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تحليل ادخار األسر في المملكة العربية السعودية

تقديم
يسرنا أن نقدم لكم هذا التقرير المتعلق بادخار
ُ
األسر السعودية .ويبحث هذا التقرير أهمية ادخار
األسر وعالقته بالنمو االقتصادي للدولة ،وكيف
غرست بعض الدول عقلية االدخار بين مواطنيها
من خالل اعتماد حلول وسياسات مبتكرة .ويتعمق
ً
أيضا في ثقافة االدخار لدى األسر في
التقرير
المملكة العربية السعودية ،وفي كيفية تحسين
معدل ادخار األسر في الدولة ورفعه إلى المستوى
العالمي البالغ  10في المئة ،والمتعارف عليه
كأدنى مستوى لضمان االستقرار المالي على
المدى الطويل.
إن ادخار األسر واستثماراتها هما عنصران حيويان
َّ
في األداء السليم لالقتصاد في المملكة
العربية السعودية .وعادةً ما يتطلب تحقيق معدل
مقبول من النمو االقتصادي بلوغ معدل مالئم
من االستثمار ،وبالتالي وجود التوريد الكافي
للمدخرات .وفي حين أن االستثمار ُيعد أحد أهداف
السياسة االقتصادية ،حيث ُيحسن اإلنتاجية ويزيد
من القدرة التنافسية لالقتصاد ،فإن المدخرات
تُ شكل أساس تكوين رأس المال الذي يدفع عجلة
التنمية االقتصادية .من المرجح أن تشهد الدول
التي تتخذ مبادرات واعية لتشجيع المدخرات
الرسمية وتعزيزها مستويات أعلى من النمو
االقتصادي المستدام والتنمية البشرية وظروف
المعيشة.

ويعتبر معدل ادخار
األسر في المملكة العربية السعوديةُ .
ً
ً
بشكل
منخفضا
اعتبارا من عام 2018م،
األسر في البالد،
ٍ
مقارنة بالمعدالت الموجودة في دول مجموعة
ً
ملحوظ،
العشرين األخرى ،ومنها ألمانيا ( 11في المئة) والواليات
المتحدة ( 8في المئة) والمكسيك ( 10.8في المئة).
ألقى التحليل الشامل الذي تم القيام به عن طريق مسح
إنفاق ودخل األسرة ،والذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء في
األعوام 2007م و2013م و2018م الضوء على توجه معدل
ادخار األسر في البالد نحو االنخفاض .كما كشف المسح أنه
في حين ارتفع متوسط الدخل الشهري لألسرة خالل الفترة
2007م–2018م بنحو  5.3في المئة ،فقد ارتفع اإلنفاق
االستهالكي الشهري لألسرة بنحو  38.6في المئة.
وباإلضافة إلى تحديد العوامل األساسية التي تؤثر على
ً
أيضا الهدف الرئيسي
معدل ادخار األسر في الدولة ،يتمثل
من هذا التقرير في تحديد السياسات والمبادرات القابلة
للتحقيق والتي قد تؤدي إذا ما تم تنفيذها إلى تعزيز عقلية
االدخار لدى السعوديين  .نأمل أن تجدوا في هذا التقرير
ومثرية.
معلومات مفيدة ُ

د.عبدالله حمد الفوزان

رئيس مجلس إدارة
كي بي إم جي في السعودية

ً
نظرا للدور الرئيس الذي يمارسه ادخار األسر في
التنمية االقتصادية للدولة ،أطلقت المملكة العربية
السعودية ،كجزءٍ من برامج رؤية السعودية :2030
برنامج تطوير القطاع المالي .ويتمثل أحد األهداف
الرئيسية لهذا البرنامج في تطوير قطاع مالي
متنوع لدعم تنمية االقتصاد الوطني وتحفيز االدخار.
ً
أيضا إلى زيادة معدل ادخار األسر
ويهدف البرنامج
في البالد من  2.4في المئة في عام  2013إلى 7.5
في المئة بحلول عام .2020
كاف من منتجات االدخار في
ٍ
عدد
ٍ
إن عدم توفر
ّ
مقارنة
ً
السوق وانخفاض مستوى الوعي المالي
أدى إلى
بالدول األخرى ،مثل أستراليا وألمانياّ ،
سببة النخفاض معدل ادخار
الم ِّ
خلق بعض العوامل ُ
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المخرجات األساسية
ً
جوهريا في تحفيز استدامة
عد دور مدخرات األسر
ُي ّ
النمو االقتصادي
يمثل ادخار األسر أحد األساسات التي ُيبنى عليها االقتصاد،
اعتمادا
ويساعد في التنمية المستقبلية للدولة ،حيث يجعلها أقل
ً
ً
ً
كبيرا من
جزءا
على التمويل الخارجي .وال يشكّل ادخار األسر
كبيرا من المدخرات الوطنية في كل من االقتصادات
جزءا
ً
المدخرات ً
دورا بالغ األهمية في تحفيز
الصناعية والنامية فحسب ،بل يلعب ً
النمو االقتصادي المستدام.

ً
انخفاضا في
تشهد جميع الدول في أنحاء العالم
معدل ادخار األسر
على الرغم من معرفة أهمية المحافظة على معدل ادخار األسر عند
مستوى مناسب لتحقيق اإلدارة االقتصادية السليمة ،إال أن معدل
ادخار األسر ما زال في انخفاض على المستوى العالمي ،باستثناء
عدد قليل من االقتصادات المتقدمة ،مثل :ألمانيا ولوكسمبورغ
اللتان تمكنتا من زيادة مستوى ادخار األسر في اقتصاديهما.
وشهدت معظم الدول ،بما فيها المملكة المتحدة وأستراليا
ً
انخفاضا في معدل ادخار األسر على
والمملكة العربية السعودية
مدار السنوات األخيرة الماضية.

أظهر تحليل (مسح إنفاق ودخل
األسرة) الصادر عن الهيئة العامة
لإلحصاء في المملكة العربية
السعودية توجه معدل ادخار األسر
نحو االنخفاض في المملكة
كشف مسح إنفاق ودخل األسرة ،الذي
تنشره الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة
العربية السعودية كل خمس سنوات ،أن
السبب الرئيسي لهذا االنخفاض يتمثل
في الزيادة غير المتناسبة في االستهالك
الشهري والدخل الشهري في السنوات
العشر الماضية .وبحسب المسح ،ارتفع
متوسط دخل األسرة الشهري خالل الفترة
2007م2018-م بنحو  5.3في المئة ،أي
من  14,084ريال سعودي إلى 14,823
ريال سعودي ،بينما ارتفع متوسط نفقات
االستهالك الشهري لألسرة بنحو  38.6في
المئة ،أي من  10,522ريال سعودي إلى
 14,584ريال سعودي خالل الفترة نفسها.

حبذ التركيز عليها لتحسين معدل
الم ّ
تعزيز الوعي المالي وزيادة عدد المنتجات المصرفية من المجاالت ُ
ادخار األسر في المملكة العربية السعودية
ُيعد معدل ادخار األسرة في المملكة العربية السعودية ابتداء من عام 2018م أقل بكثير من المعيار العالمي البالغ 10
ً
نظرا لعدة عوامل ،منها:
في المئة والمعترف به كأدنى مستوى لضمان االستقرار المالي على المدى الطويل وذلك
انخفاض مستوى الوعي المالي وعدم توفر البيانات من المصادر الثانوية حول مدخرات األسر ومحدودية منتجات
االدخار في السوق.

سعت الحكومة السعودية لتحسين معدل ادخار األسر في المملكة من خالل اتخاذها لبعض التدابير
الجديرة بالذكر
يتمثل أحد األهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي في تعزيز وتمكين التخطيط المالي من خالل الدفع بعملية
التوسع في منتجات االدخار المتاحة في السوق ،وتعزيز النظام االقتصادي لالدخار ،ورفع الوعي المالي .من بعض
األهداف الطموحة التي يسعى البرنامج لتحقيقها بحلول عام 2020م :زيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها في منتجات
االدخار من  315مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى  400مليار ريال سعودي في عام 2020م ،وزيادة عدد أنواع
منتجات االدخار المتاحة من أربعة أنواع في عام 2016م إلى تسعة أنواع في عام 2020م.

التوصيات حول السياسات العامة التي يمكن مراعاتها لتحسين معدل ادخار األسر في المملكة العربية
السعودية
من بعض المجاالت التي يمكن التركيز عليها لتحسين معدل ادخار األسر :طرح مبادرات حول السياسات العامة التي تركز
بشكل رئيس على الخصائص السلوكية لألسر ،ورفع الوعي المالي في الدولة لتعزيز االدخار ،وتمكين الوصول السهل
للمنتجات والخدمات المالية من خالل التركيز على الشمول المالي ،وزيادة وتيرة نشر البيانات حول ادخار األسر.
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المقدمة
لطالما تناول االقتصاديون والعلماء على مر العصور
العالقة بين االدخار واالستثمار .فعلى النقيض من
النظرية الكينزية ،يرى علماء مدرسة شيكاغو لالقتصاد:
أن مفهوم االدخار يختلف عن االستثمار ويتجلى ذلك
في تعريفهم لالدخار على أنه مقدار المال المحتفظ به
ً
مستقبال لتلبية الحاجات االستهالكية،
تحسبا للحاجة له
ً
في حين يعرف االستثمار بأنه مبلغ المال الذي ينفق
في شراء األصول( ،مثل :األسهم والعقارات)،
بغرض كسب مزيد من المال في المستقبل .ويدعم
يعد االدخار
علماء آخرون رأي جون ماينارد كينز والذي
ّ
في نفس مرتبة االستثمار ويساويه .وأكد كينز في
نظريته العامة لتوظيف المال والفائدة والنقد على أن
دائما ما تساوي معدالت
«معدالت االدخار اإلجمالية
ً
فإن تحقيق المساواة بين
االستثمار االجمالية؛ وعليه َّ
االدخار واالستثمار هو شرط للتوازن المالي».
على الرغم من االختالفات في وجهات نظر علماء
أن العالقة بين االدخار واالستثمار
االقتصاد ،إال َّ
واالستهالك ال خالف عليها .وتنص فرضية دورة
الحياة التي طرحها فرانكو موديلياني في عام 1957م،
أن األفراد يميلون إلى اإلنفاق واالدخار مع
على َّ
مراعاة مواردهم طيلة حياتهم؛ مما يؤدي إلى ظهور
دوافع مختلفة لديهم لالدخار .ويمثل التقاعد أحد
هذه الدوافع ،حيث يدخر الشخص عندما يكون دخله
ً
تحسبا النخفاض دخله أثناء فترة التقاعد .ويدخر
مرتفعا
ً
الشخص لالستعداد لألزمات غير المتوقعة التي تؤثر
على دخله أو احتياجاته وهذا يسمى دافع االحتياط.
ً
أيضا جراء توقع كسب عوائد عالية وهذا
وقد يدخر
يطلق عليه دافع التراكم.
تباين تفسير العلماء لمفهوم االدخار على نحو واسع،
عرف
وسنستعرض في هذا التقرير األدبيات التي تُ ّ
االدخار على أنه عملية االحتفاظ بجزء من الدخل الحالي
بغرض استخدامه في المستقبل ،أو تدفق الموارد
المتراكمة على مدى فترة زمنية معينة.
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يمكن تصنيف االدخار في سياق االقتصاد الكلي على
النحو التالي :االدخار الخاص ،الذي يقصد به إجمالي
االدخار لألسر والشركات في اقتصاد معين ،ويعرف
االدخار العام بأنه ادخار الدولة ،واالدخار الوطني :وهو
إجمالي االدخار الخاص والعام.
دائما ما توجد عالقة إيجابية بين مستوى ادخار الدولة
ومعدل نموها االقتصادي ،حيث تؤدي عملية االدخار
إلى تراكم رأس المال الثابت ،الذي يمكنها من
استخدامه في استثمارات عديدة ،مثل االستثمار في
التكنولوجيا وإنشاء مصانع جديدة وغيرها .ويؤدي هذا
الفائض القابل لالستثمار في االقتصاد إلى زيادة
النمو االقتصادي.
ولقد تناولت األدبيات االقتصادية الدور الحيوي الذي
يمارسه االدخار في التنمية االقتصادية للدول على
مدعومة بمجموعة كبيرة من النماذج
ً
نحو واسع،
االقتصادية.
يتمثل أحد األهداف الرئيسية لهذا التقرير في التأكيد
غالبا على أنه
على أهمية ادخار األسر ،الذي ُيعرف ً
مقدار المال المتبقي بعد خصم تكلفة النفقات
االستهالكية للشخص من دخله اإلجمالي المتاح.
ويعد ادخار األسر من األدوات المهمة ألي اقتصاد
ً
حاسما في تحفيز التنمية االقتصادية
دورا
ويمارس ً
المستدامة .ومن الناحية التاريخية ،أظهرت الدول ،التي
ً
ً
اقتصاديا
نموا
تتمتع بمعدالت مرتفعة لالدخار األسري
ً
مرتفعا .فعلى سبيل المثالُ :يعد معدل االدخار األسري
في الصين أعلى من المتوسط العالمي ،بينما وعلى
النقيض من ذلك ،انخفض مستوى االدخار األسري في
وصاحب ذلك انخفاض في مستوى
جنوب أفريقيا،
َ
نموها االقتصادي.
تُ شير البيانات اإلحصائية إلى انخفاض معدل ادخار
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األسر في دول عديدة على مر السنين .فقد أدت
عوامل عدة ،مثل :ارتفاع معدل الشيخوخة لديها،
وانخفاض مستوى الوعي المالي بين مواطنيها،
وتفضيالت المستهلكين ،والسياسات واإلجراءات
الحكومية ،إلى انخفاض معدالت ادخار األسر في
العديد من االقتصادات الكبيرة ،بما فيها :أستراليا
والمملكة المتحدة ،خالل العقد الماضي .وتعاني كذلك
المملكة العربية السعودية من انخفاض ادخار األسر
لعدة عوامل معينة يتناولها هذا التقرير بالتفصيل.
اتخذت دول عدة في جميع أنحاء العالم ،ومن بينها
المملكة العربية السعودية ،إجراءات تهدف إلى تعزيز
ادخار األسر .وقد طرح مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية السعودي رؤية المملكة  2030في عام
2017م ،وتتضمن  10برامج لتنفيذ تلك الرؤية ،بما
فيها :برنامج تطوير القطاع المالي ،الذي يهدف إلى
تطوير االقتصاد الوطني وإنشاء قطاع خدمات مالية
يتسم بالتنوع.
وتتمثل إحدى الركائز األساسية للبرنامج في تعزيز
التخطيط المالي وتحفيز االدخار؛ بغرض تحسين االدخار
األسري في الدولة ،يهدف برنامج تطوير القطاع
المالي إلى إيجاد خيارات متنوعة لمنتجات االدخار
المتاحة في السوق ،وتأسيس كيان للتثقيف المالي
لرفع مستوى الوعي المالي وتعزيز النظام االقتصادي
لالدخار في الدولة .كما يهدف البرنامج إلى زيادة معدل
ادخار األسر في السعودية إلى  7.5في المئة من
دخلها المتاح بحلول عام 2020م.

لرفع معدل ادخار األسر في المملكة العربية السعودية.
ويحلل هذا التقرير معدل ادخار األسر للمملكة العربية
السعودية في األعوام 2007م ،و2013م ،و2018م
وذلك باالستفادة من المسح الذي أجرته الهيئة العامة
لإلحصاء على  24,996أسرة سعودية في عام 2018م.
 القسم الثالث :يحاول إيجاد العوامل المحتملةوالمسببة النخفاض معدل االدخار في المملكة العربية
السعودية.
 القسم األخير :يقدم توصيات لتحسين معدل ادخاراألسر في المملكة العربية السعودية باستخدام
التحليل المقارن للمبادرات ،التي اتخذتها الدول األخرى
ونجحت في تحسين معدل ادخار األسر فيها.

د .حسين أبو ساق

كبير االقتصاديين ورئيس وحدة البحوث والدراسات االقتصادية
كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية

يهدف هذا التقرير إلى التأكيد على أهمية ادخار األسر
والخروج بتدابير حصيفة ،يمكن أن يعتمدها راسمو
السياسات لتحسين معدل االدخار األسري في المملكة
العربية السعودية .ويحتوي هذا التقرير أربعة أقسام:
 القسم األول :يعرض لمحة عامة عن االدخار الوطنيواألسري مع التأكيد على أهميتهما في االقتصاد.
 -القسم الثاني :يبحث األنماط والمحفزّ ات الرئيسية
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االدخار
يلعب االدخار ،باإلضافة إلى دوره
ً
دورا
كاحتياطي لألوقات الصعبة،
ً
محوريا في النمو االقتصادي ألي
دولة على المدى الطويل .وحسب
بي دوجالس وجون بي (،)1991
قد يحفز ارتفاع معدالت االدخار
في دولة ما نموها االقتصادي
من خالل زيادة االستثمار ،بينما
يساهم انخفاض معدالت االدخار
فيها وعدم كفايتها لفترة طويلة
في تراجع االستثمار ،مما ينجم عنه
خلق اقتصاد تكون فيه مستويات
الدخل واإلنتاجية واألجور أقل من
المستويات المثلى لها في مجتمع
ً
نضجا من الناحية االقتصادية.
أكثر
ً
ً
جيدا على
مؤشرا
ويعد االدخار
االستثمار المستقر والبيئات
االقتصادية الصحية ،ويمثل االدخار
في العديد من دول العالم عامل
دفع كبير للنمو والتنمية.
إن االدخار الوطني هو الفرق
َّ
بين دخل الدولة وما تنفقه على
استهالكها للسلع والخدمات.
ويمكن تقسيمه إلى نوعين :االدخار
الخاص واالدخار العام.

يمكن تصنيف االدخار كادخار عام أو
خاص أو وطني ،وثالثتها مستنتجة
من المعادلة األساسية للناتج
المحلي اإلجمالي:
الناتج المحلي اإلجمالي=االستثمار
+االستهالك+اإلنفاق

االدخار الخاص

االدخار العام

يمكن تعريفه على أنّ ه :ادخار
جميع المقيمين داخل اقتصاد
ما خالل فترة زمنية معينة،
ً
أيضا :بادخار
ويمكن تفسيره
جميع األسر والشركات داخل
الدولة .ويساوي االدخار
الخاص إجمالي الدخل
المتاح لجميع المقيمين
ً
مطروحا
داخل اقتصاد ما
منه اإلنفاق الضريبي على
االستهالك.

يمكن تعريفه على أنّ ه:
مدخرات حكومة الدولة،
وهو مؤشر مهم للنمو
االقتصادي ألنه يحدد
مستوى األموال (الفائض أو
العجز) التي تمتلكها حكومة
الدولة.
االدخار العام=الضرائب -اإلنفاق الحكومي
إيرادات الضرائب> النفقات =فائض الميزانية
إيرادات الضرائب< النفقات =عجز الميزانية
إيرادات الضرائب= النفقات = ميزانية متوازنة

االدخار الخاص=إجمالي الدخل-الضرائب-
االستهالك

االدخار الوطني
ُيقصد به مجموع االدخار الخاص واالدخار العام ،وهما كلمتان مرادفتان لجميع
المدخرات في الدولة والتي تستخدم ألغراض االستثمار .وتحدد المدخرات
واالستثمارات الوطنية الميزان التجاري في االقتصاد.
االدخار الوطني=إجمالي الدخل-االستهالك-اإلنفاق الحكومي

كما يتضمن االدخار الوطني ،في االقتصاد المفتوح ،مكون صافي الصادرات
ً
ناقصا منه إجمالي الواردات.
للدولة ،الذي يساوي إجمالي الصادرات
االدخار الوطني=إجمالي الدخل-االستهالك-اإلنفاق الحكومي-صافي الصادرات
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أهمية االدخار

الشكل ( :)1نموذج هارولد  -دومار لالستثمار واالدخار

يعد االدخار واالستثمار متغيرات مهمة
في االقتصاد الكلي تساهم في إحراز
النمو االقتصادي المستدام للدولة .وال
يساهم ارتفاع االدخار فيها في زيادة
االستثمارات وزيادة نمو الناتج المحلي
أيضا في
اإلجمالي فحسب ،بل يساعد ً
زيادة فرص العمل وتعزيز إنتاجية الدولة
على المدى الطويل.
يعرف نموذج هارولد  -دومار لالستثمار
ِّ
واالدخار (1939م و1946م) االدخار أنه
عامل رئيسي في تحديد معدالت النمو
االقتصادي .ويبرز النموذج الذي قدماه
(الشكل  )1أهمية االدخار واالستثمار في
االقتصاد .كما يستعرض كيف يشكل
االدخار واالستثمار والناتج دورة فعالة من
ً
ذاتيا .ويرجح
النمو االقتصادي المستدام
أن تشهد الدول ،التي تتبنى مبادرات
لتشجيع ودعم االدخار ،مستويات أعلى
للنمو االقتصادي المستدام والتنمية.
وبشكل عام ،ثمة فائدتان رئيسيتان
لالدخار:

زيادة االدخار

زيادة االستثمار

نموذج
هارولد -
دومار

مخزون
رأسمالي
أعلى

نمو اقتصادي
أعلى

تحفيز النمو االقتصادي

ً
محددا
تُ عد نسبة االدخار الشخصي إلى الدخل المتاح – أو ما تُ عرف بشكل أفضل بمعدل االدخار -
ً
رئيسيا للنمو االقتصادي للدولة .ويرتبط االدخار بمستوى االستثمار في اقتصاد معين ،وبما أن
ً
دائما بالمدخرات ،فإن ارتفاع مستوياتها سيؤدي إلى ارتفاع اإلنتاجية االقتصادية
االستثمارات تمول
للدولة على المدى الطويل .ومن وجهة نظر االقتصاديين ،يؤدي ارتفاع المدخرات إلى زيادة
االستثمارات ،والتي في نهاية المطاف ستضاف إلى المخزون الرأسمالي للدولة ،الذي له تأثير
كبير على نموها االقتصادي.

فوائد تعود على األفراد
 فوائد تتعلق بمعامالت األفراد :عندما يكون هناك فاصل زمني بين الحصول على الدخلوسداد مدفوعات االستهالك لدى األفراد ،يمكن االستفادة من مدخراتهم لسد الفجوة بين
القبض والمدفوعات ،وعليه يتمكن األفراد من تلبية متطلبات معامالتهم.
 فوائد تتعلق بالمضاربة :تساعد المدخرات األفراد في التعامل مع حاالت عدم اليقين فياألسواق المالية الناتجة عن تقلب أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الخارجية؛ وذلك من خالل
توفر سيولة مالية لديهم في أوقات الحاجة.
 الفوائد االحترازية :تتعلق بتوفر السيولة المالية لمواجهة حاالت الطوارئ المستقبلية غيرالمتوقعة ،مثل :المشاكل الصحية أو البطالة.
أدت جائحة فيروس كورونا المستجد الرتفاع معدالت البطالة في العديد من دول العالم،
على سبيل المثالّ ،
واستطاع البعض التغلب على هذه األزمة عن طريق استخدام المدخرات الكافية لتعويض النقص في األجور.

أن االدخار هو أحد عوامل تسريع النمو االقتصادي ،ذهبت بعض اآلراء إلى أن االدخار
بينما يتفق معظم االقتصاديين على َّ
ً
عبئا على االقتصاد؛ مما ينتج عن ذلك مفارقة «االختيار الحكيم بين اختيارين صعبين» .وتخلص المفارقة
الشخصي قد يمثل
إلى أن زيادة االدخار قد تؤدي إلى انخفاض االستهالك ،وبالتالي انخفاض الناتج اإلجمالي وإجمالي المدخرات.
ً
ً
حاسما للرفاهية في
محددا
سنتطرق في القسم التالي إلى تفصيل أكثر حول أهمية ادخار األسر مع التأكيد على مدى كونه
االقتصادات حول العالم .كما سيوضح القسم العوامل الرئيسية التي تؤثر على ادخار األسر وذلك باالستعانة بدراسة الحالة
الخاصة بكل دولة.
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ادخار األسر
من المهم أن نوضح ما نعنيه عند
مناقشتنا لماهية األسرة خاصة مع
ازدياد تغير ديناميكيات األسر في
المنطقة عن أي وقت مضى .فحسب
الهيئة العامة لإلحصاءُ ،يقصد باألسرة
أي شخص أو مجموعة من األفراد-
ممن تجمعهم قرابة أو ال تجمعهم
 يتشاركون في مسكن واحد .ويمثلادخار األسر أحد األساسات التي ُيبنى
عليها االقتصاد ،ويساعد في التنمية
المستقبلية للدولة ،حيث يجعلها
ً
اعتمادا على التمويل الخارجي.
أقل
ً
ً
كبيرا من المدخرات
جزءا
وهي تشكل
الوطنية في كل من االقتصادات
ً
أيضا
الصناعية والنامية ،وتمارس
ً
دورا بالغ األهمية في تحفيز النمو
االقتصادي المستدام.
على اعتبار الفرضية القائلة :بأن ادخار
األسر هو أحد المحركات المهمة للنمو
ً
متعمقا
تحليال
االقتصادي ،أجرينا
ً
للعوامل التي تحدد معدل ادخار
األسر في األدبيات االقتصادية .وقد
تكون بعض هذه العوامل ثقافية
ديموغرافية ،بينما البعض اآلخر مثل
مستوى وهيكل الضرائب أو معدل
التضخم وأسعار الفائدة ،تكون في
الغالب متغيرات في السياسات
العامة؛ وعليه فهي مستقلة عن أي
منطقة جغرافية .ونستعرض أدناه
بعض المحددات الرئيسية لمدخرات
األسر مع مراعاة عدد كبير من
العوامل المؤسسية والديموغرافية
واالجتماعية واالقتصادية.

١

٢

مستوى الدخل والثروة

من الظواهر المقبولة بشكل عام
أن األغنياء يدخرون حصة أكبر من
دخلهم ،وأن ارتفاع مستوى الدخل
وتراكم الثروة يؤدي لمدخرات أعلى.
ً
متغيرا في حين
عامال
وتعد الثروة
ً
يعد االدخار والدخل من متغيرات
ّ
التدفق ،وكلما كان هناك انخفاض
في الثروة بسبب الطوارئ ،يميل
الناس لالدخار بشكل أكبر الستعادة
ً
أيضا
ثروتهم .وقد ُسجل هذا السلوك
في المفهوم االقتصادي السلوكي
لريتشارد تالر (الحساب العقلي).
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ادخار األسر
يعرف بأنه المدخرات الخاصة بجميع األسر في دولة معينة ،وهي الفرق
بين الدخل المتاح لألسرة (مثل :األجور ودخل العاملين لحسابهم الخاص
وصافي دخل األمالك) ومقدار استهالكها (مثل نفقاتها على السلع
والخدمات) ،باإلضافة إلى التغير في صافي مستحقاتها في صناديق
معاشات التقاعد.

ويقصد بالحساب العقلي النزعة
ُ
السلوكية لدى األفراد تجاه إعطاء
تصنيفات مختلفة لحجم دخلهم وكيف
تؤدي تلك المعلومات الخاصة بمصدر
دخلهم إلى اتخاذهم قرارات إنفاق
واستهالك متحيزة .ويؤكد الحساب
العقلي على الخاصية الفريدة التي
تتسم بها النقود وهي خاصية القابلية
لالستبدال ،حيث يمكن استبدالها
بسهولة.

العوامل الديموغرافية
سن العمل
أ .نسبة السكان في
ّ
أي األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
ً
عاما ،بشكل إيجابي
ما بين  16و64
في تحقيق االدخار ،مما يعزز األنشطة
االقتصادية ويولد الدخل ،بينما
يساهم األشخاص في عمر 65
عاما وأكثر بشكل سلبي من خالل
ً
استنفادهم للمدخرات.
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الشكل ( :)2معدل ادخار األسر في الصين (نسبة مئوية)

توجه معدل ادخار األسر في الصين نحو االنخفاض
بالتزامن مع استمرار انخفاض عدد السكان ممن هم
في سن العمل في الدولة منذ عام 2013م.

٣٦,١
٢٠١٦

٣٧,١

٣٨

٣٨,٥

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

المصدر :ادخار األسر ،بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

ً
وفقا للنموذج االقتصادي الكالسيكي
الجديد للتدفق الدائري للدخل ،الذي
طرحه االقتصادي (ريتشارد كانتيلون)
في مقاله عن التجارة الطبيعة
عام (1730م) ،تُ زود األسر األعمال
التجارية والشركات بالقوى العاملة،
التي بدورها تصنع السلع والخدمات
لتستهلكها األسرة ،وعليه يحدث
تدفق دائري للدخل ،حيث تتدفق
النقود إلى العمال على شكل أجور ثم
تعود للتدفق إلى الشركات كمقابل
لتلك المنتجات ،مما يؤدي إلى
توريد الدخل لجميع المشاركين في
الدورة االقتصادية .لذا ،فإن انخفاض
عدد السكان في سن العمل يعني
ً
انخفاضا في مستوى دخل األسرة
ً
وفي أرباح الشركات وتراجعا في
مدخرات األسر في االقتصاد حيث أن
الدخل هو الذي يمولها (الشكل .)2

ب.شيخوخة السكان

يرى بعض خبراء االقتصاد وراسمو

السياسات بأن الشيخوخة تؤدي إلى
انخفاض مستوى ادخار األسر في
االقتصاد ،إال أن تحديد مستوى هذا
االنخفاض بشكل دقيق يعتمد على
عوامل تختلف من دولة لدولة .فمع
تقدم العمر لسكان الدولة ،يميل
كبار السن إلى استهالك المزيد من
المدخرات والمعاشات المتراكمة،
وعليه تنخفض نسبة إجمالي مدخرات
األسر إلى الدخل المتاح .وفي تقرير
أعدته األمم المتحدة ،تشير التقديرات
إلى أن أكثر من  16في المئة من
سكان العالم سيتخطون سن 65
بحلول عام 2050م ،مسجلة زيادة كبيرة
عن نظيرتها في عام 2019م ،والتي
بلغت نحو  9في المئة .ومن المتوقع
أن يرتفع عدد األشخاص ،الذين تتراوح
ً
عاما أو أكثر ،من 143
أعمارهم بين 80
مليون نسمة في عام 2019م إلى
 426مليون نسمة في عام 2050م.
كما يرجح أن يفضي هذا االرتفاع في
نسبة شيخوخة السكان إلى تبعات
سلبية على أداء اقتصادات الدول

ُيعد معدل ادخار األسر في اليابان ،مع أنها إحدى
ً
تقدما في العالم ،والبالغ  2.7في المئة،
أكثر الدول
ً
منخفضا عند مقارنته بالدول المتقدمة األخرى ،مثل:
الواليات المتحدة وألمانيا حيث سجل معدل ادخار
األسر فيهما نحو  7.2في المئة و 10.4في المئة على
التوالي في عام 2017م.
وقد أثرت شيخوخة السكان في اليابان على النمط
المالي للمدخرات واالستثمارات بشكل كبير ،حيث
شكل السكان ممن هم في سن العمل القاعدة
األصغر ،مقارنة بالقاعدة األكبر للمسنين المنفقين.

جراء انخفاض مستويات الدخل واالدخار
(الشكل .)3

٣

السياسات الضريبية

أقرت ورقة عمل صادرة عن صندوق
النقد الدولي بعنوان «الضرائب
ومعدل ادخار األسر» بأن الضرائب
تعد إحدى المحددات الهامة لمدخرات
األسر ،حيث قدمت نتائج الدراسة
ً
تجريبيا على العالقة السلبية بين
دليال
ً
مستويات الضرائب والهياكل الضريبية
من جهة ،ومعدل ادخار األسر من جهة
أخرى .وتؤثر الضرائب على مستوى
االستهالك واالدخار حيث ترفع
تكلفة عملية اإلنتاج واالستهالك؛
مما يجعل السلع والخدمات باهظة
الثمن ،وبالتالي انخفاض مبالغ االدخار
المتبقية لألسر.

الشكل ( :)3معدل ادخار األسر في اليابان (نسبة مئوية)

٣,١ ٢,٧
٢٠١٧

٢٠١٦

١,٤
٢٠١٥

٠,٦ ٠,١
٢٠١٤

٢٠١٣

المصدر :ادخار األسر ،بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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04

أنماط إنفاق األسر

إن نفقات األسر هي إحدى أهم
العوامل المحفزة للنمو االقتصادي؛
ً
نظرا ألنها تشكل أكثر من نصف
الناتج المحلي اإلجمالي في معظم
االقتصادات المتقدمة.

تميل األسر مع نمو ثروتها إلى تغيير
نمط اإلنفاق بشكل سريع لتنويع
المنتجات التي تستهلكها ،إال أن
ً
مؤخرا تتجاوز دخلها
نفقاتها أصبحت
في االقتصادات المتقدمة والناشئة،
مثل :المملكة المتحدة وأستراليا،
وهي ليست ظاهرة دائمة ،إذا ما

تنفق األسر في أستراليا أكثر مما تكتسبه ،فقد نما
اإلنفاق االستهالكي في عام 2017م بشكل أسرع
من نمو الدخل ،حيث بلغت نسبة زيادة اإلنفاق 5.8
في المئة مقابل  3.5في المئة كنسبة زيادة الدخل.
ً
أيضا في عام 2018م بنحو
وارتفع معدل االستهالك
 2في المئة في حين لم يرتفع معدل الدخل إال بنحو
 0.4في المئة فقط .وقد أشارت التقديرات إلى
معاناة أستراليا منذ سبتمبر 2018م من ارتفاع مفرط
في معدل ديون األسر ،إذ شكلت نحو  190في
ً
سلبا على مستوى
المئة من معدل الدخل؛ مما يؤثر
المدخرات في البالد .ولقد أدت هذه العوامل إلى
عدم قدرة األسر على االدخار على مر السنين ،إذ
انخفضت مستويات ادخار األسر بنسبة مركبة بلغت
نحو  17.6في المئة ،أي من  7.9في المئة في عام
2013م إلى  3في المئة في عام 2018م.

وضعنا في االعتبار تراكم ديون األسر
مما يتخطى ما لديها من أصول.
(الشكل .)4

الشكل ( :)4معدل ادخار األسر في أستراليا (نسبة مئوية)

٦،١ ٥،١
٣،٨ ٣
٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٧،٩ ٨
٢٠١٤

٢٠١٣

المصدر :ادخار األسر ،بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

ظلت معدالت ادخار األسر في
انخفاض على مستوى عالمي،
رغم إدراك أهمية الحفاظ عليها عند
مستوى مناسب إلدارة االقتصاد
بشكل سليم.
مولت
وفي أوائل الثمانينياتّ ،
مدخرات األسر معظم االستثمارات
مولت مدخرات
العالمية ،بينما ّ
الشركات ثلثي االستثمارات العالمية
ً
تقريبا في عام 2019م .وشهدت
ً
انخفاضا في معدل ادخار
معظم الدول

األسر لديها خالل السنوات األخيرة،
بما فيها المملكة المتحدة وأستراليا
والمملكة العربية السعودية ،باستثناء
عدد قليل من االقتصادات المتقدمة،
مثل :ألمانيا ولوكسمبورغ ،التي
تمكنت من زيادة معدل ادخار األسر
في اقتصاداتها.
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ادخار األسر في المملكة
العربية السعودية
أعلن سمو ولي العهد في المملكة
العربية السعودية ،األمير محمد بن
سلمان آل سعود عن رؤية  2030في
أبريل عام 2016م ،بغية تنويع اقتصاد
الدولة وتحسين مستوى المعيشة
وزيادة مؤشر السعادة لألسر .وتهدف
المملكة العربية السعودية لتعزيز
مستوى سعادة األسر من خالل توفير
المزيد من الفرص الثقافية والترفيهية
لمواطنيها والتشجيع على المشاركة
بشكل كبير في األلعاب واألنشطة
الرياضية لتشجيع اتباع أنماط الحياة
الصحية .واتخذت المملكة العربية
السعودية ،منذ إطالقها رؤية 2030
قبل نحو أربع سنوات ،تدابير ملحوظة
لتحقيق مستهدفاتها لعام  ،2030بما
فيها إنشاء الهيئة العامة للترفيه في
عام 2016م.
إن من بين أهم برامج تحقيق الرؤية،
َّ
التي طرحتها الحكومة السعودية
لتحقيق مستهدفاتها في إطار رؤية
 2030برنامج تطوير القطاع المالي،
حيث يهدف البرنامج إلى تطوير
قطاع مالي متنوع لدعم تنمية
االقتصاد الوطني وتحفيز االدخار.
كما يهدف بشكل رئيسي إلى
تعزيز وتمكين التخطيط المالي من
خالل تحفيز التوسع في منتجات
االدخار المتوفرة في السوق ،وتعزيز
النظام االقتصادي لالدخار ورفع
الوعي المالي .ومن ضمن األهداف
الطموحة ،التي يسعى برنامج تطوير
القطاع المالي لتحقيقها :زيادة إجمالي
المدخرات المحتفظ بها في منتجات
االدخار من  315مليار ريال سعودي
في عام 2016م إلى  400مليار ريال
سعودي في عام 2020م ،وزيادة عدد
أنواع منتجات االدخار المتاحة من ()4
أنواع في عام 2016م إلى ( )9أنواع
في عام 2020م.
يهدف برنامج تطوير القطاع المالي
أيضا إلى رفع معدل ادخار األسر
ً
ً
حاليا في المملكة ،إذ بلغ
المنخفض
نحو  1.6في المئة من الدخل السنوي

Savings

المتاح للمواطنين في عام 2018م.
وبحسب مسح إنفاق ودخل األسرة
الذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء،
بلغ متوسط دخل األسرة الشهري
نحو  14,823ريال سعودي ،بينما بلغ
متوسط نفقات االستهالك الشهري
لألسرة نحو  14,584ريال سعودي في
عام 2018م ،مما يشير إلى انخفاض
مستويات ادخار األسر في جميع أنحاء
المملكة.
ُيعد معدل ادخار األسرة في المملكة
العربية السعودية منذ عام 2018
أقل بكثير من المعيار العالمي البالغ
 10في المئة والمتعارف به كأدنى
مستوى لضمان االستقالل المالي
نظرا
على المدى الطويل ،وذلك
ً
لعدة عوامل ،منها انخفاض مستوى

الوعي المالي وعدم توفر البيانات
من المصادر الثانوية حول مدخرات
األسر ومحدودية منتجات االدخار في
السوق.
وقد استطعنا من خالل االستعانة
بالنتائج الواردة في تقارير مسح إنفاق
ودخل األسرة ،الذي تقوم الهيئة
العامة لإلحصاء بنشره كل خمس
سنوات ،أن نتأكد من االتجاه الذي أخذه
معدل ادخار األسر في المملكة –
كنسبة مئوية من دخلها المتاح  -في
العقد الماضي.
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الشكل ( :)5دخل األسر في المملكة العربية السعودية وانفاقها االستهالكي

وأكد التحليل لمسح إنفاق ودخل
األسرة ،الذي أجرته الهيئة العامة
لإلحصاء في األعوام 2007م،
و2013م ،و2018م ،على أن معدل
ادخار األسر في المملكة العربية
السعودية قد توجه لالنخفاض في
العقد الماضي .كما كشف تحليلنا
للمسح أن السبب الرئيسي وراء
هذا االنخفاض جاء من الزيادة غير
المتناسبة في االستهالك الشهري
والدخل الشهري في السنوات العشر
األخيرة .وفي حين لم يرتفع متوسط
الدخل الشهري لألسرة خالل الفترة
 2018-2007إال بنحو  5.3في المئة ،أي
من  14,084ريال سعودي إلى 14,823
ريال سعودي ،ارتفع متوسط اإلنفاق
االستهالكي الشهري لألسرة بنحو
 38.6في المئة ،أي من  10,522ريال
سعودي إلى  14,584ريال سعودي
خالل الفترة نفسها (الشكل .)5

١٤،٨٢٣ ١٤،٥٨٤

٪٥،٣

نمو

٪٣٨،٦

نمو

١٣،٦١٠ ١٣،٢٨٢

٢٠١٨
متوسط الدخل الشهري لألسر

١٠،٥٢٢
٣،٥٦٢

٣٢٨

٢٣٩

١٤،٠٨٤

٢٠٠٧

٢٠١٣

متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري لألسر

ادخار األسر
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء وتحليالت كي بي إم جي

جميع األرقام المتعلقة بدخل األسرة واستهالكها في المملكة العربية السعودية مستمدة بشكل
مباشر من مسح إنفاق ودخل األسرة ،الذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء في األعوام 2007م،
و2013م ،و2018م.
مقسوما على عدد أفرادها.
 الدخل الشهري لألسرة يساوي مجموع قيم ومصادر دخل األسرةً
ً
مضافا إليها اإلنفاق على شراء األسهم
 ُيقصد باالستهالك اإلجمالي نفقات االستهالكوالمباني واألراضي وغيرها.
 ُيقصد باإلنفاق االستهالكي السيولة النقدية المنفقة على شراء السلع والخدمات. ُحسب معدل ادخار األسر في المملكة عن طريق طرح متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهريلألسرة من متوسط الدخل المتاح لألسرة ،ثم قسمة الناتج على الدخل المتاح.

الشكل ( :)6معدل ادخار األسر لدول مختارة من مجموعة العشرين ( ،2018ما لم ُينَ ص على خالف ذلك) ،حيث جاءت الصين في أعلى
القائمة بمعدل  36.1في المئة ( )2016والمملكة العربية السعودية في أسفل القائمة بمعدل  1.6في المئة لعام .2018
الصين

١١
١٠،٨

ألمانيا
المكسيك
كوريا الجنوبية
روسيا
فرنسا
الواليات المتحدة
منطقة اليورو
أستراليا
اليابان
إيطاليا
السعودية
كندا
المملكة المتحدة
جنوب أفريقيا

٥،٦

٣
)٢،٧(٢٠١٧
٢،٥
١،٦
١،٥
٠،٤
)٠،٣(٢٠١٧

)٣٦،١(٢٠١٦

٨،٩
)٨،٩(٢٠١٧
٨،٤
٨
 -1معدالت ادخار األسر للدول
المتبقة من دول مجموعة
العشرين-األرجنتين والبرازيل
وأندونيسا وتركيا -غير متوفرة من
المصادر الثانوية .بالنسبة للهند،
معدل االدخار متوفر كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي.
 -2منطقة اليورو وحدة نقدية
مكونة من  19دولة من  27دولة
عضو في االتحاد األوروبي.

المصدر :بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والهيئة العامة لإلحصاء وتحليالت كي بي إم جي
14

©  2020كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركات كي
بي إم جي المستقلة والتابعة لكي بي إم جي العالمية ،شركة تعاونية سويسرية ،جميع الحقوق محفوظة.

تحليل ادخار األسر في المملكة العربية السعودية

لمحة موجزة عن دخل ونفقات ومدخرات األسرة في المملكة العربية السعودية
ً
ارتفاعا بلغ نحو  8.9في المئة في الفترة من عام 2013م إلى عام 2018م .وسجلت المنطقة
شهد متوسط الدخل الشهري لألسرة
الشرقية ،من بين مختلف المناطق ،أعلى معدل دخل شهري ،بينما سجلت تبوك أدنى معدل دخل شهري لألسرة .ولوحظ خالل نفس
الفترة وجود اختالف كبير بين دخل األسرة الشهري للذكور واإلناث ،حيث كان متوسط دخل الذكور أعلى من متوسط دخل اإلناث بنحو
 6,526ريال سعودي.

حسب المنطقة اإلدارية ()2018

حسب الجنس ()2018

المنطقة الشرقية

متوسط الدخل
الشهري لألسر

تبوك

 ١١،٠٢٤رﻳﺎل

 ١٧،٨٧٢رﻳﺎل

 ١٤،٨٢٣رﻳﺎل

)(٢٠١٨

اإلناث

الذكور

(األعلى)

 ٨،٦٠٦رﻳﺎل  ١٥،١٣٢رﻳﺎل

(األدنى)

ً
ارتفاعا بلغ نحو  9.8في المئة في الفترة من عام 2013م إلى عام 2018م .وبلغ
شهد متوسط االستهالك الشهري لألسر
نصيب اإلنفاق على السلع األساسية نحو  46.8في المئة من إجمالي متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري لألسرة،
بينما بلغ اإلنفاق على السلع غير األساسية نحو  53.2في المئة وهي النسبة المتبقية.
متوسط االنفاق االستهالكي الشهري لألسر حسب فئات االنفاق
(بالريال السعودي)2018 ،
السلع األساسية

السلع غير األساسية

التبغ

الترفية والثقافة

األقمشة والمالبس
واألحذية

االتصاالت

األثاث المنزلي

النقل

السلع والخدمات
الشخصية

الصحة

التعليم

األغذية والمشروبات

ً
ً
كبيرا بنحو  27.1في المئة في الفترة من عام 2013م إلى عام 2018م .ففي
انخفاضا
وسجل متوسط مدخرات األسر
المتوسط وحسب المنطقة اإلدارية ،سجلت القصيم أعلى مستوى ادخار لألسر بينما سجلت نجران أدنى مستوى الدخار
األسر في عام 2018م.

السكن والماء والكهرباء
والغاز والمحروقات
األخرى

)(٢٠١٨

٨٢٧

١،٠٤٨

٢،٦٢١

االنفاق االستهالكي
الشهري

 ١٤،٥٨٤رﻳﺎل

٥٠

٤٦٠

٥٩٩

٧٢٦
المطاعم والفنادق

متوسط الدخل
الشهري لألسر

١،٩٩٢

٢،٠٦٣

٢٢٥

٣٥٨

٣،٦١٦

١٤،٥٨٤

حسب المنطقة اإلدارية
القصيم

متوسط ادخار
األسر

 ٢٣٩رﻳﺎل

)(٢٠١٨

نجران

 ١٢رﻳﺎل

 ٩٥١رﻳﺎل
(األعلى)

(األدنى)

متوسط معدل ادخار األسر

)(٢٠١٨

ارتفع مقارنة مع عام 2013

٪١٦
انخفض مقارنة مع عام 2013

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء.
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١

انخفاض مستوى الوعي المالي مقارنة بالدول األخرى

يمكن تعريف الوعي المالي على أنه الفهم الشامل
للمهارات والمعرفة المالية ،الذي يمكن األفراد من اتخاذ
قرارات مالية متنورة .فالشخص الذي يمتلك المعرفة
المالية ال يقوم بجمع الثروة طيلة حياته فقط ،بل يساهم
ً
أيضا في النمو االقتصادي لبلده .وعلى النقيض من
ذلك ،يمكن أن يؤثر انخفاض مستوى المعرفة المالية
بشكل سلبي على اإلمكانات المالية ُ
لألسر ،مما ُيضر
ً
ً
حاسما
دورا
باستقرار المؤسسات المالية ،التي تمارس
في النمو االقتصادي ألي بلد .وتشير األدلة التجريبية
إلى أن األفراد ،الذين يتمتعون بمستوى عال من المعرفة
المالية ،يشتركون ببعض األشياء ،مثل التعليم ومستوى
الدخل ومتوسط العمر .على سبيل المثال ،يرتفع الوعي
المالي بشكل كبير مع النمو األكاديمي ،الذي ينتج عنه
مستويات أعلى من الفهم والقدرات الحسابية .ويميل
الشخص ،الذي يملك المعرفة المالية ،إلى تحقيق
مستوى دخل أعلى ويضع أمام ناظريه أهداف مالية أكبر
ويعمل على إحرازها من خالل االدخار واالستثمار.
على الصعيد العالمي ،تشير التقديرات إلى أن حوالي
ثلثي البالغين تعوزهم المعرفة المالية األساسية.
ويتفاوت التوزيع بشكل كبير ال سيما بين الفئات ذات
الدخل المنخفض .وينتشر قلة الوعي المالي بين
ً
أيضا .وقد أفادت ورقة بحثية
المواطنين السعوديين
حديثة (البسامي واليوسف2019 ،م) بأن معظم سكان
المملكة ليس لديهم اطالع جيد على المفاهيم األساسية
للتخطيط المالي .بينما أظهر المشاركون في المسح
الخاص بالتقارير مستوى أعلى بقليل من المتوسط في
«الوفاء بااللتزامات المالية» ،وال يزال ذلك المستوى أقل
بكثير من المتوسط العالمي المقبول .ويشير ذلك إلى
أن األفراد عادة ما يجدون صعوبة في الوفاء بااللتزامات
المالية بحلول نهاية كل شهر لدرجة أنهم يميلون للحصول
على المساعدة المالية من أشخاص آخرين أو يتجهون
لمراكمة الديون ،مما يثير القلق بشكل أكبر .وحسب
المسح ،أفاد العديد من المشاركين بتجاوز نفقاتهم مقدار
دخلهم وبشكل شهري ،مما يوضح أنهم بالكاد يراقبون
معدل إنفاقهم اليومي وحركات بطاقات االئتمان الخاصة
ً
ضعيفا فيما يتعلق بإدارة
أداء
بهم .وأظهر المشاركون
ً
األمور المالية اليومية والتدفقات النقدية الخارجة .وتنقل
نتائج المسح صورة قاتمة عن مستويات المعرفة المالية
في المملكة.
ً
أيضا من أسباب قلة
تعد المعرفة المالية غير الكافية
معرفة الناس بمختلف المنتجات المصرفية المتوفرة
لهم .على سبيل المثال ،يتوفر عدد قليل من المنتجات
المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة العربية
السعودية إال أنها ال تستخدم من قبل غالبية السكان.
على الرغم من اتخاذ حكومة المملكة العربية السعودية
ً
ً
ثابتا نحو ضمان
تقدما
تدابير جديرة بالذكر واحرازها
الشمول المالي ،إال أن الوضع الحالي لمستويات الوعي
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المالي في المملكة هو أحد األسباب األساسية وراء
معدل االدخار الضعيف ،الذي بلغ نحو  1.6في المئة في
عام 2018م.

٢

بدال من االدخار
ميل الناس نحو اإلنفاق
ً

شهدت المملكة العربية السعودية بعد االزدهار النفطي
في السبعينيات طفرةً في نموها االقتصادي حيث قفزت
عائدات النفط من  4.3مليار دوالر أمريكي في عام 1973م
إلى  101.8مليار دوالر أمريكي بحلول عام 1980م .وجعلت
هذه الزيادة الضخمة في إيراداتها العامة من اقتصادها
من أغنى االقتصادات لفترة طويلة للغاية .ومن ثم
شرعت الحكومة في التنمية الشاملة لقطاع النفط .وقد
أدى هذا إلى ظهور مؤشرات بأن البالد تتجه للسقوط
في ظاهرة تميل الدول الغنية بالموارد إلى الوقوع فيها،
ويقصد
أال وهي( :لعنة الموارد أو المرض الهولندي)ُ .
بالمرض الهولندي ما يحدث عند اكتشاف دولة ما لموارد
معدنية أولية فيها ،مما يؤدي إلى انخفاض أو انهيار كلي
لألنشطة االقتصادية في قطاعات أخرى من االقتصاد
ً
معا بشكل
بدال من تعزيز تنمية جميع قطاعات االقتصاد
ً
متناغم.
حينما ركزت الدولة بشكل أكبر على تطوير قطاع النفط أكثر
من أي قطاع آخر ،بدأت في تجميع الثروة ،األمر الذي لم
غنيا فحسب،
يجعل اقتصاد المملكة العربية السعودية ً
أيضا على عادات اإلنفاق لدى السعوديين .ومع
بل أثر ً
اعتقادهم القوي بقدرة المملكة على الحفاظ على تلك
بدال
الثروة ،تكيف الشعب السعودي مع نمط حياة اإلنفاق
ً
من االدخار .ومع ذلك ،ال تعد مستويات اإلنفاق المرتفعة
ً
مؤشرا على التنمية
في المملكة العربية السعودية
االقتصادية للمملكة.
بينما تتجه الشعوب في الدول األخرى إلى االدخار
ً
وتحسبا للظروف
ألسباب شخصية ،مثل التخطيط للتقاعد،
غير المتوقعة ،مثل األزمة االقتصادية والبطالة ،يظل
عامة الناس في المملكة العربية السعودية على عاداتهم
في اإلنفاق لزيادة تفاؤلهم بالمستقبل .وتبرز هذه السمة
بشكل خاص بين جيل الشباب في المملكة ،الذي يميل
إلى االستهالك أكثر القتناعهم الخاطئ بأنه حتى في
األوقات االقتصادية الصعبة ،ستستمر الحكومة في
تأمينهم عند التعثر .لذا ،لم يعد هناك دافع حقيقي نحو
ممارسة أي نوع من االدخار االحترازي.
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٣

التوزيع حسب العمر

الشكل ( :)7فرضية دورة الحياة

التقاعد

منحنى الدخل

مستوى االدخار

ملحوظ
ٌ
تأثير
يمكن أن يكون للتوزيع الديموغرافي للدولة
ُ
على إجمالي معدل ادخار األسر .وتركز فرضية دورة الحياة
على مدى تأثير تغيرات التوزيع حسب العمر على ادخار
األسر ،حيث تُ شير إلى أن الناس يميلون إلى االدخار
بشكل أكبر مع بلوغهم منتصف العمر (الشكل  .)7وحسب
هذه الفرضية ،يجب أن يصل معدل ادخار األسر إلى
ً
عاما .ويشكل
ذروته في الفئة العمرية ما بين  40و49
األشخاص ،في المملكة العربية السعودية ،في هذه
٢٠
٤٠
٦٥
الفئة العمرية حوالي  12في المئة من إجمالي سكان
عاما فأكثر) ،حيث
المملكة ممن هم في سن العمل (ً 15
تتمتع المملكة بتوزيع ديموغرافي تسوده فئة الشباب.
ووفقا للتقديرات السكانية ،الصادرة عن الهيئة العامة
ً
لإلحصاء لعام 2018مُ ،يشكل الشباب ممن هم دون سن
 35حوالي  37في المئة من فئة السكان ممن هم في
سن العمل في المملكة العربية السعودية.
ُيبين لنا تحليل مسح إنفاق ودخل األسرة والتقديرات
السكانية للهيئة العامة لإلحصاء نمط االستهالك
للسعوديين ،حيث يوضح لنا الشكل البياني أدناه أن
سلوك االدخار لمواطني المملكة العربية السعودية على
الرغم من توافقه إلى حد ما مع فرضية دورة الحياة ،إال
أنه يشير إلى انخفاض معدل االدخار بين األفراد ممن هم

االستهالك
استنفاد
االدخار

االدخار

٦٥

استنفاد
االدخار

٢٠

٤٠
الفترة العمرية

وس َّجل متوسط معدل االدخار للسعوديين
في فئة منتصف العمرَ .
من الفئة العمرية ما بين  40و 49نحو  4-في المئة ،في حين سجلت
الفئات العمرية ما بين  29-25و 35-30معدالت ادخار ،بلغت حوالي 2
في المئة و 4في المئة على التوالي .وبلغ متوسط إجمالي معدل
االدخار للسعوديين نحو  14-في المئة (الشكل .)8

الشكل ( :)8توزيع سكان المملكة العربية السعودية حسب الفئة العمرية ومعدل ادخار األسر ()2018

٪١٠
٪١

٪٥

٪١٠-

-٪٨

-٪١١

-٪٤
-٪١٢

-٪٩

٪١٥٪٢٠٪٢٥٪٣٠-

٠،٩

٪٣٥-

٠،٥

٪٤٠٪٤٥-

١،١

-٪٤١

+٦٥

٦٤ - ٦٠

٠،٧

٪١٠

١،٣

السكان حسب الفئة العمرية

٤٤ - ٤٠

١،٥

٪٣٥٪٤٠-

-٣٩٪

-٪١٢

٪١

-٪٩ ٠.٥
٠،٠

٣٤ - ٣٠

٪٢٠٪٢٥-

-٪٨

-٪١١

٪١٥-

بدال من اإلنفاق االستهالكي بسبب عدم توفر البيانات.
احتسب معدل االدخار باستخدام إجمالي اإلنفاق ً
المصدر :الهيئة العام لإلحصاء وتحليالت كي بي إم جي

-٣٤٪

٣٩ - ٣٥

٪٣٠-

جميع نقاط البيانات تخص عدد السكان للسعوديين فقط.

٢،١

١،٨

١

٪٠
٪٥-

٥٤ - ٥٠

٢

٢

٪٥

٠،٩

٤٩ - ٤٥

١،٨

١،٦

٪١٠٥٩ -٥٥

٪٢

عدد السكان (بالماليين)

٪٠
٪٥-

٪٤

٢،٥

٢٩ - ٢٥

٢٤ - ٢٠

١٩ - ١٥

١،١

معدل االدخار

٠،٩

-٪٤١
٠،٥

١،٣

٠،٧

٠،٩

٪٤٥ً
مبكرة
في
السعودية
إن زيادة معدل ادخار األسر المنخفض أمر قابل للتحقيق في المملكة العربية
 ٥٤مرحلة٤٩ - ٤٥
ألن٦٤سكانها-٥٥ال٥٩يزالون- ٥٠
نظرا - ٦٠
+٦٥
من فرضية دورة الحياة .وتتمتع الدولة بإمكانيات عالية لتحقيق معدل ادخار مرضي في المستقبل في ظل وجود نحو  44في المئة
من سكانها دون سن األربعين ممن هم في سن العمل ،بشرط العمل على تثقيف السكان بشكل منتظم حول أهمية االدخار.
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توصيات ومبادرات ٌمقترحة حول السياسات العامة لتحسين
معدل ادخار األسر في المملكة العربية السعودية
فيما يلي بعض التوصيات الرئيسية ،وأمثلة على بعض الدول التي استفادت من هذه اإلجراءات ،والتوجهات المستقبلية لواضعي
السياسات بغرض تحسين معدل ادخار األسرة في المملكة العربية السعودية وذلك مع مراعاة العوامل المؤثرة بادخار األسر لديها.

١

طرح مبادرات حول السياسات العامة تعتمد على الخصائص السلوكية لألسر
ً
جامعا بين علم النفس واالقتصاد ويتضمن محاوالت لتحليل العوامل التي تحفز قدرة الفرد على اتخاذ
ُيعد علم االقتصاد السلوكي
القرار .ويمكن لواضعي السياسات ،من خالل تحديد العوامل االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية التي تؤثر على البشر وتحفزهم
ً
منخفض التكلفة يتم ابتكاره من خالل تطبيق
ٍ
لحل
خصيصا لتعزيز االدخار .يمكن
على االدخار بشكل أكبر ،طرح سياسات مصممة
ٍ
المفاهيم البسيطة لالقتصاد السلوكي ،أن يحمل األثر األكبر على المجتمع .ونرى أن المملكة العربية السعودية أمامها الفرصة
لالستفادة من االقتصاد السلوكي لتعزيز االدخار الوطني لديها .كما يمكن لراسمي السياسات في الدولة االستفادة من بعض
الرؤى المطروحة ضمن المبادرات التي تبنتها دول أخرى ومكنتها من النجاح في تعزيز عقلية االدخار.

التوصية ( :)1استحضار ثقافة االدخار من خالل إجراء تجارب سلوكية محدودة النطاق
يمكن للمملكة العربية السعودية إجراء تجارب عشوائية مضبوطة على نطاق صغير لفهم سلوك االدخار لدى
مواطنيها .وبالنظر إلى التنوع الديموغرافي للمملكة ،فإن إجراء تجارب سلوكية محدودة النطاق يمكن أن ينتج عنه
قيمة ويمهد الطريق أمام ظهور منتجات تجارية مجدية في مرحلة الحقة .على سبيل المثال ،يمكن للدولة
أفكار ّ
إجراء تجربة لفهم تأثير مجموعات األقران على قرارات االدخار التي يتخذها األفراد .فقد أجرت دولة شيلي في عام
2008م تجربة مماثلة أطلق عليها «االدخار بشكل أكبر مع المجموعات» على عمالء القروض الصغيرة بهدف فهم
تأثير مجموعات األقران على سلوك االدخار لألفرادُ .
وأجري ،كجزء من التجربة ،اختبار لثالث مجموعات عشوائية
وعرض على المجموعة الثانية
أساسي،
ادخار
حساب
األولى
مختلفة من المشاركين ،حيث ُعرض على المجموعة
ُ
حساب ادخار أساسي مع خيار اإلعالن عن خطة االدخار الخاصة بها للجمهور ،بينما عرض على المجموعة الثالثة
حساب بنسب فوائد عالية .وتبين ،بانتهاء التجربة ،أن المجموعة الثانية كان إيداعها في حساب االدخار أعلى بـ()3.7
ضعف ،وبلغ متوسط رصيدها لالدخار نحو ضعف رصيد المجموعة األولى .وأما المجموعة الثالثة ،فبالرغم من
مالحظة ارتفاع متوسط االدخار لديها إلى حد ما ،إال أنها لم تكن بمستوى نتائج أداء المجموعة الثانية.
ً
برنامجا للتقاعد يسمى Save More
أطلقت الواليات المتحدة في عام 2004م باستخدام مفهوم الرؤى السلوكية
 )Tomorrow (SMARTأو (أدخر أكثر للغد) .ويعتمد البرنامج على فرضية وجود النية بالفعل لالدخار لدى الناس
لمواجهة التحديات المختلفة ،إال أنهم غير قادرين على القيام بذلك .وكجزء من البرنامجُ ،صممت خطة تقاعد تزيد
ً
وطبقت
فيها مساهمة الموظفين في خطة االدخار الخاصة بهم
تلقائيا بشكل سنوي مع منحهم زيادة في رواتبهمُ .
ً
واعتبارا
الخطة بشكل قانوني في الواليات المتحدة في عام 2006م كجزء من قانون حماية المعاشات التقاعدية،
من عام 2017م ،التحق نحو  15.5مليون أمريكي فيها .وأشارت إحدى الشركات الصناعية متوسطة الحجم ،التي
اعتمدت الخطة في الواليات المتحدة إلى أن الموظفين الذين شاركوا في البرنامج أفادوا بارتفاع معدل ادخارهم من
 3.5في المئة إلى  13.6في المئة على فترة أربع سنوات.

التوصية ( :)2إنشاء هيئة رقابية لرصد التقدم في التجارب السلوكية
يمكن للدولة إنشاء هيئة رقابية لتنفيذ إرشادات محددة ،بما فيها نوع التجارب السلوكية المسموح بها ،ورصد
التقدم المحرز في مثل هذه التجارب ،والمطالبة باتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
لذا ،يمكن االستفادة من االقتصاد السلوكي لفهم الخصائص السلوكية للسكان ،مما سيساعد المملكة العربية
السعودية على تصميم سياسات عامة مناسبة الحتياجات مواطنيها .وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على حجم
االدخار في المملكة العربية السعودية.
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٢

زيادة الوعي المالي لتعزيز االدخار

ً
أيضا من وطأة المخاوف حول ضعف
ال يعزز وجود مستوى أفضل من الوعي المالي من االدخار الشخصي فحسب ،بل يخفف
األمان المالي عند التقاعد .ولمتابعة مستوى ووضع المهارات المالية لدى المواطنين ،تجري الدول حول العالم مسوحات حول الوعي
المالي لفئة البالغين من سكانها .وأجرت «الشبكة العالمية للثقافة المالية» التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية إحدى هذه
المسوحات في عام 2016م ،وذلك لتقييم مستوى المهارات المالية في المملكة العربية السعودية .وأظهرت النتائج تسجيلها لدرجة
مرجحة ،بلغت  9.6لقياس المعرفة واالتجاهات والسلوكيات المالية ،لتأتي من بين أقل أربع دول في مجموعة العشرين .وقد بلغ
متوسط إجمالي الدرجات لدول مجموعة العشرين نحو  12.7نقطة .وحيث أشار المسح إلى وجود فرصة كبيرة لتحسين المستوى العام
للوعي المالي في البالد ،يمكن لراسمي السياسات اعتماد إجراءات معينة وإطالق مبادرات هادفة لقيادة مسيرة التوعية المالية.

التوصية ( :)1طرح برامج توعوية مصممة بشكل خاص
 يمكن للمؤسسات المالية ،مثل البنوك ،استضافة محاضرات توعوية لمجموعات محددة تشمل طالب المدارسوالجامعات ،والمهنيين العاملين ،ومجموعات الدخل المتوسط ،وربات البيوت ،والمتقاعدين وغيرهم .وينبغي أن
تركز هذه المحاضرات على تثقيف هذه المجموعات المحددة المستهدفة حول خطط االدخار األساسية التي تلبي
احتياجاتهم.
 كما يمكن وضع استراتيجية مبنية على األهداف .على سبيل المثال ،يمكن لراسمي السياسات استهداف فئةالشباب في الدولة وطرح برامج لتشجيعهم على زيادة مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم التعليمية.
 يمكن لمؤسسات الدولة مساعدة العائالت في اكتساب المهارات المالية ،ووضع هدف لالدخار وتنمية عاداتً
تشجيعا لهم على تبني الخطة .ويمكن استلهام
االدخار على المدى البعيد .كما يمكن تقديم حوافز للمشاركين
خطة مشابهة من برنامج « »Saver Plusالموجود في أستراليا ،والمنفذ في عام 2003م بهدف تشجيع الناس
على االدخار بشكل أكبر لتغطية نفقاتهم التعليمية .وهذا البرنامج المفعل في الدولة منذ أبريل 2020م هو برنامج
للتوعية المالية واالدخار مدته  10أشهر يهدف إلى تطوير المهارات األساسية لإلدارة المالية بين أفراد المجتمع .وقد
ُمنح المشاركين فيه مكافآت تصل إلى  500دوالر أمريكي عند إتمامهم للبرنامج وذلك لتشجيعهم على تبني ما جاء
ً
نجاحا واسع النطاق في أستراليا حيث استطاع أكثر من  40,000شخص ادخار ما يزيد عن 23
فيه .وقد حقق البرنامج
مليون دوالر أمريكي .كما تمكنت أكثر من  20,000أسرة منخفضة الدخل من  27مجتمع محلي من المشاركة في هذا
البرنامج.

التوصية ( :)2إنشاء كيان لمراقبة مسيرة التوعية المالية في المملكة
نرى في كي بي إم جي ،بأن إنشاء كيان خاص بالتوعية المالية ،حسبما هو موضح في برنامج تطوير القطاع المالي؛
حرز في العديد من المبادرات  ،وسيوفر كذلك الحوكمة لمسيرة التوعية
الم َ
سيساعد الحكومة على مراقبة التقدم ُ
المالية الشاملة.
يمكن للمملكة العربية السعودية من خالل اتخاذها لمثل هذه المبادرات زيادة مستوى الوعي المالي بين مواطنيها؛
مما سيؤهلهم حينها التخاذ قرارات محسوبة حيال خطط االدخار الخاصة بهم .وعليه ،يمكن أن تُ فضي خطط االدخار
التي أعدت بشكل أفضل على مستوى المواطن إلى تحقيق ادخار أفضل على المستوى الوطني ومستوى التنمية
االقتصادية الشاملة للمملكة.
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٣

زيادة وتيرة نشر البيانات حول ادخار األسر لتطوير استراتيجيات قادرة على التجاوب

نظرا للدور الجوهري الدخار األسر في التنمية االقتصادية على مستوى األفراد والدولة؛ فمن المرجح أن تؤدي زيادة وتيرة نشر
ً
البيانات حول مدى نجاح الدولة في تطبيق المعايير ،مثل معدل ادخار األسر ومتوسط استهالك األسرة وغيرها لزيادة البحوث
االقتصادية حول هذا الموضوع .ويمكن أن ينجم عن توفر مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الخروج بتوصيات جديدة بشأن
السياسات وزيادة الوعي بأهمية ادخار األسر في مراحل الحقة.
ً
وفقا
إن الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن نشر واستخراج البيانات اإلحصائية
للمعايير الدولية .وتعمل الهيئة على استخالص ونشر نتائج مسح إنفاق ودخل األسرة ،إال أنها تصدر في فترات غير منتظمة .على
سبيل المثال :تتوفر معلومات حول متوسط ادخار األسر واستهالكها في المملكة لألعوام (2007م) و(2013م) و(2018م) ،إال أنه
ص ّعب من علمية إجراء التدخالت الالزمة في الوقت المناسب فيما يتعلق بمستويات االدخار
توجد فجوات كبيرة فيما بينها؛ مما ُي َ
في الدولة .فعلى سبيل المثال ،بلغ معدل ادخار األسر  25.3في المئة في عام 2007م ،ثم انخفض بشكل حاد ليصل إلى  2.4في
ً
وأخيرا ،لوحظ انخفاض آخر في معدله إذ بلغ نحو  1.6في المئة في 2018م .وقد يواجه راسمو السياسات
المئة في عام 2013م.
عقبات في وضع خطط عمل واستراتيجيات قصيرة األجل لتحفيز زيادة معدل االدخار في ظل عدم وجود المزيد من البيانات الفورية.

التوصية ( :)2تكليف جهة لمراقبة معدل ادخار األسر في المملكة
يمكن للمملكة العربية السعودية أن تُ كلف جهة قائمة للعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لإلحصاء والكيانين اآلخرين
المؤسسين لمراقبة التجارب السلوكية ومسيرة التوعية المالية .ويمكن لهذه الهيئة قياس ونشر تأثير المبادرتين
األخيرتين (التجارب السلوكية والتوعية المالية) على قرارات االدخار لألشخاص .كما أنّ ها إذا ما عملت على ردم الفجوة
بين مسحين متتاليين ،ستتيح لراسمي السياسات وضع استراتيجيات عملية لتعزيز ثقافة االدخار في المملكة.
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ألبرت آندو وفرانكو موديلياني ،فرضية االدخار «دورة الحياة» :اآلثار الكلية واالختبارات في :مجلة المراجعة
االقتصادية األمريكية العدد.)1963( 53:
برنامج تطوير القطاع المالي ،موقع بيانات رؤية .2030
الهيئة العامة لإلحصاء ،مسح دخل ونفقات األسرة (.)2007
الهيئة العامة لإلحصاء ،مسح دخل ونفقات األسرة (.)2013
الهيئة العامة لإلحصاء ،مسح دخل ونفقات األسرة (.)2018
الهيئة العامة لإلحصاء ،عدد السكان حسب الفئات العمرية والجنس (.)2019
جون مينارد كينزي ،النظرية العامة لتوظيف المال والفائدة والنقد (.)1936
بيانات موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
مؤسسة النقد العربي السعوي( ،ديسمبر  ،)2019قياس القدرة المالية :المملكة العربية السعودية
ً
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