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افتتاحـية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل س�يدنا
حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــ�د :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

إصداره�ا اجلديد « أس�س
بدب��ي  -إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

التعام�ل األمث�ل م�ع الرات�ب » جلمه�ور الق�راء م�ن الس�ادة
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
وه�ي رس�الة خمترصة احتوت على أف�كار ورؤى نظرية
وعملية يف مس�ألة التعامل اإلجيايب م�ع الراتب واملحافظة عليه
م�ن االس�تهالك العف�وي الذي ي�ؤدي يف الغالب إىل مش�اكل
وتبع�ات وآث�ار س�لبية كبيرة وال�ذي يش�كو منه�ا كثير من
أفراد املجتمع.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله،

وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام ،ويف
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل

مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويش�جع

أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب
التميز املنشود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس َّلم

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث
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احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل
إمام املتقني وس�يد املرس�لني نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن
اهتدى هبديه إىل يوم الدين ،وبعد:
فم�ع رصد تزاي�د معان�اة الكثريين من الن�اس بمختلف
الطبقات املجتمعية يف ش�يوع ظاهرة تسرب الراتب والدخل
الش�هري بش�كل ع�ام ،وحاج�ة الكثريي�ن وخاص�ة م�ن فئة
املوظفين من كال القطاعين العام واخلاص إىل بيان األس�س
الس�ليمة الت�ي م�ن خالهل�ا يمكن هل�م التعامل األمث�ل مع ما
يتقاضونه من راتب شهري ،جاءت هذه الرسالة لتبني الطريق
األمثل والس�بيل األقوم فيام يمكن أن يؤدي القيام به إىل نتائج
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مثم�رة ،وجتن�ب بع�ض الع�ادات املضرة ،التي ال ت�ؤدي إىل

ترسب الراتب وضياعه وحده فحس�ب ،بل ربام إىل التزامات

مالية تفوق قيمته السنوية.

وق�د عنيت رشيعتن�ا الغراء أيام عناية بمس�ألة التخطيط

امل�ايل؛ مل�ا يرتت�ب عليه�ا م�ن آث�ار إجيابي�ة يف حي�اة األف�راد

واملجتمع�ات ،وجي�د املتأم�ل يف كت�اب اهلل العزي�ز وس�نة نبيه

علي�ه الصالة والسلام ذل�ك بجلاء ،ففي قصة رؤي�ا امللك
التي أولهّ ا س�يدنا يوسف عليه السالم ظهرت يف املستقبل آثار

التخطيط املايل بعد برنامج ختطيطي تقش�في مرسوم ،ويف مجلة
م�ن أفعال رس�ول اهلل ﷺ نرى نامذج لذلك ومنها عىل س�بيل

املث�ال موقفه مع الس�ائل من األنصار الذي أتاه يس�أله ،فقال:
يشء؟» قال :بىلِ ،حلس((( نلبس بعضه ونبس�ط
«أم�ا يف بيتك ٌ
((( ِ
احلل�س :ه�و كس�اء جيعل عىل ظه�ر البعري حتت رحل�ه ،واجلمع

(أحالس) مثل محل وأمحال ،و(احللس) بساط يبسط يف البيت.

املصباح املنري للفيومي .146/1
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بعض�ه ،وقعب((( نرشب فيه ،من املاء .ق�ال« :ائتني هبام» فأتاه

هبام فأخذمها رس�ول اهلل ﷺ بيده وقال« :من يشرتي هذين؟»
ق�ال رجل :أنا آخذمه�ا بدرهم ،قال« :من يزي�د عىل درهم؟»

مرتين أو ثالثا ،قال رجل :أن�ا آخذمها بدرمهني فأعطامها إياه
وأخذ الدرمهني ،وأعطامها األنصاري ،وقال« :اشرت بأحدمها

طعام�ا فانب�ذه إىل أهل�ك واشتر باآلخ�ر قدوم� ًا ((( فأتني به»

فأتاه به ،فش�دّ فيه رسول اهلل ﷺ عودا بيده ثم قال له« :اذهب
فاحتط�ب وب�ع وال أرينَّك مخس�ة عشر يوما» فذه�ب الرجل
حيتط�ب ويبي�ع ،فج�اء وق�د أصاب عشرة دراهم ،فاشترى

ببعضها ثوبا وببعضها طعاما ،فقال رس�ول اهلل ﷺ« :هذا خري
لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة ،إن املسألة

ال تصل�ح إال لثالث�ة :لذي فقر مدقع ،أو ل�ذي غرم مفظع ،أو
((( القع�ب :هو القدح الضخم الذي يرشب فيه .القاموس املحيط،
للفريوز آبادي.162/1 ،

((( القدوم :هو الفأس .ينظر :عون املعبود.37/5 ،
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ل�ذي دم موج�ع»((( ،فتحديده عليه الصالة والسلام للرجل
بفترة زمني�ة« :اذهب فاحتط�ب وبع ،وال أرينَّك مخس�ة عرش
يوما» تعد نظرة مستقبلية بحد ذاهتا ،فض ً
ال عن وجود كثري من
النص�وص األخرى الت�ي ب ّينت أمهية التخطي�ط املايل وأكدت
عليه بشكل عام.
ولسنا هنا  -يف هذه الرسالة املخترصة  -يف موطن إيراد
النصوص الرشعية والتمثيل هبا بقدر ما هندف إىل بيان اهلدف
وإبرازه من غري إس�هاب ،بام يتوافق واملس�احة املخصصة هلا،
لذا فقد جاءت هذه الدراس�ة يف وقفتني اثنتني ،اش�تملت كل
وقفة منهام عىل بعض األسس التي يؤدي العمل هبا إىل التعامل
ركزت الوقفة األوىل عىل بيان أمهية
األمث�ل مع الراتب ،حيث ّ
((( رواه أب�و داود يف س�ننه برق�م  1641واب�ن ماج�ه يف س�ننه برقم
 2198عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
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موضوع التخطيط املايل واألثر املرتتب عليه يف التعامل األمثل
ركزت الوقفة الثانية
مع الراتب وهو (اجلان�ب النظري) ،بينام ّ
عىل الصور واألش�كال الواقعية الت�ي تؤدي إىل ضياع الراتب
وترسبه ،من خالل التمثيل بنامذج وأمثلة مستوحاة من صميم
ّ
حياة الناس وهو (اجلانب العميل) ،وذلك وفق اآليت:

الوقف�ة األوىل( :اجلان�ب النظري) نفاد الراتب الش�هري
بني االلتزامات املالية وإمهال التخطيط املايل.
ويقوم عىل مخسة أسس:
األس�اس األول :االنتباه إىل أمهية التخطيط املايل يف حياة
الفرد واألرسة.
األس�اس الثاين :فرضية تقديرية للتعامل املتوازن الدقيق
مع الراتب.
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األس�اس الثالث :أمهية حتديد مواعيد املس�تحقات املالية
بدقة.
األس�اس الراب�ع :التعام�ل األمث�ل يف حتدي�د مواعي�د
استحقاق (الشيكات) املرصفية.
األساس اخلامس :اخلطوات العملية للوفاء بااللتزامات
املالية.
الوقف�ة الثاني�ة( :اجلان�ب العملي) نحو تعام�ل أمثل مع
الراتب الشهري من خالل التشخيص والعالج.
وفيها ستة أسس:
األس�اس األول :شيوع ظاهرة التسوق العشوائي وأثرها
السلبي عىل نفاد الراتب.
األساس الثاين :أثر االستهالك الرتيف عىل نفاد الراتب.
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األس�اس الثالث :القروض املالية النقدية وأثرها السلبي
يف نفاد الراتب.
األس�اس الرابع :ع�دم وج�ود مصدر ٍ
كاف ملس�تحقات
قرض ما كفيل بنفاد الراتب.
األساس اخلامس :االدخار باب مهم من أبواب املحافظة
عىل الراتب.
األس�اس الس�ادس :ع�دم توافق ثمن املس�كن م�ع قيمة
الدخل أحد أسباب نفاد جزء كبري من الراتب.
وتع�د هذه األمثل�ة ع ّينة مصغرة لواقع الكثري من الناس
الي�وم الذي�ن يعانون م�ن كث�رة االلتزام�ات املالي�ة وتزايدها
وتداخ�ل بعضه�ا م�ع بع�ض م�ن دون االلتف�ات إىل م�ا ه�و
رضوري وغير رضوري منه�ا ،وه�ذه الرس�الة تبّي�نّ أولوية
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التعام�ل م�ع ه�ذه االلتزامات والطريق�ة العملي�ة التي يؤدي
العمل عىل وفق أسسها إىل جتنب الكثري من املشكالت املالية.
واهلل املوفق للصواب.
•

•

•
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الوقفة األوىل
الراتب الشهري بني االلتزامات املالية
وإهمال التخطيط املالي (اجلانب النظري)
م�ا يمي�ز العمل الوظيف�ي بقطاعيه الع�ام واخلاص عن
العم�ل التج�اري أن�ه معل�وم األجر ثاب�ت التوقي�ت ،بحيث
يعل�م املوظف العامل يف القطاع احلكوم�ي أو القطاع اخلاص
مق�دار راتبه وتاريخ موعد تس�لمه ،بخلاف العمل التجاري
والزراع�ي وغيره ،إذ جي�ري العم�ل يف مؤسس�ات القط�اع
الع�ام والقطاع اخلاص باالعتامد على مبدأ حتديد قيمة الراتب
الش�هري املقطوع بش�كل عام ،باس�تثناء بعض احلاالت التي
تع�رف بأصح�اب العق�ود واألج�ور اليومي�ة وما ش�اكلهام،
مم�ا يعني أن مجيع املوظفين والعامل يتقاض�ون يف النهاية راتب ًا
متفق� ًا عليه س�لف ًا ،عند التعيني وتوقي�ع العقد بني جهة العمل
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واملوظ�ف ،الذي ينظر إليه أحيان ًا عىل أنه حمدود الدخل؛ ألنه
قد ك ّيف طريقة حياته ومعيش�ته وفق ًا ملا يتقاضاه أو سيتقاضاه
م�ن راتب ،فمهما ارتفعت قيمت�ه أو انخفضت فه�و مطالب
برضورة اتباع اخلطوات املثىل يف التخطيط املايل من أجل إجياد
توازن بني دخله ونفقاته ،لكي يس�تطيع تنظيم طريقة الرصف
والتس�وق وفق األولويات بما يتوافق مع س�قف دخله املايل،
ألن�ه يف كل األحوال س�ينفقه عىل إش�باع حاجاته الش�خصية
وم�ن يع�ول م�ن م�أكل ومشرب وملب�س ومرك�ب وتعليم
وصحة وغريها م�ن املتطلبات التي متليها علي�ه طبيعة احلياة،
لك�ن  -وكما نعلم  -ختتل�ف قيمة هذه املتطلب�ات من فرد إىل
ف�رد وم�ن أرسة إىل أرسة ب�ل وم�ن جمتمع إىل جمتم�ع آخر ،مما
يقتيض أمهية التخطيط املس�بق لعملية االس�تهالك بشكل عام
وما ارتبط هبا من حاجات أساس�ية بام يتوازن مع قيمة الراتب
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ال�ذي حيص�ل عليه الف�رد أو رب األرسة ،حت�ى ال يضطر إىل
س�لوك طري�ق الق�روض والدي�ون ،بع�د أن يغ�رق نفس�ه يف
متاه�ات التس�وق العش�وائي غري امل�دروس ،وما ق�د يرتتب
علي�ه من التزامات مالية ربام تكون طويلة األمد وثقيلة ،وربام
تول�دت عنه�ا ديون أخرى مركبة بس�بب عدم وج�ود املوارد
املالية الكافية للدّ خل والتي تمُ كنه من سداد ما ترتب بذمته.
ويع�زى س�بب نش�وء املش�كلة االقتصادي�ة م�ن وجهة
نظ�ر االقتصاد الوضع�ي((( إىل أن احلاج�ات البرشية متعددة
وامل�وارد حمدودة (ثابت�ة) ،األمر الذي يمك�ن أن ينعكس عىل
املس�توى الفردي ،بحث يؤدي الطل�ب املتزايد عىل احلاجات
إىل حدوث خلل يف حال إش�باع هذه احلاجات املتجددة بام ال
((( املدخ�ل إىل علم االقتصاد ،ملجموعة مؤلفني ،مؤسس�ة الظواهر
للطباع�ة والنشر ،الطبعة الثاني�ة ،اإلمارات العربي�ة املتحدة –
أبو ظبي1983 ،م ،ص  24وما بعدها.
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يتوافق مع س�قف املوارد املتاحة (الدخل) ،و ّملا كانت الس�لع
االس�تهالكية متع�ددة ومتج�ددة ومتطورة باس�تمرار فإن من
الصعوب�ة بمكان حتجيم رغبات املس�تهلك ،م�ن دون وجود
ختطيط مايل حمكم ،خاصة مع وجود تس�هيالت البيع ،املتمثلة
بالبيع بالتقس�يط ،والسامح بسداد القس�ط األول بعد مدّ ة متتد
يف بع�ض األحيان لعدة أش�هر ،فض ً
ال عن وصول الس�لعة إىل
م�كان املس�تهلك أو إىل امل�كان الذي خيت�اره وحي�دده ،فض ً
ال
عن تط�ور طرق التس�ويق وتنوعها ،وتوس�ع ظاهرة اإلعالن
والرتويج والدعاية ومرافقته للمس�تهلك يف حله وترحاله من
خالل ما يش�اهده ويسمعه ويقرؤه يف الفضاء اإللكرتوين ،مع
انتش�ار ظاهرة التس�ويق التلفزيوين الذي يمكنه من التواصل
م�ع املس�تهلك بمج�رد رؤيته للس�لعة أو اخلدم�ة املعلن عنها
يف اإلعالم واالتص�ال باملصدر من خلال وكالئه ومندوبيه،
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فضلا عن انتش�ار ظاهرة املندوبين اجلوالني الذي�ن يطوفون
على البيوت بغرض عرض س�لعهم وبضائعه�م ،وغريها من
التسهيالت التسويقية املغرية األخرى.
ٍ
تعام�ل متوازن م�ع الراتب الش�هري
وم�ن أجل حتقي�ق
وف�ق ختطيط مايل م�دروس بحيث يت�م إنفاقه عىل وفق ُس�لم
األولوي�ات الرضورية ث�م احلاجية ثم الكاملي�ة ،فيمكن اتباع
األسس اآلتية:
األس�اس األول :االنتباه إىل أمهي�ة التخطيط املايل يف حياة

الفرد واألرسة.

تع�د ظاه�رة غي�اب التخطيط املايل ه�ي األب�رز يف حياة
األف�راد واألرس يف أغل�ب دول الع�امل بش�كل ع�ام ،بحي�ث
ال يتم ختصيص مرصوف دوري ثابت مليزانية البيت والزوجة

20

أسـس التعـامل األمـثل مع الـراتـب

واألوالد ،وإنام يتم الرصف يف الغالب بناء عىل الرغبات اآلنية
وم�ن دون حتدي�د س�قف أعلى بحيث ي�ؤدي جت�اوزه دخول
مرحل�ة اإلنذار ،التي ينبغي فيها على رب األرسة أومن يتوىل
عملي�ة الرصف ترش�يد االس�تهالك وتقليل�ه إىل أبعد احلدود
لتجنب حدوث أزمة مالية قد تؤثر يف مس�توى معيشة األرسة
بقية أيام الشهر قبل حلول أجل الراتب.
إن ّ
احلث عىل انتش�ار ظاهرة التخطيط امل�ايل كفيل بإجياد
احللول الالزمة للمش�كالت املالية الت�ي يعاين منها الكثري من
األفراد واألرس اليوم ،والتي أوصلت بعضهم خلف القضبان!
ألن عملية التخطيط املبنية عىل احلس�ابات الدقيقة باس�تخدام
القلم والورقة يف حساب الدخل (الوارد) واملرصوفات الثابتة
(الص�ادرة) جتعل الفرد واألرسة كذلك تدرك حجم املش�كلة
التي يمكن أن حتل هبم ،عند إدراك عدم توافر الرصيد الكايف،

أسـس التعـامل األمـثل مع الـراتـب
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األمر الذي يؤدي بطبيعة احلال إىل تعامل حذر مع كل عرض
مقدم لرشاء منتج من املنتجات أو خدمة من اخلدمات صغرية
كان�ت أو كبرية ،أو فكرة من األف�كار التجارية أو العقارية أو
رشاء أس�هم ما وغريها من األمور التي يغري ظاهرها بوجود
ربح ما ،واملبنية يف الغالب عىل خماطرة كبرية ،فض ً
ال عن السلع
واخلدمات االستهالكية الرصفة.
وكذل�ك ت�ؤدي عملي�ة التخطيط امل�ايل إىل ش�يوع ثقافة
مالي�ة مقبولة لبقية أفراد األرسة بأهم عنارصها التي تقوم عىل
جمموعة عوامل منها:
 أمهي�ة االدخ�ار والتوفري وممارس�ته من قب�ل بقية أفراداألرسة أنفسهم.
 التعام�ل احل�ذر مع الع�روض ومواس�م التخفيضاتوعدم االنسياق خلفها.
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 -ختصي�ص مبل�غ ثاب�ت مليزاني�ة األرسة والزوجة وبقية

األفراد كمرصف شخيص.

 -تك ّيف أفراد األرسة مع املرصوف الش�هري املخصص

هلم من دون املطالبة بزيادته وسط أو آخر الشهر.

 -جتمي�ع فواتير الشراء وع�دم رميه�ا ،ملعرف�ة جمم�وع

املشتريات آخ�ر الش�هر ،لالنتف�اع منه�ا يف إع�داد ميزاني�ة

األشهر القادمة.

 -رضورة فت�ح حس�اب مصريف آخ�ر غير احلس�اب

األصيل الذي يتم التعامل به ،بحيث يمكن أن يكون احلساب
اجلدي�د خاص�ا باالدخ�ار والتوفير أو بالط�وارئ أو حتى يف

االستثامر مستقبالً.

وختام� ًا فإن إمهال التخطيط املايل بحد ذاته ينذر بعواقب

عىل مس�تقبل األفراد واألرسة بش�كل عام ملا له من أثر كبري يف
مستقبل اجلميع ،والعكس صحيح كذلك.

أسـس التعـامل األمـثل مع الـراتـب
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األس�اس الثاين :فرضية تقديرية للتعامل املتوازن الدقيق
مع الراتب.
لنفترض أن الش�خص (س) يعم�ل موظف ًا يف مؤسس�ة
حكومي�ة أو خاص�ة براتب ش�هري قدره عشرة آالف درهم
مثالً ،ويس�كن باإلجيار يف بيت أو ش�قة وله ثالثة أوالد ،اثنان
منهم يف مدرسة خاصة ،وعليه التزام مايل لسداد قسط شهري
موهلا بعقد مرابح�ة من مرصف ،وعلي�ه التزام
لس�يارته الت�ي َّ
مايل آخر لسداد قسط شهري عن متويل قرض نقدي اقرتضه.
وااللتزام�ات املالي�ة املقس�طة املذكورة يف املثال (قس�ط
الس�كن ،وقس�ط املدرس�ة ،وقسط الس�يارة ،وقس�ط القرض
امل�ايل) تكاد تتص�در جدول التزام�ات أغل�ب األرس يف دولة
اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة ودول اخللي�ج الع�ريب واملنطق�ة
بش�كل عام تقريب ًا ،أو يمكن اعتبارها القاس�م املشترك ألبرز
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االلتزامات املالية يف الغالب ،لوجود أفراد وأرس هلم التزامات
مالي�ة أكرب من ذلك ،يف الوقت الذي توجد فيه التزامات مالية
عىل بعض األفراد واألرس األخرى أقل منها ،أو ال توجد عىل
بعضهم اآلخر أي التزامات مالية أصالً.
ومن أجل تنظيم طريقة س�داد ما عىل الش�خص املذكور
يف املث�ال ،فلا بد من التخطيط املايل املس�بق م�ن خالل حتديد
تاري�خ حم�دد بش�هر ،خ�ال م�ن االلتزام�ات املالي�ة املس�بقة،
أو أن يك�ون م�ا في�ه م�ن الت�زام مايل ضم�ن الس�قف املحدد

املق�دور على الش�خص املعن�ي الوف�اء ب�ه ،وال�ذي غالب� ًا ما
يك�ون بنس�بة  %15-10م�ن جمم�ل قيم�ة الدخ�ل ال�كيل
حس�ب تقدي�رات خبراء التخطيط امل�ايل ،والذي ال يش�كل

عبئ� ًا ثقيل ً
ا مثل بقي�ة األعباء املالي�ة األخرى املرتتب�ة يف ذمته،
والت�ي اعتاد أغل�ب األفراد واألرس عىل جعل قس�ط تس�ديد
الس�يارة أو تسديد قسط القرض ،هبذه النس�بة بسبب إمكانية
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متديده�ا لعدة س�نوات حت�ى ال تؤثر عىل جمم�ل ميزانية الفرد
أو األرسة.
وتكم�ن الغاية الرئيس�ة يف حتديد تاريخ الوف�اء بااللتزام
امل�ايل املرتتب يف ذمة املتعامل بدقة قبل إبرام أي عقد والتوقيع
عليه ،من أجل تاليف مشكلة جتمع أكثر من التزام مايل ثقيل يف
ش�هر واحد ،مثل قسط إجيار املس�كن مع قسط إجيار مدارس
األوالد ،ال�ذي يض�اف إليهام القس�ط أو األقس�اط الش�هرية
الثابتة التي مثلنا هلا (بقس�ط الس�يارة وقس�ط القرض) باألقل
منه�ا نس�بي ًا ،األمر الذي قد يؤدي إىل حرج على املتعامل عند
حلول أجل موعد الس�داد ،بس�بب عدم وجود السيولة املالية
الكافية التي تؤمن املبلغ املطلوب ،أو أن تكون القيمة املطلوبة
يبق للفرد أو رب األرسة ما يبلغه وأرسته إىل
متواف�رة ،لكن مل َ
هناية الشهر لتأمني مستلزمات املعيشة األساسية األخرى.
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األس�اس الثال�ث :أمهي�ة حتدي�د مواعي�د املس�تحقات

املالية بدقة.

ويكمن السبب الرئيس يف وجود تقارب يف بعض تواريخ
الوف�اء هب�ذه االلتزام�ات املالي�ة ،من غير قص�د ،أن الطبيعة
التعاقدي�ة التي جرى العرف العام هبا ،قد اعتمدت يف الغالب
على تقس�يط قيمة العقد املربم بني الطرفين عىل دفعات ،حيني
موع�د اس�تحقاقها يف الغالب عن طريق (ش�يكات) مرصفية
وف�ق تواريخ معينة خالل الس�نة ،يتم من خالهلا تقس�يط هذه
املبال�غ املرتتبة يف ذم�ة الطرف الثاين من ب�اب التخفيف عليه،
وكنوع من التس�هيالت الت�ي يقدمها الط�رف األول من باب
الرتغيب يف بيع السلعة أو توفري اخلدمة والرسعة يف التسويق،
وعلى ض�وء هذا ف�إن الكثري م�ن أصحاب املن�ازل املعروضة
لالس�تئجار مث ً
ال وكذلك الكثير من إدارات املدارس يقبلون
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استالم مستحقاهتم املالية املرتتبة عىل ويل أمر الطالب املسجل
يف مدارسهم عىل ش�كل دفعات مقسطة مقسمة عىل ثالث أو
أربع أو ست دفعات يف السنة ،بل أحيان ًا تصل إىل اثنتي عرشة
دفع�ة ،حس�ب العرض والطلب بالنس�بة للم�دارس وكذلك
الس�كن وغريها ،وه�ذا األمر ال يقترص عىل م�ا ذكر من أمثلة
خاصة باملوظف فحسب وإنام يشمل كل فئات املجتمع تقريب ًا
األغنياء ومتوس�طي احل�ال والفقراء عىل حد س�واء ،ومرجع
ذلك انتشار الثقافة املرصفية ورسعة إجراءاهتا ودقة تعامالهتا،
إذ يكاد يكون هذا اإلجراء هو األصل يف تعامالت اليوم تقريب ًا،
فمن أراد رشاء س�لعة ما ،من س�يارة أو أثاث منزل أو مكتب
أو جتهي�ز مرك�ز طبي بمس�تلزماته أو آالت مصنع وغريها من
الس�لع واخلدم�ات ،فإهنا يف األعم األغلب تس�وق عن طريق
احلس�اب املصريف العائ�د اىل املتعامل من خالل (الش�يكات)
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املرصفية ،أو التحويل النقدي عن طريق أجهزة الرصاف اآليل
املنترشة يف عموم أنحاء الدولة ،أو اإليداع النقدي يف حس�اب
جهة تقديم اخلدمة أو الس�لعة ،أو عن طريق التحويل النقدي
اإللكرتوين وغريها من الوس�ائل األخرى ،ويتم ذلك إما نقد ًا
دفعة واحدة ،أو من خالل التقسيط بدفعات مالية.
األس�اس الراب�ع :التعام�ل األمث�ل يف حتدي�د مواعي�د

استحقاق (الشيكات) املرصفية.

بداي�ة جي�ب على املتعام�ل أوالً النظ�ر إىل م�ا بذمت�ه من
التزامات مالية س�ابقة خالل املدة الزمنية التي س�يتم حتديدها
م�ن أج�ل تلايف التض�ارب يف حتدي�د مواعي�د اس�تحقاق
االلتزام�ات املالي�ة املختلف�ة املرتتب�ة علي�ه ،ورضورة قيام�ه
باملوازن�ة بين االلتزام�ات القديمة واجلدي�دة ،وبعد ذلك فال
ب�د من حتديد مواعيد س�داد أثامن الس�لع أو اخلدمات املقدمة
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إليه إما من خالله ش�خصي ًا ،باعتباره األعلم من غريه بموعد
تاري�خ حل�ول راتبه يف حس�ابه ،وإم�ا من خالل جه�ة تقديم
اخلدمة أو بيع الس�لعة برشط إرشاف املتعامل الكامل عىل كل
تفاصيل كتابة (الشيك) وموعد استحقاقه.
واألم�ر املالح�ظ عىل كثير م�ن املتعاملني ال�ذي يقعون
ضحي�ة هذا اإلمهال أهن�م ال يعتنون بدق�ة حتديدها ،إما جه ً
ال
منهم ،أو نس�يان ًا بوجود التزام مايل سابق مرتتب بذمتهم جلهة
ثانية يف التاريخ نفسه أو موعد قريب منه يف الشهر نفسه ،أو أن
يتوىل مصدر تقديم اخلدمة أو بائع الس�لعة عملية حتديد تاريخ
الوفاء بالس�داد املرتتب عىل املتعامل وحتديد مواعيد التسديد،
بينام يقترص دور املتعامل عىل جمرد اإلمضاء!
وه�ذه األمور يمكن جتنبها بمزيد اهتامم وعناية قبل إبرام
أي عق�د ،وخاصة تل�ك العقود التي يكث�ر تداوهلا وال بد من
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جتديده�ا باس�تمرار ،كي يتمك�ن املتعامل من إج�راء مراجعة
ش�املة هلا ،وال ب�أس بأخذ هذه العق�ود إىل البيت ومراجعتها
عىل مهل -إذا كان ذلك ممكن ًا  -كأن يكون عقد إجيار مس�كن
بني املؤجر واملكتب العقاري املختص قبل التوقيع ،وتصديقه
النهائ�ي م�ن قبل دائ�رة البلدي�ة أو الدوائر الرس�مية املختصة
األخ�رى ،وكذل�ك احلال عن�د تس�جيل األوالد يف املدرس�ة
وحترير (شيكات) الرسوم ،وبقية العقود واملعامالت الشبيهة
هبا ،والغاية من هذا اإلجراء هو االس�تعانة باألهل أو األوالد
الكب�ار يف التأك�د م�ن احلس�ابات وإع�ادة مجعها قب�ل التوقيع
واإلمض�اء وكتابة تاريخ الدفع�ات ،وإذا مل يكن لدى املتعامل
م�ن يعين�ه من أه�ل أو ول�د أو أصدقاء فال بأس م�ن مراجعة
حماس�ب خمتص ،ولو من باب التعلم يف بداية األمر ،وإن كلفه
ذل�ك بعض األج�ور إال أن هذا اإلجراء كفي�ل بتجنيبه بعض
املالبسات التي قد يتفاجأ هبا يف املستقبل.
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األس�اس اخلامس :اخلطوات العملية للوفاء بااللتزامات

املـالية.

وبع�د الع�رض الرسي�ع ال�ذي تق�دم يف املطلب الس�ابق
يمك�ن بي�ان أهم م�ا ورد فيه من أفكار من خلال اتباع بعض
اخلط�وات الت�ي تس�هل عملية الس�داد بس�هولة ويسر ،وفق
اخلطوات اآلتية:
 -1البح�ث ع�ن اخلدم�ة أو الس�لعة املطلوبة بما يتوافق
مع دخل الس�قف املايل املناس�ب لطالبها ،بحيث يس�تطيع مع
احلص�ول عليه�ا تأمني مس�تلزمات املعيش�ة األخ�رى له وملن
يعول من أفراد أرسته عىل مدى الشهر بشكل انسيايب.
 -2االتف�اق م�ع مص�در الس�لعة أو اخلدمة عىل تقس�يم
املبلغ وفق دفعات فصلية أو ش�هرية حسب استطاعته ،بحيث
يستطيع االلتزام بتسديدها مستقبالً.

32

أسـس التعـامل األمـثل مع الـراتـب

 -3االنتباه إىل كتابة تاريخ التسديد يف (الشيك) وتكراره
يف الورق�ة غير املقطوعة التي تبقى عنده يف دفرت (الش�يكات)
حتى ال ينسى التاريخ املحدد ويقع يف تبعات النسيان واإلمهال.
 -4رضورة كتابة وتنظيم (الشيك) من قبل صاحبه ،وإن

كانال بدمن االستعانة بطرف ٍ
ثان ،فال بدمن التقيد الكاملبكتابة
املبلغ والتاريخ الذي حيدده صاحب (الش�يك)؛ ألنه س�يكون
املسؤول األول عن توقيعه وااللتزام بام ورد فيه أمام القانون.
 -5حتديد تواريخ السداد بدقة بحيث يراعي فيها اآليت:
أ) التأكد من عدم وجود التزام مايل كبري سابق يف التاريخ
املحدد ،وال بأس بوجود التزام مايل دوري معتاد.
ب) اختي�ار موع�د للتس�ديد بع�د موع�د ن�زول الراتب
بيومين أو ثالث�ة ،تالفي� ًا مل�ا ق�د حي�دث م�ن تأخير يف بعض
األحيان يف حسابات بعض البنوك.
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جـ) تقس�يم مواعيد تواريخ األقس�اط الكبرية مس�تحقة
الدفع يف أش�هر متباعدة ،بحيث ال جيتمع أكثر من قس�ط كبري
يف شهر واحد.
مثال تقريبي:
 موعد تسلم الراتب يف يوم  26من كل شهر قيم�ة الرات�ب ( )10000عرشة آالف دره�م إمارايتشهريا.
االلتزامات الشهرية
 تسديد قسط السيارة (شهري)  1250درمه ًا. تسديد قسط القرض (شهري)  750درمه ًا.االلتزامات الفصلية والدورية
 -تسديد قسط السكن (فصيل × 10000 )4درهم
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 تسديد قسط املدارس (دوري× 7000 )3درهموبذلك يتبني لنا:
أن جمم�وع الرات�ب الش�هري مل�دة س�نة = ()120000
درهم.
جمم�وع االلتزام�ات املالي�ة املرتتب�ة بذمة صاح�ب املثال
املذكور (س) = ( )85000درهم.
وبط�رح قيمة االلتزامات الش�هرية والفصلي�ة والدورية
من جمموع الدخل السنوي سيبقى ( )35000درهم.
وعن�د تقس�يم املبل�غ املتبق�ي والبال�غ ()35000
عىل  12شهر ًا،
يتبين لن�ا أن جمم�وع الدخل الش�هري اخلاص باملعيش�ة
يكون ( )2916درمه ًا.
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وه�و املبل�غ ال�ذي خيص�ص للمرصوف�ات اليومي�ة من
م�أكل ومشرب وملب�س ودواء ،ولس�داد فواتير الكهرب�اء
واالتصاالت ووقود السيارة وما إىل ذلك.
ويمك�ن اس�تقطاع ج�زء يسير لالدخ�ار وج�زء آخ�ر
للط�وارئ (مراجع�ة الطبي�ب مثلا) وج�زء آخ�ر يك�ون
صدق�ة هلل ع�ز وج�ل تصرف يف وج�وه اخلير املختلف�ة إن
أمكن ذلك.
وتبق�ى القناع�ة والرض�ا هو أس�اس ومنطل�ق التدبري يف
احلياة الكريم�ة اهلانئة إذ يمكن أن يعيش صاحب هذا الراتب
وفق هذا التخطيط يف استقرار وراحة بال.
يف الوق�ت ال�ذي يمك�ن أن يع�اين في�ه صاح�ب الراتب
ال�ذي يبل�غ ضع�ف قيمت�ه مثل ً
ا « »20000عرشي�ن أل�ف
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دره�م م�ن تعث�رات وأزم�ات مالي�ة مس�تمرة عن�د غي�اب
التخطيط املايل.
م�ع مالحظ�ة أنن�ا اقترصن�ا يف هذا املث�ال عىل ذك�ر أهم
متطلب�ات األرسة متوس�طة احل�ال وم�ا دوهن�ا بما يتوافق مع
مع�دل دخله�ا ،وأمهلنا ذكر بع�ض املتطلب�ات التي أصبحت
م�ن احلاجات الالزمة يف كثري من دول املنطقة مثل :اخلادمات
واملربي�ات والس�ائقني وغريه�م ،متاش�يا م�ع مع�دل دخ�ل
األرسة املتوسطة.
•

•

•
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الوقفة الثانية
(اجلانب العملي)
حنو تعامل أمثل مع الراتب الشهري
من خالل التشخيص والعالج
من خالل ما تم عرضه يف الوقفة األوىل بأسس�ه اخلمس�ة
ثار أمامنا تس�اؤل مفاده :كيف يستطيع صاحب راتب مقداره
( )10000عشرة آالف دره�م أن حيي�ا بن�وع من االس�تقرار
املعييش النس�بي ،يصحبه االطمئنان النفيس واألمان األرسي
على اعتب�ار أن حالته املعيش�ية متوس�طة ومس�تقرة ،إذ يمكنه
الس�كن بمس�كن مناس�ب نوعا ما ،ويس�تطيع تعلي�م أوالده
باملدارس اخلاصة ،ولديه س�يارة مناس�بة مع مرور مدة يسيرة
من الزمن س�تصبح ملك�ه بالكامل وعليه الت�زام مايل كذلك،
يف الوق�ت الذي يعاين في�ه غريه رغم أنه يفوق�ه بضعف راتبه
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كما مثلنا بصاحب دخل يبل�غ ( )20000عرشين ألف درهم
أو أكثر؟
واإلجاب�ة ع�ن هذا التس�اؤل تكم�ن يف أكثر من س�بب،
ت�ؤدي هذه األس�باب بمفرده�ا أو جمتمع�ة إىل ع�دم التعامل
املت�زن م�ع الراتب خاص�ة بع�د أن ش�خصنا يف الوقفة األوىل
غي�اب عملية التخطي�ط املايل (اجلانب النظ�ري) ،حيث تبدو
آثارها فيام يأيت:
أوالً :ش�يوع عمليات التس�وق العش�وائي غري املنضبطة
واخلالي�ة ع�ادة م�ن القائم�ة املكتوب�ة ا ُملع�دَّ ة مس�بق ًا أله�م
االحتياجات املطلوبة.
ثاني ًا :االنشغال أكثر من الالزم بقضايا االستهالك الرتيف
ويف أوق�ات متقارب�ة مث�ل تغيري نوعي�ة الس�يارة ،أو األجهزة
اإللكرتوني�ة املحمول�ة ،أو تغيير أث�اث املنزل باس�تمرار ،أو
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إج�راء عمليات التجمي�ل ،أو تتبع امل�اركات العاملية ومواكبة
املوضات املستمر وما دار يف هذا الفلك.
ثالث� ًا :افتت�اح احلي�اة الزوجية بق�رض مايل كبير يذهب
معظم�ه يف األم�ور الكاملي�ة اخلاصة بل�وازم الع�رس ونفقاته
الباهظ�ة ،وع�دم مراع�اة س�لم األولوي�ات من حي�ث توفري
الرضوري�ات ثم احلاجي�ات ،مع ما يرتب عىل ذلك مس�تقب ً
ال
من التزامات مالية مستمرة.
رابع� ًا :وج�ود ديون مالية س�ابقة (ق�روض يف املصارف
والبن�وك) بصي�غ التموي�ل اإلسلامي املع�ارصة والق�روض
بالفائ�دة ،الت�ي ق�د تتفاق�م إىل أن تصب�ح ديون ًا مركبة بس�بب
الته�اون يف س�دادها من�ذ بدايته�ا ،فضل ً
ا ع�ن الق�روض
املحرم�ة وخماطره�ا وآثاره�ا الرشعي�ة واالجتامعي�ة
الربوي�ة ّ
والنفسية وغريها.
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خامس� ًا :إمه�ال فك�رة االدخار وع�دم تروي�ض النفس
والزوجة واألوالد عليها.
سادس� ًا :الس�كن يف مس�كن أو ش�قة ال تنس�جم قيم�ة
اس�تئجارها م�ع مق�دار الدخ�ل ،وم�ا يرتت�ب على ذلك من
رضورة جتهيزها باألثاث والس�جاد الفاخر واملقتنيات الثمينة
من أجهزة وحتف ولوحات وما شابه.
وه�ذه النامذج تع�د من أهم األس�باب التي تس�اعد عىل
اس�تنزاف الرات�ب أو تس�هم يف عدم التعامل معه باألس�لوب
األمثل من حيث اإلمجال.
أم�ا م�ن حي�ث التفصي�ل ف�إن كل س�بب مم�ا ُذك�ر م�ن
األس�باب يمكن أن يكون موضوع ًا مس�تق ً
ال يسهم يف دراسة
أبع�اد هذه الظاه�رة اخلطرية التي يش�كو منها كثير من فئات
املجتم�ع ،ويضع هلا العالج الناجع ،من خلال اتباع جمموعة
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أس�س عملية تنطلق من حلول واقعية ،حتاول تشخيص الداء
وصوالً للعالج ،من خالل اس�تقصاء عن أهم هذه املعوقات،
وس�نحاول إفراد كل س�بب مما ذكر برشح خمتصر خالل بيان
األسس العملية اآلتية:
األساس األول :شيوع ظاهرة عمليات التسوق العشوائي
وأثرها السلبي يف نفاد الراتب.
تعد عمليات التس�وق العش�وائي غري املنضبطة واخلالية
ع�ادة من (قائم�ة التس�وق) املعدة س�لف ًا أله�م االحتياجات
املطلوب�ة والت�ي ينبغي إعداده�ا من قبل الزوجة أو بالتش�اور
معه�ا إح�دى أهم أس�باب نف�اد الراتب ،وذل�ك أن حاجات
األرسة متج�ددة باس�تمرار ،ولك�ن ال ب�د عن�د التس�وق من
مراع�اة س�لم األولوي�ات يف توفري األهم ثم امله�م ،وذلك أن
األس�واق عامرة وتعج – بحمد اهلل تعاىل -بالس�لع والبضائع
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وبش�تى األش�كال واألصناف ومن خمتلف األماك�ن ،ناهيك
عن فنون الرتويج والتس�ويق والعروض اخلاصة التي تقدم يف
بعض املواسم واملناسبات والتي تستثمر عادة نتيجة:
 -1ق�رب موع�د انتهاء الصالحي�ة مع جتمي�ع كمية من
السلعة نفسها بسعر أقل.
 -2تق�ارب بع�ض املنتج�ات باألسماء واألش�كال
واختالفها يف اجلودة.
 -3االنس�يـاق خـل�ف اإلعــــالن�ات ذات املضم�ون

ِ
(اشتر واحدة واحصل على الثانية جمان� ًا ،ختفيضات
الواح�د
 ،%50وغريها).
واملالحظ أن املتعامل عادة إذا مل يكن معه قائمة املشرتيات
فإنه ومن باب كس�ب الوقت حياول استيعاب أهم السلع التي
ج�اء م�ن أجلها ولكنه يفش�ل – كام يرصد خرباء التس�ويق –
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يف املهمة بس�بب عدم وج�ود املرجعية التي يتقيد هبا ،مما جيعله
أسير ًا للعروض اخلاصة التي تقوم عىل كس�ب املتسوق بشتى
الطرق والوس�ائل ،بحيث خيرج الداخل إىل الس�وق من أجل
س�لعة معينة وخي�رج بأخرى غريه�ا ،وربام نيس الس�لعة التي
جاء من أجلها.
كذل�ك فإن ت�ويل الزوج�ة مس�ؤولية التس�وق يوفر عىل
األرسة رشاء بعض الس�لع التي مل تنفد بعد من البيت بش�كل
كامل ،فض ً
ال عن رشاء الكمية املطلوبة املناسبة حلجم استهالك
األرسة ،وخاصة يف السلع املعرضة للتلف خالل مدة وجيزة.
وثمة تس�وق م�ن نوع آخ�ر يقع توفير مبلغه على عاتق
رب األرسة ه�و رشاء وخياطة املالبس ولوازمها من األحذية
وغريه�ا لبقي�ة أف�راد األرسة ،والت�ي ينبغ�ي أن تتقي�د عملية
الشراء بمواس�م معلوم�ة حم�دودة ،كأن تكون مواس�م بداية
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الدراس�ة أو موسمي الصيف والش�تاء أو موسمي عيد الفطر
واألضح�ى املباركين وهك�ذا ،فال يترك األمر على إطالقه،
بحيث تتكدس بعض األلبسة أحيان ًا وربام مل تلبس إال مرة ،أو
مرات معدودة.
وهكذا نرى أن الرشاء والتسوق العشوائي غري املحسوب
ع�ادة مع غياب التخطيط املس�بق كفيل وح�ده يف نفاد الراتب
تل�و الراتب مهما كان مقداره ،وإن تنظيم عملية تس�وق املواد
الغذائية واملس�تلزمات املنزلية واحلاجات الشخصية من ألبسة
وما يف حكمها وفق الس�قف املحدد يساهم يف حتقيق الترصف
األمثل يف التعامل الراتب.
األساس الثاين :أثر االستهالك الرتيف يف نفاد الراتب.
متث�ل الس�لع واخلدم�ات الكاملي�ة «التحس�ينية» غير
الرضوري�ة وغير احلاجي�ة للف�رد واألرسة التي اعت�اد عليها
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بعضه�م مظه�ر ًا مهام من مظاه�ر نف�اد الرات�ب وانتهائه ،ربام
حت�ى قب�ل أن يتمك�ن صاحب�ه من س�حبه م�ن رصي�ده ،أي
بمجرد حلوله يف هناية الش�هر باحلساب ،وذلك بسبب ما ك ّبل
به نفس�ه من س�لع كاملية ترفية ربام يكون يف غن�ى عن أغلبها،
ولكن الرغبة يف مواكبة اجلديد يف عامل الس�لع واخلدمات التي
تتطور باس�تمرار والتي لن تتوقف يف حد من احلدود يف ش�تى
املج�االت تكاد تكون هي الس�بب الرئيس واألبرز يف تس�بب
مشكلة نفاد الراتب.
إذ يمث�ل االنش�غال بقضاي�ا االس�تهالك التريف أكثر من
الالزم والذي يتخذ أكثر من ش�كل ومظهر بس�بب ما يش�هده
الع�امل من قف�زات يف التطور اإللكتروين والرقمي عرب ظهور
األجي�ال املتجددة من األجهزة اإللكرتوني�ة املتمثلة باهلواتف
النقال�ة واحلواس�يب املحمول�ة وغريه�ا ،زيادة على القضايا
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االس�تهالكية الت�ي تأخ�ذ طاب�ع الترف عن�د جت�اوز احلدود
الطبيعي�ة واملتمثل�ة باس�تبدال الس�يارة رغ�م حداثته�ا وتقدم
طرازه�ا وكذل�ك تغيري أث�اث املن�زل باس�تمرار ،واملبالغة يف
اقتن�اء اجلواه�ر الثمين�ة فض ً
ال عن إج�راء عملي�ات التجميل
غري الرضورية الت�ي ال ختضع لتوصية طبيب أو حالة عالجية
ماس�ة ،وكذلك تتبع امل�اركات العاملية ومواكبة املوضات أوال
ب�أول ،وغري ذلك من األم�ور التي ت�ؤدي إىل نقصان الراتب
ونف�اده بس�بب إمكاني�ة رشاء ه�ذه األش�ياء عن طري�ق البيع
اآلجل من خالل التقسيط بدفعات شهرية.
وربام يكون من حق اجلميع امتالك هذه السلع واحلصول
عىل ما ذكر من اخلدم�ات أعاله وغريها إذا كان يملك قيمتها
املالي�ة ،وال إش�كال يف ذل�ك ،ولك�ن املش�كلة تكم�ن فيم�ن
حي�اول احلصول عليها وهو م�ن ذوي الدخل املحدود ،وعليه
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التزام�ات مالية أخرى ،بحيث يؤدي به هذا الطريق إىل احلرج
ال لنفسه فحسب بل عىل بقية أفراد أرسته ،إذ يقول النبي ﷺ:
«كفى باملرء إثام أن حيبس عمن يملك قوته»(((.
األس�اس الثالث :القروض املالية النقدية وأثرها السلبي

يف نفاد الراتب.

يف الوق�ت ال�ذي يفترض في�ه أن يكون ال�زواج عامل
اس�تقرار للش�اب باعتباره س�يوفر له جو ًا مملوء ًا م�ن العاطفة
وامل�ودة م�ع الطرف اآلخر الذي جعله اهلل تعاىل س�كن ًا له ،إال
أن افتت�اح بداي�ة احلي�اة الزوجي�ة بقرض مايل كفي�ل يف بعض
األحي�ان بتعريض بي�ت الزوجية إىل اخل�راب ،وذلك ملا يتبعه
من التزامات قد يعجز الزوج عن سدادها يف املستقبل مما يرتك
((( رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه برقم
. 996
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أث�ر ًا س�لبي ًا يف عالقت�ه بزوجته باعتبارها  -م�ن وجهة نظره -
كانت سبب ًا فيام آل الوضع إليه من التزامات وقيود.
ولع�ل األمر خيف أثره ل�و كانت قيمة القرض قد ذهبت
إىل مشروع تنم�وي يعود على األرسة اجلديدة ببي�ت مث ً
ال أو
ش�قة صغرية تكون مل�ك ًا هلم ،ولكن املش�كلة أن أغلب مبلغ
الق�رض أو معظم�ه يذهب يف األمور الكاملي�ة اخلاصة بلوازم
الع�رس ونفقات�ه الباهظ�ة ،دون مراعاة س�لم األولويات من
حيث توفير الرضوريات ثم احلاجيات ،زيادة إىل ما ينتج عن
ذلك مس�تقب ً
ال من التزامات مالية كبرية ،بحيث يضطر الزوج
إىل أن يقتط�ع جزءا كبير ًا من راتبه ومن جمموع دخله لس�داد
نفقات يوم العرس التي ربام متتد إىل زمن طويل.
وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر أن صن�دوق ال�زواج يف دول�ة
اإلم�ارات العربية املتح�دة الذي حيظى بدعم مب�ارش من قبل
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احل�كام والش�يوخ ق�د ب�ذل جه�ودا جب�ارة يف دع�م وتزويج
الش�باب من اجلانب املادي بالدرجة األوىل فضال عن دعمهم
باجلانب املعنوي من خالل محالت التثقيف والتوعية املستمرة
الت�ي تس�تهدف املقبلين على ال�زواج م�ن كال اجلنسين عرب
تأهيلهم من خالل الدورات التثقيفية والربامج التدريبية التي
هت�دف إىل بث الوعي وأمهية بناء البي�ت عىل قاعدة من احلب
املتبادل والتفاهم القائم بني الزوجني.
األس�اس الراب�ع :ع�دم وج�ود مص�در ٍ
كاف لس�داد

ٍ
قرض ما ،كفيل بنفاد املال املدخر.
مستحقات

إن وج�ود مص�در ثابت من ش�أنه التخفيف م�ن تبعات
الق�رض امل�ايل ال�ذي ترتب بذم�ة املقترض ،ولكن املش�كلة
تكم�ن يف إل�زام الذم�ة يف قرض م�ا من دون وج�ود ضامنات
هلذا االلتزام أصالً ،وال ش�ك أن من واج�ب اجلهة التي تقدم

الق�رض التأكد م�ن وجود ضامن�ات أوالً ،وكذلك التأكد من
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ع�دم ارتباط�ه بالتزام�ات مالي�ة أخ�رى ،ق�د تؤثر عىل س�داد
قرضها ،وغريها من األمور املهمة.
زي�ادة على ما تقدم فإن من املش�كالت الكبيرة التي من
ش�أهنا أن ت�ؤدي إىل نفاد امل�ال املدخر ذهاب املص�در الرئيس
للرات�ب وهو الوظيفة الت�ي متثل للمقرتض اجله�ة التي توفر
املال الذي يقوم بالسداد منه.
وعليه فإن كل قرض يتهاون يف س�داد قس�طه الشهري،
ألمر أو آلخر ،سوف يؤدي بطبيعة احلال إىل تراكم املستحقات
املرتتبة عليه!
وه�ذا ما جيهل�ه كثري م�ن املتعاملني ،إذ يظن�ون أن األمر
ينته�ي بمجرد خماطبة جهة القرض (البنك) مث ً
ال باملوافقة عىل
طلب التأجيل ،وليس األمر كذلك.
سواء كان املصدر (بنك ًا) تقليدي ًا أو مرصف ًا إسالمي ًا.
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فحينما يواف�ق (البن�ك) التقليدي مث ً
ال على تأجيل قيمة
قس�ط قرض متعامل ما ،فإنه يكون بذلك قد وافق عىل تأجيل
قيمة قس�ط الش�هر املس�تحق إىل آخر األقس�اط يف هناية املدة،
ولتقري�ب الصورة ،لنفترض أن املتعامل قد أعرس يف الش�هر
األول من عام 2014م ،وأن تسديد قيمة كامل القرض تنتهي
بالشهر العارش من العام نفسه ،وبناء عىل ذلك فكل شهر عليه
قسط معلوم ،وما قام (البنك) باملوافقة عليه هو تأجيل القسط
املس�تحق يف الش�هر األول ،إىل هناية األقس�اط كلها يف الش�هر
الع�ارش وبذل�ك يكون الش�هر احلادي عرش ه�و تعويض عن
الشهر املؤجل ( األول) ولكن الفرتة الزمنية املمتدة من الشهر
األول إىل الشهر احلادي عرش حتسب عليها فائدة جديدة بسب
التأجيل الذي طرأ عىل القس�ط الذي كان مس�تحقا يف الش�هر
األول ،وعليه فإن املقرتض س�يتفاجأ بارتفاع قيمة القسط عن
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املبلغ املتفق عليه س�لف ًا بس�بب التأجيل الع�ارض ،حيث ظن
املقترض أن (البن�ك) عند إص�داره موافقته على التأجيل أنه
مل يلزم�ه بفائدة أخ�رى .وال خيفى عىل ذي ُل�ب ،أن القروض
املالية بالفائدة املقطوعة مسبقا ،أو الفوائد اجلديدة املرتتبة عىل
املحرم.
التأجيل كلها من الربا ّ
أم�ا إذا كان املرصف إسلامي ًا وكان م�ا قدمه للمقرتض
لي�س عىل س�بيل القرض احلس�ن ،وإنام كان ع�ن طريق متويل

عقد ما ،نحو بيع تورق مرصيف منظم أو عقد سلم ٍ
مواز  -عىل
رأي م�ن يرى جوازمه�ا(((  -فإن بعض املصارف اإلسلامية
((( ه�ي عبارة عن عق�ود مرصفية متويلية جي�ري العمل هبا يف بعض
املؤسس�ات املالية اإلسلامية وفق آلية معين�ة ،وثمة خالف بني

أه�ل العلم يف ج�واز التعامل هبا ،وقد ص�درت هبا قرارات من
جمم�ع الفقه اإلسلامي بش�أهنا م�ع ضواب�ط ورشوط وكذلك
ص�درت فيها فت�اوى معارصة بش�أهنا ،واخللاف يكمن حول

طريقة التنفيذ داخل كل مؤسسة مالية إسالمية تتعامل هبا.
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أخ�ذت ترت�ب على م�ن يامط�ل يف تس�ديد التزامات�ه معها ما
يع�رف ب�ـ ( الغرامة التأخريي�ة) كإجراء احترازي زاجر منها
لضامن ع�دم مماطلة املتعاملني معها ،على أن ال تأخذ من هذه
الغرامات املالية (العقوبات) شيئا منها وإنام تقوم بالتصدق به
والتبرع إىل اجلهات اخلريية ،وه�ذا اإلجراء فيه نظر عىل رأي
كثري من العلامء املعارصين.
واخلالص�ة مما ذك�ر أن املقرتض املس�كني يتفاجأ يف هناية
املط�اف بارتفاع أصل القرض املتفق عليه من دون أن حيس�ب
ذلك يف حساباته.
األساس اخلامس :االدخار باب مهم من أبواب املحافظة

عىل الراتب.

وال ش�ك أن إمهال فكرة االدخار وعدم ترويض النفس
والزوج�ة واألوالد علي�ه ي�ؤدي بطبيع�ة احلال إىل اس�تحكام
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الطبيعة االس�تهالكية على الطبيعة االدخاري�ة ،وإن كان مآل
االدخ�ار يصير يف الغال�ب إىل اس�تهالك كتحصي�ل حاص�ل
يف النهاي�ة ،إال أن�ه يف الع�ادة يك�ون اس�تهالكا نافع�ا ،من ّظ ًام،
بحي�ث يص�ب يف خدم�ة الف�رد واألرسة بش�كل ع�ام ويعود
بثم�رة مفي�دة ،تش�بع ظم�أ حرمان ع�دم التمت�ع بامل�ال طيلة
مدة االدخار.
وهناك أكثر من طريقة لالدخار ،نختار منها ثالثة ألمهيتها
تعد من أسس التعامل األمثل مع الراتب الشهري هي:
الطريق�ة األوىل :فت�ح حس�اب مصريف جديد مس�تقل،
حت�ى ول�و مل يك�ن حس�اب توفير وكان حس�اب ًا جاري ًا ش�أنه
ش�أن احلس�اب األول الع�ادي ،ال�ذي يتم عن طريق�ه حتويل
الرات�ب ،وال�ذي يتم م�ن خالله الس�حب منه نق�د ًا وكذلك
الشراء ع�ن طري�ق البطاق�ة اإللكرتوني�ة وغريه�ا ،وتكم�ن
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احلكم�ة يف فت�ح احلس�اب اجلديد ،بتحدي�د كمية امل�ال الذي
يمك�ن ادخ�اره ونقل�ه بعيد ًا ع�ن احلس�اب اليوم�ي للحفاظ
علي�ه بحيث يودع فيه الفائض الش�هري ،أو أية مداخيل مالية
واردة ،وأال يرتك هذا املال ضمن نفس احلساب األول ،وكلام
كان موض�وع احلس�اب الث�اين حماط� ًا بن�وع من الكتمان كان
أفضل لالستمرار.
الطريق�ة الثانية :املش�اركة يف اجلمعيات أو نظام الس�لفة
 على اختلاف يف مس�مياهتا  -وتتلخ�ص فكرهت�ا :يف قي�امجمموع�ة م�ن املوظفين أو األقرب�اء أو جمموع�ة م�ن الن�اس
 برشط وجود معرفة بينهم – ألهنا تقوم يف الغالب باالعتامدعلى مب�دأ الثق�ة ،باالتف�اق على مج�ع مبل�غ يس�تقطع منه�م
بالتساوي يف موعد دوري ثابت ،يكون من حصة كل شخص
منه�م بالتناوب ،بحيث حيصل الش�خص منهم عىل كل املبلغ
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دفعة واحدة يف الوقت الذي يس�تقطع منه دوري ًا جزءا من هذا
املبل�غ ،وهكذا يكون احلال دواليك م�ع بقية أفراد املجموعة.
وه�ي طريق�ة قديمة نوعا ما م�ن طرق االدخ�ار املعروفة عىل
مستوى املجتمعات املختلفة.
الطريق�ة الثالث�ة :املش�اركة يف صنادي�ق التكاف�ل ،حيث
دأبت بعض املؤسسات وعىل رأسها دائرة الشؤون اإلسالمية
والعم�ل اخلريي بديب قبل أكثر من عرشين عام ًا عىل تأس�يس
صن�دوق يق�وم على فك�رة التكافل بين املوظفني ،م�ن أجل
حتقي�ق أه�داف تكافلية بين املوظفني بحيث يس�هل عليهم –
للمشتركني يف الصندوق-احلص�ول على قرض حس�ن وفق
املهام واالختصاصات املناطة بالصندوق(((.
((( صن�دوق التكاف�ل بدائ�رة الش�ؤون اإلسلامية والعمل اخلريي
بديب ،إعداد جلنة الصندوق بالدائرة1434 ،هــ ـ 2013م.
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األس�اس الس�ادس :ع�دم توافق ثمن املس�كن م�ع قيمة
الدخل سبب من أسباب نفاد جزء كبري من الراتب.
الس�كن يف بيت أو ش�قة فوق املس�توى من حيث احلجم
واحلداث�ة واملنطق�ة وما يرتتب على ذلك م�ن رضورة جتهيزه
باألثاث والسجاد الفاخر واملقتنيات الثمينة التي يف داخله من
حتف ولوحات وما ش�ابه يؤدي بطبيع�ة احلال إىل ذهاب جزء
كبير من الراتب إىل صاحب الس�كن كبدل إجيار ،األمر الذي
حيتم عىل من جييد عملية التخطيط املايل إعادة النظر يف البحث
عن س�كن يتناس�ب مع دخله الشهري ويفي باحلد األدنى من
متطلبات�ه األرسية من حيث احلجم ،وق�د ال يكون بالرضورة
جدي�د ًا أو يف منطق�ة تتوافر فيها مجيع اخلدم�ات بدرجة كبرية
أو ق�د يك�ون يف منطق�ة نائي�ة ،بحي�ث يس�تطيع رب األرسة
توفري بقية املس�تلزمات املعيش�ية األخرى ألفراد العائلة ،وأن
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ال يذهب جزء كبري من الراتب عىل هبرجة السكن وما يستلزم
م�ن تأثيث ومقتني�ات لدرجة أنه قد ال يتمك�ن من تأمني بقية
احلاج�ات املهم�ة األخرى ألرست�ه .مع التأكي�د عىل رضورة
التفكير والتخطيط لبناء أو رشاء مس�كن مهام كان متواضع ًا،
للخلاص من تبعات اإلجيار ،وما يمكن أن يؤديه بدل قس�ط
اإلجيار يف مرشوع العمر احليوي.
•

•

•
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ويف هناي�ة ه�ذه الرس�الة -املخترصة-رأين�ا م�ن خلال
وقفتيها واألس�س الت�ي احتوهت�ا كل وقفة منهما ،أن إمكانية
التعام�ل األمث�ل مع الرات�ب وجمم�ل الدخل الش�هري العام
لألفراد واألرس أمر ممكن ويسري ،إذا ما تم التخطيط واإلعداد
املس�بق لعملية اإلنفاق وفق أسس عملية مدروسة مسبق ًا ،مع
مراعاة اجتناب املظاهر اآلتية:
 -1التس�وق العش�وائي ال�ذي خيل�و ع�ادة م�ن قائم�ة
املشرتيات ا ُملعدة مسبق ًا.
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 -2االس�تهالك التريف الذي خيل�و من احلاج�ة احلقيقية
للسلعة أو اخلدمة املطلوبة.
 -3القروض املالية غري الرضورية والتي يمكن االستغناء
عنها بالقروض احلسنة أو اجلمعيات وصناديق التكافل.
واهلل املستعان واملو ِّفق للصواب ،واحلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 -1س�نن أيب داود ،س�ليامن ب�ن األش�عث أب�و داود
السجستاين األزدي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار
الفكر.
 -2س�نن ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني،
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
 -3صحي�ح مس�لم ،مس�لم ب�ن احلج�اج القشيري
النيس�ابوري ،حتقيق حممد فؤاد عب�د الباقي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
 -4صندوق التكافل بدائرة الش�ؤون اإلسالمية والعمل
اخليري بديب ،إعداد جلن�ة الصندوق بالدائ�رة 1434 ،هــ -
2013م.
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 -5القام�وس املحيط ،حممد بن يعق�وب الفريوزآبادي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -6قام�وس املصطلح�ات االقتصادي�ة يف احلض�ارة
اإلسلامية ،د .حمم�د عمارة ،دار السلام ،القاه�رة ،الطبع�ة
األوىل.
 -7املدخ�ل إىل عل�م االقتص�اد ،ملجموع�ة مؤلفين،
مؤسس�ة الظواهر للطباع�ة والنرش ،الطبع�ة الثانية ،اإلمارات
العربية املتحدة – أبو ظبي1983 ،م.
 -8املصب�اح املنير يف غري�ب الشرح الكبير للرافع�ي،
أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي املكتبة العلمية ،بريوت.
•

•

•
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