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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني، نبينا حممد وعلى 
ي�م  اإىل  باإح�شان  تبعهم  املحجلني، ومن  الّغر  الطاهرين، وعلى �شحابته  الطيبني  بيته  اآل 

الدين، اأما بعد...

ِبامْلَْعُروِف  َواأََمُروا  َكاَة  الزَّ َواآَتُ�ا  اَلَة  ال�شَّ اأََقاُم�ا  اْلأَْر�ِس  ِف  اُهْم  نَّ َمكَّ اإِْن  ِذيَن  تعاىل: {الَّ قال 
ِ َعاِقَبُة اْلأُُم�ِر} �ش�رة احلج )41(. َوَنَهْ�ا َعِن امْلُْنَكِر َوهلِلَّ

ومن الأمر باملعروف الذي تق�م به م�ؤ�ش�شة الأمرية العن�د بنت عبدالعزيز بن م�شاعد بن 
جل�ي اآل �شع�د اخلريية نح� جمتمعها ال�شع�دي؛ ه� تلم�س حاجاته ال�شرورية والتح�شينية 
ومنها م�شكلة الدي�ن ال�شخ�شية التي بلغت 330 مليار ريال �شع�دي، ذهب 85 ف املائة منها 
ف اإنفاق ا�شتهالكي اأ�شا�س اأو تفاخري اأو امل�شاربة غري الر�شيدة لغر�س الرثاء ال�شريع ف 

الأ�شهم وامل�شاهمات العقارية. 

اإن اخلطاأ لي�س ه� ال�ق�ع ف امل�شكلة، بل اخلطاأ الكبري ه� اإنكارها؛ لذا علينا العرتاف بها 
ثم التفكري جديًا ف ابتكار احلل�ل على ال�شعيد ال�طني العام مب�ؤ�ش�شاته املخت�شة والقطاع 
اخلا�س والفرد الذي يتحمل العبء الأكرب ك�نه قادرًا باإذن اهلل على �شناعة الأمل ومن ثم 

ال�شعادة لبيته.
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ي�شاحبها  بامل�شكلة،  املعنيني  اإليها  دعت  كربى  ندوة  بعقد  ب�اجبها  امل�ؤ�ش�شة  قامت  وقد 
تدريبية وخطب وعظية  ودورات  ور�س عمل  ومنها  ال�عي،  ن�شر  تركز على  اأخرى  فعاليات 
 »250.000« منها  طبع  كتيبات  واإعداد  مقروء  �شحفي  ون�شر  تلفزي�نية  ح�ارية  وبرامج 
ن�شخة ح�ت ثالث درا�شات خمتارة كتب فيها الأ�شتاذ نبيل بن عبداهلل املبارك عن حجم 
امل�شكلة، والدكت�ر �شامي ال�ش�يلم عن اأ�شباب امل�شكلة ثم الدكت�ر ي��شف بن عثمان احلزمي 

عن احلل�ل.

عبدالعزيز  بنت  العن�د  الأمرية  ال�الدة  ل�شم�  ويغفر  يرحم  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�شاأل 
املجتمع  خريها  فعم  ال�شتثمارية،  باأوقافها  اهلل  نفع  التي  اآل �شع�د  جل�ي  بن  م�شاعد  بن 
امللكي  ال�شم�  امل�ؤ�ش�شة اخلريية �شاحب  اأمناء  املث�بة لرئي�س جمل�س  واأن يجزل  ال�شع�دي، 

الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز واإخ�انه واأع�شاء جمل�س الأمناء الكرام. 
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حجم امل�شكلة
من م�شادر خمتلفة ف مقدمتها ال�شركة ال�شع�دية للمعل�مات الئتمانية »�شمة« وت�شريحات 
مديرها نبيل بن عبداهلل املبارك نقدم هنا عددًا من الإح�شاءات واملعل�مات التي تك�شف 

عن حجم امل�شكلة وتاأثرياتها على احلا�شر وامل�شتقبل. 

تاأثريات الديون على املواطنني يف امل�شتقبل*
ت�شري اإح�شائيات �شمة ف فرباير من العام 2010م اأن ن�شبة القرو�س املتعرثة بلغت 1.2 
الإقرا�س  اإجمايل  يبلغ  فيما  ككل،  للقطاعات  املائة  ف  و1.4  امل�شرف،  للقطاع  املائة  ف 
امل�شرف  للقطاع  الإقرا�س  قيمة  واإجمايل  ريال،  مليار   202.8 امل�شرف  للقطاع  بالن�شبة 
والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال، فيما و�شلت قيمة املبالغ املتعرثة 2.4 مليار ريال، و 
جزءا كبريا من م�شكلة التعرث تع�د اإىل انعدام ثقافة الئتمان، وكيفية التعامل مع التم�يل، 
فح�شب الأرقام يت�شح ا�شتمرار �شحالة تلك الثقافة واعتماد املجتمع على القرو�س ف �شد 
احتياجاتهم التي اعترب اأن جزءا كبريا منها لي�شت اأ�شا�شية، بل احتياجات ا�شتهالكية لبد 
اأطماع جمع  اأن �شريحة كبرية من املجتمع اجنرفت ف فرتات م�شت وراء  من العرتاف 
اأفراد  من  كبري  وا�شتعان عدد  العقار،  ثم  ومن  الأ�شهم،  �شريعة من خالل  بطرق  الأم�ال 
املجتمع بالقرو�س للدخ�ل ف تلك ال�شتثمارات، دون النظر اإىل املخاطر التي قد ت�شكلها 

تلك القرو�س على الفرد واملجتمع.
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اأن يعي متى يقرت�س ومتى ل يقرت�س،  اأن على كل فرد  من خالل جتربتنا ف �شمة، نرى 
ل  احلاجة،  اأ�ش�س  وفق  ومنطقية،  �شليمة،  بطريقة  له  التخطيط  مت  اإذا  نعمة  فالقرتا�س 
اإذا اجنرف الفرد نح� القرتا�س دون الأخذ بعني  الرغبة. وهذه النعمة تتح�ل اإىل نقمة 
العتبار التبعات املرتتبة. ونكاد جنزم ف �شمة ومن خالل معل�مات دقيقة اأن من لديه اأكرث 
من ثالثة قرو�س فلديه م�شكلة فقد وقفنا على حالت ف �شمة ممن لديهم ح�ايل الت�شعة 
اأننا فعاًل بحاجة ما�شة  اأن هناك ت�شعة قرو�س! جلها ا�شتهالكية! وهذا ي�ؤكد  اأي  تعرثات! 

لت�عية املجتمع ف هذا اجلانب.

 *امل�سدر لقاء مع نبيل املبارك – جريدة املدينة – مايو 2010م 
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4.8 مليون �شعودي يقرت�شون 312 مليار ريال يف 2007
قبل  من  املمن�حة  ال�شتهالكية  ال�شخ�شية  القرو�س  حجم  اأن  عن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
قطاع  من  كبري  وجزء  احلك�مي  القطاع  با�شتثناء  التق�شيط  وقطاع  امل�شرف  القطاع 
ال�شيارات قد بلغ ح�شب تقديرات الدرا�شة ف عام 2006 نح� 290 مليار ريال، 182 مليارًا 
من القطاع امل�شرف و 108 مليارات من قطاع التق�شيط، م�زعة على اأكرث من 4.8 ملي�ن 

م�اطن وم�اطنة. 

واأفادت الدرا�شة اأن حجم القرو�س من القطاع امل�شرف ارتفع ف مت�ز )ي�لي�( من عام 
2007 اإىل 197 مليارا، وو�شل اإجمايل ما قدم من قرو�س من قبل قطاع التق�شيط نح� 115 

مليار ريال، ومن ثم فاإن الإجمايل يبلغ 312 مليار ريال. 

واأو�شحت الدرا�شة التي اأعدها نبيل املبارك، اأن عدد امل�اطنني احلا�شلني على ت�شهيالت 
مبختلف اأن�اعها بلغ نح� 4.8 ملي�ن م�اطن وم�اطنة، وه� رقم ميثل نح� 99 ف املائة من 
عدد امل�اطنني القابلني للح�ش�ل على قرو�س �شخ�شية )دخل�ا �ش�ق العمل(، اإ�شافة اإىل اأن 
هذه الزيادة جاءت منذ عام 2003 وحتى عام 2006 ب�شكل مت�شارع، اإىل جانب وج�د نح� 
461 األف مقيم حا�شل على مت�يل من قبل القطاع امل�شرف حمليا، ف ظاهرة تعد متنامية 

ف القت�شاد ال�شع�دي. 
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الت�شهيالت  مع  التعاطي  حيث  من  الأفراد  لدى  ال�عي  اأهمية  على  الدرا�شة  و�شددت 
والقرو�س، م�ؤكدة اأنها ذات تاأثري حقيقي ف ال�شتقرار الأ�شري الجتماعي، واأنها قد تدخل 
التعاطي مع  للمملكة ف حال عدم القدرة على  العام  اإىل م�شت�ى الأمن  ف مراحل لحقة 
الدي�ن والتي هي مر�شحة للزيادة ب�شكل كبري من م�شادر داخل وخارج القطاع امل�شرف 
حيث من املحتمل اأن ت�شجل الدي�ن املتعرثة داخل القطاع امل�شرف اأكرث من 5 ف املائة اإىل 

7 ف املائة قبل نهاية العام اجلاري. 

واأ�شارت الدرا�شة التي اأعدها نبيل بن عبداهلل املبارك اأن مت��شط الدي�ن على الأفراد يبلغ 
ما بني 60 األف ريال اإىل 100 األف ريال، بالنظر اإىل عاملني الأول مت��شط عدد العاملني 
ف القطاع احلك�مي يبلغ 1.5 ملي�ن م�ظف، وهي حقيقة تبني م�شت�ى الدخل لهذه الفئة 
بحكم املعرفة مب�شت�يات الرواتب احلك�مية )حمدد اأول رئي�شي(. والعامل الثاين الثقافة 
الدخارية وال�شتثمارية لأفراد امل�اطنني ويدل على ذلك الكيفية التي تعامل بها مع �ش�ق 
الأ�شهم ف ال�شن�ات الثالث املا�شية، وبالتايل على طبيعة الطبقة امل�شتهدفة لأعمال التم�يل 

ال�شتهالكي. 

بيانات  قاعدة  ف  امل�شجلني  العمالء  عدد  خالل  من  الدرا�شة  ح�شب  الأرقام  هذه  وتاأتي 
متثل  واإمنا  القطاعات  كل  متثل  ل  التي  »�شمة«،  الئتمانية  للمعل�مات  ال�شع�دية  ال�شركة 
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القطاع امل�شرف ب�شكل خا�س وجزء من القطاعات الأخرى التي ان�شمت ب�شكل اختياري 
لإدراكها اأهمية الن�شمام ف حماية احلق�ق كخط دفاع اأول واآلية م�شبقة لإدارة املخاطر، 
الفنية  متطلباته  مع  وتت�افق  الن�شمام  ف  ترغب  �شركة  لأي  مفت�حة  الع�ش�ية  اأن  علما 

والإدارة والنظامية(. 

الن�شاطات القت�شادية  ب�شكل مبا�شر ف  ي�ؤثر  اأو تراجعه  التم�يل  اأن من�  الدرا�شة  واأكدت 
احلك�مية  التم�يل  �شناديق  بعيد  وقت  منذ  اأوجدت  الدولة  واأن  اأدائها،  على  وينعك�س 
للم�شاعدة على حتقيق الأهداف التنم�ية امل��ش�عة ح�شب خطط التنمية، ومنها �شناديق 
مت�يل الإ�شكان، و�شناديق مت�يل ال�شناعة و�شناديق مت�يل الزراعة، اإ�شافة اإىل ت�شجيعها 
للقطاع امل�شرف على القيام بدور م�از مع الدور الذي تلعبه ال�شناديق التم�يلية احلك�مية. 

تدخل  �شيا�شات  يتطلب  ومل  و�شهاًل  وا�شحًا  كان  اململكة  ف  التم�يل  بدايات  اأن  واأو�شحت 
اأن حجم التم�يل  اإىل  وا�شحة نظرا لب�شاطة وو�ش�ح الأرقام ح�ل عمليات التم�يل، لفتة 
العام  نهاية  ف  يتجاوز  مل  احلك�مي  التم�يل  قطاع  من  النقد  م�ؤ�ش�شة  اإح�شائيات  ح�شب 
املايل 2005م 120.9 مليار ريال مقابل 167.2 مليار ريال ف العام 1987 وبن�شبة تراجع 
بلغت 38.3 ف املائة نتيجة الدور الكبري الذي اأ�شبح يلعبه القطاع اخلا�س كم�لد للتم�يل 
الالزم وه� الت�جه والنهج الذي يتما�شي مع اخلطط اخلم�شية للدولة وبرامج اخل�شخ�شة. 
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املحلي  القت�شاد  ال�شي�لة ف  اأحجام  املطرد ف  النم�  وبالتزامن مع  اأنه  الدرا�شة  واأفادت 
ت�شاعف حجم التم�يل من 320 مليار ريال ف عام 2000م اإىل اأكرث من 660 مليار ريال ف 
نهاية عام 2006م، وارتفعت ف مت�ز )ي�لي�( من عام 2007 اإىل 700 مليار ريال، م�شرية 
اإىل اأن الفرتة منذ بداية الألفية الثالثة �شهدت تغريات مهمة ت�ؤكد احلاجة اإىل مزيد من 
الدرا�شات واملراجعات ملا جرى خالل الأع�ام ال�شتة املا�شية والتي �شكلت حتى الآن معامل 
طفرة جديدة ثالثة تختلف ف معطياتها ونتائجها امل�شتقبلية عن نتائج الطفرات ال�شابقة 
للمملكة، الأمر الذي يعترب م�ؤ�شرا على وج�د خلل هيكلي ف ك�ن اأن التم�يل ال�شتهالكي 

يزداد مبعدلت اأكرث من معدلت زيادة م�شت�يات ال�شي�لة. 

عن  وخمتلفة  جديدة  روؤية  ذات  للتم�يل  اقت�شادية  اإدارة  وج�د  باأهمية  الدرا�شة  وطالبت 
ال��شائل ال�شابقة لعدد كبري من الأ�شباب اأهمها: الطم�ح الكبري لأهداف التنمية، الظروف 
املدى  على  الطاقة  قطاعات  يخ�س  فيما  العاملية  الت�جهات  الإقليمية،  وبالأخ�س  الدولية 
البعيد والذي ه� حجر الزاوية لقت�شاد اململكة حتى الآن، التخ�شي�س والذي ه� نهج متفق 
القطاع  يلعبه  اأ�شبح  الذي  الدور  تنفيذه،  اأ�شل�ب  على  الختالف  رغم  ا�شرتاتيجيا،  عليه 
اخلا�س، الت��شع الكبري ف القطاع املايل والذي تعي�شه اململكة لأول مرة، بعد اأن كان مغلقا 
للمناف�شة  القطاعات  من  العديد  وفتح  العاملية،  التجارة  ملنظمة  اململكة  ان�شمام  متامًا، 
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تدريجيًا،  يفتح  �ش�ف  اململكة  مع  املنظمة  اتفاقية  ح�شب  والذي  املايل،  القطاع  وبالذات 
الثقافة الدخارية وال�شتثمارية للمجتمع والأ�شر وهي بحد ذاتها حتد م�شتقل بذاته. حتد 
اأمام املجتمع والدولة لقيادة الت�جهات الفردية ب�شكل منهجي حتى ميكن ربط الت�جهات 

الكلية بالقت�شاد اجلزئي واآليات عمله. 

البنوك والتمويل 
ت�شري الدرا�شة اإىل اأنه ي�جد ف اململكة الآن نح� 12 بنكا جتاريا حمليا معظمها ف قطاع 
مت�يل الأفراد. وقد بلغ التم�يل املعطى من قبل تلك البن�ك منذ عام 2000م وحتى نهاية 
عام 2006م اأكرث من 300 مليار ريال كقرو�س ا�شتهالكية، بلغ املمن�ح ف عام 2006م وحده 

ما يزيد على 188 مليار ريال. 

التو�سع القت�سادي واآثاره 
ب�شكل  املايل  والقطاع  ب�شكل عام  الن�شاط القت�شادي  الكبري ف  الت��شع  الدرا�شة  لحظت 
ف  وتاأثريًا  ح�شا�شية  واأكرثها  القطاعات  واأهم  اأعقد  من  اأنه  معتربة  اململكة،  ف  خا�س 
ال�شتقرار القت�شادي لأي بلد. واأفادت اأنه بالنظر اإىل ك�ن التم�يل والذي يعترب اأهم ركائز 
العمليات املالية امل�جهة للن�شاطات القت�شادية وذا دور مهم ف حتريك العجلة القت�شادية 
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فقد  قطاع.  كل  ف  امل�ج�دة  الطلب  ون�شب  الت�شريعات  طبيعة  ح�شب  املختلفة  للن�شاطات 
درجت الكثري من ال�شيا�شات النقدية على ا�شتخدام التم�يل كاأداة من الأدوات املهمة ف 
اإدارة دفة القت�شاد عر�شا وطلبًا بهدف احلد من الت�شخم اإن وجدت دلئل ظه�ره اأو تالف 
اأدوات  جملة  من  واحدة  اأداة  وهي  القت�شادية.  الرتاخي  عالمات  بداأت  حال  ف  الك�شاد 
اإدارة  ت�شتطيع من خاللها  املالية والنقدية حتى  ال�شيا�شات  تت�افر لدى م�ش�ؤويل  اأن  يجب 
القت�شاد بكفاءة وتناغم وا�شح و�شليم مع باقي ال�شيا�شات، بحيث ل تطغى �شيا�شة على 

اأخرى اأو اأن ت�جه اإحداهما الأخرى للعمل على حتقيق اأهدافها. 

وهنا اعتربت الدرا�شة اأنه ومع الت��شع الذي �شهدناه ون�شهده ب�شكل عام للقطاع اخلا�س ومع 
عدم وج�د اأجهزة ذات كفاءة عالية من قبل القطاع احلك�مي للمتابعة واتخاذ الإجراءات 
الحرتازية ال�شرورية فاإن ذلك قد يك�ن م�ؤ�شرا على �شرورة التحرك، لالإ�شراع ف اإمتام 

بناء الهياكل الرئي�شة حتى تك�ن لدينا بيئة مت�يلية �شليمة. 
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التمويل.. اأهداف وواقع 
يق�ل نبيل مبارك ف درا�شته القت�شادية اإن التم�يل ه� ع�شب القت�شادات احلديثة وه� 
حمرك رئي�شي لها، وه� �شالح ذو حدين ول بد له من اإدارة واعية على امل�شت�ى الكلي وعلى 
امل�شت�ى اجلزئي. وتتطلب بح�شب الدرا�شة اإدارة التم�يل على امل�شت�ى الكلي حتقيق اأهداف 
تتناغم مع خطط واأهداف النم� امل��ش�عة لالقت�شاد ككل، واإل كانت عائقًا اأو م�ؤخرًا لكثري 

من اأهداف التنمية امل�شتدامة والتي ر�شدت ف اخلطة اخلم�شية الثامنة. 

البن�ك خالل الأربعني �شنة املا�شية والتي و�شفته  واأبرزت الدرا�شة الدور الذي قامت به 
بالدور احلي�ي والرئي�شي ف حتقيق اأهداف التنمية من خالل عالقة تكاملية مع القطاع 
دفة  قيادة  ف  كاأداة  ممتازا  ثنائيا  و�شكال  احلك�مي  التم�يل  �شناديق  وبالذات  احلك�مي 
القت�شاد ال�شع�دي. اإل اأن ما كان منا�شبا ف ال�شابق قد ل يك�ن منا�شبًا للحا�شر. بحكم 
على  ي�شاعده  خا�س  ن�ع  من  دعم  اإىل  امل�شرف  القطاع  يحتاج  وبالتايل  التغريات،  وج�د 

ت�جيه التم�يل اأكرث فاأكرث اإىل القطاعات املنتجة وذات القيمة امل�شافة. 
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تراجع القرو�ض الإنتاجية ل�سالح ال�ستهالكية 
التم�يل كما ه� معروف اأن�اع، وت�شنيفه يعتمد على اأهداف التم�يل، وبالتايل وبح�شب وج�د 
قيمة م�شافة اأول، فاإن هناك ت�شنيف القرو�س اإىل قرو�س اإنتاجية وقرو�س ا�شتهالكية، 
وح�شب الإح�شائيات املت�افرة منذ العام 1998 وحتى 2004م تبني اأن هناك تراجع وا�شح 

ف ن�شبة القرو�س الإنتاجية ل�شالح القرو�س ال�شتهالكية. 

القرو�س  تاأثري  اأن  علمنا  ما  اإذا  جيدًا  يك�ن  ل  قد  اأمر  ذلك  اأن  اأفادت  الدرا�شة  لكن 
ال�شتهالكية على ن�شب الت�شخم وم�شت�يات املعي�شة وزيادة م�شت�ى دي�ن الأفراد وتاأثرياتها 
ف ال�شتقرار الأ�شري وال�شلم الجتماعي مع وج�د م�شت�يات مت�ا�شعة من الثقافة الفردية 

للتعاطي مع الدخار وال�شتثمار.

وقد كانت ن�شب النم� ف هذه القرو�س ال�شتهالكية على وجه التحديد – وفقًا للدرا�شة- 
من عام 2000 وحتى عام 2006 قد بلغت اأكرث من 86 ف املائة مت��شط النم� ال�شن�ي. وقد 
العٌم�لت  واأ�شعار  النم� الكبري وعلى راأ�شها �ش�ق الأ�شهم  اأ�شباب كثرية لهذا  كانت هناك 
املتدنية نتيجة الرتاجع ف اأ�شعار الفائدة الأمريكية والتي و�شلت اإىل م�شت�يات مل ن�شاهدها 
منذ اأكرث من 40 �شنة ف ال�ش�ق الأمريكية عندما و�شلت اإىل نح� 1 ف املائة فقط بهدف 
اخلروج من حالة الك�شاد التي كان يعي�شها القت�شاد الأمريكي، وبحكم الرتابط بني الريال 
والدولر. كذلك وب�شبب عدم وج�د حمفزات لت�جه القطاع امل�شرف للقرو�س ذات القيمة 
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امل�شافة لالقت�شاد واأهمها اآليات حفظ احلق�ق مثل الرهن العقاري حيث ل ت�جد هيئة اأو 
اآليات حفظ  وكذلك �شعف   ،)Mortgage Register( الره�نات ت�شجيل  اأو مكتب  �شركة 
احلق�ق من قبل النظام الق�شائي، وعلى العك�س من ذلك ف حالة القرو�س ال�شتهالكية 
اأن  الت�قعات وف غفلة من اجلميع وجدنا  والتي حققت من� كما قلنا فاق  الراتب  ب�شمان 
ال�شتهالكي  القرتا�س  اأن�اع  تعددت  واإن  باأخرى  اأو  بطريقة  مقرت�شني  امل�اطنني  معظم 
حتت العديد من امل�شميات. ولكن احلقيقة اأن كل تلك القرو�س م�شاهدة وم�شجلة وقد قامت 
الت��شع ف  للحد من  تعميم  باإ�شدار  )اأكت�بر( من عام 2005م  الأول  ت�شرين  امل�ؤ�ش�شة ف 

القرو�س ال�شتهالكية وب�شكل ا�شتباقي. 

اأن  على  ت�شاعد  �شليمة  اإقرا�س  بيئة  مك�نات  ف  نق�شا  هناك  اإن  الق�ل  ميكن  وبالتايل 
ال�شتهالكية.  القرو�س  ولي�شت  املنتجة  للقرو�س  اخلطط  ح�شب  التم�يل  جهات  ت�جه 
فيما  الكاملة.  ال�ش�رة  تعك�س  اأن  ت�شتطيع  تكتمل حتى  ولكنها مل  البيانات م�ج�دة  قاعدة 
الق�شائي  النظام  ونقله وكذلك �شعف  ت�شجيله  واآليات  العقاري  الرهن  يعترب غياب نظام 
التم�يل  )حجم  حك�مية  كانت  �ش�اء  التم�يل  جهات  اأمام  املع�قات  اأهم  اأحد  املتخ�ش�س 
الأم�ال  اإجمايل  املائة من  الأعمال ميثل فقط 5 ف  لقطاع  ال�شناديق احلك�مية  قبل  من 
املر�ش�دة لدعم املن�شاآت ال�شغرية واملت��شطة والقطاعات املهنية( اأو خا�شة. وبالتايل كان 

الت�جه للتم�يل ال�شتهالكي ب�شمان الراتب. 
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م�سادر القرو�ض يف اململكة 
م�شادر الإقرا�س امل�ج�دة ف اململكة متعددة، واأ�شبحت اأكرث تعددا مع مرور ال�قت وت�شعب 
ال�شع�دي.  القت�شاد  واعدة ف  ا�شتثمارية  ترى فر�شا  بداأت  والتي  القت�شادية،  القن�ات 
ولكن ق�شية التم�يل تعترب ح�شا�شة بالن�شبة لالقت�شاد بحيث يجب ربط امل��ش�ع باأدوات 
لدفة  ال�شليمة  الإدارة  بهدف  ولكن  واملنع  ال�شماح  بهدف  لي�س  �شارمة  ورقابة  اإ�شراف 
التم�يل  م�شادر  واأهم  واملالية.  النقدية  ال�شيا�شة  اأدوات  من  اأداة  ي�شكل  الذي  القت�شاد 

املت�افرة ف اململكة هي: 

1. القطاع امل�سريف الأجنبي 

بداأت  اأربعة  منها  اململكة  ف  فروع  بفتح  لها  الرتخي�س  مت  اأجنية  بن�ك  ع�شرة  وهناك 
-وفقًا  اجلديدة  امل�شارف  تلك  ت�شكل  و�ش�ف  عام.  من  اأكرث  منذ  اململكة  ف  عملياتها 
للدرا�شة- حتديا حقيقيا وبالتايل فاإن املناف�شة على اإغراء العمالء الأفراد للح�ش�ل على 
اأن العديد من البن�ك الأجنبية والتي تتخذ من دول  اأكرب. كما  مت�يل جديد �ش�ف تك�ن 
اخلليج املجاورة مقرًا لها، لديها و�شائلها ف ال�ل�ج اإىل ال�ش�ق ال�شع�دية حتى فيما يخ�س 

الأفراد، وهي ف زيادة م�شتمرة. 
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2. قطاع التاأجري املنتهي بالتملك 

ب�شكل  ينم�  القطاع  هذا  اأن  م��شحة  بالتملك  املنتهي  التاأجري  قطاع  الدرا�شة  ا�شتعر�شت 
كبري، كما اأنه قطاع م�شتقل متثله عدد قليل من ال�شركات - اأكرث من ع�شر - ف حني بداأت 
الت�شجيع على  كن�ع من  ب�شكل كبري  تقدمي هذه اخلدمة  التجارية ف  العديد من اجلهات 
من  جزءا  ذلك  اعتبار  اإىل  اإ�شافة  ال�شيارات،  قطاع  وبالأخ�س  مبيعاتها،  ف  اأكرب  زيادة 

اأعمال عدد من ال�شركات خارج هذا القطاع. 

3. قطاع التق�سيط 

وبح�شب الدرا�شة فاإن قطاع التق�شيط ميثله حاليًا نح� 60 �شركة على م�شت�ى الريا�س فقط 
وفقًا مل�شادر وزارة التجارة، عدا املناطق الأخرى، ه� قطاع ميثل حتديا حقيقيا لالقت�شاد 
ال�شع�دي حيث ل يخ�شع لأي معايري اأو اإ�شراف ورقابة. وف نف�س ال�قت ينم� ب�شكل مطرد 

نتيجة عدم خ�ش�عه لأي �ش�ابط.

وافرت�شت الدرا�شة وج�د نح� 100 �شركة تق�شيط ف الريا�س وحدها خالل الفرتة املقبلة 
)قبل نهاية العام(، اإىل جانب وج�د نف�س العدد ف جدة والدمام دون ح�شاب باقي مناطق 
اململكة  داخل  تق�شيط  �شركة   300 نح�  وج�د  يعني  فهذا  ومتعددة.  وا�شعة  وهي  اململكة 

باأحجام اأعمال خمتلفة. 
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وطالبت الدرا�شة باإيجاد حل وب�شكل عاجل ل��شع �شركات التق�شيط التي تنم� ب�شكل كبري 
خارج اأي تنظيم اأو رقابة، معتربة اأن التم�يل يحتاج دائما اإىل اإ�شراف ورقابة للت�جيه مبا 
يتالءم مع ال�شيا�شات العامة لأن تركة يعني تبعات معنية ونتائج على القت�شاد الكلي وعلى 
القت�شاد اجلزئي-ال�شتثمار والدخار، وعلى املجتمع الذي ه� بحاجة اإىل اأن يك�ن حمميا 
من قبل الدولة حفظًا للحق�ق وحتقيق للعدالة وهنا ندخل ف ق�شية خلق النق�د التي ت�شببها 

عمليات الإقرا�س )101 اقت�شاد(. 

للمعل�مات  ال�شع�دية  ال�شركة  ف  الأع�شاء  ال�شركات  عن  املت�افرة  املعل�مات  وبح�شب 
الئتمانية )�شمة( فاإن مت��شط عدد عمالء �شركة واحدة فقط قد يزيد على 35 األف عميل. 
ال�شركات  من  عميل  األف   15 حدود  ف  ه�  �شركة  كل  عمالء  عدد  مت��شط  اأن  وبافرتا�س 
تلك  مع  يتعامل�ن  عميل  األف   900 لدينا  اأن  يعني  ذلك  فاإن  �شركة،   60 وهي  املرخ�شة 
ال�شركات ف الريا�س فقط. وبافرتا�س اأي�شا اأن مت��شط القرو�س املمن�حة من قبل تلك 
ال�شركات وبحكم اأن معظمها ل مينح نقدا ولكن تبيع �شيارات اأو معدات )بهدف الت�افق مع 
ال�شريعة(، وبحكم اأن مت��شط اأ�شعار ال�شيارات ل يقل عن 80 األف ريال لل�شيارة ال�احدة مع 
العم�لت والر�ش�م الإدارية من قبل �شركة التق�شيط. فاإن النتيجة هي اأن 900 األف عميل ف 
الريا�س فقط عليهم دي�ن لتلك ال�شركات مبا ي�شل اإىل نح� 72 مليار ريال. علما اأن هناك 
حالت واقعية كان �شعر ال�شيارة النقدي ل يتجاوز 70 األف ريال �شددت على اأق�شاط جتاوز 

جمم�عها 147 األف ريال ومبا يتجاوز ال�شعف!! 
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4. قطاع التمويل العقاري 

اأ�شارت الدرا�شة اإىل وج�د عدد من �شركات التم�يل العقاري كلها حتت التاأ�شي�س ك�شركات 
مت�يل بروؤو�س اأم�ال تف�ق املليار لكل واحدة، وهناك عدد من رجال الأعمال يعمل�ن على 
تاأ�شي�س �شركات م�شابهة، ولكنها ل تخ�شع لأي اإ�شراف رقابة اإل على تلك ال�شركات التي 

متتلكها بن�ك اأو ت�شارك ف ملكيتها بن�ك. 

وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن التم�يل اأمر �شروري ول يعترب اأمرا �شلبيا، ف حال كانت البيئة 
املحيطة كاملة الت�شريعات والركائز التي ت�شاعد على تعظيم الف�ائد واحلد من ال�شلبيات. 
م�شرية اإىل اأننا اأمام حتد حقيقي ف اإكمال البيئة التنظيمية الالزمة للتعاطي مع التم�يل 
بحرفية كاملة ت�شاعد على احلماية وعلى حفظ احلق�ق وعلى تط�ير اأدوات اإدارة املخاطر 

الئتمانية والتم�يلية ب�شكل علمي ومنهجي. 

   Credit Bureauوم�حدة متكاملة  معل�مات  قاعدة  وج�د  البيئة  تلك  مك�نات  اأهم  ومن 
الأفراد  على  اللتزامات  حجم  عن  املنا�شب  ال�قت  ف  كاملة  �ش�رة  اإعطاء  ت�شتطيع 
وال�شركات وتك�ن حلقة ال��شل بني اجلهات التم�يلية والعمالء وكذلك مع القطاع احلك�مي 
الذي ميثل الرقابة والإ�شراف ور�شم ال�شيا�شات املالية والنقدية. كذلك �شرورة وج�د مكتب 
اأو �شركة اأو هيئة لت�شجيل الره�نات املنق�لة وغري املنق�لة Mortgage Register. من حيث 
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اإعطاء اجلهات  للم�شاعدة على  املنق�لت  واملعدات وغريها من  الآلت  الت�شجيل مثل  اآلية 
وامل�شاريع  واملهند�شني  لالأطباء  كقرو�س  املهنية  للقرو�س  التم�يل  على  القدرة  التم�يلية 
وميكن  املتقدمة.  الدول  معظم  ف  بها  معم�ل  اآلية  وهي   .)SME’s( واملت��شطة  ال�شغرية 
التحتية  البنية  ل�ج�د  نظرا  الدور  بهذا  القيام  الئتمانية  للمعل�مات  ال�شع�دية  لل�شركة 
التقنيات احلديثة ف  وا�شتخدام  املم�لة  مع اجلهات  الربط  على  الفنية  وقدرتها  الالزمة 
ت�شجيل الرهن ونقله وحتديثه ب�شكل تقني بحت. وكذلك ي�شاعدها على القيام بهذا الدور 

ك�ن ملكيتها من قبل القطاع امل�شرف بالت�شاوي. 

يقل  ل  م��ش�ع  على  ال�ش�ء  ت�شليط  الباحث  بح�شب  الدرا�شة  اإليه  تهدف  ما  �شمن  ومن 
اأ�شعار،  وارتفاع  ت�شخم  من  ال�طني  باقت�شادنا  حتيط  التي  املخاطر  معظم  عن  اأهمية 
من  املمن�ح  الئتمان  اإىل  بالإ�شافة  والرقابة  الإ�شراف  نطاق  خارج  الئتمان  ق�شية  وهي 
عامل  ي�شكل  ما  بقدر  الئتمان  اأ�شبح  القطاع حيث  لهذا  امل�شتقبلية  والت�جهات  امل�شارف 
دعم لالقت�شاد قد يك�ن عامل عدم ا�شتقرار اإذا مل يكن حمك�ما باآليات و�ش�ابط ت�شاعد 

على اإدارته ب�شكل اقت�شادي ومهني.

 http://www.aleqt.com/2007/09/22/article_109289.html امل�سدر:�سحيفة القت�سادية
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اأ�شباب امل�شكلة
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اأ�شباب امل�شكلة

املجتمع اال�شتهالكي
ويعرب  الب�شرية،  املجتمعات  قدم  قدمية  ظاهرة   )consumerism( ال�شتهالكية  النزعة 
عنها بالرتف والإ�شراف والتبذير. وقد كانت م�ج�دة ف املجتمع اجلاهلي حني بعث النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم، وه� ما اأ�شار اإليه ق�له تعاىل حكاية عن بع�س رم�ز اجلاهلية: »يق�ل 
اأهلكُت ماًل لبدًا«، فه� يتفاخر باأنه اأهلك املال ف اأن�اع املتع واملظاهر الجتماعية، وهذا ه� 
ال�شتهالك التفاخري )conspicuous consumption( املبدد للرثوة. وقد �شدد القراآن 
ف ا�شتنكار هذه الظاهرة والتحذير من هذا ال�شل�ك ف اآيات متعددة. ويالحظ اأن معظم 
هذه الآيات نزلت ف العهد املكي، مما يدل على اأن عالج هذه امل�شكلة من الق�شايا الكلية 
اإىل  التاأجيل  التي تقبل  التفا�شيل اجلزئية  الإ�شالمي، ولي�س من  والأ�شا�شية ف القت�شاد 

العهد املدين.
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 تبديد الرثوة
القت�شاد  ثم تدمري  املال ومن  الرثوة و�شياع  تبديد  التفاخري ه�  الإنفاق  اأبرز م�شكالت 
على  الجتماعي  والتف�ق  املنزلة  اإبراز  ه�  الإنفاق  هذا  من  املق�ش�د  اأن  وذلك  واملجتمع. 
الآخرين، فاإذا اأنفق الآخرون اأي�شًا رجع ال��شع الن�شبي اإىل ما كان عليه، لكن بعد خ�شارة 
الإنفاق الذي مل يحقق الهدف منه. فالإنفاق التفاخري واملظهري لعبة خا�شرة لأن الإنفاق 
اجلميع،  اأنفق  فاإذا  الن�شبي،  التف�ق  واإمنا  الأ�شا�شية،  احلاجات  اإ�شباع  مق�ش�ده  لي�س 
ويدرك  املدي�نية.  وارتفاع  الرثوة  م�شت�ى  انخفا�س  مع  لكن  ه�،  كما  الن�شبي  ال��شع  بقي 
القت�شادي�ن الأ�شرار الكبرية لهذا ال�شل�ك الجتماعي، ومع التحذيرات املتكررة لكن تظل 

النزعة ال�شتهالكية غالبة. فما اأهم الأ�شباب وراء هذه الظاهرة؟
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 البحث عن ال�شعادة
من�شاأ النزعة ال�شتهالكية يبداأ من البحث عن ال�شعادة. فاجلديد له لذة، وهذه اللذة قد 
ت�هم املرء اأنها هي ال�شعادة التي ين�شدها ويطلبها. ولكن لذة اجلديد تت�شاءل وت�شمحل مع 
ال�قت، فيجد املرء نف�شه يبحث مرة اأخرى عن ال�شعادة، فيتجه اإىل ال�شراء ثانية، وهكذا. 
وكلما ازدادت النزعة ال�شتهالكية، ا�شتدت احلاجة للبحث عن ال�شعادة، في�شبح حال املرء 

كمن ي�شرب من البحر: ل يزيده ال�شرب اإل ظماأً.

والرب  اخلري  وعمل  الإميان  ف  بل  املادي،  ال�شتهالك  ف  لي�شت  احلقيقية  ال�شعادة  لكن 
لذة  عن  املرء  يغني  ما  والر�شا  الطماأنينة  من  ي�رث  فالإميان  اخللق.  اإىل  والإح�شان 
ال�شتهالك. وهذا ما يدل عليه ما ورد ف احلديث من  اأن   رجال  كان ياأكل اأكال كثريًا فاأ�شلم، 
ياأكل ف معّي  »اإن امل�ؤمن  للنبي   �شلى اهلل عليه و�شلم فقال:  ياأكل قليال، فُذكر ذلك  فكان 
واأقل  اإميانًا  اأقل  الإن�شان  كان  فكلما  عليه.  متفق  اأمعاء«  �شبعة  ياأكل ف  الكافر  واإن  واحد، 
�شع�رًا بالر�شا، كلما كان ميله لال�شتهالك اأكرب ب�شبب حاجته لل�شعادة والر�شا. ولهذا تربز 
الأخالقية، وه� ما  القيم  الإميان و�شعف  ال�شتهالكية مع �شعف  والنزعة  الرتف  ظاهرة 

يالحظ الي�م باأو�شح �ش�رة.
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 االأفق الزمني
للم�شتقبل. فالإميان  الإن�شان  بالغ ف نظرة  اأثر  له  الإميان  فاإن  الر�شا  وبالإ�شافة لعن�شر 
بالي�م الآخر يجعل الإن�شان اأبعد نظرًا واأقل ا�شتعجاًل على امللذات احلا�شرة. وف املقابل 
ال�شتهالكية.  النزعة  يعزز  الزمني  التلهف  معدل  وارتفاع  للم�شتقبل  النظرة  ق�شر  فاإن 
وي�شك� القت�شادي�ن الي�م من ارتفاع معدل التلهف الزمني وق�شر النظرة امل�شتقبلية مبا 
يغلب القرارات الآنية وي�شر بالقرارات اجل�هرية بعيدة املدى. وهذه امل�شكلة ت�شر كثريًا 
اأق�شر  ال�شريع ف  الربح  املرء ه� احل�ش�ل على  ال�شتثمار، حيث ي�شبح هم  ف جمالت 
وقت لكي يلبي الطلب ال�شتهالكي احلا�شر. وهذا من اأهم اأ�شباب ن�ش�ؤ الفقاعات املالية ف 
اأ�ش�اق الأ�شهم وغريها من الأ�ش�اق املالية. وقد برز للعيان م�ؤخرًا حجم الآثار الفادحة التي 
اأن يخلفها هذا الن�ع من التفكري. فال�شتعجال والتلهف على احلا�شر على ح�شاب  ميكن 

امل�شتقبل يغذي ال�شتهالك املفرط من جهة، كما ي�شر بال�شتثمار من جهة اأخرى.
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 التقدم ال�شناعي
ف املا�شي كانت الأ�شرة ت�شتهلك ف الغالب ما تنتجه بنف�شها، من احلب�ب والألبان والألب�شة 
و�شعها  لتعزز  تبيعه  اأن  لها  ميكن  اإنتاجها  من  عنها  فا�س  وما  احتياجاتها.  من  وغريها 
احلجم  اقت�شاديات  وحتقق  الإنتاج  خط�ط  وتط�ر  ال�شناعي  التقدم  مع  القت�شادي. 
ت�فرها  فامل�شانع  جمد،  غري  حمليًا  ال�شلع  هذه  اإنتاج  اأ�شبح   ،)economies of scale(
بتكلفة اأقل وج�دة اأف�شل. وبذلك بداأ التح�ل، قبل نح� 100 عام، نح� النمط ال�شتهالكي. 
فالأ�شرة الي�م اأ�شبحت م�شتهلكة ملا تنتجه امل�شانع الكبرية، ومل تعد كما كانت ف املا�شي 

ت�شتهلك ما تنتجه بنف�شها ف اأكرث احتياجاتها.

وهذا التط�ر يفرت�س اأن يك�ن مفيدًا من حيث تلبية كثري من الحتياجات الأ�شا�شية وت�فري 
العناء واملكابدة التي كانت الأ�شرة تتحملها ف املا�شي، ومن ثم يرفع م�شت�ى الإنتاجية ف 
املجالت الأخرى. لكن ما ح�شل بعد ذلك ه� اأن هذا الجتاه نح� ال�شتهالك �شار يتزايد 
الربح  وطلب  املادي  اجل�شع  غلبة  ذلك  وراء  الأ�شباب  واأحد  الإنتاجية.  على ح�شاب  وينم� 
لدى ال�شركات املنتجة. ف�شارت ت�شخر قدراتها لتغذية النزعة ال�شتهالكية لتحقق املزيد 
من املبيعات ومن ثم املزيد من الأرباح. واأ�شبح ال�شالح الأم�شى اأثرًا ف هذا الجتاه ه� 
اإقناع اجلمه�ر بحاجته لل�شلع واخلدمات التي تنتجها  الدعاية والإعالن، التي جنحت ف 

هذه ال�شركات، حتى ل� مل تكن احلاجة قائمة فعاًل.



ين الشخصي معالجة الدَّ

36

وقد كتب القت�شادي املعروف ج�ن كينيث جالبريث )John Kenneth Galbraith( كتابه: 
جمتمع ال�فرة )Affluent Society( ف منت�شف القرن املا�شي منتقدًا ظاهرة الندفاع 
ت�شجيع ال�شتهالك  العامة، وظاهرة  ال�شلع ال�شتهالكية على ح�شاب اخلدمات  اإنتاج  نح� 
ف  الكتاب  وا�شتمر  الظاهرة  هذه  بقيت  ولكن  الربحية.  ثم  ومن  الإنتاج  لدعم  امل�شطنع 
ال�شل�ك  ت�شبط  التي  واملبادئ  القيم  غياب  لكن ف  منها.  والتحذير  الظاهرة  انتقاد هذه 

ف�شيك�ن من ال�شعب حتجيم امل�شكلة وال�شيطرة عليها.

وبداأت  اخلليج،  دول  خا�شة  الإ�شالمية،  البالد  اإىل  لالأ�شف  الظاهرة  هذه  انتقلت  وقد 
الأمر  تدارك  يتم  مل  وما  جمتمعاتنا.  ف  تظهر  الغرب  ف  وجدت  التي  نف�شها  الأعرا�س 

ف�شتك�ن النتائج غري م�شجعة على الإطالق.
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 التمويل
مل تقت�شر حماولت التاأثري على �شل�ك امل�شتهلك على ال�شركات املنتجة لل�شلع ال�شتهالكية، 
اأو  بالقرتا�س  اجلمه�ر  تغري  فتئت  ما  التي  وامل�شارف  التم�يل  م�ؤ�ش�شات  اإىل  تعدته  بل 
املرء  ليدرك  الإعالنات  متابعة  ويكفي  املفتعلة.  اأو  الكمالية  الحتياجات  لتلبية  ال�شتدانة 
حجم التاأثري الذي متار�شه البن�ك وامل�ؤ�ش�شات املالية على ت�شجيع العمالء على ال�شتدانة 
لتم�يل ال�شتهالك غري املربر ف اأكرث الأحيان. النتيجة: الغرق ف الدي�ن ل�شن�ات ط�يلة 

اإىل الأمام.

 73 من  اململكة  ف  ال�شتهالكية  القرو�س  ارتفعت  فقد  النقد  م�ؤ�ش�شة  اإح�شائيات  وح�شب 
مليار ف 2003م اإىل 115 مليار ف 2004م، ثم اإىل 180 مليار ف 2005م، وب�شبب تدخل 
م�ؤ�ش�شة النقد اأواخر 2005 بقي حجم املدي�نية ف 2006م كما ه� تقريبًا عند 180 مليار 

ريال، وارتفع قلياًل ف 2007م اإىل 182.6 مليار )انظر اجلدول(.
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القرو�ض اال�شتهالكية * 

)مليار ريال(ال�سنة

200024.76
200138.45
200252.87
200373.30
2004115.31
2005180.86
2006180.71
2007182.6

www.sama.gov.sa امل�سدر: موؤ�س�سة النقد *
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وت�هم  نف�شها  الرب�ي  القر�س  وظيفة  ت�ؤدي  التي  الرب�ية  احليل  �شي�ع  بله  الطني  وزاد 
امل�شتهلك ب�شالمة م�شلكه، مع ك�نها تفرغ التم�يل الإ�شالمي من اأهم خ�شائ�شه، وه� كبح 
جماح املدي�نية وربطها بالقيمة امل�شافة امل�لدة للرثوة. فهناك اأدوات للتم�يل النقدي، واإذا 
كنت مدينًا، فيمكنك جتديد الدين واحل�ش�ل على املزيد من التم�يل من خالل زيادة حجم 

املدي�نية واإطالة مدتها، وه� عني ربا اجلاهلية: اأنظرين اأزدك.

تعلن عن ج�ائز  املتاجر  املي�شر، ف�شارت  لي�شمل  امتد  بل  الربا  التحايل على  يقت�شر  ومل 
�شحب ت�شل قيمتها ع�شرات بل مئات اأ�شعاف قيمة ال�شراء، في�شبح املق�ش�د من ال�شراء 
لي�س ال�شلع واخلدمات بل ال�هم الكاذب ف احل�ش�ل على اجلائزة. فه� ف احلقيقة مي�شر 
مغلف ب�شتار ال�شراء والبيع امل�شروع، كما اأن احليل الرب�ية ربا مغلف ب�شتار البيع وال�شراء 

امل�شروع.

الدي�ن  ف  لتغرقه  امل�شكني  امل�شتهلك  على  وتكالبت  املختلفة  القطاعات  ت�شافرت  وهكذا 
ووهم الك�شب ال�شريع ولتحطم قدرته الإنتاجية، وقد َوجَدت لديه لالأ�شف من ال�شتجابة ما 

ي�شجعها على امل�شي قدمًا ف هذه الدوامة ال�شتهالكية.
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املخرج
1. اإن املخرج من هذه الدوامة يجب اأن يبداأ من مركز التحكم يف ال�سلوك الب�سري، وه� 
قلب الإن�شان، كما قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »األ واإن ف اجل�شد م�شغة اإذا �شلحت 
�شلح اجل�شد كله واإذا ف�شدت ف�شد اجل�شد كله، األ وهي القلب«. فمنبع امل�شكلة كما �شبق 
ه� البحث عن ال�شعادة من خالل لذة ال�شتهالك. لكن هذه اللذة ل ميكن اأن تلبي �ش�ق 

الإن�شان الدفني نح� ال�شعادة والر�شا، بل ل يحققها �ش�ى الإميان والرب والعمل ال�شالح.

اأكرثها.  املكلفة، وما  الأعمال املفيدة غري  الإن�شان همته ووقته نح�  اأن ي�جه  ومن املمكن 
فالقراءة والكتابة والريا�شة و�شائر اله�ايات والأعمال النافعة املفيدة ميكن اأن حتقق قدرًا 
وا�شتنزاف  الأم�ال  وتبديد  ال�شتهالك  حمى  ف  ال�ق�ع  دون  وال�شعادة  الر�شا  من  مقب�ًل 
اأ�شغل وقته وذهنه مبا ه� مفيد ان�شرف عن  اإن امل�شغ�ل ل ُينفق، فمن  الرثوة. وقد قيل: 

الإنفاق وال�شتهالك غري املفيد.

حقق  اإليه  الإ�شارة  �شبقت  الذي  ال�شناعي  فالتط�ر  وامل�سوؤولية.  الإنتاج  قيم  تنمية   .2  
الكثري من املنافع للمجتمعات املعا�شرة، لكنه ف ال�قت نف�شه كر�س روح ال�شلبية والعتماد 
على الآخرين، و�شار الإن�شان اأ�شبه ما يك�ن عالة على اأ�شحاب العمل بعد اأن كان ه� �شيد 
النمط الجتماعي  وتغيري هذا  وثروته.  امل�شئ�ل عن حت�شيل دخله  فيما م�شى وه�  نف�شه 
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يتطلب اإحياء قيم العتماد على النف�س وبناء امل�شاريع ال�شغرية وح�شن التخطيط والدخار 
ال�شهل  اأ�شبح من  التقني الهائل ف جمال الت�شالت واملعل�مات،  التقدم  للم�شتقبل. ومع 
على ال�شخ�س اأن يدير اأعماله من منزله وينجح ف بناء عمل مدر للدخل بدرجة مقب�لة 
دون تكاليف كبرية. كل ما يتطلبه الأمر ه� الهمة العالية والعتماد على النف�س، مع القدر 
عن  لالأ�شف  بالكامل  مغيبة  تك�ن  تكاد  التي  والقت�شادية،  املالية  الثقافة  من  ال�شروري 

مناهجنا العامة.

 3. الوقوف بحزم اأمام مظاهر الإنفاق وال�ستهالك التفاخري القاتل واملدمر لالقت�ساد 
الوطني. وهذا يتطلب ت�شافر اجله�د الر�شمية وغري الر�شمية ف و�شع القي�د الأخالقية 
و�شلم عن  عليه  �شلى اهلل  النبي  نهى  وقد  املذم�مة.  واملباهاة  الإ�شراف  اأمام  والتنظيمية 
والإنفاق، فيدع� كل  الكرم  يتناف�شان ف مظاهر  اللذان  واملتباريان هما  املتباريني.  طعام 
منهما ل�ليمة اأو منا�شبة ينفق عليها اأكرث من �شاحبه. فنهى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن 
ح�ش�ر طعام الثنني معًا �شدًا للباب من اأ�شله. فال�اجب على امل�شئ�لني والعلماء والأعيان 
ورجال املال والأعمال التعاون والتاآزر ف مكافحة هذه الظاهرة. و�شبقت الإ�شارة اإىل تدخل 
م�ؤ�ش�شة النقد ف تقييد حجم القرو�س ال�شخ�شية ومدتها ون�شبتها من الراتب، ول�ل هذا 

التدخل ل�شتمر ط�فان الدي�ن ف اإغراق الأفراد دون رادع.
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ولذلك يجب على ال�شركات التجارية وامل�شارف ا�شت�شعار م�ش�ؤوليتها الجتماعية ف تر�شيد 
امل�شاريع  نح�  اأكرب  بدرجة  التم�يل  وم�شادر  الأم�ال  روؤو�س  وت�جيه  والإنفاق  ال�شتهالك 

الإنتاجية امل�لدة للقيمة، وتقلي�س ت�جيهها نح� املجالت ال�شتهالكية ق�شرية الأجل.

اأركان  من  الثالث  الركن  الزكاة،  فري�سة  راأ�سه  وعلى  الربحي  غري  الن�ساط  اإحياء   .4
نح�  الإنفاق  ُت�جه  الربحية  غري  طبيعتها  ب�شبب  املجانية  والقرو�س  فالزكاة  الإ�شالم. 
فّية. فكلما كان هذا القطاع اأكرث ن�شجًا كلما  الحتياجات الأ�شا�شية ولي�س الكمالية اأو الرَتَ
قل الت�جه نح� ال�شتهالك التفاخري والبذخ الجتماعي. ولبالغ الأ�شف فاإن هذا القطاع 
خ�ش��شًا يعاين لدينا من تخلف مريع مقارنة مع القطاع الربحي، وهذا نقي�س ما جاءت به 
الن�ش��س ال�شرعية واأكدت عليه فيما ل يح�شى من املنا�شبات من وج�ب التعاون والرتاحم 

والرب والإح�شان.

الفتاوى  والبعد عن  الغراء،  ال�سريعة  الإ�سالمي مبا يحقق مقا�سد  التمويل  تر�سيد   .5
احلقائق  عن  وتعر�س  وتهمل  الفت�ى  ف  الأ�شا�س  هي  العقد  �ش�رة  جتعل  التي  ال�شكلية 
واملعاين واملاآلت. ويكفي اأن ننظر ف الأرقام ال�شابقة لنعلم حجم املدي�نية الهائلة التي وقع 
فيها الأفراد، ون�شبة كبرية منها، تتجاوز 50 ف املائة ف ال�شن�ات الأخرية، ت�شنف �شمن 
التم�يل الإ�شالمي. ومع ذلك فالنتيجة هي نف�شها، بل اإن اإ�شالمية ال�شيغة �شجعت الكثري 
من الأفراد على ال�شتدانة بعد اأن كان�ا ميتنع�ن عن ذلك خ�شية ال�ق�ع ف الربا. كما يكفي 
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اأن نعلم اأن ن�شبة كبرية من مت�يل املجازفات ف �ش�ق الأ�شهم التي �شخمت الفقاعة ومهدت 
للكارثة متت من خالل اأدوات ت�شطبغ بال�شبغة الإ�شالمية. ول� كانت الفتاوى تنظر للماآل، 
كما ه� هدي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كما �شبقت الإ�شارة اإليه، ملا كانت ت�شمح اأ�شاًل مبثل 

هذه الدي�ن ال�شارة التي مل جتلب لالقت�شاد �ش�ى الدمار املادي واملعن�ي.

الربا«.  وحرم  البيع  اهلل  »واأحل  تعاىل:  ق�له  لعم�م  م�شروع  فه�  بيع  كل  اأن  يظن  والبع�س 
وهذا خطاأ فادح، لأن البيع هنا يف�شره ق�ل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأطيب الك�شب عمل 
النافع. فيخرج  البيع املربور، وه� املفيد  الرجل بيده وكل بيع مربور«. فالبيع امل�شروع ه� 
بذلك كل ما كان �شارًا لأحد الطرفني )ف�شاًل عما ي�شر بهما(، كما ه� احلال ف الإ�شراف 
والتبذير الذي ي�شر امل�شرتي مل�شلحة البائع، فه� واإن ح�شل بعق�د م�شروعة ف الظاهر، 
لكنها ملا كانت غري مفيدة بل �شارة باملبذر امل�شرف، كان حكمها التحرمي بالن�س والإجماع. 
وهكذا احليل الرب�ية التي ل حتقق اأي قيمة م�شافة اأو منفعة للمدين املحتال، بل هي جمرد 
و�شيلة للح�ش�ل على النقد احلا�شر مقابل اأكرث منه ف الذمة. فال ميكن لعاقل اأن يق�ل اإن 
هذه البي�ع تدخل ف البيع املربور املبارك الذي امتدحه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأثنى 
عليه. وهكذا الق�ل ف احليل على املي�شر من خالل اجل�ائز التي تغري بال�شراء والإنفاق ل 

ل�شئ اإل ملجرد وهم احل�ش�ل على اجلائزة كما �شبق.
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فالقت�شاد الإ�شالمي ل يتحقق اإل بالأخذ بال�شريعة املطهرة كلها، ن�شها وروحها، اأحكامها 
ومقا�شدها. وبدون ذلك فلي�س هناك اأي معنى للقي�د ال�شكلية الفارغة من امل�شم�ن، فهي 
ل تزيد امل�شلمني اإل زهدًا ف ال�شريعة، ول تزيد غري امل�شلمني اإل احتقارًا لل�ش�رة امل�ش�هة 
وكما  �شنة،   700 من  اأكرث  قبل  القيم  ابن  الإمام  بذلك  �شرح  كما  الإ�شالمي،  لالقت�شاد 

ي�شرح به اأهل الخت�شا�س الي�م.

 امل�شدر: * مقال للدكتور �سامي بن اإبراهيم ال�سويلم - املوقع الر�سمي
  http://www.suwailem.net/bohooth
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احللـول 
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احللول

�شت و�شائل ملعاجلة الدين ال�شخ�شي *
بلغت دي�ن ال�شع�ديني ال�شخ�شية 184 مليار ريال �شع�دي تقريبًا، 90 ف املائة منها ذهبت 
اأ�ش�ل  �شراء  مثل:  ا�شتثمارية  كقرو�س  ذهبت  منها  املائة  ف  و10  ا�شتهالكية،  كقرو�س 
عقارية لها ريع جاٍر اأو اأرباح راأ�شمالية عند بيعها، فيما اآخرون مل يقرت�ش�ا ولكن ارتكب�ا 
كالزواج  ال�شروري  ل�شتهالك  املخ�ش�شة  ال�شخ�شية  مدخراتهم  با�شتثمار  فادحًا  خطاأ 
خماطرة،  ال�شتثمار  اأمناط  اأعلى  تعد  التي  الأ�شهم،  �ش�ق  ف  منزل  ل�شراء  ا�شتثماري  اأو 
وحدثت الكارثة املفاجئة لهذه ال�ش�ق ال�شحلة غري املنظمة ف حينها، وما زاد الطني بلة اأنه 
حينما اأراد كل ه�ؤلء ا�شتعادة عافيتهم والبحث عن م�شادر بديلة ل�شداد دي�نهم اأو حت�شني 

اأو�شاعهم؛ عاجلتهم الأزمة املالية العاملية اأو اآثارها غري املبا�شرة. 

املال يذهب ويع�د وال�شربة التي ل تق�شي عليك �شتق�يك ل حمالة، اإمنا حزين وبثي على 
وخ�شرانهم  واأقاربهم،  اأ�شرهم  على  انعك�س  ما  املعن�ية،  روحهم  ف  رب�ا  �شُ الذين  اأولئك 
كي  ذهب�ا  ثم  الكارثة  بنكران  اأوًل  فاأ�شيب�ا  امل�شتقبل  لبناء  الالزمتني  والإرادة  الرغبة 
يفاو�ش�ا ثم قبل�ا واكتاأب�ا، فاأ�شبح الدين وح�شًا يطارد ه�ؤلء اأينما ذهب�ا والن�شائح التي 
�ش�ف اأتل�ها عليك، ن�شائح جمربة وقد حققت جناحًا باهرًا مع عديد من الأ�شدقاء الذين 
اأخذوا بها. وقبل اأن ت�شرع ف قراءتها ثم تطبيقها اآمل منك اأن تتعرف على ع�امل النجاح 

التي �شي�ؤثر التزامك بها طرديًا ف فاعلية النتائج املت�خاة.. ومنها: 
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1. الإرادة اجلازمة:
ال�ح�س،  هذا  على  الق�شاء  على  العزم  من  التاأكد  ف  نف�شك  مع  �شادقًا  تك�ن  اأن  عليك 
النت�شار  ولذة  الرجال  وقهر  الدين  ذل  اأمل  م�شت�شعرًا  مرتدد  غري  معركة  تخ��س  واأن 
الرثوة  للنجاح وحتقيق  الالزمتني  واملهارة  الدراية  لديك  ما جعل  »النف�شي«،  اله�ى  على 

وال�شعادة ف احلياة. 

2. امل�ساركة الأ�سرية:
ل  ر،  تقدِّ ل  التي  فالزوجة  واملظاهر اخلداعة  العنرتيات  ودع  املايل  ب��شعك  اأهلك  �شارح 
ت�شتحق اأن ت�شحي من اأجلها نح� م�شتقبل اأف�شل، كما اأن اأولدك �شي�شت�شعرون م�ش�ؤوليتهم، 
ما يك�شبهم مهارات ت�شاعدهم ف م�شتقبل حياتهم. اإن ال�شراكة �شتجعل البيت فريق عمل، 
يتكافل ويتكاتف للق�شاء على ال�ح�س و�شي�شمن القائد »رب البيت« اأن ظهره حممي وحن�ن، 
اجلميع  و�شيجني  ال�شم�د  على  ي�شاعده  ما  احلزام،  و�شد  التق�شفية  لالإجراءات  وم�شتعد 

ثمار ال�شراكة. 
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3. الفرتة الزمنية:
تراوح عادة خطة �شداد الدي�ن بني )4( اإىل )6( �شن�ات، والإن�شان بفطرته عج�ل، قال 
تعاىل: {َوَكاَن اْلإِْن�َشاُن َعُج�ًل} )11( الإ�شراء، فما بالك اإذا كانت احلياة منطها �شريع، 
وقد ع�شنا ف بيئة »ثقافة الطفرة« فاأ�شبح كل ما ه� بطيء ل ينفع، مع اأن كل بطيء اأكيد، 

خذ وقتك الكاف وابتعد عن احلل�ل ال�شريعة. 

4. ل.. بو�سوح:
ل تخ�شع لالبتزاز العاطفي اأو اخلجل اأو احلياء ودع عنك املجاملة ال�شاذجة التي �شتحطم 
راأ�شك، وعندها لن تبقي لأ�شرتك اأو من ابتزك اأو من �شاعدته اأي جمال.. عرّب عن راأيك 
ب��ش�ح واعتذر فاأنت ف مرحلة ط�ارئ، وهذه املرحلة لها اأحكام، فمن قّدر فله ال�شكر ومن 
ال�حيدة كي  الفر�شة  فالفنت هي  ماأ�ش�ف عليه،  تتخل�س منه غري  اأن  غ�شب فهي فر�شة 

متتحن م�شاعر النا�س، ومن املفيد اأن ي�شقط املّدعي كي ل يبقى لك اإل الإخال�س. 
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5. ال�سرب:
اإن اأول �شتة اأ�شهر ف تطبيق خطة التخل�س من الدين هي الأهم، فالنبي )�شلى اهلل عليه 
و�شلم( يق�ل: »اإمنا ال�شرب عند ال�شدمة الأوىل« رواه البخاري وم�شلم، حينئذ تك�ن خلقت 
اهلل  وقال  ي�مية.  ممار�شة  اجلديد  القت�شادي  ال�شل�ك  من  جعلت  بعدما  جديدة  عادات 
اَها اإِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم} )35( ف�شلت، وورد  وا َوَما ُيَلقَّ رَبُ اَها اإِلَّ الَِّذيَن �شَ تعاىل: {َوَما ُيَلقَّ

ف املثل: اأن الظفر مع ال�شرب.

اإن ال�شرب على تطبيق نظام الق�شاء على الدين ال�شخ�شي ه� تطبيق برنامج قا�س للرجيم 
اأمرا�س  اإىل  به  اأدت  �شمنته  اأن  الذين وجدوا  الأطباء  ن�شائح  بناء على  ال�زن«  »تخ�شي�س 
تهدر حياته ومنها ارتفاع الك�ل�شرتول، ما قد يعر�شه جللطة وارتفاع �شغط الدم وال�شكري، 
اأن ت�شرب  فاإما  اإنك ل متلك خيارات عندها  الن�م،  وا�شطراب  املفا�شل  اآلم  ناهيك عن 
فتظفر بحياتك ومظهرك اخلارجي اجلذاب والالئق اأو اأن ت�شحي بكل ذلك وتق�د نف�شك 

اإىل الهالك. 
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6. افرت�ض وقوع الأ�سواأ:
وجدت اأن اأكرث من يقع ف �شرك الدين لديه خطاأ كبري ف احل�شابات، فدائمًا دائمًا متفائل 
ويفرت�س وق�ع الأح�شن ولذا ينفق الي�م بناء على هذه الت�قعات »الإيرادات« التي �شتتحقق 
ف امل�شتقبل، وال�شحيح اأن ما ينفقه »ي�شتهلكه« ينبغي اأن يك�ن بناًء على ما ه� متحقق فعاًل 
»داخل احل�شاب«، لذا عليك اأن تخطط لأف�شل �شيناري� واعمل لأ�ش�اأ �شيناري�. بعد اأن تلتزم 

بع�امل النجاح فاذهب حينها لتطبيق الن�شائح وبذل الأ�شباب ومنها: 

 اأ. الأ�سباب ال�سرعية: 

�َء} )62( النمل، وقد 	• َطرَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِشُف ال�شُّ ْن ُيِجيُب امْلُ�شْ الدعاء قال تعاىل: {اأَمَّ
ورد عن النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( اأنه دخل ذات ي�م امل�شجد فاإذا ه� برجل من 
الأن�شار يقال له اأب� اأمامة، فقال يا اأبا اأمامة ما يل اأراك جال�شا ف امل�شجد ف غري 
وقت ال�شالة، قال هم�م لزمتني ودي�ن يا ر�ش�ل اهلل، قال اأفال اأعلمك كالما اإذا اأنت 
قلته اأذهب اهلل عز وجل همك وق�شى عنك دينك، قال قلت بلى يا ر�ش�ل اهلل، قال: 
»قل اإذا اأ�شبحت واإذا اأم�شيت اللهم اإين اأع�ذ بك من الهم واحلزن واأع�ذ بك من 
العجز والك�شل واأع�ذ بك من اجلنب والبخل واأع�ذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال«، 

قال ففعلت ذلك فاأذهب اهلل عز وجل همي وق�شى عني ديني. �شنن اأبي داود. 
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• البتعاد عن املعا�سي ل �سيما الكبائر منها، واأعلم اأن ل اأحد ي�شلم من املع�شية، ولكن 	
ح�شبك التقليل منها قدر ما ت�شتطيع فاإنها جملبة لل�ش�ؤم والفقر وم�شحقة للرزق، ومن 
الَِّذي  َيُق�ُم  َكَما  اإِلَّ  َيُق�ُم�َن  َل  َبا  الرِّ َياأُْكُل�َن  ِذيَن  فيه: {الَّ تعاىل  القائل  الربا،  اأبرزها 
َم  ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َبا َواأََحلَّ اهللَّ ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ َ ُهْم َقاُل�ا اإِمنَّ ْيَطاُن ِمَن امْلَ�سِّ َذِلَك ِباأَنَّ ُطُه ال�شَّ َيَتَخبَّ
َبا} )275( البقرة، وحتت �شغط احلاجة فقد يلجاأ اأحدنا اإىل الغ�س، والنبي )�شلى  الرِّ

اهلل عليه و�شلم( يق�ل: »من غ�شنا فلي�س منا« �شحيح البخاري. 

• قيام الليل: فقد ورد ف الأثر عن النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( اأنه قال: »اإن اهلل يتنزل 	
ف الثلث الأخري من الليل فيق�ل جل وعال هل من �شائل فاأعطيه« رواه البخاري، ومن 

اأ�شيب بالدين فليحر�س على قيام الليل ول� ليلة واحدة. 

• ح�سن الظن باهلل: فقد ورد ف الأثر عن النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( عن ربه جل 	
�شحيح  �شاء«  ما  عبدي  وليظن  بي  عبدي  ظن  عند  »اأنا  القد�شي:  احلديث  ف  وعال 
اإيجابيًا ف م�شتقبل  والتفكري  والأمل  التفاوؤل  ي�شتدعى  باهلل  الظن  اإن ح�شن  اجلامع، 
جيد ورزق وفري، وما ذلك على اهلل ببعيد، فه� �شبحانه الرزاق ذو الق�ة املتني، وكم 

من حمتاج انتقلت حاله من الفقر اإىل الغنى.. األي�س اهلل بكاف عبده. 
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ب. اأ�سباب خف�ض التكاليف »الإنفاق«: 

بع�س 	• ادمج  اأو  اإلخ(  املزارع..  ال�شغالة..  )ال�شائق..  املنزلية  العمالة  قلل  اأو  تخل�س 
وظائفهم وحتمل اأنت وزوجتك اأعباء ذلك. 

اأو 	• اأو ت�جيه الدع�ات لالآخرين  باإجابة الدع�ات  تخفف من اللتزامات الجتماعية 
تقدمي الهدايا، فاأنت معذور. 

اجلاأ اإىل �شيانة املنزل اأو ال�شيارة اأو املعدات، بدًل من رمي القدمي و�شراء اجلديد. 	•

اأوقف �شفراتك للخارج �ش�اًء كانت �شخ�شية اأو عائلية ف ال�شيف، فهذا لي�س وقت 	•
الرتفيه واإمنا وقت املثابرة واحلزم مع الذات. 

ا�شتخدم املرافق احلك�مية من م�شت�شفيات ومدار�س جمانية ول ينازعك التناف�س مع 	•
الآخرين »ال�شتهالك التفاخري«. 

اقنِت معدات حت�شري ال�جبات ال�شريعة النظيفة وتغليفها ف املنزل لالأولد بدًل من 	•
ال�جبات غري ال�شحية امل�شبعة بالده�ن وقليلة الفائدة الغذائية. 

يحمل 	• بع�شهم  راأيت  وقد  الزائدة،  الأرقام  من  وتخل�س  للج�ال  ا�شتخدامك  قلل 
ج�الني ولي�س ف جيبه م�شروف الغد، كما راقب ا�شتهالك الكهرباء وخا�شة املكيفات 

وال�شخانات والإ�شاءة اخلارجية واجعل ذلك مهمة الأ�شرة جميعًا. 



ين الشخصي معالجة الدَّ

54

التجارية 	• الأ�ش�اق  عن  بال�شعف  ال�شلع  بع�س  فاأ�شعار  املركزية،  ال�ش�ق  من  تب�شع 
الكربى ف الأحياء املي�ش�رة. 

قّطع بطاقات الئتمان التي ت�همك اأنك غني ف اأول ال�شهر وت�شدمك بالفقر اآخر 	•
ال�شهر، هذا اإذا �شلمت من الفائدة اجلزائية نظري التاأخري. 

اأوقف امل�شرتيات عم�مًا وم�شرتيات املالب�س خ�ش��شًا، فغالبًا ما يك�ن لديك واأ�شرتك 	•
خمزون يكفي لثالث �شن�ات على الأقل، ل �شيما اأنك خف�شت التزاماتك الجتماعية. 

اأو 	• ال�شرعة  فائقة   )DSL( اأو خط�ط الف�شائيات  وال�شرتاك ف  ال�شيانة  األِغ عق�د 
الأندية الريا�شية اخلا�شة وبدّلها باأقل تكلفة اأو املجانية، واإن كانت اأقل متعة. 

بالكتئاب 	• ي�شاب  الدين  ماأزق  ف  يقع  عندما  فبع�شهم  ثالثة،  اأو  ثانية  لزوجة  ل.. 
واإن�شاء م�ؤ�ش�شة جديدة يفرح بها ملدة �شهر ثم يعاين  الزواج  اإىل  ول �شك، فيهرب 
وتعاين الأخرى قلة ذات اليد، فيت�رط اأكرث واأكرث، وعليه اإما اأن يزيد دخله بق�ة اأو 
اإىل بيته القدمي، مع كفالة حق�ق  باأنها كانت نزوة ف غري حملها ويع�د  العرتاف 

الثانية اإذا طلقها. 
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 ج. اأ�سباب زيادة الإيرادات »حت�سني الدخل«: 

املكاتب 	• خالل  من  جديد  عمل  عن  وابحث  املهنية  الذاتية  �شريتك  وا�شتكمل  كّمل 
امل�ارد  اأق�شام  مع  املبا�شر  الت�شال  اأو  والأ�شدقاء  الأقارب  �ش�ؤال  اأو  املتخ�ش�شة 

الب�شرية اأو عرب ال�شبكة العنكب�تية »الإنرتنت«. 

تعّلم مهارات جديدة ف تخ�ش�شك جتعلك ذا قيمة م�شافة على اأقرانك. 	•

اح�شل على تعليم عال كدبل�م عال اأو ماج�شتري ما ميكنك اأن تك�ن خبريًا متخ�ش�شًا. 	•

ا�شَع للح�ش�ل على دوام اإ�شاف واعر�س على مديرك خدماتك �شيما ف اأوقات �شغط 	•
العمل والأزمات. 

ت�شهم 	• الأ�شر  بع�س  اأن  وجدت  وقد  اأ�شرتك،  مع  بالتعاون  املنزيل  الإنتاج  ف  فكر 
بالتعاون مع  بها  باأ�س  ل  وقد حققت جناحات  اليدوية،  م�شاهمة خالقة ف احلرف 

امل�ؤ�ش�شات الأهلية. 

ابداأ م�شروعك ال�شتثماري اجلديد ال�شغري وابذل كافة الأ�شباب التجارية والت�ش�يقية 	•
لإجناحه، واأكرث من ال�ش�رى، خا�شة من اأولئك الذين �شبق�ك ف هذا املجال، وتعلم 
من نقاط ق�تهم وابتعد عن اإخفاقاتهم، وحاول احل�ش�ل على قر�س من امل�ؤ�ش�شات 

املالية املتخ�ش�شة ك�شندوق املئ�ية اأو بنك الدخار والت�شليف. 
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بك، 	• مرحب  واأنت  بينهم  ال��شيط  بدور  وقم  الأعمال  رجال  لطلبات  جيدًا  ا�شتمع 
يرتددون ف  فهم  التقط حاجتهم  ولذا  �شعيف،  بالبع�س  بع�شهم  ات�شال  لأن  ذلك 

الإف�شاح عنها. 

اقنِت الكتب واملجالت املتخ�ش�شة، فقد تفتح لك اآفاقا اأو اأفكارا جديدة، ف�شاًل عن 	•
الفائدة املعرفية واملهنية امل�شافة. 

اكت�شب �شديقًا جديدًا قد يفتح لك اأب�اب الرزق وقد يرى فيك ما ينق�شه فيتحم�س 	•
تنافر منها  وما  ائتلف  تعارف منها  ما  فالأرواح جن�د جمندة  لتعزيز �شداقته بك، 

اختلف. 

اكتتب ف اأ�شهم ال�شركات اجلديدة فقط، فه� ا�شتثمار جيد ط�يل الأجل. 	•

اح�شر املعار�س وامللتقيات املتخ�ش�شة كي تتعرف على ال�شركات ف جمال عملك، 	•
وبع�شهم يبحث عن وكيل ماأم�ن اجلانب اأو حمرتف يعرف ال�ش�ق املحلية اأو اأن تلعب 

دور ال��شيط. 

ا�شتثمارك ف 	• وانتِق �شيارة جيدة، فالنا�س �شتّقيم عملك من خالل  اعنِت بهندامك 
عقلك ومظهرك اخلارجي، وغالبًا ل ت�شاأل ما وراء ذلك. 
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 د. اأ�سباب اإدارة التمويل: 

اح�شل على القرو�س احل�شنة من امل�ؤ�ش�شات احلك�مية ك�شندوق التنمية العقاري. 	•

نظرًا لنخفا�س اأ�شعار الأرباح، فيمكنك اأن ت�شدد الدين القدمي ذا الف�ائد§ املرتفعة 	•
بقر�س جديد ذي اأرباح منخف�شة. 

بع منزلك الكبري وا�شرِت منزل اأ�شغر و�شدد بالفائ�س دينك. 	•

اتخذ قرارًا جريئًا ول تعلق اأوهاما واهية على حت�شن حمفظتك من الأ�شهم، تخل�س 	•
منها وابحث عن بدائل اأخرى، متكنك من ال�شيطرة واإدارتها من جديد. 

فاو�س مقر�شيك على تخفي�س حجم الدين اأو اإعادة جدولة ال�شداد لفرتات زمنية 	•
تدفقاتك  وتنظيم  ترتيب  اإعادة  من  متكنك  زمنية  لفرتة  ال�شداد  جتديد  اأو  اأكرب 

النقدية. 

ت�جه اإىل الق�شاء واأعلن عن اإفال�شك بالإع�شار كي حتمي نف�شك. 	•

كثف جه�دك ال�شخ�شية ف حت�شيل الدي�ن املعدومة اأو امل�شك�ك ف حت�شيلها. 	•

تنتجها، 	• التي  واخلدمات  بال�شلع  ودائنيك  م�رديك  مع  وتبادل  بالنقد  دائمًا  احتفظ 
وبذا حتقق اإيرادات وتخف�س تكاليف ال�شراء. 
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 هـ. اأ�سباب اجلهات الر�سمية »موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي«: 

اإعداد مركز معل�مات م�حد يظهر املركز املايل لكل مقرت�س �شع�دي. 	•

منع القرتا�س ملن دخلهم ل يفي بحاجة اأ�شرتهم عرب تط�ير معايري م�حدة ينتج عن 	•
معادلت وطنية ك�شيا�شة ائتمانية تلتزم بها كافة امل�ؤ�ش�شات الإقرا�شية. 

ت�جيه ال�شيا�شات الئتمانية لقطاع التم�يل اإىل برامج الإنفاق ال�شتثماري كالإ�شكان. 	•

اإجبار امل�ؤ�ش�شات املالية الإقرا�شية على تقدمي خف�س على اأرباح الإقرا�س ف مقابل 	•
ن�شبة احل�شابات اجلارية التي ي�دعها امل�اطن�ن ك�دائع جمانية ف البن�ك املحلية. 

التي قد 	• الطارئة  اأو احلالت  املبكر  وال�شداد  بال�شداد  للملتزمني  و�شع ح�افز جيدة 
ت�شيب املقرت�شني مثل وفاة املقرت�س. 

اإجراء م�ش�حات �شاملة �شن�ية وتخ�شي�س مبالغ �شن�ية لإ�شقاط الدي�ن. 	•

اإن�شاء هيئة ت�ش�ية املنازعات الإقرا�شية ال�شخ�شية يك�ن لق�شاتها ال�شرعيني ال�عي 	•
بالآثار الجتماعية على الأحكام العدلية. 
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و. خامتة »ما بعد �سداد الدين«: 

النهيار.. امل�شيبة التي ما بعدها م�شيبة اأن يلدغ امل�ؤمن من اجلحر ذاته اأكرث من 	•
مرة، فبعد اأن يق�م ب�شداد دينه وبدًل من اأن يبداأ حياة جديدة يتعلم فيها من اأخطائه 
ال�شابقة، قد يتعر�س لإغراء القرتا�س من جديد، ولكن بزعم اأنه متكن من اكت�شاب 

اخلربة وهذه هي الطامة. 

• اقرتا�س ا�شتثماري.. اإذا كنت ول بد مقرت�شا ومل تتعلم الدخار ويدك الفارطة �شتع�د 	
قطعة  ب�شراء  ا�شتثماريًا  بالقرتا�س  املبادرة  فعليك  ه�ايتها من جديد  اإىل ممار�شة 
اأر�س اأو منزل اأو عمارة، وبذا تك�ن قد و�شعت املال ف اأ�شل حمدد وله عائد راأ�شمايل. 

اإىل 	• الف��شى  املايل، فتنتقل من  التخطيط  اإىل  تلجاأ  اأن  التقديرية.. عليك  امليزانية 
التنظيم عرب ميزانية ت�شع فيها الإيرادات املتحققة ولي�شت املاأم�لة ثم حت�شم منها 
التكاليف »الإنفاق« مع تخ�شي�س ن�شبة لالدخار اإن اأمكن من اأجل الظروف الطارئة 

اأو حت�شني الدخل با�شتثمارها ف �شناديق ا�شتثمار ق�شرية اأو مت��شطة املخاطر. 

ا�شتمر ف حت�شني اإيراداتك ول يقف طم�حك عند �شداد دينك، فرب �شارة نافعة، 	•
والأزمة املالية التي مررت بها خلقت لديك املهارة ف ك�شب املال، ولذا ل تتخلى عن 

تلك املهارة. 
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ل... ب��ش�ح من جديد، احذر البتزاز العاطفي وفكر ف ع�اقب قراراتك املالية ول 	•
ت�شحي اأو تعطي الأمن فائ�س مالك الآخرين، ول تعر�س م�شتقبلك لنخ�ة عابرة قد 
ت�شعها ف غري حملها، وقد حدث هذا كثريا، فاإذا تعر�شت لقلة ال�فاء من املدين فلن 

تندم كثريًا حينها. 

ل ت�شتغِن عن اهلل.. فال تكن من اأولئك الذين اإذا ركب�ا الفلك دع�ا اهلل خمل�شني له 	•
الدين فاإذا اأجناهم كفروا باأنعم اهلل. وعليه اإذا ق�شيت دينك فا�شكر اهلل وبال�شكر 

تدوم النعم. 

اإن احلياة ثرية ومليئة بالفر�س والنجاح وال�شعادة والفرح، ولن يق�شي على هذا اإل 	•
الدين، �شيبقي على اأم�ر احلياة الأ�شا�شية ويذهب بالباقي ل�شداده، فيما �شي�شحي 

بهذا الرثاء ما يجعله �شجينا ويحت�شب نف�شه طليقا. 

ْين خ�ر وذّل ووح�س، حّ�له اإىل فاأر ثم ادع�شه بقدمك. اأيها ال�شع�دي�ن.. الدَّ

*الدكت�ر. ي��شف بن عثمان احلزمي 

امل�سدر: �سحيفة القت�سادية العدد 6221 التاريخ 16-11-1431هـ املوافق 23 – 10-2010م 
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خامتة
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اخلامتة

�ش�ف  والتم�يل  العاملية لالقت�شاد  الإ�شالمية  والهيئة  العن�د اخلريية  الأمرية  م�ؤ�ش�شة  اإن 
تق�دان اإن �شاء اهلل م�شروعًا لإن�شاء مركز معاجلة الدي�ن ال�شخ�شية يهدف اإىل:

ت�عية النا�س وحتذيرهم من الإغراق ف الدي�ن.  .1
بيان اآثار الدي�ن على املجتمع والقت�شاد املحلي والدويل.  .2

التخطيط ال�شرتاتيجي ل�قاية اأفراد املجتمع من الدي�ن ومكافحة اأ�شباب الفقر.  .3
تنمية مهارات اأفراد املجتمع لل�قاية من الدي�ن.  .4

تنمية مهارات اأفراد املجتمع ملعاجلة امل�شكالت النا�شئة عن الدي�ن بالأ�شل�ب الأمثل.  .5
وعلى القارئ الكرمي التفاعل بالدعم املادي واملعن�ي، وامل�شاركة ف هذه الربامج الت�ع�ية 

 www.loanstreatment.org املفيدة. وميكنك الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين

وملزيد من ال�شتف�شار ميكنك الت�ا�شل على العن�ان التايل:
6957 الطريق الدائري ال�شرقي القد�س وحدة رقم )1(

الريا�س 13214 2651 اململكة العربية ال�شع�دية
هاتف: )012770195( فاك�س: )012485607(

اإن نه�شة املجتمع اخلريي واملدين بامل�شاركة ف ابتكار احلل�ل وقيادة الراأي العام لتحمل 
م�شئ�لياته جتاه نف�شه ه� غر�س املركز الدائم عرب ماأ�ش�شة احلل�ل وتط�ع اجلميع.



ين الشخصي معالجة الدَّ

64



65



www.loanstreatment.org


