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 مقابل النقود القيمةمفھوم الدرس األول الوحدة األولى/ 

 السؤال االول: ما هو املقصود بكل مما يلي

 الحقيقية التي تحصل عليها عندما تمتلك شيئا معيناالقيمة هي املنفعة  - 

 .السعر هو الثمن النقدي الذي تدفعه لقاء امتالك ش يء ما  -

 .او حرفه او مشروعا يمتلكه الدخل هو مبلغ من النقود يحصل عليه الشخص من مزاوله عمل ما، سواء كان وظيفة  -

 .الشخص ان يحصل عليها مقابل دخله القوه الشرائية مقدار السلع والخدمات التي يستطيع  -

القيمة مقابل النقود:  اإلفادة من القيمة الكاملة واملنافع الحقيقية لكل مبلغ من النقود أنفق على شراء سلعه او خدمه والحصول   -

 .على اكبر قيمه وافضل الناتج من استثمار املوارد املتوفرة

 

 الشرائيةالسؤال الثاني وضح العالقة بين الدخل والقوه 

 .اما القوة الشرائية فمقدار السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من دخله ان الدخل مقدار ما يحصل عليه الشخص من النقود، 

 كلما ارتفعت االسعار انخفضت القوة الشرائية وبعباره بسيطة دينار االمس ال يساوي دينار اليوم. 

 

 ة مقابل النقد املدفوعالسؤال الثالث اذكر اسباب اختالف القيم

 .تسرع املشتري في شراء سلعه او خدمه قبل التحقق من جودتها -

 .الغش في تصنيع املنتج  -

 .ضعف ثقافه املشترين االستهالكية  -

 .اختالف وسائل قياس من شخص الى اخر  -

 االحتكار اي ان املنتج موجود لدى شركه واحده مما يؤدي الى تحكمها باألسعار.  -

 

 لم تعد ترتبط بجودتها السلعةالسؤال الرابع علل قيمه 

لك  اآلخران رؤبةلذاتك أو  رؤيتك طرقةالى  شيئا جديدا مهماان قدره الصانع على تحويلها الى ثقافة عن طريق اقناعك أنها ستضيف  

 وانطباعهم عنك.
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 :السؤال الخامس

 ما الهدف من مقارنة القمة بالنقود؟

 معیار للحكم على إمكانية تحقيق وضع مثالي لإلنفاق بحیث یمكنإن املقارنة تعد  -١

 .الحصول على القمة الكاملة لكل دينار یصرف

 أن نكون مستهلكين واعين وحذرین من إنفاق مبالغ على سلع تحقق منافع أقل من -٢

 .السعر املدفوع

 حفاظ علهاتساعد على توفر النقود لسد حاجات أخرى، فالنقود نعمة من هللا یجب ال -٣

  الصحيحوأنفاقها بالشكل 
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 ملستهلك الرشيدلدرس الثاني ااالوحدة األولى/ 

  املقصود بكل مما األول: ماالسؤال 

 .منها قدر االمكان وتقليل الفاقدوعدم االسراف في استخدامها  املتوفرةيلي ترشيد االستهالك هو عمليه تشمل حسن استغالل املوارد 

الى هذا املنتج ومناسبه السعر للمنفعة  الحاجةمدى  دراسةدون  املحضة من الرغبةالشراء العاطفي هو الشراء الذي يكون بدافع  

  .املتحققة

 .التي تفي بالغرض األصليةهي السلع التي يمكن استخدامها بدال من السلع  البديلةالسلع 

 

 :يلي السؤال الثاني اذكر مثاال لكل مما 

 .ماليه: الدخلموارد  

 .سيارةموارد سلعية:  

 .موارد طبيعي: ماء 

 ومكيف الهواءالغاز  مدفأهاو  الكهربائية: املدفع البديلةالسلع  

 

  بين االفراد؟ االستهالكية الثقافةسؤال الثالث: اذكر اهم االهداف التي تحققها نشر 

 .توعيه املستهلك بحقوقه وواجباته

 .عن السلع والخدمات األساسيةتزويد املستهلك باملعلومات  

 .توعية املستهلك بطرائق غش السلع واساليب تقليدها 

 .املضللةاملستهلك من االعالنات  حماية 

 .الحميدةتكوين العادات واالتجاهات والقيم  

 .البديلةاكساب املستهلك عادات التوجه نحو السلع  

 الطرق في البيع والشراء. أفضلبحيث يستطيع التخطيط لالستهالك واتباع  واملسؤوليةاعداد افراد على قدر عالي من الوعي والفهم 
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 .الشراءقدر من املعلومات قبل اتخاذ قرار  أكبرالسؤال الرابع اذكر صفات املستهلك الرشيد جمع 

 .تجنب الشراء العاطفي

 .شراء ما يلزم من دون اسراف

 .في حال ارتفاع االسعار البديلةعدم التردد في قراره تقييم قرار الشراء بعد كل تجربه شراء. التوجه نحو السلع  

 االنتفاع بالسلعة اقص ى ما يمكن. 

 .منها وتمييز الجيدمقارنة السلع والخدمات 

 .بمكان بيعها او عرضها االهتماممن  أكثراالهتمام بالسلع نفسها  

 .بين البائعين واملنافسةتنزيالت اغتنام مواسم لل 

 والنقود.  القيمةبين  املوازنة 

 من الرديئة. الجيدةتمييز السلع 
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 الدرس الثالث التخطيط واتخاذ قرارات الشراءالوحدة األولى/ 

 السؤال األول: علل

 .لعمليتي التخطيط واتخاذ القرار أهمية كبيرة في حياتنا

 .ألنهما تحددان آفاق مستقبلية في حياتنا، وترسمان كيفية االستعداد للمتغيرات واألحداث  الطارئة

 .يمتاز سلوك املستهلك بالتغير املستمر والتباين تجاه السلعة الواحدة

 ألنه يتأثر بالعديد من العوامل )االجتماعية، االقتصادية، البيئية(

 السؤال الثاني: عرف ما يلي

 االستهالكي: التصرفات واألفعال املباشرة التي تصدر عن األفراد عند الرغبة في امتالك سلعة أو خدمة معينةالسلوك 

 السؤال الثالث: بين السبب الرئيس لنشوء املخاطر التي قد يتحملها املستهلك، معددا هذه املخاطر

 .سبب الرئيس: عدم كفاية خبراته الفنية، قلة معرفته بالسلع املشتراة

 صنف املخاطر إلى أربعة أنواع، وهيت

 .مخاطر خوف املستهلك من األضرار الصحية التي قد تنجم عن سوء مكونات السلعة

 .مخاطر مالية وذلك لعدم تناسب اإلشباع الالزم للحاجة مع ما يتم دفعة من النقود

 .ت والتقاليدمخاطر اجتماعية وتظهر حين يقرر املستهلك شراء سلعة أو خدمة تكون مخالفة للعادا

 .مخاطر خسارة الوقت والجهد

 السؤال الرابع: ما هي مراحل عملية الشراء؟

 

 

  السؤال الخامس: ما هي دوافع املستهلك

 .دوافع أولية: الشراء دون النظر إلى العالمات التجارية أو األنواع

 .دوافع انتقائه: شراء السلعة بدافع العالمة التجارية أو اسم السلعة

 .التعامل: الشراء من محل أو سوق معيندوافع 
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 السؤال السادس: ما هي املعايير التي يجب مراعاتها قبل إتمام قرار الشراء؟

 .مقدار النقود املخصصة للشراء

 .نوعية السلعة أو الخدمة املراد شراؤها

 .كمية السلعة أو الخدمة املراد شراؤها

 تحديد أماكن الشراء

 ايير التي يجب مراعاتها بعد عملية الشراء؟السؤال السابع: ما هي املع

 .طريقة الدفع املشتريات )بطاقة، نقد، قروض، آجلة،(

 إجراءات التخزين

 .تقييم ما بعد الشراء )تقييم السلعة تبعا ملالئمة الفرد وأسلوب حياته

 السؤال الثامن: ما هي املعايير التي يجب مراعاتها عند قرار الشراء؟

 .راء السلعة أو الخدمةالحاجة والرغبة للش

 توفر النقود الالزمة للشراء

 .توافر بدائل السلع التي توجد في السوق، والتي تفي بالحاجة

 السؤال التاسع: ما هي األسباب التي تؤثر في قرار الشراء؟

   .ثقافة املستهلك -6اإلعالن والترويج.  -5الغالف والعبوة.   -4العالمة التجارية.    -3السعر.    -2الجودة.    -1

 السؤال العاشر: ما هي أنواع قرارات الشراء؟  مع التوضيح وذكر أمثلة؟

قرارات الشراء املعقدة: )القرارات التي تتعلق بالسلع املعمرة غالية الثمن وتستخدم لفترات طويلة وال تتصف بالتكرار(. مثل )األثاث، 

 .السيارة، املنزل(

 .ات املتوسطة بين املعقدة والروتينية( مثل )املالبس، الهاتف، خدمات اإلنترنت(قرارات الشراء محدودة: )القرار 

قرارات الشراء الروتينية: )وهي أسرع أنواع القرارات التي تقتصر على املشتريات اليومية وتكون للسلع االستهالكية( مثل )املواد 

 .التموينية(
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 وتحديد األسعارالعرض والطلب  الدرس الرابعالوحدة األولى/ 

 السؤال األول: عرف املفاهيم اآلتية

 .الطلب: الرغبة املعززة بقوة شرائية للحصول على سلعة أو خدمة بسعر محدد في وقت معين

 .العرض: رغبة وقدر املنتج في إنتاج كمية من إحدى السلع أو خدمة وعرضها للبيع بسعر محدد في وقت معين

 .ائعين الذين يرغبون في شراء سلعة ما أو بيعهاالسوق: مجموعة من املشترين والب

 .السلعة املكملة: هي السلعة التي ال تتحقق منها املنفعة إال بوجود طرفيها معا، مثل الطابعة، الحبر

الغاز أو  السلعة البديلة: هي السلع التي يمكن استخدامها بدال من السلع األصلية، والتي تفي بالغرض. مثل املدفئة الكهربائية ومدفئة 

 .مكيف الهواء، العصائر الطبيعية و العصائر الغير طبيعية

 .عناصر اإلنتاج: هي مجموعة مدخالت اإلنتاج )املواد األولية، العمال، رأس املال، اإلدارة(

 السؤال الثاني: اذكر العوامل التي تؤثر في العرض

 .أسعار املواد املستخدمة في اإلنتاج

 .التقدم التكنولوجي

 .السلع األخرى والسلعة البديلة أسعار

 .الضرائب والرسوم املفروضة على قطاع اإلنتاج. املعونات املقدمة لقطاع اإلنتاج

 .توقعات املنتجين لألسعار مستقبال

 السؤال الثالث: اذكر العوامل التي تؤثر في الطلب

 .مستوى دخل املستهلك

 .أذواق املستهلكين

 .املكملةتغير أسعار السلع البديلة والسلع 

 .توقعات املستهلك لألسعار مستقبال

 .موسمية بعض أنواع السلع

 .عدد املستهلكين
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 السؤال الرابع: وضح عالقة العرض بالطلب وكيفية تحديد األسعار ؟

والطلب عليه نظرية اقتصادية يشرح العالقة بين كمية املعروض من ثروة أو سلعة ما وكمية الطلب عليها، ويشرح تأثير توفر منتج ما 

على السعر في السوق، وبشكل مبسط فإن مبدأ هذه النظرية يقوم على أن العرض املنخفض والطلب الكبير يزيد سعر السلعة، فيما 

 .العكس العرض الكبير وقلة الطلب تؤدي النخفاض سعر السلعة
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 47حل أسئلة الوحدة األولى ص

 :أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي (X) حيحة وإشارة( أمام العبارة الص    السؤال األول: ضع إشارة )

 .يمثل السعر الثمن النقدي الذي تدفعه لقاء امتالك ش يء ما (       )

(X    ) ثقافة املشترين االستهالكية هي أحد أسباب اختالف القيمة مقابل النقد املدفوع. 

 .األصلية السلعة البديلة هي سلع يمكن استخدامها بدال من السلع (       )

( X   ) يعد الشراء من متجر معين أحد دوافع سلوك املستهلك االنتقائية. 

 .تمر عملية الشراء بمراحل مختلفة (       )

 .يمثل الرغبة املعززة بقوة شرائية للحصول على سلعة أو خدمة بسعر محدد في وقت معين (       )

(X    ) ملؤثرة في العرضتعد موسمية بعض أنواع السلع من العوامل ا. 

 

  السؤال الثاني: عرف املصطلحات واملفاهيم اآلتية

ترشيد االستهالك: هو عملية تشمل حسن استغالل املوارد املتوفرة، وعدم اإلسراف في استخدامها، وتقليل الفاقد منها قدر اإلمكان، 

 .)املاء(سواء كانت مالية مثل)الدخل( أو سلعية مثل )السيارة(، أو طبيعية مثل 

الشراء العاطفي: هو الشراء الذي يكون بدافع الرغبة املحضة من دون دراسة مدى الحاجة للمنتج، ومناسبة السعر للمنفعة 

 .املتحققة

 الترشيد املنزلي: حسن استغالل املوارد املتوفرة، وعدم اإلسراف في استخدامها، وتقليل الفاقد منها قدر اإلمكان، كالترشيد في استهالك

 .وارد الطاقة كاملاء والكهرباء، والترشيد في استهالك األدوية، والترشيد في استهالك الغذاءم

قرارات الشراء املعقدة: )القرارات التي تتعلق بالسلع املعمرة غالية الثمن وتستخدم لفترات طويلة وال تتصف بالتكرار(. مثل )األثاث، 

 .السيارة، املنزل(

 

  واحدا على كل مما يليالسؤال الثالث: هات مثاال 

 .السلعة البديلة: املدفئة الكهربائية ومدفئة الغاز

 الترشيد الغذائي: شراء األطعمة والسلع بالجملة ألّنها أوفر من شرائها بالتفرقة

اقة كاملاء والكهرباء، وترشيد استهالك األدوية
ّ
رشيد في استهالك موارد الط

ّ
 .الترشيد االقتصادي: كالت
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 .ة: الطابعة، الحبرالسلعة املكمل

 السؤال الرابع: برأيك، هل يؤثر ضعف ثقافة املشترين االستهالكية في اختالف القيمة مقابل النقد املدفوع؟

نعم يؤثر، وذلك يكون في حسن اختيار ما يجب شراؤه من السلع املتنوعة التي تحمل القيمة نفسها من نفس السلعة من مكان أو 

 .سلعة بديلة

 : اذكر أهم املعايير التي يجب مراعاتها قبل عملية الشراء وبعدها؟السؤال الخامس

 املعايير التي يجب مراعاتها قبل إتمام قرار الشراء

 .مقدار النقود املخصصة للشراء

 .نوعية السلعة أو الخدمة املراد شراؤها

 .كمية السلعة أو الخدمة املراد شراؤها

 تحديد أماكن الشراء

 عاتها بعد عملية الشراءاملعايير التي يجب مرا

 .طريقة الدفع املشتريات )بطاقة، نقد، قروض، آجلة،(

 إجراءات التخزين

 .تقييم ما بعد الشراء )تقييم السلعة تبعا ملالئمة الفرد وأسلوب حياته

 

 تم بحمد هلل
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 اإلقراض واالقتراضالوحدة الثانية / الدرس األول: 

 ما املقصود بكل مما یلي:السؤال األول 

نشاط اقتصادي خالل مدة زمنیة محددة وذلك  اإلقراض: مبلغ من النقود یقدمه الجهاز املصرفي لألفراد واملؤسسات بهدف تمویل-١

 
 
 . بنسبة فائدة متفق عليها سلفا

 .معینة ودفع فائدة علیه االقتراض: أخذ مبلغ نقدي من إحدى املؤسسات شریطة التعهد بإعادته خالل مدة-٢

من النقود الستخدامه في غرض محدد خالل مدة  ثقة التي یوليها البنك أو املؤسسة املالیة لشخص ما ؛بأن یمنحه مبلغااالئتمان: ال-٣

 .معینة لقاء عائد مادي متفق علیه أو فائدة متفق عليها زمنیة متفق عليها ضمن شروط

 من رأس املال بالشركة. السهم: هو نصیب أو حصة أو ش يء یمثل ملكیة في شركة ما ویشار إلیه بــ حصة-٤

 

 .وضح أنواع القروض حسب الغرض :السؤال الثاني

 .أثاث القروض االستهالكیة: هي قروض مخصصة للسلع االستهالكیة مثل :شراء سیارة أو- ١

األولیة الصناعة الذي یحتاج إلى )املواد  القروض اإلنتاجیة: هي مبالغ مالیة تخصص للقطاعات االقتصادیة ممثلة في قطاع- ٢

 .إشباع رغبات املزارعين في زیادة اإلنتاج واآلالت( والقطاع الزراعي الذي یهدف إلى

والتي تمنح لشركات االستثمار لتمویل اكتتابها في  القروض االستثماریة: هي القروض التي تخصص لتمویل املشروعات االستثماریة- ٣

 املالیة. فراد الذین یرغبون تمویل جزء من مشتریاتهم لألوراقمستحقة عند الطلب وتمنح لأل  أسهم جدیدة أو بصورة قروض

 :علل العبارات التالیة :السؤال الثالث

 .عدم رغبة بعض البنوك منح املوظفين قروضا استهالكیة- ١

 .القدرة بانتهاء خدماته أو مرضه الن قدرة املوظف على الدفع محكومة باستمراره في العمل باملؤسسة وقد تتأثر هذه

 ألنها تشمل على درجة أعلى من املخاطرة .البنوك تطلب سعر فائدة أعلى على القروض االستهالكیة- ٢
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 .وضح أنواع القروض من حیث املدة:السؤال الرابع

السیولة أو الرغبة في اقتناء تجهيزات أو  قروض قصيرة األجل: هي قروض تقدم لألفراد والشركات بهدف اإلسهام في سد عجز- ١

 .أو أقل استبدالها وتبلغ مدة سدادها سنة معدات أو

 .إلى خمسة سنوات قروض متوسطة األجل :هي قروض تقدم لألفراد والشركات وتبلغ مدة سدادها من سنة- ٢

 العمیل. قروض طویلة األجل :تبلغ مدة سدادها من خمسة سنوات إلى مدة متفق عليها مع- ٣
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 اإلقراض واالقتراض أھمیةالوحدة الثانية / الدرس الثاني: 

 :السؤال األول 

 ما املقصود بدوافع االقتراض؟

 .املالیة هي األسباب التي تدعو الفرد أو املؤسسة أو الحكومة إلى طلب النقود من البنوك واملؤسسات

 

 .وضح أنواع دوافع االقتراض :السؤال الثاني

ال یستطیع توفيرها من مصادر دخله  : هي لجوء الفرد إلى اقتراض النقود لإلنفاق على الحاجات استهالكیة حالیةدوافع شخصیة-١

 .املتاحة مثل: شراء سیارة أو منزل أو للسفر أو التعلم

 .لتحقیق ربح دوافع تجاریة: هي إنفاق املبالغ املقترضة على عملیات شراء السلع والخدمات وبیعها-٢

 واالستثماریة لغرض اإلنتاج وتحقیق الربح. تثماریة: هي إنفاق املبالغ املقترضة على تأسیس املشروعات االقتصادیةدوافع اس-٣

 من مصادر اإلیرادات العامة-٤
 
لتوفير إیرادات یمكن إنفاقها على  دوافع حكومیة: هي لجوء الدو لة إلى االقتراض بوصفه مصدر ا

 .العجز في موازنتها والسیما إذا كانت النفقات أكبر من اإلیرادات یة االقتصادیة أو سداملشروعات الكبرى ودعم برامج التنم

 .اذكر فوائد االقتراض للمجتمع واألفراد:السؤال الثالث

 .سد عجز املؤسسات املالیة- ١

 .زیادة عدد املشروعات ؛ما یؤدي إلى زیادة عدد السلع املقدمة- ٢

 .االستفادة من استثمارات البنوك- ٣

 .تحسين مستوى حیاة األفراد اجتماعیا ودمجهم في الحیاة االجتماعیة- ٤

 .الحد من انتشار الفقر- ٥

 .الحد من البطالة- ٦

 العنایة باملجتمع وتلبیة حاجاته الحیاتیة- ٧
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 حجم االقتراض املناسبالوحدة الثانية / الدرس الثالث: 

 :ما املقصود بكل مما یلي :السؤال األول 

 .االقتراض التمویل: مقدار إسهام كل من املقترض واملقرض في توفير املال الالزم للغرض مننسبة - ١

 .ونیته في السداد الضمانات: هي الضمانات املادیة واملعنویة التي یطلبها املقرض من املقترض للتحقق من جدیته- ٢

 مة مشتریاتهمدة التحصیل: هي مقدار الزمن الذي یحدده البائع للمشتري لتسدید قی- ٣

 .سعر الفائدة: هي نسبة الزیادة التي یستوفيها املقرض من املقترض على مبلغ القرض األصلي- ٤

 

 على نسبة التمویل:السؤال الثاني
 
 .اذكر مثاال

 دینار، فإن الجهة املقرضة تحدد القرض ١٠٠٠٠إذا كان ثمن السیارة التي یرغب املقترض في شرائها 

 دینار( یجب یوفره املقترض. ٢٠٠٠دینار( والباقي ) ٨٠٠٠%أي ) ٨٠بنسبة 

 

 .اذكر العوامل التي یعتمد عليها حجم االقتراض:السؤال الثالث

 .تحدید السلعة وسعرها- ١

 .تقدیر مصدر السداد املتوفر لدى املقترض )الدخل(- ٢

 .القدرة على السداد )من خالل طرح االلتزامات األخرى من الدخل(- ٣

 .شروط الجهة املقرضة وتعلیماتها من حیث )نسبة التمویل، مدة السداد، سعر الفائدة أو العائد(- ٤

 .تعرف الضمانات التي یتعين على املقترض تقدیمها- ٥

  التنبه ألي التزامات قائمة على املقترض)قروض أخرى(.- ٦
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 التمویل ومؤسساتھاالوحدة الثانية / الدرس الرابع: 

 :السؤال األول 

 ما املقصود بعروض التمویل؟

 أو
 
شروط تقدیم الخدمات املصرفیة  رسالة أو منشور أو إعالن یصدر عن البنك أو املؤسسة املالیة یبين شروط منح العمالء قروضا

 .األخرى 

 :السؤال الثاني

 .وضح األسس الرئیسیة للمفاضلة واالختیار بين عروض التمویل

 .البنك الذي یقدم املبلغ املطلوب املبلغ الذي یوافق البنك على منحه للعمیل ،حیث یتم اختیارمبلغ القرض )مبلغ التمویل(: وهو - ١

 فیجب اختیار- ٢
 
املدة التي تناسب قدرة الفرد  مدة السداد: هناك عدة أنواع للقروض من حیث املدة الزمنیة التي تم دراستها سابقا

 .على السداد

 .التي یكون فيها الفائدة أقل ما یمكن من حیث سعر الفائدة: یختار العمیل العروض- ٣

 العموالت واملصر وفات املترتبة على االقتراض.- ٤

 أن البنك املركزي له دور  -أ
 
 .كبير في التحكم بنسبة الفائدة نسبة الفائدة: كلما كانت الفائدة أقل كان ذلك أفضل للعمیل علما

 .ط أو ببدایة املدة أو نهایة املدةطریقة سدادها: أي تسدید مبلغ الفائدة من القس -ب

 .نوع الفائدة: ثابتة، متناقصة، متراكمة -ج

 شروط إتمام القرض :من حیث الضمانات والكفیل الشخص ي وتحویل الراتب أو الرهن- ٥

 االمتیازات والخدمات املرفقة بالقرض :مثل البطاقات املصرفیة املجانیة والجوائز العینیة- ٦

 .القرض :هل هي تجاریة أو إسالمیة أم مؤسسة تمویلیة أخرى الجهة التي تمنح - ٧
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 .اذكر أنواع مؤسسات اإلقراض :السؤال الثالث

 .مؤسسات التمویل البنكي مثل البنوك التجاریة أو اإلسالمیة- ١

 :مؤسسات التمویل غير البنكیة: وهي التي توفر خدمة التمویل فقط، مثل- ٢

 .املشاریع االقتصادیةأ( املؤسسة األردنیة لتطویر 

 .ب( صندوق التنمیة والتشغیل

 .ج( مؤسسة اإلقراض الزراعي

 .د( مؤسسة تنمیة أموال األیتام

 هـ( صندوق إقراض املرأة.
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 مزایا االقتراضالوحدة الثانية / الدرس الخامس: 

 

 ما املقصود بكل مما یلي :السؤال األول 

 واقتراض األموال دون الحاجةاإلفراط في االقتراض: اقتراض األموال من - ١
 
 .الحقیقیة لها مصادر عدة في آن معا

 .الفائدة الثابتة: هي الزیادة التي تترتب على القرض والتي ال تتغير طوال مدة سداده- ٢

 .لنقصانإما بالزیادة أو ا الفائدة املتغيرة: هي الزیادة التي تترتب على القرض والتي تكون قابلة للتعدیل خالل مدة سدادها- ٣

 هناك عدة أنواع للفوائد وهي الثابتة واملتناقصة واملتراكمة*

مصالح املقترضين واملتعاملين مع  للمحافظة على ٢٠١٢تعلیمات العدالة والشفافیة: هي تعلیمات أصدرها البنك املركزي عام - ٤

 البنوك من األفراد.

 

 :السؤال الثاني

 .اذكر مزایا االقتراض

 .أساسیة أو ثانویة للعائلة مثل: املسكن والسیارة والسفر وتكالیف التعلیمالوفاء بحاجة - ١

 .االدخار وتنمیة املدخرات- ٢

 .الرقابة على أوجه الصرف والحد من اإلسراف- ٣

 .دعم األفكار الریادیة وتمویل املشروعات الصغيرة واملتوسطة حتى الكبيرة منها- ٤

 

 :السؤال الثالث

 .مراعاتها عند التعامل مع البنوك ومؤسسات التمویل اذكر النصائح التي یجب

 اختیار البنك املناسب للتعامل معه )املوقع ،مستوى جودة الخدمات(- ١

 االستفسار بدقة عن الفوائد والعموالت واملصروفات الخاصة بالتعامالت البنكیة- ٢

 أو تراكم األقساط التأخيرمع البنك تجنبا لغرامات  علبهاالسداد املحددة التي اتفق  بمواعيدااللتزام - ٣

 .تجنب االقتراض الزائد على الحاجة )اإلفراط في االقتراض(- ٤



 

 20من  20الصفحة                                                                             مدارس التنوير األهلية ... األمانة واملصداقية   

 
 

 عن االقتراض ادخاريةوضع خطط - ٥
 
 .طویلة األمد بدیال

 .البیانات الشخصیة والسیما الهاتف ومكان السكن وتحديثالتواصل الدائم مع البنك - ٦

 .االئتمانیة منها والسيماتجنب كثرة البطاقات - ٧

 .العروض وشروطها املیسرة إال لغرض املفاضلة بين التمويلوراء إغراءات البنوك وعروض  االنسياقعدم - ٨

ن توفير حاجاته األسریة الضروریة م )%حتى یتمكن العمیل من ٤٠- ٣٠مراعاة أال تزید نسبة االقتطاع من الدخل )الراتب( على )- ٩

 .باقي الدخل

  عدم االقتراض لغرض املتاجرة باألسهم على حساب دخل األسرة أو موارد املؤسسة- ١٠

 .واألرقام السریة املحافظة على بیانات العمیل الشخصیة املتعلقة بتعامله مع البنك والسیما كلمات املرور- ١١

 عن البطاقات االئتما- ١٢
 
 بدال

 
 .نیةاستخدام البطاقات املدفوعة مسبقا

 

 .اذكر مخاطر االقتراض :السؤال الرابع

 .استسهال عملیة االقتراض واالعتیاد عليها- ١

 .تعدد االلتزامات وتشعب أقساط القروض وعدم تناسبها مع الدخل- ٢

 .التوتر والقلق النفس ي نتیجة التفكير الدائم بالدین واألقساط والفوائد- ٣

 .تسدید الدین والوفاء بمتطلبات العائلة نتیجة تأكل الدخلنشوب الخالفات األسریة حين یتعذر - ٤

 .بالتزاماته للجهات املقرضة تعرض املقترض للمساءلة القانونیة التي قد تصل حد بیع املنزل أو السیارة إذا اخفق في الوفاء- ٥

فیه؛ إذ یعد من مؤشرات  بيرا ومبالغااإلضرار بالدولة وتهدید سیادتها واستقاللیة قرارها وال سیما إذا كان حجم االقتراض ك- ٦

 .االقتصاد السلبیة

 زیادة كلف اإلنتاج على املؤسسات والشركات والحد من تسویق منتجاتها.- ٧

 

 

 

انظري كيف التعالي  كذلك الفخر يا همم الرجالي *** ***  ***  تعالي و


