
 

 تمرين عملي في إدارة الميزانية
 

 

 :أهداف النشاط

 تطبيق عملي إلدارة اقتصادية حكيمة 

 خوض تجربة عملية في إدارة الميزانية 

 

 :َسير النشاط

 اقتصادي سهل" ماستر شيف"

 100حتى  50من )نخصص لكل مجموعة مبلغا معينا . مشاركين 5 - 4نقّسم المجموعات إلى مجموعات فرعية ذات 

وعليهم االكتفاء بالميزانية الُمحددة . على أعضاء المجموعة أن يُحّضروا وجبة عشاء ُمشبعة ومتنوعة لهم(. شاقل جديد

 .لهم

  :بعض مراحل التمرن هي

 التخطيط للمصاريف 

  حمالت األسعار، وما شابه(استطالع سوق)مقارنة األسعار ، 

  إجراء مشتريات مشتركة ما يقلل من التكاليف، شراء ُرَزم : مع المجموعات األخرى، مثل" صفقات"إجراء

كلما كان المشاركون أكثر إبداعا يحصلون على عالمة أعلى . كبيرة يمكن تقسيمها بين المجموعات، وغيرها

 .في التمرين

 ل الجهد في تحضير الوجبات الُمشبعةبذ. 
 

 :يوصى بإرشاد الُحّكام أن يصنّفوا المجموعات وفق المعايير التالية

 االلتزام بالميزانية .1

 اإلدارة الُمقتِصدة والذكية .2

 اإلبداع  .3

 التعاون بين أعضاء المجموعة .4

 جودة الوجبات وتنّوعها .5

 

 :إمكانيات إضافيّة

 بمناسبة عيد األضحى، عيد )التخطيط لوجبة احتفالية : بشكل مشابه، يمكن التمرن باالستعانة بمهام شبيهة، مثل

، التخطيط لرحلة جماعية، القيام برحلة في (الميالد، نهاية السنة الدراسية، افتتاح مخيم صيفي، وما شابه

 .الصيف، وما شابه

  وأن نطلب منهم أن يدرسوها ( مرفقة)يمكن أن نوزع على المشاركين قائمة مصطلحات تتعلق باالستهالك

كل سؤال يساوي ماالا : يُجرى اللغز على النحو التالي. جيدا قبل اللغز الذي سيُطَرح خالل الوقت الُمحدد لذلك

وعة على استمارة حول المصطلحات التي يحصل أفراد كل مجم(. يُحدَّد المبلغ مسبقا وفق الميزانية العامة)

 .تعلموها، يجيبون عنها، ويربحون الميزانية المخصصة للمهمة حسب عدد اإلجابات الصحيحة



 

 :قائمة المصطلحات

 

  الفائدة

أي مبلغ إضافي نحصل عليه عندما نوفر مبلغا ماليا، أو مبلغ إضافي ندفعه عندما  -الفائدة هي قيمة المال 

 .ماليا نقترض مبلغا

 

 (Credit - يدتكر)االئتمان 

الدفع ببطاقة ائتمان هو قرض مع فائدة . صفقة االئتمان هي قرض يسمح بتقسيم مبلغ الشراء إلى عدة دفعات

، ولكنها أغلى من (minus)صحيح أن هذه الصفقة أرخص من حساب بنك سلبي . من شركة االئتمان

 .قرض من البنك

 

  (Credit card)بطاقة ائتمان 

يدفع الزبون في معظم بطاقات . هي أحد أنواع بطاقات الدفع، وتُستخدم كوسيلة للدفع بدال من الدفع نقدا

 .االئتمان مقابل الصفقة في موعد متأخر أكثر من موعد إجراء الصفقة

منذ . ارهفي ٕاسرائيل، يدفع الزبون في غالبية بطاقات االئتمان كل الدفعات في تاريخ شهري ثابت وفق اختي

هذا االئتمان ممول من . تنفيذ عملية الشراء حتى تاريخ اإللزام الشهري، ال يكون الزبون ملزما بدفع فائدة

د إلى شركة بطاقات االئتمان  .العمولة التي يدفعها الُمزوِّ

 

 صّراف آلي غير مصرفي

فقط من األموال التي يتم سحبها عبر صّرافات آلية غير  20 %وفق معطيات بنك إسرائيل، يُسَحب نحو

تابعة )כספומטים( ، أو من صّرافات آلية )כספונט( كسبونت واحدة، شركة تُشّغلها معظمها -مصرفية 

يبدو أن الجمهور العريض يعرف تماما سيئات هذه الصرافات . للبنوك ولكنها ليست قريبة من فرع البنك

 .جهزة السحب الموجودة بجانب فروع البنك، والتي تكون كلفة استعمالها أقلاآللية، ويستخدم غالبا أ

وأكثر  قلشوا 7 - 3سحب المال من الصّرافات اآللية غير المصرفية منوط بدفع عمولة عالية نسبيا تبلغ 

 6.5أحيانا، أما العمولة على سحب أموال نقدية من آالت سحب األموال المصرفية البعيدة عن البنك فهي 

شاقال مقابل سحب المال من الصراف اآللي المجاور  1.5وذلك مقارنة بمعدل العمولة الذي يبلغ . شواقل

 . لفرع البنك

 

  المجلس اإلسرائيلي لالستهالك

شركة حكومية إسرائيلية ال تهدف للربح، بل لحماية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، وللتربية على 

 .االستهالك الحكيم

 



 

 )אינפלציה(التضخم المالي 

يؤدي ارتفاع األسعار إلى خفض قيمة المال وإلى إلحاق ضرر بالقدرة . ارتفاع أسعار الُمنتَجات والخدمات

يعني ذلك أنّه يمكن بمبلغ مالي معيّن شراء ُمنتَجات وخدمات أقل مقارنةا بفترة . الشرائية لدى المستهلكين

 .شهرية أو سنويةيُقاس التضخم بنسب مئوية .  سابقة

 

 )סובסידיה(دعم مالي 

الدعم المالي هو مبلغ تنقله الحكومة إلى الُمستهلِك الذي يشتري منتجا أو خدمة معينة أو . دعم مالي حكومي

يقلل الدعم سعر الُمنتَج لصالح المستهلك، وهكذا يجعله متوفرا أكثر ويشجع . إلى الُمنتِج الذي يُنتجه

 .تقدم الحكومة دعما ماليا ألنها معنية بزيادة اإلنتاج من أجل المصلحة العامة. المستهلكين على شرائه

 :أمثلة على دعم مالي

 .دعم أسعار منتجات أساسية مثل اللحم والحليب ألسباب اجتماعية

 .دعم مالي للسيارات التي تعمل على الكهرباء أو الغاز بدال من البنزين، وذلك حفاظا على جودة البيئة

ا بأنه  دعم مالي جزئي أو تام، كما هو متّبع في أجزاء واسعة من االتحاد األوروبي، للتعليم العالي، افتراضا

على األمد الطويل سيستفيد االقتصاد من المتعلمين الذين سوف تكون الفائدة من خدماتهم أكبر من االستثمار 

 .فيهم

 .دعم مالي لِسعر الماء الُمستخَدم ألهداف زراعية في ٕاسرائيل

 .دعم مالي ألسعار السفر في المواصالت العامة

 

 )מסגרת אשראי(إطار االئتمان 

. إطار االئتمان هو المبلغ المالي الشهري الذي يخصصه البنك للزبون، حتى إذا كان حسابه المصرفي سلبيا

د إطار االئتمان الحد األقصى من الحساب السلبي الذي يمكن أن يصل إليه الزبون بناء  على مصادقة يُحدِّ

 .البنك

يُحدَّد مستوى . يسمح إطار االئتمان للزبائن بسحب األموال من البنك حتى يدخل راتبهم القادم إلى حسابهم

يكون اإلطار )اإلطار غالبا وفق التوفيرات المتوفرة في حساب الزبون في البنك أو وفق حجم دخله الشهري 

 (.ضعفَي الراتب الشهري تقريباا

اجتياز إطار االئتمان؟ بما أن إطار االئتمان هو قرض من البنك في الحقيقة، يدفع الزبون ماذا يحدث عند 

باإلضافة إلى ذلك، إذا تم اجتياز إطار االئتمان، قد يتم إرجاع الشيكات ورفض الدفعات، لذا . فائدة مقابله

 .يُستحَسن عدم تخطي إطار االئتمان

 

 




