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المقدمة
ــر أول منهــج دراســي )الصفــي( ينفــذ فــي عــدد مــن الجامعــات والمــدارس فــي المملكــة لرفــع نســبة ثقافــة االدخــار تحقيقــًا  منهــج الوعــي المالــي وثقافــة اإلدخــار يعتب
 ألحــد أهــداف رؤيــة ٢٠٣٠: رفــع نســبة ثقافــة االدخــار لــدى األســر الســعودية مــن ٦٪ إلــى ١٠٪ مــن تنفيــذ المركــز الســعودي للمســؤولية االجتماعيــة ورعايــة بنــك البــاد . 
ــم تصميــم منهــج خــاص محكــم بإشــراف عــدد مــن األكاديمييــن ) لرفــع نســبة ثقافــة االدخــار والوعــي المالــي ( لــدى الطــاب والطالبــات ووضــع خطــة دراســية  حيــث ت
خــارج وقــت المــواد الدراســية الرســمية لمــدة حصــة دراســية مــرة واحــدة لــكل اســبوع علــى مــدار الفصــل الدراســي الحالــي ٢٠٢٠م بواقــع ١٠حصــص تعليمــة لــكل مدرســة 
وجامعــة يقدمهــا مدربيــن محترفيــن ومؤهليــن بشــكٍل مميــز وبعــد انتهــاء البرنامــج يعمــل اختبــار علــى جميــع مــا تــم دراســته فــي المــادة والناجحــون ســيتم تتويجهــم 
بمكافئــات ماليــة لألوائــل ، كمــا ســيتم عمــل )هاكثــون( خــاص للمشــاركين فــي المنهــج الدراســي لمــدة ٣ اّيــام بحيــث يتــم فيــه عصــف ذهنــي لعــدد مــن األفــكار الخاصــة 
 بثقافــة االدخــار ويتــم االعــان عــن أفضــل األفــكار وتمويلهــا وتنفيذهــا باالضافــة الــى تمكيــن  األوائــل وتأهليهــم ليكونــوا مدربيــن فــي هــذا المجــال بعــد انتهــاء البرنامــج.

 والحاصلون على المراكز األولى بعد االختبار النهائي، سيحصلون على:-
 - المركز االول: ١٠ االف ريال
 - المركز الثاني: ٧ االف ريال
 - المركز الثالث: ٥ االف ريال
 - المركز الرابع: ٣ االف ريال

 - المركز الخامس وحتى العاشر: ١٠٠٠ ريال لكل فائز.
 - باالضافة الى جوائز اسبوعية في كل جامعة ومدرسة وشهادات معتمدة.

    ويهدف المنهج  إلى:
 - تفعيل العملية التعليمية الاصفية في خدمة اهداف رؤية ٢٠٣٠ وتوصيل رسائلها للطاب والطالبات بشكل مباشر في أماكنهم التعليمية.

 - الوصول للهدف مباشرة من خال تدرسيهم وتدريبهم ضمن المسار الدراسي والخطط التعليمية للنشاط وتزويدهم بمهارات جديدة في حياتهم بعيدًا عن التقليدية.
 - تفعيل البرامج الاصفية لمنح الطاب والطالبات عددًا من المهارات الحياتية وايضًا مايخدم رؤية ٢٠٣٠ بواقع ملموس لإلسهام في جودة الحياة.

- تمكين الطاب والطالبات من التثقيف المالي الذي يسهم في توعيتهم للجوانب المالية في شؤون حياتهم والذي يسهم في مواجهة ظروف الحياة والتسلح 
 ألي حدث طارئ.

 - فتح اآلفاق المعرفية لدى الطاب والطالبات وهم على كراسي الدراسة لكي يتزودوا بمهارات جديدة تكسبهم ثقة في أدواتهم وقدراتهم.
 - تفعيل المسؤولية االجتماعية للجهة التعليمية التي ستحتضن تدريس هذا المنهج الاصفي.

- تحقيق واحد من اهم اهداف )وزارة التعليم( وهو الشراكة المجتمعية بما فيه فائدة للوطن والمواطن من خال تفعيل دور القطاعات الدعم مثل هذه المبادرات .
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وبعد  ،،  الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ...    

أبنائي و بناتي ،،

      يتجلــى نــور العلــم كمنهــج للحيــاة فــي خدمتــه للمجتمــع وتحســينه للواقــع، بنشــر الوعــي والثقافــة والمعرفــة، وال تنحصــر مســئولية ترســيخ ذلــك 
فــي الدولــة والجهــات التعليميــة بــل يعــد أيضــا -كمســئولية مجتمعيــة - مــن مســئوليات كافــة عناصــر المجتمــع أفــراد ومؤسســات، ويشــمل ذلــك 
الحــث علــى االدخــار وثقافتــه بوصفــه نظــام تأمينــي ذاتــي يســاعد فــي تحقيــق اســتدامة الحيــاة لنــا ولألجيــال القادمــة، ويســاهم فــي دعــم الحاضــر 
للمســتقبل، وتســخير وقــت الوفــرة والرخــاء لوقــت النــدرة والحاجــة، تفاديــا لصعوبــات الحيــاة. كمــا أن االدخــار اســتثمار ونمــاء لمــا يــدره مــن ربــح مشــروع 

حــال توظيفــه فــي منتجــات مصرفيــة ادخاريــة شــرعية.

      هــذا وقــد حــرص بنــك البــاد منــذ تأسيســه مــن خــال برنامجــه للمســؤولية المجتمعيــة »البــاد مبــادرة« علــى تعزيــز الوعــي المالــي وثقافــة االدخــار 
بتقديــم خدمــات ومنتجــات مصرفيــة ادخاريــة مبتكــرة تناســب كافــة أعمار العماء. 

ــم هــذا المنهــج  ــادر بنــك البــاد بتقدي ــة المملكــة ٢٠٣٠ ، ب ــادرة »الوعــي المالــي وثقافــة االدخــار« كإحــدى أهــم اهــداف رؤي ــدا لدعمــه لمب    و تأكي
االدخــاري للطــاب والطالبــات بالتعــاون مــع المركــز الســعودي للمســؤولية المجتمعيــة وبدعــم مــن وزارة التعليــم ووزارة الماليــة ومؤسســة النقــد 

العربــي الســعودي والجهــات ذات الصلــة. 

فــي الختــام أتقــدم لكــم بالتحيــة نيابــة عــن بنــك البــاد، وأشــكر اللــه علــى اتاحــة هــذه الفرصــة لنكــون مشــاركين فاعليــن بهــذه المبــادرة كأول منهــج 
دراســي ال صفــي يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ فــي ظــل قيــادة مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين  الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ورعايتهمــا الكريمــة للتعليــم وتنميــة ثقافــة االدخــار لــدى المواطــن الســعودي 

وخلــق بيئــة اقتصاديــة وطنيــة متنوعــة وفاعلــة.

                        رئيس مجلس إدارة بنك البالد 

                                  أ.د   عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد 

كلمة رئيس مجلس إدارة بنك البالد 
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الدرس األول

االدخار و رؤية 2030



ــر المــال أو تبديــده أو حفظــه وتنميتــه، وهــم مــن أهــم مصــادر توفيــر المــوارد الماليــة وبشــكل مســتقر  يظــل الفــرد واألســرة هــم محــور حركــة تدوي
ومضمــون، كمــا أن المــوارد الماليــة تشــكل أبــرز مقومــات تحقيــق الرؤيــة 2030م التــي حرصــت علــى تنميــة ثقافــة االدخــار علــى مســتوى الفــرد خاصــة 
وأن ادخــار الفــرد فــي المملكــة العربيــة الســعودية يعتبــر مــن أقــل النســب عالميــا رغــم ارتفــاع مســتوى دخلــه، وهــذا ينطبــق علــى الفــرد كثيــر مــن 

مجتمعــات دول الوطــن العربــي. 

وجــاء تحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار ضمــن محــاور تطويــر القطــاع المالــي فــي المملكــة ويعــد هــذا البرنامــج مــن أبــرز برامــج الرؤيــة 2030حيــث يعتبــر 
التخطيــط المالــي علــى مســتوى الدولــة وإدارة المــال مــن الجوانــب التــي ركــز عليهــا مجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز » عــراب الرؤيــة الســعودية الثاقبــة«، وفــي داللــة علــى اهتمــام الرؤيــة بحيــاة األفــراد وتطويــر أســباب 
ووســائل االرتقــاء بمســتوى معيشــتهم وتدبيــر شــئونهم الماليــة جــاء التخطيــط المالــي واالدخــار فــي قلــب برنامــج تطويــر القطــاع المالــي الــذي يشــكل 

أحــد األضلــع األساســية للرؤيــة فــي بعدهــا المالــي واالقتصــادي. 

ومــا جعــل االدخــار يدخــل ضمــن اهتمامــات الرؤيــة رغــم تركيزهــا علــى الجوانــب اإلســتراتيجية لالقتصــاد واالســتثمار والتحــوالت الكبــرى، هــو أن 
الدراســات أثبتــت أن معــدل ادخــار األســر الســعودية متدنــي للغايــة مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي يبلــغ 10% كحــد أدنــى لضمــان االســتقاللية الماليــة 

علــى المــدى الطويــل. 
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ــر المــال أو تبديــده أو حفظــه وتنميتــه، وهــم مــن أهــم مصــادر توفيــر المــوارد الماليــة وبشــكل مســتقر  يظــل الفــرد واألســرة هــم محــور حركــة تدوي
ومضمــون، كمــا أن المــوارد الماليــة تشــكل أبــرز مقومــات تحقيــق الرؤيــة ٢٠٣٠م التــي حرصــت علــى تنميــة ثقافــة االدخــار علــى مســتوى الفــرد خاصــة 
وأن ادخــار الفــرد فــي المملكــة العربيــة الســعودية يعتبــر مــن أقــل النســب عالميــا رغــم ارتفــاع مســتوى دخلــه، وهــذا ينطبــق علــى الفــرد كثيــر مــن 

مجتمعــات دول الوطــن العربــي. 

وجــاء تحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار ضمــن محــاور تطويــر القطــاع المالــي فــي المملكــة ويعــد هــذا البرنامــج مــن أبــرز برامــج الرؤيــة ٢٠٣٠حيــث يعتبــر 
التخطيــط المالــي علــى مســتوى الدولــة وإدارة المــال مــن الجوانــب التــي ركــز عليهــا مجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز » عــراب الرؤيــة الســعودية الثاقبــة«، وفــي داللــة علــى اهتمــام الرؤيــة بحيــاة األفــراد وتطويــر أســباب 
ووســائل االرتقــاء بمســتوى معيشــتهم وتدبيــر شــئونهم الماليــة جــاء التخطيــط المالــي واالدخــار فــي قلــب برنامــج تطويــر القطــاع المالــي الــذي يشــكل 

أحــد األضلــع األساســية للرؤيــة فــي بعدهــا المالــي واالقتصــادي. 

ومــا جعــل االدخــار يدخــل ضمــن اهتمامــات الرؤيــة رغــم تركيزهــا علــى الجوانــب اإلســتراتيجية لاقتصــاد واالســتثمار والتحــوالت الكبــرى، هــو أن 
الدراســات أثبتــت أن معــدل ادخــار األســر الســعودية متدنــي للغايــة مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي يبلــغ ١٠٪ كحــد أدنــى لضمــان االســتقالية الماليــة 

علــى المــدى الطويــل. 

إذ يمثــل تدنــي معــدل االدخــار انعكاســًا ســلبيًا علــى االقتصــاد العــام للدولــة، ولــه أثــر ســلبي علــى حيــاة الفــرد والمجتمــع، ويتــرك أثــرًا علــى الودائــع 
المصرفيــة طويلــة األجــل ولــه العديــد مــن اإلفــرازات التــي قــد تحــدث تشــوهات اقتصاديــة ومشــكات تنمويــة. 

وإدراكًا النعكاســات تدنــي معــدل االدخــار لــدى المواطــن الســعودي، وتحســبًا ألي نتائــج ســلبية قــد يقــود إليهــا هــذا التدنــي فــي مســتوى االدخــار 
حرصــت الرؤيــة علــى تضميــن هــذا الجانــب فــي ثنايــا برامجهــا وخططهــا االقتصاديــة والماليــة وأولــت ذلــك االهتمــام الائــق، حيــث تبــدأ التوعيــة 
والتثقيــف باالدخــار مــن األســرة ممــا يســتدعي اســتحداث برامــج توعويــة مختلفــة ومتعــددة وذات مراحــل تعــزز الوعــي المالــي وترفــد ثقافــة التخطيــط 

وذلــك بتكاتــف مختلــف الجهــات حتــى يتــم تنفيذهــا بطريقــة احترافيــة وتتحقــق أهدافهــا بســهولة. 

االدخار و رؤية 2030
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الدرس األول :



وال شــك أن الفــرد هــو مــن يعــرف احتياجاتــه وضروريــات حياتــه ويســعى إلــى توفيرهــا وهــو مــن يملــك القــدرة علــى االدخــار، لكنــه بحاجــة إلــى مــن 
يشــجعه ويحفــزه لهــذه الخطــوة، ومــن هنــا جــاءت برامــج الرؤيــة المتعلقــة بالتخطيــط المالــي واالســتثماري واالدخــار متســقة مــع هــذا المبــدأ وتحمــل 
كــون مقومــات تحفيــز الفــرد وحثــه علــى االدخــار والتخطيــط الفــردي وجعلــه متحمســًا لادخــار ومقتنعــا بــه وجــادًا فــي تنفيــذه، ويــا حبــذا لــو تــم وضــع 
قاعــدة ثابتــة لاقتطــاع مــن دخــل الفــرد لبنــد االدخــار بحيــث يكــون هــذا البنــد خطــًا أحمــر يمنــع االقتــراب منــه مهمــا كانــت الظــروف، أي نــوع مــن 

التوفيــر اإللزامــي الذاتــي بقــرار نابــع مــن الفــرد نفســه وليــس مــن جهــة أخــرى ملزمــة لــه. 

ولهــذه األســباب اســتهدفت الرؤيــة رفــع نســبة ادخــار األســر الســعودية مــن إجمالــي الدخــل مــن ٦٪ إلــى المعــدل العالمــي ١٠٪ وبمــا أن المجتمــع 
الســعودي يعــول بشــكل أساســي علــى الرؤيــة  ٢٠٣٠ لانتقــال بالبــاد واقتصادهــا إلــى آفــاق أرحــب فــي مختلــف المجــاالت وانعــكاس ذلــك 
ايجابيــًا علــى كافــة القطاعــات فــإن شــرائح المجتمــع المختلفــة تتفــاءل خيــرًا بالبرامــج التــي تضمنتهــا الرؤيــة خاصــة فــي شــقها المالــي واالقتصــادي 
ــة لــدى  ــر مــن المواطنيــن وتفاعــل ملحــوظ مــع برنامــج التخطيــط المالــي واالدخــار وتنامــت النظــرة االيجابي واالجتماعــي لذلــك حــدث تجــاوب كبي
المجتمــع تجــاه االدخــار وأهميتــه واعتبــاره عنصــرًا مهمــًا فــي تحســين مســتوى المعيشــة وركيــزة أساســية فــي ضبــط المنصرفــات وإدارة المــال وأنــه 

ــة .  حــان الوقــت لرفــع معــدل االدخــار تمشــيًا مــع النظــرة العالميــة واســتجابة ألهــداف الرؤي

إن مبــدأ االدخــار والتوفيــر واســتثمار المــال لتنميتــه لحلحلــة المشــكات الطارئــة أو التحــوالت المفصليــة أمــر دولــي اتخذتــه بعــض الــدول لتجــاوز أزمــات 
ماليــة أو اقتصاديــة تحــت مســمى سياســة التقشــف أو ضبــط المنصرفــات وتقليصهــا وهــي سياســة معروفــة ومنطقيــة فــي ظــل تقلــب الظــروف 

االقتصاديــة ألي ســبب مــن األســباب.

ومــا وضــع برنامــج االدخــار واالســتثمار فــي صلــب الرؤيــة الســعودية إال لمامســته اإلصــاح االقتصــادي واالجتماعــي ودوره فــي االرتقــاء بمســتوى 
المعيشــة لــدى المواطنيــن وأهميتــه فــي تحســين أوضــاع المجتمــع واالقتصــاد الوطنــي كونــه يوفــر الكثيــر مــن األمــوال التــي كانــت تصــرف فــي بنــود 
هامشــية أو غيــر ضروريــة أو غيــر ملحــة وهــذه األمــوال يمكــن إضافتهــا إلــى الودائــع المصرفيــة أو اســتثمارها فــي مشــاريع تنمويــة ناجحــة أو فــي أســهم 

القطاعــات الواعــدة والناميــة وذات القيمــة الســوقية العاليــة.

وهــذه داللــة علــى أن مبــدأ االدخــار أكثــر شــموال مــن مجــرد مبلــغ مــن المــال تتــم تنحيتــه جانبــًا لاســتفادة منــه فــي وقــت الشــدة، بــل هــو ســلوك 
اقتصــادي مالــي رصيــن لــه مــردود كبيــر علــى الفــرد والمجتمــع والوطــن، ولــه أثــر ملمــوس فــي تغييــر حيــاة المجتمــع حينمــا يتقــن فنــون االدخــار 

ويمارســه باحتــراف.
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ومــن الجوانــب التــي شــملتها رؤيــة المملكــة - التــي أشــاد بهــا خبــراء االقتصــاد علــى مســتوى العالــم مؤكديــن أنهــا نتــاج فكــر اقتصــادي عميــق وخبــرة 
ودرايــة عاليــة فــي مجــال التخطيــط االقتصــادي وتنميــة المــال وحســن إدارتــه – أنهــا أوجــدت فرصــًا اســتثمارية واســعة وفــي قطاعــات جديــدة، وذات 
قيمــة عاليــة ومســتقبل زاهــر، وهــذا بالطبــع يتيــح المجــال لألفــراد الســتثمار مدخراتهــم والتحــول معهــا إلــى عالــم المــال واألعمــال والتــدرج فــي ســلم 

تحســين األوضــاع وطريــق جــودة الحيــاة، الســيما الذيــن اســتثمروا فــي األســهم خاصــة أســهم الشــركات العماقــة مثــل أرامكــو وغيرهــا.

فالمدخــرات يمكــن أن تشــكل رأس مــال يســتفاد منــه فــي إنشــاء مشــاريع تنمويــة كبيــرة تعــود بالفائــدة علــى المســاهمين والوطــن وترفــد االقتصــاد 
الوطنــي، فالشــعوب الرائــدة فــي مضمــار االدخــار والتــي ترســخت لديهــا هــذه الثقافــة منــذ عقــود طويلــة هــي اآلن تمســك بزمــام االقتصــاد والمــال 
علــى مســتوى العالــم ممــا يــدل علــى أهميــة االدخــار ليــس للفــرد واألســرة وحســب بــل علــى مســتوى االقتصــاد ككل وعلــى مــدى ســنوات طويلــة، 
وهــذا يدفعنــا - بطبيعــة الحــال – إلــى تشــجيع كل مبــادرات وخطــط وبرامــج االدخــار علــى مختلــف المســتويات، وحــث المؤسســات والصــروح الماليــة 
والمرافــق ذات الصلــة والجهــات القــادرة علــى تفعيــل هــذه الثقافــة ونشــرها فــي المجتمــع مــن خــال برامــج وخطــط وفعاليــات تســتوعب مضاميــن 

الرؤيــة ومحتواهــا وتعــزز هــذا اســلوك لــدى الفــرد والمجتمــع.

االدخــار مــن األمــور المهمــة فــي حيــاة الفــرد واألســرة ، لكونــه يشــكل ذخيــرة ماديــة للمجتمعــات يفيــد فــي تجاوز األزمات والمشــكات المالية الطارئة، 
حيــث تأتــي ظــروف غيــر متوقعــة ولــم يتــم اإلعــداد لهــا بالشــكل المناســب، وهنــا تبــرز أهميــة االدخــار لمواجهــة مثــل هــذه التحديــات والطــوارئ، كمــا 
أن اإلنســان بطبيعتــه تزيــد احتياجاتــه مــع تكويــن أســرته وزيــادة عددهــا وكبــر أبنائــه، ولعــل مــن أهــم االحتياجــات لإلنســان التــي ينبغــي أن يخطــط لهــا 
بعنايــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الســكن، فشــراء مســكن قــد ال يتمكــن اإلنســان مــن تحقيقــه فــي عــام أو عاميــن أو أكثــر، الرتفــاع تكلفتــه مهمــا 
كان موقعــه، فضــًا عــن تبعاتــه مــن شــراء األرض والتشــييد والتأثيــث ومــا يتعلــق بذلــك، فهــي مــن األمــور غيــر المتاحــة لقطــاع واســع مــن المواطنيــن 

خصوصــًا ذوي الدخــول الثابتــة، ممــا يتطلــب التفكيــر بطريقــة جديــة فــي االدخــار واســتثمار األمــوال المدخــرة لمواجهــة مثــل هــذه الحــاالت.

ومــن يتفحــص الجوانــب االقتصاديــة والماليــة فــي »رؤيــة المملكــة« يجدهــا أكثــر حرصــًا علــى توفيــر بيئــة وظــروف معيشــة أفضــل للمواطــن فــي 
المملكــة، وأنهــا ركــزت علــى نشــر ثقافــة االدخــار، وتحفيــز المواطنيــن علــى ممارســة هــذا الســلوك، ووضعــت ضمــن الخطــط إيجــاد المنــاخ المناســب 

لنمــو ونجــاح هــذه األفــكار والتحــوالت. 



10

المجتمعــات المعاصــرة تشــهد تقدمــا مطــردًا فــي كثيــر مــن جوانــب الحيــاة، والحيــاة مــن حولنــا تتطــور بشــكل متســارع، ومجتمعنــا جــزء ال يتجــزأ مــن 
العالــم، ومــا يشــهده مــن تغيــرات، وتنافــس الشــركات العالميــة والمحليــة فــي التســويق لمنتجاتهــا وجــذب كثيــر مــن المجتمــع إلــى تلــك الســلع، جعــل 
المجتمعــات أكثــر ولعــًا باالســتهاك وشــراء تلــك الســلع والبحــث عــن أســباب المتعــة والتــرف بمختلــف أشــكالها وصورهــا، وتبــدو ثقافــة االســتهاك 
شــائعة فــي كثيــر مــن الــدول التــي لديهــا وفــرة ماليــة، ويبــدو أن ســنوات مــا عــرف اصطاحــًا بالطفــرة فــي دول الخليــج وفــي الســعودية علــى وجــه 
التحديــد، وهــذا مؤشــر فــي بعــض جوانبــه إيجابــي، باعتبــار أن األفــراد فــي هــذه الــدول يشــعرون إلــى حــد مــا باألمــان المالــي، مــا يدفعهــم إلــى عــدم 
التفكيــر كثيــرا فــي مســألة احتمــال مواجهــة أزمــة ماليــة، أو أنــه باإلمــكان تجاوزهــا بطــرق مختلفــة، وذلــك بخــاف المجتمعــات التــي تعيــش فــي أوضــاع 
أقــل مــن ناحيــة مســتوى المعيشــة أو التــي تعــودت علــى األزمــات وكيفيــة مواجهتهــا، ودرجــوا علــى ممارســة االدخــار منــذ وقــت طويــل، ويتحســبوا 

لــكل الظــروف المتوقعــة، وهــذا شــيء اعتــاد عليــه األجــداد وتوارثتــه األجيــال بصــور مختلفــة وبدرجــات مختلفــة أيضــًا .

االدخــار بشــكل عــام ليــس مــن الضــروري أن يكــون بابــًا مــن أبــواب الثــراء ووفــرة المــال بصــورة مطلقــة، لكنــه قــد يكــون خطــوة رئيســة ومهمــة نحــو 
ذلــك، ومــن هنــا تأتــي أهميــة العنايــة بمســألة إتاحــة مجــال التنــوع فــي فــرص االســتثمار اآلمــن أو متوســط المخاطــر للمجتمــع، الــذي يمكــن أن يعــزز 

جهــود االدخــار فــي الوصــول إلــى حالــة الوفــرة الماليــة.

ثقافــة االدخــار واالســتثمار ينبغــي أن تــازم الفــرد منــذ صغــره مثــل ســائر احتياجاتــه الحياتيــة، وهنــا ال بــد مــن دور طليعــي للمؤسســات التــي لهــا عاقــة 
بمســألة االدخــار واالســتثمار والمؤسســات التعليميــة واإلعاميــة فــي تكريــس ثقافــة الفــرد والمجتمــع تجــاه االدخــار وإدارة المــال واالســتثمار حتــى لــو 
كان علــى مراحــل وفقــًا لإلمكانيــات واألنشــطة المتاحــة، ونشــوء هــذا الســلوك منــذ وقــت مبكــر يثمــر فائــدة كبــرى فــي المســتقبل ، حيــث أن تــدارك 
مثــل هــذه المفاهيــم فــي مرحلــة متقدمــة مــن العمــر قــد ال يــؤدي إلــى االســتقرار والوفــرة الماليــة المطلوبــة والتــي قــد تكــون ضروريــة فــي مرحلــة 

ســابقة ، وال نــود أن نقــول  يأتــي مردودهــا بعــد فــوات األوان .

هــذا الوعــي المتنامــي لــدى المجتمــع الســعودي تجــاه أهميــة االدخــار وضرورتــه فــي الحيــاة ســيقود حتمــًا إلــى تجذيــر هــذا الســلوك وجعلــه ثقافــة 
اجتماعيــة ومكونــًا اجتماعيــًا مهمــًا يســهم فــي تحقيــق األمــان واالســتقرار المالــي، وكذلــك تقريــب المســافة بيــن المؤسســات الماليــة وخدماتهــا وبيــن 

أفــراد المجتمــع، كــون االدخــار يصــب فــي تغذيــة المؤسســات المصرفيــة، ويســاعد علــى رفــع وتيــرة االســتثمار والتنميــة  .
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إن تشــجيع االدخــار ينعكــس إيجابــا علــى االنضبــاط فــي العمــل واالســتقرار االجتماعــي والنفســي للمدخريــن وإحياء التفاؤل واألمل لديهم بالمســتقبل، 
فمجتمعنــا بأمــس الحاجــة لــدور ريــادي للمؤسســات الماليــة لتشــجعه علــى االدخــار لتنميــة الدخــل واالســتثمار يصاحــب ذلــك إيجــاد ثقافــة تعــزز مفهــوم 

االدخــار ودوره فــي توفيــر حيــاة الرفــاه لألســرة والمجتمع. 

إن أهــداف رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠جميعــًا تصــب فــي تعزيــز قــدرات االقتصــاد الوطنــي وصناعــة جــودة الحيــاة وتوفيــر الرفاهيــة للمواطــن وتنويــع المــوارد 
وتعددهــا وتوســيع قاعــدة االســتثمار وجعــاه يشــمل قطاعــات حديثــة، وهــذا كلــه يعــزز مبــدأ إدارة المــال وتوظيفــه لخدمــة احتياجــات المواطــن ، 
ويأتــي تشــجيع االدخــار فــي إطــار الســعي لرفــع مســتوى معيشــة المواطــن وتحســين ظروفــه الحياتيــة وتحقيــق الرفــاه وخلــق االســتقرار المالــي لألســرة 
فــي ظــل المتغيــرات العالميــة وتطــور متطلبــات الحيــاة واقتحــام الكثيــر مــن البنــود الترفيهيــة قائمــة الضروريــات التــي تضخمــت وشــملت الكثيــر مــن 
المســتهلكات المكلفــة، فضــًا عــن أن خطــط الرؤيــة تجــاه التوظيــف والتدريــب وتوطيــن الوظائــف كلهــا تصــب فــي دعــم المواطــن وفتــح اآلفــاق 

أمامــه رحبــة لزيــادة دخلــه وإتاحــة خيــارات متعــددة ومتنوعــة لــه لادخــار وتحســين وضعــه المالــي.

وال شــك أن االدخــار بمفهومــه االقتصــادي ومحتــواه االيجابــي ينبــع مــن صميــم مبــادئ اإلســام فــي التعامــل مــع المــال كونــه يناقــض اإلســراف 
والتبذيــر وســوء إدارة المــال، وفيــه نــوع مــن التدبيــر فــي إدارة شــئون الحيــاة، ولكــن لترســيخ هــذا الســلوك وتجذيــر هــذه الثقافــة لــدى المجتمــع األمــر 
يحتــاج إلــى تربيــة وتوعيــة وتثقيــف وينبغــي أن يكــون لإلعامييــن والتربوييــن ، ولمنظمــات المجتمــع المدنــي دور مهــم فــي ســيادة هــذا الســلوك، 

لتعزيــز مبــدأ االدخــار تناغمــُا مــع أهــداف الرؤيــة الشــاملة.
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الدرس الثاني

االدخار ثقافة و أسلوب حياة
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االدخار ثقافة و أسلوب حياة
االدخــار ليــس ســلوكًا خارقــًا لعــادات االســتهاك أو نظــام إدارة المــال لــدى الفــرد والمجتمــع، بقــدر ماهــو ضابــط ومؤطــر لســلوك المجتمــع فــي 
التعامــل مــع المــال، حيــث أن الصــرف علــى االحتياجــات وكل مــا تشــتهيه النفــس دون ضابــط أو تقنيــن ربمــا يــؤدي إلــى نفــاد مــا يملكــه الفــرد مــن 
أمــوال فــي ظــروف قــد تعتريهــا بعــض الطــوارئ واالحتياجــات العاجلــة التــي ال تنتظــر جمــع المــال بالطريقــة الروتينيــة، وهــذا مــا يجعــل االدخــار يدخــل 

ضمــن الضروريــات وليــس أمــرًا اختياريــًا لكونــه يدفــع بــك نحــو التحــوط للظــروف االســتثنائية دون عنــاء أو مكابــدة.

ــًا يمارســه األفــراد واألســر لتحســين جــودة الحيــاة، بــأن يدخــر الفــرد أو األســرة مقــدار مــا تســمح بــه  ــًا متعارفــًا عليــه دولي  ويعتبــر االدخــار نظامــًا مالي
ظروفــه ســواء كان فائضــًا عــن حاجتــه اآلنيــة أو بتــرك األشــياء غيــر الضروريــة القتطــاع هــذا المــال فــي الظــروف العاديــة لكــي يســتفيد منــه فــي ظــروف 
قــد تكــون طارئــة أو تحتــاج إلــى مبلــغ تراكمــي ال يمكــن توفيــره دفعــة واحــدة وقــت الحاجــة إليــه، حيــث يكــون المــردود كبيــرًا، والفائــدة عظيمــة، فــي 

تلــك الظــروف التــي تحتــاج إلــى معالجــات وحلــول وقتيــة قــد ال تســعف الفــرد األوضــاع العاديــة لمواجهتهــا.

وفــي عصرنــا الحديــث، ومــع تعقيــدات ســبل الحيــاة وتطــور احتياجــات المجتمــع وســرعة إيقــاع الحيــاة، يكــون االدخار حًا مناســبًا للكثير من المشــكات 
التــي تواجــه كبــار الســن فــي مرحلــة مــا بعــد التقاعــد، وهــذا فيــه نــوع مــن تقديــر الــذات ومكافأتهــا علــى ســنوات التعــب واالنجــاز ويصبــح المــال ســندًا 
لمــن ادخــره حينمــا يعــز الســند ويقــل األصحــاب ويضعــف الجســد ويعجــز عــن الكســب، فمــا ادخــره باألمــس يســاعده فــي العطــاء ويســد الثغــرات التــي 

تظهــر مــع مــرور األيــام، دون جهــد أو عنــاء إنمــا هــو يحصــد مــا زرع باألمــس.

ويشــكل االدخــار نوعــًا مــن التاميــن الفــردي الذاتــي التلقائــي، والضمــان االجتماعــي الرائــع فــي الظــروف االســتثنائي التــي يكــون االنســان فيهــا أكثــر 
حاجــة إلــى الســند المالــي وإلــى الدعــم والمســاعدة ، فضــًا عــن دوره فــي إنجــاز المشــاريع األســرية مثــل شــراء ســيارة أو أرض أو بنــاء منــزل أو زواج أحــد 

األبنــاء دون الدخــول فــي قــروض ومــا يترتــب عليهــا مــن أربــاح أو ماحقــات مــن الجهــات المقرضــة ممــا هــو فــي غنــى عنــه.

ومــن أهــم األمــور التــي تجعــل الفــرد حريصــًا علــى االدخــار وممارســًا لــه كســلوك هــي قناعتــه الشــخصية بــه ومعرفتــه ودرايتــه الكاملــة بمزايــاه ووســائله 
وإدراكــه التــام ألهميتــه ومنحــه األولويــة فــي حياتــه وتبنيــه الفكــرة والحمــاس لهــا وضبــط ســلوكه االســتهاكي والمالــي وممارســة االدخــار وجعلــه 

عــادة وثقافــة وســلوكًا ونظامــًا مســتمرًا.

الدرس الثاني :



وال شــك أن االدخــار بشــتى أشــكاله ووســائله يعــد مــن الســلوكيات االيجابيــة فــي حيــاة كل فــرد أو أســرة ، فاالنســان يمــر فــي حياتــه بمراحــل وظــروف 
ومتغيــرات قــد ال يملــك معهــا إال التســليم والبحــث عــن حلــول وفقــًا إلمكانياتــه ومــا هــو متــاح لديــه مــن مقومــات لمواجهــة تلــك الظــوف، حيــث 
أن بعــض تلــك المتغيــرات تتطلــب وجــود قــدرات ماليــة ليتمكــن الفــرد مــن مواجهتهــا ومعالجتهــا دون الدخــول فــي تعقيــدات قــد تتــرك أثــرًا ســلبيًا 
علــى حياتــه، ومــا يحــدث للفــرد قــد ينعكــس علــى المجتمــع بصــورة أو بأخــرى لكــن بالفعــل تعتريــه بعــض المنعطفــات التــي تجعــل مســألة االدخــار أو 
االســتثمار أو توفيــر المــال لوقــت الحاجــة أمــرًا ضروريــًا وليــس ترفــًا، ممــا يتطلــب تحقيــق تنميــة مســتدامة لخدمــة المجتمــع بصــورة مســتمرة، وهــذا 
نــوع مــن المعالجــات لحــل أزمــات المجتمعــات أو الحلــول التــي تواجــه بهــا المجتمعــات مشــكاتها الطارئــة أو المزمنــة، ويقابــل ذلــك التحوطــات التــي 

يقــوم بهــا األفــراد مــن أجــل التصــدي ألي طــوارئ تتطلــب مــااًل.

الفــرد يحتــاج إلــى عنصــر االدخــار حتــى لــو كان ظرفــه الحالــي ال يواجــه نوعــًا مــن المشــكات والضغــوط، لــذا يتطلــب األمــر تجنيــب مبلغــًا مــن المــال 
ولــو علــى حســاب بعــض االحتياجــات غيــر الضروريــة أو غيــر اآلنيــة، ويكــون االدخــار مســتمرًا وليــس مــرة واحــدة أو مــرات متباعــدة، ألن االســتمرار فــي 
االدخــار لــه مــردود إيجابــي كبيــر، فاالدخــار المتنامــي هــو نــوع مــن االســتثمار اآلمــن، وهــو يتجــاوز مرحلــة التصــدي للمشــكات وصــواًل إلــى االســتثمار 
الواســع وهــذا بالطبــع يســهم فــي رفــع مســتوى المعيشــة ليــس للفــرد وحســب بــل للمجتمــع وكذلــك يســاعد فــي دعــم قــدرات االقتصــاد الوطنــي 

متــى مــا تعــددت التجــارب وتنامــت االســتثمارات .

فادخــار األمــوال لوقــت الحاجــة أو مــن أجــل االســتثمار أو ألي أغــراض أخــرى هــو ســلوك اجتماعــي ينبــع مــن الفــرد وعنــد تكريــس مفهومــه ينتقــل 
إلــى األســرة والمجتمــع، وحينمــا يجــد التحفيــز مــن الدولــة يكــون ثقافــة عامــة تنبــت قناعــة لــدى الجميــع بضــرورة الحفــاظ علــى المــال ومنــع تبديــده 
فــي مجــاالت غيــر ضروريــة، وحينمــا يصبــح ثقافــة مجتمــع ال يحتــاج إلــى كبيــر عنــاء ليصبــح رافــدًا مهمــًا القتصــاد البلــد كــون الودائــع عــادًة تكــون فــي 
مصــارف ماليــة ذات أنشــطة اســتثمارية تصــب فــي مصلحــة التنميــة والبنــاء، وهــذا الســلوك اختيــاري وال تســتطيع أحــد أن يمليــه علــى غيــره وال يمنعــه 
مــن ادخــار أموالــه بالصــورة التــي يراهــا مناســبة، وإذا علــم الجميــع الفائــدة المرجــوة مــن ادخــار األمــوال ســوى علــى الصعيــد الفــردي أو األســري أو 

المجتمعــي، فلــن يتوانــى أحــد فــي ادخــار كل مــا زاد عــن احتياجاتــه المهمــة والضروريــة وجعلــه ســندًا لــه فــي مقبــل األيــام.

وقــد تكــون الظــروف أو األوضــاع االقتصاديــة التــي ســادت فــي بعــض الــدول جعلــت شــعوبها ســباقة فــي انتهــاج ســلوك االدخــار بوســائله البدائيــة 
والعصريــة، وأســهمت فــي جعــل االدخــار ثقافــة متجــذرة فــي وجــدان تلــك المجتمعــات، ولكــن ليــس مــن الضــروري أن نكــون قــد مررنــا بــذات الظــروف 
حتــى ننتهــج ذلــك الســلوك أو نقتنــع بأهميــة االدخــار، ويكفــي أن يتخيــل أحدنــا أنــه بــدد أمــوااًل طائلــة فــي برامــج ومناســبات واحتياجــات قــد يكفيــه 
ربــع ذلــك المــال لقضائهــا ولــو بشــكل أقــل، ثــم واجهتــه ظــروف أو أقــدار أو مناســبات أفــراح تتطلــب ذات المبلــغ مــن المــال الــذي أهلكــه فــي قضــاء
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حاجــات لــم تكــن مــن الضــرورة بمــكان، وهنــا ال ينفــع أن نعــض إصبــع النــدم والحســرة، وفــي المقابــل يكــون مــن ادخــر مــااًل لمثــل هــذا اليــوم فــي راحــة 
بــال وفــي غنــى عــن المشــاكل حيــث يلجــأ إلــى مالــه المدخــر ويحــل كل مشــكاته الماليــة ألنــه رصيــد احتياطــي يوفــر لــك الكثيــر مــن التعــب النفســي 
والذهنــي ويريــح بالــك مــن طــرق أبــوب قــد ال تفتــح لــك وأنــت فــي أمــس الحاجــة إلــى المــال الــذي يمثــل عصــب الحيــاة وال غنــى ألحــد عنــه صغيــرًا 

كان أو كبيــرًا.

ويعتبــر االدخــار ســلوكًا حضاريــًا ينبــع مــن وعــي وبصيــرة، وفيــه داللــة علــى إدراك الفــرد لمتغيــرات األشــياء مــن حولــه، وقيمــة النعــم التــي بيــن يديــه، 
كونــه مبــدًأ مســتمدًا مــن قيــم الديــن وقواعــد الشــرع الــذي نهــى عــن التبذيــر واإلســراف ودعــا إلــى حفــظ النعــم والحمــد والشــكر عليهــا، كمــا أنــه 
يعبــر عــن الوعــي بأهميــة ترشــيد إدارة المــال مثــل ترشــيد اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة أو ترشــيد اســتهاك الميــاه وغيرهــا مــن الخدمــات التــي يمكــن 

ترشــيد التعامــل معهــا.

وتبــدأ ثقافــة االدخــار مــن داخــل كل بيــت، ومنــذ الصغــر يســتطيع ولــي األمــر أن يكــرس لــدى أبنائــه هــذه الثقافــة مــن خــال المصــروف اليومــي 
ومتابعــة أوجــه الصــرف فيــه دون التقتيــر أو التقصيــر أو إشــعارهم بالنقــص أو منعهــم مــن شــيء ضــروري، فقــط تعويدهــم علــى احتــرام المــال، 
وتعليمهــم أن هــذا المــال إذا لــم يضبــط فســوف يفنــى وال يكــون الحصــول عليــه بســهولة مثــل إفنائــه، وهــذا ينشــئ جيــًا يقــدر قيمــة المــال، وترســخ 
لديــه ثقافــة االدخــار وتترعــرع معــه حتــى تصبــح ســلوكًا مازمــًا ووقتهــا تصبــح األســرة موئــًا لهــذه الثقافــة ولهــذا الســلوك، ومــن هــذه األســر يتكــون 

المجتمــع الــذي يحتضــن ثقافــة االدخــار وســلوك حســن إدارة المــال.

وحينمــا يصبــح االدخــار ثقافــًة وســلوكًا اجتماعيــًا أو فرديــًا ال يجــد الشــخص أيــة صعوبــة فــي ادخــار جــزء مــن دخلــه ســواء كان راتبــًا أو معاشــًا تقاعديــًا أو 
أي مــردود مالــي ألن ذلــك التصــرف يكــون نابعــًا مــن داخلــه وبقناعــة ودافــع ذاتــي ألنــه يــدرك تمامــًا مــاذا يفعــل ولمــاذ وفــر هــذا المبلــغ وهــو يشــعر 
باالرتيــاح وهــو يمــارس هــذا الســلوك، بعكــس االقتطــاع االلزامــي أو االجبــاري مثــل اســتقطاعات القــروض أو األقســاط أو االســتقطاعات الجزائيــة 
أو غيرهــا، رغــم أنهــا تتــم عــن اســتحقاق أو عــن فائــدة لكنهــا تتــم بطريقــة غيــر اختياريــة، فثقافــة االدخــار تزيــل هــذا الحــرج وتجعــل توفيــر المــال شــيئًا 

ممتعــًا لصاحبــه.

وتســعى ثقافــة االدخــار  لتحقيــق العديــد مــن األهــداف ســواء علــى المســتوى الشــخصي لألفــراد أوعلــى المســتوى المجتمعــي، مــن تلــك األهــداف 
تحقيــق أربــاح وعائــدات ماليــة تســهم فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي، الســيما أن األمــوال المدخــرة توجــه فــي الغالــب إلــى االســتثمار، وخلــق تنميــة 
ــه ســلوك موجــه لاســتثمار والتنميــة االجتماعيــة وعلــى ــة وتحســين مســتوى الخدمــات ألن األســاس فــي االدخــار أن اجتماعيــة كامتصــاص البطال



المستوى الفردي يتمثل مردوده في الحد من نمط االستهاك غير الضروري وتطويق العادات االجتماعية السلبية في التملك والشراء. 
ويــرى الكثيــرون أن األوضــاع االقتصاديــة المتميــزة فــي المملكــة وتوفــر الخدمــات وتســهيل الحصــول علــى القــروض العقاريــة واالســتثمارية وجــودة 
المســتوى المعيشــيى كل ذلــك أســهم فــي عــدم تركيــز الســعوديين علــى مســألة االدخــار فــي وقــت مبكــر أو باألحــرى عــدم حاجتهــم لهــذا الســلوك 
المالــي خــال العقــود الماضيــة، ولكــن مــع اتســاع األســر وتطــور المجتمــع وتنامــي أعــداد الســكان وبــروز األجيــال الجديــدة كأســر واعــدة واحتيــاج هــذا 
الواقــع الجديــد إلــى المزيــد مــن القــدرات الماليــة وأهميــة الحصــول علــى المســاكن وغيرهــا مــن احتياجــات األســر الكبيــرة، فــي هــذه الظــروف أصبــح 

االدخــار أمــرًا ضروريــًا وصــارت الحاجــة لنشــر ثقافتــه ملحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 

ولــم تغفــل الدولــة هــذا الجانــب، بــل أولتــه األهميــة الازمــة حيــث ضمنــت مســألة االدخــار واالســتثمار فــي برامــج الرؤيــة ٢٠٣٠ وحثــت علــى تكريــس 
مفاهيمهــا لــدى أفــراد المجتمــع ووجهــت المؤسســات الماليــة لتيســير ممارســة هــذا الســلوك وفتــح القنــوات المعينــة علــى االدخــار وتوفيــر األمــوال 
ــًا  ــه دور مهــم وفاعــل فــي ترســيخ هــذه الثقافــة ونشــرها فــي األوســاط االجتماعيــة حتــى تصبــح ســلوكًا اجتماعي بالنســبة للمواطنيــن، كل ذلــك ل

وأســلوب حيــاة .

ويقــع علــى عاتــق الجهــات االعاميــة واالجتماعيــة والجمعيــات والمؤسســات الخيريــة وكذلــك المراكــز والمنظمــات المعنيــة بتنميــة المجتمــع يقــع 
عليهــا دور حيــوي هــام فــي توعيــة األجيــال بأهميــة االدخــار وفوائــده والنتائــج االيجابيــة المترتبــة علــى ممارســته، وكذلــك إقامــة الفعاليــات والحمــات 

التوعويــة والتثقيفيــة التــي تعــزز هــذا المفهــوم وتســهم فــي جعــل االدخــار ســلوكًا اجتماعيــًا وثقافــة ســائدة لــدى المجتمــع الســعودي.

كمــا أن المؤسســات الماليــة والمصرفيــة يمكنهــا تطويــر أنظمتهــا التقنيــة ومنصــات تعاملهــا مــع العمــاء لتواكــب العمــل علــى نشــر ثقافــة االدخــار 
وتشــجيع المجتمــع علــى ممارســة هــذا الســلوك بأيســر الطــرق وبصــورة تلقائيــة وبحمــاس يحقــق األهــداف الســامية لهــذا التوجــه المالــي اإليجابــي، 
والعمــل علــى توفيــر فــرص ادخاريــة واســتثمارية مأمونــة للراغبيــن فــي ذلــك، والحــرص علــى أهميــة إيجــاد مشــاريع وطنيــة تعــزز نشــر ثقافــة االدخــار 
بيــن أفــراد المجتمــع بكافــة أطيافــه  لتفــادي وقــوع األســر فــي الكثيــر مــن األزمــات الماليــة، وبالتالــي االســهام فــي دعــم قــدرات االقتصــاد الوطنــي 

ومســاعدته علــى النمــو والتطــور.

إن ادخــار جــزء مــن الدخــل للمســتقبل تحســبًا للطــوارئ ال يعنــي التقتيــر والتضييــق فــي شــئون المعــاش وتكديــس المــال فــي ظــل الحاجــة إلــى بعــض 
الضروريــات والمتطلبــات األساســية، بــل يتــم االدخــار مــن المــال الفائــض عــن المنصرفــات الثابتــة، وكذلــك مــن خــال تقليــص بنــد الرفاهيــة الزائــدة أو 

كبــح جمــاح شــراهة الشــراء غيــر المقنــن وتخصيــص حصــة مقــدرة للمســتقبل ال تكــون علــى حســاب الضروريــات اليوميــة.
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وهنــاك بعــض األفــكار أو المفاهيــم الخاطئــة التــي تزعــم أن أصحــاب الدخــل المحــدود ال يمكنهــم اقتطــاع جــزء مــن دخلهــم وادخــاره للمســتقبل، 
ولكــن الواقــع يثبــت عكــس ذلــك، حيــث أن هــذه الشــريحة مــن المجتمــع هــي األكثــر تحســبًا للمســتقبل وهــي األكثــر حاجــة واقتناعــًا بســلوك االدخــار 

وكثيــر مــن ذوي الدخــول المحــدودة يســلكون شــتى الوســائل والطــرق الدخــار جــزء مــن مالهــم للظــروف الطارئــة.

ومــن ميــزات االدخــار – حينمــا يصبــح ثقافــة مجتمــع وســلوك وأســلوب حيــاة – أنــه يقلــل مــن الهــوس االســتهاكي وجنــون الشــراء الــذي يحتــوي 
علــى كثيــر مــن الجوانــب الســلبية .

حيــث أن طغيــان النمــط االســتهاكي علــى كل شــيء، يؤثــر ســلبًا فــي نمــو االقتصــاد علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، ويســهم فــي زيــادة معــدل 
التضخــم ممــا يدفــع المجتمــع االســتهاكي للوقــوع فــي أزمــات ماليــة متكــررة ، نظــرًا لعــدم التــوازن بيــن مســتوى الدخــل ونمــط االســتهاك، وهــذا 
يدفــع البعــض لاقتــراض مــن المصــارف الماليــة، ويضــع نفســه تحــت ضغــط االقتــراض وماحقــة المصــارف، لكــن االدخــار مهمــا كان أثــره علــى الدخــل، 

ومهمــا كان يســيرًا فهــو لــن يضــع صاحبــه تحــت ضغــوط خارجيــة، بــل يصبــح أســلوب حيــاة يعيــد لــه التــوازن حينمــا تضطــرب أحوالــه الماليــة.  
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الدرس الثالث

طرق االدخار العالمية
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طرق االدخار العالمية
أصبــح االدخــار فــي عصرنــا هــذا ضــرورة حيــاة، وعنصــرًا مهمــا لاســتقرار المالــي والتــوازن االقتصــادي لألســرة لــدى كثيــر مــن المجتمعــات، وهــو أحــد 
األســاليب الناجحــة المتبعــة إلدارة المــال والبحــث عــن الحيــاة المســتقرة ، واالبتعــاد عــن ارتبــاك ميزانيــة األســرة أو انزالقهــا فــي مشــكات الديــون 

والضغــوط الماليــة.

هــذا النمــط القديــم المتجــدد إلدارة شــئون األســرة ماليــًا، رغــم جــدواه ونجاحــه فــي تجــاوز الكثيــر مــن اإلشــكاليات الماليــة التــي تطــرأ علــى العديــد 
مــن األســر واألفــراد، وفاعليتــه كأســلوب لتصريــف المــال بطريقــة حكيمــة وعقانيــة، ال يأتــي بضربــة حــظ وال يكــون فــي المتنــاول لمجــرد الرغبــة 
فيــه، بــل يحتــاج إلــى التفكيــر والتدبيــر والتخطيــط، واتبــاع الطــرق والوســائل التــي تقــود إلــى تحقيــق األهــداف، وتجعــل ممارســة االدخــار أمــرًا عاديــًا ال 
يحــدث شــرخًا فــي جــدار الميزانيــة، وال يؤثــر ســلبًا علــى الوضــع المالــي للفــرد أو األســرة ألنــه يســتمد روحــه مــن الرغبــة فــي توفيــر مبلــغ يكــون احتياطيــًا 

لمواجهــة ظــروف اضطراريــة أو مباغتــة لــم تكــن فــي الحســبان، أو ظــروف اجتماعيــة يتــم التخطيــط لهــا مبكــرًا وتحتــاج إلــى المــال.

ولكــي ينجــح هــذا األســلوب ويحقــق أهدافــه، ال بــد مــن اتبــاع الطــرق الســليمة والمضمونــة والمجربــة التــي تســهم فــي تحقيــق النتائــج المأمولــة، 
وحســب التجــارب هنالــك العديــد مــن الطــرق العالميــة والمحليــة التــي يمكــن مــن خالهــا ادخــار جــزء مــن المــال بصــورة سلســة دون إحــداث عجــز فــي 

ميزانيــة األســرة أو خلــًا ماليــًا للشــخص الــذي يريــد االدخــار.

ومــن أبــرز هــذه الطــرق وأيســرها وأهمهــا والتــي تعتبــر المحــك الحقيقــي الختبــار إرادة الشــخص ورغبتــه الجــادة فــي االدخــار، طريقــة )الحــذر مــن 
النفقــات الصغيــرة( فكلنــا يعلــم أن األشــياء الصغيــرة ال يتــردد االنســان عنــد االنفــاق عليهــا ويعتبرهــا أمــرًا ســهًا وغيــر مكلــف وبالتالــي ال يتمهــل بــل 
ال يتــردد وال يفكــر قبــل شــرائها أو دفــع المبلــغ المقابــل لهــا كونهــا صغيــرة وال تؤثــر فــي الميزانيــة، لكنهــا فــي واقــع الحــال هــي القاصمــة التــي تقصــم 
ظهــر الميزانيــة، وتهــد االمكانيــات الماليــة ألن األشــياء الصغيــرة تتراكــم، وال يتوقــف الصــرف عليهــا عنــد حــد معيــن، فهــي فــي نظــر الفــرد أو األســرة 
)مجــرد أشــياء صغيــرة وتافهــة( ال تقــدم وال تؤخــر، لكنهــا هــي التــي تحــدث الفــارق، »فمعظــم النــار مــن مســتصغر الشــرر« وهنــاك مثــل يقــول : » 
جبــال الكحــل تفنيهــا المــراود« أي أن الصغيــر مــع التكــرار يصبــح أخطــر مــن الكبيــر خاصــة فــي االنفــاق والصــرف الســيما أن األســواق فــي عصرنــا هــذا 
أصبحــت جاذبــة ومغريــة، وعروضهــا تســيل لعــاب المتســوق، واســتصغار االنفــاق يقــود إلــى نفــاد الحصيلــة، وأخيــرًا يكتشــف الفــرد أنــه صــرف مبالــغ 

كبيــرة فــي أشــياء ال طائــل مــن ورائهــا.

الدرس الثالث :



إذن أول الطــرق وأهمهــا: تجاهــل األشــياء الصغيــرة التــي ال يشــكل تركهــا خلــًا أو نقصــًا فــي متطلبــات الحيــاة اليوميــة، وال تطلــق لنفســك العنــان فــي 
الشــراء والتســوق ولــو كان األمــر فــي نظــرك صغيــرًا فــإن تهلكــة المــال تكمــن فــي االنفــاق علــى الصغائــر، ألنــه ال يجعــل لــك مبلغــًا لادخــار، واالنفــاق 

علــى األمــور الصغيــر هــو عــدو االدخــار، لــذا تعتبــر نقطــة االنطــاق الحقيقــة نحــو االدخــار هــي الحــذر ثــم الحــذر مــن االنفــاق علــى األشــياء الصغيــرة.
ويعــد التركيــز علــى المســتقبل مــن أهــم طــرق االدخــار الفاعلــة وذات الجــدوى فــي نجــاح أســلوبك فــي االدخــار، وينبغــي أال ينصــب تركيــز الفــرد علــى 
األمــور اآلنيــة أو تحقيــق منجــزات يوميــة أو أســبوعية وحســب، فهــذه فــي نظــر الكثيريــن إنجــازات وهميــة مقارنــًة بمــا يمكــن أن يتحقــق عنــد تركيــزك 
علــى المســتقبل، وتفكيــرك فــي مــاذا يمكــن أن يحــدث فــي المســتقبل إذا تركــت شــراء األشــياء المســتهلكة يوميــًا التــي يمكــن االســتغناء عنهــا )أي 

أنهــا فــي األصــل ليســت ضروريــة، وال تتوقــف الحيــاة عليهــا( .

فالتركيــز علــى هــدف ســامي فــي المســتقبل يجعلــك تدخــر المــال المناســب الــذي يعينــك علــى تحقيــق هــذا الهــدف، وكذلــك يجعلــك تصــرف النظــر 
عــن األشــياء اآلنيــة التــي ال ترقــى لمكانــة هــدف المســتقبل الــذي حددتــه ويحفــز لديــك العمــل بــكل جــد مــن أجــل  تحقيقــه.

ــة االدخــار بخــاف الدخــل الواحــد أو المحــدود الــذي قــد يكــون قاصــرًا علــى المنصرفــات  ــادة الدخــل يتيــح للفــرد إمكاني ــارات لزي كمــا أن تعــدد الخي
الضروريــة، ويصعــب معــه االدخــار، وهــذه الطريقــة تســهل علــى الفــرد ممارســة االدخــار دون ضغــوط أو الدخــول فــي إشــكاليات ماليــة.

ويقتــرن بالبحــث عــن زيــادة الدخــل ابتــكار وســائل جديــدة لهــذا البــاب كونــه يســهم فــي تســهيل عمليــة االدخــار مثــل »العمــل عــن بعــد« واســتخدام 
التقنيــة الحديثــة للمشــاركة فــي أعمــال تــدر عليــك دخــًا إضافيــًا يمكنــك مــن التوفيــر أو االدخــار بطريقــة مريحــة، ويعــزز هــذا المبــدأ أو هــذا االبتــكار 
اكتشــاف الفــرد لمواهيــه وتوظيفهــا واســتثمارها، فهنــاك الكثيــر مــن النــاس بداخلــه مواهــب ومهــارات وقــدرات كامنــة نائمــة يتأخــر اكتشــافها ألنــه 
ــم ينقــب عنهــا ولــم يســتثيرها لتخــرج للمــأل، فاكتشــاف هــذه القــدرات يفتــح للفــرد آفاقــًا رحبــة مــن المجــاالت للعمــل وربمــا الفــرص  فــي األصــل ل
االضافيــة التــي تزيــد دخلــه وتمكنــه مــن ممارســة االدخــار دون عنــاء، فتقديــر الــذات واكتشــاف المواهــب مــن أهــم الوســائل المعينــة علــى االدخــار.
ويلحــق باكتشــاف المواهــب والقــدرات تطويــر الــذات لمزيــد مــن التأهيــل الــذي يتيــح للفــرد تعــدد خيــارات وفــرص الحصــول علــى دخــل إضافــي يجعــل 
مســألة االدخــار أمــرًا مريحــًا وممكنــًا، ويتــم ذلــك مــن خــال اكتســاب مهــارات جديــدة، والكشــف عــن نقــاط الضعــف الذاتيــة ومحاولــة التخلــص منهــا، 
واســتبدالها بنقــاط قــوة تضيــف المزيــد مــن القــدرات، ويرتبــط بذلــك مواكبــة أحــدث وســائل تطويــر الــذات، خاصــة اســتخدام التقنيــة الحديثــة ومعرفــة 

تطبيقاتهــا فــي مجــال العمــل، والتدريــب علــى وســائلها الحديثــة، وتعلــم اللغــات وغيرهــا ممــا يؤهــل الفــرد للتعامــل مــع لغــة العصــر.
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ومــن الطــرق والوســائل التقليديــة التــي مــا زالــت تمــارس علــى نطــاق واســع وإن اختلفــت مســمياتها ووســائلها - خاصــة بعــد دخــول المؤسســات 
الماليــة المصرفيــة بوســائلها وبرامجهــا الحديثــة علــى خــط التوفيــر واالدخــار – طريقــة الجمعيــات المعروفــة لتوفيــر المــال، وعلــى الرغــم مــن أن الطريقــة 
كاســيكية فــي نمطهــا ووســائلها لكنهــا خضعــت لمزيــد مــن التطويــر فــي التواصــل مــع أعضائهــا وكيفيــة تحصيــل المــال، وفيهــا شــيء مــن التنظيــم 

وااللتــزام ممــا يجعــل مســألة االدخــار أمــرًا ملزمــًا وليــس اختياريــًا لــكل مــن أعضــاء الجمعيــة.

مــن الطــرق المســاعدة أيضــًا، عنــد تحقيقــك أي نجــاح، ال تتراخــى وتحتفــي بالنجــاح، بــل تابــع واســتمر فــي تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات، فهــذا يعــزز 
زيــادة الدخــل وديمومــة اإلضافــات الماليــة التــي تعينــك علــى االدخــار، ويعتبــر المظهــر العــام مــن أكثــر البنــود هدمــًا لميزانيــة أفــراد األســرة، خاصــة فــي 
العالــم العربــي، حيــث يعتبــر الكثيــرون مظهــره أهــم جوانــب حياتــه، فينفــق عليــه أكثــر ممــا ينفقــه علــى المــأكل والمشــرب وعلــى مشــاريع المســتقبل 
التــي تســتحق االدخــار والتوفيــر، ومــن وســائل االدخــار تقليــل اإلنفــاق علــى المظهــر وجعلــه فــي الحــد المعقــول وعــدم المبالغــة فــي التركيــز عليــه 

بإعطائــه أعلــى بنــود الصــرف كمــا هــو الحــال بالنســبة لغالبيــة النــاس.

وكذلــك مــن طــرق االدخــار الناجحــة عمــل قائمــة للمشــتريات بعــد تحديــد مبلــغ االدخــار يــوزع باقــي المبلــغ علــى هــذه القائمــة بصــورة تحفــظ التــوازن 
وتلبــي المتطلبــات حســب خطــة ميزانيــة األســرة ســواء كانــت أســبوعية أو شــهرية أو فصليــة، وبمضاعفــة الجهــد وممارســة أفضــل األعمــال المحببــة 
للفــرد يســتطيع إنجــاز مهــام كبيــرة فــي وقــت محــدد ويحصــل علــى دخــل إضافــي ومــردود مريــح يكفــل لــه ممارســة االدخــار بــكل ســهولة، كمــا أن 
تقليــل عــادة شــراء األطعمــة مــن خــارج المنــزل، وتفضيــل صناعــة الطعــام بالبيــت يقلــل مــن النفقــات غيــر الضروريــة، ويوفــر المزيــد مــن المــال الــذي 
يمكــن ادخــاره للمســتقبل، باالضافــة إلــى الســعي إلغــاق مصــادر االنفــاق البذخــي مثــل شــراء األشــياء الباهظــة الثمــن التــي يمكــن أن تقــوم مقامهــا 
أشــياء أقــل ثمنــًا، ويمكــن أن يتــم هــذا مــن خــال الحــرص علــى الشــراء مــن أماكــن البيــع بالجملــة أو تصيــد مواســم التخفيضــات ممــا يوفــر لــك المزيــد 
مــن المــال الــذي أنــت بحاجــة إليــه فــي المســتقبل، وكذلــك مــن خــال تجنــب شــراء األجهــزة والمقتنيــات التــي ال تحتــاج إليهــا فــي الوقــت الراهــن، 
ــذا مــن األفضــل تحديــد هــذه  ــات، ل ــر األولوي ــر المتطلبــات أو تتغي فبــداًل مــن شــراء ســلعة للمســتقبل ادخــر جــزءًا مــن مالــك للمســتقبل فربمــا تتغي
األولويــات عنــد التســوق ممــا يجعلــك فــي مأمــن مــن الضغــوط والمشــكات الماليــة، ويســاعدك علــى إدارة برنامجــك لادخــار بأســلوب ســلس، مــن 

خــال خطــة تتســم بالمرونــة والثبــات.



ويــرى البعــض أن القيــام ببعــض األعمــال التــي يمكــن إنجازهــا دون طلــب عامــل أو فنــي متخصــص قــد يفيــد كثيــرًا فــي توفيــر بعــض المبالــغ التــي 
تصــرف أحيانــًا مقابــل إنجــاز أعمــال يمكــن لــرب األســرة أو أحــد أفــراد األســرة القيــام بهــا دون الحاجــة إلــى جلــب شــخص متخصــص، مثــل بعــض أعمــال 
إصــاح األعطــال الكهربائيــة أو شــبكة الميــاه داخــل المنــزل أو توجيــه الســتايت أو برمجــة القنــوات الفضائيــة وغيرهــا مــن األعمــال المشــابهة التــي  
تتكــرر وتســتنزف الكثيــر مــن المــال بطريقــة خفيــة غيــر ملحوظــة لكنهــا تتــم علــى حســاب الميزانيــة ويمكــن االســتغناء عــن إنفاقهــا بجهــود ذاتيــة قــد 

تتطلــب مــن البعــض معرفــة هــذه األشــياء ولكــن يراهــا البعــض أمــورًا ســهلة التعلــم واألداء.

ويعتبــر اإلشــتراك فــي التأميــن مــن األمــور التــي توفــر الكثيــر مــن المــال، ألن وقــوع الحــوادث المروريــة ســواء كانــت تجــاه الغيــر أو تلــف لســيارة الســائق 
يكلــف كثيــرًا لــو لــم يكــن الســائق لديــه تأميــن علــى الســيارة ، وكذلــك التأميــن الصحــي يجنــب الكثيريــن المبالــغ الكبيــرة التــي يمكــن إنفاقهــا مقابــل 
العــاج ويعتبــر االشــتراك فــي التأميــن مــن األمــور التــي توفــر الكثيــر مــن المــال، ألن وقــوع الحــوادث المروريــة ســواء كانــت تجــاه الغيــر أو تلــف لســيارة 
الســائق يكلــف كثيــرا لــو لــم يكــن الســائق لديــه تأميــن علــى الســيارة ، وكذلــك التأميــن الصحــي يجنــب الكثيريــن دفــع المبالــغ الكبيــرة التــي يمكــن 

إنفاقهــا مقابــل العــاج إذا لــم يكــن لــدى الشــخص تأميــن صحــي، وهــذه مــن األمــور التــي تســاعد علــى توفيــر المــال والمســاعدة علــى االدخــار. 

بقــي أن نشــير هنــا إلــى نقطــة مهمــة وذات فاعليــة كبيــرة ليــس فــي مجــال االدخــار وحســب بــل فــي زيــادة الدخــل بوتيــرة تصاعديــة وتكاثــر المــال، ومــن 
ثــم هــي مدخــل لادخــار بشــتى أنواعــه وكذلــك االســتثمار ونمــو المــال، أال وهــي الصدقــة، وصــدق رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم إذ يقــول: » 
مــا نقــص مــال عبــد مــن صدقــة« ومــا ينطــق عــن الهــوى فقولــه الصــدق، وقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم نابــع مــن الوحــي ، وقــال اللــه تعالــى : » ومــا 
أنفقتــم مــن شــيء فهــو يخلفــه« ومــن أصــدق مــن اللــه قيــا، وهــذا وعــد صــدق ال مجــال فيــه للشــك أبــدًا، فالصدقــة بــاب واســع لزيــادة الــرزق، وبركــة 
المــال، ومفتــاح ألبــواب عديــدة للــرزق، وهــي أفضــل الطــرق وأســهلها لادخــار وتوفيــر المــال وزيادتــه، وهــي األكثــر ضمانــًا مــن كل الطــرق األخــرى، 
فالضامــن فيهــا هــو كام اللــه ووعــده الصــادق، فلــو خصــص كل فــرد أو أســرة جــزءًا مــن المــال للصدقــة، ولــو كان يســيرًا، فاللــه يخلفــه ويضاعــف بــه 

الدخــل ويبــارك بــه فــي الــرزق ويثبــت بــه األجــر، أي عــدة فوائــد بســهم واحــد.

الطــرق والوســائل المتبعــة فــي االدخــار ليســت قاصــرة علــى النمــاذج المذكــور ولكنهــا األكثــر شــيوعًا والمتعــارف عليهــا دوليــًا ومحليــًا، ويمكــن لمــن 
يريــد االدخــار اختيــار أيســرها وأهونهــا علــى نفســه، وأنســبها لقدراتــه وإمكانياتــه وظروفــه، وكذلــك يمكنــه ابتــكار المزيــد مــن الطرائــق والوســائل بمــا 
يتناســب مــع واقعــه ورغبتــه، لكــن ليجعــل الطريقــة التــي يختارهــا تحديــًا لنفســه، ومقاومــة لرغباتهــا فــي االســتهاك واالنفــاق وكبــح جمــاح عــادات 

النفــس وهواهــا بتخصيــص جــزء مــن المــال شــهريًا أو خــال الفتــرة التــي تناســبه وادخــاره للمســتقبل.
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إذن العبــرة ليســت فــي معرفــة طــرق االدخــار وحســب، وليســت كذلــك فــي اختيــار الطريقــة المناســبة فقــط، بــل العبــرة والمحــك فــي التطبيــق، ووضــع 
خطــة لممارســة االدخــار عبــر الطريقــة المختــارة، وهــذا يحتــاج إلــى القناعــة أواًل ثــم تحديــد المبلــغ، ثــم العمــل علــى توفيــره بشــكل صــارم، ومقاومــة 
كل التحديــات التــي تجعــل الفــرد يفكــر فــي تأجيــل بــدء االدخــار لمــرة قادمــة أو لســنة أخــرى أو غيــر ذلــك مــن وســاوس النفــس التــي تدفــع بصاحبهــا 

إلــى التــردد والتســويف.
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أفضل طرق االدخار الحديثة
المتغيــرات االقتصاديــة، وتطــور أســعار الكثيــر مــن الســلع االســتهاكية، وتصاعــد موجــة الغــاء فــي كثيــر مــن البلــدان نتيجــة تذبــذب معــدل االقتصــاد 
والمــال علــى مســتوى العالــم، أجبــر العديــد مــن المجتمعــات علــى التفكيــر فــي كيفيــة االدخــار، والبحــث عــن طــرق جديــدة لكســب المزيــد مــن المــال 
لتعزيــز األوضــاع الماليــة فــي الوقــت الحاضــر، والعمــل علــى تأميــن المســتقبل، ويعتقــد الكثيــرون أن وضــع ميزانيــة شــهرية وااللتــزام بهــا أمرفــي غايــة 
الصعوبــة، وقــد يبــدو األمــر كذلــك بالفعــل للوهلــة األولــى، لكــن األمــر ليــس مســتحيًا، وبعــد اإلقــدام علــى الخطــوة والتعــود عليهــا ســيجد الفــرد 
أن األمــر تحــت الســيطرة، ومهمــا تعــددت االلتزامــات، وتنوعــت أوجــه االنفــاق، وتضاعفــت التكاليــف، فــإن األمــر يمكــن تداركــه بموجــب خطــة يضعهــا 

الشــخص بنفســه ويلتــزم بتنفيذهــا مــن أجــل خلــق تــوازن لحياتــه الحاليــة وأمــان لحياتــه المســتقبلية.

وهــذا بالطبــع يحتــاج إلــى بعــض المهــارات واألدوات التــي تعيــن علــى تنظيــم الدخــل والنفقــات باإلضافــة إلــى القــدرة علــى إدارة المــال، والســعي 
إليجــاد دخــل إضافــي يجعــل مســألة االدخــار فــي غايــة الساســة، ومنــذ ظهــور االدخــار كأســلوب لضبــط ميزانيــة األســرة وتحســين مســتواها المعيشــي 
ســواء علــى صعيــد الحاضــر، أو مــن خــال التخطيــط للمســتقبل، درج النــاس علــى اتبــاع العديــد مــن الخطــوات والطــرق التــي تســاعد علــى االدخــار، 

ونســتعرض هنــا عــددًا مــن الخطــوات والطــرق التــي تســهم فــي وضــع اســتراتيجية مثاليــة لادخــار واالســتثمار بأســلوب ناجــح ومريــح.

ــه مــردود فاعــل علــى مســتوى الحاضــر  ــة ، والطريــق الســليم باتجــاه ادخــار عملــي ناجــح ل يعتبــر ضبــط النفقــات، وترشــيد االســتهاك، نقطــة البداي
والمســتقبل، وبنــاًء عليــه ال ينبغــي أن تتجــاوز النفقــات حجــم الدخــل بــأي حــال مــن األحــوال، بــل الحــرص علــى تحقيــق فائــض، مــن خــال ضغــط االنفــاق 
والتخلــص مــن االســتهاك الســلبي، ومحاربــة عــادة الشــراء بــا دراســة أو دون وجــود حاجــة ضروريــة، وحصــر االنفــاق – مــا أمكــن ذلــك – فــي حــدود 
تســديد النفقــات األساســية كاإليجــار والفواتيــر واالحتياجــات الضروريــة واألقســاط، ومــن ثــم إخــراج مبلــغ االدخــار الشــهري الثابــت، واالســتمرار فــي 
خفــض النفقــات لزيــادة المبلــغ المحــدد لادخــار، فــي كل مــرة ، وبهــذه الطريقــة يســتطيع الفــرد إدارة دخلــه وتوزيعــه واتبــاع أفضــل األســاليب لادخــار 

دون إحــداث خلــل فــي الميزانيــة أو ارتبــاك فــي االحتياجــات، وهــو مــا يضمــن اســتمرار عمليــة االدخــار بوتيــرة تصاعديــة.

إن مســألة وضــع ميزانيــة شــهرية وااللتــزام بهــا، يعــد مــن الخطــوات المهمــه والحاســمة فــي ضبــط الميزانيــة، والســيطرة علــى الدخــل، وانســياب االدخــار 
دون توقــف، ومنــع حــدوث انقطــاع فــي توفيــر المبلــغ المحــدد تحــت أي ذريعــة، لــذا مــن الضــروري التحكــم فــي االنفــاق بشــكل صــارم، وعــدم تجــاوز 
المبلــغ المحــدد فــي الظــروف العاديــة، والعمــل علــى وضــع مبلــغ االدخــار جانبــًا قبــل البــدء فــي توزيــع النفقــات حتــى ال يكــون االنفــاق المفتــوح علــى 
حســاب المبلــغ المحــدد لادخــار، وهــذا يجبــر الفــرد علــى التخلــي عــن النفقــات غيــر الضروريــة، وحــذف الكثيــر مــن المتطلبــات التــي تصنــف فــي خانــة 

الكماليــات أو بعــض بنــود الترفيــه، مــن أجــل الوصــول إلــى صيغــة ادخاريــة ثابتــة يســتطيع مــن خالهــا تحقيــق أهدافــه المنشــودة.

الدرس الرابع :



مــن السياســات الناجحــة والفاعلــة فــي ديمومــة االدخــار اســتخدام أســلوب االســتقطاع التلقائــي، حيــث يقــوم الفــرد باســتقطاع مبلــغ محــدد مــن 
الدخــل الشــهري وإيداعــه فــي حســاب االدخــار، ورغــم أن هــذه الطريقــة عمليــة علــى صعيــد االلتــزام وضمــان اســتمرار االدخــار بشــكل شــهري، حيــث 
يعتبــر المبلــغ المتبقــي هــو الدخــل الفعلــي الــذي يتــم توزيعــه علــى المتطلبــات، لكــن هــذه الطريقــة ال تخلــو مــن العيــوب، حيــث ال يجــب أن يكــون 
مبلــغ االســتقطاع  مبالغــًا فيــه حتــى ال يؤثــر علــى االحتياجــات الضروريــة، ومــن ثــم يضطــر المــرء إلــى الســحب مــن حســاب االدخــار لمواجهــة النفقــات، 

وهنــا يحــدث االنتــكاس الــذي قــد يعصــف بفكــرة االدخــار برمتهــا.

إذن عنــد الحديــث عــن إدارة الدخــل، يعنــي أنــه يجــب أن يــدار المــال بعقليــة وبواقعيــة، وبتــوازن بيــن المتطلبــات والدخــل والمدخــرات، حتــى ال يكــون 
طــرف علــى حســاب طــرف آخــر، وحتــى ال يضطــر الفــرد إلــى إعــادة النظــر فــي خطتــه أو يتراجــع عنهــا بســبب ضغــط المنصرفــات أو ترجيــح كفــة 
المدخــرات علــى حســاب الضروريــات، لــذا يمكــن القــول إن إدارة المدخــرات منــذ البدايــة بعقانيــة وتــوازن تشــكل المخــرج اآلمــن والضامــن لنجــاح عمليــة 

االدخــار وأهدافهــا المســتقبلية. 

إذا اســتطعت أن ترســم الخارطــة الســليمة لعمليــة االدخــار فــي حياتــك، فــا بــد أن تحصنهــا ضــد كل المهــددات، وتحفهــا بــكل ســبل وأدوات النجــاح، 
فليــس مــن الحكمــة ادخــار المــال ووضعــه كوديعــة نقديــة فــي أي وعــاء ، ألن ذلــك يعــرض المــال للتــآكل وربمــا الســحب منــه تحــت ضغــط الظــروف، 
ولكــن األســلوب المناســب هــو اســتثمار هــذا المــال وتنميتــه والعمــل علــى زيادتــه ومضاعفتــه مــن خــال الدخــول فــي مشــروعات حســب االمكانيــات 
المتاحــة والفــرص المتوفــرة والخبــرات والمجــاالت الواعــدة، وليكــن االســتثمار وفــق خطــة تحقــق األهــداف، ومــن الخطــط الناجحــة اختيــار المجــال 
بعنايــة، ومحاولــة تنويــع االســتثمارات حتــى لــو كانــت فــي مجــال المشــروعات الصغيــرة، وعــدم وضــع كل البيــض فــي ســلة واحــدة، ووضــع كل 

التحوطــات واالحتمــاالت، ومواجهتهــا بأســلوب يجعــل االســتثمار ال يحــد مــن انســياب االدخــار شــهريًا. 

مســألة تقييــم المخاطــر والتحــوط لهــا، ووضــع كافــة الدعائــم واألســس التــي تقلــل منهــا أو تتفاداهــا تعــد مــن أهــم طــرق وأســاليب االدخــار الناجــح 
المرتبــط باالســتثمار والقائــم علــى االســتدامة واالســتمرار، وهنــاك عاقــة بيــن معــدل األربــاح ومقــدار المخاطــر المحتملــة، حيــث تزيــد المخاطــر فــي 
حــال االســتثمار الواعــد بأربــاح كثيــرة، وكذلــك العكــس، وفــي هــذه الحالــة يجــب اختيــار األداة االســتثمارية وفقــًا لتقييــم حجــم المخاطــر المحتملــة التــي 
يمكــن تحملهــا بنــاًء علــى القــدرات الماليــة المتاحــة، فهــذه الطريقــة تســاعد فــي اختيــار األســلوب المناســب لاســتثمار لتأميــن عمليــة االدخــار، وعنــد 
الشــعور بــأن المخاطــر المتوقعــة أكبــر مــن القــدرة علــى تحملهــا، فهــذا يجعــل المدخــرات فــي مأمــن ويفضــل عــدم المغامــرة بهــا، أمــا إذا كانــت لــدى 
المدخــر )المســتثمر( القــدرة علــى مواجهــة المخاطــر فيكــون اختيــاره لهــذا النــوع مــن االســتثمار مناســبًا وغالبــًا ينطبــق هــذا علــى ســوق األســهم أو 

المضاربــة فــي المعــادن ومــا هــو علــى شــاكلتها. 
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لوضــع خارطــة طريــق واضحــة وآمنــة لاســتثمارات، وتحقيــق األهــداف المنشــودة، ينبغــي إعــداد قائمــة باألهــداف المــراد تحقيقهــا مــن وراء االدخــار 
واالســتثمار، ويمكــن اتخــاذ هــذه الخطــوة بتصنيــف األهــداف وترتيبهــا حســب األولويــة مــن خــال جــدول زمنــي، ومنهــا األهــداف قصيــرة األجــل 
ومــدة تنفيذهــا والنتائــج المأمولــة منهــا، وكذلــك األهــداف متوســطة المــدى، ومتطلباتهــا ومــدة تحقيقهــا وانعكاســاتها، ثــم األهــداف طويلــة 

األجــل ومــا يتعلــق بهــا مــن مرحلــة زمنيــة وكيفيــة تجســيدها.

فحينمــا تعــرف مــاذا تريــد، ومتــى يمكــن تحقيــق مــا تريــد، وكــم يكلفــك ذلــك مــن فتــرة ادخــار، ومــا مــدى نســبة النجــاح والفشــل، ومــا المخاطــر 
المحدقــة بمشــروعك، وكيــف ومتــى يتــم اســتراد رأس المــال، ومــا مقــدار األربــاح المتوقعــة لــكل فتــرة، حينمــا تســأل نفســك هــذه األســئلة وتكــون 
االجابــة عليهــا متاحــة أمامــك ولــو بشــكل تقريبــي، فأنــت هنــا يمكنــك االطمئنــان بأنــك تســير فــي االتجــاه الصحيــح وان اعترضــك بعــض المطبــات أو 

المنعطفــات، وأنــك تكــون قــد اســتخدمت إحــدى الطــرق الحديثــة والمناســبة لادخــار االســتثماري.

ومــن الطــرق والوســائل المعينــة علــى االدخــار وتنميتــه، اقتطــاع جانــب مــن المــال المســتثمر لحــاالت الطــوارئ، حيــث أن االدخــار كمبــدأ وأســلوب 
حيــاة وســلوك مالــي ســيقود إلــى تأميــن المســتقبل مــن خــال وضعــه فــي أوعيــة اســتثمارية، ولكــي يحيــط المدخــر هــذه الخطــوة باألمــان حتــى ال 
تهــدم الخطــط االســتثمارية وتعــرض البرنامــج للمخاطــر، وفــي حــال تعــرض االســتثمار ألحــداث غيــر متوقعــة ، يجــب ادخــار مبلــغ رديــف يخصــص لألمــور 
الطارئــة، ولمواجهــة المشــكات الماليــة التــي لــم تكــن فــي الحســبان، وهــذا المبلــغ ال يكــون بحجــم االســتثمار لكــن مــن األفضــل أن يكــون أكثــر مــن 

ثاثــة أضعــاف الدخــل الشــهري ألن ذلــك ســيجعله كفيــًا بحــل المشــكات الطارئــة.

فالمســألة برمتهــا تتعلــق بضبــط المنصرفــات، وديمومــة االدخــار وعــدم تأثــره بالمتغيــرات، وكذلــك تغييــر عــادة التســوق والشــراء فــي اتجــاه الســلوك 
االيجابــي، وكبــح جمــاح الرغبــة فــي اإلنفــاق علــى األمــور الصغيــرة التــي تســحب المــال خلســة وبطريقــة تلقائيــة خفيــة غيــر محسوســة، وكذلــك 

االعتمــاد علــى التــوازن والتحســب للمســتجدات والطــوارئ.

عامــل الوقــت معــم وحاســم فــي معرفــة كيفيــة ادخــار المــال وتوظيفــه، فــكل دقيقــة لهــا قيمتهــا وتأثيرهــا علــى مشــروع االدخــار واالســتثمار، فضيــاع 
الوقــت فــي التــردد قبــل البــدء فــي االدخــار واالســتثمار المالــي قــد يكــون لــه ثمنــه مــن رصيــد الفوائــد المتوقعــة والنتائــج المرتقبــة، فخســارة جــزء مــن 
الوقــت يعنــي خســارة جــزء مــن المــال، وكلمــا قــدرت قيمــه الزمــن وثمنتــه تســتطيع أن تدخــر فــي الوقــت المناســب، وتنمــي أموالــك أكثــر وبطريقــة 

صحيحة.



والحديــث عــن االســتهاك وضبطــه والتحكــم فيــه، أمــر ال يمــل حتــى لــو تكــرر بصــور متعــددة ألهميــة هــذا الجانــب، فاالســتهاك هــو عــدو االدخــار 
واالســتثمار، الســيما االســتهاك فــي بعــض األمــور اإلنصرافيــة وغيــر الضروريــة التــي تشــكل عبئــًا علــى اإلنفــاق علــى حســاب االدخــار واالســتثمار 

وتنميــة المــال.

وكذلــك ال بــد مــن كســر عــادة االحتفــاظ بمقتنيــات وأشــياء غيــر مســتخدمة وال يســتفاد منهــا، خاصــة إذا كانــت ذات قيمــة ماليــة عاليــة، فوجودهــا 
ال يســاعد علــى االدخــار بطريقــة ســليمة، وربمــا يعيــق الخطــط االدخاريــة بشــكل ملحــوظ، ألن وجــود مثــل تلــك األشــياء قــد يكلــف ماديــًا.

صحيــح أن المــال ســهل اإلنفــاق وصعــب التوفيــر، وهــذه مقولــة فضفاضــة تحمــل جانبــًا مــن الحقيقــة، لكنهــا قــد ال تكــون كل الحقيقــة، ألنــه ال 
مســتحيل مــع المحاولــة واالجتهــاد، ومــع الحــرص والمتابعــة يســتطيع المــرء اقتطــاع الجــزء المناســب مــن الدخــل ألجــل المســتقبل، ـــأما إذا ركــن 
اإلنســان لضغــوط االســتهاك ومغريــات الشــراء واإلنفــاق والشــراء غيــر المنضبــط، فحتمــًا سيســقط فــي فــخ االســتهاك الســلبي المعــوق األساســي 

لادخــار.

التحــدي كبيــر، أكبــر مــن مجــرد القــدرة علــى توفيــر مبلــغ مــن المــال يتــم اقتطاعــه مــن الدخــل لمواجهــة مشــكات المســتقبل، أو لتحســين األوضــاع 
ــة فــي المجتمــع،  ــل المســألة تتعلــق بتأصيــل هــذه الثقافــة وتجذيرهــا وجعلهــا قيمــة رفيعــة فــي النفــوس، وذات مكان جــراء تراكــم هــذا االدخــار، ب
وغــرس هــذه القيــم والمفاهيــم لــدى النــشء وتنميتهــا مــع األجيــال حتــى تصبــح ثقافــة مجتمــع تصنــع ســلوك وممارســات الحاضــر، وتجســد معانيــه 

ومفاهيمــه لتفــرز القــوة واالرادة التــي يمكنهــا مواجهــة تحديــات المســتقبل وتحقــق الطموحــات وتلبــي التطلعــات واألحــام.

فــي مضمــار االدخــار الناجــح المؤســس ينطلــق الفــرد مــن قناعاتــه وثقافتــه لترشــيد اســتهاكه وتوفيــر جــزء مــن دخلــه وترتيــب أولوياتــه ممــا يســاعده 
فــي رســم خططــه المســتقبلية ويقــود المــوارد بــإدارة حكيمــة ورشــيدة ويســعى لتنميــة المدخــرات الماليــة واســتثمارها وتحصينهــا مــن المهــددات 
والمخاطــر واألزمــات وتجنيبهــا الخســائر المباشــرة وغيــر المباشــرة مــن خــال اتبــاع خطــوات مدروســة فــي التخطيــط المالي الســليم وإدارة المصروفات 

بوعــي وبصيــرة وقــراءة المســتقبل بواقعيــة مــن خــال حقائــق الحاضــر ومعطياتــه واالمكانيــات المتاحــة والموجهــات واألفــكار الذاتيــة.

إن امتــاك القــدرة علــى تخطيــط وتنظيــم المــوارد الماليــة ال يقــل أهميــة عــن امتــاك ثقافــة االدخــار وإدارة وتنميــة المــال، فكاهمــا ضلــع أساســي 
فــي عمليــة اســتثمار المــال وجعلــه حــًا لمشــكات المســتقبل، ونافــذة لحيــاة مريحــة فــي مرحلــة مــا بعــد التقاعــد.

34



35

فاالدخــار ســلوك منظــم وعمــل تراكمــي يتطلــب المزيــد مــن االرادة والصبــر وقــوة العزيمــة، وكذلــك القناعــة وااليمــان بالمبــدأ كــون حفــظ المــال مــن 
المطالــب الشــرعية واالجتماعيــة الهامــة، وهــو مــن الكليــات الخمــس، وهــو ثــروة قيمــة ينبغــي الحفــاظ عليهــا وتقديرهــا، بالطــرق المشــروعة وابتــكار 

أحــدث الوســائل لتحقيــق األهــداف التــي يرمــي إليهــا ادخــار المــال.

وبمــا أن الطــرق تتعــدد وتتنــوع الدخــار المــال وتنميتــه، فــإن أفضــل الطــرق هــي التــي تناســب المدخــر، وتائــم ظروفــه، ويمكنــه الســيطرة عليهــا، 
وتحقيــق النجــاح مــن خالهــا، فــرب طريقــة تصلــح مــع شــخص وال تصلــح مــع اآلخــر، وقــد تتيــح األيــام طرقــًا أخــرى جديــدة تواكــب مســتجدات العصــر 
وتكــون أكثــر ماءمــة لادخــار مــع تنامــي ثقافــة االدخــار، ونمــو معــدل هــذا الســلوك وســط المجتمــع، وليســت هنــاك قاعــدة محــددة ملزمــة، وال 
طريقــة مثاليــة عليهــا إجمــاع، غيــر أن الظــروف الخاصــة وحجــم االدخــار، وخطــط االســتثمار ونوعــه وبيئتــه، عوامــل قــد تلعــب دورًا فــي تحيــد نوعيــة 

الطريقــة التــي تلبــي الطموحــات وتســتجيب للتطلعــات وتحقــق األحــام.



36



الدرس الخامس

االدخار .. ممارسات يومية

37



38



39

االدخار .. ممارسات يومية
أهميــة االدخــار ال تكمــن فــي كونــه ســلوكا فرديــا يمارســه البعــض ممــن يرغبــون فــي توفيــر جــزء مــن مالهــم لمواجهــة الظــروف االضطراريــة وحســب، 
بــل أيضــًا ألنــه يمكــن أن  يصبــح ســلوكًا اجتماعيــا يمــارس بشــكل يومــي فــي مختلــف الظــروف حتــى فــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة الجيــدة، وذلــك 
انســجامًا مــع تعاليــم الديــن الحنيــف الــذي يحــث علــى حفــظ النعــم وعــدم اإلســراف، واإلنفــاق علــى قــدر الحاجــة، تحوطــًا وتحســبًا لتقلبــات األيــام 

ودوران الليالــي وتغيــر األحــوال.

ــز اقتصــاد الوطــن، فعلــى المجتمــع أن يتبنــاه كعــادة اجتماعيــة، قبــل أن يكــون عــادة  ونظــرأ ألن االدخــار يفيــد الفــرد والمجتمــع، ويســهم فــي تعزي
اقتصاديــة، وينبغــي أن يفــرق النــاس بيــن االدخــار كقيمــة اقتصاديــة ماليــة، وســلوك اجتماعــي رصيــن، وبيــن البخــل والتقتيــر كصفــة ســالبة ومعيبــة 
لــدى كل شــخص، حيــث أن العــادات االجتماعيــة والخصــال الكريمــة التــي يتمتــع بهــا المجتمــع المســلم،  تكافــح البخــل وتحــذر منــه، وهــذا ربمــا دفــع 
الكثيــر مــن النــاس إلــى إهمــال ثقافــة االدخــار، وعــدم الحمــاس لهــا، ألنهــم خلطــوا بيــن االدخــار والبخــل، ولــم يعتــادوا علــى هــذا الســلوك منــذ نعومــة 

األظافــر،  بينمــا الفــرق بيــن االدخــار والبخــل شاســع وواضــح وجلــي لــكل النخــب االقتصاديــة.

االدخــار كمبــدأ ليــس غريبــًا علــى المجتمــع فهــو موجــود، ويمارســه كثيــر مــن النــاس، لكــن بصــور مختلفــة وبنســب متفاوتــة، يتحكــم فــي مســتواها 
وحجمهــا الهــدف المنشــود مــن ورائهــا، فهنــاك أهــداف ادخاريــة مؤقتــة، للحصــول علــى إنجــاز محــدد فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة المــدى، وهــذا النــوع 
مــن االدخــار يــزول بــزوال الهــدف، وهنــاك أهــداف مؤقتــة قــد تنــدرج ضمــن منظومــة أهــداف االدخــار ولكــن عندمــا يطغــى هــذا النــوع علــى بقيــة 

األهــداف المســتدامة، ويصعــد عليهــا فقــد يهــدم مبــدأ االدخــار برمتــه.

ولكــي يصبــح االدخــار ناجحــًا يحفــز المزيــد مــن النــاس النتهاجــه، ويصبــح ثقافــة اجتماعيــة وممارســة يوميــة، يجــب أن تكــون للمدخــر خطــط خاصــة 
فــي إطــار فكــرة االدخــار المالــي التــي يرجــو مــن ورائهــا تحقيــق العديــد مــن النتائــج، ولكــن يجــب أال تكــون تلــك الخطــط والممارســات علــى حســاب 
االحتياجــات اليوميــة، حتــى ال تؤثــر عليهــا ومــن ثــم يصعــب االســتمرار فــي االدخــار وتفشــل المحاولــة، فالحاجــات اليوميــة ليســت مجــاال لادخــار، وإال 
أصبحــت المســألة مجــرد مغامــرة وليســت ادخــارًا، فالزحــف علــى االحتياجــات الضروريــة اليوميــة يوقــع الفــرد فــي فــخ البخــل الــذي يتحاشــاه النــاس 
ويفــرون منــه فــرار الصحيــح مــن األجــرب، وتفاديــًا لمامســة خــط البخــل، علــى الفــرد أن يدخــر الفائــض عــن الحاجــة، وأن ينفــق علــى االحتياجــات 

والضروريــات بشــكل طبيعــي فــي ظــل االدخــار، وأن يلغــي الكماليــات التــي ال داعــي لوجودهــا، أو يقلــل منهــا مــا أمكــن ذلــك.

الدرس الخامس :



االدخــار يمكــن أن يكــون عــادة أو ممارســة يوميــة، لكنــه حينمــا يمــارس بأســلوب متنــوع ومتجــدد، يشــير إلــى تمــدده وانتشــاره وأنــه أصبــح نهجــًا ذا 
مــردود اســتثماري واقتصــادي، فالتنويــع االدخــاري يقلــل مخاطــر الفقــر والعجــز وتقلبــات األســواق الماليــة والعقاريــة، وفــي هــذه الحالــة ســيحافظ 

االدخــار علــى النمــو فــي مســتوى ثابــت ال يؤثــر علــى الدخــل اليومــي وال يعيــق األهــداف والخطــط االدخاريــة الدائمــة والمؤقتــة فــي مجملهــا.
حينمــا يتعلــم النــشء منــذ الصغــر ثقافــة االدخــار، ويجــد الطفــل أهلــه يمارســون هــذا الســلوك ويحثــون اآلخريــن عليــه، بــا شــك ســيكون الطفــل حريصــًا 
علــى ممارســة االدخــار، ومــدركًا لفوائــده، ســواء كان ذلــك فــي طفولتــه أو عندمــا يصبــح شــابًا أو يدخــل الحيــاة العمليــة، حيــث تازمــه هــذه الثقافــة 

وتكبــر معــه، وهكــذا يســهم المجتمــع فــي إنشــاء جيــل ميــال لادخــار، نابــذ لإلســراف والتبذيــر واالســتهاك الســلبي والتســوق غيــر المجــدي.
 فهــذه الثقافــة عظيمــة الفائــدة، بســيطة التحقيــق، عندمــا نغرســها لــدى األطفــال، وإيجابيــة النتائــج حينمــا يجنيهــا الكبــار، وهــذا الســلوك يســاعد 
الفــرد علــى رؤيــة الفــرص، ويحفــزه علــى صناعتهــا واســتغالها، ويبعــد عــن ذهنــه الشــعور باإلحبــاط االســتثماري والعجــز المالــي، وباالدخــار يمكــن أن 
ــًا، ويســهم فــي توســيع دائــرة العاقــات، وامتــاك الجــرأة فــي التفكيــر والتخطيــط لتنميــة االدخــار عــن  يكــون المــرء أكثــر اســتقرارًا نفســيًا واقتصادي

طريــق االســتثمار.

وبالممارســة والتحفيــز ونشــر ثقافــة االدخــار وتكريــس مفاهيمــه، يصبــح عــادة لــدى األســرة والمجتمــع يتحلــى بهــا جميــع األفــراد، ويعــد هــذا الســلوك 
ــوازن فــي أمــور الحاضــر،  ــات الحاضــر وتوقعــات المســتقبل، والقــدرة علــى إدارة المــال، وتحقيــق الت ــة بمعطي ــر التحضــر، والدراي مــن مقاييــس ومعايي

وصناعــة حيــاة المســتقبل.

يبــدو أن مــا أطلــق عليــه مجــازًا )الطفــرة( فــي ســبعينيات القــرن الماضــي ألقــت بظالهــا علــى الكثيــر مــن شــرائح المجتمــع، فعاشــوا فتــرة تراخــي ال 
حاجــة لهــم فيهــا لادخــار وال التفكيــر فيــه، ولــم يتحمــس الكثيــرون مــع تلــك الظــروف إلــى طــرق أبــواب االدخــار لعــدة عوامــل ربمــا تكــون ثقافيــة 

واجتماعيــة وغيرهــا مــن األســباب.

 ويمكــن تعديــل هــذا التفكيــر الجمعــي وتصحيــح هــذه المفاهيــم مــن خــال جهــود إعاميــة، ومــن خــال مؤسســات المجتمــع، وخطبــاء المســاجد، 
والمــدارس، وغيرهــا، لترســيخ ثقافــة االدخــار، حتــى يصبــح هــذا الســلوك ممارســة يوميــة.

 
مســألة االدخــار ســلوك محلــي وعالمــي نابــع مــن الوعــي المالــي المتنامــي لــدى الفــرد ودرايتــه بأهميــة التخطيــط إلدارة شــئونه الماليــة، والموازنــة 

بيــن الصــرف والدخــل ممــا يؤثــر علــى حياتــه الشــخصية واألســرية والوظيفيــة، وتعاملــه مــع اآلخريــن، وإدارة أعمالــه ونشــاطاته حاضــرًا ومســتقبًا .
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مــن األدوات التــي تســهم فــي جعــل االدخــار ســلوكًا وممارســة يوميــة نشــر الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع خاصــًة األطفــال مــن خــال تشــجيعهم علــى 
االدخــار، وكذلــك الشــباب بإقامــة الــدورات التدريبيــة والمحاضــرات والحمــات التوعويــة، وغيرهــا مــن وســائل رفــع معــدل الوعــي المالــي، بطريقــة 

تجعــل هــذه الثقافــة ســائدة فــي المجتمــع.

البنــوك والمؤسســات المصرفيــة والماليــة يمكنهــا التعديــل مــن سياســتها وتوجيــه عروضهــا وبرامجهــا تجــاه تنميــة ثقافــة االدخــار واالســتثمار وفتــح 
مجــال الودائــع المصرفيــة المحفــزة للنــاس بــداًل مــن تشــجيع سياســة االســتهاك وعــروض التخفيضــات التــي تقــود النــاس إلــى المزيــد مــن الشــراء 

واالســتهاك وهــذا ســلوك مناقــض لمبــدأ االدخــار وتنميــة المــال.

ــة لألفــراد والمجتمعــات مــن خــال ضوابــط شــرعية، منســجمًا  ــاة الماليــة واالقتصادي ومــن ميــزات االدخــار أنــه ســلوك اجتماعــي حميــد ينظــم الحي
مــع تعاليــم اإلســام بمحاربــة التبذيــر واإلســراف والحفــاظ علــى المــال وترشــيده والتوســط فــي الصــرف علــى المعــاش والتحــوط للظــروف وعــدم 
المغــاالة فــي االســتهاك وال فــي االكتنــاز، كمــا أنــه وســيلة مــن وســائل ســد الحاجــة ومواجهــة األزمــات الطارئــة وتقــع مســئولية نشــر ثقافــة االدخــار 

وترســيخها علــى الدولــة والمجتمــع علــى حــد ســواء.

االدخــار ســلوك مالــي اقتصــادي إيجابــي وضــروري فــي حيــاة كل فــرد، ومهــم لــدى كل مجتمــع، ألن نتائجــه تعــود علــى الفــرد والمجتمــع والدولــة، 
فهــو نــوع مــن النظــام االقتصــادي المالــي الــذي ينظــم حيــاة األســرة لتلبيــة رغبــات أفرادهــا وترتيــب احتياجاتهــم اآلنيــة والمســتقبلية، ويكبــح جمــاح 

التســوق غيــر المــدروس، واالبتعــاد عــن االســتهاك المفــرط واإلنفــاق علــى الكماليــات.

إن ثقافــة االدخــار مســئولية تســتقيم بهــا حيــاة الفــرد والمجتمــع، وتنمــي لــدى الجميــع الوعــي االقتصــادي والقــدرة علــى إدارة المــال، وهــذا الســلوك 
صالــح لــكل زمــان ومــكان وهــو مســتمد مــن قيــم الديــن وقواعــد الشــرع، حيــث ال تســتقيم الحيــاة إال إذا واجهنــا تبعاتهــا ومســتجداتها وعالجنــا كل 
خلــل يحــدث نتيجــة لتلــك التبعــات، وهــذا يســاعدنا علــى اســتقامة الحيــاة وإصــاح اعوجاجهــا، وال شــك أن اســتقامة الحاضــر تمهــد وتؤهــل الســتقامة 

المســتقبل وصاحــه، وتوفيــر الحيــاة الكريمــة فيــه.

حينمــا يترســخ ســلوك االدخــار ويصبــح عــادة اجتماعيــة، وممارســة يقــوم بهــا الكبيــر والصغيــر تبــدو النتائــج واضحــة وجليــة، وينعكــس ذلــك علــى 
االســتهاك واإلنفــاق، وهــذا يتطلــب تعزيــز ثقافــة االســتهاك االيجابــي، وعنــد الدخــول فــي برنامــج االدخــار البــد مــن تضحيــة، بالكثيــر مــن االحتياجــات 
غيــر الضروريــة  ، وقــد تتفــاوت درجــات هــذه التضحيــة مــن شــخص إلــى آخــر، وعلــى الشــخص أن يتحمــل تلــك التضحيــات والصعوبــات اآلنيــة مــن أجــل 

تــوازن المســتقبل وصناعــة جودتــه.



مــن أجــل تحســين مســتوى المعيشــة حاضــرًا ومســتقبًا، وزيــادة الدخــل الشــهري والســنوي، والتخلــص مــن المنصرفــات غيــر الضروريــة ، وانتهــاج 
ســلوك اقتصــادي مالــي إيجابــي يقــوم علــى خلــق التــوازن بيــن الدخــل واالســتهاك، البــد مــن تكاتــف جهــود الجميــع وتعاونهــم لتكريــس مفاهيــم 
االدخــار واالســتثمار، وتنميــة ثقافــة إدارة المــال والتحكــم فــي  اإلنفــاق والتقليــل مــن شــهية الشــراء واالســتهاك الســلبي وتنظيــم الحيــاة، ويمثــل 
االدخــار وســيلة لتمويــل المشــاريع الخاصــة، وفتــح بــاب االســتثمارات علــى مصراعيــه، ممــا يســاعد علــى إســهام الفــرد فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي، 

وخدمــة المجتمــع.

مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة يلعــب االدخــار دورًا مهمــًا فــي بــث الشــعور بالمســئولية واإلحســاس بالواجــب لــدى الشــخص المدخــر، ويمنحــه 
الرغبــة فــي المشــاركة االقتصاديــة وبنــاء اقتصــاد خــاص واإلســهام فــي تنميــة اقتصــاد الدولــة، ويعــزز لديــه الثقــة بالنفــس كشــخص فاعــل فــي 

ــر الــذات.  المجتمــع، كمــا يحقــق الرضــا التــام وتقدي

كمــا أن المجتمــع مطالــب اليــوم بمواجهــة إغــراءات الســوق، والشــركات المختلفــة ذات القــدرات العاليــة فــي عــرض منتجاتهــا والترويــج لهــا بأســعار 
جاذبــة، ذلــك ألن التســوق المطلــق واالســتهاك الســلبي يعيقــان االدخــار ويعرقــا كل جهــود االســتثمار.

وظلــت ثقافــة االســتهاك منتشــرة وممارســة لــدى كثيــر مــن المجتمعــات التــي تتمتــع بوفــرة ماليــة مميــزة، وهــذا مؤشــر إيجابــي فــي بعــض جوانبــه، 
باعتبــار أن األفــراد فــي هــذه الــدول يشــعرون إلــى حــد كبيــر باالســتقرار االقتصــادي واألمــان المالــي، وهــذا يدفعهــم إلــى عــدم التفكيــر كثيــرا فــي 
مســألة احتمــال مواجهــة أزمــات ماليــة، أو حتــى إمكانيــة تجاوزهــا بطــرق مختلفــة، وذلــك بعكــس المجتمعــات التــي ال تتوفــر لديهــا األمــوال بــذات 
المســتوى، حيــث يلــوح المســتقبل بــكل تعرجاتــه وتحدياتــه ومخاوفــه، أمــا التفكيــر فــي االدخــار ونشــر ثقافتــه  فقــد كان قائمــًا منــذ عقــود طويلــة رغــم 
شــح المــوارد فــي ذلــك الزمــن، أمــا فــي الوقــت الحالــي فــإن األدوات واألســباب تهيــأت لــكل مــن يــود االدخــار مــن ناحيــة المــوارد ومــن ناحيــة الوســائل 
والقنــوات التــي تحفــظ األمــوال ســواء فــي شــكل ودائــع أو اســتثمارات، ممــا يســهل عمليــة ترســيخ المفاهيــم، وجــذب العديــد مــن شــرائح المجتمــع، 
فضــًا عــن أن الظــروف االقتصاديــة العالميــة والمحليــة تجعــل الكثيريــن يفضلــون ادخــار جــزء مــن دخلهــم لمواجهــة التزامــات المســتقبل القريــب، بــكل 

مــا يحمــل مــن غمــوض ومخاطــر.

االدخــار فــي حــد ذاتــه ليــس طريقــًا نحــو الثــراء والوفــرة الماليــة، ألنــه فــي هــذه الحالــة يعنــي أخــذ جــزء مــن الدخــل وإخفــاءه ، لكنــه قــد يكــون خطــوة 
رئيســة فــي هــذا االتجــاه، وهنــا تبــرز أهميــة التنــوع فــي فــرص االســتثمار اآلمــن أو متوســط المخاطــر للمجتمــع، الــذي يعــزز االدخــار ويقــوده إلــى حالــة 

الوفــرة الماليــة.
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ــة  ــة والفكري ــة واالجتماعي ــة الثقافــات الديني ــة، وكبقي ــه الدنيوي ــذ الصغــر كســائر احتياجات ثقافــة االدخــار واالســتثمار يمكــن تنميتهــا لــدى النــشء  من
وغيرهــا، وعلــى المؤسســات ذات العاقــة باالدخــار واالســتثمار وكذلــك المؤسســات التعليميــة واإلعاميــة القيــام بــدور كبيــر ومهــم فــي بنــاء مهــارة 
ــًا أساســيًا لحياتــه، لذلــك تواجــه المحــاوالت  وثقافــة الفــرد تجــاه االدخــار منــذ الصغــر، حتــى ينشــأ عليهــا وتمســك بهــا ويدافــع عنهــا باعتبارهــا مكون
الراهنــة لرفــع معــدل االدخــار فــي مجتمــع لــم يتلــق جرعــات توعويــة بهــذا الخصــوص منــذ وقــت مبكــر تبــدو أشــبه بالنقــش فــي الحجــر إلــى حــد كبيــر، 

علــى الرغــم مــن أن نقــش الحجــارة أصبــح أمــرًا متاحــًا وســهًا فــي زمــن توفــرت فيــه كل وســائل التغلــب علــى الصعــاب.

األمــر الــذي ال خــاف حولــه هــو أن ثقافــة االدخــار تشــكل جــزءًا  مهمــًا مــن مكونــات  شــخصية الفــرد والمجتمــع، ولترســيخ هــذه الثقافــة وجعلهــا 
ســلوكًا اجتماعيــًا يوميــًا يجــب التكامــل فــي العمــل والتنســيق بيــن المؤسســات التــي ذات العاقــة باالدخــار واالســتثمار مــن جهــة والمؤسســات 
التعليميــة واإلعاميــة مــن جهــة أخــرى، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات الناشــطة والفاعلــة فــي مجــال المســئولية االجتماعيــة مــن أجــل إعــداد 

برامــج توعويــة وتثقيفيــة لتنميــة قناعــة األجيــال بأهميــة االدخــار فــي الحاضــر والمســتقبل.

ولجعــل هــذا الســلوك يســود ويفــرض نفســه ضمــن عــادات وممارســات النــاس التــي تتــم بصــورة تلقائيــة، وبشــكل يومــي، ال بــد لمختلــف شــرائح 
المجتمــع أن تســتوعب أهميــة إدارة المــال، وضــرورة االدخــار، ومــا الخطــوات التاليــة لعمليــة توفيــر الفائــض عــن االحتياجــات الضروريــة، ومــاذا تحتــاج 
تلــك الخطــوات مــن مهــارات وخبــرات لكــي تجنــى النتائــج الفعليــة لادخــار ومــا األوعيــة والوســائل التــي ندخــر مــن خالهــا المــال وننميــه، لكــي تســتمر 

عجلــة االدخــار دون توقــف؟ وقتهــا ســتصبح ممارســة هــذا الســلوك مثــل التســوق تتــم بشــكل يومــي وبرغبــة وحمــاس وقناعــة.
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االدخار من أجل االستثمار
هنــاك عاقــة طرديــة بيــن زيــادة دخــل الفــرد وارتفــاع معــدل االســتهاك، لــذا تجــد التســوق دائمــًا مرتبطــًا بوفــرة الســيولة ووجــود القــدرة الشــرائية، 
ولكــن يمكــن تغييــر هــذا النمــط بنظــرة فاحصــة إلــى المســتقبل، وهــذه النظــرة ترتكــز علــى إعــادة النظــر فــي طريقــة االســتهاك والتقليــل مــن الصــرف 

اآلنــي، والتفكيــر فــي توفيــر المــال وتنميتــه مــن أجــل االحتياجــات المســتقبلية.

ولكــي يســتفيد الفــرد مــن هــذه الرؤيــة، عليــه أن يســتغني عــن الكثيــر مــن االحتياجــات غيــر الضروريــة، ويقلــل عمليــة الشــراء غيــر المــدروس، وتقليــص 
المنصرفــات وتوفيــر المــال وتوجيهــه نحــو االســتثمار حســب الخطــط والفــرص المتاحــة وحســب مقــدار المــال.   

فأهميــة االدخــار للفــرد تتجــاوز إمكانيــة توفيــر المــال لتحســين المســتوى المعيشــي، أو تحســبًا للظــروف الطارئــة واالســتثناية، فهــو مهــم أيضــًا وبصفــة 
أكثــر لاســتفادة منــه فــي االســتثمار والتنميــة، وفــي هــذه الحالــة يكــون المــردود شــامًا وعامــًا حيــث يصــب فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي.

وتكمــن أهميــة االدخــار فــي أنــه يمثــل أحــد العوامــل المســاعدة فــي االســتثمار باعتبــاره  مصــدرًا مهمــًا للســيولة، وكلمــا توفــرت األوعيــة االســتثمارية 
والمجــاالت اآلمنــة فــإن االدخــار ســيجد آفاقــًا أرحــب وإقبــااًل مــن األفــراد واألســر، وسيســهم بفاعليــة فــي عمليــة االســتثمار والتنميــة.

ــام وحســب، ولكــن  ــره لمقبــات األي ــر مســتقبلية وتوفي   فــي الســابق كان االدخــار مــن أجــل حبــس المــال عــن التســلل والتدفــق فــي مســارات غي
فــي العصــر الحالــي ومــع توفــر قنــوات االســتثمار وتعددهــا، ووجــود خيــارات لتنميــة المــال، أصبــح االدخــار مقرونــًا باالســتثمار إلــى حــد كبيــر مــن أجــل 
الحصــول علــى حيــاة ناجحــة ألن االدخــار وحــده غيــر كاف لتحقيــق األهــداف كاملــة، لكنــه يجعــل الفــرد يتحكــم فــي إدارة إنفاقــه بالتــوازن مــع دخلــه 

ويجنبــه الديــون والتعثــر فــي ســدادها، لــذا نجــد اقترانــه باالســتثمار شــكل حقبــة جديــدة إلدارة المــال، وأنعــش كثيــرًا واقــع التنميــة.

ويمكــن القــول بــأن االســتثمار فتــح آفاقــًا أرحــب أمــام االدخــار، وجعــل االقبــال عليــه يتــم ببصيــرة ووعــي وخطــط واضحــة مبنيــة علــى قــراءات 
وحســابات وحقائــق واقعيــة، ويعــزز االســتثمار زيــادة الدخــل وهــو نــوع مــن إدارة المدخــرات وتحريكهــا وإخراجهــا مــن واقــع الركــود، فوجــود االدخــار 

واالســتثمار معــًا يؤســس لحيــاة ماليــة ناجحــة ال تتــم ألحدهمــا بمعــزل عــن اآلخــر.

وقبــل الدخــول فــي أي مشــروعات اســتثمارية علــى المدخــر أن يحــدد أوجــه الدخــل واالنفــاق حتــى يســتطيع أن يعــدل ويرشــد ويحــذف ويضيــف 
ــادة التــي هــي أســاس فلســفة االدخــار. لصالــح تشــغيل المبالــغ المدخــرة ليجــذب المــال بعضــه بعضــًا مــن خــال عمليــة الربــح والزي

الدرس السادس :



ليــس كل النــاس لديهــم خبــرة فــي مجــال اســتثمار األمــوال، ولكــن يمكــن أن تكــون لديهــم القــدرة علــى ادخــار المــال بطريقــة أو بأخــرى، لــذا مــن 
األفضــل وضــع قائمــة ألهــداف االســتثمار وخياراتــه ومراحلــه وحجمــه، وتصنيــف هــذه القائمــة، واختيــار األهــداف التــي تتحقــق مــن خــال احتياجاتــك 
وقدراتــك االســتثمارية بصــورة تحــدث التغييــر اإليجابــي فــي حيــاة الفــرد بصفــة عامــة وحياتــه الماليــة علــى وجــه الخصــوص، فهنــاك أهــداف قصيــرة 
المــدى يمكــن تحقيقهــا خــال ســنة أو ســنتين، وهــذه تمثلهــا مشــاريع محــدودة وذات إمكانيــات معينــة، وهنــاك أهــداف متوســطة المــدى تتحــق 
عبــر اســتثمار يســتمر مــن ٥ إلــى ٧ ســنوات، وهــذه لهــا ميزاتهــا التــي تتناســب مــع حجــم االســتثمار فيهــا، وأيضــًا هنــاك أهــداف بعيــدة المــدى تســتغرق 

عشــر ســنوات واكثــر وهــي غالبــًا تشــمل مشــاريع التقاعــد.

وعنــد االدخــار مــن أجــل االســتثمار يجــب تقييــم المدخــرات وتحديــد المبلــغ الموجــه لاســتثمار فــإن كانــت التكلفــة المتوقعــة أكبــر مــن المبلــغ، يمكــن 
تغييــر الخطــة االســتثمارية مــن خــال زيــادة الدخــل أو تقليــل النفقــات لتوفيــر المزيــد مــن المــال، وكذلــك مــن المهــم معرفــة االحتياجــات االســتثمارية 
والقــدرة علــى تحمــل مخاطــر االســتثمار، وبعــد وضــع الخطــط وإعــداد المــال، يمكــن استشــارة بيــوت الخبــرة وطلــب المســاعدة مــن أهــل االختصــاص 
حتــى تكــون الخطــوات االســتثمارية فــي المســار اآلمــن، وعنــد تخصيــص ادخــار المــال لاســتثمار يمكــن تخصيــص جــزء منــه لحــاالت الطــوارئ، حيــث أن 

االســتثمار يتعــرض للطــوارئ التــي تحتــاج جانبــًا مــن المــال النقــاذ هــذا االســتثمار.

الكثيــر مــن النــاس ال يبتعــد عــن األهــداف الكاســيكية لادخــار كثيــرًا، التــي كانــت تحــوم حــول متغيــرات الظــروف، والطــوارئ، والمناســبات العائليــة، 
وتوفيــر المــال لمرحلــة مــا بعــد التقاعــد، حيــث جعلــوا اســتثماراتهم مــن خــال خطــة لمرحلــة التقاعــد، وهــذه فكــرة جيــدة لكــن مــن األفضــل أال يتــم 
البــدء فيهــا عنــد االقتــراب مــن التقاعــد، بــل األجــدى أن يتــم التخطيــط لهــا منــذ وقــت مبكــر، حتــى إذا جــاءت مرحلــة التقاعــد يكــون االســتثمار الخــاص 

بهــا قــد آتــى أكلــه وحقــق نتائجــه.

خطــة االســتثمار ال بــد أن تكــون علــى قــدر مــن المرونــة ولديهــا قابليــة التعديــل أو التغييــر وفقــًا لألحــداث والمتغيــرات وتحســبًا ألي طــوارئ، فقــد 
توضــع الخطــة فــي وقــت وتنفــذ فــي وقــت آخــر فالمرونــة تمنحهــا الصايــة فــي وجــه مختلــف الظــروف، وتتيــح إمكانيــة التعديــل الــذي يواكــب 

المســتجدات التــي قــد تطــرأ ألي ســبب مــن األســباب.   

وتــرى مؤسســات متخصصــة فــي االستشــارات الماليــة، أن االدخــار يجــب أن يصبــح عــادًة منتظمــة وليــس نشــاطًا موســميًا أو لفتــرات متقطعــة، ومــن 
األهميــة مراجعــة هــذا النشــاط بعــد كل فتــرة  وتقييــم الوضــع المالــي جــراء االدخــار لوضــع األمــور واإلجــراءات فــي منظورهــا الصحيــح، ولكــي يحقــق 
االدخــار أهدافــه بصــورة صحيحــة يتطلــب االنضبــاط والتحــرك ضمــن اإلمكانــات المتاحــة وبشــكل منتظــم ودقيــق، حتــى يتكــون لــدى الفــرد مبلــغ 

مناســب لنوعيــة االســتثمار الــذي يختــاره.
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إن خطــوة االنتقــال بالتفكيــر مــن حيــز ادخــار المــال ألجــل االكتفــاء الذاتــي وســد الحاجــة وكــف النفــس عــن الســؤال ودفــع الظــروف القاهــرة، إلــى آفــاق 
االســتثمار وزيــادة المــال وتنميتــه، هــي خطــوة تحتــاج إلــى قــدر مــن الشــجاعة والجــرأة بــل إلــى الخبــرة والوعــي والتخطيــط والدراســة، وكذلــك ادخــار 
المــال مــن أجــل تعليــم األبنــاء وحفــظ النقــود لســنوات التقاعــد فيــه نــوع مــن التحــوط والتحســب للمســتقبل لكنــه يحتــوي علــى جانــب ســلبي، يتمثــل 
فــي أن المــال معــرض للنقصــان والرتفــاع أســعار الســلع والمــواد وليــس هنــاك أمــل فــي تنميتــه أو زيادتــه وربمــا األمــر قــد يهــدد اســتمرارية االدخــار 
مــا لــم تكــن هنــاك فكــرة لاســتثمار الــذي يمثــل الضمــان لزيــادة المــال ونمــوه ومضاعفتــه فــي فتــرة وجيــزة وفقــًا لنــوع النشــاط وأمــان المحفظــة 

االســتثمارية والقــدرة علــى تدويــر المــال.

وفــي حالــة ركــود المــال فــي خزائــن االدخــار فقــط دون تحريــك أو اســتثمار فإنــه بالتأكيــد ســيواجه عامليــن ســلبيين همــا التضخــم المعيشــي، 
واســتهاك قيمــة العملــة، لــذا يمثــل االســتثمار الحــل المناســب للخــروج مــن هــذه المخاطــر، وهــذا يؤكــد حقيقــة ) االســتثمار هــو ســند االدخــار، 

واالدخــار هــو مصــدر أمــوال االســتثمار( فكاهمــا ســند لألخــر.

وفــي حــال االدخــار مــن أجــل االســتثمار يكــون المدخــرون الشــباب هــم األوفــر حظــًا واألكثــر نجاحــًا حيــث يلعــب عامــل الوقــت دورًا مهمــًا فــي النتائــج 
االيجابيــة لاســتثمار وتنامــي مــردود المدخــرات والعائــدات واالســتفادة منهــا فــي ســن مبكــرة، فــي حيــن تكــون التزامــات الشــباب أقــل مــن األســر 
ــرب األســرة لاســتفادة مــن المــردود االســتثماري لادخــار بعــد ســن التقاعــد  ــة ل ــرة التــي يقــل معهــا معــدل االدخــار وتضيــق المســاحة الزمني الكبي

وتتزايــد االحتياجــات وتزيــد نســبة االنفــاق.

ومــع توفــر المــال، ووجــود حيــز كبيــر مــن الوقــت والحــرص علــى التخطيــط الجيــد والرؤيــة الواســعة فــإن االدخــار االســتثماري المبكــر يكــون أفضــل 
الحــاالت ألن عامــل الوقــت ال يقــل أهميــة عــن عامــل رأس المــال ممــا يتيــح المزيــد مــن الخيــارات والفــرص االســتثمارية المفضلــة القــادرة علــى تحقيــق 
األهــداف طويلــة األجــل، وتلبيــة الطموحــات فــي وقــت قياســي، وهنــا يجــب التنبيــه إلــى عــدم الركــون إلــى المخــاوف مــن االســتثمارات إذا كانــت 
فــي القطاعــات اآلمنــة ومــن خــال المســارات الصحيحــة وعــدم الشــح بضــخ المزيــد مــن المــال فيهــا متــى مــا ســنحت الفرصــة، ولــن يكــون األمــر صعبــًا 
حينمــا تنطلــق فكــرة االدخــار مــن أجــل االســتثمار مــن قناعــة يدفعهــا التخطيــط واالســتمرار، وهنــاك مقولــة شــهيرة ألحــد خبــراء االقتصــاد واالســتثمار 
العالمييــن فــي مجــال االدخــار واالســتثمار تقــول : ) ال تدخــر مــا تبقــى بعــد الصــرف، بــل أصــرف مــا تبقــى بعــد االدخــار( وهنــا تبــرز أولويــة االدخــار الناجــح 
المرتبــط باالســتثمار وعنــد زيــادة االدخــار فــي كل شــهر أو ســنة وهــو قيــد االســتثمار يكــون العائــد مركبــًا بمعنــى أن االدخــار ال يتوقــف لمجــرد دخــول 

الفــرد عالــم االســتثمار بــل يتواصــل ليشــكل إضافــات مســتمرة لــرأس المــال المســتثمر، بحيــث تكــون األربــاح ناتجــة عــن أربــاح، وعــن رأس المــال معــًا.



االدخــار مــن حيــث المبــدأ وكفكــرة وســلوك لتوفيــر المــال وحفظــه مــن التبديــد والفنــاء، ال يحمــل نوعــًا مــن المخاطــر كــون الفــرد يدخــر جــزءًا مــن مالــه 
للمســتقبل، مــا دام فــي الحفــظ والصــون ســواء كان مــن خــال ودائــع مصرفيــة أو خزانــة خاصــة، لكــن االســتثمار رغــم أنــه مصــدر تنميــة االدخــار وزيادتــه، 
فقــد تعتريــه بعــض المخاطــر المترتبــة علــى نــوع االســتثمار وحجمــه وحاجــة الســوق لهــذا النشــاط وتوجهــات الســوق العالميــة وحجــم المنافســة 

وإفرازاتهــا، وهــذه المخاطــر يكــون ضررهــا وأثرهــا حســب حجمهــا وتوقيتهــا وكيفيــة مواجهتهــا والمعالجــات التــي وضعــت للتصــدي لهــا.

ولتفــادي مخاطــر االســتثمار يمكــن للشــخص المدخــر عــدم الدخــول بكامــل أموالــه فــي العمليــات االســتثمارية فــي بــادئ األمــر، مــن أجــل تجنــب أي 
خســائر يمكــن أن تحــدث، وفــي حالــة نجــاح التجربــة يمكنــه زيــادة رأس المــال والتوســع فــي االســتثمار.

 ويؤكــد الخبــراء أن أهــم نقطــة فــي عمليــة االدخــار مــن أجــل االســتثمار مســألة االنتظــام واالنضبــاط فــي ادخــار النســبة المحــددة مــن المــال ألجــل 
هــذا الهــدف، ويمكــن أن يصبــح االدخــار المنتظــم المرتبــط باالســتثمار فــي الســوق، مدخــًا للوصــول إلــى منظومــة الصناديــق الماليــة المشــتركة 
المتنوعــة، واالســتفادة مــن عروضهــا وبرامجهــا وحلولهــا المصممــة حســب الحاجــة، فضــًا عــن االســتفادة مــن األمــوال المســتخدمة فــي تحقيــق 
أهــداف التقاعــد، فاالســتثمار بدفعــات منتظمــة شــهرية أو ســنوية فــي الخطــة تمثــل أهــم الحلــول الممكنــة لتحقيــق بعــض األهــداف المســتقبلية 
الموضوعــة، واالســهام  فــي زيــادة فــرص النمــو لاســتثمار علــى المــدى الطويــل، ويســتطيع الفــرد تحديــد المبلــغ الــذي يجــب ادخــاره شــهريًا وكيفيــة 
اســتثماره، بعــد تقييــم وتحديــد دخلــه والتزاماتــه الماليــة، باإلضافــة إلــى المبالــغ المخصصــة للحــاالت الطارئــة، فالنفقــات الصغيــرة تلعــب دورًا خفيــًا فــي 

تــآكل الدخــل ويمكــن أن يضيــف تركهــا زيــادة فــي المدخــرات بمــرور األيــام.

مــن أفضــل أنــواع االســتثمار إقامــة مشــروعات خاصــة يديرهــا صاحــب المــال بنفســه ولــو اســتفاد مــن بيــوت الخبــرة واالستشــارة فــي مجــال االســتثمار، 
بحيــث تعــرف حجــم رأس مالــك وحجــم التكاليــف واألربــاح ومؤشــر النمــو وغيرهــا مــن حقائــق المشــروع أو المشــاريع إلمكانيــة تطويــر الفكــرة أو تــدارك 

المخاطــر أو تفاديهــا إن وجــدت.

كمــا يمكــن اســتثمار المدخــرات مــن خــال الدخــول فــي مشــاريع مــع آخريــن، وهــذا يحتــاج إلــى الثقــة أو التحقــق مــن المصداقيــة واألمــان ودراســة 
جــدوى المشــاريع أو المشــروع، وكل ذلــك يتوقــف علــى الشــركاء ومــدى أمانتهــم وصدقهــم وخبرتهــم وقدرتهــم علــى إدارة المشــاريع.
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كذلــك يمثــل ســوق األســهم مجــااًل خصبــًا وجاذبــًا الســتثمار األمــوال، ويمكــن اســتثمار المدخــرات فــي هــذا المجــال الــذي تمثــل الســلع فيــه مجــرد 
أرقــام قابلــة للصعــود والهبــوط وهــذا الســوق رائــج تتحــرك بداخــه أمــوال طائلــة، ويحقــق – فــي حــال صعــود األســهم – أرباحــًا كبيــرة يســيل لهــا لعــاب 
المســتثمرين، والدخــول فيــه يحتــاج إلــى قــدر كبيــر مــن الشــجاعة والتــوكل، حيــث يعتبــر الكثيــرون االســتثمار فــي هــذا الســوق نوعــًا مــن المخاطــرة 

والمغامــرة.

ويعتبــر القطــاع العقــاري مــن أهــم المجــاالت ذات االســتثمار اآلمــن وافضلهــا لكثيــر مــن النــاس، كونــه يســهم فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة فــي 
كثيــر مــن دول العالــم، رغــم تذبذبــه وعــدم ثباتــه فــي الســوق ولديــه دور كبيــر فــي زيــادة الناتــج المحلــي االجمالــي، وهــو مــن المحافــظ اآلمنــة ، غيــر 
أن مــردوده ليــس عاجــًا بــل يحتــاج المزيــد مــن الصبــر، ووجــود الصناديــق العقاريــة قلــل مــدة انتظــار عائــدات االســتثمار العقــاري مــن ســنين طويلــة 
إلــى فتــرات قصيــرة، ومــن ميــزات االســتثمار فــي المجــال العقــاري أنــه فــي أســوأ حاالتــه يحفــظ األصــول )العقايــة( باعتبارهــا أصــل األمــوال التــي كانــت 

مدخــرة قبــل االســتثمار، وفــي أفضــل حاالتــه يــدر علــى صاحبــه أمــوااًل كثيــرة تمثــل أضعــاف المبالــغ المســتثمرة فيــه.

وهنــاك الكثيــر مــن مجــاالت االســتثمار ســواء فــي األنشــطة الصناعيــة أو الزراعيــة أو المعدنيــة أو تجــارة الســلع االســتهاكية أو الثــروة الحيوانيــة، حيــث 
تتنــوع قواعــد الدخــول فيهــا وفقــًا لحجــم رأس المــال ومــكان المســتثمر وخبراتــه ومجالــه ومــا هــو متــاح منهــا .
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الجهات التي تسهم في ترسيخ ثقافة االدخار
تتكامــل الجهــود الرســمية والخاصــة مــن أجــل نشــر ثقافــة االدخــار وترســيخها لــدى المجتمــع الســعودي، ورفــع مســتوى الوعــي بهــذا الســلوك الــذي 
أصبــح ضروريــًا ومؤثــرًا فــي خلــق تــوازن لألســرة ووضــع الضمانــات والتحوطــات الازمــة لمســتقبلها، وأخــذ إســهامه فــي التنميــة المســتدامة وتعزيــز 

قــدرات االقتصــاد الوطنــي يتنامــى بشــكل مطــرد.

والمجتمــع بحاجــة إلــى المزيــد مــن تفاعــل الواجهــات االســتثمارية والماليــة واالقتصاديــة مــع هــذا التوجــه مــن أجــل دعــم تكريــس مفهــوم االدخــار، 
وتنميــة الوعــي المالــي، وتحفيــز النــاس علــى ممارســة االدخــار واســتثمار مدخراتهــم، والعمــل علــى ترســيخ هــذا الســلوك، وجعلــه ثقافــة اجتماعيــة يقبل 
عليهــا الجميــع بدوافــع ذاتيــة وانطاقــًا مــن قناعــات شــخصية وحمــاس مــن أجــل رســم صــورة المســتقبل بألــوان االحــام والتطلعــات والطموحــات.

والصــورة الواضحــة فــي أفــق الرؤيــة  تبِيــن أن االمكانيــات والمؤسســات واألفــكار متوفــرة وعلــى درجــة عاليــة مــن الجاهزيــة لاســهام فــي رفــع معــدل 
االدخــار وســط المجتمــع الســعودي، فقــط األمــر يحتــاج إلــى عــزم وإصــرار، وإلــى تحديــد نقطــة البدايــة، ورســم خطــة تســتنهض همــم الجميــع للمشــاركة 

كل حســب برنامجه واســتعداده وأدواته وإمكانياته.

وقــد درجــت البنــوك والمؤسســات الماليــة علــى إطــاق منتجــات اســتثمارية ادخاريــة، وتزايــد فــي اآلونــة األخيــرة حــراك ملحوظ في الحياة االســتثمارية 
ــة بيــن أوســاط المســتهلكين  ــادة نشــاطها لرفــع درجــة التوعي ــًا مــع زي ــة إلــى إنشــاء وطــرح برامــج لادخــار، تزامن بتوجــه عــدد مــن المؤسســات المالي

بأهميــة االدخــار وإرســاء ثقافاتــه فــي المجتمــع.

ورفعــت البنــوك والمؤسســات الماليــة خططهــا الترويجيــة لبرامجهــا االدخاريــة التــي ُيعنــى بعضهــا ببرامــج التقاعــد وبرامــج العائلــة والتعليــم والصحــة، 
وتتمتــع هــذه البرامــج االدخاريــة بفتــرة زمنيــة طويلــة، لكنهــا تتميــز فــي الوقــت نفســه بالمرونــة فــي توفيــر المبالــغ الازمــة للمســتفيدين عنــد الضــرورة، 
وتعــد كيفيــة توفيــر المــال واســتثماره مــن المشــاكل التــي تواجــه الكثيــر مــن الســعوديين خصوصــًا الشــباب، مــا يســتدعي تنويعــًا للبرامــج االدخاريــة، 

وتوســيعًا ألوعيتهــا وقنواتهــا الســتيعاب أكبــر شــريحة منهــم علــى مختلــف مصــادر دخلهــم.

ويقــوم بعــض مديــري هــذه البرنامــج باســتثمار مبالــغ المســتفيدين التــي يتــم ادخارهــا فــي صناديــق اســتثمارية ذات مخاطــر محــدودة لتوفيــر مــردود 
ثابــت، كمــا يتــم اســتثمار نســبة محــدودة مــن المدخــرات فــي باقــة مختــارة مــن صناديــق األســهم العالميــة وإدارتهــا مــن قبــل خبــراء مــن المؤسســات 
الماليــة القائمــة علــى هــذه البرامــج، واســتثمارها فــي األســواق الســعودية تجنبــًا ألي مخاطــر إضافيــة، ويســتطيع المســتفيد فــي نهايــة كل ســنة ماليــة 
الحصــول علــى كشــف مالــي موضــح فيــه قيمــة المدخــرات ونســبة نمــو الصنــدوق االدخــاري، بطريقــة احترافيــة عاليــة، ومحققــة مــن المستشــارين  

والمراجعيــن القانونييــن.
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هــذا التوجــه نحــو تعزيــز البرامــج والصناديــق االدخاريــة لــم يكــن مطروحــًا بهــذا اإللحــاح قبــل حــدوث التقلبــات الحــادة فــي ســوق األســهم، ومــا أعقبهــا 
ــة، التــي حلــت قبــل عــدة ســنوات، وتركــت بصماتهــا علــى األســعار والســوق  ــة العالمي ــة نتيجــة األزمــة المالي مــن ارتفــاع فــي أســعار المــواد الغذائي
واالســتثمار علــى حــد ســواء، وهــذا يؤكــد وجــود اســتجابة كبيــرة مــن قبــل األفــراد، وخصوصــًا شــريحة الشــباب إليــداع أموالهــم فــي هــذه البرامــج بعــد 
الحمــات التــي أطلقتهــا بعــض المراكــز الماليــة فــي المملكــة لرفــع الوعــي بأهميــة االدخــار وإشــاعة ثقافتــه فــي المجتمــع، وتكريــس الوعــي المالــي 

وإدارة المدخــرات.
وبــدأت ثقافــة االدخــار تطــرق أبــواب المــدارس بمختلــف مراحلهــا، والجامعــات والكليــات والمعاهــد مــن خــال إقامة الندوات والمحاضــرات والمعارض 
بيــن التاميــذ والطــاب، وهــذا يعكــس نجــاح هــذا الحــراك الكبيــر فــي المجتمــع المحلــي، وتفاعــل الجميــع مــع مــا طرحتــه البنــوك والمؤسســات 

الماليــة، مــن برامــج ومبــادرات وفعاليــات أســهمت فــي رفــع مســتوى الوعــي االدخــاري بشــكل ملحــوظ.

وكان لهيئــة الســوق الماليــة دور بــارز وفاعــل فــي تنميــة ثقافــة االدخــار لــدى األطفــال بإصدارهــا مجلــة »المســتثمر الذكــي« التــي تخاطــب األطفــال 
عبــر وســائل مدروســة بإشــراف متخصصيــن فــي الشــأن االســتثماري وعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع، وغيرهــا مــن الخطــوات الداعمــة لتعزيــز ثقافــة 
االدخــار، ورفــع معــدل الوعــي المالــي ودوره فــي تنميــة االقتصــاد، كــون هــؤالء األطفــال هــم شــباب الغــد ورجالــه، وهــم أصحــاب االدخــار والمــال 

الباحثيــن عــن االســتثمار والتنميــة.
ومــن الضــرورة أن يتزامــن رفــع الوعــي بأهميــة االســتثمار مــع معالجــة الســلوكيات الماليــة الســالبة التــي تدفــع أفــراد المجتمــع علــى انفــاق المــال علــى 
ســلع كماليــة، وســهولة الحصــول علــى القــروض مــن بعــض الشــركات والبنــوك، ممــا يلقــي أعبــاء ماليــة كبيــرة علــى هــؤالء المقترضيــن والعجــز عــن 

تســديد أقســاطها، ثــم الدخــول فــي دوامــة الديــون المركبــة.
وتعــود هــذه الســلوكيات الســالبة إلــى غيــاب أهميــة االدخــار فــي الفكــر االقتصــادي وتنامــي ظاهــرة االســتهاك، وتســود المشــهد المالــي فــي 
المملكــة حالــة مــن التفــاؤل بســبب نجــاح حمــات التوعيــة ورفــع الوعــي بأهميــة االدخــار، وبــروز الكثيــر مــن الفــرص والحلــول الداعمــة لعمليــة االســتثمار 

ممــا يحفــز علــى ادخــار المزيــد مــن المــال وبالتالــي تنامــي هــذا الســلوك وانتشــاره. 
وفــي اآلونــة األخيــرة أخــذ الشــباب - خاصــة الصغــار - يمارســون االدخــار بنســبة أكبــر فــي داللــة  علــى أن الوعــي العــام بثقافــة االدخــار واالســتثمار فــي 
ارتفــاع مطــرد، لكــن األفــراد يحتاجــون إلــى المزيــد مــن المعلومــات، وهــذا دور المؤسســات الماليــة المعنيــة مــن خــال إطــاق حمــات توعويــة لنشــر 

ثقافــة االدخــار فــي المجتمــع.
كمــا أن هنــاك بعــض الشــركات والمؤسســات الماليــة التــي أطلقــت حمــات واســعة بغــرض رفــع الوعــي ونشــر ثقافــة االدخــار بيــن المواطنيــن وترســيخ 
هــذه العــادة خاصــة فــي أوســاط الشــباب، وهــذه الجهــود بالتأكيــد تحتــاج إلــى دعــم ومســاندة مــن الدولــة لتوفيــر بنيــة نظاميــة تشــجع النــاس علــى 

االدخــار وتحفزهــم عليــه ألن اإلنســان بطبيعتــه يقــدم المصلحــة اآلنيــة علــى المصلحــة المســتقبلية المؤجلــة.
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ويتــم ذلــك وفــق مفهــوم ميزانيــة األســرة بالتخطيــط المالــي الســليم مــن خــال وضــع ميزانيــة تلبــي البنــود المختلفــة حســب األولويــة واألهميــة، 
ليحقــق الدخــل رغبــات األســرة وطلباتهــا، ويصعــب وضــع نمــوذج ثابــت لميزانيــة موحــدة يّتبعهــا جميــع أفــراد األســرة الختــاف ميولهــم وأعمارهــم 

ونــوع الدخــل ومســتوى المعيشــة واختــاف المتطلبــات لــكل منهــم.

ويتمثــل دور المصــارف فــي العمــل مــن أجــل نشــر ثقافــة االدخــار لــدى المجتمــع الســعودي، وذلــك بطــرح عــدد مــن البرامــج التــي ســتوفر للمواطــن 
أوعيــة ادخاريــة متنوعــة تتناســب مــع أهدافــه ومســتوى دخلــه، وذلــك فــي إطــار تشــجيع التوفيــر واالدخــار لألفــراد والمؤسســات فــي المملكــة.

ويتوقــع أن تســتوعب البرامــج االدخاريــة خــال الســنوات العشــر القادمــة أكثــر مــن ٥٠٪ مــن المواطنيــن الراغبيــن الحصــول علــى مســاكن مــن خــال 
أســلوب االدخــار عــن طريــق إيداعــات شــهرية بســيطة تؤهــل أحــد أفــراد العائلــة الحصــول علــى ذلــك،) وفقــًا لدراســة حديثــة بهــذا الخصــوص( وينتظــر 
أن تضاعــف البنــوك التجاريــة جهودهــا لخدمــة هــذا التوجــه الــذي ينســجم مــع تحقيــق األربــاح لمســاهميها وماكهــا، وكذلــك علــى إيجــاد ترتيبــات 
لقبــول الودائــع مــن أصحــاب الدخــل المحــدود ومــن فــي حكمهــم، ليتــم اســتثمارها فــي تمويــل تملــك المســاكن لتلــك الفئــة ويتحمــل البنــك المخاطــر 

تجــاه ضمــان الودائــع، وســيكون للمــودع حصــة مــن أربــاح البرنامــج االدخــاري تتناســب مــع حجــم ومــدة وديعتــه.

وتعــد الهيئــة العامــة لاســتثمار مــن الركائــز األساســية الداعمــة للتحفيــز علــى االدخــار وإزالــة العقبــات أمامــه، وفتــح آفــاق االســتثمار للمدخريــن، 
وتشــجيع هــذا الســلوك، ولديهــا جهــود مكثفــة بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف برنامــج تطويــر القطــاع 

المالــي، مــن خــال تعزيــز عمــق وتنــوع خدمــات التمويــل، ودعــم النمــو االقتصــادي فــي المملكــة خصوصــًا فــي القطاعــات األكثــر أهميــة.

والبرنامــج بصفتــه أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، يهــدف إلــى تطويــر قطــاع مالــي متنــوع وفاعــل لدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي وتنويــع 
مصــادر دخلــه، وتحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار، مــن خــال تطويــر وتعميــق مؤسســات القطــاع المالــي، وتطويــر الســوق الماليــة، لتكــون ســوقًا 
ماليــة متقدمــة، وهــذه المبــادرة تصــب فــي دعــم وتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى رفــع معــدل االدخــار لــدى المواطــن الســعودي، وتكريــس ثقافــة 

وســلوك االدخــار فــي أوســاط المجتمــع بصــورة تجعلــه أمــرًا مســتدامًا.

ــر هــذا القطــاع ســيتيح للمســتثمرين األجانــب فرصــة أفضــل للوصــول إلــى الســوق المحليــة، عــن طريــق إقامــة روابــط مشــتركة فــي التجــارة  وتطوي
والتشــارك مــع أســواق مختــارة متقدمــة تســمح بالتــداول والتســوية المباشــرة، ويحفــز اســتثمار المدخــرات بصــورة انســيابية تقــل فيهــا المخاطــر، وتتــم 
فيهــا العمليــات بطرقــة ســهلة وميســرة وآمنــة، ممــا سيســهم فــي دعــم القطــاع الخــاص ليكــون شــريكًا فــي توســيع القاعــدة اإلنتاجيــة لاقتصــاد 

الســعودي، وتعزيــز قدراتــه التنافســية بشــكل عــام«.



وتهــدف البرامــج والعــروض والمبــادرات التــي تقدمهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة إلــى زيــادة الوعــي المالــي وتنميــة الســلوك االدخــاري، ودعــم 
الخطــط الماليــة لــدى عمائهــا الحاصليــن علــى قــروض اجتماعيــة ومســاعدتهم علــى ادخــار مبلــغ شــهري يكفــي لتغطيــة احتياجاتهــم المســتقبلية، 
وكذلــك نشــر ثقافــة االدخــار لــدى األفــراد والمؤسســات الخاصــة والحكوميــة، وتعزيــز الثقافــة الماليــة، والعمــل علــى تطويــر المنتــج االدخــاري، وحمايــة 

مشــاريع المدخريــن، وتوفيــر األمــان المالــي لهــا، »فــي إطــار برنامــج الحمايــة واالدخــار«.

كمــا تدعــم مبــادرات المؤسســات الماليــة العــروض المقدمــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص، ونشــر مفاهيــم االدخــار، وانتهــاج أســاليب التعامــل المــرن 
فــي إدارة المدخــرات لتســهيل معامــات المدخريــن وتحفيزهــم لهــذا الســلوك، وقامــت المصــارف – فــي إطــار تشــجيعها لادخــار – بتوفيــر العديــد 
مــن طــرق إيــداع المدخــرات مثــل االيــداع الســريع، وااليــداع النقــدي، وااليــداع عبــر أجهــزة الصــراف اآلليــة وفــروع البنــوك والمصــارف، وهــذا يســهل 

إجــراءات المدخريــن، ويحفزهــم علــى االســتمرار فــي االدخــار واختيــار الودائــع البنكيــة لمدخراتهــم.

الكثيــر مــن النــاس يقــوم بتأجيــل بعــض أهدافــه لعــدم توفــر الســيولة الكافيــة لتنفيذهــا، ولمســاعدة هــذه الفئــة علــى البــدء فــي االدخــار لتحقيــق 
أهدافهــا المنشــودة، وفــرت المصــارف برامــج لدعــم االدخــار توفــر اآلليــة المناســبة الســتثمار مســاهمات منتظمــة مــن خــال صناديــق اســتثمارية 
متنوعــة بطريقــة فعالــة وبتكلفــة بســيطة تجعــل القــرار االســتثماري وحمايــة المدخــرات الخاصــة تحــت أيــدي متخصصيــن محترفيــن فــي هــذا المجــال.
ويتوافــق بعــض برامــج البنــوك ومبادراتهــا مــع االســتراتيجية الوطنيــة لادخــار مــن خــال مامســة احتياجــات األفــراد واألســرة، ونشــر ثقافــة االدخــار، 

والتخطيــط المالــي للمســتقبل، وترســيخ هــذه العــادة لــدى جميــع الشــرائح المســتهدفة.

ــادة  ــة تعــاون مشــترك مــع معهــد ري ــة اتفاقي ــة االجتماعي ــات تعــاون للدفــع بمســألة االدخــار حيــث عقــد بنــك التنمي وفــي هــذا االطــار تقــام اتفاقي
األعمــال الوطنــي لنشــر ثقافــة االدارة الماليــة واالدخــار مــن خــال تنظيــم دورات تدريبيــة، تركــز علــى تعريــف االدخــار وأهميتــه وكيفيــة تحديــد 
النســب المدخــرة مــن إجمالــي الدخــل وأســاليب وقنــوات االدخــار، وكذلــك التعريــف بأهميــة المــال لانســان وضــرورة تنميتــه، ومفهــوم التخطيــط 
المالــي، وطــرق الموازنــة بيــن الدخــل والمصروفــات، ومعرفــة صياغــة األهــداف الماليــة للوصــول إلــى الطموحــات المســتقبلية، وأهميــة التفريــق بيــن 

األساســيات والكماليــات عنــد الصــرف.

وتهتــم الفعاليــات والــدورات التدريبيــة التــي تقيمهــا المصــارف والجهــات المشــتركة الســاعية إلــى نشــر ثقافــة االدخــار، وتعزيــز الســلوك المالــي 
واالدخــاري، وتركــز علــى طــرق االســتثمار، وإيضــاح الفــرق بيــن التجــارة واالســتثمار، وتقــدم بعــض النصائــح الهامــة لاســتثمار الناجــح وريــادة األعمــال 
وشــرح المصطلحــات والتعاريــف المهمــة فــي عالــم االســتثمار، وكذلــك تســعى الــدورات التوعويــة إلى توضيح مفهوم القروض وأنواعها، واســتعراض
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الفوائــد والمخاطــر المحتملــة لاقتــراض ومناقشــة فوائــد وعيــوب البطاقــات االئتمانيــة وغيرهــا مــن المعلومــات المفيــدة ، والواجــب االحاطــة بهــا 
قبــل البــدء فــي االدخــار عــن طريــق البنــوك.

يعتبــر االدخــار المبكــر فــي الغالــب أفضــل طريقــة لتوفيــر المــال وإدارتــه وبنــاء الثــروة، لكــن القيــام بهــذه الخطــوة فــي كثيــر مــن األحيــان يتطلــب 
التخطيــط الســليم ومراقبــة الميزانيــة، وخفــض اإلنفــاق لتوفيــر المــال، وهــذه األمــور ال يجيدهــا الكثيــر مــن شــباب العصــر، ويرجــع ذلــك إلــى أنهــم ال 
يضعــون ألنفســهم أهداًفــا ماليــة وخطًطــا بعيــدة المــدى لتحقيقهــا، وليســت لديهــم خلفيــة كافيــة عــن االدخــار واالســتثمار وتنميــة المــال، فيكونــون 
فــي حيــرة مــن أمرهــم مــع وجــود الرغبــة لادخــار واســتثمار المبالــغ المدخــرة، وفــي عالــم التقنيــة وتوفــر الحلــول المتكاملــة، وجــد هــذا النمــوذج مــن 
ــرًا مــن التطبيقــات التــي يمكــن أن تســاعد علــى تنظيــم األمــوال  الشــباب المتطلــع ضالتهــم المنشــودة، حيــث تضــم المتاجــر االلكترونيــة عــددًا كبي

وإدارتهــا بســهولة، وتعــد هــذه النافــذة إحــدى الوســائل التــي  تحفــز علــى االدخــار وترســم خارطــة لاســتثمار.

كمــا أن وثائــق التأميــن الصحــي عبــر التقســيط دون رســوم إضافيــة، تشــكل أحــد الحلــول التــي فتحــت أبوابهــا أمــام المدخريــن، ويســرت لهــم عمليــة 
ــر تكاليــف الســفر، وتغطيــة تأميــن أخطــاء المهــن الطبيــة، وغيرهــا حيــث  االســتفادة مــن المدخــرات فــي شــراء وتأميــن الســيارات والمســاكن وتوفي
أصبحــت شــركات التأميــن – مــن خــال باقاتهــا الحديثــة والمتنوعــة – إحــدى الواجهــات المعينــة علــى ممارســة االدخــار ومــا يترتــب عليــه مــن خطــوات 

االســتفادة مــن المدخــرات.
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خطوات عملية لالدخار واالستثمار
االدخــار وحــده ال يكفــي لتحقيــق الحيــاة المريحــة للفــرد أو األســرة، مــا لــم يقتــرن بخطــوات إضافيــة نحــو تنميــة هــذا المــال وجعلــه يتضاعــف ويتكاثــر 
مــن خــال اســتثماره فــي مشــاريع ناجحــة تأتــي بمــردود ربحــي جيــد، لــذا ال بــد مــن تكامــل االدخــار واالســتثمار معــًا للحصــول علــى حيــاة ماليــة تلبــي 
احتياجــات الفــرد وتجســد طموحــه وتشــعره بالراحــة وتقديــر الــذات، وإذا توقــف االدخــار عنــد حــد توفيــر جــزء مــن الدخــل واســتقطاعه عــن قائمــة 

المنصرفــات، فــا شــك أنــه ســيكون عرضــة للتــآكل والتناقــص وأن تمتــد إليــه يــد المدخــر تحــت ضغــط الظــروف وشــهية التســوق واالســتهاك. 

فاالدخــار حينمــا ينطلــق عــن قناعــة ووعــي ودرايــة، ويتــم وفــق أســس إلدارة المــال يجعــل الفــرد يتحكــم فــي نفقاتــه ومنصرفاتــه بمــا يتناســب مــع 
دخلــه الشــهري وُيجنبــه الديــون التــي قــد تقــود إلــى التعثــر فــي ســدادها، أمــا حينمــا يرتبــط هــذا االدخــار باالســتثمار فإنــه يســاعد علــى زيــادة الدخــل 
وتوظيــف المدخــرات بطريقــة ســليمة تجلــب المزيــد مــن الدخــل، وتســهم فــي صناعــة جــودة الحيــاة فــي المســتقبل، لــذا يمكــن القــول بــأن االدخــار 

واالســتثمار الجيديــن معــًا يمثــان أســاس الحيــاة الماليــة الناجحــة، وأهــم الضمانــات لمواجهــة تحديــات المســتقبل ومنعطفاتــه الحرجــة.

ومــن أبــرز الخطــوات التــي تســاعد علــى إدارة عمليــة االدخــار واالســتثمار، تحديــد أوجــه الدخــل واإلنفــاق، حيــث يمثــل الدخــل فــي هــذه الحالــة مجمــوع 
الراتــب األساســي بجانــب العــاوات والبــدالت وأي أجــر يتقاضــاه الفــرد مقابــل أي عمــل إضافــي آخــر ومــن ثــم يطــرح منــه جميــع االســتقطاعات 

الحكوميــة )رســوم وغيرهــا( باإلضافــة إلــى أي عائــدات أخــرى نظيــر أنشــطة إضافيــة ثابتــة.

ومهمــا كانــت أوجــه اإلنفــاق فــإن مــن الســهل متابعتهــا ومراجعتهــا وضبطهــا مــن خــال مراجعــة الفواتيــر وكشــف الحســاب البنكــي، وتحديــد 
منصرفــات المنــزل والســيارة وغيرهــا مــن المنصرفــات الثابتــة والمعروفــة، وهكــذا يمكــن معرفــة حجــم اإلنفــاق وتحديــد البنــود التــي يمكــن تخفيضهــا 

أو إزالتهــا مــن قائمــة اإلنفــاق، والبنــود الضروريــة التــي البــد مــن اإلنفــاق عليهــا مهمــا كانــت الظــروف.

هــذه الخطــوة تعتبــر األولــى فــي مشــوار االدخــار والتوفيــر، حيــث يتــم تحديــد المبلــغ الــذي ينبغــي ادخــاره شــهريًا، ومــن ثــم االلتــزام بإخراجــه واالنضبــاط 
فــي ذلــك حتــى ال تختــل العمليــة فــي بداياتهــا األولــى، وأي تراجــع أو مراجعــة لقائمــة اإلنفــاق بعــد تحديــد مبلــغ االدخــار قــد تهــدم كل الجهــود فــي 
هــذه المبــادرة ، ألن ذلــك ســيكون علــى حســاب المبلــغ المحــدد لادخــار، بحكــم أن المتطلبــات واالحتياجــات دائمــًا تكــون فــي تزايــد وليســت فــي 

تناقص.

الدرس الثامن :



االحتياجــات االســتثمارية هــي األخــرى تحتــاج إلــى تخطيــط ودراســة وبصيــرة، فقبــل أن تدخــل األمــوال فــي عمليــة االســتثمار البــد أن تحــدد مــاذا تريــد 
مــن هــذا االســتثمار؟ ومــا هــي إمكانياتــك وقدراتــك الماليــة؟ وأي نــوع وأي حجــم مــن المشــروعات تــود االســتثمار فيــه؟ ، فاألهــداف الواضحــة 
والمدروســة هــي التــي ترســم طريــق مســتقبل حياتــك الماليــة، وهــذا يحتــم ضــرورة وضــع أهــداف لادخــار واالســتثمار، بحيــث ترتــب األهــداف وتصنــف 
وفقــًا لإلمكانيــات المتاحــة والفــرص الممكنــة والقــدرة علــى تحمــل المخاطــر المحتملــة، وكذلــك وضــع عامــل الســن ومســتقبل األبنــاء فــي الحســبان 
عنــد وضــع خطــة األهــداف وتصنيفهــا، وبهــذه الطريقــة تســتطيع ممارســة االســتثمار وفــق إمكانيــات وخطــط واضحــة مــع قــراءة واقعيــة للتحديــات 

والمنعطفــات التــي قــد تعتــرض مســار االســتثمار.

عنــد البــدء فــي عمليــة االدخــار االســتثماري، ينبغــي أال نرتكــز علــى الدخــل الكلــي، فقــط يجــب أن ينصــب تفكيرنــا وتعويلنــا علــى المبلــغ الــذي يمكــن 
اســتقطاعه مــن صافــي الدخــل ليكــون نــواة لاســتثمار، ألن هــذا المبلــغ هــو الــذي ســيحدد القــوة الماليــة، وليــس كل الدخــل أو كل الممتلــكات التــي 
عــادة تكــون فــي شــكل أشــياء عينيــة أو مقتنيــات أو غيرهــا، فالمدخــرات التــي تعبــر عــن الوضــع المالــي الــذي يحــدد نــوع وحجــم االســتثمار، تشــمل كل 
األمــوال النقديــة والعينيــة التــي ال تدخــل ضمــن المنصرفــات، فــإذا كانــت فــي مجملهــا قليلــة فهــذا يــدل علــى عــدم دقــة االدخــار وفاعليتهــا وهنــا 

يتوجــب تغييرهــا وتصحيحهــا مــن خــال زيــادة صافــي الدخــل وتقليــل المنصرفــات وبالتالــي زيــادة المدخــرات.

ــاًء علــى االحتياجــات االســتثمارية، والقــدرة علــى  إن طــرق ووســائل االســتثمار ومناهجــه تختلــف مــن شــخص آلخــر، باختــاف أدوات االســتثمار وبن
تحمــل المخاطــر المحتملــة، وهــذا األمــر يختلــف مــن شــخص آلخــر تبعــًا لإلمكانيــات والرغبــة فــي االســتثمار ونوعيتــه، وتظــل الدراســة والتمهــل 
والقــراءة المتأنيــة قبــل الدخــول فــي أي مشــروع اســتثماري خطــوة مهمــة ال يمكــن أن ينــدم عليهــا المســتثمر، وكذلــك استشــارة أهــل الخبــرة والثقــة 
والتجربــة تفيــد فــي تــدارك المخاطــر والســلبيات واالســتفادة مــن االيجابيــات فكثيــرًا مــن الذيــن يســتثمرون مدخراتهــم فــي مجــال األســهم مثــًا 
يدركــون أبعــاد هــذا االســتثمار ويكونــون مســتعدين لمواجهــة المخاطــر المترتبــة عليــه، أمــا مــن يفضلــون الودائــع الثابتــة وحســابات التوفيــر فيعيشــون 

فــي ظــل هاجــس المخاطــر بشــكل أكبــر، فالطريقــة التــي ينتهجهــا المدخــر هــي انعــكاس لألهــداف االســتثمارية التــي تختلــف مــن شــخص آلخــر. 

بعــد وضــع خطــة االدخــار وتنفيذهــا وااللتــزام بهــا، وتحديــد مقــدار المــال المســتقطع شــهريًا وإيجــاد وســيلة وآليــة الســتمراره وديمومتــه، تأتــي مرحلــة  
تقييــم المدخــرات ومعرفــة القــدرة الماليــة التــي يمكــن الدخــول بهــا فــي اســتثمارات ، وكذلــك رســم خطــة لتوجيــه أمــوال االدخــار فــي أدوات اســتثمارية 
مختلفــة بمــا يناســب االحتياجــات واألهــداف، هــذه الخطــوة مهمــة وحاســمة وقــد تحتــاج إلــى االســتعانة بأحــد الخبــراء أو الستشــارة ماليــة لعمــل 

خطــة محكمــة يســتطيع الشــخص مــن خالهــا تجنــب األخطــاء المتكــررة والمخاطــر المحتملــة.
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مــن الخطــوات العمليــة المهمــة لنجــاح برنامــج االدخــار والدخــول فــي اســتثمارات مســتقبلية، تخصيــص مبلــغ مــن المــال بعيــدًا عــن المبلــغ المســتثمر، 
لمواجهــة الحــاالت الطارئــة، ومعالجــة األعبــاء والمشــاكل الماليــة غيــر متوقعــة، ألن اقتطــاع أي مبلــغ لمثــل هــذه الحــاالت بعــد إدخــال المــال فــي 
دورة االســتثمارات قــد يعصــف بالخطــة االســتثمارية، ويغيــر مســارها وقــد تتوقــف أو تتحــول إلــى سلســلة مــن الخســائر المتتاليــة، والتــي قــد تدخــل 
صاحبهــا فــي دوامــة الديــون والعجــز عــن الســداد، وربمــا توقــف عمليــة االدخــار والبــدء مــن الصفــر، إذن وجــود مــال خــاص بالطــوارئ والمســتجدات 

واألعبــاء غيــر المحســوبة منــذ البدايــة مــن الخطــوات الســليمة التــي تــؤدي إلــى نتائــج ســليمة وإيجابيــة.

ويفتــرض أن يكــون المــال المخصــص للطــوارئ بحجــم يكفــي لمواجهــة المســتجدات وفقــًا للدراســة التــي ســبقت مرحلــة االســتثمار، كمــا ينبغــي أال 
يســتخدم المبلــغ فــي أي اســتثمارات جانبيــة، حتــى ال يســتغرق األمــر وقتــًا طويــًا للبحــث عنــه أم انتظــار الســيولة ممــا يعطــل العمليــة االســتثمارية 

وربمــا يــؤدي إلــى انهيارهــا فــي ظــل البحــث عــن المبلــغ المطلــوب.

مرحلــة التقاعــد مــن المراحــل المهمــة فــي حيــاة اإلنســان، بــل هــي المرحلــة الحرجــة والفاصلــة التــي تشــكل منعطفــًا فــي مســيرة الحيــاة، فالكثيــر مــن 
النــاس يحســب لهــا حســابًا خاصــًا منــذ وقــت مبكــر، والتخطيــط لهــا يعتبــر عمــًا مهمــًا لــكل إنســان عاقــل، وفكــرة االدخــار نبعــت ليكــون المــال المدخــر 
هــو المنقــذ –  بعــد اللــه -  لــكل شــخص يبلــغ هــذه المرحلــة، ولهــذا الســبب ال بــد أن تكــون خطــوة اإلعــداد لهــذه المرحلــة مــن الخطــوات المهمــة 

التــي يجــب التركيــز عليهــا وعــدم تجاهلهــا .

ــاة،  فــإن اإلعــداد لهــا البــد أن يكــون ضمــن الخطــط واألهــداف  وبمــا أن ســن التقاعــد هــي مرحلــة القلــق والخــوف والتوجــس مــن متغيــرات الحي
طويلــة المــدى، كمــا أن اإلعــداد لهــا منــذ وقــت مبكــر يجعــل المســتثمر مرتــاح البــال عندمــا يحيــن وقتهــا، ويخرجــه مــن حــرج الضيــق والضغــوط التــي 
تصاحــب هــذه المرحلــة مــن توقــف مفاجــئ للعمــل وقلــة الدخــل وغيــر ذلــك، ويمكــن أن يبــدأ التخطيــط لهــذه المرحلــة بمبلــغ قليــل يتزايــد بشــكل 

مطــرد حتــى يبلــغ المعــدل الــذي يصلــح إلقامــة مشــروع قــادر علــى مواجهــة تحديــات المرحلــة.

مــن الخطــوات المهمــة والفاعلــة فــي إنجــاح عمليــة االدخــار واالســتثمار، نضــوج الخطــة، ومرونتهــا وقابليتهــا للتعديــل والتغييــر، وفقــًا للمتغيــرات 
والمســتجدات، واســتجابتها للتصحيــح فــي حــال ظهــور بعــض األخطــاء التــي لــم تتضــح منــذ البدايــة، ألن مشــوار االســتثمار تعترضــه بعــض العوامــل 
التــي قــد تضطــر المســتثمر إلجــراء تعديــات علــى خطتــه لكــي تواكــب الظــروف وتحقــق األهــداف، وليســت كل المســتجدات هــي بالضــرورة خســائر 
أو مخاطــر، فربمــا يكــون الشــخص قــد بــدأ مشــروعه االســتثماري بنــاء علــى ادخــار مبلــغ محــدد حســب دخلــك الشــهري، الــذي قــد يتغيــر إلــى األفضــل 
فيزيــد معــدل الدخــل عمــا كان عليــه عنــد بدايــة االســتثمار، وهنــا ال بــد مــن تغييــر الخطــة لتائــم القــدرة الماليــة، ويصبــح التغييــر فــي هـــــذه الحالـــــــــة



إيجابيــًا ألنــه يــؤدي إلــى زيــادة االســتثمار وبالتالــي مضاعفــة العائــدات، ويكــون اختياريــًا وليــس إجباريــًا فــي مــا لــو كانــت المتغيــرات ســلبية تشــتمل علــى 
نــوع مــن الخســائر، أو الضغــوط التــي قــد توقــف النشــاط برمتــه، إذن مرونــة الخطــة االســتثمارية تلعــب دورًا كبيــرًا فــي اســتمرارية النشــاط فــي حــال 

حــدوث متغيــرات تتطلــب التعديــل أو التطويــر، وهــي مــن الخطــوات المهمــة جــدًا فــي مســيرة االدخــار واالســتثمار. 

يفضــل قبــل اختيــار أداة أو نــوع اســتثمار معيــن، إجــراء مقارنــٍة بيــن القنــوات االســتثمارية المتاحــة مــن حيــث التكلفــة والعائــد ونســبة المخاطــر والفتــرة 
الازمــة لتحقيــق أربــاح، هــذه المقارنــة ســتتيح لــك اختيــار األداة التــي تنســجم مــع أهدافــك وخططــَك االســتثمارية. علــى ســبيل المثــال، االســتثمار فــي 

الودائــع يختلــف عــن االســتثمار فــي األســهم مــن حيــث نســبة المخاطــر والمــدة التــي قــد تســتغرقها لجنــي األربــاح. 

البــد مــن االهتمــام بجمــع المعلومــات والبيانــات الماليــة ودراســة حركــة األســواق كالتقاريــر الفنيــة والماليــة وتحليلهــا باعتبارهــا مــن أهــم األدوات 
العصريــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي اختيــار مجــال االســتثمار، فهــذه البيانــات تســاعدك فــي اتخــاذ قــراراٍت صحيحــة فــي جميــع مراحــل االســتثمار 

ســواء بالشــراء أو البيــع. 

وهنــاك مجــاالت أو أدوات اســتثمارية ذات إيــرادات عاليــة ، لكنهــا أيضــًا ذات تكلفــة مرتفعــة مقارنــًة بــاألدوات األخــرى، وهــذا يقلــل صافــي األربــاح،  
ممــا يدفــع المســتثمر إلــى ضــرورة تحديــد التكلفــة الحقيقيــة لــألدوات أو المجــاالت التــي ينــوي االســتثمار فيهــا كالعمــوالت والرســوم والغرامــات 

لكــي يتمّكــن مــن اختيــار المجــال األنســب. 

وكذلــك دراســة الســوق عنــد بــدء أي مشــروع اســتثماري، ال تتوقــف عنــد دراســة الجــدوى األوليــة الخاصــة بمــدى نجــاح المشــروع أو فشــله، إنمــا 
تشــمل أيضــًا توقعــات الســوق فــي المســتقبل القريــب والبعيــد، واحتمــاالت تزايــد أو نقــص المنافســة، ومــدى قابليــة النشــاط الــذي تقــوم بــه 
لاســتمرار فــي المســتقبل، وعمــل قــراءة شــاملة لتوقعــات الســوق، لتحديــد مــع ضــخ المزيــد مــن المدخــرات فــي هــذا االســتثمار، فاألســواق تتقلــب 
فــي أدائهــا نتيجــة األحــداث والقــرارات الماليــة الجديــدة الخاصــة بتلــك األســواق، وهــذا يدفــع أي مســتثمر ليكــون مســتعدًا إلجــراء بعــض التعديــات 

علــى مكونــات محفظتــه لاســتثمار لتتناســب مــع وضــع الســوق وتحقــق نتائــج اســتثمارية مقبولــة خــال الفتــرة الازمــة.

مســألة اســتخدام األمــوال واســتثمارها بصناديــق منخفضــة المخاطــر، تجنــب المســتثمر الوقــوع فــي خســائر هــو فــي غنــى عنهــا، فالجهــات المروجــة 
التــي تســعى الســتقطاب مســتثمرين قــادرة علــى اإلبهــار واإلغــراء مــن خــال الدعايــة واإلعــان، لــذا وجــب التحقــق مــن تلــك الجهــات وأخــذ معلومات 

كافيــة عنهــا مــن خــال الجهــات القانونيــة والمصــادر العليمــة.
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ورغــم تعــدد الخطــوات وتنــوع أهميتهــا تظــل اإلرادة القويــة هــي مربــط الفــرس، وحجــر الزاويــة فــي عمليــة االدخــار واالســتثمار، ألنهــا تفجــر الطمــوح 
وتصنــع التفانــي وتجعــل الخطــوات تصــوب نحــو األهــداف بعنايــة، كمــا أن اكتســاب مهــارات وأدوات وأســباب النجــاح يعــزز النتائــج المرتقبــة، ويســهم 
فــي تحقيــق االنجــاز وتوجيــه الجهــد باتجــاه الطريــق الســليم وعــدم إهــداره فــي التجــارب الســلبية قبــل بلــوغ األهــداف، باإلضافــة إلــى اســتثمار الوقــت 
الــذي يشــكل أهــم عناصــر النجــاح، فضيــاع أي جــزء مــن الوقــت يباعــد بينــك وبيــن تحقيــق النجــاح ، التســويف والتأجيــل والمماطلــة والكســل كلهــا مــن 
مهــدرات الوقــت ومــن أعــداء االنجــاز، هــذه الخطــوات يعززهــا اإلصــرار والعــزم وعــدم االستســام للمعوقــات فــي بدايــة المشــوار، وعــدم التراجــع عنــد 

االصطــدام بــأي حواجــز أو صخــور بــل مواجهــة كل ذلــك بالصبــر والثبــات وإعــادة المحاولــة والتحديــق بقــوة باتجــاه الهــدف.

وكذلــك البــد مــن االســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي ذات النشــاط، فتلــك التجــارب تمثــل نبراســًا للطريــق، وتســتطيع مــن خالهــا تفــادي األخطــاء 
التــي ارتكبهــا غيــرك وتطبيــق االيجابيــات التــي أبحــرت بهــم إلــى شــواطئ النجــاح واالسترشــاد واالنجــاز، فخبراتهــم بوصــة تشــير إلــى تحقيــق األهــداف، 
ونصائحهــم مصابيــح تنيــر الطريــق، وبهــذه الخطــوة لــن تكــون بدايتــك مثــل بدايــة اآلخريــن، بــل ســتكون قــد بــدأت مــن حيــث انتهــوا فكســبت بعوامــل 

الوقــت والخبــرة والتجربــة والنصيحــة.
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المستقبل من خالل االدخار
طالمــا أصبــح االدخــار عامــًا مهمــًا لتحســين مســتوى الحيــاة للفــرد واألســرة، تحــرص المجتمعــات لتعزيــز ثقافتــه، وتكريــس مفاهيمــه، والســعي لجعلــه 
ــه علــى خارطــة المســتقبل،  ــم ل ــدور مهــم وعظي ــد إذن مــن أن ترتبــط اآلمــال ب ــاة، فاب ممارســة مســتمرة وثقافــة مجتمــع وســلوكًا عامــًا فــي الحي
وأن يكــون معبــرًا آمنــًا للمراحــل القادمــة فــي حيــاة األفــراد واألســر والمجتمعــات، مــا دامــوا متمســكين بنهجــه، وملتزميــن بقواعــده، وحريصيــن علــى 

ممارســته بشــكل صــارم.

ولــدى الشــعوب التــي مارســت االدخــار منــذ أمــد بعيــد، أصبــح هــذا الســلوك مرتبطــًا بالمســتقبل وخططــه وآمــال المجتمــع وطموحاتــه وتطلعاتــه، 
حيــث يأمــل المدخــرون أن يكــون مفتــاح التغييــر اإليجابــي واالنتقــال إلــى وضــع أفضــل يتــم عبــر بوابــة االدخــار وتســخير المــال لتحســين أوجــه الحيــاة ، 

واستشــراف مســتقبل أفضــل لهــم ولألجيــال القادمــة.

ويعتبــر معــدل اهتمــام النــاس باالدخــار فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن أقــل المعــدالت قياســًا بالمســتوى العالمــي فــي هــذا المجــال، ولكــن 
الرؤيــة الســعودية الشــاملة تضمنــت مــن البرامــج والخطــط مــا يكفــل تأميــن المســتقبل للدولــة واألفــراد والمجتمعــات بــإذن اللــه تعالــى، وجــاء 
االهتمــام باالدخــار والتشــجيع عليــه وفتــح اآلفــاق أمامــه ضمــن محتــوى الرؤيــة وهنــا اقتــرن هــذا الســلوك بالمســتقبل، وربمــا هــذا االهتمــام مــن 
الدولــة – مــن خــال رؤيــة ٢٠٣٠ – يمثــل دفعــة مهمــة نحــو االرتقــاء بمســتوى الوعــي والممارســة وتكريــس ثقافــة االدخــار لــدى مختلــف شــرائح 
المجتمــع، وكذلــك النظــر إلــى المســتقبل نظــرة تفاؤليــة عبــر منظــار ادخــار المــال والمشــاركة فــي االســتثمار وجعــل هــذا االدخــار خطــوة مهمــة لعبــور 

المحطــات القادمــة فــي رحلــة الحيــاة.

صحيــح أن االدخــار يعــزز النظــرة االيجابيــة تجــاه المســتقبل، ويوقــد جــذوة األمــل لــدى كل فــرد طمــوح ومتطلــع لوضــع أفضــل، لكــن المســتقبل 
الواعــد ينطلــق مــن ســلوكيات الحاضــر، ومــن خطــط اليــوم ومرئياتــه بــل وممارســاته، فالســلوك االســتهاكي يحتــاج إلــى ضبــط حتــى يصــل إلــى مرحلــة 
مخاطبــة المســتقبل وحجــز مــكان آمــن علــى مقاعــده، ويعتبــر التــوازن بيــن الدخــل والمنصرفــات هــو »بيــت القصيــد« فــي عمليــة الســلوك االيجابــي 
لممارســة االدخــار الهــادف إلــى العبــور للمســتقبل بأمــان، كمــا أن تعديــل الســلوك االســتهاكي ليــس أمــرأ صعبــًا يحتــاج إلــى وقــت طويــل أو إلــى 
انقــاب فــي سياســة األســرة والحيــاة بصفــة عامــة، فقــط يحتــاج إلــى قناعــة وجديــة والتــزام صــارم وقــرار حــازم بتوفيــر جــزء مــن المــال يدخــر للمســتقبل 

ســواء كان علــى المــدى القريــب أو البعيــد.

الدرس التاسع :



إســهام الرؤيــة فــي الســعي لجعــل االدخــار ثقافــة مجتمــع  وممارســة مســتدامة، ال يقتصــر علــى تضميــن برنامــج االدخــار واالســتثمار فــي صلــب برامــج 
الرؤيــة فــي شــقها االقتصــادي وحســب، بــل االهتمــام بالجوانــب األخــرى المتعلقــة بتنشــيط بقيــة المــوارد االقتصاديــة يعــزز تكريــس مفهــوم االدخــار 
ونشــر ثقافتــه والتشــجيع علــى ممارســته، مثــل توطيــن الترفيــه والوجهــات الســياحية وجعــل الكثيــر مــن المواطنيــن يقللــوا مــن الســفر إلــى الخــارج مــن 
أجــل الســياحة وهــذا يرشــد المنصرفــات التــي كانــت تنفــق لهــذا الغــرض خــارج المملكــة، وكذلــك توفيــر التعليــم العالــي فــي كثيــر مــن التخصصــات 
النــادرة داخــل المملكــة فــي المجــاالت التــي  كانــت تجــذب الطــاب إلــى الدراســة فــي الخــارج منــذ عقــود عديــدة، فــإن توفيــر هــذه المجــاالت فــي 
الداخــل – ســواء كان مــا هــو متوفــر حاليــًا أو مــا يزمــع توفيــره مــن خــال برامــج الرؤيــة – ســيؤدي إلــى ادخــار الكثيــر مــن المبالــغ التــي يمكــن توجيههــا 

إلــى بنــد االدخــار ومــن ثــم إســهامها فــي االســتثمار وفــي صناعــة المســتقبل.

ــر  ــر مــن المواطنيــن مســاكن سيســهم فــي تقليــل المنصرفــات وتوفي كمــا أن التوجــه الجــاد والمؤســس لحــل مشــكلة الســكن، وتملــك قطــاع كبي
ــة ألقــت بظالهــا االيجابيــة علــى  مبالــغ االيجــار، ومــن ثــم تنشــيط االدخــار وجعلــه رقمــًا مهمــًا فــي النظــرة المســتقبلية، وكثيــر مــن إصاحــات الرؤي
واقــع االدخــار، كمــا أن التجــارب والجهــود التوعويــة أســهمت فــي لفــت انتبــاه الكثيريــن لجعــل االدخــار يلعــب دورًا مهمــًا فــي خططهــم المســتقبلية.
ولجعــل االدخــار يوجــه بوصلتــه صــوب المســتقبل بعنايــة، ينبغــي اســتغال القــروض التمويليــة فــي مختلــف القطاعــات اســتغااًل إيجابيــًا ومدروســًا 
وفاعــًا، الســيما فــي مجــال العقــار والقــروض التأجيريــة، والقــروض مقابــل األســهم، وقــروض ترميــم وتحســين العقــار التعليــم والرعايــة الصحيــة، 
والتعامــل مــع البرامــج االدخاريــة عبــر شــركات قويــة ذات خبــرة ومصداقيــة وتجربــة واســعة وجــودة عاليــة فــي تقديــم الخدمــات، فاالدخــار بحاجــة إلــى 
قنــوات ربحيــة جديــدة فــي االقتصــاد الحقيقــي عــن طريــق المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.وهناك عاقــة طرديــة بيــن حاجــة المدخريــن إلــى قنــوات 

جديــدة لاســتثمار، وحاجــة أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة إلــى مصــادر تمويليــة وهــذا يعــزز النظــرة المســتقبلية لادخــار.

وإذا كان التخطيــط الســليم المبنــي علــى قواعــد ورؤى واقعيــة يمثــل أيقونــة االســتثمار فــي المســتقبل، فــإن االدخــار يشــكل روح المســتقبل والقــوة 
المحركــة لــه، وبمعرفــة الحــد األعلــى واألدنــى لادخــار، وتحديــد ملكيــة المدخــر، وكذلــك أحقيــة األربــاح، يمكــن الوصــول إلــى صيغــة اســتثمارية تجســد 
الشــعور باألمــان، والســيطرة علــى مجريــات الحيــاة فــي المســتقبل، والقــدرة علــى صناعــة حيــاة تنعــم بالهنــاء والجــودة وراحــة البــال واالطمئنــان، وذلــك 

عبــر توســيع المــدارك واســتدامة االدخــار لمواجهــة المواقــف الطارئــة وتحقيــق التقاعــد األفضــل مــن خــال خطــة مرســومة لهــذا الهــدف.

االدخــار ســلوك مالــي يســهم فــي تأميــن مصــدر إضافــي للدخــل مــن خــال االســتثمار، ويحقــق األمــان المالــي للمدخــر، وكذلــك لــه دور فــي إنعــاش 
االقتصــاد الوطنــي، ولكــي يكــون دوره حتميــًا فــي تأميــن المســتقبل، ال بــد أن يخضــع للدراســات والتخطيــط ، ومواجهــة تحــدي االلتــزام بالقــرارات 
الخاصــة باالدخــار علــى مــدار العــام ، واالســتفادة مــن برامــج المصــارف االســتثمارية التــي يمكــن أن تحقــق االســتقرار المالــي وتلبــي متطلبــات الحيــاة 

المســتقبلية دون حــدوث فجــوات فــي الدخــل والميزانيــة.
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فاختيــار الخطــة المحكمــة التــي تســهم فــي اســتثمار أمــوال االدخــار، مــن خــال شــراء منتجــات اســتثمارية ماليــة يمكــن االســتفادة منهــا علــى مــدى 
زمنــي طويــل نســبيًا، بحيــث تكــون الخطــة مناســبة للفــرد، ويكــون قــادرًا علــى االلتــزام بهــا، والحــرص علــى مراجعتهــا أكثــر مــن مــرة خــال العــام لضمــان 
نمــو األرصــدة الماليــة المدخــرة وســامة ســير العمليــة االســتثمارية، وعــدم الســماح لمطالــب الحيــاة اليوميــة وبرنامــج االنفــاق أن يضغــط علــى خطــط 

االدخــار وبرنامــج االســتثمار مــن أجــل المســتقبل.

ولتأميــن حيــاة مريحــة فــي مرحلــة الشــيخوخة، لترجمــة شعار)المســتقبل مــن خــال االدخــار( ينبغــي التفكيــر بجديــة ووعــي فــي تكاليــف التقاعــد 
والتقــدم فــي العمــر، ووضــع الخطــط الازمــة لذلــك، باعتبارهــا الخطــوة األولــى فــي هــذا االتجــاه، فالتقاعــد يعنــي التوقــف عــن العمــل، وتقــدم الســن، 
واالحتيــاج إلــى المزيــد مــن المتطلبــات التــي لــم تكــن حاضــرة خــال الفتــرة الماضيــة، وكذلــك تغيــر الظــروف االجتماعيــة لألبنــاء وتطــور احتياجاتهــم، 
وتغيــر نمــط حياتهــم، وهــذا يجعــل مســألة وضــع هــذه المرحلــة فــي الحســبان أمــرًا حتميــًا، وجعــل االدخــار رأس الرمــح لترويــض المرحلــة والبحــث عــن 
حيــاة كريمــة فاضلــة فــي المســتقبل، وبالفعــل ظــل االدخــار يلعــب هــذا الــدور منــذ أمــد بعيــد فــي كثيــر مــن البلــدان ومنهــا بعــض البــاد العربيــة، 
لكنــه فــي بادنــا بــدأ منــذ وقــت قصيــر يتحســس مســئوليته وســط عــدد مــن المتغيــرات والمســتجدات علــى الســاحة المحليــة واالقليميــة والدوليــة، 
وحتمــًا ســيكون لــه تأثيــر كبيــر فــي مســتقبل األيــام فــي ظــل االهتمــام المتزايــد والوعــي المتنامــي بأهميتــه فــي حســم مشــكات المســتقبل التــي 

تــؤرق الكثيريــن.

النظــرة المســتقبلية لممارســة االدخــار، والســعي لوضــع األســس لمســتوى معيشــي رفيــع لمــا بعــد التقاعــد يتطلــب التحــرك إليجــاد دخــل إضافــي 
يمكــن تحقيقــه مــن خــال تأســيس أعمــال خاصــة فــي حــدود اإلمكانيــات الذاتيــة، أو الدخــول فــي شــراكات تلبــي هــذا الجانــب، مــع عــدم التفريــط 
فــي االســتمتاع بالحيــاة اآلنيــة، بحيــث ال يصبــح االدخــار مــن أجــل المســتقبل علــى حســاب الحاضــر، وذلــك بالحــرص علــى التــوازن بيــن االنفــاق علــى 

المتطلبــات واالدخــار، وكذلــك مراجعــة الخطــط وتقييمهــا واســتبدالها عنــد الضــرورة .

مــن أهــداف االدخــار – علــى المــدى البعيــد – تلبيــة حاجــات أخــرى تتعلــق بالســعادة والصحــة النفســية، وهــذه أمــور مرتبطــة باالســتقرار المالــي 
وتحســن الظــروف الحياتيــة، وتأميــن أهــم الضروريــات، ومنهــا تعلــم األبنــاء وضمــان مســتقبلهم، وكذلــك التأميــن الصحــي لألســرة، وتأميــن الســكن، 

وزيــادة الدخــل وغيــر ذلــك.



وهــذا يؤكــد أن العبــور إلــى المســتقبل الزاهــر، وتحقيــق الطموحــات، يمــر مــن خــال محطــة االدخــار، وتنميــة المــال، والتخطيــط الســليم الســتثمار هــذا 
المــال علــى المــدى الطويــل، وفــي هــذا المقــام يــرى الخبــراء فــي مجــال االقتصــاد االجتماعــي  واالستشــارات الماليــة أن االســتثمار للمســتقبل ينبغــي 
أن يكــون ثالــث األولويــات فــي حيــاة كل فــرد بعــد »حياتــه« و«حمايتــه التأمينيــة«، والواقــع يقــول : إن ثقافــة االدخــار المقرونــة بالنظــرة المســتقبلية 

لدينــا تحتــاج إلــى المزيــد مــن االهتمــام والوعــي والتطويــر والتفعيــل.

ويتطلــب تحقيــق أهــداف المســتقبل عبــر بوابــة االدخــار االلتــزام الصــارم، واالنضبــاط فــي تنفيــذ خطــة توفيــر المــال،  واالســتمرار فيهــا تحــت كل 
الظــروف، فاالدخــار للمســتقبل يعتبــر قــرارًا صائبــًا يجــب اتخــاذه بــا تــردد وال خــوف، ســواء كان هــذا االدخــار مــن أجــل شــراء منــزل األحــام أو شــراء 

ســيارة فارهــة، أو تأميــن مســتقبل األبنــاء أو مــن أجــل جــودة حيــاة مــا بعــد التقاعــد.

إن أحــد أفضــل الطــرق القتحــام مســاحة المســتقبل هــي االدخــار بشــكل منتظــم وثابــت،  )االدخــار المســتدام( فاالســتمرارية تجعــل الفــرد يجــد نفســه 
صامــدًا أمــام التحديــات بصــورة تلقائيــة، فكلمــا يحــل أمــر طــارئ لــم يكــن فــي الحســبان، يكــون المــال المدخــر هــو الحــل المناســب، وهــو الكفيــل 

بتطويــق المشــكات، وصناعــة الســعادة.

الكثيــر فــي مجتمعنــا ال يولــون مرحلــة مــا بعــد التقاعــد االهتمــام الــازم، وال يلقــوا بــااًل لتلــك المرحلــة العتقادهــم بــأن مســتحقاتهم لمــا بعــد الخدمــة 
كافيــة لتغييــر نمــط  حياتهــم لألفضــل، فيتجاهلــون هــذه المرحلــة أو يؤجلــون التفكيــر فيهــا والتخطيــط لهــا، متناســين أن  التقاعــد والتخطيــط لــه منــذ 

وقــت مبكــر أمــر بالــغ األهميــة ألنــه يضمــن لــك العيــش حســب المســتوى المعيشــي الــذي تريــد، وفقــًا لمــا تدخــره لهــذه المرحلــة مــن مــال.
ــاء عليــه فــا بــد مــن النظــر للمســتبقل بعيــن االهتمــام والتحــوط، والعمــل مــن أجــل ذلــك بــكل قــوة، وبــا تهــاون، ألنــك حينمــا تضغــط علــى  وبن
نفســك أو علــى بنــد الرفاهيــة، بالتزامــك بســلوك االدخــار مــن أجــل المســتقبل، فإنمــا تصنــع لنفســك حيــاة جديــدة فــي مرحلــة قادمــة محفوفــة 
بالســعادة والنجــاح وتقديــر الــذات، فــكل مــا تفعلــه فــي ســبيل تحقيــق هــذه الحيــاة فأنــت مســتحق لــه، وهــو لــن يضيــع هــدرًا أبــدًا، بــل سيشــكل حياتــك 

القادمــة بالمواصفــات التــي كنــت تحلــم بهــا وتتمناهــا,

ونحــن نمــارس عــادة االدخــار، علينــا أن نفكــر مليــًا، ونتذكــر جيــدًا، أنــه طالمــا ســيأتي يــوم ننفــق فيــه دون إرادتنــا وربمــا فــي أمــور ال نختارهــا، فلمــاذا ال 
ندخــر لذلــك اليــوم بإرادتنــا وبالكيفيــة التــي نختارهــا وبالمبلــغ الــذي نســتطيعه ليكــون ذخــرًا لنــا فــي المســتقبل لتحقيــق أحامنــا وتجســيد تطلعاتنــا 

وطموحاتنــا، وصناعــة الحيــاة الجيــدة لنــا وألبنائنــا؟.
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ال بــد أن نفعــل ذلــك قبــل فــوات األوان، وقبــل أن نقــع فــي فــخ التقاعــد، ومــا يترتــب عليــه مــن البحــث مــن عمــل إضافــي لمواجهــة زيــادة المنصرفــات 
وعــدم كفايــة المعــاش التقاعــدي لســد االحتياجــات، وربمــا تزايــد األســعار وبــروز المزيــد مــن المتطلبــات وااللتزامــات األســرية، فضــًا عــن أمــراض 
ــة لــدى المستشــفيات  ــرات طويل ــة مــا بعــد التقاعــد، وقــد ال يجــدي مــع بعــض األمــراض االنتظــار لفت ــن فــي مرحل الشــيخوخة التــي تداهــم الكثيري
الحكوميــة فــي ظــل الزحمــة والمواعيــد طويلــة األجــل، ممــا يضطــر البعــض إلــى اللجــوء إلــى المشــافي الخاصــة ومــا تتطلبــه مــن أمــوال طائلــة، لــذا 

ســيكون الحــل بالتأكيــد فــي أســلوب االدخــار مــن خــال النظــرة المســتقبلية. 

 هــذه التحســبات تجــاه المســتقبل، والتخطيــط لتلــك المرحلــة مــن خــال االدخــار والتــوازن المالــي ال يمكــن قيدهــا فــي خانــة التشــاؤم أو التوجــس تجــاه 
المســتقبل، »حيــث يعتبرهــا البعــض كذلــك، فــي ظــل تدنــي مســتوى الوعــي المالــي واالدخــاري، لكنهــا تشــكل أمــرًا ال بــد منــه، وهــي ثقافــة شــائعة 

لــدى الــدول المتقدمــة ولــدى الكثيــر مــن شــعوب العالــم الثالــث التــي مارســت االدخــار بفنونــه المختلفــة منــذ ســنوات طويلــة.

مــا أحوجنــا إلــى منهجيــة ماليــة علميــة يسترشــد بهــا المدخــرون مــن أجــل مســتقبل مضــيء، ومــا أحوجنــا إلــى صناديــق ادخــار مدعومــة مــن الدولــة، 
لكــي تكــون ســندًا لمــن يديــرون المــال مــن أجــل الغــد، فضــًا عــن حاجتهــم لمستشــارين مالييــن محترفيــن يدرســون األوضــاع الماليــة للعمــاء، 
ويقدمــون لهــم النصائــح واالستشــارات التــي تناســب قدراتهــم الماليــة ومســتقبلهم المنشــود، كل ذلــك يمكــن أن يتحقــق مــن خــال رؤيــة ٢٠٣٠ ضمــن 

مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي.
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في اليوم العالي لالدخار.. جهود متكاملة لتنمية الوعي المالي
فــي الحــادي والثاثيــن مــن ينايــر فــي كل عــام، تحتفــل كل البلــدان باليــوم العالمــي لادخــار، حيــث تجمعــت بنــوك العالــم لادخــار فــي مثــل هــذا اليــوم مــن عــام 
١9٢4م وأعلنــت اعتمــاد هــذا اليــوم يومــًا عالميــًا لادخــار، يتــم االحتفــال بــه ســنويًا، للترويــج لنشــر ثقافــة االدخــار لــدى المجتمــع، لمــا لهــذا الســلوك المالــي مــن أثــر 

إيجابــي علــى االقتصــاد والمجتمــع، وتتــم فعاليــات االحتفــال بالمشــاركة مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي.

و تزامنــًا مــع المناســبة العالميــة تقــدم البنــوك المعنيــة باالدخــار العديــد مــن المبــادرات التــي تســتهدف رفــع الوعــي المالــي، وتعزيــز ثقافــة االدخــار لــدى المجتمــع، 
وخاصــة عمائهــا، باإلضافــة إلــى إطــاق حمــات تركــز علــى نشــر مفهــوم االدخــار والتخطيــط المالــي لألفــراد، لتحفيزهــم علــى اتبــاع أســاليب متنوعــة تقــود إلــى 
تعظيــم الفائــدة مــن الصــرف المالــي اليومــي، مــن خــال الوعــي بالعوائــد المترتبــة علــى المصاريــف والنفقــات، بهــدف تحقيــق عوائــد تســهم فــي ســعادة األشــخاص 

و رفاهيتهــم.
ومــن هــذا المنطلــق تعمــل بنــوك االدخــار، وفــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز هــذا الســلوك، علــى دعــم مختلــف المؤسســات التعليميــة والدينيــة والثقافيــة 

والرياضيــة والمهنيــة والنســائية للمشــاركة فــي هــذا اليــوم، مــن أجــل االســهام فــي رفــع معــدل االدخــار لــدى المجتمــع واألفــراد. 
ويتــم االحتفــال باليــوم العالمــي لادخــار كل عــام فــي عــدد مــن الــدول غيــر التــي يكــون فيهــا هــذا اليــوم عطلــة رســمية، بحيــث تكــون المصــارف تعمــل فــي ذلــك 
اليــوم حتــى يتمكــن النــاس مــن تحويــل مدخراتهــم إلــى حســاباتهم، ويضعــوا فــي اعتبارهــم فكــرة االدخــار للجمهــور العالمــي، ومــدى ماءمتــه لاقتصــاد واألفــراد، 

كنــوع مــن تنميــة هــذا الســلوك عمليــًا فــي ذات المناســبة التــي تعنــى بنشــر هــذه الثقافــة.
إن فكــرة اليــوم العالمــي لادخــار لــم تولــد مــن فــراغ، وإنمــا كانــت هنــاك بعــض األمثلــة التــي تحمــل فكــرة توفيــر المــال مــن أجــل الحصــول علــى مســتوى حيــاة أفضــل 
ــًا  وضمــان مســتقبل زاهــر لاقتصــاد، حيــث احتفــل العديــد مــن الــدول األوربيــة باليــوم العالمــي لادخــار قبــل انطــاق الدعــوة لتخصيــص هــذا التاريــخ يومــًا عالمي
لادخــار، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، واصــل اليــوم العالمــي لادخــار، وأصبــح تقليــدًا حقيقيــًا فــي بعــض البلــدان، وفــي الوقــت الحاضــر تركــز البنــوك التــي تنظــم 
يــوم االدخــار العالمــي علــى البلــدان الناميــة، حيــث إن كثيــرًا مــن النــاس يجهلــون األمــور المصرفيــة، وتهــدف الفعاليــات التــي تصاحــب االحتفــال بهــذا اليــوم لتعزيــز 

الثقافــة المصرفيــة للمجتمــع.
وتلعــب مصــارف االدخــار دورًا حيويــًا فــي تعزيــز المدخــرات فــي كثيــر مــن البلــدان مــن خــال قيامهــا ببعــض الحمــات والمبــادرات مثــل العمــل مــع المنظمــات غيــر 

الحكوميــة مــن أجــل مضاعفــة عــدد حســابات االدخــار كنــوع مــن رفــع معــدل االدخــر ونشــر ثقافتــه.
إن اليــوم العالمــي لادخــار هــو حــدث مــن أجــل توعيــة العالــم بأهميــة االدخــار، ســواء بالنســبة لاقتصــادات الحديثــة أو لألفــراد علــى حــد ســواء، فالتوفيــر مــن األشــياء 

المهمــة فــي االقتصــاد العالــم، فــكل الفعاليــات التــي تنظــم بهــذه المناســبة الســنوية تســهم فــي دعــم االقتصــاد والتنميــة المســتدامة.
ففــي اليــوم العالمــي لادخــار تتخــذ المؤسســات المشــاركة أشــكااًل مختلفــة، منهــا نشــر الملصقــات، وإلقــاء المحاضــرات، وإعــداد الكتيبــات والمنشــورات والمقــاالت 

الصحفيــة وبــث األفــام التعليميــة والدعائيــة باالضافــة إلــى الجانــب الترفيهــي دعمــًا للتوجــه نحــو زيــادة الوعــي واالدخــاري وتعزيــز الســلوك المالــي.
وتنظــم المؤسســات التعليميــة دورات خاصــة لتثقيــف األطفــال حــول فوائــد »االدخــار«. ومنــذ مــا يقــارب القــرن مــن الزمــان تقــود بنــوك االدخــار فــي العالــم بمســاندة 
العديــد مــن الكيانــات االجتماعيــة الناشــطة، ســنويًا يومــًا لاهتمــام بتعزيــز فضيلــة توفيــر المــال، وتركــز علــى أهميــة تحقيــق االســتقرار الــذي يلعبــه االدخــار، فــي الحاضــر 

والمســتقبل لألفراد والمجتمعات.

الدرس التاسع :
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منتجات اإلدخار في بنك البالد

يقــدم بنــك البــاد باقــة متكاملــة وحلــول إدخاريــة متنوعــة للعمــاء تمنحهــم راحــة البــال وتســاعدهم فــي تحقيــق أهدافهــم بــكل يســر وســهولة عبــر 
منتجــات متوافقــة مــع األحــكام وضوابــط الهيئــة الشــرعية .

يمكــن للعمــاء الحصــول علــى جميــع المنتجــات عبــر زيــارة أحــد فروعنــا المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة ) أكثــر مــن ١٥٠ فــرع ( رجــال وســيدات أو عبــر 
ــر واتســاب البــاد – قنــوات التواصــل االجتماعــي @Bankalbilad ) تويتر-فيسبوك-لينكدإن-انســتقرام- التواصــل بهاتــف البــاد 9٢٠٠٠١٠٠٢ أو عب

ســناب شــات( علــى مــدار الســاعة.

حساب البالد 
حســاب البــاد هــو أفضــل حســاب لتحقيــق هــذا وأكثــر، حيــث يتيــح بنــك البــاد الحصــول علــى حســاب البــاد الدخــار واســتثمار المــال )إمــا  بالريــال 
الســعودي أو بالــدوالر األمريكــي( والحصــول علــى عوائــد شــهرية مــع التمتــع بحريــة إدارة الحســاب والتصــرف باألمــوال ) الســحب وااليــداع – دفــع 

الفواتيــر – االطــاع علــى الحســاب عبــر القنــوات االليكترونيــة ( فــي أي وقــت. 

حســاب البــاد هــو الحســاب األول مــن نوعــه فــي الســعودية بعوائــد شــهرية وحريــة ُمطلقــة، ويمكنــك الوصــول إليــه عبــر بطاقــة مــدى للصــرف اآللــي 
أو عبــر البــاد نــت أو تطبيــق البــاد إضافــة إلــى هاتــف البــاد .

حساب االدخار
ــن هــذا الحســاب صاحبــه مــن تنميــة مدخراتــه ويعتبــر حســاب االدخــار هــو المــاذ االمــن مــن أجــل التخطيــط للمســتقبل وحيــاة  هــو حســاب ادخــاري يمكِّ

امنــه لــك وألبنائــك . 
ويعتمد حساب االدخار على مبدأ المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة

االســتثمار بالوكالــة يقــوم بنــك البــاد بتقديــم اتفاقيــة للعميــل )رب المــال/ المــوكل( عــن طريــق موقــع البنــك االلكترونــي ليكــون بنــك البــاد )الوكيــل( 
وكيــًا للعميــل باالســتثمار، بحيــث يســتثمر أمــوال العميــل نيابــة عنــه مــع مجمــوع أمــوال بنــك البــاد وذلــك بمــا يتوافــق مــع أحــكام وتعاليــم الشــريعة 

اإلسامية .

الدرس الحادي عشر :





84


