االدخار
لماذا ندخر؟
هناك ثالثة اسباب رئيسية تجعل من وجود مبالغ لالدخار ،ليست مجرد
فكرة جيدة فحسب بل تعتبر امراً ضروريا:
تغطية المصاريف الطارئة أو غير المتوقعة
ال يمكننــا توقــع مــا قــد نواجهــه فــي المســتقبل .ولكننــا نســتطيع ان
نكــون علــى يقيــن أننــا ســنواجه ظروفــا طارئــة قــد نحتــاج فيهــا الــى
تمويــل فــي لحظــة مــا .وقــد تتضمــن هــذه الظــروف مشــاكل صحيــة لنــا
او ألحــد افــراد العائلــة او فقــدان وظيفتنــا دون ان نكــون قــد اقترفنــا
أي خطــأ ،وقــد تكــون هــذه الظــروف عبــارة عــن اصالحــات طارئــة فــي
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
يســتلزم الحصــول علــى قــرض مــن البنــك او االقتــراض مــن األهــل
واألصدقــاء.

اﻟﺴﻜﻦ

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻜﻦ

ﴍاء ﺳﻴﺎرة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أن تكون مبالغ االدخار أساسا لبناء ثروة من خالل االستثمار
ان انشــاء حســاب للمدخــرات النقديــة هــو الخطــوة االولــى لبنــاء ثــروة
مــن خــال االســتثمار .ومــع ان العائــدات علــى هــذا النــوع مــن المدخــرات
متدنيــة حالي ـًا ،اال انهــا مــع ذلــك توفــر النمــو مــن خــال اعــادة اســتثمار
العائــدات .وعندمــا يزيــد رصيــد مدخراتــك النقديــة ،فإنــك ســتكون قادراً
علــى تنويــع مدخراتــك وتوزيعهــا فــي اصــول اخــرى ذات مســتويات
مختلفــة مــن المخاطــر وهــو مــا يعتمــد علــى طــول فتــرة االســتثمار
ومــدى اســتعدادك لتحمــل المخاطــر .وقــد تشــمل هــذه االســتثمارات
االســهم والصكــوك المتوافقــة مــع الشــريعة االســامية والتــي قــد
تحقــق عائــدات محتملــة اعلــى علــى فتــرات طويلــة .وهنــاك مجموعــة
غيــر متناهيــة مــن االســتثمارات المتاحــة لتحقيــق اهــداف االدخــار
المتنوعــة.

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ

ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﺰل

اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻄأمﻧﻴﻨﺔ
ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط

تمويل المصاريف الرئيسية المستقبلية
توفــر االمــوال المدخــرة النقــد الــازم لمواجهــة المصاريــف الرئيســية
فــي المســتقبل .وتشــمل هــذه المصاريــف تســديد دفعــة مقدمــة خاصــة
بمســكن تعتــزم شــراؤه او اســتئجاره ،أو االســتثمار فــي تحســينات
المســكن أو شــراء ســيارة أو تســديد رســوم التعليــم لألبنــاء .واذا
تطلبــت هــذه المصاريــف تمويــ ً
ا رئيســياً مــن البنــك ،فســتكون فــي
وضــع تســتطيع فيــه التفــاوض علــى شــروط افضــل مــع البنــك ،ألن
امتــاك المدخــرات يبرهــن علــى أنــك ُمســتقل ماليـ ًا وقــادر علــى تحمــل
المســئولية.
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االدخار
اعادة االستثمار لتحقيق عائدات مرتفعة
يحقــق االدخــار عائــداً مــن المبلــغ األساســي المدخــر ومــن أي عائــدات
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:

إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪات

اﻟﻤﺒﻠﻎ
 900,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

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 .وبــد ً
ال 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
اســتثمار الدخــل الناتــج مــن المدخــرات ،يســاعد فــي تكويــن العائــدات
التــي تزيــد عــن نســبة التضخــم.

 800,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة
اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﯾﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎ ﺑﻤﻌﺪل  ٪٥ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ

 700,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ أي ﻋﻮاﺋﺪ

 600,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي
 500,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي
 400,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي
 300,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي
 200,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي
 100,000رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي
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اﻟﺴﻨﺔ

•

ان هــذا الرســم البيانــي هــو فقــط لغــرض التوضيــح  /المقارنــة وال يتضمــن المعلومــات
الالزمــة للوصــول الــى هــذه النتيجــة.

•

ُيظهــر الرســم البيانــي الفــرق بيــن اســتثمار  2,000ريــال ســعودي فــي
كل شــهر فــي حســاب ادخــار ال يحقــق أي عوائــد ،واســتثمار نفــس المبلغ
فــي حســاب ادخــار بعائــد  5%ســنوي ًا بحيــث يتــم فيــه اعــادة اســتثمار
العوائــد شــهري ًا .إن إجمالــي المبالــغ ســتحقق نمــوا لتصبــح اكثــر مــن
 800,000ريــال ســعودي فــي خــال  20ســنة .ولكــن إذا تــم وضــع هــذه
المبالــغ فــي خيــار ال يحقــق أي عائــدات علــى المدخــرات ،فــإن االمــوال
المتراكمــة ســتصل فقــط الــى  480,000ريــال ســعودي فــي نهايــة
نفــس الفتــرة .لــذا فــإن االبقــاء علــى اموالــك المدخــرة علــى المــدى
الطويــل ومــن ثــم إعــادة اســتثمار الدخــل الناتــج منهــا ،يمكــن ان يــؤدي
الــى تحقيــق عائــدات جيــدة .األمــر الــذي يحافــظ علــى القــوة الشــرائية
ألموالــك مــن التضخــم.

•

ان االدخار مهم لتغطية المصاريف الطارئة أو غير المتوقعة.
االدخــار مهــم للمســاعدة فــي تمويــل المصاريــف الرئيســية
المســتقبلية مثــل شــراء عقــار او تســديد رســوم التعليــم لألبنــاء.
االدخــار هــو حجــر االســاس الــذي يتــم عليــه بنــاء ثــروة مــن خــال
االســتثمار فــي المســتقبل.
ان اعــادة اســتثمار الدخــل الناتــج مــن االســتثمارات ،يحــدث نمــواً
أســرع لــراس المــال.
عائــدات االســتثمار تتــآكل مــع التضخــم .أمــا إعــادة اســتثمار هــذه
العائــدات ،فإنــه يســاعد فــي تكويــن عائــدات أكبــر ،تزيــد عــن نســبة
التضخــم.
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