
كيف ندير أموالنا 
بشكل صحيح؟

نصائح وأدوات قيمة



ي بنك إرسائيل، بالتعاون مع اتحاد البنوك وال
 
، تقود الرقابة عىل البنوك ف ي

 
جهاز المرصف

ي  ي المجتمع العرب 
 
وع لتعزيز الوعي المالي ف مشر

 المالي الوع  لرفع

 خلق لنصائح وأدوات بسيطة للحصول عىل
ي اإلدارة المالية

 
تغيير أفضل ف

لماذا اجتمعنا؟

ي البنك الذي تتعاملون معه
 
بعد انتهاء اللقاء، يمكنكم تنسيق تدريب شخصي ف



ما الذي سنتحدث عنه اليوم؟



عاما، 35محمود، 
ي 
صيدالب 

ة،  سنة، نائبة 34سمير
مديرة مدرسة

سنوات10مراد، 

سنوات5نور، 

ف بالتعرف عليكم-عائلة أبو حسن  !نتشر



ان ز ية كيف ندير مي 
متوازنة؟
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ة؟ ماذا قالت سمي 

ف، خالل شهر رمضان كان لدينا الكثير من المصاري
ي . وهذا الشهر تلقينا بالفعل دعوة لحفىلي زفاف

 
ف
ي 
 
لكل الحقيقة أنا ال أعرف ما إذا كان لدينا المال الكاف

ء  ي
...شر

ة) (سمير



ونا أنتم انية؟ أخير ز !كيف نوازن المي 
المرصوفاتاإليراداتالوصف

  بداية الشهر
ز
₪   –8،000:رصيد ف

ك ₪ 20،000راتب مشير

₪ 5،000البيتإيجار

₪ 500دورات لألوالد

₪ 700طعام

₪ 1،200اجازة عائلية

ي عيد ميالد صديقتها
 
₪ 500مالبس ماركة للطفلة ف

₪ 1،000دفعة الكهرباء

₪ 1،800زواج ابن أخ وابن عم

₪ 300للسيارةغرامة وقوف

₪ 800عيد ميالد الولد

₪ 500خروج للسينما والمطعم

₪ 500تصليح سيارة معطلة

₪ 2،000هاتف جديد للولد

₪ 14،800المجموع

  نهاية الشهر
ز
₪ –2،800: رصيد ف



חד פעמיות/הכנסות והוצאות קבועות

مرصوفاتمدخوالت / إيرادات

:ثابتة
عىل سبيل المثال راتب

:لمرة واحدة
شقة عىل سبيل المثال رب  ح من بيع

سكنية، هدية من األهل

:  ثابتة 
عىل سبيل المثال، إيجار 

ل، طعام، أوامر الدفع  المي  
الثابت

:لمرة واحدة
عىل سبيل المثال، الخروج
فيه، إلجازة، الخروج للير
زفاف، غرامة، مالبس 
ة عيد للمناسبات، تنظيم حفل

ميالد

أنواع اإليرادات والمرصوفات



ماذا نفعل؟
نُخطط ُمسبقاً للمصاريف المتوقعة•

نقارن األسعار•

"الرغبة مقابل الحاجة"نكون واعين لمسألة •

نُشارك األوالد•

 للمصاريف الموسمية 
ً
!السنوية؟ هل هذا األمر ممكن/ االستعداد ُمسبقا

اهناك مصاريف موسمية 
ً
يل ، عىل سبويمكن االستعداد لها مسبق

.المثال شهر رمضان وموسم الزفاف



חד פעמיות/הכנסות והוצאות קבועות ماذا كنتم ستفعلون؟

لجميع! أنا بحاجة آليفون
ي الصف يوجد ج

 
هاز األوالد ف

رأيت عدد من سيارات 
؟  4*4 ي الحي

 
جديدة ف

يجب عىلي استبدال 
سيارتنا

ون ي هذا العام نحن مجي 
 
ف

يالد عىل تنظيم حفلة عيد م
ة وخاصة للطفلة .  ممير 
 
ا
!رائعاصديقتها نظمت حفل



المدخوالت ، المصاريف / اإليرادات:كشف الصورة الكاملة •
والفرق بينهما

:نقاط بارزة لجمع المعلومات•
أشهر 3)حساب سنوي، عىل أساس المتوسط   الشهري •

ة عىل األقل (أخير
/  المدخوالت من جميع المصادر؛ مصاريف/ اإليرادات •

سنوية/ مدخوالت لمرة واحدة
مًعا-وقت الفراغ، مكان هادئ، بدون أطفال، أزواج كيف؟ •

لخص
ُ
انية متوازنة: ن ز   الطريق إلدارة مي 

ز
ز ف أول خطوتي 



لخص
ُ
انية متوازنة: ن ز ز في  الطريق إلدارة مي  أول خطوتي 

المدخوالت / فحص إمكانية زيادة اإليرادات•
ال نرصف أكير مما ندخل•
نضع سلم لألولويات•
انية• ز   المي 

ز
لألمور الغي  متوقعة5%: نضم ف

انية• ز   المرحلة األوىل : كما تشمل المي 
ز
لتسديد 10%-ف

  المرحلة الثانية (إن ُوجدت)الديون 
ز
للتوفي  10%-؛ ف





 البنكيةما ه  الهوية 
ُ
مكن وكيف ي
توفي  المال باستخدامها؟
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ببساطةالبنكيةالهوية 

؟ ما ه 
.تقرير سنوي موحد، يشمل كافة المعلومات الخاصة بالحساب

.التقرير واضح وسهل الفهم
.متاح بدون تكلفة

  الهوية 
ز
؟البنكيةما ه  المعلومات الموجودة ف

ي ذلك أرصدة الحساب الجاري، الودائع والتوف•
 
ي الحساب، بما ف

 
اتاألصول ف .ير

امات • (.عىل سبيل المثال القروض واألطر االئتمانية)االلير 
هاعىل سبيل المثال عموالت، أوامر الخصم الثابت وغ)تفاصيل إضافية • (.ير



(تتمه)ببساطةالبنكيةالهوية 

؟البنكيةما الذي يمكن عمله بواسطة الهوية 
.الحساب وإدارته بسهولة وذكاءتتبع•
.سببها، كم دفعتم مقابلها أو كسبتم بالخدمات البنكيةالتعرف عىل •
وط إدارة حسابكم • وك اليوم مع العروض المقدمة لكم من البنمقارنة شر

.قد تجدون أنه من المفيد استبدال البنك. األخرى
  مصاريف •

ز
.إدارة الحسابالتوفي  ف

كيف نحصل عىل التقرير؟
ي 
 
ي ف

ر
يد 28يتم إرسال التقرير بشكل استباف شباط بواسطة الي 

ي 
وب  يد/ اإللكير ا عىل م. الي 

ً
وقع وتطبيق يمكن العثور عليه أيض

.البنك
عاملون معه باإلضافة إل ذلك، يمكنكم طلبه من البنك الذي تت

ي أي وقت
 
.ف



  / عامة عن الحساب البنك  تفاصيل–لجزء األول ا
ز
المرصف



  
ز
امات تفاصيل–الجزء الثان ز األرصدة الممتلكات المالية وااللي 



  السنة الماضية معطيات–الجزء الثالث 
ز
الحساب ف



  السنة الماضية –الجزء الثالث 
ز
( تكملة) معطيات الحساب ف



أن توفر لكم المال؟" مسارات العموالت "كيف يمكن لخدمة 

مسار أساس  

ي 10حتر 
 
عمليات ف

ةالقناة المبارسر 
حتر عملية 

موظف
واحدة

للشهر ₪ 10حتر 
(سعر ُمراقب)

مسار ُموسع

ي 50حتر 
 
عمليات ف

ةالقناة المبارسر 
10حتر 

عمليات 
موظف

للشهر ₪ 30–20
(سعر غير ُمراقب)

:قد يناسب
ة• المصالح التجارية الصغير
 من•

ً
ي تقوم بتنفيذ عدد كبير نسبيا

العملياتالعائالت التر

مليات المتعلقة للعرسوم شهرية ثابتة تتيح لكم الخدمة االختيار بير  مسارين، دفع 
.إدارة الحسابوتقليل تكاليف بإدارة الحساب الجاري، 



لماذا االنضمام للخدمة؟
، ويقوم بتنفيذ جميع العمليات المضمنة فيه الزبون الذي ال ينضم إل المسار األساشي

ي بعض البنوك ( أضعاف)2.5بالسعر الكامل، قد يدفع 
 
ي 25أي حوالي )ف

 
شيكل ف

 من 
ا
(.شيكل كحد أقص10المتوسط   بدال

كيف ننضم لخدمة؟
نت• موقع البنك عىل االنير
ي •

مركز االتصال الهاتف 
التواصل مع الفرع•

تم إضافة األشخاص كبار السن واألشخاص من 
 ال المسار األساشي ذوي المحدودية 

ً
.تلقائيا

أن توفر لكم المال؟" مسارات العموالت "كيف يمكن للخدمة 



  التقرير عىل 
ز
ضل؟بشكل أفإدارة ماليةكيف يمكن أن يساعدكم فحص البيانات ف

  المجموع؟•
ز
  قمتم بدفعها ف

كم عدد العموالت الي 
ي مبلغ العموالت 

 
.تأكدوا من ارتباطكم بمسار العموالت الذي يناسبكم من أجل التوفير ف

هل يوجد لديكم عدة قروض؟•
.افحصوا مما إذا كان من الممكن توحيدها، وبالتالي توفير العموالت والفوائد

ما ه  نسبة الفائدة عىل اطار االعتماد؟•
.فائدة عىل قرض لتسديد اطار االعنمادقد تكون أرخص

هل مرصوفاتكم أعىل من مدخوالتكم؟•
انيتكم .إذا كان األمر كذلك، من المفضل إعادة تخطيط مير 

وط الفائدة لديكم جيدة؟• هل شر
.ربما قد يكون من المفضل التوجه للبنك ومحاولة تحسينها

ي 
 
ي الحساب بلغة واضحة وبسيطة وهو مشابه ف

 
.جميع البنوكيعرض التقرير النشاط ف





حيح كيف نتعامل بشكل ص
مع بطاقات االئتمان؟
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حسب رأيكم، ما هو أساس هذا الموقف؟

؟ من لماذا أنا بحاجة ال مشاكل بطاقة االئتمان
ا
ً
االسهل أن أدفع نقد

(محمود)



ونا أنتم/ استخدام بطاقة االئتمان !االعتماد؟ أخير



االعتماد مقابل استخدام األموال النقدية/ استخدام بطاقة االئتمان

أو الهدر/خطر الشقة و•
ال يمكن إلغاء النقود المفقودة•
"  بألم الدفع"الشعور •

الديجيتال االنتقال للتسوق عن طريق •
ي  أو ع/االنتقال للتسوق عن طريق بطاقة االئتمان و•

نت اإلنير
ي المحف-الراحة •

 
ظةال داعي لحمل الكثير من النقود ف

تتبع رقمي مالئم ومنظم لتفاصيل المرصوفات•
كة االئتمان• *إمكانية تقسيط المدفوعات مع رسر
السهولة لها تكلفة وتتطلب اليقظة -تذكروا•

االعتماد/ استخدام بطاقة االئتماناستخدام األموال النقدية

ىل الدفع بناءا ع/يمكنك اختيار بطاقة االئتمان
ي المرصوفات

 
.مستوى التحكم ف



كلمة عن الشيكات

االشيك هو وسيلة أخرى للدفع تشكل • ز ًما الي 
.قانونًيا

ا بدون رصيد فإ•
ً
نه قد عندما يعطي الشخص شيك

.عىل حسابهلقيود مالية يكون عرضة 



ز بطاقة الدفع الشهرية والفورية؟ ما الفرق بي 

تماداالع / بطاقة االئتمان= بطاقة الدفع االشهرية 

ديبيت –بطاقة الدفع الفوري 

ي الش
 
هريتم جباية الدفعات مرة واحدة ف

تتم الدفعات بصورة فورية



بطاقة الدفع الفوري

تتم الدفعات بصورة فورية

مزايا بطاقة الدفع الفوري

 إدارة مالية بشكل أفضل  
ز
ساعد ف

ُ
 ألن ات

ً
لدفع يكون نظرا
 من موعد تنفيذ الصفقة وبالتالي سين

ً
عكس ذلك قريبا

ي الحساب
 
.عىل الفور ف

 المصاريفتسمح  
ز
.بالتحكم بشكل أفضل ف

 قلل من تكرار عمليات سحب األموال النقدية
ُ
توفر و ت

.عموالت السحب من أجهزة الرصاف اآللي 

 مطوًرا لألموال 
ا
تعد بطاقة االعتماد بديل

.النقدية، مع ايجابيات بطاقة ااالعتماد



ما هو إطار بطاقة االئتمان؟

ي الحساب
 
المبلغ المخصص لنا ف

الجاري

شهرية الحد األقص لمبلغ الفاتورة ال
الذي يمكننا الوصول إليه



ي 
إجمالي المعامالت التر

يمكن إجراؤها باستخدام
اتير دورة الفو البطاقة أثناء 

.الشهرية

، فإن الحديث يدور حول استخدام  ي كلتا الحالتير 
 
لية متوازنة، ن. مال ليس ملكناف انية مي   حن من أجل الحفاظ عىل مير 

.نحتاج إل مالئمة القيمة الكلية لإلطارين مع احتياجاتنا وقدرتنا عىل السداد

ك مبلغ من المال يخصصه البن
إن. إلتاحة مرونة إلدارة الحساب
استخدام اإلطار هو بمثابة 
ي حساب مدين

.التواجد ف 

ز إطار بطاقة االئتمان وإطار الحساب الجاري؟ ما هو الفرق بي 

إطار بطاقة 
االئتمان

  
ز
إطار االئتمان ف

البنك



ماذا تقولون؟-التقسيط أو عدم التقسيط لدفعات 

250: دورة جمباز للطفلةشيكل2،500: براد جديد
 
ً
شيكل شهريا

ي السوبر ماركت
 
اء ف :  رسر
600 

ً
شيكل شهريا



سهل التقسيط اىل دفعات عىل مقدار المصاريف الشهرية؟
ُ
مي  ي

اء• .لمنتجات باهظة الثمنلمرة واحدة شر
كل خدمة أو منتج نحصل عليه بشالدفع مقابل •

.مستمر

اء أسبوعية ثابتة بمبلغ من خالل عملية شر
اء بالتقسيط من تخ-ثابت  فيف لن ُيسهل الشر

المصاريف ألننا سنقوم كل شهر بدفع نفس 
كة االئتمان فق حول ديوننا لشر

ُ
ط المبالغ، وسن
.من شهر آلخر



لخص
ُ
كيف نتعامل مع بطاقة االئتمان بشكل صحيح؟: ن

.لذلك يجب عىل المرء أن يستهلك االئتمان بحكمة! االئتمان يكلف المال: تذكر•
اء -تفصيل دفعات بطاقة االئتمان • ي قمتم بدفعها صحيحةتأكدوا من تحديد كل عملية شر

.وأن المبالغ التر
.وقوموا بمقارنتها مع اإلطارتتبعوا المصاريف األسبوعية •

يمكنكم مشاهدة الدفعات بصورة دورية طوال 
الشهر، عن طريق تسجيل الدخول إل حسابكم 
كة بطاقة االئتمان عىل االنير  ي أو موقع رسر

.نتالمرصف 

قد يؤدي عدم سداد القرض إل فرض فائدة عىل المتأخرات وإجراءات الجباية واإلنفاذ



ما هو؟ وكيف يؤثر على تصنيفنا االئتماني؟-تقرير االئتمان 

ا السلوك المالي السليم سيرفع من تصنيفن

.االئتماني

كلما للزبون أعلى،االئتمانيالتصنيفكلما كان 

مكن بالنسبة لمانح االئتمان، وسيتالمخاطرقلت 

الزبون من الحصول على قرض بسهولة أكبر 

.وبشروط أفضل



تقرير تركيز المعطيات؟-ما المهم معرفته عن تقرير االئتمان 

من يعرض التقرير المعلومات التي تم جمعها حول الزبون من نظام بيانات االئتمانما هو؟ 

.مصادر معلومات مختلفة مثل البنوك، الحارس القضائي، دائرة التنفيذ واإلجراء

، القروض والفوائد، أطر االئتمانما هي المعلومات التي يمكن أن تظهر في التقرير؟ 

.وغيرهاالضمانات، القيود المفروضة على الحساب الجاري، ملفات دائرة التنفيذ واإلجراء

من ( مقابل دفع مبلغ مالي)يمكن أيًضا الحصول على التقرير 
D&Bب مكت-مكاتب االئتمان أيضاً وإرفاق التصنيف االئتماني 

BDIمكتب ( كابتن كريدت)

رير التحقق من المعطيات الواردة في التقما الذي يجب أن نقوم به بخصوص التقرير؟ 

لدفع سلوكيات ا/ والتأكد من عدم وجود أخطاء، فحص ومتابعة السلوك المالي الخاص بنا 

.مانالتقرير بمثابة تقرير شخصي وال يُوصى بإرساله لمانحي االئت. الخاصة بنا

كيف يمكن الحصول على التقرير؟

:مجانًا مرة واحدة سنويًا بواسطةباللغة العربية يمكن الحصول على التقرير 

المركز الهاتفي لنظام 

بيانات االئتمان

موقع االنترنت
creditdata.org.il



نصائح

 احرصوا على الدفع في الوقت المحدد، ال تتأخروا

ات مع مانح بالدفع وتوصلوا الى اتفاقية لترتيب المدفوع

.االئتمان

اضبطوا إطار االئتمان لمستوى االستهالك المناسب ،

الغ بمب( حساب مدين)وتجنبوا السحب على المكشوف 

.مرتفعة

 ،يوصى بالحصول على قرض عند الحاجة فقط

وفحص الخيارات التي يمنحها مانحي االئتمان 

.المختلفين

لومات راجعوا تقرير تركيز البيانات وتحققوا من المع

.الواردة فيه

 ات الذي يعتمد على بيان)تصنيف مكاتب االئتمان

ي أي تحسن ف. هو للنقطة الزمنية الحالية( االئتمان

.السلوك المالي سيرفع من التصنيف





ما الذي يمكن أن تفعله 
الخدمات المرصفية 

منديجيتالية/ الرقمية
؟ أجىل 
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؟الديجيتالية/ اىل أي مدى أنتم تستخدمون الخدمات الرقمية

باإلضافة إل إجراء العمليات: من المهم أن تعرفوا
  الفروع دائبصورة رقمية، 

ز
ًما فإن األجهزة اآللية ف

.تحت ترصفكم



بة لألمور فيسبوك وإنستغرام رائعان، لكن بالنس
المالية أفضل القدوم إل الفرع 

(محمود)

ما هو أساس هذا الموقف حسب رأيكم؟



ء جديد ي
ء البقا . الخوف من شر
مع المالوف

ية جيدا ال نعرف العي 

ي تفضيل الرد البشر

ي استخدام 
 
صعوبة ف
نت ال نعرف ما الذي يمكناإلنير

ميةالقيام به بصورة رق

نخاف من استخدام الخدمات 
(أمن المعلومات)الرقمية 

اليجيتالية؟/ ما الذي يمنعنا من استخدام أدوات الخدمات البنكية الرقمية



24/7ُمتاحة

الراحة

توفير الوقت

توفير المال

 بموجبه تكون أي معاملة رقمية
ً
ي بنك إرسائيل أمرا

أرخص من أصدرت الرقابة عىل البنوك ف 
.األمر ملزم لجميع البنوك. المعامالت من خالل موظف

الديجيتالية/ مزايا الخدمات المرصفية الرقمية



ما الذي يمكن عمله عىل موقع وتطبيق البنك؟

ما الهدف من 
استخدامها؟

ما ه  العمليات 
  
الرئيسية الي 

مكن تنفيذه
ُ
ا ي

بواسطتها؟

لية إلدارة الحساب وتتبع المعلومات الما
ي أي وقت، 

 
ة بطريقة آمنمن أي مكان وف

.ومريحة، مع توفي  العموالت 

ما هو المهم أيضا 
أن نعرف؟

مز ر يتم تسجيل الدخول إل الحساب باستخدام 
.المستخدم وكلمة المرور

فحص الرصيد•
ي الحساب•

 
مشاهدة المعامالت ف

مشاهدة معامالت بطاقة االئتمان•
إيداع الشيكات بصورة رقمية•



لخص
ُ
إن الخدمات المرصفية الرقمية تجعل الحياة أكير راحة: ن

 ! الخدمات الرقمية موجودة هنا لكي تبفر •
ً
.لإلدارة الماليةاستخدموها أيضا

.متوفرة، مريحة وأقل تكلفة: استغلوا مزايا الخدمات المرصفية الرقمية•
ي جميع األوقات إل المعلومات بصورة مستقلة ال السلوك االقتصادي الذكي والم•

 
.ستقلسيساعد الوصول الشي    ع ف





تلخيص اليوم؟

انية تتيح لنا  ز .  من التخطيط لمستقبلنا المالي بحكمةإدارة المي 

.ارية ومريحةمن تسهيل مبلغ المصاريف وتتبع الدفعات بصورة جبطاقة االعتماد يتيح لنا استخدام 

.، راحة، توفير الوقت والمال24/7ُمتاح -إجراء المعامالت من خالل الخدمات البنكية الرقمية 

.اإلدارة المالية األفضل. الفهم. المعرفة-البنكيةالهوية 



!سيتم إجراء التدريب في الفرع الذي تتم فيه إدارة حسابك مجانًا

إيداع )لية األجهزة اآلسيشمل التدريب الشخصي اإللمام بموقع البنك وتطبيقه ، والقدرة على تتبع نشاط الحساب رقميًا ، وإجراء المعامالت البنكية على•

.  والحصول على بطاقة هوية بنكية( النقود ، وإيداع الشيكات ، وما إلى ذلك

2023كانون ثاني وشباطسيقام النشاط خالل شهري •

اتصاللتنسيق التدريب عن طريق مركز

smartmoney.org.ilاو تطبيق * 3050

الديجاتيلية ؟/ هل أنتم مهتمون بالحصول على تدريب شخصي وعملي للخدمات البنكية الرقمية



شارك
ُ
لخص ون

ُ
ن

ء واحد جديد •  
ئ تعلمته اليوم/ سر مفاجر

ء واحد أخطط لفعله غدا•  
سر



اإلدارة المالية 
الكرة -السليمة 

ز يديكم !اآلن بي 


