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تعددت تعاريف االقتصاديين لالدخار، فهو فائض الدخل عن االستهالك أي 

أنه الفرق بين الدخل وما ينفق ىلع سلع االستهالك والخدمات ويعرف أيضا 

ىلع أنه اقتطاع جزء من الدخل بهدف تكوين إحتياطي لغرض االستثمار أو 

االستهالك اآلجل.

ماهو االدخار؟

املوضوعــات  أهــم  مــن  االدخــار  موضــوع  يعتبــر 

االقتصاديــة نظــرًا ملــا يمثلــه مــن تغييــر ىلع 

املســتوى الفــردي والقومــي. فالخطــوة األولــى نحــو 

تحقيــق الرخــاء تتمثــل باالدخــار. الذي يتطلــب الكثير 

ــدف. ــة واله ــوح الرؤي ــر، ووض ــزام، الصب ــن اإللت م
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يمكن تقسيم االدخار يف االقتصاد الحديث إلى نوعين هما: االدخار االختياري واالدخار اإلجباري.

هو نتيجة قرارات حكومية أو قرارات شركات وذلك باقتطاع 

جزء من الدخل بشكل إجباري. ويتخذ هذا النوع عدة أشكال 

منها االدخار التقاعدي، واالدخار داخل نطاق الشركات، أو 

عن طريق الرسوم.

أنواع االدخار

االدخار اإلجبارياالدخار االختياري

هو ما يقوم به الفرد طوعّا بهدف تكوين رأسمال معين 

الستثماره أو استهالكه يف املستقبل، وتسهم جملة من 

اإلجراءات والسياسات الحكومية يف تشجيع االدخار وزيادة 

حجمه وذلك بتوعية األفراد عن أهميته ودعم املؤسسات 

وزيادة الثقة بها.
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توفر رؤوس األموال ونمائها القوة 

التي تقوم عليها الصناعات 

واملشاريع االقتصادية التي تعود 

بريعها ىلع األفراد واملجتمع.

يؤكد االقتصاديين أن نمو نسبة  

االدخار  إلى الدخل القومي 

يؤدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية 

القتصادات الدول كما هو حاصل يف 

اليابان وكوريا الجنوبية.

األموال املدخرة هي خيـر ُمعـين 

عند وجود التحديات ويعتبره الخبراء  

ركيزة ال غنى عنها يف عملية 

التنمية والخالص من الفقر. 

مواجهة الطوارئقدرة إنتاجيةقوة اقتصادية 123

إن التطور السريع لوظائف الدولة وواجباتها نحو األفراد جعلها تركز اهتماماتها حول تنمية الفرد واملجتمع اقتصادًيا

فاالدخار واالستثمار هما من املتغيرات االقتصادية التي تؤدي إلى النمو االقتصادي وبالتالي زيادة ثروة األمم.

ما أهمية االدخار يف االقتصاد؟

ال تدخر ما تبقى من دخلك بعد اإلنفاق، بل أنفق ما تبقى من دخلك بعد اإلدخار
امللياردير األمريكي وارن بافيت 
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حيث يتأثر األفراد يف 

سلوكهم االستهالكي 

بمن حولهم

النظرة إلى االدخار 

والوعي ألهميتها 

االجتماعية واالقتصادية

زيادة الفائدة تشجع 

ىلع االدخار وتقلل من 

االستهالك

زيادة الضرائب والرسوم 

تساعد ىلع تخفيض 

االستهالك وزيادة االدخار

كلما زادت األسعار زادت 

تكلفة االستهالك 

وبالتالي انخفض 

مستوى االدخار

الضرائبسعر الفائدةدرجة الوعيالتقليد واملحاكاة مستوى األسعار

يعتبر االقتصاديون أن العالقة بين الدخل واالستثمار هي عالقة وثيقة،حيث أن كاًل منهما يعتمدان بشكل أساسي ىلع الدخل، فكلما زاد الدخل 

ازداد االستهالك وقد يزيد االدخار أيًضا، أما العالقة بين االدخار واالستهالك فهي عالقة عكسية فكلما زاد االستهالك انخفض مستوى االدخار، 

وىلع صعيد آخر وبعيدًا عن العالقة الحسابية، هنالك  عدة عوامل خارجية تؤثر بشكل رئيسي ىلع االستهالك واالدخار ومنها :

ما العالقة بين الدخل واالدخار واالستهالك؟

عوامل خارجية تؤثر بشكل رئيسي ىلع االستهالك واالدخار
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ملاذا ال يقوم الناس باالدخار؟ 

إذا كان االدخار بهذه األهمية فلماذا ال يقوم الناس باالدخار؟ وملاذا ُنسّلم دائمًا أن تكلفة املعيشة أىلع من دخلنا؟ ملاذا ال نؤمن أن االدخار يمكن أن يغير حياتنا؟ 

قلة الوعي بأهمية االدخار -1

-2

-3

عدم وجود أولويات

بطاقات اإلئتمان

يعتقد كثير من الناس أن االدخار مستحيل أو صعب، 
وبالتالي يستغرق حياته يف إنفاق ما لديه دون التركيز 

ىلع أهداف إدخارية تساعده ىلع عيش حياة أفضل.

االدخار هو علم وثقافة ونمط حياة، وعدم ترتيب األولويات 
يدفع الفرد ىلع إنفاق أمواله يف أمور قد تبدو ضرورية 

يف حينها لكنها تستنزف امليزانية.

استخدام بطاقات اإلئتمان يجعلك مدين بشكل مستمر، 
وهذا الدين يجعلك يف حالة دائمة للتعويض ويجعل فكرة 

االدخار فكرة مستحيلة.

الجواب ببساطة هو أننا لم نتعلم
كيف ندخر ولم نتعلم كيف نستثمر

وجود مصدر دخل واحد

الحساب الجاري

غياب األهداف

من الطبيعي أن وجود مصدر دخل واحد يحد من قدرة 
الفرد ىلع بناء نمط حياة ادخاري، لذلك ينصح الخبراء 

بتنويع مصادر الدخل وبالتالي تحسين األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية.

وجود األموال بطريقة سهلة املنال يجعلها عرضة 
لإلنفاق املستمر منه، أما نظام الوديعة صعب 

اإلجراءات فبالتالي يساعد ىلع اإلدخار.

وجود قائمة باألهداف طويلة املدى أو قائمة األحالم 
تجعلك وبال شك يف حالة اجتهاد مستمر لتحقيق 

هذه القائمة وبالتالي تدفعك الدخار األموال.

-4

-5

-6
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حدد األدوات املناسبةاختر أهدافًا لالدخارحدد ميزانيةسجل مصاريفك بدقة ضع االدخار ضمن الخطة
احصر كافة املصاريف بدقة 

وذلك من خالل تسجيل 

كافة املصروفات اليومية 

والشهرية. 

فور تحديــدك مليزانية 

واضحة كل شــهر سيكون 

من الســهولة توزيع كافة 

هذه  ىلع  املصاريف 

امليزانية.

وجود هدف واضح يساعدك 

ىلع االلتزام باالدخار الشهري، 

ويمكن أن تكون هذه األهداف 

قصيرة املدى )١-٣ سنوات( 

مثل عطلة ممتعة، أو أهدافًا 

طويلة املدى )٤ سنوات 

فأكثر( مثل شراء منزل.

وجود الحساب االدخاري 

والودائع والتحويل للحسابات 

االدخارية أوتوماتكيًا يمنع 

الرغبة بصرف هذه األموال 

ويزيد من الفرصة لالدخار.

بعد تحديد امليزانية، قم 

بتخصيص ١٠-١٥٪ من ميزانية 

الشهر لإلدخار.

12345

كيف تحقق أهدافك االدخارية؟
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