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©All Rights Reserved

The material in this publication is copyrighted. No part of this 
booklet may be copied and/or translated or re-reproduced in 

any form without written consent by AMF except in the case of 
brief quotations where reference must be quoted. 

The views expressed in this publication are those of the author 
and do not necessarily reflect the views of the AMF. 

All correspondence relating to this publication should be 
addressed to: 

Economic Department

Arab Monetary Fund 

P.O. Box 2818 

United Arab Emirates 

Telephone No.: +9712-6171552 

Fax No: +9712-6326454 

Email: economic@amfad.org.ae  Email: economic@amfad.org.ae  

Website: http: //www.amf.org.ae http: //www.amf.org.ae

The publication is intended for the benefit of the young 
generation seeking to gain a better understanding of 
money, credit, investments, and finance through a 

simplistic and interesting approach.simplistic and interesting approach.
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Introduction

Although most schools introduce the concept of finance during 
economics and math classes in preparation for universities, further 
understanding of basic finance and financial education remains 
necessary in today's world.  

As a parent responsible for my child, I realised the need to teach him 
finance as early as possible. Just like playing sports promotes 
perseverance and teamwork, and how music and arts encourage 
creativity and self-expression, timely financial education promotes 
good financial practices. 

In the e-commerce world that we live in nowadays, and with and with and
increasing consumerism, the young generation needs to have a solid 
understanding of finance before getting overwhelmed by massive 
amounts of credit card debts, resulting from uncontrolled spending.  

Luckily, I work in the Arab Monetary Fund, the pioneer Arab regional 
institution in economic and financial reform programs aiming to 
achieve sustainable growth in the Arab region.  The fund launched the 
Financial Inclusion for the Arab Region Initiative (FIARI) in 2017, 
which underscores the extreme importance of ensuring access to 
finance for all in the Arab countries. 

Within this context, this booklet aims to develop financial 
responsibility and understanding for the young generation between 
the ages of 11 to 18, who have limited or no prior knowledge of 
finance, which is essential to help them make smart financial 
decisions early in their lives. 
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1. What Is Finance? 
DON'T YOU JUST LOVE SHOPPING? 

While shopping in the mall, my ten-year-
old son Youssef sees the new PS4 
display at a video game store. He asks 
if I would buy him this new handheld 
game console. I tell him that I do not 
have enough money to purchase it.  

He spontaneously replies, "But Mum, 
you don't need money. Just use your credit 
card". 

The young generation below the age of 18 seems to have a limited 
understanding of money, credit, investments, and finance. There is 
nothing wrong with spending money; many people enjoy shopping; 
we can buy goods and services that we genuinely need.

Money also allows you to obtain services. Parents pay a mechanic to 
repair the car, a plumber to fix a water leak, and a doctor to check on 
you when you get sick. We also need to know that electricity, cable 
TV, and the Internet services we use at home are available to us 
because of money. Money is an essential part of our everyday lives. 

Furthermore, saving money is also very important because it helps us 
prepare to buy expensive items and manage our retirement age needs. 
When we receive money, we have the choice to either spend it or to 
save all or some of it for the future. More importantly, saving money 
allows us to better manage unexpected expenses and emergencies that 
may occur at any stage in life. The exciting thing about money is that 
it grows when used in the right way, which is called investing. 
Anyone can invest savings and earn more money. The earlier we start 
to invest money, the bigger the savings can grow over time. 



Basics of Finance Basics of Finance

6

However, you must know that money is not easy 
to come by “Money does not grow on trees". 

Most parents work to provide their families’
needs. The same is true for adults who work 
to earn money. We need to face some realities 
when dealing with money; when learning how 
to make money, and understanding how to take and understanding how to take and
care of our earnings is a responsibility that we should be ready for. 

When people don’t adequately manage or protect their money, they 
may lose all or some if they put their savings into the wrong 
investments. When anyone spends more than what he/she earns, that 
person could end up with no money in the future.  

It is so stressful to lose that hard-earned money, especially when you 
cannot buy the things you need. Therefore, knowledge of finance is 
very instrumental. 

Finance is the process of managing money. Learning finance will help 
us make good choices when it is time for us to decide on how we will 
earn and make money. More importantly, understanding how finance 
allows us to make smarter decisions when we spend, save, and invest 
the money. 

Money–Money–Money something (as coins or bills) generally accepted as a mean of exchange, unit 
of account, store of value, and standard of deferred payment.
Services- Services- Services a helpful act: good turn
Spending-  Spending-  Spending to pay out : spend
Saving - to spend less money.
Goods- Goods- Goods something good, useful, or desirable
Investing- Investing- Investing to use your money to get a return or a profit
Investments- Investments- Investments the outlay of money for income or profit
Finance- Finance- Finance the system that includes the circulation of money, the providing of banks and 
credit, and the making of investments
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2. Money: How Did It All Start? 

Years ago, before developing money, life was simple; when people 
ran out of food, they moved from one place to another, there was no 
need for money.  

As time passed, many people 
developed certain skills. Some 
became farmers, and they were good 
at planting crops and grains, while 
some developed fishing and crafting 
skills. People were encouraged to 
trade with each other for goods they 
could not produce or for tasks they could not 
perform. For example, a farmer needs a carpenter's help to build a 
house, and a carpenter needs a farmer’s help to get food. So, they 
exchanged their goods and started to trade, which is called 
"Bartering".  

Bartering is the exchange of goods and services for other goods 
and services without the use of money. So, at that time, there 
were no bills or coins used. It is similar to swapping video 
games. 

Before developing money, a farmer could trade a cow for two 
goats, or a person who can build a grain store could offer this could offer this could offer
service in exchange for food or tools. 

Bartering only works if a if a if person finds another person willing to 
trade and accept the goods or services which need to be exchanged. 
If the farmer believes that his cow's value is at least equal to twenty 
chickens, what will happen if he cannot find a chicken farmer who 
has four chickens to trade? What if the chicken farmer only has 
two chickens? What will the cow farmer trade his cow for instead? 
The cow farmer will most likely not trade his cow if he cannot find 
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something at least of the same value. If he cannot find the right 
trade to suit his needs, no exchange will occur. Therefore, 
bartering is difficult to take place unless a match for traded items 
can be found. can be found. can be f

By expanding trading, people started to trade more goods against 
precious metals such as gold and silver. Gold was accepted as a 
form of payment, and its weight determined its value.  

Trading developed because gold was 
widely accepted as a form of 
exchange. 

The use of gold for trading has its 
drawbacks, but the traders were still 
burdened with carrying heavy loads when 
the transactions came with a bigger value. 

Imagine how much gold is needed to be 
carried if a trader wanted to buy a farm or a big boat?  carried if a trader wanted to buy a farm or a big boat?  carried

Traders found an easier way to leave their gold with another 
person like a banker for safekeeping, issuing notes written on 
paper to state how much gold is left with them. 

The person who holds the note has the option to go to the bank 
and exchange the note for gold, or he will keep it for other 
transactions.  

Traders accepted notes as payments for their goods and services. 
As a result, notes or paper bills became the regular exchange 
instruments, creating what is now called money. 

burdened with carrying heavy loads when 
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Money has no actual value itself; it can be a shell, a metal coin, 
or paper. Its value is symbolic; it conveys the importance that 
people place on it. Money derives its value from its functions: a 
medium of exchange, a unit of measurement, and a storehouse 
for wealth. 

Money helps communicate the price of goods (prices written in 
dirhams corresponds to a numerical amount in your pocket). It also 
provides individuals with a way to store their wealth in the long
term. 

Today, money is no longer backed by gold, and the paper itself 
used to print money has very little value or worth, so why does my 
money remain valuable? 

To keep money valuable, the government must safeguard or 
guarantee its value.  
A guarantee is a promise that a particular condition will be 
fulfilled. This system of the government guarantee helps maintain 
the stability and value of our money. 

Bartering - to exchange things (such as products or services) for other things instead of 
for money.
Mean of exchange- Mean of exchange- Mean of exchange anything that can be used to facilitate the sale, purchase, facilitate the sale, purchase, facilitate the sale, purchase or trade
Note - a short piece of writing that is used to help someone remember something  a short piece of writing that is used to help someone remember something  a short piece of writing that is used to help someone remember something
Stability- Stability- Stability the quality or state of something that is not easily changed or likely to change.
Transaction- a business deal: an occurrence in which goods, services, or money are 
passed from one person to another
Government - the group of people who control and make decisions for a country, state
Guarantee - a promise that something is true or real.
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3. How Can We Earn Money?
People need income to obtain money. Forms of income can be 
received as a salary or profit from having a business. We have 
some different sources of income. 

A. Salary 

We need work to earn money. Most adults make money by having 
jobs. 

When working for a company, this is called an employee. 

The company that provides the job is called the employer.  

The employer may be a person, a company, or the government.  

The employee then receives a salary as payment for the work that 
was done for the employer. 

When choosing a job, you need to remember that; you should 
enjoy the kind of work you do, not only the amount of money you 
earn.

B. Profit 

People who own a store, a business, or a restaurant earn money by 
working on their own instead of working for an employer. These 
people are known as self-as self-as self employed or business owners. They earn 
money by having a profit from the business they own. 

The profit can be figured out by 
adding up all revenue and subtracting 
all expenses.  

Profit = Revenue – Expenses

The revenue is the money earned 
from providing services or selling 
merchandise. 
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Expenses are the money spent to run the business.  

When the total revenue is higher than the total expenses, the 
business makes a profit. 

Profit occurs when owners are making money, and then the 
business has that potential to expand. 

When more money goes out than the money that comes into the 
business, a loss occurs, this means that the expenses are greater 
than the revenue. In this situation, business owners may be forced 
to shut down. 

Income-money received for work  money received for work  money received for work
Salary- an amount of money that an employee is paid each month
Business- the activity of making, buying, or selling goods or providing services in 
exchange for money
Profit-Profit-Profit money that is made in a business, through investing, etc., after all the costs and 
expenses are paid
Revenue- money that is made by or paid to a business or an organization 
Expense- an amount of money that must be spent especially regularly to pay for 
something
Loss- failure to keep or to continue to have something
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4. The Power of Mof Mof oney

A. Making Your Money Work for You

Money can grow over time when 
deposited in a bank because of the 
interest that can be earned.  

Interest is the money paid by the 
bank in return for allowing bank in return for allowing bank in return for them to 
use your money for their business.  

You need to know three things to 
figure out the amount of interest the 
banks offer: 

The Principle (the original amount of money deposited in the bank) 

The annual (yearly) interest rate (the amount paid to you for the use 
of your money and is shown as a percent). 

The term (the period of time that money is left in the bank).

All three numbers are multiplied together to get the amount of interest 
earned.  

Interest = Principal X Interest Rate X Term

Let's say Hamdan deposited AED 1,000 of his savings to XYZ Bank.

This bank is paying 3% interest per year.  

How much interest will he receive in 1 year?  

Interest = AED 1,000 X 3% X 1 year  

Interest = AED 30 
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Hamdan's AED 1,000 will earn AED 30 in one year which looks like 
a small amount, but how much money will Hamdan earn in the year 
if he keeps his AED 1,000 savings under his bed? Zero!  

As Hamdan increases the amount of money he deposits in the bank, 
he will earn more money. 

B. Money Also Works for Others

“The Banks Have Endless Money?” a repeated question asked by 
most of the young generation. 

If Laila borrowed AED 1,000 to buy a new oven for her bakeshop. 
XYZ Bank used the money Hamdan deposited earlier and lent it to 
Laila. 

Here, Laila became a borrower, while XYZ Bank became a lender. 

If XYZ Bank charged seven percent interest to Laila, how much will 
she pay if she used the borrowed money for one year? 

Using the same formula mentioned earlier, you figure out the interest 
like this:  

Interest = AED 1,000 X 7% X 1 year  

Interest = AED 70

At the end of the year, Laila will pay AED 70 to XYZ Bank.  

This AED 70 is revenue for the bank.  

To get the profit the bank makes, we use the formula on how profit is 
made:  

Profit = Revenues – Expenses – Expenses –

Profit = AED 70 interest from Laila – AED 30 interest paid to 
Hamdan Profit = AED 40
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This is a simple illustration of the repeated question; the bank lends 
the money you deposited at a higher interest rate and pays you lower
interest for the money deposited.  

Interest-Interest-Interest the payment for the use of money 

Deposit-Deposit-Deposit putting money in a bank-putting money in a bank-

Principal–Principal–Principal the original amount of money invested 

Interest rate-the percentage rate paid for the use of money 

Term-a period of time for an investment or a loan

Depositor-a person or an organization that puts money in the bank 

Borrower-a person or an organization that uses someone else's money for a period 
of time  

Lender-a person or an organization that lends money in order to make a profit .
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5. Credit
Have you seen your mom buys groceries without using money? She 
swipes a plastic card in front of the cashier, then leaves with the 
grocery items. She bought the groceries with a plastic card; this card 
is called a Credit Card.

Credit is an agreement between a borrower 
and a lender. 

Credit allows the borrower to buy
something which will be fully paid for at
a specific time in the future. 

When a borrower uses credit, usually the 
total amount of payment is more than the 
original value that he/she paid because the lender charges interest for 
using the borrowed money. 

The good thing about credit is when people do not have enough cash, 
they can still get the things they need and pay for this when money 
becomes available. It also prevents people from carrying a huge 
amount of cash with them, especially when traveling; you can easily 
use the credit card. 

The credit is not only the credit cards, credit can be; auto loans, home 
loans, or land loans. 

In the e-commerce environment that we live in nowadays, credit is 
increasingly used online or through smartphones to buy the product 
or service that you need. 

What you decide to use the credit for is always shown in a statement; 
you receive this from the lenders, and this provides you with a full 
record of your financial transactions. 
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Businesses use credit for huge purchases, such as buying factories, 
equipment, vehicles, and they and they and can decide to pay off their loans as they 
make a profit.  

The government also uses credit to pay for big projects like new 
roads, bridges, walkways, and buildings. The government repays part 
of its debts with the money collected through taxes.  

The tax is the contribution of citizens to the country to help pay for 
those big government projects and public services (such as schools, 
libraries, hospitals, parks, etc.).

The Bad Things About Credit

Although credit has benefits, credit can also be harmful.  

You must always remember that everything you buy with credit has 
to be repaid with interest at a particular time in the future, and not just 
anytime you want to pay it back. Therefore, if 
credit is not used correctly, it can cause a 
situation in which; what you owe (debts) 
can get too big and out of control and pile 
up faster than you can repay.  

There are many times where 
overspending and managing credit poorly 
causes a breakdown in family relationships. 
This situation can put borrowers in a hard position to keep up with the 
repayments.  

When people do not pay what they owe on time, it can result in a loss 
of valuable properties that they own, or in some cases, it is punishable 
by jail. 
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Governments force the person or the business with unmanageable 
debt or are no longer able to repay the debt they owe to declare 
bankruptcy. 

Declaring bankruptcy involves a complicated process that will 
negatively impact your work or family impact your work or family impact your since bankruptcy is reported 
in the credit information report. It may not allow you to get any new 
loans or increase the interest rates you will need to pay to get a new 
loan. 

Overspending-using more money than you should
Forgiving-cancelling all or some of the debt 
Credit report-Credit report-Credit report a summary of the person's credit history usually used to evaluate a 
person's credit standing 
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6. The Stock Mtock Mtock arket
The Stock Market word is familiar to 
hear if you are sitting beside your 
parents while they are watching the 
news! 

The Stock Market is another option to 
invest your money in, besides depositing 
your money in a bank to grow.  

Stock market or stock exchange is a place where you can buy and sell 
company stocks. A stock or a share is a part of a company that can be 
traded.  

The stock represents the share of ownership in the company. When 
you buy a stock, you become a part-owner of that company.  

The concept of how a stock market works is similar to the coming 
story about the “Cake Corner”, the bakeshop that Laila started. 

Laila is the only owner of “Cake Corner” bakeshop that she started 
with the AED 1,000 loan she got from the bank, which means that 
Laila owns 100% of the business.

The customers of “Cake Corner” like the cakes very much, after just 
one year, it becomes a popular bakeshop. Laila sells all the cakes she 
bakes every day. 

Then she realizes that she needs to buy two more ovens because of 
the growing demand for her cakes to keep up with the orders. 

Laila thinks of applying for another loan at XYZ Bank, but because 
she does not want to pay more interest, she invites her two friends, 
Mariam and Youssef, to invest in her business and become part 
owners. They all agree that Mariam and Youssef will both invest AED 
1,000 in the business to help Laila buy two ovens. 
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In return for their investments, Mariam and Youssef will get 25 
percent ownership each. Then these investors (Mariam & Youssef) 
become part owners of the company. Investors in stocks are also 
called shareholders.  

If Laila were to sell the business, she still owns half (or 
50%) of “Cake Corner”. 

Laila divides the company's ownership into four 
equal parts or shares when she sells half of 

“Cake Corner” to Youssef and Mariam.  

Laila gets two shares, representing 50% (2 shares 
x 25%) of the company, while Youssef and Mariam receive one 
share each. One share represents 25% ownership. 

At the end of the year, “Cake Corner” makes a profit of AED 300. 

Laila, Youssef, and Mariam decide to use AED 100 to buy more 
supplies and distribute the remaining AED 200 of profit among the 
owners. The AED 200 is divided into four (since there are four shares 
in the business), so each share gets AED 50. 

Since Laila owns 50% or two shares in the company, she gets AED 
100. Youssef and Mariam each receive AED 50 because they own 
one share each. 

A few months later, Hamdan hears about Cake Corner's success, and 
he is also interested in joining as a part-owner in the bakeshop; he 
offers to buy one share of the company for AED 1,000, but the owners 
did not accept his offer.  

Later, Hamdan increases his offer to AED 1,200. Mariam accepts the 
offer and sells her one share to Hamdan. 

Laila, Youssef, and Hamdan are pleased about the success of the 
business. 

If Laila were to sell the business, she still owns half (or 
50%) of 

Laila divides the company's ownership into four 
equal parts or shares when she sells half of 

“Cake Corner”

Laila gets two shares, representing 50% (2 shares 
x 25%) of the company, while Youssef and Mariam receive one 
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The owner who buys the stocks or shares can sell a portion of the 
company to investors when a company needs money to grow. If the 
company is profitable and has a promising future, more investors will 
likely buy its stock. High demand for the stock, will in turn raise its 
price or value. 

The reason why someone invests in the stock market is to sell their 
stocks above the price they paid for them (like the case in the “Cake 
Corner” story, Mariam made a profit when she sold her stock for AED 
1,200, which is AED 200 more than her purchase of AED 1000). 

Usually, the big chunk of the money made in the stock market is 
through the rise in stock prices. Try to have a look at some of the 
companies listed in the stock exchange in your country to see how 
their prices changed from 2015 to 2020. 

The Challenges of Stock Market Investing

Though the stock market is a very good channel to invest and make 
money, investing in the stock market involves high risk, and the 
possibility of losing money is very high. Before investing in any 
stock, you must do a lot of research.  

When a company is not making good profits or losing customers to 
its competitors, its stock price will go down. You must understand 
what the company does and its financial history and how successful 
its products and services are to avoid high risks with your investment. 

Stock market- Stock market- Stock market the place where the stocks or shares of publicly listed companies are 
bought and sold 
Share- a unit of ownership in a business
Stock- part of a company that can be traded  
Shareholder- a person or an organization that owns one or more shares in a 
company 
Stockbroker- the person or online company that is authorized to buy and sell stocks 
for investor
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Afterword

This book is not intended to transform the young generation into 
know-it-all investors or business tycoons; the main goal is to present 
basic and important information to help develop financial 
responsibility and thereafter, encourage good financial practices. This 
aim can only be achieved by understanding the importance of learning 
the value of money, through learning how to make money, and 
through learning how to manage money in different ways. 

What you do with your money is totally up to you. What matters more 
is not the goods and services you buy to make you look and feel good, 
but how you use your money to make you a better and smarter person. 

Knowing the importance of managing your personal finance and 
using this financial knowledge to save for unexpected expenses, 
manage credit and debt, set realistic budgets, apply for loans, and 
invest, is essential to providing a better life.  

Arab Monetary Fund, herewith, aims to raise the young generation's 
financial awareness, who are potentially the future leaders, 
economists, and ultimately the person who will strive to establish 
better financial practices required to meet and achieve the vision of 
the Arab countries. 
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 خاتمة

يعرفونن يمحترفمستثمرينكيف يصبحونالنشئ النشئ التعليمإلىالكتابهذايهدفال يعرفونن يمحترف   شيء كل  محترف
بل  .  أعمالأصحاب  أن يكونوا    أو  عن التمويل بل  .   أساسية    معلومات   معلومات     تقديم  تقديم  هو  الرئيس  الهدف    .  

،جيدة  مالية  ماليةعادات  اكتساب  على  لديهم،  ومساعدتهملديهم،  ومساعدتهم  لديهم،    لديهم،    المالية  المسؤوليةالوعي و    لتنمية  لتنمية  ومهمة ،جيدة     
وفهم  على  ومساعدتهم وفهم     .مختلفة    بطرق  بطرقستخدامهإ  وأ    تحقيقه  تحقيقه  يمكن  يمكنما  و  والمال،  وأهمية    وأهمية      قيمة  قيمة  تعلم  

ً  لك    متروك  متروك  أمر    بأموالك  بأموالك  تفعله  أن    تود  تود  ما أموالك   استخدام  كيفيةكيفية  كيف  كيف  المهم معرفته  ولكن  ً،تماماً،تماما
يجعلك  واستثمارها   يجعلك  واستثمارها  بما  يجعلك  شخصواستثمارها  بما  يجعلك  شخصبما  األموال  ًذكاًءذكاء  وأكثر  أفضلًاًشخصاشخصاً  بما  إدارة    إدارة   أهمية    معرفة  معرفة  .في 

    متوقعة  متوقعةغير  أية مصروفات    لتوفير  لتوفير  دخارلال   المالية  المعرفة  هذه    واستخدام  واستخدام  الشخصي  التمويل
،والديون  االئتمان  إدارة  وأ  ،مستقبالً ،والديون     على     للحصول  للحصول    بطلب   بطلب التقدم  وأ  ،  واقعية  واقعية  ميزانية  ميزانيةأو وضع    
.أفضللحياةمنهامنهامنهبدالوكلها أمور ،االستثماروأقروض

فئة الشبابلدى  لدى  ل  المالي   الوعي  زيادةإلى    من خالل هذا الكتيب يسعى صندوق النقد العربي
يصبحونس  الذين يصبحونس   في مجتمعاتهم       فاعلين  ،مستقبالًمشاركين  في مجتمعاتهم   فاعلين  ،مستقبالمشاركين  في مجتمعاتهم   فاعلين  حاوليو  مشاركين  حاوليو   في       في  توجيهالمساعدة  في  توجيهالمساعدة    المساعدة 
الرؤ  الذي  األفضل  المالي  التفكير  إلىهم  عقول إلى تحقيق  المستقبلية االقتصادية    يةيقودهم 

 .للدول العربية
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    تغيرت   تغيرت     كيف   كيف   الحظ   و  و  في السوق المالية في دولتكم  الشركات    بعض  بعض  على    نظرة  نظرة  إلقاء  حاول
 .2020  إلى 2015 بين األعوامأسعارها

ـــاالستثم ـــاتـــاتتحديـــتحديـــتحدي ـــاالستثم  ــــس فيـــارـــاراالستثم  ــــس  ـــةـــةوق األوراق الماليـــوق األوراق الماليـــــــوق األوراق الماليــــوق األوراق الماليس 

قناةبمثابة    سوق األوراق الماليةيعد  يعد  يُ قناةبمثابة     االستثمار  لكن،  الجيد  المال  لكسب  للمستثمرين    ممتازة  ممتازة    
حتويي  األسهم    سوق  سوق  في حتويي   إلى  تحتاج  و  و  األموال،  لخسارة  احتمال    وهناك  وهناك  عالية،    مخاطر  مخاطر  على    

.سهمأيفياالستثمارقبلالبحثمنالكثيرإجراء

ً  الشركة    تحقق  تحقق  ال   عندما  السهم  سعر  ينخفض ًأرباحا   عمالء   الشركة    تخسر   تخسر   عندما  أو    جيدة،   جيدة،   ًأرباحا
.منافسيهاصالح ل

. وخدماتهامنتجاتهانجاحومدىالماليوتاريخهاالشركةطبيعة عمل تعرفأنًأوالً  أوال  أوالً  يجب

الشركات المدرجة في البورصة المكان الذي يتم فيه بيع وشراء أسهم أو حصصالمكان الذي يتم فيه بيع وشراء أسهم أو حصصالمكان الذي يتم فيه بيع وشراء أسهم أو  - سوق األوراق المالية
مشروع تجاري. وحدة ملكية في  -حصة
يمكن تداولها. يمكن تداولها. يمكن تداولماشركةحصة من ملكية  -السهم

أو أكثر في شركة أو أكثر في شركة أو أكثر في شركًواحدًا  واحدا  واحدًا ً سهماًشخص أو مؤسسة تمتلك سهماشخص أو مؤسسة تمتلك سهماًشخص أو مؤسسة تمتلك  - المساهم
األسهم للمستثمروبيعبشراءلهاالمصرحالشركةأو  الشخص - وسيط األسهم المالية
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  (  من(  من(  في المائة  25×    سهم  2)  ئةفي الما  50    يمثالن  يمثالن    سهمين  سهمين  على  ليلى  حصلتبعد االتفاق  
كل     بينما  بينما  الشركة،   الواحد   السهم  يمثل.  و.  و.    منهما  منهما  لكل  واحد     سهم  سهم  على    ومريم  ومريم    يوسف  يوسف    من  من  حصل

.من ملكية المشروعفي المائة 25

ً " كيك كورنر"مشروع حققالعام،نهايةفي ً " أرباحا " أرباحا إد. 300 قدرهاًأرباحا

المزيد  لشراء  .إد.   100  استخدام    ومريم  ومريم    ويوسف  ويوسف  ليلى  قررت
المالكعلى  .إد. 200 البالغةالمتبقيةاألرباحوتوزيع،اللوازم

أربعة   لوجود  ًنظًرنظرا)  أجزاء  أربعة  على  .إد.  200    مبلغ  مبلغ    تقسيم  تقسيم  يتم
. إد. 50 علىسهمكليحصلبحيث،(الشركةفيأسهم

المائة  50  تمتلك  ليلى  ألن  ًنظراًنظراًو فإنها   الشركة،   في     سهمين  سهمين  أو  في 
  .إد.  100 علىتحصل

ً  يمتلكمنهماكلألن .إد.  50على ومريميوسفمنكل   بينما يحصل ً  سهما  سهما  ً.اًاًواحدًسهما

باالنضمام اًمهتم". بات". بات". كيك كورنر"مشروع    نجاح  نجاحعن    حمدان  حمدان    سمع   سمع أشهر،    بضعة  بضعةبعد باالنضمام امهتم باالنضمام اًمهتم إلى  ً
ًأي    جزئي  جزئيكمالك  الشركة ،ضا ،ضاأي ًأي ً  سهم  سهم  شراء  شراء  فعرضفعرضف  ً،ضا إد.  1,000    مقابل  مقابلالشركة    من  منًاًاً  واحد  واحد ً اًسهماسهما إد.     لكن  و  و.  

. عرضهقبلالمالكينمنأحدال

ً . إد. 1,200 إلىعرضهحمدانزادً،الحقاً،الحقا

. حمدانإلىواحد  سهموباعتالعرضمريمقبلت

. المشروعبنجاحًجداً  جدا  جداً  أصبحوا شركاء وكانوا سعداءأصبحوا شركاء وكانوا سعداءأصبحوا شركاء وكانوا وحمدانويوسفىليلىليلى

كي  ل  أموال  إلى  شركة ما  تحتاج  تحتاجعندما كي  ل   تنمو،   تنمو،كي  ل   للمستثمرين،  للمستثمرين،  الشركة  من  جزء   جزء   بيع  بيعللمالك    يمكن  يمكنكي  ل
    مستقبل   مستقبل   ولها    مربحة  مربحة  الشركة  كانت  إذا.  الحصص  أو  األسهم    يشترون  يشترون  الذين   األشخاصوهم  
  السهم علىالطلبفكلما زاد . أسهمهاالمستثمرينمنالمزيديشتريأنالمرجح  فمنواعد،
 .لألعلىسعرهفعتسير

بقيمة فيما بعد    أسهمه    بيع  بيعهو    سوق األوراق المالية  سوق األوراق المالية    في  في  يستثمرماًاًشخصاشخصاً  شخص    يجعل  يجعلالذي  السبب بقيمة فيما بعد       
  ، ""كيك كورنر  قصة  في  الحال  هو  كما . )شرائها أول مرة    مقابل  مقابل  دفعه  الذي  السعر  تفوق
ً    مريم  مريم  حققت  .إد.  200    بمقدار  بمقدار    يزيد  يزيد  ما    وهو  وهو  ،.إد.  1,200    مقابل  مقابل  أسهمها    باعت  باعت  عندما  ًربحاًربحا
  في   المحققة  األموال    من  من  األكبر   الجزء    يكون  يكون  ما  ًعادةًعادةً  (..إد.  1,000    بمبلغ  بمبلغ  شرائها إياها  عن

 . األسهمأسعارارتفاعخاللمنسوق األوراق المالية

.إد. 300 

  من   من   المزيد
 .المالك

  أربعة 

فإنها 
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ســـوق األوراق الماليــة.6
إذا   المالية  األوراق  سوق  كلمة  سماع  المألوف  من 

كان والداك يشاهدان األخبار!

تحدثنا في السابق عن خيارات االستثمار ألموالك، 
هناك خيار آخر يمكنك من خالله استثمار األموال، 
إيداع   جانب  إلى  المالية،  األوراق  سوق  وهو  أال 

. أموالك في أحد البنوك لتنمو

اسم   ًأحيانًاأحياناأحيانا عليه طلقيطلقيُطلق الذي المالية، األوراق سوق
أسهم الشركات."البورصة"، هو مكان يمكنك من خالله شراء وبيع

يمث فالسهم هو جزء من ملكية شركة ما  وفالسهم هو جزء من ملكية شركة ما  وفالسهم هو جزء من ملكية شركة ما   تداوله.  السهم حصة ملكية في الشركة.  يمكن السهم حصة ملكية في الشركة.  يمثل  يمثل 
الشركة. لتلك ًجزئيًاجزئياجزئيًا ًمالًكامالكامالًكا تصبح فإنك ا،سهما،سهًما، تشتري فعندما

  1,000اقترضت من البنك    التيالتيال  ليلىالقصة القادمة عن    ،يشبه مفهوم كيفية عمل البورصة
" "كيك كورنرأسمتهوهو مخبز الصغيرلتبدأ مشروعها  .إد.

"كيك كورنر" ليلى هي المالك الوحيد لـمخبز   "كيك كورنر"    من    من    في المائة  100، وهذا يعني أنها تمتلك  " 
و"كيك كورنر"أصبح    ،المشروع.  بعد عام واحد فقطالمشروع.  بعد عام واحد فقطالمشروع.    أسهم ًشهيراًشهيراً الزبائن يحبون  بما  ًمخبزاً  مخبزا  مخبزاً

فرنين   لشراء    بحاجة  بحاجة  أنها  ليلى    وجدت  وجدت  الكعك، تبيع ليلى جميع الكعك الذي تخبزه كل يوم.
كعالكعلىالمتزايدالطلببسببآخرين كعالك . الطلباتلمواكبةالك

    تريد   تريد   ال   ألنها   ولكن  ،XYZ    بنك   بنك     من  من  آخر  قرض  على  للحصول    بطلب   بطلب   التقدم  فيليلى    تفكر
  أعمالها  في  االستثمار  إلى    ويوسف،  ويوسف،    مريم  مريم  ،أصدقائها  ليلى  دعت  الفوائد،    من  من  المزيد  دفع

للمشروعجزئ    مالكين  مالكين    يصبحا  يصبحا  وأن  التجارية ً للمشروعجزئ ً للمشروعجزئ للمشروعجزئ للمشروعجزئيا للمشروعجزئ ً للمشروعجزئ للمشروعجزئيا ً   سوف    سوف      ويوسف  ويوسف    مريم  مريم  أن  على  تفق جميعهم. اللمشروعجزئ
ً  نيستثمرا ًمعا .الجديدينالفرنينالفرنينالشراءفيليلىلمساعدةهذا المشروعفي .إد.1,000ًمعا

يس  استثماراتهما،    مقابل  مقابل  في يس   حصل   حصليس لكل    بالمائة  بالمائة  25    بنسبة  بنسبة  ملكية  على    ويوسف  ويوسف    مريم  مريم    من  من  كل   يس
ل(  مال(  مال(    ويوسف  ويوسفمريم  )  )  المستثمرون  هؤالء    يصبح  يصبح  بذلك  بذلك.منهما جزئيين ًكاً هؤالء المالك  .  للشركةللشركةًكا

" عليهم طلقيطلقيُطلق الشركة من . في الشركة"المساهمين"" أواألسهمحامليلجزء

متقس   بذلك    بذلك    فإنها    ومريم،  ومريم،  ليوسف  "كيك كورنر"  نصف  ليلى    تبيع  تبيع  عندما متقسبذلك   متقِسبذلك   إلى  الشركة    ملكية  ملكية   متقس ِ
.متساويةأسهمأوأجزاءأربعة

ً   أسهم من في المائة 50 أونصفتمتلكتزال الفإنهاالشركة،أن تبيع  ليلىقررتإذاًالحقاًالحقا
 ."كيك كورنر"
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التحكم    يمكن  يمكن  ال  ديون  لديه  الذي  الشخص  جبريجبر  ي  يُجبر  قد  البلدان،     من   من   العديد  في.  و.  و.  بالسجن  للبنوك
.  ــهــهإفالســإفالســإفالس  إعالنعلىفيها

،    به  به  المدين  الدين  سداد  علىًاًاً  قادر  غير  الشركة  أو  الشخص    يصبح  يصبح  عندما  هو  ــــالســــالساإلف ــــاإلف ــــاإلف 
 . األمدطويلةضارةآثاراإلفالسإلعالنو

المعلومات    في  اإلفالس  تسجيل أعلن    ةالخاص  االئتمانيةاالئتمانيةاالئتمانسجل  الذي    قد   ،إفالسهبالشخص 
زيادةيحمله    أو  ،جديدة  قروض   على  الحصول    من  من  يمنعهيمنعهيمنع زيادةيحمله     حتاجيس  التي  الفائدة  معدالت     حتاجيس     إلى    

 . جديدقرضعلىللحصولدفعها

عقدةُمعقدةم  عملية  اإلفالس  عملية إشهارتعتبر   أن    التي  الثمينةالثمينةالثمين  األوقاتوتحرم من    ومكلفةومكلفة  وم  وُم  ُ مكنيمكن  ي  يُمكن
مع عائلتسعيداًيقضيها الشخص مع عائلتسعيدا   مع عائلتسعيداً   ه ً ه مع عائلتسعيدا أو في عمله. أو في عمله. أو في عملمع عائلتسعيدا

صرف  – اإلنفاق الزائد صرف  –  من الدخل أموال أكثر  – 
فيها  - اإلفالس فيها  -  علن  -  علن  -  يُ  -  ي  -  علنيعلن  -  علن  -  ي  -  علن  -  حالة  -  حالة  -  قانوناً  -  قانونا  -  على سداد ًاغير قادرماأو شركةًشخصاًشخصاًأن ًقانوناً  -  على سداد ًا .ديونهمً

إلغاء الدين كله أو بعضه  - العفو
للشخص املخص    -  االئتمانيةاالئتمانيةاالئتمان  المعلومات  تقرير االئتماني  الوضع  و  ، لتاريخ  لتقييم  عادة  االئتماني  يستخدم 

للشخص 
: األموال التي تساهم بها للحكومة للمساعدة في دفع تكاليف المشاريع الحكومية والخدمات العامة الضريبة
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عوالتوس  للنمو  للنمو  االئتمان،    والحكومات  والحكومات،الشركات  تستخدم عوالتوس       للشركات   للشركات     يمكن  يمكناالئتمان،  خالل  .  من.  من.   عوالتوس   
السيولة    نقص  نقص    من  من  الرغم  على  الضرورية    والمواد  والمواد  اللوازم  لشراء  األموال  على  الحصول
    والمعدات  والمعدات  المصانع  شراء  مثل  الضخمة،   الشراء  لعمليات  االئتمان  يستخدمونفهم  .  النقدية

قتحق   أنهاحيث قروضهاالشركاتو تسددو تسدد. و . و . والمركبات قتحق       ً ً  ربحا  ربحا ً.ربحا

  المشاريع     تكاليف  تكاليف  لدفع(  القروض    يسمى  يسمى  الحالة  هذه  في)  االئتمان  الحكومة  تستخدمكذلك  
  ديونها   الحكومة  تسددو.    والمباني  والمباني  ،  والممرات  والممرات  ،والجسور  ،الجديدة  الطرق  مثل  الكبيرة
.الضرائبمنتجمعهاالتيباألموال

دفعها  ي  التي  األموال  هي  الضريبة دفعها  ي   المشاريع    تكاليف  تكاليف  دفع  في  للمساعدة  للحكومة  المواطنون  
  والمستشفيات   والمكتبات  المدارس  مثل)  العامة    والخدمات  والخدمات  الكبيرة  الحكومية

(....إلخوالمتنزهات

اءــــ األشي.  ب اءــــ األشي حول السلبيـــة  ــــ األشي حول السلبيـــة   ان ـــ االئتم  السلبيـــة   ان ـــ االئتم  ـــ االئتم 
اراًضا    يكون  يكون  قد  أنهأنهأن  إال  الناس،     من  من  الكثير    يفيد   يفيد   االئتمان  أن    من  من  الرغم  على ارا   اراً   أيضً أيضارا ارا ارا ً أيضارا ارا ً أنه  .  تذكر.  تذكر.  ارا
فائدةمقابل  االئتمانعن طريق      تشتريه  تشتريهما  كل  سداد  يجب فائدةمقابل       الوقت   هذا.  المستقبل    في  في  ما    وقت  وقت  في  في    
 .نهائيةمواعيدهناك،فيه السدادتريدوقتأيفيفقطوليس،المستقبلفيحددمحددُمحدد

ًجداً  جدا  جداً    كبيرة  كبيرة  الديون  فيه    تصبح  تصبح    وضع  وضع  إلى  صحيح    بشكل  بشكل  االئتمان  استخدام  عدم    يؤدي  يؤدي  أن  يمكن
أن  (  يمكن(  يمكن(  ديونك)    به  به    تدين  تدين  ما.  السيطرة  عن  وخارجة
  دفع  دفع  عليك    يتعين  يتعينألنه  سداده    يمكنك  يمكنكمما    أسرع  أسرع  يتراكم
، كما اقترضتهاالتي  األموال   استخدام    مقابل  مقابل  فائدة
" المقترضين"    اإلنفاق   اإلنفاق     في  في    اإلفراط  اإلفراط    يضع  يضع  أن  أن  يمكن
،  السداد    مواكبة  مواكبة  فيه  عليهم    يصعب   يصعب   وضع  في
  المحدد،     الوقت  الوقت    في  في    به  به  يدينون  يدينون  ما    يدفعون  يدفعونال  عندماف

  القيمة القيمة  القي القي  الممتلكات  فقدان  إلى  ذلك    يؤدي  يؤدي  أن  يمكن
.يمتلكونهاالتي

  في أموالكتسددولماالئتمانيةبطاقتكاستخدمتإذا
  القروض   سداد  عدم    يؤدي  يؤدي  أن  أن  .  يمكن.  يمكن.    كبيرة  كبيرة  مالية  ماليةلمشكلة    تتعرض  تتعرضفقد    وبالكامل،  وبالكامل،المحدد  الوقت
.الجيدة المقترضسمعةتدميرإلى

  انهيار  إلى  االئتمان  إدارة  سوء   و  واإلنفاق     في  في  اإلفراط    فيها  فيها    يؤدي  يؤديالتي  األوقات    من  منالعديد  هناك
أكما  .  األسرية  العالقات أكما  .     القروض   سداد  عدم  علىالشخص    عاقبيعاقب  ي  يُعاقب  الحاالت،    بعض  بعض  فينه  .  



أساسيات التمويلأساسيات التمويل

13

ـــان ـــان االئتمـــاالئتمـــاالئتم.5
تتذكر البطاقة البالستيكية التي سأل يوسف والدته أن تدفع بها هل  

هل   المال؟ عن تشتريبدالً والدتك  دون     من  من  رأيت  البقالة 
مع  تغادر  ثم  الصراف،  أمام  بطاقة  تمرر  نقود؟  استخدام 

ن".االئتما"بطاقة سمى تهذه البطاقةمواد البقالة. 

االئتمان هو اتفاق بين المقترض )في المثال أعاله، األم(  
يحصل فيه المقترض على شيء ذي ،  والمقرض )البنك(

ويَ المستقبلويعويِعقيمة في  بدفعه  المستقبلعد  في  بدفعه    للمقترض  االئتمان  .   يسمح.   يسمح.   عد 
  وتأخير،الفورعلى   الخدماتأو  السلع   أواألموال  علىبالحصول

.المستقبلفيماقتولالمدفوعات 

األصليقيمة  ال    من  من  أكثر  االئتمان  مبالغتسديد  ل  اإلجمالي  المبلغ    يكون  يكون  ما  ًعادةًعادةً األصليقيمة  ال ةال ةاألصليقيمة   يتال  األصليقيمة   يتال دفعتهادفعتهادفعته  ال
االحتياجات، األموال  ستخدام  با  با  السماح    مقابل  مقابل  فائدة  عليك    يفرض  يفرض  ُقرضلُمقرضلما  ألن  لشراء 

 .المقترضة

االئتمان    يكون  يكونقد.    لعمالئهم  لعمالئهم  االئتمان  خدمات  المقرضون    بها  بها  يقدم  يقدمالتي  الطرق    من  منالعديد  هناك
. أراضيأو،سكنية قروضوأ،سياراتقروضوأ،ائتمانبطاقاتشكلعلى

ـــاألشي. أ ـــاألشي. أ حول اإليجابيـــة ـــاءـــاءاألشي. أ حول اإليجابيـــة  ـــانـــاناالئتمـــاالئتمـــاالئتم اإليجابيـــة 

    يكفي   يكفي   ما  الناس  لدى    يكون  يكون  ال  عندما.  االئتمان  استخدام    حول  حول  الجيدة  األشياء     من  من  العديد  هناك
    باستخدام   باستخدام     ويريدونها  ويريدونها    يحتاجونها  يحتاجونها  التي  األشياء  على  الحصول    بإمكانهم  بإمكانهم    يزال  يزال  ال  النقود،  من

المستقبلمتاحالماليصبحعندما( بها يدينونالتياألموال )ديونهمسدادثماالئتمان في ًمتاحامتاحاً . ًا

هذا .  المستقبل  في  المتوقع  دخلهم    مقابل  مقابل  األموال  باقتراض  لألشخاص  ًأيًضاأيضاأيضا  االئتمان  يسمح
    شراء   شراء للعائالت    يمكن  يمكن.  باالئتمان،.  باالئتمان،.    سيارة  سيارة  أو  أو    منزل  منزلمثل  الثمن،    باهظة  باهظة  أشياء  أشياء    شراء  شراءعند    جدًا  جدًا  مفيد

.العمل  إلىللذهابالسياراتشراءللناسيمكنو،منزل

ًناًوأما  مالءمةً  أكثر  الشراء  االئتمان  يجعل   إحضار   عليك    يتعين  يتعين  ال  االئتمان،     بطاقات  بطاقات  معف.  ًنا
. السفرعندخاصةمعك،النقودمنضخممبلغ

تزودك و.  الذكي  هاتفك  خالل    من  من  أو  اإلنترنت   عبر  والخدمات  السلع    شراء  شراء  االئتمان  لك  يتيح تزودك و.     .  
 .بهتدينومادفعته  وما  وما  أنفقتهلماجيدبسجلالمقرضين  من  من  تتلقاهاالتيكشوف الحسابات
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فائدة     بمعدل  بمعدلاألموال  يقرض البنكيقرض البنكي. ي. يُأموالك التي تودعها فيهاأموالك التي تودعها فيهاأموالك التي تودعها فيه    طريق  طريقعن  األموال  البنوك  تجني
. لكيدفعهمماأعلى

البنك  ليلى  اقترضت  إذا البنك  من    XYZ    بنك  بنك  استخدم.  لمخبزها  جديد  فرن  لشراء  .إد.  1,000    من 
. ليلىإلىوأقرضهاسابقوقتفيحمدانأودعهاالتياألموال

،ةمقترضليلىأصبحتهنا،ف ،ةمقترض ًضاًضاً.قرمقرُمقر  XYZبنكأصبحبينمامقترض

األموال  استخدمت  إذا   ستدفع    فكم  فكم  ليلى،   على  في المائة  7    بنسبة   بنسبة   فائدة  XYZ    بنك  بنك  فرض  إذا
؟ سنةلمدةالمقترضة

ً  المذكورةالصيغةنفسباستخدام ،سابقا ،سابقا     ً :يليكماالفائدة  معرفة  معرفة  يمكنكً،سابقا

سنة×في المائة 7 × .إد. 1,000=  الفائدة

 .إد. 70=  الفائدة

.XYZبنكإلى .إد.  70 ليلىستدفعالعام،نهايةفي

و ههذا    د.أ.  70  مبلغ و ههذا   المعاملة  هذه    من  من  البنك    يجنيه  يجنيه  الذي  الربح     مقدار  مقدار  ما  إذن .  للبنك  إيرادات  ههذا  
البسيطة؟

:الربحتحقيقلكيفيةاألساسيةالصيغةمااستخديمكن 

المصروفات - اإليرادات=  الربح

  .إد. 40=   حمدانألرباحمدفوعة .إد. 30  - ليلىمنفائدة .إد. 70=  الربح

، .  بك  بكالخاصة  الودائع    باستخدام  باستخدام  األموال    بجني   بجني البنك     قيام  قيام  لسؤالك عن  كيفيةلسؤالك عن  كيفية  لسؤالك عن    لسؤالك عن      بسيط  بسيط  توضيح  توضيحهذا
الذين  العمالء    من  من  والعديد  البنك  في  أموالهم    يضعون  يضعون  الذين  العمالء     من  من  العديد  لديها  فالبنوكفالبنوكف

. البنكمناألمواليقترضون

المال  استخداممقابللمبلغ المدفوعا – الفائدة
البنك فياألموال  وضع - يداعاإل
المستثمر للمالاألصليالمبلغ - صلاأل

المال استخداممقابل  المدفوعةالمئويةالنسبة - الفائدةمعدل
االقتراض أولالستثمارزمنيةفترة - المدة

البنك فياألموالتضعمؤسسةأوشخص - المودع
الوقت منلفترةآخرشخصأموال  تستخدممؤسسةأوشخص - المقترض
شخص - ُالُمقرضالمقرضالُمقرض شخص -  . ربحتحقيقأجلمنالمالتقرضمؤسسةأو - 
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ــ وة المال ــ وة المال قــقــق.4
!أ. دع أموالـــك تعمــل مــن أجلـــك

يمكن أن تنمو األموال بمرور الوقت عند إيداعها في بنك 
ما بسبب الفائدة التي يمكن جنيها. والفائدة هي األموال 

باستخدام  يدفعها البنك إليك نتيجة سماحك لهالتي 
.أموالك في أعماله

تحتاج إلى معرفة ثالثة أرقام لمعرفة مقدار الفائدة  
:التي تقدمها البنوك

األصل )المبلغ األصلي لألموال المودعة في  •
البنك(

.)السعر المدفوع مقابل استخدام األموال ويظهر كنسبة مئوية()السعر المدفوع مقابل استخدام األموال ويظهر كنسبة مئوية()السعر المدفوع مقابل استخدام األموال ويظهر كنسبة معدل الفائدة السنوي•
.المدة )مدة بقاء األموال لدى البنك(•

للحصول على مقدار الفائدة المكتسبة كالتالي:للحصول على مقدار الفائدة المكتسبة كالتالي:للحصول على مقدار الفائدة المكتسبفي بعضهايتم ضرب هذه األرقام الثالثة 

= األصل × معدل الفائدة × المدةالفائدة 

  XYZ .من مدخراته في بنك.إد. 1,000لنفترض أن حمدان أودع 

.  سنويا  سنويافي المائة 3هذا البنك يدفع فائدة 

ما مقدار الفائدة التي سيحصل عليها في سنة واحدة؟ ما مقدار الفائدة التي سيحصل عليها في سنة واحدة؟ ما مقدار الفائدة ال

سنة 1× في المائة 3× .إد. 1,000الفائدة =  سنة 1 1 

.إد. 30الفائدة = 

،كبيراًيبدوالمبلغوهوفي السنة .إد. 30مبلغ حمدانسيكسب ،كبيرا     سيكسبهالمالمنكمولكنً،كبيراً  
ًطبعاً   طبعا   طبعاً   سريره؟تحت.إد.1,000البالغةبمدخراتهاحتفظ  إذاالسنةالسنةالغضونفيحمدان
 !صفر

. المال  من  من  المزيدسيكسبالبنك،  فييودعهالذيللمبلغحمدانزيادةمع

ـــيعم ـــالـــالالمـــالمـــالم. ب ـــيعم  لآلخريـــ لـــ ليعم  لآلخري ل أيضا   نــ  نــ  نلآلخريــلآلخريــ ل أيضا  ن !  أيضا   ن

لها  لديها البنوكهل    لديها البنوكهل  نهاية ال أمواال  لديها البنوكهل    لديها البنوكهل   نهاية ال أمواال   لديها البنوكهل  نهاية ال أمواال  لديها البنوكهل  نهاية ال أمواال   لديها البنوكهل " لها نهاية ال أمواال " سؤال دائما ما نسمعه من معظم الشباب. " سؤال دائما ما نسمعه من معظم الشباب. " سؤال دائما ما نسمعه من ؟ نهاية ال أمواال
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ً.اًربحاربحاًربحالشركةتحققالمصروفات،إجماليمنأعلىاإليراداتإجمالييكونعندما

كالماَلكالماَل  أن    يعني  يعنيالمربحالمربحُالُمالم  فالعملفالعملف   األعمال     وتوسيع  وتوسيع  لتنمية  لتنمية  الربح  استخدام  يمكن.  و.  و.  المال    يكسبون  يكسبونَ
.وغيرهاالتجارية

أثناءو.  لخسارة  لخسارة    تتعرض  تتعرض  الشركة  الشركة    فإن  فإن    اإليرادات،  اإليرادات،    من  من  أكبر  أكبر    المصروفات  المصروفات    تكون  تكونعندما أثناءو     الخسارة،  الخسارة،    
فقد  للخسارة،  التعرض  في  الشركة  استمرت  إذا.    تأتي  تأتي  التي  األموال    من  من  أكثر   أموال  تنفق 

. العملإيقافإلىالمالكيضطر

األموال المستلمة مقابل العمل   - الدخل
مبلغ من المال يدفع للموظف كل شهر - الراتب
نشاط صناعة أو شراء أو بيع السلع أو تقديم الخدمات مقابل المال  - العمل

شخص يعمل لدى شخص آخر أو لدى شركة مقابل راتب  - الموظف
أجر: فرد أو شركة لديها موظفين فرد أو شركة لديها أشخاص يعملون مقابل - صاحب العمل

األموال التي يتم تحقيقها من األعمال التجارية، من خالل االستثمار، وما إلى ذلك، بعد دفع جميع    -  الربح
التكاليف والمصروفات 

األموال التي يتم جنيها أو دفعها إلى شركة أو مؤسسة  - اإليرادات
مبلغ من المال يجب إنفاقه بشكل منتظم خاصة لدفع ثمن شيء ما مبلغ من المال يجب إنفاقه بشكل منتظم خاصة لدفع ثمن شيء ما مبلغ من المال يجب إنفاقه بشكل من - المصروفات

الفشل في االحتفاظ أو االستمرار في الحصول على شيء ما - الخسارة



أساسيات التمويلأساسيات التمويل

9

كيــف يمكننــا كســب المــال؟.3
العديد  .  يمكن.  يمكن.  المال  على  للحصول  دخل   مصدر    مصدر    إلى  الناس  يحتاج أشكال   تلقي  أشكال   من    الدخل     من 

عي أو نشاط زراعي أو صنانشاط زراعي أو صنانشاط زراعي أو ص  عمل    وجود  وجود    ناتج عن  ناتج عن  ربح    بمثابة  بمثابة  ي كوني كون  ي   ي   أن    يمكن  يمكن  أو  كالراتب
. المختلفةالدخلمصادربعض. وهناك. وهناك. تجاري

 (أو شركة الراتــب )عند العمل لدى شخص ما.أ

  على   الحصول  خالل    من  من  المال  البالغين    معظم  معظم  .  ويجني.  ويجني.  المال  لكسب  عمل  إلى  بحاجة  نحن
  الذي   الشخص    يسمى  يسمى    بينما  بينما  ،"الموظف"    يسمى  يسمى  ، وهذا ماما  شخص  لدى  العمل  عند  وظائف
 .حكومةأوشركة أوفردًاالعملصاحبيكونقد. "العملصاحب" الوظيفةيوفر

اختيار  عند  العمل  لصاحب  إنجازه    تم  تم  الذي  العمل    مقابل  مقابل  كدفعة  ًراتبًاراتباراتبًا  الموظف     يتلقى  يتلقى  ثم
  .الوظيفة

  المال    مقدار  مقدار  فقط  وليس    به،   به،     تقوم  تقوم  الذي  العمل    بنوع  بنوع    تستمتع  تستمتع  أن  أهمية  ،ذلك    تتذكر  تتذكر  أن  عليك
 .تجنيهالذي

) حالربـــالربـــالرب.ب ) حـــ لحسابك الخاص العمل عندـــ لحسابك الخاص العمل  ( الخدمات  أو السلع تقديمفي العمل 

ً  ًنشاًطانشاطانشاًطا  أو ً متجراً  متجرا  متجراً    يمتلكون  يمتلكون  الذين  األشخاص ً  تجاريا  تجاريا ً  أو ً تجاريا   العمل   خالل    من  من  المال  يكسبون ً مطعماًمطعما
الشخصي شركة،    عمل  صاحب  لدى  العمل    من  من    بدال  بدالً  لحسابهم    بمسمى    بمسمى    إليهم  يشاروأو 

الخاص" لحسابهم  خالل     من  من  المال  يكسبون.  و.  و.  "الحرة  األعمال  أصحاب"  أو  "العاملين 
. يمتلكونهاالتياألعمالمن  ربح  ربح  تحقيق

من إجمالي اإليرادات.المصروفات خصم طريقعنالربحتحديد مقداريمكن

اإلي=  حالربــــــالربــــــالربصافي  اإلي=  حــــــ ـــــــــــ ـــــاإلي=  ح المصروفـــــات -  ـــــراداتـــــراداتاإلي=  ح

السلع    بيع  بيع    من  من  الشركة  تحققه تحققه تحق   الذي  الدخل  هي  اإليرادات
.الخدماتأو

  إدارة   على  إنفاقها    يتم  يتم  التي   األموال  هي  المصروفات
لشراء   المكتبية،  والمستلزمات  ،الخام  الموادالمشروع 

. الموظفينرواتبودفعواإليجار،والمعدات،
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ًكبيًر  كبير  كبيرا؟  ًقاربًاقارباقاربًاأومزرعة شراء تاجرأراد   إذايحتاجهالذي الذهب مقدارتتخيلأنيمكنكهل

وهي  أسهل    طريقة  طريقة  التجار  وجد مثل  آخر  شخص    مع  مع  ذهبهم  ترك، 
بنكنوت  وإصدار  لحفظه،  )البنك(  المصرفي على     مكتوبة  مكتوبة  أوراق 

.لديهمالمحتفظ بهالذهبمقدارتوضحالورق

  الذهاب     خيار  خيار  يقبل هذه األوراق  الذي  الشخصويكون لدى  
ظاحتفاال  أو  ومبادلتها  بالذهب،ومبادلتها  بالذهب،  ومبادلتها    ومبادلتها    (البنك)  المصرفي  إلى ظاحتفاال     بها   بها   حتفاال

. أخرىلمعامالتلمعامالتل

لبِقَوقد   لبق .   والخدمات  والخدمات  للسلع    كمدفوعات  كمدفوعات  األوراق  هذه  التجار  ق
،بانتظام  تداول  تداولأدوات  الورقية  العمالت  أصبحت  لذلك،  نتيجة ،بانتظام     إلى  أدى  مما  
  .اآلنبالنقوديسمىماإنشاء

    من     من   قطعة   أو     معدنية   معدنية   عملة  أو   صدفةصدفةص   تكون  أن  ا، حيث يمكنا، حيث يمكن ا، حيث ي ذاتها، حيث يذاتها، حيث ي   ذاته  ذاته  حد  في  فعلية  قيمة   لهالها  له  له  ليس  النقود
ك  وسيط ك  وسيط :  ك:  ك:  اوظائفه    من  من  قيمتهاقيمتهاقيمته  النقود   وت ستمدوت ستمدوت .  تنبع من قبول الناس  لهاتنبع من قبول الناس  لهاتنبع من قبول الناس    ة  رمزية ة  رمزية قيمة  قيمة  قيموإنما  لها  وإنما  لها  وإنما    ، الورق
. للثروة ومستودع  قياس   ووحدة للتبادل

    سعر   سعر   تقدير  في  وت ساعدوت ساعدوت   ،  مباشر  مباشر  غير  بشكل   والخدمات  السلع  في  بالتداول   لألشخاص  النقود  ت سمحت سمحت 
  أو   جيبك  في  أي  حوزتك،  في     رقمي  رقمي    مبلغ  مبلغ    مع  مع  تتوافق  والسنت   بالدوالر   المكتوبة   األسعار)  البضائع
. الطويل المدى على   ثرواتهم لحفظ    ثرواتهم لحفظ   وسيلة  لألفراد  روف كما ت  لألفراد  روفكما ت  لألفراد  روف (. كما ت (. كما ت (. محفظتك

    النقود   النقود     لطباعة  لطباعة    المستخدم  المستخدم  نفسه  الورق  كما أن    كما أن    بالذهب،  بالذهب،    مدعومة  مدعومة كلي اكليا  كلي  كلي ا ا تعد    لم  لم  اليوم  اليوم    نستخدمها  نستخدمها  التي  النقود
  .برأيك"   قيمة؟  قيمة؟  ذاتنقودكتظل   لماذا ". إذا  ت لماذا ". إذا ت لماذا ". إذا ذكر  تذكر  تذكر   قيمة  قيمة  لهليس

الضمانوتضمن الحكومات قيمة النقود للحفاظ عليها.   الضمانوتضمن الحكومات قيمة النقود للحفاظ عليها.   يساعدو.    معين  معين  شرط  شرط    بتحقيق  بتحقيق  الوعد   هو   تضمن الحكومات قيمة النقود للحفاظ عليها.   يساعدو.       نظام   نظام   .  
. نقودنا وقيمة   استقرار على الحفاظ    في  في  هذا الحكومي  الضمان

النقود استخداممن  بدال  بدالً  أخرى( بأشياء( بأشياء( الخدماتأوالمنتجاتمثل)األشياءتبادلتعني  – المقايضة
التجارة أوالشراءأوالبيعلتسهيلاستخدامهيمكنشيءأي - التبادلوسيلة

قطعة - ورقة نقدية قطعة -  لتحديد مقدار المال الذي يمكن انفاقهستخدمتستخدمتُستخدم  مكتوبة  صغيرة  صغيرة   - 
يتغير   أنالمحتملغيرمنأوبسهولةتغييرهيمكنالشيءحالةأوجودة - االستقرار

آخر إلىشخصمنأموالأو  خدماتأوسلع  تمرير  تمرير  فيهيتمحدث:   تجارية  تجارية  صفقة - معاملةال
دولةأولبلدالقراراتويتخذونيسيطرونالذيناألشخاصمجموعة - الحكومة
  صادق   صادق   أوحقيقيمااًاشيئاًًاشيئًاشيئاشيئاًاًاأنوعد - الضمان

مثل
  على 
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كي ؟دأ كل شيء ـف بـكي ؟دأ كل شيء ـف بـالنقود كيالنقود كيالنقود .2
طعام الناس، فإنهم    ذعندما ينف  ،النقود، كانت الحياة بسيطة  منذ آالف السنين، قبل أن  تظهرمنذ آالف السنين، قبل أن  تظهرمنذ آالف السنين، قبل أن  

  .ينتقلون من مكان إلى آخر. بالتالي لم تكن هناك حاجة للمال

. أصبح لديهم  ر الكثير من الناس بعض المهارات  الوقت،  الوقت، طو طو  بمرور . أصبح لديهم     
المحاصيل   زراعة  يجيدون  وكانوا  مزارعين،  بعضهم 

بينما طو طو ر البعض مهاراتهم في صيد األسماك والحبوب،
تشجيع   تم  اليدوية.  مع والحرف  التجارة  على  الناس 

مهام  أو  إنتاجها  يمكنهم  ال  سلع  مقابل  البعض  بعضهم 
يحتاج   المثال،  سبيل  فعلى  بها.  القيام  يمكنهم  ال  عمل 
المزارع إلى مساعدة نجار لبناء منزل، والنجار يحتاج  
إلى مزارع للحصول على الطعام. فتبادلوا بضائعهم مع  

ما وهذا  التجارة،  في  وبدأوا  البعض    يسمى    يسمى    بعضهم 
."المقايضة"

النقود، بما   استخدام  دون  أخرى    وخدمات  وخدمات    سلع  سلع    مقابل  مقابل    والخدمات  والخدمات  السلع    تبادل  تبادل  هي  ،لمقايضةا
مبادلةباآلن  هو شبيه   مبادلةباآلن     أو   عمالت ورقية  هناك    تكن   تكن   لم  الوقت،  ذلك  في  لذلك،.  الفيديو  ألعاب  اآلن  
.  مستخدمةمعدنيةعمالت

معزتين،مقابل      بقرة  بقرة    يبادل  يبادل  أن  للمزارع    يمكن  يمكن  المال،    تطوير   تطوير     يتم  يتم  أن  قبل معزتين،مقابل     أن  للنجار     يمكن  يمكن  أو    
.واألدواتالطعام   مقابل  مقابل  حظيرةبناءيعرض

  أو   السلع  وقبول  للمبادلة  استعداد  على  آخرًشخصاًشخصاً  ُشخُص  شخص  شخُص    وجد  وجد  طالما  المقايضة  تصلح
،تبادلها    يتم  يتم  التي  الخدمات ،تبادلها   أنها         بقرته   بقرته   قيمة  أن  األبقار  ربيمربيُمربي  اعتقد  فإذافإذاف.  دائما    تصلح  تصلح  ال  إال 
الد    يجد  يجد  لم  إذا    سيحدث  سيحدث  فماذا  ،ةدجاج  عشرين  األقل  على  تساوي واجنمربي واجنم   الد   الدواجنم واجنمربي واجنُمربي أربع  لديه  ُ
  األبقار   ربيمربيُمربي  سيبادل  هل  فقط؟   دجاجتان   لديهالدواجن  ربيمربيُمربي    كان  كان  لو  ماذا  للتجارة؟  دجاجات
حالمرج  من؟بأدوات بدال من ذلكأمبالخبز بقرته حالمرج   حالمرج    ربي  أال  ربي   ربيمربيُم     يجدلمإذاب بقرتهب بقرتهب األبقار    يتاجر  يتاجر
ال  لذلك، .  التبادل    يتم  يتم  فلن  أحد،   على   العثور    من  من    يتمكن  يتمكن  لم  إذا .  و.  و.  القيمة    بنفس  بنفس  األقل  على  ًشيئًاشيئاشيئًا
ًدائمادائماً  دائم    المقايضة  المقايضة  تعمل .تبادلها  يتم  يتم  التي  التي    للعناصر  للعناصر    تطابق   تطابق على    العثور  العثور    الصعب  الصعب    من  من  يكون  يكونقد    حيث  حيثًا .تبادلها     

عتوس   معو عتوس     الذهب   مثل  الثمينة  المعادن    مقابل  مقابل  السلع    من  من  المزيد    تداول  تداول  الناس    تعلم  تعلم  التجارة،   عتوس   
.قيمتهيحددوزنهوكانشائعة،دفعكطريقةالذهبقبول. تم. تم. والفضة

التجارة  تطور كان .    للتبادل  للتبادل  كوسيلة    واسع  واسع    نطاق  نطاق  على    مقبوال  مقبوالً    كان  كان  الذهب  ألنت  ولكن 
القيمة  المعامالت   أصبحت  عندماف.  عيوبه  التجارة  في  الذهب  ستخدامال القيمة  كبيرة  من   ،  كبيرة  من   بات    بات 

.من هذه العمالتثقيلةأحمالأن يدفعوا مقابل هذه المعامالت التجارالصعب على 
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المال ال ينمو على  لكن على الرغم من ذلك يجب أن تعلم أن "
عليه  األشجار الحصول يمكنك ًشيئًاشيئاشيئًا ليس فالمال "؟
بسهولة.

اآلباء من أجل لقمة العيش، والكبار يعملون يعمل معظم  
علينا   يتعين  التي  الحقائق  بعض  وهناك  المال.  لكسب 

المال مع  التعامل  عند  جني    ،مواجهتها  كيفية  فتعلم 
وكيفية   أموالنااألموال  أن   حماية  يجب  مسؤولية  هي 

  نكون مستعدين لها.

في  مدخراتهم  يضعون  عندما  المال  األشخاص  يخسر 
عندما ينفق شخص ما أكثر مما يكسبه، فقد ينتهي به األمر بدون مال أو طئة. استثمارات خا

في المستقبل. ففي بعض األحيان، عندما ال يتمكن الناس من إدارة أموالهم وحمايتها بشكل  
بالتوتر   األنفس، تشعر  التي كسبتها بشق  األموال  فإنهم يخسرونها. عندما تخسر  صحيح، 

األشياء   شراء يمكنك ال عندما   مفيدة للغاية.  مفيدة للغاية.لماليةاالمعرفة  التي تحتاجها، لذلك، فإن  خاصةً
تعل  فإن األموال. بالتالي إدارة علم هو تعلم التمويل يساعدنا على اتخاذ خيارات جيدة  تعلم التمويل يساعدنا على اتخاذ خيارات جيدة  التمويل

عندما يحين الوقت لنا التخاذ قرار بشأن كيفية اكتساب المال وتوظيفه. واألهم من ذلك، فإن  
ا  لنا  يتيح  التمويل  أساسيات  نفهم  أو أموالنا ننفق عندما ًذكاًءذكاء أكثر قرارات ا تخاذ لنا  يتيح  التمويل  أساسيات  ا تخاذفهم  لنا  يتيح  التمويل  أساسيات  خرها  د فهم  خرها  دن  خرها  د ن

ونستثمرها. 

، ووحدة  شيء مقبول بشكل عام )مثل العمالت المعدنية أو العمالت الورقية( كوسيلة  للتبادلشيء مقبول بشكل عام )مثل العمالت المعدنية أو العمالت الورقية( كوسيلة  للتبادلشيء مقبول بشكل عام )مثل العمالت المعدنية أو العمالت الورقية( كوسيلة    –  المال / النقود
حساب، ومخزن للقيمة، ومعيار للدفع المؤجل.

فعل مفيد  - الخدمات فعل مفيد  -   - 

يعني الدفع: إنفاق األموال  – اإلنفاق

يعني إنفاق أموال أقل.  – االدخار

شيء جيد أو مفيد أو مرغوب فيه  - البضائع

يعني استخدام أموالك للحصول على عائد أو ربح -االستثمار

إنفاق المال للحصول على دخل أو ربح - االستثمارات

  النظام الذي يشمل تداول األموال، وما تقدمه البنوك واالئتمان، والقيام باالستثمارات. - التمويل
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 ما هو التمويل .1

ونتحب أال ونتحب  ــالتس تحب  ــالتس  ــوق؟ ــوق؟ التس 

بني يوسف البالغ من العمر عشر سنوات جهاز بالي إأثناء التسوق في المركز التجاري رأى  
أخبرته أنه ليس    . .   طلب مني أن أشتريه له.   طلب مني أن أشتريه له.   الجديد في متجر أللعاب الفيديو(  PS4)  4ستيشن

بشكل   يوسف  أجابني  وقتها  لشرائه.  المال  من  يكفي  ما  لدي 
المال. فقط   إلى بحاجة لسِت أمي، ستخدامي ستخدامي ستخداماعفوي، "لكن

   بطاقتك البالستيكية".

لديهم    سنة   18في الفئة العمرية حتى      كما الشباب  كما الشباب  األطفال
فهم محدود عن المال واالئتمان واالستثمار والتمويل. ال  

يمنع   ما  شراء    ،المال  إنفــاقيوجد    السلــع يمكننا 
يستمتعون    الخدمــاتو الناس من فالكثير. فالكثير. فالكثير ًفعليًافعليافعليا نحتاجها التي

بالتسوق، كذلك يسمح لنا المال بالحصول على الخدمات. 

فنيليدفع اآلباء المال   فنيليدفع اآلباء المال   إصالح السيارة، والسباك إلصالح تسرب المياه،  يدفع اآلباء المال  
القنوات   وخدمة الكهرباء أن معرفة إلى ًأيًضاأيضاأيضا نحتاج تمرض. كما عندما لفحصك والطبيب

ًجزًءجزًء    الفضائية المدفوعة واإلنترنت التي نستخدمها في المنزل متاحة لنا مقابل المال.   فالمال
ً حياتنا اليومية.فيًمهماًمهما

يساعدنا    عالوة على ذلك، فإن  توفيرعالوة على ذلك، فإن  توفيرعالوة على ذلك، فإن   ألنه ًأيضاً ًأيضا ًجداًجداً مهم شراء األشياء  لالمال شراء األشياء  ل   الثمن في  غالية    
التقاعد.  وتدبير    وتدبير    المستقبل فترة  إما  احتياجاتنا خالل  خيار لدينا يكون ًأمواالًأمواالً، نتلقى فعندما

أو   كلها  المال    جزء   جزء  جزء   دخاراإنفاقها  توفير  لنا  يتيح  ذلك،  من  األهم  المستقبل.  أجل  منها من 
التعامل بشكل أفضل مع المصروفات غير المتوقعة وحاالت الطوارئ التي يمكن أن تحدث  

في أي وقت.  

توظيفه واالستفادة منه بالشكل المناسب، وهذا وادخارهالمال كذلك يمكن أن ينمو عندما يتم 
المال. كلما .  االستثمارما يسمى   يمكن ألي شخص استثمار المدخرات وكسب المزيد من 

بدأنا في استثمار األموال في وقت مبكر، كلما زادت المدخرات بمرور الوقت.
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 حقوق الطبع محفوظة ©

ترجمته أو إعادة طباعته بأي صورة الكتيب أو  ال يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من هذ
ال في حاالت االقتباس القصير بغرض النقد إدون موافقة خطية من صندوق النقد العربي 

 والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تعبَر عن المؤلف وليس بالضرورة عن رأي صندوق النقد اآلراء الواردة في هذا اإلصدار 
 العربي

التالي: إلى العنوان  اإلصدارا ذبخصوص ه توجه جميع المراسالت  

 الدائرة االقتصادية 

 صندوق النقد العربي

دولة اإلمارات العربية المتحدة  –أبوظبي  – 2818ص.ب.   

+97126171552 هاتف:  

+97126326454 فاكس:  

    Economic@amfad.org.aeاإللكتروني:البريد 
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مقدمة 

َتقدَتقدَعلى الرغم من أن معظم على الرغم من أن معظم على الرغم من أن  خالل دروس االقتصاد والرياضياتالتمويلم مفهوم المدارس
والتعليم المالي    التمويل، فإن الفهم الجيد ألساسيات  في الحصص للتأهيل للمستوى الجامعي

اليوم. يبقى  عالم في ًضروريًاضرورياضروريًا

الحاجة    ،بنيا  أمر  وليةوليةوليوأم    بصفتي التمويللتعليمه  رأيت    ًتماًماتماماتماما.  وقت مبكر  في  أساسيات 
ممارسةما تعزز  مثل ممارسةما تعزز  مثل   اإلبداع     والفنون  والفنون  الموسيقى     وتحفز   وتحفز   الجماعي،    والعمل  والعمل  لمثابرةا  الرياضة  ما تعزز  مثل

ةالمالي  الممارساتيعززالمناسبالوقتفيالماليالتعليم  فإنالذات،عنوالتعبير ةالمالي   .الجيدةَةالماليَ  

  في  في  الرائدة  العربية  اإلقليمية  المؤسسات  إحدى  العربي،  النقد    صندوق  صندوق    في  في  أعمل  الحظ،  لحسن
المنطقة     في  في  المستدام  النمو    تحقيق  تحقيقإلى    تهدف  تهدفالتي    والمالي  والمالي  االقتصادي  اإلصالح    برامج  برامجمجال

اإلطار،     .العربية هذا  العربية  للمنطقة  المالي  الشمول  مبادرة  الصندوق  أطلقفي 
[Financial Inclusion for the Arab Region Initiative (FIARI)]  عام   في  

   .العربية  البلدانفيالخدمات الماليةأهمية نفاذ جميع فئات المجتمع إلىتؤكدالتي،2017

عالمفي  نا اليوم  مجتمعاتمجتمعاتفي ظل ما تعيشه  مجتمعفي ظل ما تعيشه  مجتمعفي ظل ما تعيشه   عالمفي  نا اليوم  ات ،وزيادة النزعة االستهالكية  اإللكترونية  التجارة  ات
ال  للتمويلللتمويلل    قوي   قوي     فهم  فهمإلىالشباب اليوم  يحتاج   والمدفوعات بالديون كاهلهم ثقليثقليُثقل ال   الضخمة الضخمة   حتى  حتى

. إنفاقهممستويات فيالتحكمعدمنتيجة  االئتمانوالخصمبطاقاتل

  تتراوح   تتراوح   الذين  الشبابعند    المالية  المسؤولية    تنمية  تنمية  الكتيب  هذا    يستهدف  يستهدف  السياق،  هذا  يف
التمويل  ًمسبقًامسبقا  مسبق  مسبقًا    معدومة  معدومة  أو    محدودة  محدودة    معرفة  معرفة  لديهم    ممن  ممن  ًعاًماعاماعاما  18  و  و  11    بين  بين  أعمارهم عن 

 .محياتهمحياتهممنمبكروقتفيذكيةماليةقراراتاتخاذعلىلمساعدتهم
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2
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ترجمته أو إعادة طباعته بأي صورة الكتيب أو  ال يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من هذ
ال في حاالت االقتباس القصير بغرض النقد إدون موافقة خطية من صندوق النقد العربي 

 والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تعبَر عن المؤلف وليس بالضرورة عن رأي صندوق النقد اآلراء الواردة في هذا اإلصدار 
 العربي

التالي: إلى العنوان  اإلصدارا ذبخصوص ه توجه جميع المراسالت  
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ًهذا اإلصدار موجه أساساًهذا اإلصدار موجه أساساً إلى الشباب الذين يبحثون عن تعزيز فهمهم  
ألساسيات المال واالئتمان واالستثمار والتمويل، من خالل أسلوب سهل 

بهدف زيادة الوعي المالي لدى هذه الفئة العمرية.وسردي
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أساسيات التمويل 
سلسلة كتيبات تعريفية 

( 2العدد )

ه إلى الفئة العمرية الشابة في الوطن العربي موجه إلى الفئة العمرية الشابة في الوطن العربي موّجه إلى الفئة العمرية الشابة في الوطن العربي 

 إعداد

رانيا سليمان 

 
 صندوق النقد العربي  

2020 



الشمول الماليالشمول المالي

24
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إعداد
رانیا سلیمان

سلسلة كتیبات تعریفیة
(العدد 2)

موّجھ إلى الفئة العمریة الشابة
في الوطن العربي




