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.ABC Life Literacy Canada نُِش ألول مرة يف عام 2011 بواسطة

جميع الحقوق محفوظة. 

بداية تُعرِب ABC Life Literacy Canada عن امتنانها الوافر للراعي املؤسس بنك تورنتو 

."Money Matters" عىل دعمه السخي لربنامج "TD Bank Group" دومينيون

طُِبع يف كندا.

.ABC Life Literacy Canada وزِّع عىل املنظامت يف جميع أنحاء كندا بواسطة

تم إطالق برنامج "Money Matters" يف نيوفاوندالند والبرادور من خالل برنامج محو األمية وتعليم 

"Activate Learning" املهارات األساسية املسمى

ُيول برنامج "Activate Learning"بشكل جزيئ من الحكومة الكندية ضمن برنامجها الخاص بتعليم الكبار، 

ومحو األمية، وتعليم املهارات األساسية.
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!"Money Matters" مرحًبا بك يف برنامج

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  فبغض النظر عن شخصك ووضعك، قد يكون من الصعب التفكري يف األمور املالية، والتحدُّ

حتى مع َ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 للتحدث عن األمر. 

ة توترك، وستتمتع بطاقة أكرب الستثامرها يف  ألن شعورك بالرضا عن كيفية إدارتك ألموالك سيُخفِّف من حدَّ

األمور التي تهمَّك.

ماذا سنتناول يف هذه الورشة؟

يف ورشة اليوم، سنتعرف عىل اآليت: 

األسباب التي تدفعنا للتسوق 	 

طرق التفكري يف عادات التسوق	 

كيف سيساعدك التسوق القائم عىل املقارنة بني السلع يف إدخار أموالك	 

طرق اتخاذ قرارات رشاء ذكية	 
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األسباب التي تدفعنا للتسوق

يتناول هذا الُكتيب بعض النقاط املفصلة حول موضوع التسوق؛ فنحن نتسوق لغرض رشاء األشياء 

التي نحتاجها للبقاء مثل الطعام وامللبس، كام نتسوق أيًضا لغرض رشاء األشياء التي نرغب فيها، 

مثل ديكورات عيد امليالد، أو كتاب جديد. 

التسوق هو اتخاذ القرارات حول كيفية الحصول عىل األشياء التي ترغب فيها أو تحتاجها؛ 

وبذلك يكون الشاء، واالقرتاض، واملقايضة ما هى إال صور مختلفة لعملية التسوق.

االحتياجات هى األشياء التي ال بد وأن تحصل عليها، بحيث ال ُيكنك االستغناء عنها 

مثل الطعام.

أما الرغبات فهى تلك األشياء التي سيكون من اللطيف أن تحظى بها، ولكن ُيكنك 

االستغناء عنها.

وهناك العديد من الطرق التي يكنك من خاللها الحصول عىل األشياء التي تحتاجها وترغب 

فيها؛فيمكنك:

رشاؤها من املتجر	 

اقرتاضها من صديق	 

أو مقايضة يشء بالفعل لديك مقابل يشء ترغب يف الحصول عليه. 	 

يف كندا، يحصل معظم الناس عىل األشياء التي يحتاجونها ويرغبون فيها من خالل عمليات الشاء؛ 
ولذلك، سيكون معظم حديثنا يف هذا الكتيب عن الشاء. إال أنه ومع ذلك، قد يكون اقرتاض األشياء 

أو مقايضتها وسيلة أفضل يف بعض األحيان للحصول عىل ما تحتاجه.

مدرج أدناه يف الصفحة 27 من هذا الكتيب جميع 

املصطلحات والتعريفات املالية للرجوع إليها.
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قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات سليمة أثناء التسوق، لذا يتحتم عليك التفكري فيام ييل: 

ما إذا كان املنتج الذي تريد رشاءه سيفيدك أم ال 	 

أي املشرتيات أكرث أهمية وفًقا لخطة اإلنفاق الخاصة بك	 

ما إذا كنت ستحصل عىل سعر جيد	 

التفكري يف كيفية اتخاذ قرارات التسوق من شأنه أن يساعدك عىل اتخاذ قرارات تسوق أفضل 

يف املستقبل.

تعد خطة اإلنفاق أو امليزانية مبثابة مخطط؛ لتتمكن من معرفة 

كيفية إنفاق أموالك، كام أنها ستساعدك يف معرفة كيف تدفع 

مقابل احتياجاتك، ورغباتك.
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كن عىل دراية بأمورك املالية

فكِّر يف مالك، وأرُستك، وحياتك. هل تخطط مسبًقا عند رشاء أشياء لنفسك أو لعائلتك؟

ضع عالمة داخل املربع املجاور للعبارة التي تنطبق عليك أكرث:

أفضل أن أنتظر حتى أكون داخل املتجر؛ ألقرر ما قد أحب أن أشرتي يف ذلك اليوم. 

عادًة، يكون لدي فكرة عام أريد أن أشرتيه عندما أذهب للتسوق؛ لكنني ال أدون 

ذلك، أو ال أقوم بالبحث قبل التسوق يف حال أنني قد غريت رأيي. 

أتسوق فقط لشاء األشياء التي أحتاجها بالفعل. أبحث يف األماكن حويل قبل أن 

أذهب للتسوق؛ لىك أجد أفضل سعر.

ال ينطبق عيلَّ أي مام سبق؛ وهذا وضعي: 

هل تجد صعوبة يف التحدث عن التسوق واتخاذ قرارات بشأن طريقة 

إنفاق األموال؟ إليك األخبار السارة: إدارة أموالك تعد مهارة، وهذا يعني 

ن فيها. أن بإمكانك تعلُّمها، ومامرستها، والتحسُّ
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قابل تنزن وراييل

يحب تنزن أن يكافئ نفسه، وغالبًا ما يزور متجر اإللكرتونيات املُفضل لديه يف طريقه إىل املنزل من 

العمل فقط؛ ملعرفة ما إذا كان هناك أي يشء جديد. يعمل تنزن بجد لكسب املال، ويشعر بالفخر 

عندما يشرتي شيئًا جديًدا بسعره الكامل، كام أنه يحب -بشكل خاص- رشاء األشياء الجديدة الذي 

يتحدث عنها الجميع، مثل أحدث الهواتف الذكية، فأحيانًا يشرتي هاتًفا جديًدا عىل الرغم من أن 

هاتفه القديم يلبي كل ما يحتاجه.

أما راييل فهي تحتفظ بتقويم ملواعيد الفواتري، وأعياد امليالد، واملناسبات األخرى؛ حتى تعرف 

النفقات التي ستدفعها كل أسبوع، وكل شهر؛ كام أنها تخطط لرحلة بقالة أسبوعية، وتقرأ 

منشورات املتجر لتعرف ما املنتجات التي لها أسعار مخفضة. وعندما تشعر راييل أنها ستحتاج إىل 

منتج لفرتة وجيزة من الوقت، فإنها تحاول عادًة اقرتاضه من صديق. 



6

الُكتيِّب التدريبي رقم 5: التسوق الذيك

لنتحدث عن األمر

يفكر كل من تنزن وراييل يف التسوق بطريقته الخاصة، كام أن لديهم عادات للتسوق مختلفة. 

ما هى بعض عادات التسوق لدى تنزن؟	 

ما هى بعض عادات التسوق لدى راييل؟ مباذا يُشعرها التسوُّق؟	 

عندما تتسوق أنت، أتكون مثل تنزن أم راييل؟ 	 

هل لديك قصة تسوق تفتخر بها بشكل خاص؟ 	 

جميعنا لدينا عادات مختلفة للتسوق. أعِط نفسك بعض الوقت لتفكر يف كيفية مامرستك لعملية 

التسوق. يكنك أن تدونها أدناه، ويكنك مشاركتها مع املجموعة.

عادات التسوق لألشخاص هى أمناطهم املعتادة لكيف وأين ينفقون أموالهم، وقد تكون 

عادات التسوق تلك جيدة، أو سيئة، أو قد ال تكون ذاك وال تلك، كام أنها يكن أن تتغري 

عىل مدار حياتك.

أمثلة لعادات التسوق الخاصة يب: 

اسأل نفسك...

ما هو شعوري حيال عادات التسوق الخاصة يب؟ 	 

هل يوجد أى عادات أود تغيريها؟	 

هل يوجد أى عادات جديدة للتسوق أود تعلمها؟ 	 
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كيف ميكننا تعلم التسوق

التسوق هو ليس أمرًا نتعلمه من مرة واحدة فقط، فأنت غالبًا لديك العديد من التجارب التي 

أثرت عىل تكوين طريقة تفكريك حيال التسوق، وعىل عادات التسوق الخاصة بك؛ علاًم بأنه يكن 

أن تكون أفكارك، ومشاعرك قد تأثرت يف تكوينها من أماكن مختلفة. ضع عالمة إىل جانب البنود 

املدرجة يف القامئة التالية، والتي قد ترى أنها تنطبق عليك، ويكنك أيًضا أن تضيف أفكارك أو 

البنود األخرى التي تراها منطبقة.

األشياء التي تحدد كيفية مامرستي لعملية التسوق: 

مبا إننا جميعنا خضنا تجارب مختلفة، فإننا بالطبع نفكر يف التسوق بطرق مختلفة. وال بأس يف 
ذلك! هناك العديد من الطُرُق املُختلفة لىك تكون متسوقًا أذىك، وأعلم دامئًا أن ما يناسب شخًصا 

آخر من حيث ماله وطريقة إنفاقه ليس بالرضورة أن يكون مناسبًا لك. عندما تكون أنت املتسوق، 

فأنت من تقرر ما هي عادات التسوق األفضل بالنسبة لك. 

التجارب التي عشتها عندما كنت طفالً

والداّي أو أجدادي

كيف أشعر حيال نفيس

يعتمد األمر عىل كم لدي من املال

اهتاممايت 
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الدعاية واإلنفاق

أحد أهم األشياء التي يكن أن تؤثر عىل طريقة تفكريك وشعورك تجاه التسوق هو عندما ترى 

اإلعالنات، فغالبًا ما تُصمم الدعايات واإلعالنات بطريقة من شأنها أن تؤثر عىل مشاعرك، حيث 

تأمل الشكة صاحبة اإلعالن أنك ستؤمن بالقوة املذهلة للمنتج الذي تحاول بيعه لك. 

اإلعالن هو أي رسالة تطالبك بإنفاق أموال أو رشاء يشء ما؛ وقد ترى 

اإلعالنات عىل الحافالت، أو يف التلفاز، أو عىل اإلنرتنت، أو يكن أن تصل 

إليك عرب الربيد. 

غالبًا ما تستخدم اإلعالنات األلوان واللغة املشوقة؛ إلقناعك بأن اليشء الذي يبيعونه أيًّا كان 
سيحسن حياتك، وأنك يف أمس الحاجة إليه. وإليك بعض العبارات الشائعة التي يكن أن تسمعها 

أو تراها يف اإلعالنات: 

جديد وُمحسن	 

عرض لفرتة محدودة	 

أنت تستحق هذا	 

قيمة عظيمة مقابل السعر	 

احصل عىل نتائج رسيعة	 

لنتحدث عن األمر

ناقش هذه العبارات مع رشيك أو مع مجموعة. 

هل سمعت أو رأيت يوًما أيًّا من تلك العبارات؟ 	 

أين رأيتها؟ وما الذي كانت تبيعه تلك اإلعالنات؟ 	 

ملاذا قد يكون لكل عبارة القدرة عىل إقناع شخص ما لشاء يشء ما؟ 	 

هل تعتقد أن الشكات التي تستخدم هذه العبارات تقول الحقيقة بشأن منتجاتها؟	 
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فهم اإلعالنات 

انظر إىل هذين اإلعالنني يف هذه الصفحة أدناه؛ ما هى الكلامت، أو العبارات، أو الصور التي 

يستخدمونها إلقناعك لشاء منتجاتهم؟ 
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اإلنفاق العشوايئ

فهمك لكيفية تصميم اإلعالنات من شأنه أن يساعدك عىل تغيري طريقة تفكريك ومشاعرك لتجنب 

اإلنفاق العشوايئ. 

اإلنفاق العشوايئ هو قيامك بشاء يشء مل تكن تخطط لشائه. ال يوجد حد أدىن 

أو حد أقىص لإلنفاق العشوايئ، فإذا اشرتيت شيئًا ما دون التفكري فيه مسبًقا، 

فغالبًا ما يكون ذلك رشاًء عشوائيًّا. 

اإلنفاق العشوايئ ليس دامئًا أمرًا سيئًا، فأحيانًا تجد ما تريد متاًما عندما ال تكن متوقًعا ذلك. 

لكن إذا كنت غالبًا ما تشرتي أشياء دون تخطيط مسبق، فقد يجعل ذلك من الصعب توفري 

ا. النفقات الكبرية، أو دفع مثن األشياء التي تحتاجها حقًّ

وفيام ييل بعض النصائح ملساعدتك عىل تجنب اإلنفاق العشوايئ. ويكنك إضافة أفكارك، أو 

مجموعتك. أفكار 

بعض النصائح لتجنب اإلنفاق العشوايئ. 

ال تتسوق وأنت متعب أو جائع	 

أعِط نفسك وقتًا لتنتظر وتفكر فيام تحتاجه قبل رشاء األشياء. 	 

قم بإعداد قامئة قبل الذهاب إىل املتجر. 	 
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لنتحدث عن األمر

قيامك بوضع خطة للتسوق من شأنه أن يساعدك عىل التأكد من أن املنتج الذي تقدم عىل رشائه 

هو ما تريده بالفعل.

هل سبق لك أن وضعت خطة تسوق من قبل؟ 	 

ما هي النصيحة التي يكنك تقديها لشخص يضع خطة تسوق ألول مرة؟	 

هل تحتاج إىل وضع خطة تسوق لكل ما تشرتيه؟	 

 هل وضع خطة التسوق قبل رشاء يشء ما يجعل التسوق أكرث متعة، أم يجعل األمر 	 

أكرث إرهاقًا بالنسبة لك؟ هل يوافقك كل شخص يف مجموعتك؟ 

ضع خطة للتسوق

فكر يف يشء تخطط لشائه؛ ما الذي تحتاج إىل معرفته؛ حتى تتمكن من تحديد ما تشرتيه، ومن 

أين تشرتيه؟ ما هي املعلومات األخرى التي تحتاج أن تعرفها قبل اتخاذ قرارك؟

قامئة البقالة هي أحد األمثلة عىل خطة التسوق، حيث إنها تساعدك عىل التأكد من رشاء 

األشياء التي تحتاجها فقط.

وكام هو الحال مع العديد من األشياء يف الحياة، يكنك اتخاذ قرارات أفضل للتسوق عندما 

يكون لديك خطة؛ وخطتك هذه قد تتضمن اآليت: 

تحديد ما تحتاج إىل رشائه	 

كم من املال يكنك إنفاقه	 

ما هي السامت واالختيارات األهم بالنسبة لك. 	 

أين ومتى ستذهب للتسوق لشاء منتج ما	 
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أين تتسوق

يكنك أن تجد بعض املنتجات مثل رقائق البطاطس، وسامعات الرأس يف العديد من األماكن 

املختلفة، واختيارك ألفضل مكان لشاء منتج ما من شأنه أن يساعدك عىل إنفاق أموال أقل.

فعىل سبيل املثال، غالبًا ما يكون لدي املتاجر الصغرية تنوع أقل يف املنتجات، وتتقاىض سعرًا 

أعىل مقابل األطعمة التي يكن أن تشرتيها من متجر البقالة بسعر أقل. وقد تحتاج أحيانًا إىل 

رشاء يشء ما برسعة من تلك املتاجر الصغرية، أو عندما يكون متجر البقالة مغلًقا، وال بأس 

عندئٍذ من إنفاق املزيد من املال؛ لكن إذ مل تكن يف ُعجالة من أمرك، فإنه يتعني عليك أن 

تتمهل لتعرف أكرث عن الخيارات املتاحة لديك. 

ليس عليك دامئًا رشاء أول منتج تراه أمامك، فيمكن أن يساعدك التسوق القائم عىل املقارنة بني 

السلع يف إيجاد املنتج املناسب الحتياجاتك، واملناسب أيًضا مليزانيتك.

عندما تقوم بالتسوق القائم عىل املقارنة بني املنتجات، فأنت تفكر يف منتجني 

متشابهني أو أكرث قبل أن تقرر ماذا ستشرتي. يسمى هذا أحيانًا مقارنة األسعار؛ ألنه 

يكنك مقارنة تكلفة املنتج نفسه يف متجرين مختلفني أو أكرث.
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أسعار الوحدات واملنتجات يف متجر البقالة

عندما تقارن أسعار عنارص متشابهة، أو نفس املنتجات يف متاجر مختلفة، قد يكون من الصعب أحيانًا 

تحديد أفضل صفقة. 

فإذا كنت تشرتي حاوية مليئة بيشء ما، مثل حاوية معلبات القهوة، فمن الجيد التحقق من سعر 

الوحدة. األمر سيكون مفيًدا خاصًة يف متجر البقالة، حيث إن املنتج الواحد قد يتوفر بأحجام عديدة 

ومختلفة. 

سعر الوحدة هو ما تدفعه مقابل كل كمية من يشء ما، مثل السنتات مقابل كل 

مائة جرام؛ ومقارنتك لتكلفة األحجام املختلفة للمنتجات املتشابهة من شأنها أن 

تساعدك عىل معرفة أفضل سعر. 

تضع بعض املتاجر سعر الوحدة مبلصق عىل الرف. ابحث بالقرب من سعر املنتج؛ ملعرفة سعر كل 

100 جرام، أو كل أونصة، أو سعر أي وحدة قياس أخرى. 

إذا كنت تبحث عن املنتجات عىل اإلنرتنت، رمبا تجد سعر الوحدات ُمدرًجا تحت سعر املنتج. 

OUR LOW PRICELITTLE OAT 
CIRCLES 
CEREAL 3.95425 GRAMS
017129 PER 100 GRAMS

UNIT PRICE

0.263

RED HILL FARM

Fresh Farm, 2% Milk
2 l

$4.59ea
$0.23/ 100ml

ADD TO CART

Quantity

1 +–
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حساب األموال: سعر الوحدات واملنتجات

إذا كان سعر الوحدة ليس مدرًجا، يكننا أن نستخدم حساب األموال ملعرفة االختيار الذي سيوفر 

لك أموالك. اقسم السعر عىل وحدات قياس املنتج.

مثال: تبلغ تكلفة علبة القهوة املطحونة 4.00 دوالر لكل 320 غراًما. يوجد أيًضا علبة أكرب من 

القهوة ويبلغ تكلفتها 6.00 دوالر لكل 600 غراًما. 

هل ستدفع مااًل أكرث مقابل علبة القهوة األكرب؟ دعونا نعرف أي الصفقتني أفضل. 

$ 4.00    

320      ÷

 $0.0125

$ 6.00    

600    ÷

$ 0.01

 $ 0.0125    

100      × 

$ 1.25

$ 0.01    

100      ×

$ 1.00 

سعر القهوة

 مقسوم عىل عدد الغرامات 

سعر كل جرام 

سعر القهوة

 مقسوم عىل عدد الغرامات

 
سعر كل جرام 

ارضب سعر الغرام 

يف 

لتحصل عىل سعر كل 100 غرام

ارضب سعر الغرام 

يف 

لتحصل عىل سعر كل 100 غرام

العلبة األصغر 

من القهوة

العلبة األكرب 

من القهوة

أو 1.25 سنت لكل غرام

أو 1 سنت لكل غرام

وبذلك تكون تكلفة القهوة يف العلبة الصغرية 1.25 دوالًرا لكل 100 غرام، والقهوة يف الحجم األكرب 

تكلف دوالًرا واحًدا لكل 100 غراًما. تحتوي كلتا العلبتني عىل نفس القهوة، لكن علبة القهوة األكرب 

تكلف 25 سنتًا أقل لكل 100 جرام من العلبة األصغر. 

فإذا كنت تستطيع رشاء العلبة األكرب اليوم، فهذا يعني أن كل فنجان قهوة ستعده سيكون 

أرخص قليالً.
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حساب األموال: سعر الوحدات واملنتجات

تبلغ تكلفة زجاجة 550 مل 3.00 دوالرات. لكنك يكنك رشاء زجاجة 1.000 مل مقابل 6.00 دوالرات. 

أي زجاجة ستعطيك كمية أكرب مقابل أموالك؟ مبفردك، أو مع رشيك، اعرف أسعار الوحدات لزجاجات 

زيت الزيتون هذه.

    

        ÷  

 

    

        ÷  

 

    

100      ×

 

    

100      ×

 

سعر زجاجة زيت الزيتون 

 مقسوم عىل عدد الـ مل

سعر كل مل

سعر زجاجة زيت الزيتون 

 مقسوم عىل عدد الـ مل

سعر كل مل

ارضب سعر كل مل

يف 

لتحصل عىل سعر كل 100 غرام

ارضب سعر كل مل

يف 

لتحصل عىل سعر كل 100 غرام

زجاجة 550 مل

زجاجة 1000 مل

ُيكنك التحقُّق من إجاباتك يف صفحة 28.



16

الُكتيِّب التدريبي رقم 5: التسوق الذيك

لنتحدث عن األمر

قد يعني التسوق لشاء البقالة التفكري يف الكثري من املعلومات، واتخاذ العديد من القرارات.

هل سبق واستخدمت سعر الوحدة لتقرر أي منتج تشرتي؟	 

 متى يكون من األكرث منطقية النظر إىل سعر الوحدة؟ 	 

هل هناك أنواع معينة من املنتجات تكون فيها أسعار الوحدات مفيدة؟

هل يكن أن يكون منطقيًّا رشاء منتٍج بسعر وحدة أعىل أفضل من رشائه بسعر وحدة 	 

أقل؟

قد يصعب معرفة سعر الوحدة، فهل هناك طرق لتجعلها أسهل؟	 

هل تتسوق دامئًا يف متجر البقالة ذاته، أم أنك تفضل تجربة متاجر مختلفة؟	 

 هل تهتم بأشياء مثل العالمات التجارية، أو الجودة عند التسوق لشاء البقالة؟ هل 	 

يوافقك كل شخص يف مجموعتك؟ 

عادة ما يكون السعر الذي تراه مدرًجا عىل الرف أو عالمة السعر ليس املبلغ 

اإلجاميل الذي يجب أن تدفعه، فالسعر اإلجاميل سيشمل أيًضا رضيبة املبيعات، 

وهو مبلغ إضايف يرتاوح عادًة ما بني 5% إىل 15% من السعر املدرج عىل العالمة. 

املبلغ الذي تدفعه يعتمد عىل ما تشرتيه، وأين تتسوق يف كندا. يكنك استخدام آلة 

حاسبة ملساعدتك يف معرفة إجاميل املبلغ الذي ستدفعه.
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بالحديث عن املال

فكَّر يف األمر

ل تكلفة  حتى إذا كانت لديك خطة إنفاق، وتبحث عن صفقات، فقد تجد أنك قد ال تستطيع تحمُّ

كل ما تريد رشاءه.

 هل من السهل أن تكون صادقًا مع الناس بشأن مقدار املال الذي لديك؟	 

هل سبق لك أن حاولت إخفاء حقيقة أنك ال تستطيع رشاء يشء ما؟	 

ما شعورك عندما تضطر إىل قول "ال" ليشء ليس ضمن ميزانيتك؟	 

ل إخفاء القرارات املالية الصعبة عن أطفالك، أو  قد تكون املُحادثات عن املال صعبة، وقد تُفضِّ

ث رصاحة عن موقف صعب يكن أن يخفف منه قليالً. ال يتحتم  أفراد األرسة اآلخرين؛ لكن التحدُّ

عليك مشاركة كافة التفاصيل، فقد تقول شيئًا بسيطًا مثل: "هذا ليس ضمن خطة اإلنفاق الخاصة 

يب اآلن".

ماذا ستقول إذا احتجت إىل:

إخبار أصدقائك أنك ال تستطيع الذهاب لتناول العشاء معهم؟	 

إخبار طفلك أنه ال يكنه الحصول عىل لوح تزلج جديد؟	 
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اسم العالمة التجارية واملنتجات االستهالكية العاّمة

يشرتي تنزن البقالة، ويقرر الحصول عىل الحبوب لتناول وجبة اإلفطار، ويجد حبوبه املفضلة 

بسهولة عىل الرف، تلك الحبوب التي تأيت يف علبة زرقاء المعة عليها حيوان كرتوين عىل واجهتها. 

ا  عىل الرف املوجود أسفله، يرى علبة أخرى تبدو متشابهة، ولكن تكلفتها أقل. يتساءل "هل حقًّ

هو اليشء ذاته؟".

غالبًا ما تحتوي متاجر البقالة والصيدليات كالهام عىل منتجات تحمل اسم العالمة التجارية 
. العاّمةَ االستهالكية   واملنتجات 

املنتجات التي تحمل اسم العالمة التجارية هي منتجات صنعتها كربى الشكات 

التي تنفق الكثري من األموال عىل الدعاية واإلعالن. قد تلفت انتباهك عبواتها 

يف املتاجر، لكنها غالبًا ما تكون أكرث كلفة.

املنتجات االستهالكية العامة هي منتجات صنعت خصيىص للمتجر الذي تتسوق 

منه. يُطلق عليها أحيانًا منتجات العالمة التجارية للمتجر. غالبًا ما تكلف أقل 

من تلك املنتجات املامثلة التي تحمل اسم العالمة التجارية؛ ويف حاالت عديدة، 

تكون الجودة مامثلة أيًضا. 

كانت املنتجات االستهالكية العامة أكرث شيوًعا يف متاجر البقالة، حيث كان يكنك رؤية 

اآلالف من املنتجات املختلفة، ومئات العالمات التجارية تصطف بجانب بعضها البعض، واآلن 

يكنك أيًضا أن تجد املالبس العامة واإللكرتونيات، وأيًضا منتجات تأثيث املنزل ال تحمل 

 عالمة تجارية مشهورة.
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ما هو األفضل؟

هل من املهم رشاء منتجات تحمل اسم عالمة تجارية؟ أم أن خيار منتجات العالمة التجارية العامة، أو 

منتجات املتجر بنفس الجودة؟

فكر يف أي خيار هو األفضل لك لكٍل من املنتجات التالية، وحدد املربع الذي يطابق تفكريك. ال توجد 

إجابات صحيحة وأُخرى خطأ، حيث يدور هذا النشاط حول ما هو منطقي لحياتك وميزانيتك.

املنتج الذي تود رشاءه

ما الذي أفضله 

منتج يحمل اسم 

العالمة التجارية

منتج من املنتجات 

العامة االستهالكية 

أنا ال أشرتيهكالهام

الحبوب

الحلوى

القهوة أو الشاي

دواء املعدة

منتجات تنظيف املنزل

شامبو

حفاضات

معطف شتوي

أحذية االستخدام اليومي

يت شريت

محفظة أو حقيبة ظهر

األواين واملقايل

املقعد أو األريكة

هاتف خلوي

مثقاب آيل



20

الُكتيِّب التدريبي رقم 5: التسوق الذيك

والخصومات التنزيالت 

ال تضع املتاجر دامئًا نفس السعر للمنتجات، ففي بعض األحيان قد يكون لديهم عروض تخفيض، 
ويقدمون منتًجا بسعٍر أقل؛ وفق بعض األحيان األخرى، قد تحتاج إىل قسيمة للحصول عىل 

السعر املخفض.

الخصم هو عندما يكنك رشاء منتٍج بسعر أقل من املعتاد. عادة ما تكون 

الخصومات مبلًغا بالدوالر، أو نسبة مئوية من السعر اإلجاميل. 

القسيمة هي بطاقة متنحك خصاًم عىل السعر األصيل، تقوم أنت بتقديها عند دفع 

مثن املنتج. وعادة ما يكون لها فرتة رسيان محددة، بحيث ال يكنك استخدامها بعد 

تاريخ انتهاء تلك الفرتة.

إليك فيام ييل بعض الطرق التي يكنك من خاللها معرفة املزيد عن التنزيالت والتخفيضات:

ملصقات أو الفتات عىل واجهة املتجر	 

املتجر، أو قامئة الربيد اإللكرتوين للعالمة التجارية، أو وسائل التواصل االجتامعي	 

املوقع اإللكرتوين للمتجر 	 

القسائم املوجودة يف اإلعالنات، أو املنشورات الدعائية للمتجر	 

قد تفكر يف رشاء يشء مل تكن تخطط لشائه مبجرد أن تعرف أن هناك تنزيالً أو 

خصاًم، وقد ينتهي بك املطاف منفًقا املزيد من املال، بداًل من إنفاق األقل. وقيامك 

بوضع خطة قبل بدء التسوق من شأنه أن يساعدك عىل االلتزام بحدود ميزانيتك.
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التسوق عرب اإلنرتنت

يتسوق بعض األشخاص عرب اإلنرتنت بنفس قدر تسوقهم يف املتاجر، إال أنه بالنسبة ألشخاص 

آخرين، ال يعد التسوق عرب اإلنرتنت خياًرا جيًدا. 

يعد أمرًا مفيًدا التفكري يف إيجابيات وسلبيات التسوق عرب اإلنرتنت قبل أن تقرر ما إذا كان هذا 

هو الخيار الصحيح لشاء أي منتج. ويكنك إضافة أفكارك الخاصة إىل القوائم التالية.

إيجابيات الرشاء عرب اإلنرتنت:

سلبيات الرشاء عرب اإلنرتنت:

يتم توصيل املنتج إىل باب منزلك	 

خيارات أكرث من تلك املوجودة يف متجرك املحيل	 

قد تكون األسعار أقل مام هي عليه يف املتجر املحيل	 

 	

 	

 	

ال يكن ملس منتٍج أو تجربته قبل رشائه	 

يتوافر العديد من الخيارات املتنوعة، وهو ما يجعل التسوق عرب اإلنرتنت ُمربًكا	 

عدم معرفة ما إذا كان املتجر اإللكرتوين سيحافظ عىل أمان بياناتك	 
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لنتحدث عن األمر

أحيانًا قد يؤدي التسوق عرب اإلنرتنت إىل تجربة رشاء أسهل وأرخص بالنسبة ملنتج معني؛ إال أنه، 

ويف أحياٍن أخرى قد يجعل التسوق أكرث صعوبة.

هل تسوقت عرب اإلنرتنت من قبل؟ ما هو شعورك حياله؟	 

ما األدوات واملعرفة التي تحتاجها للتسوق عرب اإلنرتنت؟	 

هل تعرف أي شخٍص أصيب بإحباط، أو شعر بالغش بعد أن اشرتى شيئًا عرب اإلنرتنت؟	 

ما هي النصيحة التي يكنك تقديها لشخص قلق بشأن التسوق عرب اإلنرتنت؟	 

اطلب املساعدة

إذا كان التسوق عرب اإلنرتنت أمرًا جديًدا عليك، فمن الجيد أن تطلب املساعدة أو النصيحة. 

تحدث إىل صديق، أو فرد من العائلة، أو شخص آخر تثق به يجيد التعامل مع التكنولوجيا. 

عندما يحني وقت الدفع عرب اإلنرتنت، تأكد من أن عملية الدفع آمنة. ابحث عن 

رمز القفل أعىل متصفح الويب، بجوار عنوان موقع الويب الذي تزوره. 

 ."http: //" بدالً من "https: //"ابحث أيًضا عن عنوان موقع ويب يبدأ بـ

ويُشري حرف "s" إىل كلمة "secure"، أي آمن.
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املستعملة املنتجات  تسوق 

أماكن لتسوق املنتجات املستعملة.

يحب معظم الناس الحصول عىل األشياء الجديدة، ولكن يكن أن يكون من املثري متاًما أن تحصل 

عىل يشء جديد بالنسبة لك، حتى لو كان ملًكا لشخص آخر. فشاء املنتجات املستعملة أو 

القدية هو أمر شائع، حيث يحب بعض األشخاص الحصول عىل صفقة رابحة بالنسبة للقيمة 

مقابل الجودة، بينام أناس آخرون يحبون رشاء املستعمل لكونه أفضل لكوكبنا.

هناك كثرٌي من األماكن التي يكنك رشاء أشياء مستعملة فيها. ويكنك إضافة أفكارك الخاصة إىل 

التالية. القامئة 

الصفقة الرابحة هي يشء تشرتيه بسعر جيد، أو بسعر أقل مام كنت تعتقد أنه سيتعني 

عليك دفعه.

املستعمل هو منتج استخدم من قبل، وتعتمد حالته عىل طريقة استخدامه من املالك 

السابق.

اقتصادية	  متاجر 

املستعملة	  الكتب  مكتبات 

متجر بيع األشياء املستعملة بالنيابة عن مالكيها	 

 	 Facebook متجر

كيجيجي	 
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لنتحدث عن األمر

ناقش هذه األسئلة مع رشيك، أو وسط مجموعة:

هل يكون املنتج أقل متيزًا إذا اشرتيته مستعماًل بدالً من جديد؟	 

ما الجيد يف رشاء منتجات جديدة؟	 

ما الجيد يف رشاء منتجات مستعملة؟	 

هل سبق لك أن اشرتيت منتجات مستعملة؟ 	 

أين تسوقت لشائهم؟ 	 

ضع عنرص األمان يف حسبانك إذا كنت تشرتي من شخص ال تعرفه جيًدا. 

قابلهم يف مكان عام، مثل مقهى مزدحم أو مكتبتك املحلية، بدالً من دعوتهم 

إىل منزلك، أو الذهاب إىل منزلهم.
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كيف تكتسب املزيد من املعلومات

هل استفدت من هذا الُكتيِّب مبعلومة قد تُغريِّ كيفية مامرستك للتسوق؟ هل تشعر بأنك قادر عىل 

اتخاذ قرارات أفضل فيام يتعلق بالشاء؟ ما هي األمور األخرى التي تود أن تعرف عنها؟

"Get Cyber Safe" هي أداة عرب اإلنرتنت من حكومة كندا؛ ملساعدتك عىل البقاء آمًنا عىل 
https://www.getcybersafe.gc.ca/en :اإلنرتنت عرب موقع

 آلة حاسبة لرضيبة املبيعات عرب موقع:

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/ 
businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-

rate/calculator.html

Momentum لديها دورات عرب اإلنرتنت حول موضوعات مثل امليزانية ورشاء األشياء، حيث 
 يكنك معرفة املزيد عن التسوق الذيك عرب موقع:

/https://courses.momentum.org

 يحتوي ABC Skills Hub عىل دورات ملساعدتك يف معرفة املزيد حول تدبريك ألموالك:

https://abcskillshub.ca 

https://www.getcybersafe.gc.ca/en
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-rate/calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-rate/calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-rate/calculator.html
https://courses.momentum.org/
https://courses.momentum.org/
https://abcskillshub.ca
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لقد أكملت الُكتيِّب للتسوق الذىك بربنامج Money Matters. وقد تعرَّفت من خالله عىل: 

التسوُّق القائم عىل املقارنة بني السلع وإسرتاتيجيات االدخار	 

الشاء العشوايئ والتخطيط لعملية التسوق	 

طرق تسوٍق مختلفة، كام هو الحال يف متاجر املستعمل وعرب 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 بالتزام أمام نفسك أو آخرين،

تعهدي

خطة العمل الخاصة يب

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

أتعهد بالعمل عىل مهارايت التسوقية عرب:

ما اإلجراءات التي يتعني عيلَّ اتخاذها أواًل؟

َمن سيُقِّدم يل الدعم؟

قات والعقبات؟ كيف سأتغلَّب عىل املُعوِّ

تهانينا
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التعريفكلمة أو مصطلح مايل

أي رسالة تطالبك بإنفاق أموال، أو رشاء يشء ما؛ وقد ترى اإلعالنات عىل الدعاية أو اإلعالن

الحافالت، أو يف التلفاز، أو عىل اإلنرتنت، أو يكن أن تصل إليك عرب الربيد. 

الرابحة يشء تشرتيه بسعر جيد، أو بسعر أقل مام كنت تعتقد أنه سيتعني عليك دفعه.الصفقة 

ق القائم عىل املقارنة  التسوُّ

بني السلع

مقارنة منتجني متشابهني أو أكرث قبل اتخاذ قراٍر بشأن ما يجب رشاؤه. يُطلق 

عليه أيًضا أحيانًا التسوق يف الجوار إذا قارنت األسعار يف متاجر مختلفة

بطاقة متنحك خصاًم عىل السعر األصيل، وتقوم أنت بتقديها عند دفع مثن قسيمة

املنتج.

هو عندما يكنك رشاء منتٍج بسعر أقل من املعتاد، وعادة ما يكون مبلًغا الخصم

بالدوالر، أو نسبة مئوية من السعر اإلجاميل.

العامة االستهالكية  منتجات صنعت خصيىص للمتجر الذي تتسوق منه. غالبًا ما تكون أرخص من املنتجات 

املنتجات املشابهة التي تحمل اسم العالمة التجارية.

هو عملية رشاء منتجات مل تكن تخطط لشائهااإلنفاق العشوايئ
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التعريفكلمة أو مصطلح مايل

منتج يحمل اسم 

العالمة التجارية 

منتجات صنعتها كربى الشكات

هي األشياء التي ال بد وأن تحصل عليها، وال ُيكنك االستغناء عنها مثل الطعام.االحتياجات

املستعملة يشء تم استخدامه من قبلاملنتجات 

هو اتخاذ القرارات حول كيفية الحصول عىل األشياء التي ترغب فيها أو التسوق

تحتاجها؛ ويكن أن يكون الشاء واالقرتاض واملقايضة جزًءا من عملية التسوق

هي األمناط املعتادة لألشخاص لكيف وأين ينفقون أموالهمعادات التسوق

هي مخطط مسبق لكيفية إنفاق أموالك، من شأنها أن تساعدك يف معرفة كيف خطة اإلنفاق

تدفع مقابل احتياجاتك ورغباتك

هو ما تدفعه مقابل يشء يُقاس بالوزن أو الحجم، أو يأيت يف عبوة من عدة سعر الوحدة

عنارص

األشياء التي سيكون من اللطيف أن تحظى بها، ولكن ُيكنك االستغناء عنهاالرغبات
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اإلجابات: صفحة 15

    $ 3

550       ÷  

$ 0.0055 

    $ 6.00

1,000      ÷  

$ 0.006 

$ 0.0055    

100      ×

$ 0.55 

أو 55 سنًتا 

$ 0.006   

100      ×

$ 0.60 

أو 60 سنًتا 

سعر زجاجة زيت الزيتون 

 مقسوم عىل عدد الـ مل 

سعر كل مل

سعر زجاجة زيت الزيتون 

 مقسوم عىل عدد الـ مل

 

سعر كل مل

ارضب سعر كل مل

يف 

لتحصل عىل سعر كل 100 غرام

ارضب سعر كل مل

يف 

لتحصل عىل سعر كل 100 غرام

زجاجة 550 مل

زجاجة 1000 مل



شكًرا لك!

س الراعي املؤسِّ

لقد أكملت اآلن كتيب اإلرشادات النسخة رقم 5 الخاص بربنامج Money Matters الذي صممناه 

ملُساعدتك عىل تدبري أموالك بشكل أفضل. 

لقد خطوت خطوة ُمهمة يف مسرية التعمُّق يف فهم كيفية االعتناء بنفسك؛ عن طريق االعتناء مبالك، 

وهذا ما يُعرف باسم التثقيف املايل.

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

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

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.


