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مجلة متخصصة للنشئ تصدر عن 
هيئة السوق المالية.
• توزع مجاًنا وال تباع.

• رقم اإليداع: )١٤٣١/٩٨٧٨(.
• رقم الردمد: )١٦٥٨/٥٧١٢(.

لالستفسار يمكنكم مراسلتنا عن 
طريق الوسائل التالية:

طريق الملك فهد
الرياض- المملكة العربية السعودية

ص.ب ٨٧١٧١ الرياض ١١٦٤٢
فاكس: ٤٩0٦٥٩٩-١١-00٩٦٦

البريد اإللكتروني:
sr@si.org.sa

صديقاتي أصدقائي 
تعود إليكم مجلة المستثمر الذكي بعدد جديد مميز،  قمنا فيه باختيار 

مجموعة من موضوعات األعداد السابقة التي تحتوي على أفكار مميزة
 من شأنها أن تصنع مستثمًرا يتمتع بالذكاء والقدرة على تداول المال بطريقة 

توصله إلى هدفه.

صناعة المستثمر الناجح يجب أن تبدأ من الطفولة.
أيها األصدقاء.. كلنا أمل في أن يكون هذا العدد عوًنا لكم في بناء مبادئ 

مالية قوية تساعدكم على االستثمار الذكي من أجل غٍد أقوى وأفضل.

اآلن ننتقل لنكمل رحلتنا ..
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بداية العملة 
السعودية: 

قام بها الملك عبدالعزيز في 
إضافة كلمة )نجد( إلى بعض 
النقود الشائعة والرائجة وكان 
ذلك قبل سنة 1340هـ، ومن 

أهم تلك النقود:
- الريال الفرنسي.
- الروبية الهندية.

- القروش التركية.
- القروش المصرية.

أصبحت تلك النقود المنقوش 
عليها كلمة )نجد( هي النقود 
الرسمية المعترف بها، والتي 
يجب التعامل بها في األسواق 

وبين الناس. 

حكاية الريال
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جنيه استرلينيبريطانيا

جنيه

تحويل العمالت
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الة: معنى الحصَّ
الة بهذا االسم ألنها المكان الذي يبقى  سميت الحصَّ
فيه المال فالحاصل هو الباقي من أي شيء، لذلك 
ُسِمَي المحصول محصواًل ألنه هو الشيء الذي يبقى 

بعد الزراعة.

تسـاعدنا  الـتي  الوسـائل  أهـم  من  ـالة  الحصَّ تعـتبر 
على التوفـير واالدخـار فتعالوا نتعرف عليـها أكـثر حتى 

نستفيد منها أكثر.

حـصالـتي مستقبلي!!

حـصالـتي مستقبلي
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الة: فوائد الحصَّ
الة على إدخار المال وتوفيره حيث أننا نضع فيها  تساعدنا الحصَّ
م  المال ونجمعه فيها، ثم نصرفه في وقت الحاجة. وكذلك نتعلَّ
الة الصبر على تحقيق األهداف فنحن نجمع فيها المال  من الحصَّ

من أجل تحقيق أهداف مفيدة.

االت: أشكال الحصَّ
فتحة  فيها  أكواب وعلب معدنية  على شكل  االت  الحصَّ بدأْت 
علوية لوضع العمالت، ثم تطورت وصارت ُتصنع على أشكال 
تعَدَدت  ومهما  والحيوانات،  والسيارات  البيوت  مثل  مختلفة 

أشكالها فالهدف منها هو جمع المال وادخاره.

الة:   كيف تستخدم الحصَّ
الة مثاًل: حاول استخدام أكثر من حصَّ

الة الصدقة الة المشتريات        حصَّ الة المصروف         حصَّ حصَّ
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 وّفر من مصروفك اليومي، ثم ضع المتبقي في )واحدة 
االت(.  من الحصَّ

كل  في  تضع  بأن  الثالث  االت  الحصَّ على  المتبقي  وّزع   
الة. ص أيامًا لكل حصَّ الة جزءًا من المال أو خصِّ حصَّ

 مثاًل:
• الة 	 يوم األحد تضع الباقي من المصروف المدرسي في حصَّ

المصروف.
• الة 	 يوم االثنين تضع الباقي من المصروف المدرسي في حصَّ

المشتريات.
• الة الصدقة، 	 يوم الثالثاء تضع الباقي من المصروف في حصَّ

وهكذا.

فمثاًل  منه،  توفر  الذي  المال  بحسب  المتبقي  تقسيم  أيضًا  ويمكنك 
الة المصروف والمتبقي  المتبقي ِمْن المصروف المدرسي تضعه في حصَّ

الة المشتريات وهكذا ..  من المال الذي تشتري فيه تضعه في حصَّ

ويمكنك أيضًا استشارة والديك في طريقة التقسيم.
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الة؟ أين تضع الحصَّ
الة في مكان آمن وأن تراها بشكل  من المهم أن تكون الحصَّ
مستمر لتضع فيها المال، ويمكن وضعها بجانب السرير أو 

على )التسريحة( أو في خزانة المالبس.

الة؟!    متى تفتح الحصَّ
الة نهاية  الة فمثاًل يمكنك أن تفتح الحصَّ حدد أيامًا معينًة لفتح الحصَّ
كل شهر، أو نهاية كل فصل دراسي، أو نهاية العام الدراسي،  
واألفضل هي المواعيد البعيدة بحيث تجمع أكبر مبلغ من المال 

كلما كان وقت فتحها بعيد.

ويمكن عدم فتحها إال عند الحاجة.
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ي العيدجابعمِّ

كيَف جمعَت 1000 ريال في يـوم واحد؟

ر هذا قبل )5 أشهر(. أن صحيح أتذكَّ رت  فكَّ المبلغ  جمعت  أن  وبعد 
ق بـ100 ريـال فقط. أتصدَّ

بهـا  ق  تصدَّ قالت  ـي  أمِّ لكن  نعم، 
ـه أكثر منها. وسيرزقـك اللَّ

أن  ر  قـرَّ ي  عمِّ عـرف  ا  ولمَّ فعاًل، 
يعطيني ألـف ريـال في العيد.

لقـد جمعـت فيـها 350 
ر؟! ريال. تتذكَّ الة السرُّ  في الحصَّ

والباقي تأخذه أنت!!

قت بهـا كاملـة، رائع. الصدقة وتصدَّ في  السرُّ  فعاًل 
الـة. التي كانت في الحصَّ

أجعلها  أن  رت  وقرَّ
للصدقـة.

الة!!! الحصَّ

استطـاع مشعل أن يجمـع 1000 
ريـال خـالل العيد، وكـان عبدالّلـه 

. حريص علـى معـرفـة السـرِّ

قصة عمي جاب العيد
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الة أصلها من التحصيل،  كلمة حصَّ
والمحصول هو الشيء الباقي.

تصنع الحصالة من مواد مختلفة 
كالمعدن والبالستيك والورق.

تأتي بأحجام مختلفة ومقاسات متعددة 
ومختلفة.

الة ال تستخدم إالَّ لحفظ المال فقط. الحصَّ

الة أكثر أماًنا الحصَّ
ها في مكان واحد ال تتنقل. ألنَّ

الة تحفظ المال بشكل أطول فهي الحصَّ
ال تفتح بشكل أسبوعي أو شهري.

المحفظة مفيدة للمال اليومي ولحفظ 
وسيلة جّيدة للتوفير واالدخار.البطاقات من التلف والضياع.

كلمة محفظة جاءت من الحفظ وهي 
أداة لحفظ المال.

تصنع المحفظة عادة من الجلد أو 
القماش.

ى حجم المحفظة حجم الجيب ال يتعدَّ
أو أكبر بقليل إن كانت نسائية.

المحفظة تستخدم لحفظ البطاقات 
واألوراق الصغيرة والمال.

المحفظة عرضة للسرقة أو الضياع 
ها دائًما مع صاحبها. ألنَّ

المحفظة ال تحفظ المال بشكل طويل 
بل دائًما يكون المال فيها بشكل 
مؤقت فهي ُتفتح بشكل يومي.

مقارنة
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ولكن من يحضر  
المأكوالت والعصائر؟

ع المصاريف ياخالدكيف؟؟نتقاسمها بيننا أنت وزِّ

نحن خمسة، وأمامنا خمسة أيام، وعلى كل 
واحد منا أن يوفر في اليوم ريالين فقط

وبذلك نوفر عشرة 
رياالت في اليوم

وفي الخمسة أيام 
نوفر خمسين ريـااًل

مواااااافقوووون

راااائع

بعد  أصدقائهم  مع  وعبود  خالد  اجتمع 
يخرجوا  أن  على   واتفقوا  الجمعة  صالة 
للتنزه بعد أسبوع في إحدى حدائق المدينة 

ودار بينهم حوار وعدد من األسئلة.

حكايات عبود وخالد
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وفي يوم األحد الحظ خالد أن عبود 
أراك اشتريت بكامل مصروفكاشترى بكامل مصروفه أثناء الفسحة

نعم.. نعم

ولكننا اتفقنا على التوفير هذا 
األسبوع من أجل نزهة الحديقة

ال عليك.. لدي 
محفظة!!

محفظة؟؟
ها سّر التوفير .. ههههه إنَّ

ا يا أصدقاء .. هيَّ
عنا؟؟  لنرى كم جمَّ

فهذه عشرتي

وهذه عشرة
وهذه عشرة

وهذه عشرة

واستمر عبود في كل يوم يشتري 
بكامل مصروفه، وحين يذكره خالد 
بالتوفير يقول له )لدي محفظة(!! 

حتى جاء يوم الخميس
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وأنت ياعبود

وهذه عشرة.. 
هههه

كيف استطاع
عبود أن يجمع العشرة
ر  شيئًا من وهو ال يوفِّ

مصروفه!!!

وفي طريق العودة

أخبرني ما هو سر المحفظة؟؟ 
وكيف وفرت العشرة ريـاالت؟؟

إنها 
محفظة والدي

كيف؟؟

أخذت منها العشرة رياالت

ولكنها عشرة ريـاالت فقط وهو ال يدري!! إنها سرقة

وفي يوم الجمعة قضى األصدقاء وقتًا ممتعًا 
روه. واشتروا ما يريدون من خالل ما وفَّ

14



حتى لو كانت ريـااًل واحًدا.. فهذا ال يجوز 
وإذا علم والدك سيغضب عليك

أواًل استغفر الله على هذا الخطأ، 
ثم اجمع المبلغ وأعده إلى والدك 

بعد أن تخبره وتعتذر منه

اطمئن أبي ال يعلم 
ولم يراني...

ولكن الله يراك..
صحيح.. 

وماذا أفعل ياخالد؟؟

سأجمع المبلغ وأعيده،
نعم،  ولتكن  فهل تساعدني على إخبار والدي

المرة األخيرة

بالتأكيد.. استغفر الله.. 
لن أكررها مرة أخرى

وهكذا استطاع عبود أن يعيد 
المال لوالده الذي عاقبه بحرمانه 
من المصروف، ولكّنه تعلم درسًا 

مهمًا في مراقبة الله.

-تمت-
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معادلة اإلدخار
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الحرفة

هو العمل 

الذي ال يحتاج 

الى شهادات ولكن 

يلزمه الخبرة واإلتقان 

والمهارة لممارسته.
العمل الحركي أو العقلي هو المجهود 

االنسان ليحصل الذي يقوم به 
على المال.

الوظيفة

وهي جزء من العمل.واجباتها ومسؤولياتها بها شخص، ويتحمل هي مهمة محددة يقوم 

الراتب

هو المبلغ المحدد 

الذي يعطى 

للموظف مقابل 

عمله نهاية كل شهر.

األجر
منه في وقت انتها للشخص مقابل خدمه هو المال الذي يعطى 

العمل أو المهمة.

تعرف على
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التخطيط الذكي..  
المستثمر الذكي هو من يحدد أهدافه ويقسمها، ثم يعمل 
على تحقيقها فالتخطيط هو اإلجابة على السؤال األهم

كيف أحقق هدفي ؟ 

التخطيط الذكي
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فــي  التفكيــر  اكتســبه،  أيــن  مــن 
مصــدر األمــوال يجعلنــا نتقــي اللــه 
وال نحصــل عليــه بالطــرق المحرمــة. 

ر  فـكِّ
أين ستصرف هذا المال؟

فكــر فــي حــال حصلــت علــى المــال 
ســتنفقه  وكيــف  ســتصرفه  أيــن 
أيــن  اللــه  سيســأله  ــا  منَّ كل  ألن 
أنفقــت المــال الــذي رزقــك به الله؟ 
التفكيــر فــي كيفيــة صرفــه يجعلنــا 
نبتعــد عــن صرفــه فــي المحرمــات. 

ر    فـكِّ
في نعمة المال :

المــال نعمــة مــن اللــه جــل وعــال 
ينبغــي شــكرها وعــدم اإلســراف 
فيهــا فالمــال زينــة الحيــاة كمــا قــال 

تعالــى:
ْنَيــا  )اْلَمــاُل َواْلَبُنــوَن ِزيَنــُة اْلَحَيــاِة الدُّ
ــَك  اِلَحــاُت َخْيــٌر ِعنــَد َربِّ َواْلَباِقَيــاُت الصَّ
ــة 36.  ــاًل ( الكهــف: آي ــٌر َأَم ــا َوَخْي َثَواًب

ر  فـكِّ

في تعب الحصول على المال:

إن األب يقوم باإلنفاق على العائلة 
ومــن أجــل ذلــك فهــو يعمــل ويتعب 
المــال  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
ــر فــي  لينفقــه علــى عائلتــه والتفكي
نحترمهمــا  يجعلنــا  الوالديــن  تعــب 
ذلــك  علــى  ونحافــظ  ونشــكرهما 

المــال ألنــه نتيجــة تعــب وجهــد. 

ر  فـكِّ
من أين تحصل على المال؟

التــي  الحــالل  الطريقــة  فــي  فكــر 
المــال ألن كل  تحصــل فيهــا علــى 
منــا سيســأله اللــه عــن هــذا المــال 
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ذي    جمُع إيراد وهو الُمال الَّ
يأِتي لإِلنسان 

ويحُصل عليه عْن 
طريق مصادر 

المصروفمعينة.

 المدرسي

مكافأة النجاح

ية
يد

لع
ا

أرباح البيع

ب الشهري
لرات

ا

جمع مصُروف أو نفقة 
وهو المال الذي يصرفه أو 
ينفقه اإلنسان ويشتري به 

حاجاته.

بشراء 
ألعا

دفع 

تير 
فوا

الجوال

ف 
صاري

م

ت
الرحال شراء

حتياجات 
ا

المدرسة

إعداد الميزانية
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أنت أذكى منهم!! 
كثيٌر من المنتجات تستخدم أساليب لإلغراء في إعالناتها.. وكثير 
من األصدقاء يقع ضحية هذه اإلعالنات فيشتري هذا المنتج ثم 
ال يجده كما كان في اإلعالن، فتضيع أمواله التي جمعها في 
شيء غير مفيد أو أن تكون صالحيته قد قاربت على االنتهاء.. 
لذلك حاول أن تكون أذكى من أصحاب هذه المنتجات واحذر من 

خداع اإلعالنات.. 

٩٩.٩ ريال  !! 
مغرية  بطريقة  األرقام  كتابة  يتم  اإلعالنات  من  كثير  في 
وكبيرة وملونة ويستخدمون الكسور واألرقام الصغيرة لذلك 
أنها فرصة للشراء فال فرق  ال تغريك هذه األرقام وتتوقع 

بين 99.9 و100 ريال!! 

فرصة ال تعوض !
اشتر اآلن قبل أن تندم

كثير من قرارات الشراء تكون لحظية أي أنه ال توجد خطة أو تفكير 
هذه  يستغلون  البائعين  من  وكثير  الشيء،  ذلك  لشراء  سابق 
األوقات التي ال تكون فيها قد فكرت بشراء أي شي فيضعوا 
مهمًا  شيئًا  أن  تقرأها  وأنت  تشعر  التي  العبارات  هذه  مثل 
سيفوتك في حال عدم الشراء.. احذر من القرارات السريعة وال 

تندم بشراء شيء أنت ال تحتاجه!! 

اشتر اثنين واحصل على واحدة مجانًا !! 
من النادر أن ندخل إلى محالت وال نجد هذه العبارة  أو عبارة )عرض 
وضعوا  لماذا  فكر  ولكن  مغرية  عروض  أنها  الحقيقة  وفي  مغري(، 
الحقيقي  األخرى مجانًا.. اسأل نفسك أواًل هل حقا هذا هو سعره 
تاريخ  يكون  قد  مجانًا!!  الثانية  وقالو  الحبتين  سعر  جمعوا  أنهم  أم 
الصالحية هو السبب فاحرص أن تقرأ تاريخ الصالحية قبل الشراء.. 
وفكر قبل ذلك هل أنت بحاجته فعاًل أم أنك ستشتريه لمجرد إحساسك 

أنها فرصة!! 

99.9
ريال 

فرصة

مجانًا

فكر
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أختر المكان والزمان:
 حدد أي المتاجر ستشتري منها 
فبعض الطلبات قد تكون في 

المحالت الصغيرة.
 ال تتسوق في وقت االزدحام 

فالشراء يحتاج إلى هدوء واختيار.

التخطيط للشراء من سلوكيات المستثمر الذكي، فإذا قررت مثاًل أن 
تقيم حفلة وتدعو أصدقاءك، وطلبْت منك أمك إحضار الطلبات من 

السوق فتذكر أنَّ التخطيط للتسوق سيوفر عليك الوقت والمال.

ال تنَس دعاء دخول السوق: 
“ال إله إال الله وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت وهو حٌي 

ال يموت بيده الخير وهو على كل شيٍء قدير”.

اكتب قائمة الطلبات:
 فكر ماذا تحتاج وما هي الطلبات.

 تأكد أن ما ستشتريه هو ما تحتاجه فعاًل.
مها. ف الطلبات وقسِّ  صنِّ

 حدد الكميات واألعداد.

لديك حفلة؟!
تسوَّق بذكاء

المتسوق الذكي
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حدد ترتيب المشتريات:
 يمكنك أن تبدأ بالطلبات التي تتوقع أن 

حجمها كبير.
 يمكنك أن تبدأ حسب ترتيب المتجر 

واستفد من أقسامه.
جة هي  دة أو الُمثلَّ  اجعل الطلبات الُمبرَّ

آخر شيء تشتريه كي ال تذوب أثناء 
تسوقك.

 اشطب على كل طلب بعد وضعه في 
السلة أو العربة.

 ال تضيع الوقت في البحث عن الطلبات 
التي لم تجدها واسأل البائع عنها قبل 

االنتهاء من التسوق.

اختر: العربة أم السلة؟
 ال تستخدم العربة إذا لم تكن قد 

حددت أغراضك.
 حدد أي وسيلة أنسب على حسب 

حجم الطلبات.
 تأكد من نظافة المقبض في كل 

الخيارات.

اقرأ المنتجات:
ف على اإلشارات والرموز.  تعرَّ

ف على تاريخ اإلنتاج والصالحية.  تعرَّ

اهتم باألسعار:
 اقرأ السعر قبل الشراء.

 ابحث عن بدائل أقل قيمة.
 قارن بين األسعار.

تأكد من الحساب:
 راقب عملية الحساب عند موظف 

الحساب.
 تأكد من أن كل شيء موجود.

 اطلب الفاتورة.

راجع مشترياتك:
 بعد الشراء طابق ما هو موجود فعليًا 

بالفاتورة.
 احتفظ بالفاتورة أطول وقت ممكن 

فقد تحتاجها.
 راجع ميزانيتك باستمرار.
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االستثمار في المعرفة
اليوم زادت 
سعادتي 
وفرحتي 
بزيارتكن..

كّنا أنا وخلود ُنفكر كيف نستفيد من 
مكافأة النجاح في اإلجازة؟!

يعجبني فيِك يا مرام 
حّبك للتخطيط  

التخطيط أساُس النجاح 

وما هي خطتك يا مرام

لقد فكرت أْن استثمر ما جمعُته من مال 

رائع
ولكن كيف؟؟

بما أن عائلتنا تستعد لعدد من حفالت الزواج 
خالل اإلجازة. فقد قررت شراء هدايا مناسبة 

للتوزيع وأغلفها ثم أبيعها بين أقاربي 

بعد النجاح.. دعت سلمى رفيقاتها إلى منزل أسرتها 
ليخططوا كيف يستفيدوا من اإلجازة

قصص وحكايات
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فكرة استثمارية رائعة!!

وأنِت يا خلود؟؟ 

لقد قررُت أْن أدفع جزء من مكافأة النجاح 
على دورة للحاسب اآللي 

أنت تجيدين مهارات الحاسب 
لماذا الدورة؟؟

أرغب في زيادة مهاراتي في التصميم 

ولماذا التصميم؟؟

حين راجعُت مصروفاتي خالل العام الدراسي، وجدُت 
أني أصرف كثيًرا على تزيين أعمالي ودفاتري

هذا صحيح !!

لذلك قررُت أْن أَصمم بنفسي 

وبالتالي توفري جزءًا كبيرًا 
من مصروفاتك..

تماًما هذا ما أسعى إليه 

وأنِت سلمى.. 
ماذا عنِك؟؟
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بالتأكيد ألنَّ منافعه متعددة 

واألهم.. أرباحه مضمونة 

كما سأشتري برامج 
تعليمية في األشغال 

اليدوية 

وهكذا َعَرفنا كيف ستستفيد سلمى وصديقاتها من مكافأة النجاح.. 

فهل فكرتم كيف تستفيدون منها؟؟ 

قرارِك سليم فاالستثمار 
في المعرفة أفضل 

استثمار

سأشتري ُكتبًا أتعلُم منها كيف 
أصرف أموالي وكيف أدخرها 

وقصًصا عن حياة الناجحين وتجاربهم 

وكيف ذلك؟ 

أم م م م م م

قررُت أن أستثمر 
في المعرفة!!
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إن الرزق ال يقتصر على المال بل هو معنى لكل ما يمكننا 
أن ننتفع به مما أباحه الله لنا: فالسيارة رزق والعمل رزق 

والمالبس رزق والمال رزق ..
تعالوا  الرزق  في  مهمة  مفاتيح  على  الله  دلنا  وقد 

نتعرف عليها ونطبقها حتى يرزقنا الله ما ينفعنا ..

كثيرا ما نسمع كلمة الرزق .. 
فما معنى هذه الكلمة ؟ 

التوكل على الله 
اإليمان بأن 

الله هو الذي 
يعطي 
المال.

الدعاء
التوجه إلى الله 

بطلب الرزق 
الحالل.

االستغفار
طلب المغفرة 
من الله بقول 
استغفر الله. 

الصدقة
التصدق 

بالمال للفقراء 
والمحتاجين.

الشكر
 التوجه بالشكر 
لله على نعمه 

الكثيرة.

صلة الرحم 
زيارة األقارب 
والتواصل مع 

األهل.

مفاتيح الرزق
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الحد األعلى 
للسحب اليومي

يمكنــك الحصــول على النقــد بواقع 
5,000 ريــال فــي اليــوم، ومن خالل 
اآللــي  للصــراف  العديــدة  المواقــع 

المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.

ال تختر رقمًا سريًا يسهل اكتشافه مثل تاريخ 
الرقم  احفظ  ثم  هاتفك،  رقم  أو  ميالدك، 

السري لبطاقتك وال تكتبه أبدًا.

العمليات  إيصاالت  من  التخلص  أردت  إذا 
التي يتم طباعتها من الصراف فتخلص منها 
الحصول على  بحذر  حتى تمنع  اآلخرين من 

معلومات عنك وعن بطاقاتك.

اإللكترونيــة  الصــراف  بطاقــة  ُتبقــي  أن  حــاول 
بعيــدة عن البطاقــات األخرى أو الهاتف الجوال أو 

المفاتيح كي ال تؤثر عليها وال تعمل .

ال تعطــي البطاقــة ألي شــخص وفــي حــال  
أحسســت أن أحًدا اكتشف رقمك، أو في حال 
إضاعــة أو ســرقة بطاقتــك أو رقمك الســري، 
اتصــل علــى البنك فوًرا إللغائها وســتجد رقم 

االتصال خلف البطاقة.

بقطعها  أتلفها  البطاقة  صالحية  انتهاء  بعد 
إلى نصفين من مكان الشريط المغناطيسي 

الموجود عليها من الخلف.

4000 0012 3456 789900/00
Valid
From 00/00

Expires
end

Mr. Fahed M. Mohamed

لبنك ا

المعتمد التوقيع 

AUTHORIZED SIGNATURE

This card may be used ATMs displaying the following Marks:

This card must only be used by the authorized person with the name and signature appearing on the card.

This card is the property of Bank, if found please return to P.O. Box 000 Riyadh 0000 KSA
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توقيعه وتحمل  اسمه  عليها  المطبوع  الشخص  على  البطاقة  هذه  استخدام  يقتصر 

السعودية العربية  المملكة   0000 الرياض   000 ب  ص.  التالي:  العنوان  على  إرسالها  يرجى  عليها  العثور  حال  وفي  للبنك  البطاقة  ملكية  تعود 

 بطاقات الصراف اآللي
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عند االنتهاء تبقى المربعات التي تحوي كلمة السر.

يتم الشطب أفقيًا وعموديًا.

اشطب األحـرف المكـونــة 
للكلمات التالية:

نقود
ذكي
مال

شراء
أسهم

غرور
كرم
ثقة

استثمار
حصالة
تخطيط
معرفة
إسراف
صدقة
صراف

بخل
بيع

بنك
ريال

تبذير
توفير
أمانة
ديون

التسالي
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التاءات السبعالتاءات السبع
ضمــن برامــج المســتثمر الذكــي تقــام دورة )التــاءات الســبع( فــي 
المــدارس االبتدائيــة وهي دورة في التخطيط المالي ، لقد اســتفاد 
منها األصدقاء والصديقات فأحببنا أن ننشر آراءهم ومالحظاتهم .. 

منوعات
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يمكنك اآلن الحصول على إصدارات المستثمر الذكي 
si.org.sa من خالل زيارة الموقع على اإلنترنت


