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 الهدف

 ان تستنتج األثر اإليجابي لالدخار علي الفرد والمجتمع من خالل امتالك الثقافة المالية  



من خالل رؤيتك  للصور ماذا تستنتج من خاللها  او ماذا يخطر على 

او عندما تسمع  كلمة ( إدارة األموال )بالك  عندما تسمع كلمة 

 :؟( استثمار)

 .انه يمكنك افتراض المال منها ضع قائمة باي طرائق او اشخاص او أماكن تعرف *

 .مع االستثمار   يتماشيانه ضع قائمة باي شيء تعتقد *

 انها تفعله   ماتعتقدها او شرح او الخدمات  المالية  سمعت عن



“ 

” 

,’حوار ومناقشه   



 نشاط العصف الذهني 

 :من خالل الحائط االلكتروني التالي   
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“ 

 ...التدوين ( 1 ”

 ...العمل بالقطعة ( 2

 ...قناة يوتيوب ( 3

 ...التسويق بالعمولة ( 4

 ...االستطالعات عبر اإلنترنت ( 8

 ...الهدايا والمسابقات عبر اإلنترنت ( 9

 ...التدريس عبر اإلنترنت ( 10

 البيع في بوابات التجارة اإللكترونية( 11

 :  طرائق كسب المال 



 :مفهوم الثقافة المالية : نستنتج ان 

هي امتالك االفراد معارف ومهارات في إدارة 

ووعيهم بان قرارتهم وتصرفاتهم المالية , المال 

سيكون  لها تأثير في حياتهم الشخصية  وفي 

 .افراد المجتمع الذي يعيشون فيه  وترسلها 



 بالربط بدرس التفكير الناقد 

سؤال 
 تحدي 

تؤكد االتجاهات الحديثة أن الثقافة المالّية تمثل ضرورة حيوية في 

 وقتنا الحالي؛ 

األثر اإليجابي علي الفرد ما حكمك وتفسيرك لهذه العبارة ؟ وما 

 والمجتمع من امتالك الثقافة المالية 



 من خالل مشاهدتك للفيديو التعليمي ماذا فهمتي ؟ 



االدخار هو توفير بعض المال لرغبات أو حاجات مستقبلية وينقسم  

 الي نوعين 

 ادخار نقدي

 

 

 االدخار اإلجباري 
وهو اقتطاع جزء من الدخل من 

قبل الدولة في مقابل املعاش 
التقاعدي ملوظفيها عند نهاية 

.خدمتهم  

 

 

 

 

 االدخار االختياري
الفرد عن استعمال جزء  هوامتناع

من دخله برضاه دونما إجبار من 
أحد ويتمثل في حسابات التوفير في 

 البنوك

 

 

 ادخار عيني

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

وهو : على هيئة نقود
الادخار الغالب في 

.  الوقت الحاضر
وينقسم الي نوعين 

 وهما



 :يعتمد تمويل رأس املال في كل اقتصاد على مصادر مختلفة، من أهمها  
جزًءا منه، وتتمثل مدخرات ( ادخار ألافراد)الذي يمثل الادخار العائلي : الادخار املحلي  

 .في أرصدة الودائع الادخارية بالبنوك والسندات وألاسهم وغيرهاألافراد 
 فباإلضافة إلى ما يحصل عليه الفرد من أرباح وفوائد في حسابات التوفير في البنوك،      

البنوك تستثمر هذه املبالغ بنفسها في مشاريع صناعية أو عقارية تسهم في نجد أن هذه 
 ،دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى ألامام

في إنماء بإقراضها إلى مستثمرين أو تجار إلنشاء الشركات واملؤسسات التي تسهم أو تقويم  
 .الدخل القومي للدولة

 "أهمية الادخار في تنمية الدخل ألاسري والوطني كما يلي : مما سبق نستنتج 



https://quizizz.com/admin/quiz/6299ee09264dbd001deac459 

من جوجللتقييم الهدف يرجي الدخول علي هذا الرابط   

 تقييم الهدف الكترونيا 
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 نهاية الدرس 

 ,,شكرا لحسن استماعكم  

 وعيد سعيد للجميع 


