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األهلي كابيتال هي شركة مساهمة سعودية برأسمال مدفوع قدره 1,000 مليون ريال ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم -06046 37   الممنوح من قبل هيئة السوق المالية 
والذي يخولها بالتعامل بصفة أصيل ووكيل باألوراق المالية ومزاولة أعمال التعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وخدمات الحفظ ذات الصلة. شركة األهلي كابيتال، سجل تجاري رقم 1010231474، وعنوان مكتبها 

المسجل: طريق الملك سعود، مبنى اإلدارة اإلقليمية للبنك األهلي التجاري، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية، هاتف  966118747106+

لماذا ندخر؟

هناك ثالثة اسباب رئيسية تجعل من وجود مبالغ لالدخار، ليست مجرد 
فكرة جيدة فحسب بل تعتبر امرًا ضروريا:

تغطية المصاريف الطارئة أو غير المتوقعة
ــتطيع ان  ــا نس ــتقبل. ولكنن ــي المس ــه ف ــد نواجه ــا ق ــع م ــا توق ال يمكنن
ــى  ــا ال ــاج فيه ــد نحت ــة ق ــا طارئ ــا ســنواجه ظروف ــن أنن ــى يقي ــون عل نك
تمويــل فــي لحظــة مــا. وقــد تتضمــن هــذه الظــروف مشــاكل صحيــة لنــا 
ــا  ــد اقترفن ــون ق ــا دون ان نك ــدان وظيفتن ــة او فق ــراد العائل ــد اف او ألح
ــارة عــن اصالحــات طارئــة فــي  أي خطــأ، وقــد تكــون هــذه الظــروف عب
المنــزل أو احتياجــات طارئــة مــن أجــل الســفر. ان االدخــار لتمويــل 
الظــروف الطارئــة مــن شــأنه ان يوفــر الطمأنينــة ويقلــل مــن الضغــوط 
المحتملــة والناتجــة عــن الحاجــة للتمويــل للتعامــل مــع موقــف مــا، ممــا 
ــل   ــن األه ــراض م ــك او االقت ــن البن ــرض م ــى ق ــول عل ــتلزم الحص يس

ــاء. واألصدق

تمويل المصاريف الرئيسية المستقبلية
ــية  ــف الرئيس ــة المصاري ــالزم لمواجه ــد ال ــرة النق ــوال المدخ ــر االم توف
فــي المســتقبل. وتشــمل هــذه المصاريــف تســديد دفعــة مقدمــة خاصــة 
فــي تحســينات  االســتثمار  أو  اســتئجاره،  او  تعتــزم شــراؤه  بمســكن 
واذا  لألبنــاء.  التعليــم  رســوم  تســديد  أو  ســيارة  شــراء  أو  المســكن 
ــي  ــتكون ف ــك، فس ــن البن ــيًا م ــاًل رئيس ــف تموي ــذه المصاري ــت ه تطلب
ــك، ألن  ــع البن ــل م ــروط افض ــى ش ــاوض عل ــه التف ــتطيع في ــع تس وض
امتــالك المدخــرات يبرهــن علــى أنــك ُمســتقل ماليــًا وقــادر علــى تحمــل 

المســئولية.

أن تكون مبالغ االدخار أساسا لبناء ثروة من خالل االستثمار
ــروة  ــاء ث ــى لبن ــة هــو الخطــوة االول ان انشــاء حســاب للمدخــرات النقدي
مــن خــالل االســتثمار. ومــع ان العائــدات علــى هــذا النــوع مــن المدخــرات 
متدنيــة حاليــًا، اال انهــا مــع ذلــك توفــر النمــو مــن خــالل اعــادة اســتثمار 
العائــدات. وعندمــا يزيــد رصيــد مدخراتــك النقديــة، فإنــك ســتكون قادرًا 
علــى تنويــع مدخراتــك وتوزيعهــا فــي اصــول اخــرى ذات مســتويات 
ــتثمار  ــرة االس ــول فت ــى ط ــد عل ــا يعتم ــو م ــر وه ــن المخاط ــة م مختلف
ــتثمارات  ــذه االس ــمل ه ــد تش ــر. وق ــل المخاط ــتعدادك لتحم ــدى اس وم
االســهم والصكــوك المتوافقــة مــع الشــريعة االســالمية والتــي قــد 
تحقــق عائــدات محتملــة اعلــى علــى فتــرات طويلــة. وهنــاك مجموعــة 
المتاحــة لتحقيــق اهــداف االدخــار  غيــر متناهيــة مــن االســتثمارات 

ــة. المتنوع

التعليم رشاء سيارة تحسينات السكن السكن

يقلل من الضغوط

يوفر الط�نينة

االدخار من اجل الحاالت الطارئة

اصالحات املنزل فقدان الوظيفة مشاكل صحية
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اعادة االستثمار لتحقيق عائدات مرتفعة

ــدات  ــغ األساســي المدخــر ومــن أي عائ ــدًا مــن المبل يحقــق االدخــار عائ
ســابقة تكــون قــد حققتهــا. وتعــرف هــذه الطريقــة باســم “اعــادة 
اســتثمار العائــدات والمبلــغ األساســي”. وكلمــا كان احتفاظــك بالمدخــرات 
لمــدة اطــول دون أي ســحوبات منهــا، كلمــا كانــت ســرعة نمــو العائــدات 
اكبــر. والفــرق بيــن اعــادة االســتثمار ومجــرد وضــع االمــوال فــي خيــار ال 
يحقــق أي عائــدات علــى المدخــرات، يمكــن مالحظتــه كمــا يبيــن الرســم 

البيانــي:

التضخــم هــو قيــاس للنمــو الســنوي لألســعار، ويتــم التعبيــر عنــه 
كنســبة مئويــة للزيــادة فــي اســعار مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات 
فــي بلــد معيــن علــى مــدى فتــرة زمنيــة محــددة. واذا تــم التعبيــر عــن 
التضخــم بنســبة %4، فعندئــذ فــإن ســعر تلــك المنتجــات والخدمــات 
يكــون قــد زاد بمقــدار تلــك النســبة المئويــة علــى مدى الســنة الســابقة. 
وفــي حيــن حققــت اســتثماراتك %4 فــي نفــس الفتــرة، فإنــك ســتصل 
إلــى نقطــة التعــادل. وبــداًل مــن ذلــك، اذا حققــت اســتثماراتك %6 علــى 
مــدى تلــك الفتــرة، فإنــك تكــون قــد حققــت عائــدا بنســبة %2 بالمعنــى 
الفعلــي. وبطبيعــة الحــال اذا حققــت اســتثماراتك %2 فقــط، فإنــك 
تكــون قــد حققــت خســارة بالمعنــى الفعلــي. ويتضــح مــن ذلــك أن اعــادة 
ــدات  ــج مــن المدخــرات، يســاعد فــي تكويــن العائ اســتثمار الدخــل النات

التــي تزيــد عــن نســبة التضخــم.
 

ولتلخيص ما سبق:

ان االدخار مهم لتغطية المصاريف الطارئة أو غير المتوقعة.   •
الرئيســية  المصاريــف  تمويــل  فــي  للمســاعدة  مهــم  االدخــار   •
التعليــم لألبنــاء. المســتقبلية مثــل شــراء عقــار او تســديد رســوم 

االدخــار هــو حجــر االســاس الــذي يتــم عليــه بنــاء ثــروة مــن خــالل   •
االســتثمار فــي المســتقبل.

ــوًا  ــدث نم ــتثمارات، يح ــن االس ــج م ــل النات ــتثمار الدخ ــادة اس ان اع  •
المــال. لــراس  أســرع 

ــآكل مــع التضخــم. أمــا إعــادة اســتثمار هــذه  ــدات االســتثمار تت عائ  •
العائــدات، فإنــه يســاعد فــي تكويــن عائــدات أكبــر، تزيــد عــن نســبة 

ــم.  التضخ
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ان هــذا الرســم البيانــي هــو فقــط لغــرض التوضيــح / المقارنــة وال يتضمــن المعلومــات 

الالزمــة للوصــول الــى هــذه النتيجــة.

ُيظهــر الرســم البيانــي الفــرق بيــن اســتثمار 2,000 ريــال ســعودي فــي 
كل شــهر فــي حســاب ادخــار ال يحقــق أي عوائــد، واســتثمار نفــس المبلغ 
ــتثمار  ــادة اس ــه اع ــم في ــث يت ــنويًا بحي ــد %5 س ــار بعائ ــاب ادخ ــي حس ف
ــن  ــر م ــح اكث ــوا لتصب ــتحقق نم ــغ س ــي المبال ــهريًا. إن إجمال ــد ش العوائ
800,000 ريــال ســعودي فــي خــالل 20 ســنة. ولكــن إذا تــم وضــع هــذه 
ــى المدخــرات، فــإن االمــوال  ــدات عل ــار ال يحقــق أي عائ ــغ فــي خي المبال
المتراكمــة ســتصل فقــط الــى 480,000 ريــال ســعودي فــي نهايــة 
ــدى  ــى الم ــرة عل ــك المدخ ــى اموال ــاء عل ــإن االبق ــذا ف ــرة. ل ــس الفت نف
الطويــل ومــن ثــم إعــادة اســتثمار الدخــل الناتــج منهــا، يمكــن ان يــؤدي 
الــى تحقيــق عائــدات جيــدة. األمــر الــذي يحافــظ علــى القــوة الشــرائية 

ألموالــك مــن التضخــم.
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