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كتّيب الوعي المالي  مقدمة2 برنامج الوعي المالي

برنامج ريالي
»ريايل« هو برنامج �سدكو للوعي املايل الذي يهدف اإلى تعريف اأفراد املجتمع باأ�ساليب اإدارة 
وتخطيط اأموالهم اخلا�سة وتزويدهم باملعرفة التي متّكنهم من مواجهة م�سوؤوليات حياتهم.

يهدف ريايل اإلى متكني ال�سباب ال�سعودي بالوعي املايل والتخطيط والإدارة املالية، وتزويدهم 
بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية �سليمة ومتّكنهم من عي�ش حياة كرمية.  

يتبع برنامج ريايل اأ�سلوب املناهج الدرا�سية، ويتكون من �سل�سلة من ور�ش العمل التفاعلية 
املوجهة للطالب يف جامعاتهم. وهو اأحد اأبرز الربامج التي اأطلقتها �سركة �سدكو القاب�سة، التي 

تعود ملكيتها لعائلة بن محفوظ، �سمن مبادراتها يف امل�سوؤولية الجتماعية.
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كتّيب الوعي المالي
لقد   مت   تطوير   كتّيب   الوعي   املايل   لكي   يلبي   احتياجات   ال�سباب   يف   اأنحاء   اململكة   العربية   ال�سعودية  

 وخارجها   ممن   ل   يتمكنون   من  احل�سول   على   مناهج   درا�سية   متميزة   ت�ساعد   الطالب   على  
 املعرفة   والإملام   بالوعي   املايل  .  كذلك   يهدف   الربنامج   اإلى   توعية   الأفراد   الذين   ل   ميلكون   املعرفة  

 الالزمة   باملفاهيم   املالية   الأ�سا�سية،   وميكّنهم   من   �سلوك   الطريق   نحو   ال�ستقالل   املايل  .  وقد   مت  
 تق�سيم   الكتّيب   اإلى   اأربع   وحدات   تتحدث   كل   واحدة   عن   املفاهيم   املالية   الأ�سا�سية   الأكرث   اأهمية  

 بطريقة   ي�سهل   فهمها  .  ويتنا�سب   محتوى   كتّيب   ريايل   مع   مختلف   الفئات   العمرية   كما   ي�ساعد   على  
 معرفة   املزيد   عن   كيفية   اإدارة    �سوؤونك   املالية  . 

ويحتوي   الكتّيب   على   اأربعة   اأق�سام : 
   

4 التخطيط   املايل   واإعداد   امليزانية .........................................................   .1  
8 الدخار ...................................................................................   .2  
11 ال�ستثمار ................................................................................   .3  
14 القرتا�ش ...............................................................................   .4  

يبداأ   كل   ق�سم   مبقدمة   عن   املو�سوع   ُيعرَّف   فيها   القارئ   على   امل�سطلحات   املالية   الأكرث   �سيوعًا،   ثم  
 يعر�ش   نبذة   موجزة   عن   اأهم   جوانب   املو�سوع  .  وتنتهي   كل   وحدة   بنموذج  / قائمة   مراجعة   ت�ساعد  

 القارئ   على   تطبيق   املهارات   التي   اكت�سبها  يف   حياته   اليومية . 
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التخطيط المالي

إعداد الميزانية

 التخطيط المالي وإعداد
الميزانية

القسم األول

التخطيط   املايل   هو   عملية   طويلة   الأجل   تقوم   فيها   باإدارة   �سوؤونك   املالية   بحكمة   كي   تتمكن   من  
 حتقيق   اأهدافك   واأحالمك،   ويف   ذات   الوقت   تتعامل   مع   العوائق   املالية   التي   تن�ساأ   بال�سرورة   يف   كل  

 مرحلة   من   مراحل   احلياة   تذكر  :  التخطيط   املايل   هو   و�سيلة   ولي�ش   هدفاً . 

امليزانية   هي   اأداة   ت�ساعدك   على   تخطيط   وتنظيم   اأمورك   املالية  .  وهي   اأي�ساً   عبارة   عن   خطة  
 تو�سح   ما   يلي  : 

توقعاتك   عن   دخلك   يف   امل�ستقبل  .   .1  
توقعاتك   عن   نفقاتك   يف   امل�ستقبل .   .2  
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9 خطوات ترشدك للنجاح في التخطيط المالي وإعداد 
الميزانية

املوظف

 )لديك وظيفة(

امل�ستثمر

)يعمل مالك ل�ساحلك(
التوظيف الذاتي

)تعمل حل�سابك اخلا�ش(

الخطوة األولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

حدد   أهدافك   المالية 
عندما   تقوم   بتحديد   اأهدافك   املالية   يف   �سن   مبكرة   ي�سبح   باإمكانك   و�سع   خطة   حول   كيفية  

 العمل   على   حتقيقها  .  اإذا   مل   حتدد   اأهدافك   ب�سكل   وا�سح   فاإنك   �ستق�سي   حياتك   كلها   تعتمد   فيها  
 على   راتبك   ال�سهري   وتكافح   ملجاراة   الزيادة   يف   النفقات  .  ابدا   بو�سع   قائمة   بكل   الأ�سياء   التي  

 رغبت   بها   يف   وقت   ما   والتي   حتتاج   اإلى   املال   للح�سول   عليها   �سواء   كان   ذلك   عن   طريق   اللتحاق  
 بالدرا�سات   العليا   اأو   �سراء   �سيارة   فارهة   جديدة،   حدد   ما   تريد . 

رّتب   أهدافك   حسب   األولوية 
اإن   ال�سبب   يف   �سرورة   ترتيب   الأولويات   هو   وجود   عدد   محدود   من   املوارد   املالية   املتاحة،   وبقيامك  

 بتحديد   اأهم   الأهداف   ت�ستطيع   اأن   توجه   كل   جهودك   املبذولة   لتحقيق   هذه   الأهداف   فيما   ت�سع  
 الأهداف   الأقل   اأهمية   لوقت   لحق . 

حّدد   احتياجات   أهدافك   وقم   بوضع    جدول   زمني   لذلك 
متى   ما   حددت   الأهداف   ذات   الأولية  الق�سوى،   قم   بو�سع   تقدير   ملا   �سوف   حتتاجه   كي   حتقق  
 هذه   الأهداف  . كما   اأنك   �ستحتاج   اإلى   و�سع    جدول   زمني   لتحقيق   هذه   الأهداف،   اإذا   مل   ت�سع  

 موعداً   نهائياً   تلتزم   به   فاإنك   �ست�ستمر   يف   ال�سعي   لتحقيق   اأهدافك   اإلى   اأجل   غري   م�سمى   ب�سبب   قلة  
 ال�سعور   بالإحلاح   وبالتايل   ت�سعف   فر�ستك   يف   حتقيق   هذه   الأهداف . 

حدد   مصادر   الحصول   على   المال   الالزم   لتحقيق   أهدافك 
ب�سفة   عامة   هناك   اأربع   طرق   للح�سول   على   املال : 

�ساحب العمل

)متلك عملك اخلا�ش وتوظف 
اأنا�سًا للعمل عندك(
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الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع الأولالبند

الدخل

************************الدخل املقدر من كافة امل�سادر

امل�سروفات

************************�سيانة ال�سيارات

************************الرتفية

************************الفائ�ض

قم بوضع ميزانية  مبسطةالخطوة السابعة
قم بو�سع ميزانية مب�سطة يتم فيها تو�سيح الإيرادات التقديرية وامل�سروفات ذات الأولوية 
الق�سوى التي حددتها يف اخلطوة ال�سابقة.  ت�ستطيع اإعداد ميزانية ربع �سنوية مب�سطة عن 

طريق ال�سكل التايل:

الخطوة الخامسة

الخطوة السادسة

قم بتقدير التدفق النقدي الصادر والوارد
متى ما حددت طرق احل�سول على الدخل فمن املهم اأن تقوم اأي�سًا بتقدير حجم الدخل الذي 

تتوقع احل�سول عليه وجمالت الإنفاق الرئي�سة التي �ستقوم بها. ابداأ بعمل قائمة بكافة النفقات 
واملبلغ الذي تنفقه يف العادة على كل بند �سهريًا.

حدد أولويات نفقاتك
اخلطوة التالية هي اأن تقوم بتحديد اأولويات م�سروفاتك. ي�سمن لك هذا التمرين اأن ت�سع 

يف ح�سبانك العنا�سر املهمة فقط وي�ساعدك بالعمل على حتقيق اأهدافك املالية. وهناك اأربع 
ت�سنيفات ينبغي اأخذها بعني العتبار: 

عاجل ومهم.   .1
عاجل وغري مهم.  .2
غري عاجل ومهم.  .3

غري عاجل وغري مهم.  .4

ما لي�ض عاجاًل 

لكنه مهم

ما هو عاجٌل 

ومهم

ما لي�ض عاجاًل 

ولي�ض مهًما

ما هو عاجٌل ولكنه 

غري مهم

عليك اأن تدفع الق�سط التعليمي 
للجامعة مببلغ 10٫000 ر. �ش 

بعد �ستة �سهور

عليك اأن تدفع مبلغ 2٫000 ر. �ش 
كاإحدى دفعات تق�سيط ال�سيارة

�ست�سرتي بع�ش الإك�س�سوارات 
ل�سيارتك

عليك اأن تدفع فاتورة هاتفك
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الخطوة الثامنة

الخطوة التاسعة

راقب إيراداتك ومصروفاتك )ميزانيتك(
متى ما قمت بو�سع ميزانية راقب م�سروفاتك كي تبقى �سمن اإطار ميزانيتك، كلما قمت بدفع 

مبلغ كبري لغر�ش ما ا�ساأل نف�سك: »هل يقربني  �سراء هذا الغر�ش من الو�سول اإلى اأهدايف 
املالية - اأو يقودين بعيدًا عنها؟«. اإذا كان هذا الإنفاق ل يقربك من اأهدافك حاول اأن توؤجله 

اأو تقلل منه. ومن املفيد اأي�سًا اأن ت�ساأل نف�سك اأ�سئلة مثل: »هل هو مهم؟«، »هل ميكنني 
احل�سول على بديل اأرخ�ش؟«، »هل هناك و�سيلة للح�سول على قيمة اأكرب للمال الذي 

اأنفقه؟«

قم باتخاذ إجراءات تصحيحية
قم بتقييم اأدائك بالن�سبة للميزانية ب�سكل م�ستمر. ومن الأف�سل اأن تقوم بتحليل اأدائك مرتني 
خالل فرتة امليزانية الواحدة، حتى اإذا ما وجدت نف�سك بعيدًا عن امل�سار الذي حددته لنف�سك 

تقوم �سريعًا باتخاذ اإجراءات ت�سحيحية كي تعود اإلى الطريق ال�سحيح وتتاأكد من اأنك ل 
تتجاوز ميزانيتك.
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االدخار

البنك

التضخم

الزكاة

الحساب الجاري 

حساب االدخار

هو دخل مل يتم اإنفاقه اأو دخل تاأجل اإنفاقه للم�ستقبل. اإن الدخار من العادات املالية املهمة 
وذلك لأنها ت�سمن اأن يكون للفرد با�ستمرار فائ�ش نقدي ميّكنه من التعامل مع الظروف 

الطارئة وغري املتوقعة اأو من ال�ستثمار يف امل�ساريع املربحة.

المفردات اللغوية 
البنك هو و�سيط مايل يقبل الودائع وي�سعها يف اأن�سطة الإقرا�ش اإما ب�سكل مبا�سر اأو من خالل 

اأ�سواق راأ�ش املال. وهو يربط العمالء الذين لديهم عجز مايل بالعمالء الذين لديهم فائ�ش. 

حتدث ظاهرة الت�سخم حني تفقد العملة قوتها ال�سرائية ب�سبب حدوث زيادة يف اأ�سعار ال�سلع مع 
مرور الوقت. فعلى �سبيل املثال اإذا قلنا اأن معدل الت�سخم هو 5% فذلك يعني اأن اأ�سعار ال�سلع 

ترتفع بن�سبة 5% �سنويًا. 
 

زكاة املال هي عبارة عن جزء من املال ينبغي على امل�سلمني دفعه ب�سورة �سنوية ويكون مبقدار 
2٫5%  من املال الذي مت ادخاره ل�سنة كاملة ح�سب معايري فقهية محددة.

حسابات االدخار مقارنة بالحسابات الجارية: 

هو احل�ساب امل�سريف اجلاري الذي يتم التعامل فيه ب�سكل متوا�سل، وميكن �سحب الودائع منه 
بدون تقدمي اإنذار م�سبق للبنك.

وهو ح�ساب يحد من ت�سرفات املالك فال ي�ستطيع اأن ي�سحب من البنك اإل مبالغ محدودة، 
ويقدم البنك فوائد على هذا احل�ساب. البنوك التقليدية توفر ح�سابات ادخار ت�ستخدم الربا، 

وبع�ش البنوك تقدم ح�سابات ادخار اإ�سالمية- »متما�سية مع ال�سريعة الإ�سالمية« مبنية على 
مبداأ املرابحة، وهي تختلف عن ح�سابات الدخار التقليدية يف ال�سكل لكنها توؤدي نف�ش غر�ش 

الدخار.

القسم الثاني
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مثل كل �سوؤون احلياة، قبل اأن تتخذ اأي اإجراء عليك اأول حتديد اأ�سا�ش امل�سكلة. قم باإجراء 
الختبار التايل كي ت�ستطيع التعرف على �سماتك ال�سخ�سية فيما يتعلق بالدخار، ومن ثم قم 

ب�سياغة خطتك لالدخار بناًء عليها. 

لمعرفة سماتك الشخصية في االدخار قم بإجراء االختبار التالي: 

ما هي مشاعرك األولى عندما تنفق أكثر مما تملك؟ 
اأ�سعر بتاأنيب ال�سمري واأفكر �سريعًا كيف ميكنني تعوي�ش ذلك من م�سادر الإنفاق الأخرى.  .1

اأ�سعر بتاأنيب ال�سمري ولكن لي�ش لوقت طويل، ففي كل الأحوال وجد املال كي يتم اإنفاقه.  .2
وجد املال كي يتم اإنفاقه ول اأ�سعر باأي ندم!    .3

مالذي تفعله بالمبالغ التي تتبقى من عمليات الشراء الصغيرة؟ 
اأقوم بو�سعها يف ح�سالة اأو �سندوق.   .1

تبقى يف داخل حقيبتي اأو محفظتي حتى اأتذكر اأن اأ�ستعملها.  .2
ل اأعرف حتى اأين تذهب!  .3

كيف تصف طريقتك في االدخار ؟ 
اأقوم ب�سكل روتيني بو�سع بع�ش املال جانبًا ل�ستخدامه يف حالت الطوارئ اأو لأمور   .1

م�ستقبلية اأخرى.
اأحاول اأن اأدخر بع�ش املال ومع ذلك ل يبقى لدي �سيء منه مع نهاية ال�سهر حتى واأنا اأراقب   .2

اأين يتم �سرف كل هللة. 
ماذا تق�سد باملال الزائد؟ اأنا ل اأعرف حتى اأين تذهب اأموايل؟   .3

هل فكرت يومًا في االدخار للمستقبل البعيد؟ 
اأقوم ب�سكل روتيني بادخار جزء من املال ل�ستخدامه يف امل�ستقبل.  .1

ل زلت �سغريًا جدًا حتى اأبداأ بالدخار للم�ستقبل.  .2
اأجد �سعوبة يف الدخار لعطلة نهاية الأ�سبوع، ناهيك عن الدخار للم�ستقبل.  .3

ما أفضل وصف يبين أسلوبك في اإلنفاق؟ 
اأحب دائمًا اأن اأ�سع اأولويات لإنفاقي واأتاأكد من عدم وقوعي يف الإ�سراف.  .1

اأحب الأ�سياء اجلديدة ولكن اأبحث عن عرو�ش جيدة اأو خ�سومات قبل �سرائها. وغالباً   .2
ينتهي الأمر ب�سراء ما يعجبني عندما ل اأمتكن من العثور على عر�ش جيد.  

اأنفق النقود ب�سراء ما اأرغب به يف الوقت الذي اأرغب فيه.  .3

لو كان لديك مليون ريال مالذي ستفعله به؟ 
�ساأقوم با�ستثماره يف جمموعة مختلفة من  ال�ستثمارات بعد اأن اأقوم باإنفاق جزء منه على   .1

بع�ش الأ�سياء املهمة جدًا بالن�سبة يل.
�ساأقوم فورًا باإنفاق ن�سفه يف �سراء الأ�سياء املف�سلة لدي واأدخر الباقي للم�ستقبل.  .2

�ساأ�سرفه واأ�ستمتع قدر الإمكان.  .3
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قم بجمع أرقام إجاباتك أعاله:

إذا كان مجموع درجاتك ما بين  6 - 9 - أنت خبير في االدخار:
اأنت تعرف وجتيد اإدارة اأموالك، وتراقب م�سروفاتك ب�سكل دقيق وتقوم بادخار ما تقدر عليه 

�سواًء كان ذلك رياًل واحدًا اأو األف ريال. اأنت على ا�ستعداد لالنطالق اإلى امل�ستوى التايل، 
ابداأ بالتفكري يف اأين �ستقوم با�ستثمار مدخراتك ثم انتقل اإلى الق�سم التايل وخطط ملحفظتك 

ال�ستثمارية.
 

إذا كان مجموع درجاتك ما بين 10 - 14 - أنت في منتصف الطريق كي تصبح 
خبيراً في االدخار.

اخلرب ال�سار هو اأنك قريب من اأن تكون خبريًا يف الدخار. لديك املعرفة والغريزة التي تقول لك 
اأن الدخار مهم.  اأما الأمر غري اجليد فهو اأنك لزلت غري م�ستعد لتقبل الدخار على اأنه اأمر ل 
بد منه،  لذا عليك اأن تتعرف على الأ�سياء التي جتعلك م�سرفًا يف الإنفاق، ثم تقوم بو�سع خطة 

تاأخذ بعني العتبار املخاطر املحتملة )ارجع للف�سل ال�سابق(.

إذا كان مجموع درجاتك ما بين 15 - 18 - ما زلت في أول الطريق:
حتتاج اإلى م�ساعدة فورية. طريقتك يف التعامل مع املال قد تو�سلك اإلى م�ساكل مالية حقيقية. 

لذا نقرتح اأن تقوم مبراجعة الوحدة الأخرية وتقوم بتطبيق كافة الو�سائل وتراجع القائمة 
املوجودة يف هذا الكتيب.
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االستثمار

المستثمر

التنويع

األسهم )األوراق المالية(

المخاطر

السندات

)ROI( العائد على االستثمار

ال�ستثمار هو عملية و�سع املال يف م�سروع اأو منتج مايل بهدف تثمري هذا املال، مع مراعاة عامل 
الأمان والربحية. وهناك ميـزتـان لال�ستثمار: 

احل�سول على املال من الأرباح الناجتة عن ال�ستثمار.    .1
احل�سول على املال عن طريق بيع ال�ستثمار اأو جزء منه، و ي�سمى باأرباح راأ�ش املال.  .2

اأرباح راأ�ش املال هي الزيادة احلا�سلة يف اأ�سعار الأ�سول، وحتدث عندما ت�سبح الأ�سول قادرة 
على توليد املزيد من املال.

المفردات اللغوية 
هو ال�سخ�ش الذي ي�سع اأمواله يف رعاية اأ�سخا�ش اآخرين وي�ستلم الأرباح مع وجود مخاطره 

ويتمتع بحقوق امللكية.  

يت�سمن ال�ستثمار يف قطاعات مختلفة اأو من خالل اأ�سول متنوعة )�سندات، اأ�سهم وعقارات، 
�سلع وعمالت(

هي اأوراق مالية  ت�سمن امتالك ح�سة يف �سركة وبالتايل امل�ساركة يف الربح واخل�سارة.   

هو و�سيلة لتقييم فعالية اأداء ا�ستثمار معني اأو للمقارنة بني فعالية عدد من ال�ستثمارات 
املختلفة. وحل�ساب العائد على ال�ستثمار تتم ق�سمة  الربح )�سايف العائد( من ال�ستثمار على 

تكلفة ال�ستثمار، ويعرب عن النتيجة كمعدل اأو ن�سبة مئوية.  

=)ROI( العائد على ال�ستثمار
)اإجمايل اإيرادات ال�ستثمار - اإجمايل تكاليف ال�ستثمار( 

اإجمايل تكاليف ال�ستثمار

هو احتمال اأن يكون العائد على ال�ستثمار اأقل من املتوقع اأو احتمال خ�سارة ال�ستثمار جزئيًا 
اأو كليًا.

تقوم ال�سركات باإ�سدار ال�سندات لتمويل عملياتها التجارية، كذلك ت�سدرها احلكومة لتمويل 
نفقات براجمها الإمنائية. وال�سندات �سكل من اأ�سكال الإقرا�ش، وهي تقدم فائدة ثابتة وبذلك 

يكون ارتباطها باملخاطر اأقل من الأ�سهم.

القسم الثالث
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الصكوك

المحفظة اإلستثمارية

2- قم بالبحث

1-  حدد استراتيجيتك 
لالستثمار

هي جمع �سك وتعني �سهادة، وهي عبارة عن اأوراق مت�ساوية القيمة تثبت حق حاملها بامللكية يف 
اأ�سل معني. ومتثل ح�س�سا �سائعة يف ملكية اأعيان اأو منافع اأو خدمات اأو يف موجودات م�سروع 

معني اأو ن�ساط ا�ستثماري خا�ش، وميكن تداولها.
  

تعرف املحفظة الإ�ستثمارية على اأنها جمموعة من الإ�ستثمارات التي ميتلكها �سخ�ش ما. 
والقاعدة العامة هي اأن يقوم الأ�سخا�ش بالإ�ستثمار يف مزيج من الإ�ستثمارات التي يحمل 
بع�سها مخاطر عالية واأخرى ذات مخاطر منخف�سة وذلك بهدف حتقيق اأق�سى قدر من 

العوائد والتقليل من مخاطر خ�سارة كل ما لديهم من اأموال.

4 خطوات لالستثمار الذكي 

قبل اأن تقرر ا�ستثمار مدخراتك اأو ما لديك من فائ�ش مايل قم باإلقاء نظرة على القائمة اأدناه 
حتى ت�سمن احل�سول على اأق�سى عائد ل�ستثمارك، ولكي تقوم بت�سميم محفظة ا�ستثمارية 

تعود عليك بالفائدة على املدى الق�سري واملدى الطويل على حد �سواء. �ست�سعك القائمة اأدناه 
على الطريق ال�سحيح واأنت تقوم باخلطوات الأولى نحو ال�ستثمار:

 يتقبل بع�ش امل�ستثمرين املخاطر بينما ل يتقبلها اآخرون. اإليك بع�ش الأمور التي يجب اأخذها 
بعني العتبار: اإذا كنت تقوم بالدخار ملرحلة التقاعد فعليك اأن تكون اأكرث حتفظًا واأن تختار 

ال�ستثمارات قليلة املخاطر وتفكر يف امل�ستقبل البعيد. اأما اإذا كنت ت�ستثمر جزءًا من مدخراتك 
ولديك ال�ستعداد لتقبل اخل�سارة فعندها ميكنك ال�ستثمار يف الأ�سول ذات املخاطر املرتفعة. 

يف حال اأردت بناء ثروة تكفي لتحقيق اأهدافك املالية فاإنك حتتاج ل�ستثمار اأكرب قدر من 
اإيرادتك قدر امل�ستطاع. ويعتمد نوع ال�ستثمار الذي تختاره على ال�سرعة التي ترغب بها لأموالك 
اأن تنمو، وعلى درجة املخاطرة التي ت�ستطيع تقبلها. اإذا اخرتت ال�ستثمارات قليلة املخاطر مثل 
ح�سابات الدخار اأو ال�سندات وغريها فاإنك لن تخ�سر اأموالك ولكن درجة النمو �ستكون �سئيلة. 

اأما اإذا اأردت لأموالك اأن تنمو �سريعًا، ف�سيكون عليك اختيار ال�ستثمارات ذات املخاطر املرتفعة 
مثل العقارات والأ�سهم.  

قبل اأن ت�ستثمر يف قطاع معني قم بح�ساب املتو�سط العام للعائد من هذا القطاع خالل الفرتة 
الزمنية املا�سية. كل قطاع له متو�سط للعائد على ال�ستثمار ي�ستند على الأداء ال�سابق لهذا 
القطاع. وهذا الرقم )متو�سط العائد( �سري�سدك  اإلى املبلغ الذي �ستجنيه عند ا�ستثمارك 
يف هذا القطاع. وانظر اأي�سًا اإلى عائدات ال�ستثمار ذات ال�سلة باأمناط اأخرى محتملة من 

ال�ستثمارات مثل ال�سندات اأو �سناديق ال�ستثمار امل�سرتكة وغريها. وعادة ما يكون من  ال�سهل 
معرفة اأي ال�ستثمارات يعطي عائدًا اأعلى على ال�ستثمار، ولكن عليك األ تغفل عن الأخذ يف 

عني العتبار عن�سر املخاطرة عند بحثك عن ال�ستثمار الأف�سل حتى تتاأكد اأن محفظتك 
ال�ستثمارية متوازنة ب�سكل جيد.
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٤- قم بمتابعة استثماراتك

٣-  صمم محفظتك 
االستثمارية

قبل اأن تقوم بت�سميم محفظتك ال�ستثمارية ل بد اأن يكون لديك �سيا�سة وا�سحة فيما يتعلق 
باملخاطر والعوائد. من املفرت�ش اأن تكون عملية البحث التي قمت بها قد اأعطتك الأدوات 

املنا�سبة التي �ست�ساعدك يف اتخاذ القرار. لذا وعندما تقوم بت�سميم املحفظة ال�ستثمارية �سع 
يف اعتبارك النقاط التالية: 

هل متثل محفظتك ال�ستثمارية  قطاعات مختلفة؟   •
هل تتكون محفظتك ال�ستثمارية من العديد من الأنواع املختلفة من ال�ستثمارات مثل   •

ال�سندات وال�سناديق التعاونية )�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك( وغريها؟ 
هل جميع عوائد ال�ستثمار هي عوائد على املدى الطويل اأم اأن هناك مزيجًا جيدًا من   •

ال�ستثمارات ذات العائد املنا�سب على املدى الطويل واأخرى ذات عائد جيد على املدى 
الق�سري؟

هل ميثل جزء من محفظتك ال�ستثمارية ا�ستثمارًا ذا مخاطر مرتفعة ويعطي عوائد مرتفعة   •
)تعتمد الن�سبة الفعلية لذلك على مدى ا�ستعدادك لتقبل املخاطر( وهل تعترب محفظتك 

ال�ستثمارية متوازنة ب�سكل جيد من حيث املخاطر والعوائد؟ 

من املهم اأن تقوم مبراجعة محفظتك ال�ستثمارية على الأقل مرة �سنويًا حتى تتاأكد من عدم 
وجود تغريات كبرية يف عائدات ال�ستثمار املحتملة. على �سبيل املثال، اأن تكون قيمة الأ�سهم 

التي قمت ب�سرائها يف عام 2011 ل�سركة معينة قد انخف�ست ب�سبب اأن ال�سركة متّر ب�سعوبات 
ت�سغيلية. واأن ذلك �سينعك�ش بالتايل على العائد على ال�ستثمار وقد تقرر عندها اأن تقوم ببيع 

هذه الأ�سهم وا�ستثمار الأموال يف جمال اآخر.
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االقتراض

قروض قصيرة األجل

قروض طويلة األجل

قروض لبدء المشاريع التجارية

الرهن

التمويل اإلسالمي مقابل 
التمويل غير اإلسالمي

الربا

كلمة القرتا�ش تعني اأن تاأخذ اأو تتـلقى �سيئًا مع وجود النية لإعادته. والقر�ش هو اتفاق بني 
طرفني املقر�ش واملقرت�ش. حيث يوفر املقر�ش املال للمقرت�ش يف حني يلتزم املقرت�ش ب�سداد 

القر�ش على هيئة اأق�ساط اأو دفعة واحدة.
تتعدد اأ�سباب جلوء الأفراد والعائالت اإلى القرتا�ش، وميكننا اأن ن�سنف القرو�ش اإلى فئات 

مختلفة:

وت�ستخدم عادةً كي ُتغطي حالت العجز يف ال�سيولة النقدية يف فرتات معينة. ويتوقع املُقر�ش اأن 
يتم �سداد القر�ش يف فرتة زمنية ق�سرية. 

وت�ستخدم عادة لتمويل اأهداف كربى يف احلياة مثل الزواج، �سراء �سيارة، �سراء منزل اأو 
موا�سلة الدرا�سة. ويتوقع املُقر�ش اأن يتم �سداد القر�ش خالل فرتة زمنية طويلة. 

وت�ستخدم لإن�ساء م�ساريع جتارية جديدة.

المفردات اللغوية 
هي اأ�سول يقوم املقرت�ش با�ستثمانها لدى املقر�ش، وذلك ك�سمان للقر�ش.  وميكن للمقر�ش اأن 

يت�سرف بها يف حال عدم ال�سداد.

هي كلفة اإ�سافية اإلى القر�ش حيث ي�سطر املقرت�ش اإلى دفع مبلغ اإ�سايف للمقر�ش لقاء 
ا�ستخدامه ماله، وهي من املعامالت املحّرمة يف الإ�سالم.

يحرم الإ�سالم الربا) الفائدة الربوية( ويحظر التمويل الإ�سالمي قبول فائدة محددة على 
القرو�ش املالية. ومع ذلك  اإذا اأعطي املقرت�ش ماًل على �سبيل القر�ش، فعليه  توقع  اأن يقوم 

بت�سديد مبلغ اأكرب من ذلك الذي قام باقرتا�سه من املقر�ش. وهناك العديد من البدائل التي 
تتما�سى مع اأنظمة ال�سريعة الإ�سالمية )مثل املرابحة والتورق(. هذه البدائل تعني اأنه �سيتم 

فر�ش مبلغ تكلفة اإ�سافة اإلى املبلغ الذي مت اقرتا�سه.

القسم الرابع
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عند اتخاذ قرار باالقتراض: اسأل نفسك بعض األسئلة

اإن  اتخاذ  قرار القرتا�ش يعترب خطوة كبرية. �سحيح اأن القر�ش قد ي�ساعدك يف بع�ش 
الأحيان على حتقيق اأهدافك املالية وحت�سني منط حياتك ب�سكل اأ�سرع، ولكن القرتا�ش يعترب 

اأي�سا م�سوؤولية كربى حتتاج اأن تكون على يقني من اأنك ت�ستطيع التعامل معها. و�سواء كنت 
تخطط للح�سول على قر�ش ل�سراء �سيارة اأو تفكر يف احل�سول على قر�ش بهدف ال�ستثمار قم 

ب�سوؤال نف�سك الأ�سئلة التالية:

هل القرض هو لشيء ضروري جداً أم عاجل؟ هل سأكون بحال أفضل لو قمت    -1
باالدخار؟ هل بإمكاني شراء شيء أقل كلفة بداًل منه؟ 

عليك دائمًا اأن ت�سع يف اعتبارك البحث عن و�سائل بديلة  للح�سول على ما تريد قبل 
اللجوء لالقرتا�ش. من املمكن مثاًل اأن تقوم بتاأجيل بع�ش النفقات الأخرى وتقوم بدًل 

من ذلك بدفعها لل�سيء الذي ترغب فيه. ورمبا ميكنك احل�سول على بديل اأف�سل ب�سعر 
ميكنك حتّمله دون احلاجة لالقرتا�ش. لعل ما تريد �سراءه هو جمرد »رغبة« ولي�ست 

»حاجة«. قم بالإجابة على هذه الأ�سئلة باأمانة قبل اأن تتخذ قرارًا باقرتا�ش املال.   

هل يتمتع البنك أو الجهة المقرضة بسمعة طيبة؟   -2
هل قمت بالبحث وال�سوؤال عن البنك اأو اجلهة املقر�سة التي �ستقرت�ش منها. وذلك لتتاأكد 

اأن لديها �سمعة طيبة يف ال�سوق ول ينتهي بك الأمر بني براثن مقر�ش محتال.

ما هي تكلفة الديون )معدل النسبة أو العمولة السنوية (؟ وهل تُعد مقبولة؟   -3
�سي�ساعدك املثال التايل على ح�ساب معدل الن�سبة ال�سنوية:

لنفرت�ش اأنك تريد �سراء �سيارة ولكن لي�ش لديك ال�سيولة الكافية كي تقوم ب�سرائها. ومع 
ذلك فلديك وظيفة بدوام كامل وميكنك اأن تقوم بال�سداد على �سكل اأق�ساط �سهرية. �سعر 
ال�سيارة النقدي هو 100٫000 ر. �ش. �سعر ال�سيارة بعد �سنة هو 105٫000 ر. �ش )�سيتم 

الدفع بعد �سنة من ال�سراء ولكنك �ستمتلك ال�سيارة اليوم(

كي تقوم بح�ساب معدل الن�سبة ال�سنوية حتتاج اأوًل اأن تطرح ال�سعر النقدي لل�سيارة من 
�سعر ال�سيارة بعد عام واحد من الآن. ثم تقوم بق�سمة الرقم الناجت على ال�سعر النقدي 

وذلك �سيعطيك معدل الن�سبة ال�سنوية.
 

 %5 = 100٫000 / ) 100٫000 - 105٫000 ( 

وباإمكانك ح�ساب معدل الن�سبة ال�سنوية لكل قرارات القرتا�ش )وي�سمل ذلك املرابحة 
والتورق(. وبعد اأن تقوم بح�ساب معدل الن�سبة ال�سنوية التي يتوجب عليك دفعها، تقوم 

مبقارنتها مبتو�سط معدل الن�سبة ال�سنوية التي يتوجب دفعها يف ال�سوق. فاإذا كان املُقر�ش 
يحت�سب معدًل اأعلى من ال�سوق  يكون اتفاق البيع اأو الدين غري عادل بالن�سبة لك وعليك 

عندها التفاو�ش للح�سول على �سعر اأف�سل.
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ملزيد من الن�سائح و امل�سادر على كيفية ادارة اأموالك ال�سخ�سية لتبلغ ال�ستقالل املايل تابعنا على 
Twitter و Facebook

هل لدي دخل ثابت أستطيع ان أسدد به الدين؟ هل يمكنني تحّمل السداد؟   -4
قد يبدو القر�ش حاًل �سريعًا ولكن اإذا مل يكن لديك تدفق م�ستمر للدخل فلن ت�ستطيع 

حتّمل ال�سداد. ومن املمكن اأن ت�سبح القرو�ش كحلقة مفرغة اإذا اأخذتها دون خطة 
م�سبقة حول كيف �ستقوم ب�سدادها. لذا اخرت بحكمة ول مت�ش قدمًا يف اللتزام بقرو�ش 

اإل اإذا كنت تعرف كيف ميكنك �سدادها. 

هل أفهم أحكام وشروط القرض؟   -5
بغ�ش النظر عن �سروط ال�سداد الأ�سا�سية �سيكون هناك الكثري من الأحكام وال�سروط 

املت�سلة بالقر�ش ومب�سوؤولياتك بعد اأخذ القر�ش. عليك اأن تتاأكد اأنك تفهم هذه ال�سروط 
والأحكام ب�سكل كامل كي تتفادى اأي مفاجاآت �سيئة. وتاأكد من عدم وجود ر�سوم خفية 

ومن اأنك على علم تام مبا ميكن اأن يحدث يف حال  التخلف عن ال�سداد. 

ما مدى السرعة التي  يمكنني أن أسدد بها ؟   -6
يف حني اأن جميع القرو�ش لها خطة لل�سداد، فمن املفيد اأن يكون لك خطتك اخلا�سة 

لل�سداد ال�سريع. فعلى �سبيل املثال، اإذا ح�سلت على عالوة من وظيفتك اأو اكت�سبت بع�ش 
املال الإ�سايف، رمبا يكون باإمكانك عندها اأن تقوم بت�سديد بع�ش الدفعات مقدمًا بهدف 

تق�سري مدة القر�ش.  

ما الذي سيحدث إن لم أتمكن من سداد الدين؟   -7
اإن عواقب عدم القدرة على �سداد الدين يجب اأن توؤخذ باحل�سبان عند اتخاذ القرار 

باقرتا�ش املال. فاإذا مل يكن لديك م�سدر ثابت وم�ستمر من املال فاأنت تعر�ش نف�سك 
ملخاطر التخلف عن ال�سداد. عليك التاأكد من اأنك تعرف ما �سيحدث عند تخلفك عن 

ال�سداد، فهل يعني ذلك مثاًل اأن يقوم البنك مب�سادرة الأ�سول اأو اأن يقوم بت�سفية 
ال�سمانات اأو اأن هناك غرامة مالية عليك حتّملها.
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