
أنشطة مالية
ل�طفال



أطلق المعهد المصرفي المصري مبادرة 'عشان بكرة' في عام 

٢٠١٢ تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف تحسين قدرة 

االفراد على ادارة االموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية 

المختلفة وذلك من خالل نشر التثقيف المالي للمساهمة في 

تحقيق الى الشمول المالي. يحتوي هذا الكتيب على أنشطة 

مختلفة لتعليم األطفال بعض المفاهيم المالية الهامة. 



ابحث عن الكلمات 
١- االدخار

٢- االستثمار
٣- حصالة

٤- بنك
٥- بورصة

٦- مكتب البريد
٧- ميزانية

٨- دخل
٩- نفقات

٠١- أولويات



العمالت

روبل روسي

اليورو

الدوالر ا�مريكي

الين الياباني

جنيه استرليني

وصل كل عملة مع الرمز الخاص بها



وصل المصطلح مع تعريفه الصحيح

الحاجات والرغبات 

منزل

خاتم

تابلت

حلوي

كرة قدم

مالبس

دراجة

لعبة

دواء

طعام

شنطة

ماء

الفرق بين االحتياجات والرغبات
االحتياجات: هي الحاجات ا�ساسية المينفعش نعيش من غيرها زي االكل والشرب ومكان نعيش فيه

الرغبات هي حاجات نتمنى تكون عندنا أو نعملها بس مش ضرورية زي اللعب الفسح والسفر
مثال: السفر، االنتقال الى سكن جديد، الرغبة في تناول طعام معين



المفاهيم مالية 
وصل المصطلح مع تعريفه الصحيح

ا�نفاق

االدخار

الرصيد

االستثمار

ريادة ا�عمال

الدخل

السحب

ا�يداع

مبلغ بنحوشه لتحقيق اهداف مستقبلية

تحط فلوسك في مشروع أو البورصة علشان يزود فلوسك

مجموع الفلوس التي يحصل عليه الشخص، أو ا�سرة من 
مصادر مختلفة، كاالستثمارات، الرواتب، ، وأرباح ا�سهم، وغيرها

هي الفلوس التي بتاخدها من حسابك لدفع ثمن شيء ما.

هي الفلوس التي تضيفها إلى حسابك

هو مصروفات الشخص أو ا�سرة

الفلوس الموجودة في حسابك حاليا

اختيار فكرة لمشروع ودارسة السوق للتأكد من الحاجة للفكرة دي 
وعمل خطة لتنفيذ المشروع وتوفير التمويل المطلوب عن طريق 

فلوسك الخاصة أو بمشاركة من مستثمرين



الموازنة 
التــي يمكنــك اســتخدامها كدليــل  المســتقبلية  ل¥يــرادات والنفقــات  هــي خطــة 

ل¥نفاق واالدخار

ساعد طفلك في فهم القصة التالية: 

كريــم هــو صبــي يبلــغ مــن العمــر ١٢ عامــا يعيــش فــي المدينــة. يذهــب إلــى المدرســة 

ــه قــرارات  ــه تعطيــه مصــروف أســبوعي. تتــرك والدت وهــو فــي الصــف الســادس. والدت

ــا  ــزل. كم ــن المن ــة م ــب وجب ــة أو جل ــن المدرس ــام م ــراء الطع ــار ش ــه خي ــه. لدي ــاق ل اµنف

ــة  ــة الصيفي ــت العطل ــب. اقترب ــالت أو اللع ــوى أو المج ــل الحل ــياء مث ــراء أش ــه ش يمكن

وهــو يتطلــع الــى زيــارة أقاربــه فــي مدينــة أخــري. أخبرتــه والدتــه أنــه يســتطيع الذهــاب 

إذا قام بادخار ما يكفي من المال للرحلة!

 هــذا أربــك كريــم قليــال. لــم يكــن يعــرف كيــف يمكنــه إدارة أموالــه حتــى يتمكــن مــن 

ــن  ــال ع ــر الم ــه توفي ــه يمكن ــم أن ــو يعل ــة. ه ــه الصيفي ــا لرحلت ــي منه ــا يكف ــر م توفي

طريــق خفــض بعــض نفقاتــه لكنــه فــي بعــض ا�حيــان ال يســتطيع التغلــب علــى رغبتــه 

ــه  ــه والدت ــت من ــم، طلب ــاعدة كري ــر. لمس ــي المتج ــا ف ــي يجده ــياء الت ــراء ا�ش ــي ش ف

ــة،  ــذه القائم ــد ه ــا أع ــهرية. عندم ــه الش ــة بنفقات ــهري وقائم ــه الش ــة بدخل ــع قائم وض

أدرك أنــه بســبب عــدم التخطيــط والتســجيل كان ينفــق كل أموالــه وال يتــرك مــا يكفــي 

لالدخار".

ســاعد طفلــك بعــد قــرأه القصــة علــى تحديــد هــدف خــاص بــه والقيــام 

بعمل موازنة خاصة به في هذا الجدول ليتمكن من تحقيق هدفه  



االسم:

الهدف:

المبلغ المطلوب لتحقيق الهدف:

المدة الزمنية:

الرصيد (إجمالي الدخل
ناقص إجمالي النفقات)

إجمالي النفقاتإجمالي الدخل 

الدخل الشهري

المبلغجهة ا�نفاقالمبلغمصدر الدخل

النفقات الشخصية

موازنة شخصية



ساعد طفلك في تحديد الهدف من االدخار والمبلغ الذي
سيقوم بادخاره في مده زمنية محدده من مصروفة

االدخار

ا�بلغ التاريخ




