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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا حممد وعلى
�آل بيته الطيبني الطاهرين ،وعلى �صحابته ال ّغر املحجلني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم
الدين� ،أما بعد...
وف
قال تعاىل} :ا َّل ِذينَ ِ�إنْ َم َّك َّناهُ ْم يِف ْ أ
ال�صلاَ َة َو�آ َت ُوا ال َّز َكا َة َو�أَ َم ُروا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
الَ ْر ِ�ض �أَ َقا ُموا َّ
الُ ُمورِ{ �سورة احلج (.)41
َو َن َه ْوا َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َوللِهَّ ِ َعا ِق َب ُة ْ أ
ومن الأمر باملعروف الذي تقوم به م�ؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن
جلوي �آل �سعود اخلريية نحو جمتمعها ال�سعودي؛ هو تلم�س حاجاته ال�ضرورية والتح�سينية
ومنها م�شكلة الديون ال�شخ�صية التي بلغت  330مليار ريال �سعودي ،ذهب  85يف املائة منها
يف �إنفاق ا�ستهالكي �أ�سا�س �أو تفاخري �أو امل�ضاربة غري الر�شيدة لغر�ض الرثاء ال�سريع يف
الأ�سهم وامل�ساهمات العقارية.
�إن اخلط�أ لي�س هو الوقوع يف امل�شكلة ،بل اخلط�أ الكبري هو �إنكارها؛ لذا علينا االعرتاف بها
ثم التفكري جدي ًا يف ابتكار احللول على ال�صعيد الوطني العام مب�ؤ�س�ساته املخت�صة والقطاع
اخلا�ص والفرد الذي يتحمل العبء الأكرب كونه قادر ًا ب�إذن اهلل على �صناعة الأمل ومن ثم
ال�سعادة لبيته.
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وقد قامت امل�ؤ�س�سة بواجبها بعقد ندوة كربى دعت �إليها املعنيني بامل�شكلة ،ي�صاحبها
فعاليات �أخرى تركز على ن�شر الوعي ،ومنها ور�ش عمل ودورات تدريبية وخطب وعظية
وبرامج حوارية تلفزيونية ون�شر �صحفي مقروء و�إعداد كتيبات طبع منها «»250.000
ن�سخة حوت ثالث درا�سات خمتارة كتب فيها الأ�ستاذ نبيل بن عبداهلل املبارك عن حجم
امل�شكلة ،والدكتور �سامي ال�سويلم عن �أ�سباب امل�شكلة ثم الدكتور يو�سف بن عثمان احلزمي
عن احللول.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يرحم ويغفر ل�سمو الوالدة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز
بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود التي نفع اهلل ب�أوقافها اال�ستثمارية ،فعم خريها املجتمع
ال�سعودي ،و�أن يجزل املثوبة لرئي�س جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة اخلريية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز و�إخوانه و�أع�ضاء جمل�س الأمناء الكرام.
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حجم امل�شكلة

حجم امل�شكلة
من م�صادر خمتلفة يف مقدمتها ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية «�سمة» وت�صريحات
مديرها نبيل بن عبداهلل املبارك نقدم هنا عدد ًا من الإح�صاءات واملعلومات التي تك�شف
عن حجم امل�شكلة وت�أثرياتها على احلا�ضر وامل�ستقبل.

ت�أثريات الديون على املواطنني يف امل�ستقبل*
ت�شري �إح�صائيات �سمة يف فرباير من العام 2010م �أن ن�سبة القرو�ض املتعرثة بلغت 1.2
يف املائة للقطاع امل�صريف ،و 1.4يف املائة للقطاعات ككل ،فيما يبلغ �إجمايل الإقرا�ض
بالن�سبة للقطاع امل�صريف  202.8مليار ريال ،و�إجمايل قيمة الإقرا�ض للقطاع امل�صريف
والقطاعات الأخرى  220مليار ريال ،فيما و�صلت قيمة املبالغ املتعرثة  2.4مليار ريال ،و
جزءا كبريا من م�شكلة التعرث تعود �إىل انعدام ثقافة االئتمان ،وكيفية التعامل مع التمويل،
فح�سب الأرقام يت�ضح ا�ستمرار �ضحالة تلك الثقافة واعتماد املجتمع على القرو�ض يف �سد
احتياجاتهم التي اعترب �أن جزءا كبريا منها لي�ست �أ�سا�سية ،بل احتياجات ا�ستهالكية البد
من االعرتاف �أن �شريحة كبرية من املجتمع اجنرفت يف فرتات م�ضت وراء �أطماع جمع
الأموال بطرق �سريعة من خالل الأ�سهم ،ومن ثم العقار ،وا�ستعان عدد كبري من �أفراد
املجتمع بالقرو�ض للدخول يف تلك اال�ستثمارات ،دون النظر �إىل املخاطر التي قد ت�شكلها
تلك القرو�ض على الفرد واملجتمع.
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من خالل جتربتنا يف �سمة ،نرى �أن على كل فرد �أن يعي متى يقرت�ض ومتى ال يقرت�ض،
فاالقرتا�ض نعمة �إذا مت التخطيط له بطريقة �سليمة ،ومنطقية ،وفق �أ�س�س احلاجة ،ال
الرغبة .وهذه النعمة تتحول �إىل نقمة �إذا اجنرف الفرد نحو االقرتا�ض دون الأخذ بعني
االعتبار التبعات املرتتبة .ونكاد جنزم يف �سمة ومن خالل معلومات دقيقة �أن من لديه �أكرث
من ثالثة قرو�ض فلديه م�شكلة فقد وقفنا على حاالت يف �سمة ممن لديهم حوايل الت�سعة
تعرثات! �أي �أن هناك ت�سعة قرو�ض! جلها ا�ستهالكية! وهذا ي�ؤكد �أننا فع ًال بحاجة ما�سة
لتوعية املجتمع يف هذا اجلانب.
*امل�صدر لقاء مع نبيل املبارك – جريدة املدينة – مايو 2010م
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 4.8مليون �سعودي يقرت�ضون  312مليار ريال يف 2007
ك�شفت درا�سة حديثة عن �أن حجم القرو�ض ال�شخ�صية اال�ستهالكية املمنوحة من قبل
القطاع امل�صريف وقطاع التق�سيط با�ستثناء القطاع احلكومي وجزء كبري من قطاع
ال�سيارات قد بلغ ح�سب تقديرات الدرا�سة يف عام  2006نحو  290مليار ريال 182 ،مليار ًا
من القطاع امل�صريف و  108مليارات من قطاع التق�سيط ،موزعة على �أكرث من  4.8مليون
مواطن ومواطنة.
و�أفادت الدرا�سة �أن حجم القرو�ض من القطاع امل�صريف ارتفع يف متوز (يوليو) من عام
� 2007إىل  197مليارا ،وو�صل �إجمايل ما قدم من قرو�ض من قبل قطاع التق�سيط نحو 115
مليار ريال ،ومن ثم ف�إن الإجمايل يبلغ  312مليار ريال.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي �أعدها نبيل املبارك� ،أن عدد املواطنني احلا�صلني على ت�سهيالت
مبختلف �أنواعها بلغ نحو  4.8مليون مواطن ومواطنة ،وهو رقم ميثل نحو  99يف املائة من
عدد املواطنني القابلني للح�صول على قرو�ض �شخ�صية (دخلوا �سوق العمل)� ،إ�ضافة �إىل �أن
هذه الزيادة جاءت منذ عام  2003وحتى عام  2006ب�شكل مت�سارع� ،إىل جانب وجود نحو
� 461ألف مقيم حا�صل على متويل من قبل القطاع امل�صريف حمليا ،يف ظاهرة تعد متنامية
يف االقت�صاد ال�سعودي.
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و�شددت الدرا�سة على �أهمية الوعي لدى الأفراد من حيث التعاطي مع الت�سهيالت
والقرو�ض ،م�ؤكدة �أنها ذات ت�أثري حقيقي يف اال�ستقرار الأ�سري االجتماعي ،و�أنها قد تدخل
يف مراحل الحقة �إىل م�ستوى الأمن العام للمملكة يف حال عدم القدرة على التعاطي مع
الديون والتي هي مر�شحة للزيادة ب�شكل كبري من م�صادر داخل وخارج القطاع امل�صريف
حيث من املحتمل �أن ت�سجل الديون املتعرثة داخل القطاع امل�صريف �أكرث من  5يف املائة �إىل
 7يف املائة قبل نهاية العام اجلاري.
و�أ�شارت الدرا�سة التي �أعدها نبيل بن عبداهلل املبارك �أن متو�سط الديون على الأفراد يبلغ
ما بني � 60ألف ريال �إىل � 100ألف ريال ،بالنظر �إىل عاملني الأول متو�سط عدد العاملني
يف القطاع احلكومي يبلغ  1.5مليون موظف ،وهي حقيقة تبني م�ستوى الدخل لهذه الفئة
بحكم املعرفة مب�ستويات الرواتب احلكومية (حمدد �أول رئي�سي) .والعامل الثاين الثقافة
االدخارية واال�ستثمارية لأفراد املواطنني ويدل على ذلك الكيفية التي تعامل بها مع �سوق
الأ�سهم يف ال�سنوات الثالث املا�ضية ،وبالتايل على طبيعة الطبقة امل�ستهدفة لأعمال التمويل
اال�ستهالكي.
وت�أتي هذه الأرقام ح�سب الدرا�سة من خالل عدد العمالء امل�سجلني يف قاعدة بيانات
ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية «�سمة» ،التي ال متثل كل القطاعات و�إمنا متثل
16

القطاع امل�صريف ب�شكل خا�ص وجزء من القطاعات الأخرى التي ان�ضمت ب�شكل اختياري
لإدراكها �أهمية االن�ضمام يف حماية احلقوق كخط دفاع �أول و�آلية م�سبقة لإدارة املخاطر،
علما �أن الع�ضوية مفتوحة لأي �شركة ترغب يف االن�ضمام وتتوافق مع متطلباته الفنية
والإدارة والنظامية).
و�أكدت الدرا�سة �أن منو التمويل �أو تراجعه ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف الن�شاطات االقت�صادية
وينعك�س على �أدائها ،و�أن الدولة �أوجدت منذ وقت بعيد �صناديق التمويل احلكومية
للم�ساعدة على حتقيق الأهداف التنموية املو�ضوعة ح�سب خطط التنمية ،ومنها �صناديق
متويل الإ�سكان ،و�صناديق متويل ال�صناعة و�صناديق متويل الزراعة� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيعها
للقطاع امل�صريف على القيام بدور مواز مع الدور الذي تلعبه ال�صناديق التمويلية احلكومية.
و�أو�ضحت �أن بدايات التمويل يف اململكة كان وا�ضح ًا و�سه ًال ومل يتطلب �سيا�سات تدخل
وا�ضحة نظرا لب�ساطة وو�ضوح الأرقام حول عمليات التمويل ،الفتة �إىل �أن حجم التمويل
ح�سب �إح�صائيات م�ؤ�س�سة النقد من قطاع التمويل احلكومي مل يتجاوز يف نهاية العام
املايل 2005م  120.9مليار ريال مقابل  167.2مليار ريال يف العام  1987وبن�سبة تراجع
بلغت  38.3يف املائة نتيجة الدور الكبري الذي �أ�صبح يلعبه القطاع اخلا�ص كمولد للتمويل
الالزم وهو التوجه والنهج الذي يتما�شي مع اخلطط اخلم�سية للدولة وبرامج اخل�صخ�صة.
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و�أفادت الدرا�سة �أنه وبالتزامن مع النمو املطرد يف �أحجام ال�سيولة يف االقت�صاد املحلي
ت�ضاعف حجم التمويل من  320مليار ريال يف عام 2000م �إىل �أكرث من  660مليار ريال يف
نهاية عام 2006م ،وارتفعت يف متوز (يوليو) من عام � 2007إىل  700مليار ريال ،م�شرية
�إىل �أن الفرتة منذ بداية الألفية الثالثة �شهدت تغريات مهمة ت�ؤكد احلاجة �إىل مزيد من
الدرا�سات واملراجعات ملا جرى خالل الأعوام ال�ستة املا�ضية والتي �شكلت حتى الآن معامل
طفرة جديدة ثالثة تختلف يف معطياتها ونتائجها امل�ستقبلية عن نتائج الطفرات ال�سابقة
للمملكة ،الأمر الذي يعترب م�ؤ�شرا على وجود خلل هيكلي يف كون �أن التمويل اال�ستهالكي
يزداد مبعدالت �أكرث من معدالت زيادة م�ستويات ال�سيولة.
وطالبت الدرا�سة ب�أهمية وجود �إدارة اقت�صادية للتمويل ذات ر�ؤية جديدة وخمتلفة عن
الو�سائل ال�سابقة لعدد كبري من الأ�سباب �أهمها :الطموح الكبري لأهداف التنمية ،الظروف
الدولية وبالأخ�ص الإقليمية ،التوجهات العاملية فيما يخ�ص قطاعات الطاقة على املدى
البعيد والذي هو حجر الزاوية القت�صاد اململكة حتى الآن ،التخ�صي�ص والذي هو نهج متفق
عليه ا�سرتاتيجيا ،رغم االختالف على �أ�سلوب تنفيذه ،الدور الذي �أ�صبح يلعبه القطاع
اخلا�ص ،التو�سع الكبري يف القطاع املايل والذي تعي�شه اململكة لأول مرة ،بعد �أن كان مغلقا
متام ًا ،ان�ضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وفتح العديد من القطاعات للمناف�سة
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وبالذات القطاع املايل ،والذي ح�سب اتفاقية املنظمة مع اململكة �سوف يفتح تدريجي ًا،
الثقافة االدخارية واال�ستثمارية للمجتمع والأ�سر وهي بحد ذاتها حتد م�ستقل بذاته .حتد
�أمام املجتمع والدولة لقيادة التوجهات الفردية ب�شكل منهجي حتى ميكن ربط التوجهات
الكلية باالقت�صاد اجلزئي و�آليات عمله.

البنوك والتمويل
ت�شري الدرا�سة �إىل �أنه يوجد يف اململكة الآن نحو  12بنكا جتاريا حمليا معظمها يف قطاع
متويل الأفراد .وقد بلغ التمويل املعطى من قبل تلك البنوك منذ عام 2000م وحتى نهاية
عام 2006م �أكرث من  300مليار ريال كقرو�ض ا�ستهالكية ،بلغ املمنوح يف عام 2006م وحده
ما يزيد على  188مليار ريال.

التو�سع االقت�صادي و�آثاره
الحظت الدرا�سة التو�سع الكبري يف الن�شاط االقت�صادي ب�شكل عام والقطاع املايل ب�شكل
خا�ص يف اململكة ،معتربة �أنه من �أعقد و�أهم القطاعات و�أكرثها ح�سا�سية وت�أثري ًا يف
اال�ستقرار االقت�صادي لأي بلد .و�أفادت �أنه بالنظر �إىل كون التمويل والذي يعترب �أهم ركائز
العمليات املالية املوجهة للن�شاطات االقت�صادية وذا دور مهم يف حتريك العجلة االقت�صادية
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للن�شاطات املختلفة ح�سب طبيعة الت�شريعات ون�سب الطلب املوجودة يف كل قطاع .فقد
درجت الكثري من ال�سيا�سات النقدية على ا�ستخدام التمويل ك�أداة من الأدوات املهمة يف
�إدارة دفة االقت�صاد عر�ضا وطلب ًا بهدف احلد من الت�ضخم �إن وجدت دالئل ظهوره �أو تاليف
الك�ساد يف حال بد�أت عالمات الرتاخي االقت�صادية .وهي �أداة واحدة من جملة �أدوات
يجب �أن تتوافر لدى م�س�ؤويل ال�سيا�سات املالية والنقدية حتى ت�ستطيع من خاللها �إدارة
االقت�صاد بكفاءة وتناغم وا�ضح و�سليم مع باقي ال�سيا�سات ،بحيث ال تطغى �سيا�سة على
�أخرى �أو �أن توجه �إحداهما الأخرى للعمل على حتقيق �أهدافها.
وهنا اعتربت الدرا�سة �أنه ومع التو�سع الذي �شهدناه ون�شهده ب�شكل عام للقطاع اخلا�ص ومع
عدم وجود �أجهزة ذات كفاءة عالية من قبل القطاع احلكومي للمتابعة واتخاذ الإجراءات
االحرتازية ال�ضرورية ف�إن ذلك قد يكون م�ؤ�شرا على �ضرورة التحرك ،للإ�سراع يف �إمتام
بناء الهياكل الرئي�سة حتى تكون لدينا بيئة متويلية �سليمة.
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التمويل� ..أهداف وواقع
يقول نبيل مبارك يف درا�سته االقت�صادية �إن التمويل هو ع�صب االقت�صادات احلديثة وهو
حمرك رئي�سي لها ،وهو �سالح ذو حدين وال بد له من �إدارة واعية على امل�ستوى الكلي وعلى
امل�ستوى اجلزئي .وتتطلب بح�سب الدرا�سة �إدارة التمويل على امل�ستوى الكلي حتقيق �أهداف
تتناغم مع خطط و�أهداف النمو املو�ضوعة لالقت�صاد ككل ،و�إال كانت عائق ًا �أو م�ؤخر ًا لكثري
من �أهداف التنمية امل�ستدامة والتي ر�صدت يف اخلطة اخلم�سية الثامنة.
و�أبرزت الدرا�سة الدور الذي قامت به البنوك خالل الأربعني �سنة املا�ضية والتي و�صفته
بالدور احليوي والرئي�سي يف حتقيق �أهداف التنمية من خالل عالقة تكاملية مع القطاع
احلكومي وبالذات �صناديق التمويل احلكومي و�شكال ثنائيا ممتازا ك�أداة يف قيادة دفة
االقت�صاد ال�سعودي� .إال �أن ما كان منا�سبا يف ال�سابق قد ال يكون منا�سب ًا للحا�ضر .بحكم
وجود التغريات ،وبالتايل يحتاج القطاع امل�صريف �إىل دعم من نوع خا�ص ي�ساعده على
توجيه التمويل �أكرث ف�أكرث �إىل القطاعات املنتجة وذات القيمة امل�ضافة.
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تراجع القرو�ض الإنتاجية ل�صالح اال�ستهالكية
التمويل كما هو معروف �أنواع ،وت�صنيفه يعتمد على �أهداف التمويل ،وبالتايل وبح�سب وجود
قيمة م�ضافة �أوال ،ف�إن هناك ت�صنيف القرو�ض �إىل قرو�ض �إنتاجية وقرو�ض ا�ستهالكية،
وح�سب الإح�صائيات املتوافرة منذ العام  1998وحتى 2004م تبني �أن هناك تراجع وا�ضح
يف ن�سبة القرو�ض الإنتاجية ل�صالح القرو�ض اال�ستهالكية.
لكن الدرا�سة �أفادت �أن ذلك �أمر قد ال يكون جيد ًا �إذا ما علمنا �أن ت�أثري القرو�ض
اال�ستهالكية على ن�سب الت�ضخم وم�ستويات املعي�شة وزيادة م�ستوى ديون الأفراد وت�أثرياتها
يف اال�ستقرار الأ�سري وال�سلم االجتماعي مع وجود م�ستويات متوا�ضعة من الثقافة الفردية
للتعاطي مع االدخار واال�ستثمار.
وقد كانت ن�سب النمو يف هذه القرو�ض اال�ستهالكية على وجه التحديد – وفق ًا للدرا�سة-
من عام  2000وحتى عام  2006قد بلغت �أكرث من  86يف املائة متو�سط النمو ال�سنوي .وقد
كانت هناك �أ�سباب كثرية لهذا النمو الكبري وعلى ر�أ�سها �سوق الأ�سهم و�أ�سعار الع ٌموالت
املتدنية نتيجة الرتاجع يف �أ�سعار الفائدة الأمريكية والتي و�صلت �إىل م�ستويات مل ن�شاهدها
منذ �أكرث من � 40سنة يف ال�سوق الأمريكية عندما و�صلت �إىل نحو  1يف املائة فقط بهدف
اخلروج من حالة الك�ساد التي كان يعي�شها االقت�صاد الأمريكي ،وبحكم الرتابط بني الريال
والدوالر .كذلك وب�سبب عدم وجود حمفزات لتوجه القطاع امل�صريف للقرو�ض ذات القيمة
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امل�ضافة لالقت�صاد و�أهمها �آليات حفظ احلقوق مثل الرهن العقاري حيث ال توجد هيئة �أو
�شركة �أو مكتب ت�سجيل الرهونات ( ،)Mortgage Registerوكذلك �ضعف �آليات حفظ
احلقوق من قبل النظام الق�ضائي ،وعلى العك�س من ذلك يف حالة القرو�ض اال�ستهالكية
ب�ضمان الراتب والتي حققت منو كما قلنا فاق التوقعات ويف غفلة من اجلميع وجدنا �أن
معظم املواطنني مقرت�ضني بطريقة �أو ب�أخرى و�إن تعددت �أنواع االقرتا�ض اال�ستهالكي
حتت العديد من امل�سميات .ولكن احلقيقة �أن كل تلك القرو�ض م�شاهدة وم�سجلة وقد قامت
امل�ؤ�س�سة يف ت�شرين الأول (�أكتوبر) من عام 2005م ب�إ�صدار تعميم للحد من التو�سع يف
القرو�ض اال�ستهالكية وب�شكل ا�ستباقي.
وبالتايل ميكن القول �إن هناك نق�صا يف مكونات بيئة �إقرا�ض �سليمة ت�ساعد على �أن
توجه جهات التمويل ح�سب اخلطط للقرو�ض املنتجة ولي�ست القرو�ض اال�ستهالكية.
قاعدة البيانات موجودة ولكنها مل تكتمل حتى ت�ستطيع �أن تعك�س ال�صورة الكاملة .فيما
يعترب غياب نظام الرهن العقاري و�آليات ت�سجيله ونقله وكذلك �ضعف النظام الق�ضائي
املتخ�ص�ص �أحد �أهم املعوقات �أمام جهات التمويل �سواء كانت حكومية (حجم التمويل
من قبل ال�صناديق احلكومية لقطاع الأعمال ميثل فقط  5يف املائة من �إجمايل الأموال
املر�صودة لدعم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة والقطاعات املهنية) �أو خا�صة .وبالتايل كان
التوجه للتمويل اال�ستهالكي ب�ضمان الراتب.
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م�صادر القرو�ض يف اململكة
م�صادر الإقرا�ض املوجودة يف اململكة متعددة ،و�أ�صبحت �أكرث تعددا مع مرور الوقت وت�شعب
القنوات االقت�صادية ،والتي بد�أت ترى فر�صا ا�ستثمارية واعدة يف االقت�صاد ال�سعودي.
ولكن ق�ضية التمويل تعترب ح�سا�سة بالن�سبة لالقت�صاد بحيث يجب ربط املو�ضوع ب�أدوات
�إ�شراف ورقابة �صارمة لي�س بهدف ال�سماح واملنع ولكن بهدف الإدارة ال�سليمة لدفة
االقت�صاد الذي ي�شكل �أداة من �أدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية .و�أهم م�صادر التمويل
املتوافرة يف اململكة هي:
 .1القطاع امل�صريف الأجنبي
وهناك ع�شرة بنوك �أجنية مت الرتخي�ص لها بفتح فروع يف اململكة منها �أربعة بد�أت
عملياتها يف اململكة منذ �أكرث من عام .و�سوف ت�شكل تلك امل�صارف اجلديدة -وفق ًا
للدرا�سة -حتديا حقيقيا وبالتايل ف�إن املناف�سة على �إغراء العمالء الأفراد للح�صول على
متويل جديد �سوف تكون �أكرب .كما �أن العديد من البنوك الأجنبية والتي تتخذ من دول
اخلليج املجاورة مقر ًا لها ،لديها و�سائلها يف الولوج �إىل ال�سوق ال�سعودية حتى فيما يخ�ص
الأفراد ،وهي يف زيادة م�ستمرة.
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 .2قطاع الت�أجري املنتهي بالتملك
ا�ستعر�ضت الدرا�سة قطاع الت�أجري املنتهي بالتملك مو�ضحة �أن هذا القطاع ينمو ب�شكل
كبري ،كما �أنه قطاع م�ستقل متثله عدد قليل من ال�شركات � -أكرث من ع�شر  -يف حني بد�أت
العديد من اجلهات التجارية يف تقدمي هذه اخلدمة ب�شكل كبري كنوع من الت�شجيع على
زيادة �أكرب يف مبيعاتها ،وبالأخ�ص قطاع ال�سيارات� ،إ�ضافة �إىل اعتبار ذلك جزءا من
�أعمال عدد من ال�شركات خارج هذا القطاع.
 .3قطاع التق�سيط
وبح�سب الدرا�سة ف�إن قطاع التق�سيط ميثله حالي ًا نحو � 60شركة على م�ستوى الريا�ض فقط
وفق ًا مل�صادر وزارة التجارة ،عدا املناطق الأخرى ،هو قطاع ميثل حتديا حقيقيا لالقت�صاد
ال�سعودي حيث ال يخ�ضع لأي معايري �أو �إ�شراف ورقابة .ويف نف�س الوقت ينمو ب�شكل مطرد
نتيجة عدم خ�ضوعه لأي �ضوابط.
وافرت�ضت الدرا�سة وجود نحو � 100شركة تق�سيط يف الريا�ض وحدها خالل الفرتة املقبلة
(قبل نهاية العام)� ،إىل جانب وجود نف�س العدد يف جدة والدمام دون ح�ساب باقي مناطق
اململكة وهي وا�سعة ومتعددة .فهذا يعني وجود نحو � 300شركة تق�سيط داخل اململكة
ب�أحجام �أعمال خمتلفة.
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وطالبت الدرا�سة ب�إيجاد حل وب�شكل عاجل لو�ضع �شركات التق�سيط التي تنمو ب�شكل كبري
خارج �أي تنظيم �أو رقابة ،معتربة �أن التمويل يحتاج دائما �إىل �إ�شراف ورقابة للتوجيه مبا
يتالءم مع ال�سيا�سات العامة لأن تركة يعني تبعات معنية ونتائج على االقت�صاد الكلي وعلى
االقت�صاد اجلزئي-اال�ستثمار واالدخار ،وعلى املجتمع الذي هو بحاجة �إىل �أن يكون حمميا
من قبل الدولة حفظ ًا للحقوق وحتقيق للعدالة وهنا ندخل يف ق�ضية خلق النقود التي ت�سببها
عمليات الإقرا�ض ( 101اقت�صاد).
وبح�سب املعلومات املتوافرة عن ال�شركات الأع�ضاء يف ال�شركة ال�سعودية للمعلومات
االئتمانية (�سمة) ف�إن متو�سط عدد عمالء �شركة واحدة فقط قد يزيد على � 35ألف عميل.
وبافرتا�ض �أن متو�سط عدد عمالء كل �شركة هو يف حدود � 15ألف عميل من ال�شركات
املرخ�صة وهي � 60شركة ،ف�إن ذلك يعني �أن لدينا � 900ألف عميل يتعاملون مع تلك
ال�شركات يف الريا�ض فقط .وبافرتا�ض �أي�ضا �أن متو�سط القرو�ض املمنوحة من قبل تلك
ال�شركات وبحكم �أن معظمها ال مينح نقدا ولكن تبيع �سيارات �أو معدات (بهدف التوافق مع
ال�شريعة) ،وبحكم �أن متو�سط �أ�سعار ال�سيارات ال يقل عن � 80ألف ريال لل�سيارة الواحدة مع
العموالت والر�سوم الإدارية من قبل �شركة التق�سيط .ف�إن النتيجة هي �أن � 900ألف عميل يف
الريا�ض فقط عليهم ديون لتلك ال�شركات مبا ي�صل �إىل نحو  72مليار ريال .علما �أن هناك
حاالت واقعية كان �سعر ال�سيارة النقدي ال يتجاوز � 70ألف ريال �سددت على �أق�ساط جتاوز
جمموعها � 147ألف ريال ومبا يتجاوز ال�ضعف!!
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 .4قطاع التمويل العقاري
�أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود عدد من �شركات التمويل العقاري كلها حتت الت�أ�سي�س ك�شركات
متويل بر�ؤو�س �أموال تفوق املليار لكل واحدة ،وهناك عدد من رجال الأعمال يعملون على
ت�أ�سي�س �شركات م�شابهة ،ولكنها ال تخ�ضع لأي �إ�شراف رقابة �إال على تلك ال�شركات التي
متتلكها بنوك �أو ت�شارك يف ملكيتها بنوك.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن التمويل �أمر �ضروري وال يعترب �أمرا �سلبيا ،يف حال كانت البيئة
املحيطة كاملة الت�شريعات والركائز التي ت�ساعد على تعظيم الفوائد واحلد من ال�سلبيات.
م�شرية �إىل �أننا �أمام حتد حقيقي يف �إكمال البيئة التنظيمية الالزمة للتعاطي مع التمويل
بحرفية كاملة ت�ساعد على احلماية وعلى حفظ احلقوق وعلى تطوير �أدوات �إدارة املخاطر
االئتمانية والتمويلية ب�شكل علمي ومنهجي.
وموحدةCredit Bureau

ومن �أهم مكونات تلك البيئة وجود قاعدة معلومات متكاملة
ت�ستطيع �إعطاء �صورة كاملة يف الوقت املنا�سب عن حجم االلتزامات على الأفراد
وال�شركات وتكون حلقة الو�صل بني اجلهات التمويلية والعمالء وكذلك مع القطاع احلكومي
الذي ميثل الرقابة والإ�شراف ور�سم ال�سيا�سات املالية والنقدية .كذلك �ضرورة وجود مكتب
�أو �شركة �أو هيئة لت�سجيل الرهونات املنقولة وغري املنقولة  .Mortgage Registerمن حيث
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�آلية الت�سجيل مثل الآالت واملعدات وغريها من املنقوالت للم�ساعدة على �إعطاء اجلهات
التمويلية القدرة على التمويل للقرو�ض املهنية كقرو�ض للأطباء واملهند�سني وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ( .)SME’sوهي �آلية معمول بها يف معظم الدول املتقدمة .وميكن
لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية القيام بهذا الدور نظرا لوجود البنية التحتية
الالزمة وقدرتها الفنية على الربط مع اجلهات املمولة وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف
ت�سجيل الرهن ونقله وحتديثه ب�شكل تقني بحت .وكذلك ي�ساعدها على القيام بهذا الدور
كون ملكيتها من قبل القطاع امل�صريف بالت�ساوي.
ومن �ضمن ما تهدف �إليه الدرا�سة بح�سب الباحث ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع ال يقل
�أهمية عن معظم املخاطر التي حتيط باقت�صادنا الوطني من ت�ضخم وارتفاع �أ�سعار،
وهي ق�ضية االئتمان خارج نطاق الإ�شراف والرقابة بالإ�ضافة �إىل االئتمان املمنوح من
امل�صارف والتوجهات امل�ستقبلية لهذا القطاع حيث �أ�صبح االئتمان بقدر ما ي�شكل عامل
دعم لالقت�صاد قد يكون عامل عدم ا�ستقرار �إذا مل يكن حمكوما ب�آليات و�ضوابط ت�ساعد
على �إدارته ب�شكل اقت�صادي ومهني.
امل�صدر�:صحيفة االقت�صادية http://www.aleqt.com/2007/09/22/article_109289.html
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�أ�سباب امل�شكلة
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�أ�سباب امل�شكلة
املجتمع اال�ستهالكي
النزعة اال�ستهالكية ( )consumerismظاهرة قدمية قدم املجتمعات الب�شرية ،ويعرب
عنها بالرتف والإ�سراف والتبذير .وقد كانت موجودة يف املجتمع اجلاهلي حني بعث النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو ما �أ�شار �إليه قوله تعاىل حكاية عن بع�ض رموز اجلاهلية« :يقول
�أهلكتُ ما ًال لبد ًا» ،فهو يتفاخر ب�أنه �أهلك املال يف �أنواع املتع واملظاهر االجتماعية ،وهذا هو
اال�ستهالك التفاخري ( )conspicuous consumptionاملبدد للرثوة .وقد �شدد القر�آن
يف ا�ستنكار هذه الظاهرة والتحذير من هذا ال�سلوك يف �آيات متعددة .ويالحظ �أن معظم
هذه الآيات نزلت يف العهد املكي ،مما يدل على �أن عالج هذه امل�شكلة من الق�ضايا الكلية
والأ�سا�سية يف االقت�صاد الإ�سالمي ،ولي�س من التفا�صيل اجلزئية التي تقبل الت�أجيل �إىل
العهد املدين.
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تبديد الرثوة
�أبرز م�شكالت الإنفاق التفاخري هو تبديد الرثوة و�ضياع املال ومن ثم تدمري االقت�صاد
واملجتمع .وذلك �أن املق�صود من هذا الإنفاق هو �إبراز املنزلة والتفوق االجتماعي على
الآخرين ،ف�إذا �أنفق الآخرون �أي�ض ًا رجع الو�ضع الن�سبي �إىل ما كان عليه ،لكن بعد خ�سارة
الإنفاق الذي مل يحقق الهدف منه .فالإنفاق التفاخري واملظهري لعبة خا�سرة لأن الإنفاق
لي�س مق�صوده �إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية ،و�إمنا التفوق الن�سبي ،ف�إذا �أنفق اجلميع،
بقي الو�ضع الن�سبي كما هو ،لكن مع انخفا�ض م�ستوى الرثوة وارتفاع املديونية .ويدرك
االقت�صاديون الأ�ضرار الكبرية لهذا ال�سلوك االجتماعي ،ومع التحذيرات املتكررة لكن تظل
النزعة اال�ستهالكية غالبة .فما �أهم الأ�سباب وراء هذه الظاهرة؟
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البحث عن ال�سعادة
من�ش�أ النزعة اال�ستهالكية يبد�أ من البحث عن ال�سعادة .فاجلديد له لذة ،وهذه اللذة قد
توهم املرء �أنها هي ال�سعادة التي ين�شدها ويطلبها .ولكن لذة اجلديد تت�ضاءل وت�ضمحل مع
الوقت ،فيجد املرء نف�سه يبحث مرة �أخرى عن ال�سعادة ،فيتجه �إىل ال�شراء ثانية ،وهكذا.
وكلما ازدادت النزعة اال�ستهالكية ،ا�شتدت احلاجة للبحث عن ال�سعادة ،في�صبح حال املرء
كمن ي�شرب من البحر :ال يزيده ال�شرب �إال ظم�أً.
لكن ال�سعادة احلقيقية لي�ست يف اال�ستهالك املادي ،بل يف الإميان وعمل اخلري والرب
والإح�سان �إىل اخللق .فالإميان يورث من الطم�أنينة والر�ضا ما يغني املرء عن لذة
اال�ستهالك .وهذا ما يدل عليه ما ورد يف احلديث من�أ نرجالكان ي�أكل �أكال كثري ًا ف�أ�سلم،
فكان ي�أكل قليالُ ،
معي
فذكر ذلك للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال�« :إن امل�ؤمن ي�أكل يف ّ
واحد ،و�إن الكافر ي�أكل يف �سبعة �أمعاء» متفق عليه .فكلما كان الإن�سان �أقل �إميان ًا و�أقل
�شعور ًا بالر�ضا ،كلما كان ميله لال�ستهالك �أكرب ب�سبب حاجته لل�سعادة والر�ضا .ولهذا تربز
ظاهرة الرتف والنزعة اال�ستهالكية مع �ضعف الإميان و�ضعف القيم الأخالقية ،وهو ما
يالحظ اليوم ب�أو�ضح �صورة.
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الأفق الزمني
وبالإ�ضافة لعن�صر الر�ضا ف�إن الإميان له �أثر بالغ يف نظرة الإن�سان للم�ستقبل .فالإميان
باليوم الآخر يجعل الإن�سان �أبعد نظر ًا و�أقل ا�ستعجا ًال على امللذات احلا�ضرة .ويف املقابل
ف�إن ق�صر النظرة للم�ستقبل وارتفاع معدل التلهف الزمني يعزز النزعة اال�ستهالكية.
وي�شكو االقت�صاديون اليوم من ارتفاع معدل التلهف الزمني وق�صر النظرة امل�ستقبلية مبا
يغلب القرارات الآنية وي�ضر بالقرارات اجلوهرية بعيدة املدى .وهذه امل�شكلة ت�ضر كثري ًا
يف جماالت اال�ستثمار ،حيث ي�صبح هم املرء هو احل�صول على الربح ال�سريع يف �أق�صر
وقت لكي يلبي الطلب اال�ستهالكي احلا�ضر .وهذا من �أهم �أ�سباب ن�ش�ؤ الفقاعات املالية يف
�أ�سواق الأ�سهم وغريها من الأ�سواق املالية .وقد برز للعيان م�ؤخر ًا حجم الآثار الفادحة التي
ميكن �أن يخلفها هذا النوع من التفكري .فاال�ستعجال والتلهف على احلا�ضر على ح�ساب
امل�ستقبل يغذي اال�ستهالك املفرط من جهة ،كما ي�ضر باال�ستثمار من جهة �أخرى.
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التقدم ال�صناعي
يف املا�ضي كانت الأ�سرة ت�ستهلك يف الغالب ما تنتجه بنف�سها ،من احلبوب والألبان والألب�سة
وغريها من احتياجاتها .وما فا�ض عنها من �إنتاجها ميكن لها �أن تبيعه لتعزز و�ضعها
االقت�صادي .مع التقدم ال�صناعي وتطور خطوط الإنتاج وحتقق اقت�صاديات احلجم
(� ،)economies of scaleأ�صبح �إنتاج هذه ال�سلع حملي ًا غري جمد ،فامل�صانع توفرها
بتكلفة �أقل وجودة �أف�ضل .وبذلك بد�أ التحول ،قبل نحو  100عام ،نحو النمط اال�ستهالكي.
فالأ�سرة اليوم �أ�صبحت م�ستهلكة ملا تنتجه امل�صانع الكبرية ،ومل تعد كما كانت يف املا�ضي
ت�ستهلك ما تنتجه بنف�سها يف �أكرث احتياجاتها.
وهذا التطور يفرت�ض �أن يكون مفيد ًا من حيث تلبية كثري من االحتياجات الأ�سا�سية وتوفري
العناء واملكابدة التي كانت الأ�سرة تتحملها يف املا�ضي ،ومن ثم يرفع م�ستوى الإنتاجية يف
املجاالت الأخرى .لكن ما ح�صل بعد ذلك هو �أن هذا االجتاه نحو اال�ستهالك �صار يتزايد
وينمو على ح�ساب الإنتاجية .و�أحد الأ�سباب وراء ذلك غلبة اجل�شع املادي وطلب الربح
لدى ال�شركات املنتجة .ف�صارت ت�سخر قدراتها لتغذية النزعة اال�ستهالكية لتحقق املزيد
من املبيعات ومن ثم املزيد من الأرباح .و�أ�صبح ال�سالح الأم�ضى �أثر ًا يف هذا االجتاه هو
الدعاية والإعالن ،التي جنحت يف �إقناع اجلمهور بحاجته لل�سلع واخلدمات التي تنتجها
هذه ال�شركات ،حتى لو مل تكن احلاجة قائمة فع ًال.
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وقد كتب االقت�صادي املعروف جون كينيث جالبريث ( )John Kenneth Galbraithكتابه:
جمتمع الوفرة ( )Affluent Societyيف منت�صف القرن املا�ضي منتقد ًا ظاهرة االندفاع
نحو �إنتاج ال�سلع اال�ستهالكية على ح�ساب اخلدمات العامة ،وظاهرة ت�شجيع اال�ستهالك
امل�صطنع لدعم الإنتاج ومن ثم الربحية .ولكن بقيت هذه الظاهرة وا�ستمر الكتاب يف
انتقاد هذه الظاهرة والتحذير منها .لكن يف غياب القيم واملبادئ التي ت�ضبط ال�سلوك
ف�سيكون من ال�صعب حتجيم امل�شكلة وال�سيطرة عليها.
وقد انتقلت هذه الظاهرة للأ�سف �إىل البالد الإ�سالمية ،خا�صة دول اخلليج ،وبد�أت
الأعرا�ض نف�سها التي وجدت يف الغرب تظهر يف جمتمعاتنا .وما مل يتم تدارك الأمر
ف�ستكون النتائج غري م�شجعة على الإطالق.
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التمويل
مل تقت�صر حماوالت الت�أثري على �سلوك امل�ستهلك على ال�شركات املنتجة لل�سلع اال�ستهالكية،
بل تعدته �إىل م�ؤ�س�سات التمويل وامل�صارف التي ما فتئت تغري اجلمهور باالقرتا�ض �أو
اال�ستدانة لتلبية االحتياجات الكمالية �أو املفتعلة .ويكفي متابعة الإعالنات ليدرك املرء
حجم الت�أثري الذي متار�سه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية على ت�شجيع العمالء على اال�ستدانة
لتمويل اال�ستهالك غري املربر يف �أكرث الأحيان .النتيجة :الغرق يف الديون ل�سنوات طويلة
�إىل الأمام.
وح�سب �إح�صائيات م�ؤ�س�سة النقد فقد ارتفعت القرو�ض اال�ستهالكية يف اململكة من 73
مليار يف 2003م �إىل  115مليار يف 2004م ،ثم �إىل  180مليار يف 2005م ،وب�سبب تدخل
م�ؤ�س�سة النقد �أواخر  2005بقي حجم املديونية يف 2006م كما هو تقريب ًا عند  180مليار
ريال ،وارتفع قلي ًال يف 2007م �إىل  182.6مليار (انظر اجلدول).
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القرو�ض اال�ستهالكية *
ال�سنة

(مليار ريال)

2000

24.76

2001

38.45

2002

52.87

2003

73.30

2004

115.31

2005

180.86

2006

180.71

2007

182.6

* امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد www.sama.gov.sa
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وزاد الطني بله �شيوع احليل الربوية التي ت�ؤدي وظيفة القر�ض الربوي نف�سها وتوهم
امل�ستهلك ب�سالمة م�سلكه ،مع كونها تفرغ التمويل الإ�سالمي من �أهم خ�صائ�صه ،وهو كبح
جماح املديونية وربطها بالقيمة امل�ضافة املولدة للرثوة .فهناك �أدوات للتمويل النقدي ،و�إذا
كنت مدين ًا ،فيمكنك جتديد الدين واحل�صول على املزيد من التمويل من خالل زيادة حجم
املديونية و�إطالة مدتها ،وهو عني ربا اجلاهلية� :أنظرين �أزدك.
ومل يقت�صر التحايل على الربا بل امتد لي�شمل املي�سر ،ف�صارت املتاجر تعلن عن جوائز
�سحب ت�صل قيمتها ع�شرات بل مئات �أ�ضعاف قيمة ال�شراء ،في�صبح املق�صود من ال�شراء
لي�س ال�سلع واخلدمات بل الوهم الكاذب يف احل�صول على اجلائزة .فهو يف احلقيقة مي�سر
مغلف ب�ستار ال�شراء والبيع امل�شروع ،كما �أن احليل الربوية ربا مغلف ب�ستار البيع وال�شراء
امل�شروع.
وهكذا ت�ضافرت القطاعات املختلفة وتكالبت على امل�ستهلك امل�سكني لتغرقه يف الديون
جدت لديه للأ�سف من اال�ستجابة ما
ووهم الك�سب ال�سريع ولتحطم قدرته الإنتاجية ،وقد َو َ
ي�شجعها على امل�ضي قدم ًا يف هذه الدوامة اال�ستهالكية.
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املخرج
� .1إن املخرج من هذه الدوامة يجب �أن يبد�أ من مركز التحكم يف ال�سلوك الب�شري ،وهو
قلب الإن�سان ،كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت
�صلح اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله� ،أال وهي القلب» .فمنبع امل�شكلة كما �سبق
هو البحث عن ال�سعادة من خالل لذة اال�ستهالك .لكن هذه اللذة ال ميكن �أن تلبي �شوق
الإن�سان الدفني نحو ال�سعادة والر�ضا ،بل ال يحققها �سوى الإميان والرب والعمل ال�صالح.
ومن املمكن �أن يوجه الإن�سان همته ووقته نحو الأعمال املفيدة غري املكلفة ،وما �أكرثها.
فالقراءة والكتابة والريا�ضة و�سائر الهوايات والأعمال النافعة املفيدة ميكن �أن حتقق قدر ًا
مقب ً
وال من الر�ضا وال�سعادة دون الوقوع يف حمى اال�ستهالك وتبديد الأموال وا�ستنزاف
الرثوة .وقد قيل� :إن امل�شغول ال ُينفق ،فمن �أ�شغل وقته وذهنه مبا هو مفيد ان�صرف عن
الإنفاق واال�ستهالك غري املفيد.
 .2تنمية قيم الإنتاج وامل�س�ؤولية .فالتطور ال�صناعي الذي �سبقت الإ�شارة �إليه حقق
الكثري من املنافع للمجتمعات املعا�صرة ،لكنه يف الوقت نف�سه كر�س روح ال�سلبية واالعتماد
على الآخرين ،و�صار الإن�سان �أ�شبه ما يكون عالة على �أ�صحاب العمل بعد �أن كان هو �سيد
نف�سه فيما م�ضى وهو امل�سئول عن حت�صيل دخله وثروته .وتغيري هذا النمط االجتماعي
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يتطلب �إحياء قيم االعتماد على النف�س وبناء امل�شاريع ال�صغرية وح�سن التخطيط واالدخار
للم�ستقبل .ومع التقدم التقني الهائل يف جمال االت�صاالت واملعلومات� ،أ�صبح من ال�سهل
على ال�شخ�ص �أن يدير �أعماله من منزله وينجح يف بناء عمل مدر للدخل بدرجة مقبولة
دون تكاليف كبرية .كل ما يتطلبه الأمر هو الهمة العالية واالعتماد على النف�س ،مع القدر
ال�ضروري من الثقافة املالية واالقت�صادية ،التي تكاد تكون مغيبة بالكامل للأ�سف عن
مناهجنا العامة.
 .3الوقوف بحزم �أمام مظاهر الإنفاق واال�ستهالك التفاخري القاتل واملدمر لالقت�صاد
الوطني .وهذا يتطلب ت�ضافر اجلهود الر�سمية وغري الر�سمية يف و�ضع القيود الأخالقية
والتنظيمية �أمام الإ�سراف واملباهاة املذمومة .وقد نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن
طعام املتباريني .واملتباريان هما اللذان يتناف�سان يف مظاهر الكرم والإنفاق ،فيدعو كل
منهما لوليمة �أو منا�سبة ينفق عليها �أكرث من �صاحبه .فنهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن
ح�ضور طعام االثنني مع ًا �سد ًا للباب من �أ�صله .فالواجب على امل�سئولني والعلماء والأعيان
ورجال املال والأعمال التعاون والت�آزر يف مكافحة هذه الظاهرة .و�سبقت الإ�شارة �إىل تدخل
م�ؤ�س�سة النقد يف تقييد حجم القرو�ض ال�شخ�صية ومدتها ون�سبتها من الراتب ،ولوال هذا
التدخل ال�ستمر طوفان الديون يف �إغراق الأفراد دون رادع.
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ولذلك يجب على ال�شركات التجارية وامل�صارف ا�ست�شعار م�س�ؤوليتها االجتماعية يف تر�شيد
اال�ستهالك والإنفاق وتوجيه ر�ؤو�س الأموال وم�صادر التمويل بدرجة �أكرب نحو امل�شاريع
الإنتاجية املولدة للقيمة ،وتقلي�ص توجيهها نحو املجاالت اال�ستهالكية ق�صرية الأجل.
� .4إحياء الن�شاط غري الربحي وعلى ر�أ�سه فري�ضة الزكاة ،الركن الثالث من �أركان
الإ�سالم .فالزكاة والقرو�ض املجانية ب�سبب طبيعتها غري الربحية ُتوجه الإنفاق نحو
االحتياجات الأ�سا�سية ولي�س الكمالية �أو الترَ َف ّية .فكلما كان هذا القطاع �أكرث ن�ضج ًا كلما
قل التوجه نحو اال�ستهالك التفاخري والبذخ االجتماعي .ولبالغ الأ�سف ف�إن هذا القطاع
خ�صو�ص ًا يعاين لدينا من تخلف مريع مقارنة مع القطاع الربحي ،وهذا نقي�ض ما جاءت به
الن�صو�ص ال�شرعية و�أكدت عليه فيما ال يح�صى من املنا�سبات من وجوب التعاون والرتاحم
والرب والإح�سان.
 .5تر�شيد التمويل الإ�سالمي مبا يحقق مقا�صد ال�شريعة الغراء ،والبعد عن الفتاوى
ال�شكلية التي جتعل �صورة العقد هي الأ�سا�س يف الفتوى وتهمل وتعر�ض عن احلقائق
واملعاين وامل�آالت .ويكفي �أن ننظر يف الأرقام ال�سابقة لنعلم حجم املديونية الهائلة التي وقع
فيها الأفراد ،ون�سبة كبرية منها ،تتجاوز  50يف املائة يف ال�سنوات الأخرية ،ت�صنف �ضمن
التمويل الإ�سالمي .ومع ذلك فالنتيجة هي نف�سها ،بل �إن �إ�سالمية ال�صيغة �شجعت الكثري
من الأفراد على اال�ستدانة بعد �أن كانوا ميتنعون عن ذلك خ�شية الوقوع يف الربا .كما يكفي
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�أن نعلم �أن ن�سبة كبرية من متويل املجازفات يف �سوق الأ�سهم التي �ضخمت الفقاعة ومهدت
للكارثة متت من خالل �أدوات ت�صطبغ بال�صبغة الإ�سالمية .ولو كانت الفتاوى تنظر للم�آل،
كما هو هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كما �سبقت الإ�شارة �إليه ،ملا كانت ت�سمح �أ�ص ًال مبثل
هذه الديون ال�ضارة التي مل جتلب لالقت�صاد �سوى الدمار املادي واملعنوي.
والبع�ض يظن �أن كل بيع فهو م�شروع لعموم قوله تعاىل« :و�أحل اهلل البيع وحرم الربا».
وهذا خط�أ فادح ،لأن البيع هنا يف�سره قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أطيب الك�سب عمل
الرجل بيده وكل بيع مربور» .فالبيع امل�شروع هو البيع املربور ،وهو املفيد النافع .فيخرج
بذلك كل ما كان �ضار ًا لأحد الطرفني (ف�ض ًال عما ي�ضر بهما) ،كما هو احلال يف الإ�سراف
والتبذير الذي ي�ضر امل�شرتي مل�صلحة البائع ،فهو و�إن ح�صل بعقود م�شروعة يف الظاهر،
لكنها ملا كانت غري مفيدة بل �ضارة باملبذر امل�سرف ،كان حكمها التحرمي بالن�ص والإجماع.
وهكذا احليل الربوية التي ال حتقق �أي قيمة م�ضافة �أو منفعة للمدين املحتال ،بل هي جمرد
و�سيلة للح�صول على النقد احلا�ضر مقابل �أكرث منه يف الذمة .فال ميكن لعاقل �أن يقول �إن
هذه البيوع تدخل يف البيع املربور املبارك الذي امتدحه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أثنى
عليه .وهكذا القول يف احليل على املي�سر من خالل اجلوائز التي تغري بال�شراء والإنفاق ال
ل�شئ �إال ملجرد وهم احل�صول على اجلائزة كما �سبق.
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فاالقت�صاد الإ�سالمي ال يتحقق �إال بالأخذ بال�شريعة املطهرة كلها ،ن�صها وروحها� ،أحكامها
ومقا�صدها .وبدون ذلك فلي�س هناك �أي معنى للقيود ال�شكلية الفارغة من امل�ضمون ،فهي
ال تزيد امل�سلمني �إال زهد ًا يف ال�شريعة ،وال تزيد غري امل�سلمني �إال احتقار ًا لل�صورة امل�شوهة
لالقت�صاد الإ�سالمي ،كما �صرح بذلك الإمام ابن القيم قبل �أكرث من � 700سنة ،وكما
ي�صرح به �أهل االخت�صا�ص اليوم.
امل�صدر * :مقال للدكتور �سامي بن �إبراهيم ال�سويلم  -املوقع الر�سمي
http://www.suwailem.net/bohooth
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احللول
�ست و�سائل ملعاجلة الدين ال�شخ�صي *
بلغت ديون ال�سعوديني ال�شخ�صية  184مليار ريال �سعودي تقريب ًا 90 ،يف املائة منها ذهبت
كقرو�ض ا�ستهالكية ،و 10يف املائة منها ذهبت كقرو�ض ا�ستثمارية مثل� :شراء �أ�صول
عقارية لها ريع جا ٍر �أو �أرباح ر�أ�سمالية عند بيعها ،فيما �آخرون مل يقرت�ضوا ولكن ارتكبوا
خط�أ فادح ًا با�ستثمار مدخراتهم ال�شخ�صية املخ�ص�صة ال�ستهالك ال�ضروري كالزواج
�أو ا�ستثماري ل�شراء منزل يف �سوق الأ�سهم ،التي تعد �أعلى �أمناط اال�ستثمار خماطرة،
وحدثت الكارثة املفاجئة لهذه ال�سوق ال�ضحلة غري املنظمة يف حينها ،وما زاد الطني بلة �أنه
حينما �أراد كل ه�ؤالء ا�ستعادة عافيتهم والبحث عن م�صادر بديلة ل�سداد ديونهم �أو حت�سني
�أو�ضاعهم؛ عاجلتهم الأزمة املالية العاملية �أو �آثارها غري املبا�شرة.
املال يذهب ويعود وال�ضربة التي ال تق�ضي عليك �ستقويك ال حمالة� ،إمنا حزين وبثي على
�أولئك الذين ُ�ضربوا يف روحهم املعنوية ،ما انعك�س على �أ�سرهم و�أقاربهم ،وخ�سرانهم
الرغبة والإرادة الالزمتني لبناء امل�ستقبل ف�أ�صيبوا �أو ًال بنكران الكارثة ثم ذهبوا كي
يفاو�ضوا ثم قبلوا واكت�أبوا ،ف�أ�صبح الدين وح�ش ًا يطارد ه�ؤالء �أينما ذهبوا والن�صائح التي
�سوف �أتلوها عليك ،ن�صائح جمربة وقد حققت جناح ًا باهر ًا مع عديد من الأ�صدقاء الذين
�أخذوا بها .وقبل �أن ت�شرع يف قراءتها ثم تطبيقها �آمل منك �أن تتعرف على عوامل النجاح
التي �سي�ؤثر التزامك بها طردي ًا يف فاعلية النتائج املتوخاة ..ومنها:
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 .1الإرادة اجلازمة:
عليك �أن تكون �صادق ًا مع نف�سك يف الت�أكد من العزم على الق�ضاء على هذا الوح�ش،
و�أن تخو�ض معركة غري مرتدد م�ست�شعر ًا �أمل ذل الدين وقهر الرجال ولذة االنت�صار
على الهوى «النف�سي» ،ما جعل لديك الدراية واملهارة الالزمتني للنجاح وحتقيق الرثوة
وال�سعادة يف احلياة.

 .2امل�شاركة الأ�سرية:
�صارح �أهلك بو�ضعك املايل ودع العنرتيات واملظاهر اخلداعة فالزوجة التي ال تقدِّ ر ،ال
ت�ستحق �أن ت�ضحي من �أجلها نحو م�ستقبل �أف�ضل ،كما �أن �أوالدك �سي�ست�شعرون م�س�ؤوليتهم،
ما يك�سبهم مهارات ت�ساعدهم يف م�ستقبل حياتهم� .إن ال�شراكة �ستجعل البيت فريق عمل،
يتكافل ويتكاتف للق�ضاء على الوح�ش و�سي�ضمن القائد «رب البيت» �أن ظهره حممي وحنون،
وم�ستعد للإجراءات التق�شفية و�شد احلزام ،ما ي�ساعده على ال�صمود و�سيجني اجلميع
ثمار ال�شراكة.
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 .3الفرتة الزمنية:
تراوح عادة خطة �سداد الديون بني (� )4إىل (� )6سنوات ،والإن�سان بفطرته عجول ،قال
ال ْن َ�سانُ َع ُج اًول{ ( )11الإ�سراء ،فما بالك �إذا كانت احلياة منطها �سريع،
تعاىلَ } :و َكانَ ْ إِ
وقد ع�شنا يف بيئة «ثقافة الطفرة» ف�أ�صبح كل ما هو بطيء ال ينفع ،مع �أن كل بطيء �أكيد،
خذ وقتك الكايف وابتعد عن احللول ال�سريعة.

 .4ال ..بو�ضوح:
ال تخ�ضع لالبتزاز العاطفي �أو اخلجل �أو احلياء ودع عنك املجاملة ال�ساذجة التي �ستحطم
ر�أ�سك ،وعندها لن تبقي لأ�سرتك �أو من ابتزك �أو من �ساعدته �أي جمال ..عبرّ عن ر�أيك
بو�ضوح واعتذر ف�أنت يف مرحلة طوارئ ،وهذه املرحلة لها �أحكام ،فمن ق ّدر فله ال�شكر ومن
غ�ضب فهي فر�صة �أن تتخل�ص منه غري م�أ�سوف عليه ،فالفنت هي الفر�صة الوحيدة كي
متتحن م�شاعر النا�س ،ومن املفيد �أن ي�سقط امل ّدعي كي ال يبقى لك �إال الإخال�ص.
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 .5ال�صرب:
�إن �أول �ستة �أ�شهر يف تطبيق خطة التخل�ص من الدين هي الأهم ،فالنبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) يقول�« :إمنا ال�صرب عند ال�صدمة الأوىل» رواه البخاري وم�سلم ،حينئذ تكون خلقت
عادات جديدة بعدما جعلت من ال�سلوك االقت�صادي اجلديد ممار�سة يومية .وقال اهلل
تعاىلَ } :و َما ُي َل َّقاهَ ا �إِ اَّل ا َّل ِذينَ َ�صبرَ ُ وا َو َما ُي َل َّقاهَ ا �إِ اَّل ُذو َح ٍّظ َع ِظ ٍيم{ ( )35ف�صلت ،وورد
يف املثل� :أن الظفر مع ال�صرب.
�إن ال�صرب على تطبيق نظام الق�ضاء على الدين ال�شخ�صي هو تطبيق برنامج قا�س للرجيم
«تخ�سي�س الوزن» بناء على ن�صائح الأطباء الذين وجدوا �أن �سمنته �أدت به �إىل �أمرا�ض
تهدر حياته ومنها ارتفاع الكول�سرتول ،ما قد يعر�ضه جللطة وارتفاع �ضغط الدم وال�سكري،
ناهيك عن �آالم املفا�صل وا�ضطراب النوم� ،إنك ال متلك خيارات عندها ف�إما �أن ت�صرب
فتظفر بحياتك ومظهرك اخلارجي اجلذاب والالئق �أو �أن ت�ضحي بكل ذلك وتقود نف�سك
�إىل الهالك.
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 .6افرت�ض وقوع الأ�سو�أ:
وجدت �أن �أكرث من يقع يف �شرك الدين لديه خط�أ كبري يف احل�سابات ،فدائم ًا دائم ًا متفائل
ويفرت�ض وقوع الأح�سن ولذا ينفق اليوم بناء على هذه التوقعات «الإيرادات» التي �ستتحقق
يف امل�ستقبل ،وال�صحيح �أن ما ينفقه «ي�ستهلكه» ينبغي �أن يكون بنا ًء على ما هو متحقق فع ًال
«داخل احل�ساب» ،لذا عليك �أن تخطط لأف�ضل �سيناريو واعمل لأ�سو�أ �سيناريو .بعد �أن تلتزم
بعوامل النجاح فاذهب حينها لتطبيق الن�صائح وبذل الأ�سباب ومنها:
�أ .الأ�سباب ال�شرعية:

ال�سو َء{ ( )62النمل ،وقد
•الدعاء قال تعاىل�} :أَ َّمنْ ُي ِج ُ
يب المْ ُ ْ�ض َط َّر ِ�إ َذا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف ُّ
ورد عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أنه دخل ذات يوم امل�سجد ف�إذا هو برجل من
الأن�صار يقال له �أبو �أمامة ،فقال يا �أبا �أمامة ما يل �أراك جال�سا يف امل�سجد يف غري
وقت ال�صالة ،قال هموم لزمتني وديون يا ر�سول اهلل ،قال �أفال �أعلمك كالما �إذا �أنت
قلته �أذهب اهلل عز وجل همك وق�ضى عنك دينك ،قال قلت بلى يا ر�سول اهلل ،قال:
«قل �إذا �أ�صبحت و�إذا �أم�سيت اللهم �إين �أعوذ بك من الهم واحلزن و�أعوذ بك من
العجز والك�سل و�أعوذ بك من اجلنب والبخل و�أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»،
قال ففعلت ذلك ف�أذهب اهلل عز وجل همي وق�ضى عني ديني� .سنن �أبي داود.
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•االبتعاد عن املعا�صي ال �سيما الكبائر منها ،و�أعلم �أن ال �أحد ي�سلم من املع�صية ،ولكن
ح�سبك التقليل منها قدر ما ت�ستطيع ف�إنها جملبة لل�ش�ؤم والفقر وم�سحقة للرزق ،ومن
وم ا َّل ِذي
�أبرزها الربا ،القائل تعاىل فيه} :ا َّل ِذينَ َي�أْ ُك ُلونَ ال ِّر َبا اَل َي ُقو ُمونَ �إِ اَّل َك َما َي ُق ُ
َيت ََخ َّب ُط ُه َّ
ال�ش ْي َطانُ ِمنَ المْ َ ِّ�س َذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َقا ُلوا ِ�إنمَّ َ ا ا ْل َب ْي ُع ِم ْث ُل ال ِّر َبا َو�أَ َح َّل اللهَّ ُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم
ال ِّر َبا{ ( )275البقرة ،وحتت �ضغط احلاجة فقد يلج�أ �أحدنا �إىل الغ�ش ،والنبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) يقول« :من غ�شنا فلي�س منا» �صحيح البخاري.
•قيام الليل :فقد ورد يف الأثر عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أنه قال�« :إن اهلل يتنزل
يف الثلث الأخري من الليل فيقول جل وعال هل من �سائل ف�أعطيه» رواه البخاري ،ومن
�أ�صيب بالدين فليحر�ص على قيام الليل ولو ليلة واحدة.
•ح�سن الظن باهلل :فقد ورد يف الأثر عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) عن ربه جل
وعال يف احلديث القد�سي�« :أنا عند ظن عبدي بي وليظن عبدي ما �شاء» �صحيح
اجلامع� ،إن ح�سن الظن باهلل ي�ستدعى التفا�ؤل والأمل والتفكري �إيجابي ًا يف م�ستقبل
جيد ورزق وفري ،وما ذلك على اهلل ببعيد ،فهو �سبحانه الرزاق ذو القوة املتني ،وكم
من حمتاج انتقلت حاله من الفقر �إىل الغنى� ..ألي�س اهلل بكاف عبده.
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ب� .أ�سباب خف�ض التكاليف «الإنفاق»:
•تخل�ص �أو قلل العمالة املنزلية (ال�سائق ..ال�شغالة ..املزارع� ..إلخ) �أو ادمج بع�ض
وظائفهم وحتمل �أنت وزوجتك �أعباء ذلك.
•تخفف من االلتزامات االجتماعية ب�إجابة الدعوات �أو توجيه الدعوات للآخرين �أو
تقدمي الهدايا ،ف�أنت معذور.
•اجل�أ �إىل �صيانة املنزل �أو ال�سيارة �أو املعدات ،بد ًال من رمي القدمي و�شراء اجلديد.
•�أوقف �سفراتك للخارج �سوا ًء كانت �شخ�صية �أو عائلية يف ال�صيف ،فهذا لي�س وقت
الرتفيه و�إمنا وقت املثابرة واحلزم مع الذات.
•ا�ستخدم املرافق احلكومية من م�ست�شفيات ومدار�س جمانية وال ينازعك التناف�س مع
الآخرين «اال�ستهالك التفاخري».
•اق ِنت معدات حت�ضري الوجبات ال�سريعة النظيفة وتغليفها يف املنزل للأوالد بد ًال من
الوجبات غري ال�صحية امل�شبعة بالدهون وقليلة الفائدة الغذائية.
•قلل ا�ستخدامك للجوال وتخل�ص من الأرقام الزائدة ،وقد ر�أيت بع�ضهم يحمل
جوالني ولي�س يف جيبه م�صروف الغد ،كما راقب ا�ستهالك الكهرباء وخا�صة املكيفات
وال�سخانات والإ�ضاءة اخلارجية واجعل ذلك مهمة الأ�سرة جميع ًا.
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•تب�ضع من ال�سوق املركزية ،ف�أ�سعار بع�ض ال�سلع بال�ضعف عن الأ�سواق التجارية
الكربى يف الأحياء املي�سورة.
• ّ
قطع بطاقات االئتمان التي توهمك �أنك غني يف �أول ال�شهر وت�صدمك بالفقر �آخر
ال�شهر ،هذا �إذا �سلمت من الفائدة اجلزائية نظري الت�أخري.
•�أوقف امل�شرتيات عموم ًا وم�شرتيات املالب�س خ�صو�ص ًا ،فغالب ًا ما يكون لديك و�أ�سرتك
خمزون يكفي لثالث �سنوات على الأقل ،ال �سيما �أنك خف�ضت التزاماتك االجتماعية.
•�أل ِغ عقود ال�صيانة واال�شرتاك يف الف�ضائيات �أو خطوط ( )DSLفائقة ال�سرعة �أو
الأندية الريا�ضية اخلا�صة وبد ّلها ب�أقل تكلفة �أو املجانية ،و�إن كانت �أقل متعة.
•ال ..لزوجة ثانية �أو ثالثة ،فبع�ضهم عندما يقع يف م�أزق الدين ي�صاب باالكتئاب
وال �شك ،فيهرب �إىل الزواج و�إن�شاء م�ؤ�س�سة جديدة يفرح بها ملدة �شهر ثم يعاين
وتعاين الأخرى قلة ذات اليد ،فيتورط �أكرث و�أكرث ،وعليه �إما �أن يزيد دخله بقوة �أو
االعرتاف ب�أنها كانت نزوة يف غري حملها ويعود �إىل بيته القدمي ،مع كفالة حقوق
الثانية �إذا طلقها.
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ج� .أ�سباب زيادة الإيرادات «حت�سني الدخل»:
•ك ّمل وا�ستكمل �سريتك الذاتية املهنية وابحث عن عمل جديد من خالل املكاتب
املتخ�ص�صة �أو �س�ؤال الأقارب والأ�صدقاء �أو االت�صال املبا�شر مع �أق�سام املوارد
الب�شرية �أو عرب ال�شبكة العنكبوتية «الإنرتنت».
•تع ّلم مهارات جديدة يف تخ�ص�صك جتعلك ذا قيمة م�ضافة على �أقرانك.
•اح�صل على تعليم عال كدبلوم عال �أو ماج�ستري ما ميكنك �أن تكون خبري ًا متخ�ص�ص ًا.
•ا�س َع للح�صول على دوام �إ�ضايف واعر�ض على مديرك خدماتك �سيما يف �أوقات �ضغط
العمل والأزمات.
•فكر يف الإنتاج املنزيل بالتعاون مع �أ�سرتك ،وقد وجدت �أن بع�ض الأ�سر ت�سهم
م�ساهمة خالقة يف احلرف اليدوية ،وقد حققت جناحات ال ب�أ�س بها بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات الأهلية.
•ابد�أ م�شروعك اال�ستثماري اجلديد ال�صغري وابذل كافة الأ�سباب التجارية والت�سويقية
لإجناحه ،و�أكرث من ال�شورى ،خا�صة من �أولئك الذين �سبقوك يف هذا املجال ،وتعلم
من نقاط قوتهم وابتعد عن �إخفاقاتهم ،وحاول احل�صول على قر�ض من امل�ؤ�س�سات
املالية املتخ�ص�صة ك�صندوق املئوية �أو بنك االدخار والت�سليف.
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•ا�ستمع جيد ًا لطلبات رجال الأعمال وقم بدور الو�سيط بينهم و�أنت مرحب بك،
ذلك لأن ات�صال بع�ضهم بالبع�ض �ضعيف ،ولذا التقط حاجتهم فهم يرتددون يف
الإف�صاح عنها.
•اق ِنت الكتب واملجالت املتخ�ص�صة ،فقد تفتح لك �آفاقا �أو �أفكارا جديدة ،ف�ض ًال عن
الفائدة املعرفية واملهنية امل�ضافة.
•اكت�سب �صديق ًا جديد ًا قد يفتح لك �أبواب الرزق وقد يرى فيك ما ينق�صه فيتحم�س
لتعزيز �صداقته بك ،فالأرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها
اختلف.
•اكتتب يف �أ�سهم ال�شركات اجلديدة فقط ،فهو ا�ستثمار جيد طويل الأجل.
•اح�ضر املعار�ض وامللتقيات املتخ�ص�صة كي تتعرف على ال�شركات يف جمال عملك،
وبع�ضهم يبحث عن وكيل م�أمون اجلانب �أو حمرتف يعرف ال�سوق املحلية �أو �أن تلعب
دور الو�سيط.
وانتق �سيارة جيدة ،فالنا�س �ست ّقيم عملك من خالل ا�ستثمارك يف
•اع ِنت بهندامك ِ
عقلك ومظهرك اخلارجي ،وغالب ًا ال ت�س�أل ما وراء ذلك.
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د� .أ�سباب �إدارة التمويل:
•اح�صل على القرو�ض احل�سنة من امل�ؤ�س�سات احلكومية ك�صندوق التنمية العقاري.
•نظر ًا النخفا�ض �أ�سعار الأرباح ،فيمكنك �أن ت�سدد الدين القدمي ذا الفوائد§ املرتفعة
بقر�ض جديد ذي �أرباح منخف�ضة.
•بع منزلك الكبري وا�ش ِرت منزال �أ�صغر و�سدد بالفائ�ض دينك.
•اتخذ قرار ًا جريئ ًا وال تعلق �أوهاما واهية على حت�سن حمفظتك من الأ�سهم ،تخل�ص
منها وابحث عن بدائل �أخرى ،متكنك من ال�سيطرة و�إدارتها من جديد.
•فاو�ض مقر�ضيك على تخفي�ض حجم الدين �أو �إعادة جدولة ال�سداد لفرتات زمنية
�أكرب �أو جتديد ال�سداد لفرتة زمنية متكنك من �إعادة ترتيب وتنظيم تدفقاتك
النقدية.
•توجه �إىل الق�ضاء و�أعلن عن �إفال�سك بالإع�سار كي حتمي نف�سك.
•كثف جهودك ال�شخ�صية يف حت�صيل الديون املعدومة �أو امل�شكوك يف حت�صيلها.
•احتفظ دائم ًا بالنقد وتبادل مع مورديك ودائنيك بال�سلع واخلدمات التي تنتجها،
وبذا حتقق �إيرادات وتخف�ض تكاليف ال�شراء.
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هـ� .أ�سباب اجلهات الر�سمية «م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي»:
•�إعداد مركز معلومات موحد يظهر املركز املايل لكل مقرت�ض �سعودي.
•منع االقرتا�ض ملن دخلهم ال يفي بحاجة �أ�سرتهم عرب تطوير معايري موحدة ينتج عن
معادالت وطنية ك�سيا�سة ائتمانية تلتزم بها كافة امل�ؤ�س�سات الإقرا�ضية.
•توجيه ال�سيا�سات االئتمانية لقطاع التمويل �إىل برامج الإنفاق اال�ستثماري كالإ�سكان.
•�إجبار امل�ؤ�س�سات املالية الإقرا�ضية على تقدمي خف�ض على �أرباح الإقرا�ض يف مقابل
ن�سبة احل�سابات اجلارية التي يودعها املواطنون كودائع جمانية يف البنوك املحلية.
•و�ضع حوافز جيدة للملتزمني بال�سداد وال�سداد املبكر �أو احلاالت الطارئة التي قد
ت�صيب املقرت�ضني مثل وفاة املقرت�ض.
•�إجراء م�سوحات �شاملة �سنوية وتخ�صي�ص مبالغ �سنوية لإ�سقاط الديون.
•�إن�شاء هيئة ت�سوية املنازعات الإقرا�ضية ال�شخ�صية يكون لق�ضاتها ال�شرعيني الوعي
بالآثار االجتماعية على الأحكام العدلية.
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و .خامتة «ما بعد �سداد الدين»:
•االنهيار ..امل�صيبة التي ما بعدها م�صيبة �أن يلدغ امل�ؤمن من اجلحر ذاته �أكرث من
مرة ،فبعد �أن يقوم ب�سداد دينه وبد ًال من �أن يبد�أ حياة جديدة يتعلم فيها من �أخطائه
ال�سابقة ،قد يتعر�ض لإغراء االقرتا�ض من جديد ،ولكن بزعم �أنه متكن من اكت�ساب
اخلربة وهذه هي الطامة.
•اقرتا�ض ا�ستثماري� ..إذا كنت وال بد مقرت�ضا ومل تتعلم االدخار ويدك الفارطة �ستعود
�إىل ممار�سة هوايتها من جديد فعليك املبادرة باالقرتا�ض ا�ستثماري ًا ب�شراء قطعة
�أر�ض �أو منزل �أو عمارة ،وبذا تكون قد و�ضعت املال يف �أ�صل حمدد وله عائد ر�أ�سمايل.
•امليزانية التقديرية ..عليك �أن تلج�أ �إىل التخطيط املايل ،فتنتقل من الفو�ضى �إىل
التنظيم عرب ميزانية ت�ضع فيها الإيرادات املتحققة ولي�ست امل�أمولة ثم حت�سم منها
التكاليف «الإنفاق» مع تخ�صي�ص ن�سبة لالدخار �إن �أمكن من �أجل الظروف الطارئة
�أو حت�سني الدخل با�ستثمارها يف �صناديق ا�ستثمار ق�صرية �أو متو�سطة املخاطر.
•ا�ستمر يف حت�سني �إيراداتك وال يقف طموحك عند �سداد دينك ،فرب �ضارة نافعة،
والأزمة املالية التي مررت بها خلقت لديك املهارة يف ك�سب املال ،ولذا ال تتخلى عن
تلك املهارة.
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•ال ...بو�ضوح من جديد ،احذر االبتزاز العاطفي وفكر يف عواقب قراراتك املالية وال
ت�ضحي �أو تعطي الأمن فائ�ض مالك الآخرين ،وال تعر�ض م�ستقبلك لنخوة عابرة قد
ت�ضعها يف غري حملها ،وقد حدث هذا كثريا ،ف�إذا تعر�ضت لقلة الوفاء من املدين فلن
تندم كثري ًا حينها.
ت�ستغن عن اهلل ..فال تكن من �أولئك الذين �إذا ركبوا الفلك دعوا اهلل خمل�صني له
•ال
ِ
الدين ف�إذا �أجناهم كفروا ب�أنعم اهلل .وعليه �إذا ق�ضيت دينك فا�شكر اهلل وبال�شكر
تدوم النعم.
•�إن احلياة ثرية ومليئة بالفر�ص والنجاح وال�سعادة والفرح ،ولن يق�ضي على هذا �إال
الدين� ،سيبقي على �أمور احلياة الأ�سا�سية ويذهب بالباقي ل�سداده ،فيما �سي�ضحي
بهذا الرثاء ما يجعله �سجينا ويحت�سب نف�سه طليقا.
�أيها ال�سعوديون ..ال َّد ْين خور ّ
وذل ووح�ش ،ح ّوله �إىل ف�أر ثم ادع�سه بقدمك.
*الدكتور .يو�سف بن عثمان احلزمي
امل�صدر� :صحيفة االقت�صادية العدد  6221التاريخ 1431-11-16هـ املوافق 2010-10 – 23م
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اخلامتة
�إن م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية والهيئة الإ�سالمية العاملية لالقت�صاد والتمويل �سوف
تقودان �إن �شاء اهلل م�شروع ًا لإن�شاء مركز معاجلة الديون ال�شخ�صية يهدف �إىل:
 .1توعية النا�س وحتذيرهم من الإغراق يف الديون.
 .2بيان �آثار الديون على املجتمع واالقت�صاد املحلي والدويل.
 .3التخطيط اال�سرتاتيجي لوقاية �أفراد املجتمع من الديون ومكافحة �أ�سباب الفقر.
 .4تنمية مهارات �أفراد املجتمع للوقاية من الديون.
 .5تنمية مهارات �أفراد املجتمع ملعاجلة امل�شكالت النا�شئة عن الديون بالأ�سلوب الأمثل.
وعلى القارئ الكرمي التفاعل بالدعم املادي واملعنوي ،وامل�شاركة يف هذه الربامج التوعوية
املفيدة .وميكنك الدخول على املوقع الإلكرتوين www.loanstreatment.org
وملزيد من اال�ستف�سار ميكنك التوا�صل على العنوان التايل:
 6957الطريق الدائري ال�شرقي القد�س وحدة رقم ()1
الريا�ض  2651 13214اململكة العربية ال�سعودية
هاتف )012770195( :فاك�س)012485607( :
�إن نه�ضة املجتمع اخلريي واملدين بامل�شاركة يف ابتكار احللول وقيادة الر�أي العام لتحمل
م�سئولياته جتاه نف�سه هو غر�ض املركز الدائم عرب م�أ�س�سة احللول وتطوع اجلميع.
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