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 قسم التربية االسرية                                                                                ة عيسي الثانوية للبنين نمدرسة مدي

   102مقرر اسر                                                                                                                            

 ثقافه المالية  الملخص لدرس 

 - مفهوم الثقافة المالية: 

رفاتهم المالية سيكون لها  هي امتالك األفراد معارف ومهارات في إدارة المال، ووعيهم بأن قراراتهم وتص
 . تأثير في حياتهم الشخصية، وفي أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه 

 - أهمية الثقافة المالية: 

 تشجع االفراد علي االستثمار والمشاركة في األسواق المالية  –  1

 تسمح بالتخطيط لمرحلة التقاعد .   -2

 والخدمات المالية المتاحة أمامهم واختيار المنتج األفضل . تسمح لالفراد المفاضلة بين المنتجات    -3

 تكون القرارات المالية  موضوعية ومدروسة تتماشى مع قدراتهم المالية للفرد .  -  4

 أصحاب الثقافة المالية العالية لديهم القدرة على االدخار بنظام واستمرار.  -5

 تحقيق االمن المالي وتجنب الوقوع في عجز مالي.   -6

 .  تسمح الثقافة المالية لألفراد بالتغلب على نقص المساعدات الحكومية  -  7

 ( :  Family Budgetميزانية األسرة ) 

 الميزانية هي التخطيط لتحديد طريقة استعمال الدخل المالي للفرد أو األسرة في فترة زمنية محددة. 

 بنود اإلنفاق المنزلي 

 بنود االدخار  –  3يره         البنود المتغ - 2البنود الثابته         –  1

 - :والهدف من وضع الميزانية      

 يساعد االسرة علي العيش في حدود دخلها .  –  1

 يحدد الحاجات الفعلية لالسرة  ويصنف ما يجب ان تحصل عليه وما يمكن االستغناء عنه  –  2

 تجنب حاالت التبذير والتبديد ووضوح الرؤية فيما يتصل بالقدرة الشرائية.  –  3

 توفير سجالت مالية نافعه يمكن الرجوع اليها عد الحاجه.  -  4

 ادخار جزء من الدخل المالي .  –  5

   -عداد الميزانية : األسس العامة ال

تعد الميزانيات لفترات زمنية محدودة، ويتوقف على إعدادها طبيعة دخل األسرة واألهداف التي تسعى   •
 للوصول إليها 

 تعد الميزانية متمّشية مع أهداف األسرة. ان   •

 تُراعى األهداف المهمة ثم األقل أهمية عند إعداد الميزانية.  •

 ومناسبة لقدرات ومستويات األفراد واألسرة الذين أعّدت لهم. أن تكون الميزانية واقعية  •

 أن تتصف بالمرونة والبعد عن الجمود حتى تقبل األسر على اتباعها.  •

 تساعد األسر على تحسين طرق معيشتها وليس فقط تحديد إمكاناتها.  •



 يجب ترك جزء من الموارد المتوفرة للظروف الطارئة، وعدم التصرف في الموارد كلها.  •

 تضع في االعتبار ما قد يستجد من ظروف طارئة مستقبالً.  •

يراعى أن يكون الصرف أقل من الدخل؛ كي تتمكن األسرة من ادخار مبالغ تستفيد منها في الظروف الطارئة   •
 أو عند الحاجة الستثمارها. 

 

 توفير بعض المال لرغبات أو حاجات مستقبلية.  :  ( savingاالدخار)

 وينقسم االدخار إلى: 

ويكون على هيئة سلع أو بضائع مثل حفظ بعض الخضروات أو الفواكه في مواسمها  ادخار عيني:  
 واستعمالها فيما بعد. 

 على هيئة نقود: وهو االدخار الغالب في الوقت الحاضر. ادخار نقدي:  

 االدخار النقدي إلى نوعين هما:   ينقسم أنواع االدخار النقدي: 

وهو اقتطاع جزء من الدخل من قبل الدولة في مقابل المعاش التقاعدي لموظفيها عند نهاية  االدخار اإلجباري: 
 خدمتهم. 

ونعني به امتناع الفرد عن استعمال جزء من دخله برضاه دونما إجبار من أحد بقصد  االدخار االختياري: 
 مثل هذا النوع من االدخار في حسابات التوفير في البنوك. المصلحة المستقبلية، ويت

 فائدة االدخار االختياري: 

 تأمين الحاجات المستقبلية لألسرة.  •

 تكوين احتياطي لمواجهة الظروف واألحداث غير المتوقعة في المستقبل.  •

 توفير دخل يتزايد تدريجيًا لمواجهة المستوى المعيشي المتزايد باستمرار.  •

 النقود باالدخار، وتتناقص عندما تبقى من دون ادخار. تنمو  •

 ازدهار الوطن وتنميته، نتيجة تشغيل المال المدخر في األعمال التجارية، والصناعية المشروعة.  •

 


