــة الــذكاء المالــي، واالدارة الماليــة، وممارســة االدخــار واســتثمار المدخــرات، وذلــك مــن خــال إقامــة 
المهرجانــات وتنظيــم الفعاليــات التــي تكــرس هــذه القيــم، وتكثيــف األنشــطة الاصفيــة والرســومات واألناشــيد والقصــص والمســرح وكل الفنــون 
التــي تحفــز األطفــال لتبنــي ثقافــة االدخــار، وكذلــك االســتثمار مــن أجــل الحاضــر والمســتقبل، وهــذه مســئولية ينبغــي أن تضطلــع بهــا المــدارس، وهــي 
مــن مهــام معلمــي الصفــوف الصغــرى، فليــس أمــرًا شــاقًا أن يقــوم المعلمــون بتنظيــم أنشــطة تعمــل علــى تنميــة الــذكاء المالــي  لــدى الصغــار، ألن 
بنــاء القيــم والســلوكيات االيجابيــة مــن أهــم مســئوليات المدرســة والمعلــم، ويظــل دورهــم مكمــل لــدور األســرة، لكــن الرســالة واحــدة والمســئولية 
تضامنيــة، خصوصــًا أن الهــدف مــن تنميــة هــذه المهــارات والســلوكيات هــي تجســيدها فــي ضميــر المجتمــع والســعي لجعلهــا ثقافــة مجتمــع تمــارس 

بشــكل تلقائــي ومســتمر.
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األطفال وتعزيز مهارة إدارة المال
كل الذيــن يبدعــون اليــوم فــي إدارة المــال واألعمــال، كانــوا باألمــس أطفــااًل صغــارًا لهــم أحامهــم وأمنياتهــم وتطلعاتهــم وطموحاتهــم وتفكيرهــم 
ــزوا بمواهــب ومهــارات جعلتهــم يصبحــوا مــن أصحــب المــال حينمــا كبــروا وصــاروا رجــااًل، فمهــارات التعامــل مــع المــال ال يملكهــا كل  ، لكنهــم تمًي
النــاس، لكنهــا ليســت صعبــة وال مســتحيلة وال حكــرًا علــى أحــد دون غيــره، بــل هــي متاحــة للجميــع، فــأي موهبــة يمكــن تنميتهــا بالمعرفــة والتدريــب 
والتعليــم، فحينمــا تلمــس لــدى ابنــك نوعــًا مــن النبــوغ أو حســًا ماليــًا وإداريــًا فعليــك احتضــان تلــك الموهبــة، وتعهدهــا بالمعرفــة والتدريــب والتعليــم، 

والنصــح واالرشــاد حتــى تطمئــن علــى نمــو الموهبــة وتطورهــا.

مــن المواهــب التــي تؤســس وتطــور لــدى األطفــال بتدخــل الوالديــن ونصحهمــا، مهــارة إدارة المــال، ومعرفــة فنــون االدخــار وفوائــده ، وإدراك قيمــة 
المــال وأهميتــه، وطــرق كســبه والمحافظــة عليــه، وتنميتــه واســتثماره واســتخدامه بطريقــة صحيحــة، وومعرفــة أوجــه صرفــه وحمايتــه.

وتمثــل القــدوة الماليــة عنصــرًا مهمــًا فــي تنميــة مثــل هــذه المهــارات، حيــث تبنــى شــخصيات األبنــاء غالبــًا مــن خــال االقتــداء خاصــًة فــي الجــواب 
االيجابيــة، فالطفــل يميــل دائمــًا إلــى تقليــد والــده فــإذا أعجــب بتعاملــه مــع المــال، ال شــك أنــه ســيحاول تقليــده والتأســي بــه، فينشــأ مــدركًا ألهميــة 
المــال، وحريصــًا علــى إنفاقــه فــي األوجــه الضروريــة، ويحافــظ عليــه ويتحاشــى إهــداره ويتجنــب االســراف والتبذيــر، ويتعــود علــى التخطيــط الســليم، 
بحيــث يعــرف كيــف يدخــر المــال، ومتــى يتســوق، ومــاذا يشــتري، ومــاذا يعمــل بالمــال الــذي ادخــره، فيفكــر فــي اســتثماره وزيادتــه، ألنــه تعلــم أن هــذا 

المــال لــه فــي وقــت معيــن يمكــن أن يحقــق أهدافــًا أهــم مــن الكماليــات التــي تنــازل عــن شــرائها فــي الوقــت الحالــي.

علــى اآلبــاء أن يحرصــوا علــى إيجــاد روح الفريــق بيــن البنــاء، ألن ذلــك ســيفيد كثيــرًا فــي بنــاء الشــخصية وتهيئتهــا لبنــاء العاقــات االيجابيــة فــي الســوق 
مســتقبًا، وليتعــود األبنــاء أنــه ليــس كل العاقــات هــي بالضــرورة تنافســية، فهنــاك عاقــات تعــاون وشــراكة وغيرهــا مــن العاقــات التــي تخــدم 
مســتقبل تكاثــر المــال ومضاعفتــه نتيجــة االدخــار المســتمر واالدارة الجيــدة والفكــر التخطيطــي الســليم، كمــا أن خلــق روح الفريــق بيــن األبنــاء يســاعد 
علــى وجــود التعــاون األســري فــي االدخــار وتنميــة المــال، وكذلــك يحــض علــى التفكيــر الجماعــي والمشــاركة فــي إدارة ميزانيــة األســرة والتخطيــط 

لهــا، فضــًا عــن اإلنفــاق علــى متطلبــات األســرة وفــق خطــة جماعيــة.

الدرس السابع :



ينبغــي علــى اآلبــاء تعليــم األطفــال مهــارات التفــاوض علــى المــال وتدريبهــم عليهــا مــن خــال مرافقتهــم لهــم فــي األســواق، وتعويدهــم علــى عــدم 
االستســام للســعر الــذي يطلبــه البائــع لســلعته، وكذلــك تنميــة مهــارة المقارنــة بيــن األســعار قبــل الشــراء الختيــار األفضــل مــع تفضيــل الجــودة ألن 
ذلــك مدخــل لتعلــم قيمــة المــال ومحاولــة الحفــاظ عليــه وعــدم تبديــده ومــن ثــم ادخــاره والتعامــل معــه بوعــي وبصيــرة، وكذلــك تعمــد التحــدث إلــى 
البائــع أمــام األطفــال ومناقشــته فــي األســعار وفــي نوعيــة الســلعة حتــى يكتســب األطفــال تلــك المهــارات ويتعــودوا عليهــا، فتكــون دافعــًا لهــم 

لمعرفــة أهميــة المــال وعــدم التهــاون فــي إنفاقــه والحــرص علــى الســلوك االدخــاري.

ومــن األمــور التــي تســهم فــي تعزيــز مهــارة إدارة المــال لــدى األطفــال، وترســخ هــذا المفهــوم لديهــم، وتنشــر ثقافتــه فــي أوســاط الصغــار، الحــرص 
علــى تنميــة قــدرات صنــع القــرار لديهــم، وتعويدهــم كيفيــة اتخــاذ القــرارات الســليمة وهــذا شــيء أساســي اليجــاد جيــل يتقــن مهــارة إدارة المــال 
والتعامــل معــه بوعــي وادخــاره وتنميتــه واســتثماره وفقــًا للظــروف والفــرص المتاحــة، علــى األب جعــل الطفــل يتخــذ قــرارات بســيطة حســب مســتوى 
عمــره ومســتواه الدراســي وفيمــا يتعلــق بمصروفــه الجيبــي أو مــن خــال مشــاركته فــي إبــداء الــرأي حــول ميزانيــة األســرة أو مشــترياتها، ثــم تقييــم 
تلــك القــرارات، وإيضــاح االيجابيــات والســلبيات ومســاعدته فــي الوصــول إلــى القــرار الســليم فــي حــال اتخــاذه قــرارات خاطئــة، وكذلــك تعليــم الطفــل 

المفاضلــة بيــن نتائــج القــرارات، ولمــاذا أدت القــرارات إلــى تلــك النتائــج، وهكــذا تنمــو تلــك المهــارات وتتطــور مــع الطفــل مــع تطــور حياتــه ونمــوه.
ولتنميــة أفــكار الطفــل وتدريبــه علــى التخطيــط الســليم والنظــر إلــى المســتقبل، نطلــب منــه أن يخطــط لنــا تجــاه اي تشــهده األســرة، حنــى لــو كان 
المشــروع مولــودًا جديــدًا لــدى األســرة نســتمع إلــى رأيــه كيــف نحتفــل بــه ومــن نســميه، وكيــف نحضــر لــه المابــس ومــا أنســب األشــياء إليــه، ومــن 
أي مــكان نحضرهــا، وهكــذا نجعلــه يخطــط لنــا ألي مشــروع صغيــر داخــل األســرة، ويرســم لنــا الخطــوات التــي ينبغــي أن نقــوم بهــا، هــذا األمــر يمنحــه 
الثقــة الكاملــة، ويعــزز شــخصيته، ويســهم فــي تنميــة أفــكاره التخطيطيــة بعيــدة المــدى، وســوف يتعــود علــى مثــل هــذه األفــكار والخطــط ويتــدرب 

عليهــا ويكررهــا فــي عــدة مشــاريع متــى مــا أتيحــت لــه الفرصــة. 

ــاء أن يعملــوا علــى تنميــة قدراتهــم علــى حــل المشــاكل الماليــة فــي محيــط إمكانياتهــم  ولكــي ننمــي لــدى األطفــال مهــارة إدارة المــال، علــى اآلب
وميزانيتهــم المحــدودة، فــا بــد مــن تعويــد الطفــل علــى االعتمــاد علــى نفســه فــي مواجهــة المشــكات، وال يلجــأ إلــى والديــه منــذ الوهلــة األولــى 
بــل يحــاول التفكيــر فــي حــل مشــكلته الماليــة ويجتهــد فــي ذلــك، ولــن يكــون األبــوان بعيديــن عنــه وقــت الحاجــة، ويمكــن أن يتعمــد األب وضــع ابنــه 
أمــام مشــكلة ماليــة صغيــرة )مفتعلــة( ثــم ينظــر كيــف يتصــرف االبــن حيــال تلــك المشــكلة، وهــذا اختبــار القصــد منــه تعليمــه مواجهــة المشــكات 
بنفســه، مثــل كيفيــة الموازنــة بيــن مدخراتــه وشــراء اللعبــة المفضلــة لديــه، ثــم تطويــر الحلــول مــن خــال إرشــاده وتوجيهــه نحــو مفاتيــح الحــل دون 
التدخــل فــي الحــل، هــذه الطريقــة تعلمــه االعتمــاد علــى نفســه، ليــس فقــط وقــت وجــود المــال بيــن يديــه، بــل أيضــًا حينمــا تعترضــه مشــكلة ماليــة، 

فيســعى إلــى الحــل مــن خــال التفكيــر دون الحاجــة إلــى مســاعدة غيــره.
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كذلــك يمكــن لــألب أن يعــود ابنــه علــى عــدم الحصــول علــى كل مــا يريــد دائمــًا، وأن التســوق ال يعنــي بالضــرورة الشــراء، وأال يخــدع الطفــل بــأن عــدم 
شــراء مــا يريــد كان بســبب نقــص المــال أو شــحه، لكــن يجــب أن يفهــم بــل يقتنــع بــأن التســوق يكــون غالبــًا مــن أجــل جلــب شــيء محــدد، وأن عليــه 

االنتظــار حتــى يحيــن الوقــت المناســب ليشــتري مــا يريــد، وكذلــك الذهــاب إلــى المتجــر ال يعنــي بالضــرورة أن يشــتري منــه  مــا يريــد.

يجــب تعليــم الطفــل طريقــة االدخــار بصــورة منظمــة ومنتظمــة، ويمكــن ان يقســم المــال إلــى ثــاث فئــات، أواًل : المشــتريات البســيطة الخاصــة بــه، 
ثانيــًا : المشــاركة فــي التبــرع ألعمــال الخيــر ومســاعدة المحتاجيــن، ثالثــًا: ادخــار جــزء مهــم مــن المــال يخصــص ألهــداف المســتقبل، ومراقبتــه لمعرفــة 
كيفيــة تنفيــذ هــذه الخطــة، ومــدى االلتــزام بهــا، فــكل بنــود هــذه الميزانيــة تســهم فــي بنــاء شــخصية الطفــل، وتعلمــه تقديــر المــال، ومعرفــة أهــم 
أوجــه الصــرف، وكذلــك تمنحــه الثقــة واالســتقالية فــي التفكيــر والممارســة، وتجعــل االدخــار محببــًا إليــه كونــه هــو الــذي ســاعده فــي وضــع خطــة 

المســتقبل وأتــاح لــه امتــاك قــدر مــن المــال بعــد شــراء احتياجاتــه وبعــد التصــدق واالنفــاق فــي أوجــه الخيــر.

حينمــا يضــع الطفــل هدفــًا شــرائيًا معينــًا، يعمــل علــى ادخــار المــال مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، وفــق خطــة زمنيــة محــددة، فيســتمر فــي االدخــار 
حتــى يوفــر المبلــغ الــذي يعــادل قيمــة الهــدف المنشــود ثــم يقــوم بعمليــة الشــراء، هــذه الطريقــة تعــوده علــى الصبــر، وعلــى وضــع الخطــط، وتحديــد 
المــدى الزمنــي، وكذلــك تمنحــه الثقــة فــي القــدرة علــى تحقيــق الهــدف، كلهــا عوامــل تســهم فــي ترســيخ مهــارة إدارة المــال لديــه، ومــن أهمهــا 

التعــود علــى الســلوك االدخــاري.

كمــا أن تــرك الطفــل يتعلــم مــن أخطائــه مــن أهــم وســائل تقويمــه وتعليمــه المهــارات المتعلقــة بــإدارة المــال وتســيير حياتــه الخاصــة، فحينمــا يتخــذ 
الطفــل قــرارًا ماليــًا ويقــع فــي الخطــأ، نجعلــه يتحمــل النتائــج والعواقــب المترتبــة علــى ذلــك، حتــى يكــون ذلــك درســًا لــه فــي المســتقبل، فــا يقــع فــي 

الخطــأ مرتيــن، وذلــك سيســاعده علــى اتخــاذ قــرارات أكثــر ذكاًء وصوابــًا فــي المســتقبل.

ويجــب أن يتعلــم الطفــل أن المــال ليــس مصــدرًا مفتوحــًا مــن أجــل االنفــاق والصــرف متــى مــا يريــد وكيفمــا يشــاء، وأنــه ال بــد مــن ضابــط وخطــط وإدارة 
واعيــة، ولكــي يســتوعب الطفــل هــذه الحقيقــة ينبغــي التقليــل مــن اصطحابــه إلــى الســوق، حتــى ال يفهــم أن التســوق تســلية وترفيــه ومتعــة، إنمــا 

هــو ضــروري حســب االحتياجــات، ووفــق ضوابــط ماليــة، ومهــارة إداريــة، وذكاء يحفــظ المــال ويحســن التعامــل معــه. 
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الوعي المالي المبكر .. مستقبل زاهر ألطفالنا
مفهــوم المــال وكيفيــة إدارتــه، وأهميتــه فــي الحيــاة، والتحفيــز علــى االدخــار، ســلوكياته وممارســاته ومهاراتــه يجــب أن تعلــم لألطفــال فــي ســن 
مبكــرة، ليســهل اســتيعابها وتنفيذهــا وتجســيدها علــى أرض الواقــع، فهــي حتمــًا ســتعود عليهــم بالنفــع فــي مســتقبلهم، وتجعلــه زاهــرًا وناجحــًا.
وال شــك أن تصرفــات رب األســرة وتعاماتــه الماليــة تمثــل محــط أنظــار األبنــاء وتركيزهــم، فحينمــا يقــوم بدفــع فواتيــر المــاء والكهربــاء فإنهــم يدركــون 
أنــه يدفــع مبالــغ ألجــل نيــل خدمــات تفيــد األســرة كلهــا، وهنــا يجــب علــى األب أن يشــرح لهــم كيــف يقــوم بســداد تلــك المســتحقات، ولمــاذا يدفــع 
للبقــال ولمــاذا يســحب مــن رصيــده البنكــي، وكيــف يصــرف علــى وقــود الســيارة وصيانتهــا وتغييــر زيــت المحــرك، وغيــر ذلــك مــن المنصرفــات اليوميــة 
التــي يرونهــا أمــام أنظارهــم، هــي قــد تبــدو اعتياديــة وروتينيــة، لكنهــا تحمــل العميــق مــن المعانــي، والكثيــر مــن التأثيــر فــي نفــوس األبنــاء، وتجعلهــم 
يقــدرون عطــاء الوالــد، وجهــده وتضحيتــه مــن أجــل األســرة، وهــذا ســيكون دافعــًا لهــم لتقليــده وللقيــام باالدخــار حتــى يكــون لهــم احتياطــي فــي 

المســتقبل لمواجهــة األزمــات ولحــل المشــكات، وتوفيــر المتطلبــات.

ولكــي نرســخ لــدى النــشء كيفيــة الوعــي المالــي، البــد أن يتعلمــوا معنــى فتــح حســاب ادخــاري ، وأهميــة تغذيتــه باســتمرار، ويعرفــوا كيــف ينمــو المــال 
ويزيــد، ومــا هــي طــرق ووســائل مضاعفتــه، وكيــف يتوســع االدخــار ومــاذا نســتفيد منــه، وحينمــا يتعلــم الصغــار أن االدخــار عنصــر مالــي مهــم فــي 
حياتهــم، وأن االســتمرار فيــه هــو الضمــان ورهــان المســتقبل، وأن هــذا المــال الــذي نقتطعــه مــن منصرفــات اليــوم ســيكون كفيــًا بتوفيــر ضــرورات 
الغــد، ويمثــل الحــل ألي معضــات ماليــة قــد تعتــرض حياتنــا، حينمــا يــدرك األطفــال كل تلــك الحقائــق، ســيكونون أكثــر حرصــًا علــى االدخــار، وأكثــر 

حماســًا علــى حمايــة هــذا المــال واســتثماره وتنميتــه وإدارتــه بوعــي وذكاء وبنظــرة مســتقبلية عميقــة.

أعطــوا األطفــال مصروفهــم بانتظــام وعلموهــم كيــف يتصرفــون فيــه بخطــة وواعيــة، وميزانيــة واضحــة، فســيتعلمون مهــارات التعامــل مــع المــال 
بــذكاء وحنكــة، هــذا ســيمنحهم المزيــد مــن الحريــة فــي وضــع بصمتهــم بالتصــرف فــي مــا تحــت أيديهــم مــن مــال، ويحفزهــم علــى تقييــم المــال 

وتقديــره والعمــل علــى ادخــاره وتنميتــه.

مــن الطبيعــي أن يرتكــب األطفــال بعــض األخطــاء لــدى إدارتهــم األمــوال ألول مــرة، فحينمــا نكلفهــم بــإدارة  مصروفهــم يجــب أن نتــرك لهــم حريــة 
ارتــكاب األخطــاء والتصــرف فــي المــال ، حتــى يدركــوا تلــك األخطــاء ويحاولــوا معالجتهــا، ويمكــن أن نتدخــل النقاذهــم فــي الوقــت المناســب، وقتهــا 
ســيتعلمون الصــواب ويطــورون طريقــة تعاملهــم مــع المــال، تجنبــًا لتكــرار األخطــاء التــي حدثــت، وبذلــك ينمــو لديهــم الوعــي المالــي، وتتطــور عندهــم 

مهــارة إدارتــه وتنميتــه واســتثماره، وتحقيــق أهدافهــم المســتقبلية.

الدرس الثامن :



يمكــن للوالديــن تعليــم أبنائهــم ثقافــة التعامــل مــع المــال بأســلوب مــرح أو عــن طريــق األلعــاب، أو االنترنــت حتــى يســهل االســتيعاب، وال يكــون 
بطريقــة جــادة ورســمية، علــى الرغــم مــن أن الجديــة فيهــا نــوع مــن االلتــزام واالنضبــاط، لكــن األســلوب المــرح جــاذب وفيــه أريحيــة، وصراحــة ووضــوح 

وشــفافية ومــن خالــه يتعامــل الطفــل باطمئنــان وبــا توتــر وال خــوف.

لكــي يتعلــم األبنــاء إدارة المــال، وتقديــره والحفــاظ عليــه وتنميتــه، يفضــل تعويدهــم علــى العمــل فــي الصيــف ألجــل كســب المــال والتعامــل معــه عــن 
قــرب وباهتمــام ألن الطفــل أو الصبــي حينمــا يكســب المــال بجهــده يــدرك قيمتــه الفعليــة وال يهــدره فــي شــراء األشــياء المحببــة إليــه مثلمــا يفعــل 
مــع المــال الموهــوب مــن أحــد الوالديــن، أو مــن األخ األكبــر مثــًا، لذلــك عملهــم فــي فتــرة الصيــف يكســبهم خبــرة فــي التعامــل مــع المــال منــذ 
وقــت مبكــر، وكذلــك ينبغــي تعيلمهــم كيفيــة التخطيــط لميزانياتهــم ومشــاركتهم فــي وضــع ميزانيــة األســرة، والتخطيــط للمناســبات العائليــة، حتــى 

يســتطيعوا ممارســة مهاراتهــم الماليــة، ويبــدوا آراءهــم بشــأن األمــور المتعلقــة بهمــوم األســرة وبرامجهــا وشــئونها.

فــإذا علــم األطفــال معنــى االقتــراض والدفــع المؤجــل وعيــوب تلــك الســلوكيات ومــا تحملــه مــن أتعــاب وهمــوم فــي المســتقبل، بــا شــك 
ســيحرصون علــى ممارســة االدخــار وحســن إدارة المــال، وتنميتــه واســتثماره مــن أجــل المســتقبل، وســيقللون مــن االســتهاك والمشــتريات غيــر 

الضروريــة.

وكذلــك يجــب تعليــم الصغــار دفــع الضرائــب والرســوم والفائــدة منهــا، ولمــاذا يجــب أن ندفــع ؟ فهــذا ينمــي لديهــم ثقافــة إدارة المــال، والتعــود 
علــى الــذكاء المالــي منــذ ســن مبكــرة، ومعرفــة بنــود مصروفــات األســرة، وهــذا يكســبهم الخبــرة التــي تفيدهــم فــي المســتقبل، كذلــك مــن األفضــل 
تعليمهــم مزايــا الصدقــات والتبــرع مــن أجــل تنميــة حــب فعــل الخيــر فــي نفوســهم، وتعزيــز مفهــوم التكافــل لديهــم، ومعرفــة أوجــه االنفــاق الســليمة 

للمــال، ممــا يحفزهــم علــى اكتســاب المــال وادخــاره وتنميتــه وإدراك أهميتــه المســتقبلية لألســرة وللفــرد.

مــن األمــور التــي تســهم فــي تجســد لــدى األطفــال مفهــوم المــال، وكيفيــة إدارتــه، ومهــارة التعامــل معــه، تعويدهــم علــى التخطيــط بعيــد المــدى، 
وذلــك عــن طريــق مناقشــة األمــور المتعلقــة بشــئون األســرة مثــل تكاليــف المدرســة والترفيــه وغيرهــا، حتــى يتعلمــوا التخطيــط لحياتهــم منــذ وقــت 
مبكــر، ممــا يشــعرهم بأهميتهــم وشــخصيتهم المســتقلة، كمــا يكســبهم ذلــك المزيــد مــن الثقــة بأنفســهم، ويعــزز قدرتهــم علــى التخطيــط والمشــاركة 

بإبــداء آرائهــم حــول قضايــا األســرة واهتماماتهــا.
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إن تعليــم األطفــال الوعــي المالــي المبكــر، يشــكل المســتقبل الزاهــر لهــم، ويتطلــب إحاطتهــم بمختلــف جوانــب المــال، ومعرفــة مفهــوم االدخــار 
وخطواتــه وأسســه، وكذلــك االســتثمار وتنميــة المــال بأفضــل الطــرق وأكثرهــا أمانــًا، فضــًا عــن إدراك مهــارات التعامــات البنكيــة، فهــذا يمنحهــم 
اإلحســاس عــن قــرب بقيمــة المــال وأهميتــه، ودوره فــي ترتيــب أوضــاع األســرة، وإعــادة توازنهــا وقــت األزمــات وأثنــاء الطــوارئ وحــدوث المتغيــرات.

ويستحســن تشــجيع األبنــاء علــى التعــرف علــى ســوق المــال وعالــم االســتثمار، وكذلــك ســوق األســهم والصناديــق االســتثمارية والعقاريــة وصناديــق 
التنميــة المختلفــة، لكــي يكتســبوا الكثيــر مــن الخبــرات والمهــارات الماليــة التــي تجعلهــم يدركــوا كيفيــة التعامــل مــع المــال) كســبًا وادخــارًا وتنميــًة 
واســتثمارًا ( وبتعرفهــم علــى هــذه األجــواء يعيشــون تجربــة الوعــي المالــي المبكــر مــن الواقــع مباشــرة، ممــا ينعكــس علــى تعاماتهــم الماليــة 

االيجابيــة فــي المســتقبل.

األبنــاء الذيــن يتدربــون علــى مهــارة إدارة المــال، ويكتســبون الوعــي المالــي المبكــر، مــن الطبيعــي أن يفكــروا فــي المســتقبل، وفــي التخطيــط للمراحــل 
القادمــة مــن حياتهــم، فــا بــد أن يتعــودوا علــى تحديــد األهــداف المســتقبلية، وكذلــك األهــداف االدخاريــة، والعمــل علــى تحقيقهــا وفــق خطــة 

ماليــة محكمــة، وعلــى اآلبــاء تحفيزهــم علــى ذلــك بمكافأتهــم ماليــًا حينمــا يحققــون تلــك األهــداف.

إن الدرايــة الكافيــة باألمــور الماليــة شــيء مهــم جــدًا لــدى الجميــع، فالــكل بــا شــك يرغــب فــي تحقيــق أهدافــه، ويأتــي علــى رأس أولويــات كل فــرد أو 
أســرة - فــي مــا يتعّلــق بالنقــود- الوفــاء باإللتزامــات، والحــرص علــى اســتخدام النقــود بالشــكل األفضــل، والعاقــل مــن يــوازن بيــن الدخــل والمنصرفــات.

و حســب مجريات الحياة العصرية وما تشــمله من نمط حديث و متســارع، تبرز مفردات متناغمة مثل »الرفاهية«، »الحياة المتوازنة« و«الســعادة«، 
و عــن الطــرق واألســاليب التــي تجعلنــا »قادريــن« و«مكتفيــن ذاتيــًا« فــي حياتنــا، ولكــن لألســف فغالبيــة تلــك المفــردات الماليــة ال تســتخدم اليــوم، 
ــًا فــي حياتنــا اليوميــة، وحبــذا لــو كان ذلــك بمشــاركة النــشء حتــى يشــبوا علــى عشــق التعامــل المالــي، و  بيــد أنــه مــن الضــروري أن نجــد لهــا مكان
يبدعــوا فــي إتقــان فنونــه المختلفــة، ممــا يمنحهــم القــدرة علــى االســتفادة مــن حياتهــم إلــى أبعــد مــدى، وهكــذا أيضــًا يمكــن أن يحققــوا أحامهــم و 
طموحاتهــم، حيــث أن الوعــي باألمــور الماليــة يمنــح الفــرد القــدرة علــى اإلختيــار وعلــى جعــل هــذه الخيــارات مدروســة، وممكنــة وذات مغــزى و تحقــق 

النمــو واالزدهــار، فهــذا الوعــي المالــي المبكــر ســوف يضــيء حياتهــم المســتقبلية وفــق خطــط ورؤى وأهــداف محــددة.



5252



الدرس التاسع

في اليوم العالمي لالدخار.. جهود متكاملة لتنمية الوعي المالي

53



54



55

في اليوم العالمي لالدخار.. جهود متكاملة لتنمية الوعي المالي
فــي الحــادي والثاثيــن مــن ينايــر فــي كل عــام، تحتفــل كل البلــدان باليــوم العالمــي لادخــار، حيــث تجمعــت بنــوك العالــم لادخــار فــي مثــل هــذا اليــوم مــن عــام 
١9٢4م وأعلنــت اعتمــاد هــذا اليــوم يومــًا عالميــًا لادخــار، يتــم االحتفــال بــه ســنويًا، للترويــج لنشــر ثقافــة االدخــار لــدى المجتمــع، لمــا لهــذا الســلوك المالــي مــن أثــر 

إيجابــي علــى االقتصــاد والمجتمــع، وتتــم فعاليــات االحتفــال بالمشــاركة مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي.

و تزامنــًا مــع المناســبة العالميــة تقــدم البنــوك المعنيــة باالدخــار العديــد مــن المبــادرات التــي تســتهدف رفــع الوعــي المالــي، وتعزيــز ثقافــة االدخــار لــدى المجتمــع، 
وخاصــة عمائهــا، باإلضافــة إلــى إطــاق حمــات تركــز علــى نشــر مفهــوم االدخــار والتخطيــط المالــي لألفــراد، لتحفيزهــم علــى اتبــاع أســاليب متنوعــة تقــود إلــى 
تعظيــم الفائــدة مــن الصــرف المالــي اليومــي، مــن خــال الوعــي بالعوائــد المترتبــة علــى المصاريــف والنفقــات، بهــدف تحقيــق عوائــد تســهم فــي ســعادة األشــخاص 

و رفاهيتهــم.
ومــن هــذا المنطلــق تعمــل بنــوك االدخــار، وفــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز هــذا الســلوك، علــى دعــم مختلــف المؤسســات التعليميــة والدينيــة والثقافيــة 

والرياضيــة والمهنيــة والنســائية للمشــاركة فــي هــذا اليــوم، مــن أجــل االســهام فــي رفــع معــدل االدخــار لــدى المجتمــع واألفــراد. 
ويتــم االحتفــال باليــوم العالمــي لادخــار كل عــام فــي عــدد مــن الــدول غيــر التــي يكــون فيهــا هــذا اليــوم عطلــة رســمية، بحيــث تكــون المصــارف تعمــل فــي ذلــك 
اليــوم حتــى يتمكــن النــاس مــن تحويــل مدخراتهــم إلــى حســاباتهم، ويضعــوا فــي اعتبارهــم فكــرة االدخــار للجمهــور العالمــي، ومــدى ماءمتــه لاقتصــاد واألفــراد، 

كنــوع مــن تنميــة هــذا الســلوك عمليــًا فــي ذات المناســبة التــي تعنــى بنشــر هــذه الثقافــة.
إن فكــرة اليــوم العالمــي لادخــار لــم تولــد مــن فــراغ، وإنمــا كانــت هنــاك بعــض األمثلــة التــي تحمــل فكــرة توفيــر المــال مــن أجــل الحصــول علــى مســتوى حيــاة أفضــل 
ــًا  وضمــان مســتقبل زاهــر لاقتصــاد، حيــث احتفــل العديــد مــن الــدول األوربيــة باليــوم العالمــي لادخــار قبــل انطــاق الدعــوة لتخصيــص هــذا التاريــخ يومــًا عالمي
لادخــار، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، واصــل اليــوم العالمــي لادخــار، وأصبــح تقليــدًا حقيقيــًا فــي بعــض البلــدان، وفــي الوقــت الحاضــر تركــز البنــوك التــي تنظــم 
يــوم االدخــار العالمــي علــى البلــدان الناميــة، حيــث إن كثيــرًا مــن النــاس يجهلــون األمــور المصرفيــة، وتهــدف الفعاليــات التــي تصاحــب االحتفــال بهــذا اليــوم لتعزيــز 

الثقافــة المصرفيــة للمجتمــع.
وتلعــب مصــارف االدخــار دورًا حيويــًا فــي تعزيــز المدخــرات فــي كثيــر مــن البلــدان مــن خــال قيامهــا ببعــض الحمــات والمبــادرات مثــل العمــل مــع المنظمــات غيــر 

الحكوميــة مــن أجــل مضاعفــة عــدد حســابات االدخــار كنــوع مــن رفــع معــدل االدخــر ونشــر ثقافتــه.
إن اليــوم العالمــي لادخــار هــو حــدث مــن أجــل توعيــة العالــم بأهميــة االدخــار، ســواء بالنســبة لاقتصــادات الحديثــة أو لألفــراد علــى حــد ســواء، فالتوفيــر مــن األشــياء 

المهمــة فــي االقتصــاد العالــم، فــكل الفعاليــات التــي تنظــم بهــذه المناســبة الســنوية تســهم فــي دعــم االقتصــاد والتنميــة المســتدامة.
ففــي اليــوم العالمــي لادخــار تتخــذ المؤسســات المشــاركة أشــكااًل مختلفــة، منهــا نشــر الملصقــات، وإلقــاء المحاضــرات، وإعــداد الكتيبــات والمنشــورات والمقــاالت 

الصحفيــة وبــث األفــام التعليميــة والدعائيــة باالضافــة إلــى الجانــب الترفيهــي دعمــًا للتوجــه نحــو زيــادة الوعــي واالدخــاري وتعزيــز الســلوك المالــي.
وتنظــم المؤسســات التعليميــة دورات خاصــة لتثقيــف األطفــال حــول فوائــد »االدخــار«. ومنــذ مــا يقــارب القــرن مــن الزمــان تقــود بنــوك االدخــار فــي العالــم بمســاندة 
العديــد مــن الكيانــات االجتماعيــة الناشــطة، ســنويًا يومــًا لاهتمــام بتعزيــز فضيلــة توفيــر المــال، وتركــز علــى أهميــة تحقيــق االســتقرار الــذي يلعبــه االدخــار، فــي الحاضــر 

والمســتقبل لألفراد والمجتمعات.

الدرس التاسع :
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منتجات اإلدخار في بنك البالد

يقــدم بنــك البــاد باقــة متكاملــة وحلــول إدخاريــة متنوعــة للعمــاء تمنحهــم راحــة البــال وتســاعدهم فــي تحقيــق أهدافهــم بــكل يســر وســهولة عبــر 
منتجــات متوافقــة مــع األحــكام وضوابــط الهيئــة الشــرعية .

يمكــن للعمــاء الحصــول علــى جميــع المنتجــات عبــر زيــارة أحــد فروعنــا المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة ) أكثــر مــن ١٥٠ فــرع ( رجــال وســيدات أو عبــر 
ــر واتســاب البــاد – قنــوات التواصــل االجتماعــي @Bankalbilad ) تويتر-فيسبوك-لينكدإن-انســتقرام- التواصــل بهاتــف البــاد 9٢٠٠٠١٠٠٢ أو عب

ســناب شــات( علــى مــدار الســاعة.

حساب البالد 
حســاب البــاد هــو أفضــل حســاب لتحقيــق هــذا وأكثــر، حيــث يتيــح بنــك البــاد الحصــول علــى حســاب البــاد الدخــار واســتثمار المــال )إمــا  بالريــال 
الســعودي أو بالــدوالر األمريكــي( والحصــول علــى عوائــد شــهرية مــع التمتــع بحريــة إدارة الحســاب والتصــرف باألمــوال ) الســحب وااليــداع – دفــع 

الفواتيــر – االطــاع علــى الحســاب عبــر القنــوات االليكترونيــة ( فــي أي وقــت. 

حســاب البــاد هــو الحســاب األول مــن نوعــه فــي الســعودية بعوائــد شــهرية وحريــة ُمطلقــة، ويمكنــك الوصــول إليــه عبــر بطاقــة مــدى للصــرف اآللــي 
أو عبــر البــاد نــت أو تطبيــق البــاد إضافــة إلــى هاتــف البــاد .

حساب االدخار
ــن هــذا الحســاب صاحبــه مــن تنميــة مدخراتــه ويعتبــر حســاب االدخــار هــو المــاذ االمــن مــن أجــل التخطيــط للمســتقبل وحيــاة  هــو حســاب ادخــاري يمكِّ

امنــه لــك وألبنائــك . 
ويعتمد حساب االدخار على مبدأ المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة

االســتثمار بالوكالــة يقــوم بنــك البــاد بتقديــم اتفاقيــة للعميــل )رب المــال/ المــوكل( عــن طريــق موقــع البنــك االلكترونــي ليكــون بنــك البــاد )الوكيــل( 
وكيــًا للعميــل باالســتثمار، بحيــث يســتثمر أمــوال العميــل نيابــة عنــه مــع مجمــوع أمــوال بنــك البــاد وذلــك بمــا يتوافــق مــع أحــكام وتعاليــم الشــريعة 

اإلسامية .
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