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!Money Matters مرحًبا بك يف برنامج

لقد صممنا برنامج Money Matters؛ ملُساعدتك عىل االعتناء بنفسك عىل نحو أفضل، من خالل تحسني قدرتك 

عىل تدبري شؤونك املالية، حيث سنتناول كيفية إدارة أموالك عىل اإلنرتنت، ويف حياتك اليومية.

ث عنها رصاحة حتى مع  فبغض النظر عن شخصك ووضعك، قد يكون من الصعب التفكري يف األمور املالية، والتحدُّ

َمن تعرفهم حق املعرفة. ترفَّق بنفسك وأنت يف بداية الطريق؛ فكلام تعلمت املزيد، تطوَّرت مهارات إدارتك ألموالك، 

حتى إنك قد تبدأ يف اإلحساس براحة أكرب؛

ك. ة توترك، وستتمتع بطاقة أكرب الستثامرها يف األمور التي تهمَّ ألن شعورك بالرضا عن كيفية إدارتك ألموالك سيُخفِّف من حدَّ

ماذا سنتناول يف هذه الورشة؟

ستكون محاور ورشة اليوم كالتايل:

فهم حسابك البنيك.	 

معرفة حقوقك املُتعلقة بالحسابات البنكية ورصف الشيكات.	 

اختيار الحساب البنيك املُناسب لك.	 

حامية نفسك وأموالك يف حياتك اليومية، وعىل اإلنرتنت.	 
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األساسيات املرصفية

نتناول يف هذا الُكتيِّب التدريبي البنوك والخدمات املرصفية، ونناقش أيًضا الخيارات املُتاحة أمامك 

بشأن مكان االحتفاظ بأموالك.

ستتعرَّف عىل الحسابات البنكية، والنوع الذي رمبا يكون األفضل لتلبية احتياجاتك املادية.

أنواع الحسابات البنكية األكرث شيوًعا هي:

الجارية.	  الحسابات 

التوفري.	  حسابات 

م غري ذلك من خدمات، كل�ت خاصة باملال يقبل البنك إيداعات نقدية، ويُقرض املال، ويُقدِّ

وُيكنك فتح حساب بنيك لديه.

الحساب البنيك هو مكان آمن إليداع أموالك، وُمساعدتك عىل ادخارها. 

تنقسم أنواع الحسابات البنكية إىل حسابات توفري، وحسابات جارية.

حساب التوفري هو حساب ينحك فائدة عىل املال الذي تودعه.

الحساب الجاري هو حساب به إمكانية تحرير شيكات، ودفع فواتري، وإجراء معامالت 

مالية شخصية أُخرى، وينحك فائدة بسيطة، أو ال ينحك أي فائدة عىل اإلطالق.
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املتجر النقدي -ما يُطلق عليه أحيانًا ُمقرِض يوم الدفع- هو جهة أعامل ترصف كل�ت خاصة باملال

الشيكات، وتُقرضك املال نظري رسوم. 

تكون الرسوم غالبًا أعىل بكثري من الرسوم البنكية.

يُعرَف املال الذي تحصل عليه من متجر نقدي باسم سلفة نقدية أو قرض يوم الدفع.

كن عىل دراية بأمورك املالية

فكِّر يف مالك، وحياتك، وأرُستك. إىل أين تتجه عندما تكون بحاجة إىل املال، أو إىل رصف شيك؟

ضع عالمة داخل املربع املجاور للعبارة التي تنطبق عليك أكرث:

لديَّ حساب بنيك، وأحب الذهاب إىل البنك.

رمبا وددت أن افتح حسابًا بنكيًّا إذا عرفت املزيد عنه.

ه إىل متجر نقدي عندما أكون بحاجة إىل املال. ال أشعر بالراحة عند التعامل مع البنوك؛ لذا أتوجَّ

ال ينطبق عيلَّ أي مام سبق، وهذا وضعي:



4

الُكتيِّب التدريبي رقم 2: األساسيات املرصفية

لنتحدث عن األمر

ه إىل البنك بعدم الراحة؟ ث عن املال، أو التوجُّ هل يُشِعرك التحدَّ

إذا كانت إجابتك بنعم، فلست وحدك، بل إن الكثري من األشخاص يعانون من األمر ذاته.

ث عن املال يف اعتقادك؟	   ملاذا قد يشعر األشخاص بعدم الراحة عند التحدُّ

ما الذي قد يُساعدهم عىل الشعور مبزيد من الراحة؟	 

ث عن املال؟	  كيف تشعر عند التحدُّ

ه إىل أحد البنوك؟	  كيف تشعر عندما تتوجَّ

كيف تشعر عندما تستخدم الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت؟	 

م نفس الخدمات  يعتقد الكثري من األشخاص أن جميع البنوك سيان، بل وأنها تُقدِّ

نظري نفس السعر، ولكنه اعتقاًدا خطأ.
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قابل تنزن

ى تنزن شيك ائتامن رضيبي من الحكومة الكندية عرب الربيد، وكان ير بضائقة مالية، ويحتاج إىل  تلقَّ

املال اآلن. بالرغم من أن هناك بنك مفتوحاُ يف الجانب اآلخر من الطريق، فإن تنزن اعتقد أن ليس 

بإمكانه رصف الشيك هناك؛ ألنه ال يتملك حسابًا يف ذلك البنك. تذكَّر تنزن أنه قد ذهب إىل متجر 

ه إليه ُمجدًدا. نقدي من قَبل للحصول عىل سلفة نقدية؛ لذا قرَّر أن يتوجَّ

السلفة النقدية هي نوع ائتامن ذو تكلفة عالية جًدا. إذا جمعت الرسوم واملصاريف 

اإلدارية والفائدة، فقد تُكلِّفك السلفة النقدية من 500% إىل 600% من املال الذي تقرتضه! 

كل�ت خاصة باملال

الفائدة والنَِّسب املئوية

عندما تقرتض املال، يتعني عليك سداد املبلغ املُقرتَض زائد مبلغ إضايف بسيط، وهذا املبلغ اإلضايف 

يُطلق عليه الفائدة. 

الفائدة هي رسوم يدفعها شخص ما القرتاض املال، فعندما تحصل عىل قرض، أو تستخدم 

د املبلغ الذي اقرتضته، باإلضافة إىل الفائدة، وعادة ما يكون التعبري  االئتامن، عليك أن تُسدِّ

عن مبلغ الفائدة بنسبة مئوية من املال املُقرتَض.

وعندما تودع املال يف حساب توفري، يدفع لك البنك فائدة. 

النَِّسب هي أجزاء من 100، وُيكننا أن نقول "من 100" بداًل من النسبة املئوية، 

ورمز النسبة املئوية هو %. 

عىل سبيل املثال:

10% تساوي 10 من 100.	 

50% تساوي 50 من 100.	 

89% تساوي 89 من 100.	 



6

الُكتيِّب التدريبي رقم 2: األساسيات املرصفية

ل إىل املبلغ الذي ستدفعه إذا كانت تكلفة  تعاون مع رشيك واتبع الخطوات السابقة لتتوصَّ

القرض %600.

جرِّب هذا األمر

 ارضب النسبة املئوية . 1

يف املبلغ املايل املُقرتَض.

  اقسم اإلجابة عىل 100.. 2

إذا اقرتضت 100 دوالر من متجر نقدي، 

وكانت تكلفة القرض 500%، فستدفع 

500 دوالر كرسوم.

 أضف تكلفة الرسوم إىل املبلغ املُقرتَض، . 3

وسيكون اإلجاميل الذي يتعني عليك 

دفعه إىل املُقرِض هو جميع الرسوم 

اإلضافية، فضاًل عن املبلغ املايل املُقرتَض.

عملية حسابية مالية: الفائدة والنَِّسب املئوية 

لنفرتض أنك اقرتضت 100 دوالر من متجر نقدي، وعادة ما يتعني عليك دفع رسوم ومصاريف إدارية 

وفائدة عند سداد القرض يف حال اقرتاض املال من متجر نقدي. 

ل إىل إجاميل املبلغ الذي  لنفرتض أن جميع املصاريف اإلضافية تبلغ 500% من قرضك، فكيف ستتوصَّ

سيتعني عليك سداده؟

املئوية 500النسبة 

$ 100

100  / 50,000

املبلغ املُقرتَض يف األصل 
$ 100    x

$ 500    +

اإلجاميل:

اإلجاميل:

اإلجاميل:

 50,000   =  

$ 600        =

 500       =  

إن اقرتاض 100 دوالر من هذا املتجر النقدي يعني أن عليك سداد 600 دوالر، وهذا مبلغ كبري! 

الرسوم  تكلفة 

املبلغ املُقرتَض يف األصل 
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ما وضعي؟
اقرأ العبارات التالية، وتحقَّق من اإلجابات التي تبدو ُمشابهة لرؤيتك عن أموالك. ال توجد إجابات 

صحيحة وأُخرى خطأ، فهذا النشاط عنك وعن حياتك.

1.   أحتفظ بأموايل يف حساب توفري، وأضيف املزيد من املال كلام تسمح 

يل الظروف بذلك.

2.  لديَّ حساب جاٍر قيد االستخدام.

3.  أنا عىل دراية بالرسوم التي يفرضها بنيك ألسباب ُمختلفة.

4.   أقرأ كشوف حسايب املرصيف، وأتحقَّق منها بانتظام عىل اإلنرتنت؛ 

فهي تساعدين عىل فهم شؤوين املالية.

5.  أدفع فواتريي عرب اإلنرتنت.

6.  أستخدم تطبيق البنك؛ للتحقُّق من حسايب عرب اإلنرتنت.

7.  أُرِسل املال إىل أرُسيت أو أصدقايئ عرب أحد البنوك أو االتحادات االئتامنية.

8.  ال أحصل عىل قرض إال إذا كان لديَّ خطة لسداده.

9.  ألجأ إىل املتاجر النقدية.

10. أزور املواقع اإللكرتونية ملعرفة املزيد عن الخدمات واملنتجات املالية املُناسبة ألرُسيت.

ث مع أرُسيت أو أصدقايئ عن شؤوين املالية. 11. أتحدَّ

ال أعرفالنعموضعي
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كل�ت خاصة باملال

صحيح أم خطأ

اقرأ العبارة التالية، ثم ناقشها مع رشيك أو وسط مجموعة.

       يجب عىل أي بنك كندي أن يرصف لك شيًكا صادًرا عن الحكومة الكندية 

من دون مقابل، حتى وإن مل تكن من عمالء البنك.

صحيح             خطأضع دائرة حول إحدى اإلجابتني:

اسأل رشيكك أو أعضاء املجموعة عن رأيهم.

هل تعتقد أن هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟	 

ملاذا تعتقد ذلك؟	 

شيك الحكومة الكندية هو شيك يصدر لك عن الحكومة الفيدرالية، وإليك بعض أمثلة 

الشيكات الصادرة عن الحكومة الكندية:

تأمني العمل.	 

معاش كبار السن.	 

قة.	  ائتامن رضيبة السلع والخدمات )GST(/ رضيبة املبيعات املُنسَّ

اإلعانة الكندية لألطفال.	 

مردودات رضيبة الدخل.	 

لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع مجموعة أو رشيك:

 أين ترصف شيكاتك الصادرة عن الحكومة الكندية؟	 

هل تستعني بأحد ليرصف شيكاتك مبقابل؟	 

كم تدفع لهذا الشخص مقابل هذه الخدمة؟	 

خطأ صحيح 
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كل�ت خاصة باملال

املالية حقوقك 

هل كنت عىل دراية بأن لك حقوقًا فيام يتعلق بالخدمات املرصفية ورصف شيكات الحكومة الكندية؟ 

نذكر هنا بعًضا من حقوقك املُهمة.

مصدر هذه املعلومات هو الهيئة الكندية للمستهلك املايل.

 يحق لك رصف شيك الحكومة الكندية الخاص بك من دون مقابل.. 1

 ُيكنك رصف شيك الحكومة الكندية مجانًا من أي بنك، حتى لو مل يكن لديك . 2

حساب بنيك فيه.

ُيكنك رصف شيك الحكومة الكندية من أي بنك داخل كندا يعمل به ممثل خدمة عمالء.. 3

إذا كان شيك الحكومة الكندية الخاص بك مببلغ أعىل من 1500 دوالر، يحق للبنك عدم رصفه.. 4

لكل مقاطعة ومنطقة قواعدها خاصة فيام يتعلق برصف الشيك الحكومي الخاص بهذه املقاطعة أو 

م الورشة عن قواعد مقاطعتك أو منطقتك، أو أجِر بحثًا عنها؛ لتعرف حقوقك. املنطقة. اسأل ُمقدِّ

ممثل خدمة العمالء هو موظف بنيك يُساعدك عىل فتح حساب بنيك، أو رصف شيك.

يف استبيانني، ُسِئل املواطنون الكنديون عن االستعانة باملتاجر النقدية، فاتضح أن قرابة الثلث 

قد رصفوا شيكات الحكومة الكندية من املتاجر النقدية، حيث دفعوا رسوًما ضخمة، وهو ما 

يساوي شخص من كل 3 أشخاص، بالرغم من أن كان باستطاعتهم رصف هذه الشيكات مجانًا 

من أي بنك! 

مصدر هذه املعلومات هو Newcomer Finances Toolkit )الدليل املادي للوافدين الُجُدد(. 
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كل�ت خاصة باملال

كيفية رصف شيك

ح أن لديك بعض األسئلة عن رصف شيكات الحكومة الكندية؛ لذا اطَّلِع عىل بعض من األسئلة  من املُرجَّ

الشائعة فيام ييل.

إثبات الهوية الحامل لصورة شخصية هو مستند تعريف هوية عليه صورتك وتوقيعك.

وتُعد رخصة القيادة أو جواز السفر من أمثلة إثبات الهوية الحامل لصورة شخصية.

لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع مجموعة أو رشيك.

 ما الصعوبات التي تواجهك عند محاولة استخراج بعض أنواع إثباتات الهوية واالحتفاظ بها؟	 

ما أنواع إثباتات الهوية التي لديك ولدى أعضاء مجموعتك؟ أعّد قامئة بها.	 

هل ُيكن استخدام هذه األنواع من إثباتات الهوية لرصف شيك من البنك؟	 

ماذا أحتاج لرصف شيك الحكومة الكندية الخاص يب من البنك؟

ما العمل إن مل يكن لديَّ إثبات هوية حامل لصورة شخصية؟

ما العمل إن مل يكن لديَّ وثيقتان إثبات هوية أُخرتان؟

أحرض وثيقة إثبات هوية حامل لصورة شخصية والشيك، وقدمهام إىل ممثل خدمة العمالء.

ما زال بإمكانك رصف شيك الحكومة الكندية الخاص بك بتقديم وثيقتني إثبات هوية أُخرتني.

ُيكنك إحضار شخص ليضمنك، ويؤكَّد للبنك أنك املذكور اسمه عىل الشيك، ويُشرتط أن يكون 

هذا الشخص معلوًما لدى البنك.

س.

س.

س.

أ.

أ.

أ.
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أنواع إثباتات الهوية

إليك بعض أمثلة إثباتات الهوية التي ُيكنك تقديها يف البنك لرصف شيك الحكومة الكندية، وبإمكانك 

أيًضا استخدام هذا اإلثبات لفتح حساب بنيك.

ضع عالمة يف املربع املجاور ألنواع إثباتات الهوية التي بحوزتك:

 هل لديك إثبات هوية؟

م الورشة ملعرفة كيفية الحصول عىل وثيقة إثبات هوية، ثم اتبع ما يخربك به من  ث مع ُمقدِّ تحدَّ

خطوات لتتقدم بطلب الحصول عليها.

قد يكون استخراج وثيقة إثبات هوية أمرًا صعبًا؛ ففي بعض املدن، تتوفر مكاتب تقديم استشارات بشأن 

م بطلب للحصول عىل إثبات هوية، فاسترش مكتب  وثائق إثبات الهوية، ودورها هو مساعدتك عىل التقدُّ

تقديم االستشارات القانونية يف منطقتك، أو املركز املحيل؛ ليدلَّك عىل مكتب تقديم استشارات بشأن وثائق 

إثبات الهوية، حيث ُيكنك الحصول عىل املُساعدة، وباستطاعتك أيًضا محاول البحث عىل اإلنرتنت بكلامت 

مفتاحية مثل "ID clinc" )مكتب تقديم استشارات بشأن وثائق إثبات الهوية(، وباسم مدينتك.

إثباتات الهوية الحاملة لصورة شخصية:

أنواع أُخرى من إثباتات الهوية:

.)SIN( بطاقة رقم ضامن اجتامعي

شهادة ميالد كندية.

بطاقة معاش كبار السن عليها رقم الضامن االجتامعي الخاص يب.

بطاقة الخصم الفوري، أو بطاقة بنكية عليها توقيعي.

شهادة الجنسية الكندية، أو شهادة التجنُّس.

 ،)IMM 1000( وثيقة الوصول إىل كندا ،)IRCC( استامرة الهجرة واللجوء واملواطنة الكندية

.)IM 5292( أو إثبات اإلقامة الدامئة ،)IMM 1442( أو ترصيح إقامة مؤقتة/ زائر

رخصة قيادة كندية.

جواز سفر كندي.

شهادة من بطاقة الحالة الهندية.

بطاقة إقامة دامئة.

تحدي املال
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لدى راييل طفالن؛ أحدهام يبلغ ثالثة أعوام، وأخته طفلة رضيعة. تحصل راييل عىل شيك اإلعانة 

الكندية لألطفال كل شهر، وتُفكِّر يف فتح حساب توفري لتغطية املصاريف اإلضافية الخاصة باحتياجات 

أطفالها عندما يكربون، وتُخطِّط أن توِدع كل شهر مبلغ شيك اإلعانة الكندية لألطفال الذي تحصل 

عليه يف حساب توفري. 

ل فتح حساب  ال يتوفر لدى راييل أي مبلغ مايل إضايف يف الوقت الحايل؛ لذا تعتقد أن عليها أن تؤجِّ

التوفري إىل أن تحصل عىل مبلغ مايل إضايف لتودعه فيه.

قابل راييل

لنتحدث عن األمر

تعاون مع مجموعة أو رشيك؛ ملناقشة وضع راييل.

 هل راييل مضطرة لالنتظار حتى يتوفر لديها مال إضايف لتفتح حساب توفري؟	 

لنفرتض أن راييل ال تعمل، فهل هذا يعني أن البنك لن يسمح لها بفتح حساب توفري؟	 

 لنفرتض أن راييل قد مرت بضائقة مالية من قَبل اضطرتها إىل إعالن إفالسها، فهل هذا يعني 	 

أن البنك لن يسمح لها اآلن بفتح حساب؟
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املالية حقوقك 

مبوجب القانون الكندي، يحق لك فتح حساب بنيك. يحق لك فتح حساب بنيك، حتى وإن:

مصدر هذه املعلومات هو الهيئة الكندية للمستهلك املايل.

مل تكن تعمل.. 1

مل يكن يتوفر لديك مال لتودعه يف الحساب مبجرد فتحه.. 2

سبق أن أعلنت إفالسك.. 3

لنتحدث عن األمر

خطوة بخطوة

ناقش هذه األسئلة مع مجموعة أو رشيك.

هل فتح حساب بنيك أمر صعب؟	 

هل لديك حساب بنيك؟	 

ما الخطوات التي اتبعتها لفتح حسابك البنيك؟	 

ما الخطوات التي يتعني عىل راييل اتخاذها لفتح حسابها البنيك؟ 

يجب أن تذهب راييل بنفسها إىل البنك الذي تختاره.	 

م للبنك إثبات هويتها. 	  عليها أن تُقدِّ

اإلجابات
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البنكية أنواع الحسابات 

 ُيكنك االختيار من بني أنواع ُمختلفة من الحسابات البنكية. 

أي نوع من الحسابات يناسبك؟

 حساب التوفري: يُساعدك هذا الحساب عىل ادخار املال، وستحصل عىل فائدة عىل املال . 	

الذي تودعه يف هذا النوع من الحسابات. 

الحساب الجاري: يتيح لك هذا الحساب تحرير شيكات، ودفع فواتري، وأداء غري ذلك . 	

من املهام املالية الشخصية. ال تحصل عىل فائدة كبرية )أو أي فائدة عىل اإلطالق( عىل املال 

الذي تودعه يف الحساب الجاري.

ع"،  فتذكَّر أن الحسابات البنكية منتجات كغريها من األغراض التي ُيكنك رشاؤها، لذا "تبضَّ

د بنوكًا ُمختلفة، وقارن بني مزايا أنواع الحسابات يف كل بنك وأسعارها، وتأكَّد من اختيار  وتفقَّ

الحساب األفضل بالنسبة إليك.

لنتحدث عن األمر

سيُساعدك أن تضع يف اعتبارك احتياجاتك وأهدافك املادية عند التفكري يف الحسابات البنكية.

أي نوع من أنواع الحسابات البنكية هو األنسب لك؟ وملاذا؟	 

هل لديك حساب بنيك يف الوقت الحايل؟ هل يناسبك؟ أم أن غريه سيكون أفضل؟	 
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كل�ت خاصة باملال

التكلفة البنيك ُمنخفض  الحساب 

ما مزايا الحساب البنيك ُمنخفض التكلفة؟

الحساب البنيك ُمنخفض التكلفة هو أحد أنواع الحسابات البنكية، حيث ستدفع رسوًما لفتحه، 

ولكن ستحظى ببعض املزايا، وهو يضّم عادة حًدا أقىص لعدد املعامالت املسموح لك بإجرائها كل شهر.

تبلغ الرسوم املعتادة لهذا النوع من الحسابات حوايل 4 دوالرات شهريًّا.

تُفرَض عليك رسوم إضافية عند استخدام خدمات أو إجراء معامالت تتجاوز املسموح به وفًقا لحسابك، 

فتأكَّد أنك عىل دراية بالرسوم اإلضافية عند فتح حساب ُمنخفض التكلفة.

ن العديد من الحسابات البنكية ُمنخفضة التكلفة ما ييل: تتضمَّ

عدم وجود حّد أقىص لإليداعات املجانية.	 

بطاقة خصم مبارش.	 

دفرت شيكات.	 

كشف حساب، أو دفرت مرصيف مبعامالتك الشهرية.	 

م من 8 إىل 15 	   عدد قليل من معامالت الخصم املبارش املجانية كل شهر، فبعض البنوك تُقدِّ

معاملة مجانية، وبعضها يكون بالتعامل الشخيص مع ممثل خدمة العمالء

املعاملة هي إيداع املال يف حسابك البنيك، أو سحبه. 

بطاقة الخصم املبارش هي بطاقة تتيح لك الدفع إلكرتونيًّا من حسابك البنيك، فعيل سبيل املثال، 

ُيكنك رشاء سلعة من املتجر.

معاملة الخصم املبارش هي أي عملية سحب للامل من حسابك، ومن أمثلة ذلك: تحرير شيك، 

أو استخدام ماكينة السحب اآليل، أو الدفع باستخدام بطاقة الخصم املبارش يف أحد املتاجر.
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ما الخدمات األُخرى التي يُقدمها البنك؟

م البنك العديد من الخدمات، بعضها من ضمن مزايا حسابك البنيك، والبعض اآلخر قد يُكلفك مااًل  يُقدِّ

إضافيًّا. 

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون بحاجة إىل أي من هذه الخدمات، فاسأل ممثل خدمة العمالء إذا كانت 

 هذه الخدمة من ضمن مزايا حسابك البنيك أم لها تكلفة إضافية.

كشف الحساب

ح كم من املال موجود  كشف حسابك هو قامئة بجميع املعامالت التي أجريتها خالل الشهر، ويوضِّ

بالفعل يف حسابك، وكم أودعت، وكم أنفقت أو سحبت، ويرد فيه أيًضا أي فائدة أو رسوم. ُيكنك 

استالم كشف حسابك عرب الربيد أو اإلنرتنت. 

اإليداع املُبارش

اإليداع املُبارش هو أن يدخل املال حسابك البنيك ُمبارشة، وليس عرب شيك ورقي. عىل سبيل املثال، 

ُيكن أن يودَع مرتبك أو املبالغ املُقدمة من الحكومة الكندية ُمبارشة يف حسابك البنيك.

الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

ُيكنك استخدام اإلنرتنت لتطَّلِع عىل الرصيد املوجود يف حسابك، ولتدفع فواتريك، ولتوِدع شيكات 

يف حسابك؛ قد يكون بإمكانك أيًضا أداء هذه العمليات باستخدام تطبيق البنك عىل هاتفك املحمول 

أو جهازك اللوحي، وسنتناول باستفاضة الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت الحًقا يف هذه الُكتيِّب التدريبي.
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التحويل الدويل أو الحوالة البنكية الدولية

يسمح لك التحويل أو الحوالة البنكية بإرسال املال إىل أرُستك وأصدقائك يف بلدان أُخرى. 

االئتامنية البطاقات 

د  عندما تستخدم البطاقة االئتامنية، فالبنك يُقرضك املال الالزم إلجراء عمليات الرشاء؛ وإذا مل تُسدِّ

هذا املال كاماًل كل شهر، فسيتعني عليك دفع فائدة عىل إجاميل املبلغ الذي تدين به؛ لذا من املُهم 

أن تحرص عىل أال تُنفق ما يزيد عن حاجتك يف حال استخدام البطاقة االئتامنية.

قروض السيارات والعقارات

إن رشاء سيارة أو عقار استثامر ضخم، ويحصل العديد من األشخاص عىل قرض بنيك ملُساعدتهم عىل 

د الدين والفائدة. إجراء عمليات الرشاء املُكلِّفة كهذه، حيث ستدفع عادة أقساطًا شهرية إىل أن تُسدِّ

م الكثري من البنوك باقات لهذه الخدمات املُختلفة، حيث تدفع رسوًما شهرية  تُقدِّ

ن؛ لتتمكَّن من اختيار  وتحصل عىل مجموعة كبرية من املزايا. اقرأ عن هذه الباقات بتمعُّ

الباقة التي تبدو أكرث منطقية لحياتك، وهكذا لن تدفع رسوًما إضافية نظري خدمات لست 

إليها. بحاجة 
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اخرت بنكًا

قبل أن تختار البنك، من املُهم أن تُفكِّر يف احتياجاتك، وما الخدمات األكرث أهمية بالنسبة إليك. 

ث مع رشيك أو مجموعة عن االعتبارات التي تسبق اختيار البنك، وإليك بعض األفكار: تحدَّ

.1

.2

.3

ما أهم ثالث خدمات بالنسبة إليك؟ 

هل للبنك فروع وماكينات سحب قريبة من منزلك، أو مكان دراستك، أو عملك؟

ما هي مواعيد العمل يف البنك؟

ما الرسوم املفروضة عىل الحساب الذي أرغب يف فتحه؟

كم نسبة الفائدة التي سأحصل عليها من حساب التوفري الخاص يب؟

هل ُيكنني تحرير شيكات؟ هل سأدفع رسوًما عىل تحرير شيك؟ هل سأدفع مبلًغا نظري طلب شيكات؟

هل سأدفع مبلًغا إضافيًّا عند السحب من ماكينة بنك آخر؟ كم سأدفع؟

هل ممثلو خدمة العمالء يف البنك ودودون، ومستعدون لإلجابة عن أسئلتي؟

هل ُيكنني معرفة معلومات عن حسايب عرب اإلنرتنت؟

هل للبنك تطبيق خاص بالخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت؟
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هة إىل البنك أسئلة موجَّ

ماذا تريد أن تعرف عن البنك قبل أن تفتح حسابًا فيه؟

ل  نتها يف الصفحة 18؛ لتتوصَّ فكَّر يف القامئة التي أعددتها مبعاونة املجموعة، وأهم ثالث خدمات دوَّ

م  إىل األسئلة التي ترغب يف طرحها عىل موظف البنك، وستُساعدك عىل تحديد ما إذا كان البنك يُقدِّ

الحساب األمثل لك.

أسئلتي:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

من املُهم أن تشعر بالراحة تجاه املكان الذي تحتفظ فيه بأموالك، فاخرت بنًكا تجد 

فيه ُحسن املعاملة، وإن شعرت بعدم الراحة تجاه البنك، أو سوء املُعاملة من جانب 

ث مع شخص آخر. ممثل خدمة العمالء، فغادر املكان، أو اطلب التحدُّ



20

الُكتيِّب التدريبي رقم 2: األساسيات املرصفية

ا كن ُمستعدًّ

ه إىل البنك لفتح حساب، وقد يساهم التحضري لهذه الزيارة  من الطبيعي أن تشعر بالتوتر عندما تتوجَّ

يف أن تكتسب املزيد من الثقة. 

ل إىل قامئة باألسئلة التي قد يطرحها عليك  تعاون مع رشيك أو مجموعة يف جلسة عصف ذهني؛ للتوصُّ

ممثل خدمة العمالء، ثم اكتب إجاباتك عنها. 

مثِّل املوقف!

اآلن، حان وقت "متثيل موقف" فتح الحساب، فاخرت رشيًكا، وليؤدِّ أحدكام دور ممثل خدمة العمالء، 

واآلخر دور العميل.

نتها يف الصفحتني 19 و20؛ لتكون الخطوط العريضة للُمحادثة، وال تنَس طلب  اطرح األسئلة التي دوَّ

الهوية! إثبات 

ثم تبادال األدوار؛ حتى يتسنَّى لكليكام أن يؤدي دور العميل.

ما نوع الحساب الذي ترغب يف فتحه؟ س.

س.

س.

أ.

أ.

أ.
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الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

هت إىل البنك بنفسك، ولكن يتاح لك أيًضا إجراؤها  ُيكنك إجراء العديد من العمليات، إذا توجَّ

عرب اإلنرتنت باستخدام جهاز الكمبيوتر، أو الجهاز اللوحي، أو الهاتف الذيك. 

تختلف املهام املسموح بأدائها من خالل الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت -مثل فتح حساب جديد أو دفع 

الفواتري- من بنك آلخر، وُيكنك زيارة بنكك أو االتصال مبمثله؛ لتسأل عن الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت 

والخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمول.

إليك بعض املهام التي ُيكنك أداؤها من خالل الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت والهاتف املحمول: 

التحقُّق من املعامالت والرصيد يف حسابك البنيك.	 

دفع فواتريك.	 

نقل األموال بني حساباتك البنكية.	 

إرسال املال إىل الغري باستخدام التحويالت اإللكرتونية.	 

لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع مجموعة أو رشيك.

ل استخدام الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت؟	   ما بعض األسباب التي قد تجعلك تُفضِّ

ه إىل البنك بنفسك؟	  ل التوجُّ ما بعض األسباب التي قد تجعلك تُفضِّ

هل أي من هذه الخيارات يبدو أفضل بالنسبة إليك؟	 

الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت هي استخدام جهاز كمبيوتر متصل باإلنرتنت ألداء مهام كل�ت خاصة باملال

خاصة بحسابك البنيك.

الخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمول هي استخدام جهاز لوحي أو هاتف ذيك ألداء 

املهام املرصفية، وأحيانًا يكون ذلك عرب تطبيق.

التحويل اإللكرتوين هو أن تُرسل املال إىل شخص آخر عرب اإلنرتنت باستخدام جهاز كمبيوتر، 

أو جهاز لوحي، أو هاتف ذيك. 
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التصيُّد حيل 

عند استخدام الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت، من املُهم أن تتخذ بعض الخطوات لتحمي نفسك وأموالك 

من الحيل مثلالتصيُّدعرب املكاملات أو رسائل الربيد اإللكرتوين.

إذا كنت تعتقد أن رسالة بريد إلكرتوين أو مكاملة أو رسالة نصية -تصيُّد، فال ترد أو تشارك أي معلومة.

إليك مثال عن رسالة بريد إلكرتوين للتصيُّد:

الحيلة هي ترصف ُمنظِّم غري قانوين لخداع األشخاص ورسقتهم. كل�ت خاصة باملال

التصيُّد هو حيلة باستخدام رسائل الربيد اإللكرتوين، أو املكاملات الهاتفية، أو الرسائل النصية. 

يسعى القامئون بحيل التصيُّد لرسقة معلومات شخصية منك، وعادة ما يتظاهرون بأنهم 

أشخاص تثق فيهم؛ مثل فرد من أفراد أرستك، أو موظف يف بنكك. 

اإلجراء المطلوب - استكمال البیانات LB
البنك المحلي 

AM۱۲:٥٦ ۲۰۲۰-۰۲-۱۳ الخمیس
علي

عزیزي العمیل،

ھذه الرسالة إلعالمك بأن مفلك الشخصي للخدمات المصرفیة لدى البنك المحلي غیر 

ُمكَتِمل البیانات. اضغط على الرابط أدناه، وأدِخل كلمة مرورك للخدمات المصرفیة؛ 

الستكمال مفلك الشخصي.

http://info.localbank.ca/completeprofile

تفضل بقبول فائق االحترام،

<local-bank@gr564.com>

البنك المحلي 

<  >>

من:
الموضوع:
التاریخ:
إلى:
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كيف ُيكنك تحديد ما إذا كانت رسالة الربيد اإللكرتوين تصيًُّدا أم ال؟ 

تعاون مع رشيك أو مجموعة ملاُلحظة هذه الدالالت: 

 ال يرد اسمك عادة يف رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة بالتصيُّد. قد يُستخدم يف رسائل الربيد . 1

اإللكرتوين الخاصة بالتصيُّد مصطلًحا ُمختلًفا مثل "املُستهلك".

 غالبًا ما تجد أخطاء يف رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة بالتصيُّد؛ مثل الكلامت ذات . 2

ح أال تحتوي رسالة الربيد اإللكرتوين املهنية الصادرة عن  األخطاء اإلمالئية، فمن املُرجَّ

بنكك عىل أي أخطاء.

ن رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة بالتصيُّد أسئلة عن بياناتك الشخصية، ولكن البنك . 3  تتضمَّ

ال يسألك عن بياناتك الشخصية عرب رسائل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية. ال تُفصح 

أبًدا عن أي بيانات شخصية عرب اإلنرتنت، أو يف رسائل نصية.

هك رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة بالتصيُّد إىل موقع إلكرتوين؛ حيث ستحدث رسقة . 4  قد توجِّ

بياناتك الشخصية، والحظ أن عناوين املواقع اإللكرتونية الرسمية تبدأ بـ"//:https" بداًل 

من "//:http"، ويُشري حرف "s" الزائد إىل كلمة "secure"، أي آمن.

 تالحظ يف رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة بالتصيُّد محاولة إلعطاء انطباع بأنها صادرة حًقا . 5

من بنكك أو مصدر آخر محل ثقة، وهناك احتامل ألن تكون رسالة الربيد اإللكرتوين خاصة 

ن الشعار الصحيح، أو تبدر عناوينها سليمة. بالتصيُّد، حتى وإن كانت تتضمَّ

لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع مجموعة أو رشيك.

 هل ُيكنك التفكري يف أي دالالت أُخرى تُشري إىل أن رسالة الربيد اإللكرتوين هدفها التصيُّد؟	 

يت رسالة بريد إلكرتوين أو مكاملة تصيُّد؟ كيف اكتشفتها؟	  هل سبق أن تلقَّ
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التصيُّد حيل 

إليك رسالة بريد إلكرتوين أُخرى، فهل ُيكنك ُمالحظة أي دالالت تُشري إىل إنها حيلة تصيُّد؟ 

تعاون مع رشيك أو مجموعة، وضع دائرة حول الدالالت التي تجدها.

هذه هي اإلجراءات التي عليك اتخاذها إذا كنت تعتقد أن رسالة الربيد اإللكرتوين حيلة تصيُّد: 

ال ترد عىل هذه الرسالة. 	 

ال تفصح للُمرسل عن أي معلومات.	 

ال تفتح أي مرفقات، وال تضغط عىل أي روابط يف هذه الرسالة. 	 

 ابحث عن رقم هاتف املؤسسة عىل اإلنرتنت، وتواصل مع أحد املوظفني، 	 

وتحقَّق من كونها الجهة املُرسلة لهذه الرسالة أم ال. 

د هذه الرسالة كرسالة عشوائية أو "سبام". 	  حدِّ

احذف هذه الرسالة.  	 

مردودات ضرائب

داِفع الضریبة

من:
الموضوع:
التاریخ:
إلى:

CRوكالة اإلیرادات الكندیة

PM۰۳:۱٥ ۲۰۲۰-۰۲-۲۸ الجمعة

عزیزي دافِع الضریبة،

رنا أنك مستحق  بعد مراجعة نماذج الضرائب الخاصة بك لعام ۲۰۱۸، قرَّ

لمردودات ضرائب بمبلغ ۳٦۲٫٥۸ دوالر. 

للُمطالبة بمردوداتك، امأل االستمارة الموجودة في الموقع اإللكتروني لوكالة 

 .http://canada-rev-agency.com :اإلیرادات الكندیة

تفضل بقبول فائق االحترام،

وكالة اإلیرادات الكندیة

<tax-refund@can.gov.agancy.com>

<  >>
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أمن الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت 

إن الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت هي طريقة رائعة لتتبَّع نفقاتك ومدخراتك، ولكن من املُهم أن 

ل إىل  تكون حريًصا عند استخدام اإلنرتنت. اجمع عدًدا من األشخاص يف جلسة عصف ذهني؛ للتوصُّ

بعض األفكار التي من شأنها حامية أموالك وبياناتك عند استخدام الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت.

طُرُق استخدام الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت بأمان:

 اختيار كلمة مرور قوية 

من الرضوري أن تختار كلمة مرور قوية عند تسجيل الدخول ألغراض الخدمات املرصفية 

عرب اإلنرتنت والهاتف املحمول؛ فكلمة املرور الضعيفة يسهل عىل شخص آخر تخمينها 

عىل عكس كلمة املرور القوية. كلمة املرور القوية هي التي تضم مزيًجا مام ييل: 

أرقام: 2، 67، 91	 

 	c, g, k :حروف صغرية

 	F, Z, H :حروف كبرية

رموز: !، $، #، ؟ 	 

ال تستخدم إال املوقع اإللكرتوين لبنكك أو تطبيقه ألغراض الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت. 

ال تُخرب أحًدا باسم املُستخدم أو كلمة املرور الخاصني بك.

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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تحدي املال

لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع مجموعة أو رشيك.

 هل عرفت معلومة جديدة عن الخدمات املرصفية مل يسبق لك أن سمعتها؟ 	 

هل فاجأك أي يشء؟	 

هل تشعر براحة أكرب تجاه اللجوء إىل البنك؟	 

هل ترغب يف معرفة أي معلومة أُخرى ستزيد من ثقتك يف الخدمات املرصفية؟	 

زر بنًكا قريبًا من مكان عملك أو سكنك أو دراستك، أو ابحث عنه عىل اإلنرتنت. هل 

تتوفر فيه مواصفات البنك التي تحتاج إليها؟ إن مل تجد فيه ما تبحث عنه، فجرِّب بنًكا 

آخر إىل أن تشعر بالرضا.

كيف تكتسب املزيد من املعلومات

 ،)FCAC( ُيكنك التواصل مع الهيئة الكندية للمستهلك املايل

عندما تكون بحاجة إىل ُمساعدة ومعلومات عن الخدمات املرصفية. 

رقم الهاتف املجاين: 1-866-461-3222

info@fcac.gc.ca :الربيد اإللكرتوين
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لقد أكملت الُكتيِّب التدريبي لألساسيات املرصفية بربنامج Money Matters. تعرَّفت عىل: 

الخيارات املُختلفة للخدمات املرصفية. 	 

حقوقك املُتعلقة بالحسابات البنكية ورصف الشيكات.	 

بعض الخدمات التي توفِّرها البنوك.	 

كيفية الحفاظ عىل أمنك عند استخدام الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت.	 

بالنسبة إىل النشاط األخري، نتمنى أن تقطع عىل نفسك تعهًدا. 

وقد يكون التعهد بينك وبني نفسك، أو ُيكن لك ُمشاركته مع الغري. 

والتعهد هو وعد جاد أمام نفسك أو آخرين.
كل�ت خاصة باملال

تعهدي

خطة العمل الخاصة يب

أحيانًا ما يستلزم التعهد وضع خطة عمل، وهي قامئة خطوات عليك اتخاذها لتحقيق تعهدك.

أتعهد بالعمل عىل معرفة املزيد عن الخدمات املرصفية؛ من خالل:

ما اإلجراءات التي عيلَّ اتخاذها أواًل؟

َمن سيُقِّدم يل الدعم؟

قات والعقبات؟ كيف سأتغلَّب عىل املُعوِّ

تهانينا
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كل�ت خاصة باملال

م غري ذلك من خدمات مالية.البنك مؤسسة مالية تقبل إيداعات نقدية، وتُقرِض املال، وتُقدِّ

البنيك مكان آمن إليداع أموالك، وُمساعدتك عىل ادخارها.الحساب 

النقدية قرض تحصل عليه من متجر نقدي، أو ُمقرِض يوم الدفع، ويُطلق عليه أحيانًا قرض يوم الدفع.السلفة 

النقدية أماكن تقصدها للحصول برسعة عىل سلف نقدية وقروض قصرية املدى، ولكن سيُكلفك املتاجر 

هذا رسوًما ضخمة وأسعار فائدة عالية، ويُطلق عليها أحيانًا ُمقرِض يوم الدفع.

يتيح لك هذا الحساب البنيك تحرير شيكات، ودفع فواتري، وأداء غري ذلك من املهام الحساب الجاري

الشخصية. املالية 

موظف لدى البنك يتمثَّل دوره يف ُمساعدتك عىل فتح حساب بنيك أو رصف شيك.ممثل خدمة العمالء

هي بطاقة تتيح لك الدفع إلكرتونيًّا ُمبارشة من حسابك البنيك، وُيكنك استخدام بطاقة الخصم املبارش

بطاقة الخصم املبارش لرشاء سلعة من املتجر.

سحب املال من حسابك مثلام يحدث عند تحرير الشيكات أو سحب املال من ماكينة معامالت الخصم املبارش

سحب آيل.

شيك صادر من الحكومة الفيدرالية؛ مثل تأمني العمل أو شيك االئتامن الرضيبي للطفل.شيك الحكومة الكندية
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رسوم يدفعها شخص ما القرتاض املال، فعندما تحصل عىل قرض، أو تستخدم االئتامن، عليك أن الفائدة

د املبلغ الذي اقرتضته، باإلضافة إىل الفائدة، وعادة ما يكون التعبري عن مبلغ الفائدة بنسبة  تُسدِّ

مئوية من املال املُقرتَض، وعندما تودع املال يف حساب توفري، يدفع لك البنك فائدة. 

الخدمات املرصفية 
عرب الهاتف املحمول

استخدام جهاز لوحي أو هاتف ذيك ألغراض الخدمات املرصفية.

استخدام جهاز كمبيوتر ُمتصاًل باإلنرتنت ألغراض الخدمات املرصفية.الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

املئوية أجزاء الـ100، أو "من" 100، ورمز النسبة املئوية هو %.النَِّسب 

حيلة باستخدام رسائل الربيد اإللكرتوين، أو املكاملات الهاتفية، أو الرسائل النصية؛ التصيُّد

حيث يسعى القامئون بحيل التصيُّد إىل رسقة أموال ومعلومات شخصية منك.

إثبات الهوية الحامل لصورة 

شخصية

وثيقة تعريف هوية حاملة لصورتك الشخصية وتوقيعك؛ مثل رخصة القيادة أو جواز السفر.

التوفري م لك عائًدا عىل املال الذي تودعه فيه.حساب  حساب بنيك يُقدَّ

ترصف ُمنظِّم غري قانوين لخداع األشخاص ورسقتهم.حيلة

سجل املال املودع واملسحوب من حسابك البنيك.معاملة



شكًرا لك!

س الراعي املؤسِّ

لقد أكملت اآلن الُكتيِّب التدريبي رقم 2 الخاص بربنامج Money Matters الذي صممناه 

ملُساعدتك عىل ُحسن تدبري أموالك. 

ق يف فهم كيفية االعتناء بنفسك عن طريق االعتناء مبالك،  لقد خطوت خطوة ُمهمة يف مسرية التعمُّ

وهذا ما يُعرف باسم التثقيف املايل.

نتمنى أن تكون قد استفدت باكتساب معلومات ُيكنك تطبيقها عمليًّا، ونأمل أيًضا أن تشعر براحة أكرب عند 

د الخيار املايل األنسب لك. هك إىل أحد البنوك؛ لتطرح أسئلة، وتحصل عىل نصائح، وتُحدِّ توجُّ

سُيسعدنا معرفة رأيك يف هذا الكُتيِّب التدريبي!

يُرجى تخصيص بعض الوقت مللء استامرة تقييم الُكتيِّب التدريبي. 

فهذا سيُساعدنا عىل تطوير الورشة، وإدخال التغيريات التي تحتاج إليها.


