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 إهداء

   

إىل أحبيت والداي العزيزان أدامهما اهللا وأطال عمرمها يف طاعته ، زوجي العزيز ، أبنائي سدد اهللا خطامها 
  جعله اهللا يف ميزان حسناHم

   

  المقدمة :

   

وسيئات  أعمالنا والصالة والسالم على اشرف  حنمده و نستعينه و نستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا
  األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبة أمجعني

   

إن هذا الكتيب هو خالصة لبعض األحباث اليت قمت lا وأشرفت عليها واليت أوضحت نتائجها احتياج 
ط يف شىت النواحي وخاصة ختطيط لغياب التخطي-األسر السعودية الكبري إىل التوعية بأمهية اإلدارة املنزلية 

  املورد املايل الذي يسوده االرجتالية واإلسراف والعشوائية يف اإلنفاق.

  عدم االهتمام بوضع امليزانية ،وقلة الوعي بطريقة وضعها.-

  عدم االهتمام بالتخطيط للمستقبل وخاصة مرحلة التقاعد .-

   

الستهالك عن طريق شرح كيفية أدارة مورد األسرة وهدف الكتيب نشر الوعي االستهالكي السليم وترشيد ا
ووسائل ضغط  ، ومراحل إدارته املختلفة ،وتوضيح مفهوم امليزانية ،وخطواHا ،وأسس وضعها املايل،



والعوامل املؤثرة سلبا على إدارة الدخل واليت من أمهها النزعة االستهالكية اخلاطئة ،و الشراء  ، املصروفات
  سوء استخدام بطاقات االئتمان ." االستدانة الغري منظمة" . العشوائي بالتقسيط و

   

ولإلدارة السليمة دور هام واجيايب يف تيسري وسرعة التطور ،فأن سبب عدم تطور العديد من األسر ليس يف 
نقص مواردها ولكن لعدم معرفة أفرادها بأسس اإلدارة ، فعن طريق اإلدارة السليمة يستطيع الفرد واألسرة 

  ض أي نقص يف املوارد.تعوي

   

وقد ثبت أن الذين جيدون مشقة يف معيشتهم نتيجة قلة دخلهم جيدون املشقة نفسها عند ارتفاع دخوهلم 
والسبب يف ذلك يرجع إىل عدم حتديد النفقات تبعا للدخل فإدارة الدخل ال تتوقف على مقدار الدخل 

  وإمنا على طريقة إنفاقه.

   

بأسره حيتاج يف عملة إيل حتديد األهداف والتخطيط والتنظيم والتوجيه ،وهذه  أن كل فردا وأسرة وا>تمع
  مراحل عملية اإلدارة املنزلية احلديثة .

   



 مراحل أدارة مورد األسرة المالي
  

  تحديد األهداف :-أوال
  

ن لدى عملية وضع األهداف املالية من أهم اخلطوات الالزمة لتحقيق التحكم املايل ، فوجود هدف يعين أ
األسرة احلافز الالزم ألتباع إحدى خطط إدارة املال .ومن أمثلتها شراء حاسب ،شراء منزل ، السفر 

  للخارج، التقاعد .

وعندما ال تكفي النقود لتحقيق كل األهداف يؤجل هذا اهلدف لوقت آخر ، وتوضع امليزانية يف ضوء 
  ثل بنود أنفاق امليزانية .األهداف حبيث ترتب حسب أمهيتها ،مث وضعها يف جمموعات مت

   

  التخطيط:- ثانيا
  

أهم مظهر للتخطيط املايل هو وضع ميزانية للدخل املايل لألسرة وإعطاء كل بند من بنود األنفاق حقه  
  ) ٦٧(الفرقان ،كامال دون إسراف أو تقتري قال تعاىل "والذين إذ أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما"

   

  زانية األسرة:مفهوم مي
  

امليزانية خطوة من خطوات إدارة الدخل املايل تطلق كلمة موازنة على كل ختطيط من شأنه توزيع املوارد  -
  املتوفرة على االحتياجات املتعددة.

  

وتستخدم امليزانية لتحديد طريقة استعمال الفرد واألسرة للدخل يف فرته زمنية حمددة قد تكن شهرا أو -
  صد بتخطيط الدخل التقتري بل التوازن املايل .أسبوعا. وال يق



  اهلدف من وضع امليزانية هي جعل الدخل حيقق أقصى إشباع لرغبات وطلبات األسرة-
   

وال ميكن وضع منوذج ثابت مليزانية موحده تتبعها مجيع األسر وذلك الختالفهم يف العدد، والسن، و نوع 
  و الرغبات، والنظرة العامة للحياة......اخل ، اتو االحتياج و مستوى املعيشة، ، وكمية الدخل

   

نسب متعددة للنفقات الشهرية لتكون مرشدا عند ختطيط امليزانية ولكنها ليست قاعدة ثانيته  : وقد وهي
إذ ختتلف هذه النسب فيما بينها فتزيد يف ناحية وتقل يف أخرى حسب عدد أفراد األسرة فمثال تزداد  نسبة 

لألسر كثرية العدد وتقل نسبة االدخار أو غريها من رصيد األبواب األخرى ، كما أن النفقات الشخصية 
هذه النسب ختتلف باختالف مقدار الدخل فإذا كان دخل األسرة حمدودا تصرف أكرب نسبة منه على 

  الغذاء األساسي حلفظ صحة أفرادها وهي تتوزع كما يلي :

  % من الدخل للسكن.٢٠ 

  غذاء.% من الدخل على ال٢٥ 

  % على املالبس.١٠ 

  % للنفقات الشخصية .٢٠ 

  % للوازم املنزلية.١٥ 

  % للطبيب واألدوية.٥ 

  % لالدخار.٥ 

  لایر  ١٠٠٠لایر فأن املبلغ املخصص للسكن يبلغ  ٥٠٠٠فمثال إذا كان دخل األسرة 

  لایر . ١٢٥٠وخيصص للغذاء مبلغ 

  لایر . ٥٠٠وللمالبس مبلغ  



  لایر. ١٠٠٠وللنفقات الشخصية  

  لایر . ٧٥٠اللوازم املنزلية  

  للطبيب واألدوية. ٢٥٠ 

  لالدخار. ٢٥٠ 

   

  خطوات وضع الميزانية تتلخص في :
  

  الخطوة األولى:

   -دون كل املشرتيات واملصروفات واالحتياجات والرغبات األسرية يف فرتة زمنية معينة قد تكون شهر، مثال
ج، املصروفات الشخصية...........اخل وال تنسى االدخار مصروفات الغذاء، املالبس، السكن، العال

.فمثال حتتاج األسرة يف هذا الشهر إىل شراء اللحم، السمك، الدجاج، األرز، الزيت، السكر...اخل وهذه 
  املصروفات يتم وضعها حتت ما يسمي بند الغذاء

  

  مواد النظافة،  األدوات املنزلية، ء،الكهرباء ،املا حتدد االحتياجات حتت بند السكن الذي يشمل اإلجيار، -
  

حتدد االحتياجاَت حتت بند املالبس يف حالة االحتياج هلا، ويشمل أجرة اخلياطة، األقمشة،    -
  املفروشات، البيضات، اخليوط.اخل.خ . 

ا والبنود الثالث السابقة تسمي البنود الرئيسية ،خيتلف ترتيب أمهيتها من أسرة إىل أخرى ،حسب إمكانيته
  وأهدافها وحاجاHا ومواردها. 

  



وهناك البنود الفرعية للصرف مثل بند العالج، التعليم املواصالت، مصروفات شخصية، هدايا، زكاة.....اخل 
وهي ختتلف يف أمهيتها من أسرة إيل أخرى حسب العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية، كما جيب 

حلساب ما يتم احتجازه شهريا من الدخل ملواجهة  ١٢ها على حساب املصروفات السنوية الثابتة وقسمت
  هذه املتطلبات مثل أقساط املدارس، بطاقات االئتمان، اشرتاك التلفون، اإلجيار....اخل

  

  الخطوة الثانية :
  

تقدير تكاليف وإمثان املصروفات السابقة تقديراً تقريبياً .وميكن اكتساب اخلربة يف تقدير إمثان االحتياجات 
  السابقة بتدوينها يوميا ملدة معينة.

  

  الخطوة الثالثة:
  

تقدير قيمة الدخل الذي حتصل علية اآلسرة يف فرتة شهر(الفرتة الزمنية للخطة) مثل راتب شهري + 
مكافئات دورية + أجور من أعمال أضافية.........اخل .ومن املستحسن أن يقل التقدير عن الدخل 

  يسهل التعديل. املتوقع ألنة إذا زاد عن ذلك
  

  الخطوة الرابعة:
  

موازنة الدخل مع املنصرف ،مبعىن توزيع الدخل على النفقات أو املصروفات السابق حتديدها مع االلتزام 
بقدر اإلمكان بتخصيص جزء ولو بسيط  من دخل األسرة لالدخار  يتم استثماره يف نواحي االستثمار 

  املختلفة.



 الخطوة الخامسة:
  

الغ املخصصة للصرف علي أبواب اإلنفاق املختلفة ف أظرف يكتب عليها اسم البند الذي توضع املب -
  وعادة تزيد املصروفات عن الدخل وهنا على األسرة أن تستخدم اإلرشادات التالية: ستصرف عليه

  

 تبسيط مستوى املعيشة والبعد عن التكلف فقدمياً قالوا (التدبري نصف املعيشة)االكتفاء بالطلبات -
  الشديدة األمهية واالستغناء عما دون ذلك. 

  

قال:ويل روجرز  "الكثري من الناس ينفقون أمواال ال ختصهم ،ليشرتوا أشياء ال حيتاجوbا ،ليجذبوا انتباه 
  أشخاص ال حيبوbم "

  

االستفادة من اخلدمات ا>انية كالعالج  والتعليم ا>اين ،والستفادة من احلدائق العامة يف  -
  زه.......اخل. .التن

  

  عدم اإلسراف يف االستهالك سواء يف الغذاء أو استخدام املاء أو الكهرباء واهلاتف. -
  

  شراء السلع بكميات اقل ،واستخدام البدائل ما أمكن .-
  

االستفادة من قدرات ومهارات ومعارف وعلوم أفراد اآلسرة وأوقات فراغهم يف توفري ما يدفع يف  -
  كدهان املنزل تصليح الراديو التلفزيون ،أجراء إصالحات السباكة والكهرباء.....اخل.اخلدمات املختلفة  

  

زيادة دخل األسرة باالستفادة من مواردها البشرية، عن طريق مشاركة أفرادها بقدراHم ومعارفهم يف أعمال -
دة من قدرة موهبة احد كمساعدة أبناء األقارب واجلريان يف تدريسهم، أو االستفا خمتلفة تدر دخال إضافيا.

أفراد األسرة يف تغليف اهلدايا وعمل املاكياج، أو أعداد بعض الوجبات اخلفيفة وتسويقها يف املدارس 
  ولألقارب. 



  

زيادة الدخل بالعمل اإلضايف يف العديد من اإلعمال كتسويق العقار ، خدمات الليموزين ،العمل يف -
  احلراج،.........اخل

  

ارة األسهم ولو مببلغ بسيط من املكافئات السنوية اليت حيصل عليها من عمله االستثمار يف جت -
  الوظيفي.....وهناك العديد من التجارب الناجحة يف احلياة .

   

  األسس العامة لوضع موازنة :
  

  مراعاة حتقيق أهداف األسرة واإلفراد.-
  

  إشباع احلاجات األهم مث األقل أمهية .-
  

راعاة املستوى املعيشي لألسرة .واملرونة عند تطبيق امليزانية مع ختصيص جزء من الدخل االلتزام بالواقعية وم-
  للظروف الطارئة .

  

  مراعاة أال يطغى بند على اآلخر و االهتمام باالدخار.-
  

  مراعاة األسعار السائدة للسلع واخلدمات والظروف االقتصادية.-
  

  لبه األهداف واالحتياجات من نفقات االستعانة باخلربة والتجربة يف تقدير ما تتط -



التنفيذ والمراقبة: ثالثا:  
  

ويف هذه املرحلة توضع امليزانية موضع التنفيذ ويراعى فيها ومقارنته باخلطة املراقبة املستمرة واملقارنة بني اخلطة 
  املوضوعة واألداء الفعلي ملعاجلة أي احنراف عنها قبل أن يستفحل أمره  .

  

عة الذهنية حبساب ما يصرف يوميا ومقارنته مبا هو حمدد باخلطة وال ميكن أن تنجح امليزانية بأجراء املراج-
بدون أن يتعادل الدخل مع املنصرف ،ولكن ممكن أن حيدث زيادة يف املصروفات عن الدخل ويف هذه 

  و ضغط املصروفات .احلالة هناك وسيلتان ملوازنة امليزانية ،إما زيادة الدخل عن طريق العمل اإلضايف مثال أ
  

املراجعة العملية حيث يوضع املبلغ املخصص لكل بند يف ظرف ويكتب عليه مسمى باب الصرف وكميتة -
  وتتم املراجعة حبساب املتبقي يف الظرف ودراسة كفايته للمدة املتبقية من الشهر.

  

  االحتفاظ بالفواتري الدالة على كمية املنصرف يف كل باب .-
  

  أذا كان الفرد ممن يضعون نقودهم به ملراجعة حساباته. مراجعة البنك -
  

ويتم تعديل وتكييف اخلطة (امليزانية ) مع الذين يضعون ميزانيتهم ألول مرة فقد يتضح عند التنفيذ سوء 
تقدير يف باب من أبواب الصرف سواء بالزيادة أو النقصان ،عند أذن يلزم التعديل وقد يكون السبب يف 

  روف طارئة خارجه عن إرادة وتقدير واضع امليزانية .التعديل حدوث ظ
  



 رابعا: التقييم:
  

يعرب عنه مبدى السعادة والرضا  الذي حققته األسرة يف أدارة دخلها بعد تنفيذ امليزانية. و ما مت حتقيقه من -
  أهداف سواء كانت قريبة أو بعيدة.

  

  يمة األمهية وهو اخلطوة األخرية يف إدارة الدخل املايل ،وتعترب عظ-
  

إذ يستطيع الفرد واألسرة الوقوف على نواحي الضعف والقصور لتالفيها، واجلودة لتكرارها مستقبال عند -
  توزيع الدخل املايل.

  

  العوامل المؤثرة سلبا على ميزانية األسرة :
  

  النزعة االستهالكية اخلاطئة.-

  الشراء العشوائي بالتقسيط .-

  االستدانة الغري منظمة.-
  

  وال: النزعة االستهالكية الخاطئة:أ
  

االستهالك سلوك طبيعي لإلنسان للمحافظة على وجودة وتلبية حاجاته وإذ ختطى االحتياجات املطلوبة 
فأنة يعترب سلوكا سلبيا تعدى مرحلة احلاجة املعقولة واملربرة من سلع وخدمات أساسية إىل أخرى كمالية ،مث 

نواع غاية يف التطرف .فأن ذلك يعد تبذيرا يدخل يف دائرة اخلطاء واحملظور ترفيهية ،مث تفاخرية بكميات  و أ
  قال تعاىل"وال تبذر تبذيرا"

  



ومن مظاهر تلك السلوكيات التباهي، والتفاخر،والتقليد وامليل للراحة واالسرتخاء والبحث عما هو جديد 
د املايل وهذا ما نلمسه يف إقامة وحديث، العشوائية يف استخدام موارد األسرة وخاصة يف استغالل املور 

  حفالت الزواج ، والتخرج ....اخل
  

  ومن أهم أسبابها  :
  

التقدم التكنولوجي تطور وسائل االتصال كاهلواتف اجلوالة واالنرتنت، الطفرة االقتصادية واملالية اليت 
القروض العقارية.....اخل ،  شاهدHا اململكة والتسهيالت اليت قدمتها ألفرادها مثل التعليم والعالج ا>اين

خروج املرأة للعمل ،ارتفاع املستوى التعليمي،الوقت الفائض ، كان هلا األثر الكبري حنو إتاحة الفرصة 
لالحتكاك بالعامل اخلارجي وظهور قيم وأمناط ثقافية جديدة أحدثت تغريات واضحة يف أمناط االستهالك 

وفة من قبل مثل استخدام العمالة األجنبية واستخدام املربيات وظهور أمناط استهالكية مل تكن موجودة ومأل
واخلادمات فأصبح اهلدر االستهالكي يعرب عن املكانة االجتماعية فيشار إىل مكانة الشخص بعدد ما ميلكه 

  من سيارات وما يرتدي من مالبس ،ونوع اجلوال الذي يقتنيه .
  

  ولكن ما هو العالج :
  

ك ...ويقصد به أفضل استخدام للسلع واخلدمات والتقليل من الفاقد وال يقصد العالج يف ترشيد االستهال
  به احلد من االستهالك ولكن تنظيم االستهالك.

  

وترشيد املستهلك يقصد به توعية املستهلك بكيفية االستهالك السليم عن طريق إمداده باملعلومات اليت 
ود وتدربه على التفكري السليم والتخطيط واالستفسار متكنه من الشراء حبكمة ويستفيد اكرب فائدة من النق

وتقييم أنواع السلع ومساعدته على حتديد االحتياجات الفعلية له وألسرته ، واالختيار السليم من بني 
واحلصول على منفعة تساوي املبلغ املنفق واألخذ مببدأ التخطيط يف كل شؤون حياته  البدائل املختلفة،

  . سليمة حنو االستهالك فيما يتعلق بالكمية والسعروتنمية االجتاهات ال



  دور األسرة في تكوين الوعي االستهالكي السليم :
  

العادات اخلاصة باالستهالك مثل كل العادات تتكون لدى الشخص عن طريق املمارسة والتكرار وملا كانت 
  العادات تتكون يف مرحلة الطفولة فعلى الوالدين:

  

كية احلسنة حيث إن الطفل مييل للتقليد والنقل، ويتضمن ذلك تعويد الطفل توفري القدوة االستهال -
  احملافظة على لعبة وخصوصياته وعدم أهدار ممتلكات األسرة واحملافظة على األماكن العامة.

  

مشاركة الطفل يف عمليات االختيار والشراء واإلعداد مع التوجيه السليم لتنمية قدرته على حسن  -
  سلع واخلدمات .االنتفاع بال

  

  تعويده االقتصاد وحسن التصرف يف مصروفه واالنتفاع بكل شيء وتقليل الفاقد يف كل ما ميلكه.-
  

  تزويده باملعلومات اليت تتناسب مع سنه وإمكانياته.-
  

وهنا يظهر دور املرأة يف هذا ا>ال فعلى قدر معلوماHا ووعيها يتوقف منط  االستهالك العائلي كما يتوقف 
ليها إىل حد كبري تكوين العادات واالجتاهات االستهالكية بني أفراد األسرة فقد يسيء احد إفراد األسرة ع

استخدام املاء فيرتك صنابري املياه غري حمكمة اإلقفال، أوقد يسيء آخر استخدام وقته فتوجهه إىل سبل 
  استغالل موارده وموارد األسرة 

  

  رHا يف عمليات االختيار والشراء واإلعداد واالنتفاع والصيانة وغريهاألbا تتحمل مسؤولية أدارة شؤون أس

   



  التخطيط لترشيد االستهالك من واقع بنود اإلنفاق المختلفة:
  

  ترشيد استهالك البنود األساسية:
  

  ترشيد بند الغذاء: -أ
  

لومات اليت تتعلق بالوعي الرتشيد يف هذا البند يكون عن طريق الوعي الغذائي وهو اإلملام باملعارف واملع-
الغذائي كمعرفة واحتياجات األفراد اليومية من العناصر الغذائية وكيفية التخطيط إلعداد الوجبات اليومية 

  مكتملة العناصر الغذائية لتجنب اإلصابة بأمراض سوء التغذية.مع مراعاة األصناف اليت يفضلها األفراد
  

غذية الالزمة مع مراعاة السن واجلنس ونوع العمل فمرضى ومعرفة احتياجات الفئات احلساسة من األ-
  السكر والضغط والسمنة ختتلف أغذيتهم عن غريهم وكذلك غذاء احلامل واملرضع.

  

  عمل إحالل وإبدال لألطعمة اليت يرتفع مثنها فتختار األطعمة عالية القيمة الغذائية ورخيصة الثمن.-
  

األطعمة بأساليب حتافظ على قيمتها الغذائية ،وجتنب العادات  إتباع الطرق الصحيحة يف الطهي وإعداد-
واملفاهيم الغذائية اخلاطئة كاالعتقاد بأن الطعام من ملذات احلياة وان األطعمة الدمسة تقوي البدن وان على 

الطفل إن يأكل بدون حساب ومراعاة لنوعية األطعمة .واإلفراط يف تناول األطعمة وما ينشاء عنة من 
  خمتلفة خاصة أمراض سوء التغذية. أمراض

  

مقارنة أسعار العبوات الغذائية ،فتحدد حاجة األسرة الفعلية من ناحية الوزن والعبوة أو احلجم دون -
إسراف ،الن شراء كميات زائدة عن احلاجة األسرة الفعلية حىت ولو كانت رخيصة الثمن تكون يف النهاية 

ئدة قد تفسد قبل استخدامها أوال تستخدم مطلقا وبذلك تعد فاقد عملية غري اقتصادية الن الكميات الزا
  ، كما إن اجلودة ال تقاس بالسعر املهم أن تالءم احتياجات األسرة الغذائية  .



  

  تقدير كمية األغذية اليت تعد يوميا مما يناسب احتياجات األسرة حىت ال يتم إلقائها -
  

  د الغذائية وبالتايل خسارة قيمتها املادية.إجياد ظروف ختزين جيدة حىت ال تتلف املوا-
  

نتيجة فقد القيمة الغذائية، أو  تقليل الفاقد خالل مراحل اإلعداد والطهي والتناول واحلفظ والتخزين سواء-
  فقد الكمية.

  

  االستفادة من بواقي األطعمة بعمل أصناف جديدة .-
  

بالطاقة كاحللويات والكعك .واألغذية السريعة اليت عدم االعتماد على املشروبات الغازية واألغذية الغنية -
  يتم شرائها من األسواق .بالعصريات الطبيعية ، والفاكهة

  

  إعداد قائمة باملواد الغذائية اليت حتتاجها األسرة قبل اخلروج للشراء يف حدود ميزانية األسرة. -
  

ية وبلد اإلنشاء واملكونات الغذائية، ومدى االهتمام بقراءة البطاقة اإلرشادية من اجل معرفة تاريخ الصالح-
  إضافة مواد ملونة أو حافظة وغريها من املعلومات اليت جيب استيعاlا قبل الشراء.

  

إعداد األطعمة يف املنزل يوفر مبالغ باهظة تنفقها يف شراء السلع اجلاهزة من األسواق باإلضافة إىل التأكد  -
  . نب الغش وإضافة املواد امللونة واحلافظة اليت انتشرت يف وقتنا احلايلمن صحة وسالمة املنتجات الغذائية وجت

  

شراء األطعمة يف موامسها حىت تكون رخيصة الثمن واالستفادة منها يف غري موامسها وذلك بالتصنيع املنزيل -
  مثل إعداد املربيات واملخالالت ، وحفظ التمور بأنواعها.‘ 

  



وات واخلامات وأماكن التخزين وسهولة رؤيتها وتناوهلا أثناء العمل له اكرب تنظيم مكان العمل وترتيب األد-
  األثر يف توفري الوقت واجلهد الذي تبذله ربة األسرة يف إعداد األطعمة

  

  املوازنة بني الوقت واجلهد املبذولني يف إعداد والوجبة وبني قيمتها الغذائية وتكاليفها املادية. -
  

  ب مراعاة املخزون باملنزل والثالجة .عند إعداد الوجبة جي -
  

  اخذ رأي إفراد األسرة فغالبا ما تكون هلم اقرتاحاHم املفيدة. -
  

عدم اإلسراف يف إقامة الوالئم واعتربها رمز للغىن والكرم وخاصة يف األعياد واملناسبات يرهق امليزانية  -
  األسرية إىل حد بعيد.

  

شهر رمضان إلعداد ما يسمى باإلطباق الرمضانية غالبا الستهلك  اإلسراف يف شراء األغذية قبل حلول -
  لزيادة كمياHا وفسادها لسوء ختزينها.

  

العمل على التقليل من العادات االجتماعية اليت ترغم اإلفراد على إعدام املوائد الكبرية والذبائح ولو كان -
  الضيف فردا واحدا.

  



ترشيد بند السكن: -ب  
  

ألجهزة واألدوات من السلع املعمرة اليت تعيش لفرتة طويلة لذا على األسرة عند شرائها األثاث والفرش وا
  مراعاة ما يلي:

  

  شراء األثاث والفرش:
  

ولكن مع تطور األسرة  النظر إىل املستقبل وخاصة حلديثي الزواج فقد يبدءا حياHما يف مسكن صغري-
د من اختيار قطع أثاث تصلح للمسكن الصغري ويف ينتقال إىل مسكن به عدد اكرب من احلجرات لذلك الب

  املستقبل ميكن استعماهلا يف مسكن كبري دون تغيري أو تعديل.
  

  حماولة تبسيط مستوى معيشة األسرة والبعد عن مظاهر اليت تكلف األسرة الكثري  من الدخل  -
  

  ة أو املقرتحة. مراجعة األثاث والفرش احلايل باملسكن مث وضع قائمة باإلضافات املتوقع -
  

حماولة استغالل مهارات وقدرات أفراد األسرة لتوفري ما يدفع كأجور للعمال مثل أعمال الدهان ولصق  -
  ورق احلائط وكلها أعمال بسيطة ميكن بقليل من وقت وجهد األسرة اجنازها 

  

  االستفادة من األثاث القدمي وذلك بإعادة كسوته أو دهنه .  -
  

  >رد التقليد و إتباع واملوضة مما يضطر األسرة إىل تغيريه باستمرار بدون االستفادة منه.  عدم شراء األثاث -
  

شراء األثاث املناسب للغرفة من حيث املساحة واحلجم واللون وقوة التحمل واملالئم الحتياجات األسرة  -
  وأنشطتها. 

  



رفقة به للمحافظة علية من االستهالك والبقاء صيانة األثاث واحملافظة عليه واالهتمام بقراءة اإلرشادات امل-
  مدة طويلة . 

  

ختصيص غرفة خاصة الستقبال الزائرين تأثث بأفخر املفروشات تظل مغلقة فرتة طويلة يضيع جزء من -
مساحة املسكن كما ويؤثر سلبا على ميزانية األسرة ملا حتتاجه من شراء أدوات وخامات لصيانتها عالوة 

  الوقت يف ذلك . على ضياع اجلهد و 
  

  ترتيب قطع األثاث بشكل يسهل احلركة وتوفري أسطح العمل املناسبة -
  

االهتمام بإجياد أماكن خمصصة للتخزين وعدم اإلسراف يف مساحات املسكن لتوفري الوقت واجلهد واملال -
  املبذول يف صيانته وبنائه. 

  

  احلواف احلادة. شراء األثاث الذي يسهل العناية به وصيانته واخلايل من -
  

  استخدام املاء والكهرباء حبكمة ودون إسراف أو . -
  

  شراء األجهزة المنزلية:
  

أن تكون متعددة املنافع واالستعمال حىت توفر مثن شراء جهاز أخر و توفر املكان الذي توضع فيه -
  األجهزة األخرى.

  

  وتركيبها وكيفية تشغيلها.قراءة النشرة اخلاصة بكيفية العناية lا وصيانتها وتنظيفها  -
  



شراء األجهزة اليت يرفق lا شهادة ضمان، وهلا مراكز صيانة، وقطع غيار متوفرة باألسواق، وتوفر خدمات -
  ما بعد البيع.

  

  شراء األجهزة اليت تناسب احتياجات وحجم األسرة وميزانيتها .-
  

عمل الذي اشرتي ألجله، وطول العمر أن يتوفر يف األجهزة  اجلودة وكفاءة االستخدام يف تأدية ال -
  ووجود الكتيب اإلرشادي. ، واخنفاض الطاقة املستهلكة ، واالقتصاد يف تكاليف الصيانة

  

البعد عن الدوافع العاطفية يف شراء األجهزة كالتقليد واملباهاة واملفاخرة والتميز االجتماعي والذي  -
  هلواتف احملمولة .نالحظه مثال حيكم تصرفات املستهلكني عند شراء ا

  

مقارنة األجهزة من حيث اجلودة والسعر واملواصفات املختلفة مثل قوة التحمل كفاءة االستخدام اللون -
  احلجم......اخل قبل الشراء.

  

  مراعاة قوة الفولت باجلهاز قبل استخدامه. -
  

  ج:ترشيد استهالك بند المالبس:
  

  قة قبل الشراء.حتديد احتياجات إفراد األسرة من املالبس بد-
  

  كتابة قائمة باالحتياجات امللبسية املطلوبة مرتبة وفقا لدرجة أمهيتها.-
  

  عمل جردا مومسيا ملالبس أفراد األسرة لتحديد املناسب منها وغري املناسب . -
  



  تعديل بعض املوديالت لتغيريها وجتديدها .-
  

-l ا من حيتاجها سواء من األقارب أو األصدقاء التخلص من املالبس الزائدة عن احلاجة األسرة ليستفيد
  أو احملتاجني.......وغريهم.

  

  انتهاز فرصة التخفيضات املومسية لشراء مالبس ارخص مع مراعاة شراء الالزم منها فقط .-
  

  مراعاة تطبيق اإلرشادات اخلاصة بالعناية بامللبس وطريقة غسله وكيه للمحافظة عليها مدة طويلة .-
  

عدم السعي وراء خطوط املوضة وإتباع أراء مصممي األزياء دون تفكري يف املناسب لألفراد احلرص على -
  من املالبس ومدى احتياجهم ملالبس جديدة

  

عدم االعتماد على دوافع شراء عاطفية عند اقتناء املالبس مثل دافع التقليد والتفاخر والزهو مما يضيع جزء  -
  كبري من مورد الدخل هباء.

  

  السعر واجلودة لنفس امللبس بني أكثر من متجر قبل الشراء. مقارنة -
  

  اختيار املالبس املالئمة للبيئة واجليدة الصبغة واليت تتحمل الغسل وخاصة مالبس األطفال. -
  

عدم االنسياق وراء اإلعالنات وذلك ألbا احد املصادر اهلامة اليت متد املستهلك باملعلومات عن السلع  -
  كد من صدق هذه اإلعالنات قبل الشراءولكن جيب التأ

   



انتهاز فرصة التخفيضات املومسية لشراء مالبس ارخص مع مراعاة شراء الالزم منها فقط .ومراعاة عدم  -
  االندفاع يف الشراء وشراء مالبس ليست األسرة يف حاجة إليها ولكن >رد أbا رخيصة الثمن.

  

خلاصة فالكثري من املستهلكني حيرصن على شراء مالبس جديدة عدم اإلفراط يف شراء مالبس املناسبات ا-
يف كل مناسبة خاصة يف حني ميكن إجراء تعديالت يف املالبس اليت لديهن أو تغيري اإلكسسوارت اليت 

  تستخدم معها .
  

  تعلم فنون احلياكة واالستفادة من بواقي األقمشة وحتوير بعض املالبس القدمية.-
  



  د الفرعية في ميزانية األسرة:ترشيد استهلك البنو 
  

  أ:العالج:
  

االهتمام بالنظافة العامة وإتباع قواعد التغذية الصحيحة تقي األفراد من اإلصابة ببعض األمراض وكذلك 
  زيادة الوعي الصحي له اثر كبري يف اإلنفاق على هذا البند.

  

  من األمراض. إجراء كشف دوري من اجل االطمئنان على الصحة تقي الفرد من العديد-

  مزاولة الرياضة باستمرار للحفاظ على الصحة العامة. -

  االستفادة من العالج احلكومي ا>اين .-
  

  ب: بند الترفيه والمجامالت:
  

العادات والتقاليد اخلاطئة وما نشاهده اآلن من املبالغات يف بعض املناسبات املختلفة كاألعياد واألفراح 
ى هذا البند فال بد أن يصاحب الرتشيد االستهالكي يف هذا البند تغيري تلك يؤدي إىل زيادة اإلنفاق عل

  العادات والعمل على جتنبها .
  

  ج:االدخار:
  

فنالحظ  ، ال يوجد بند االدخار لدى بعض األسر يف ميزانيتها وذلك يرجع لعدم إدارة الدخل بشكل جيد
ذه األسر باالستدانة لتسديد فواتري الكهرباء أن بعض األسر لديها أكثر من هاتف جوال بالرغم من قيام ه

  تسديد أقساط السيارة......اخل واملاء.
  



فالرتشيد االستهالكي يؤدي غالبا إىل احلد من االستهالك الذائد عن احلد مما جيعل هناك فائض يف الدخل 
 من حفظ األموال يف يوجه إىل االدخار الذي البد من استثماره لرفع املستوى املعيشي لألسرة ولألفراد بدال

صورة اكتناز .استطاعت إحدى السيدات أن تدخر مبلغا من املال وقامت باستثماره يف شراء مالبس 
نساء، وقامت بعرض بضاعتها يف حجرة مبنزهلا، اقبل على الشراء منها األقارب واألصدقاء وذلك لتوفريها 

اء بضاعة من ماركة مشهورة وانتعشت جتارHا اخلصوصية الالزمة لزبائنها ، وبعد فرتة قامت  بالسفر وشر 
  وقامت بافتتاح العديد من املتاجر اخلاصة مبالبس النساء يف العديد من املراكز التجارية.

  

  بند التعليم: -د
  

االستفادة من التعليم ا>اين الذي تقدمة الدولة ، وعند الرغبة يف تعليم األبناء يف مدارس خاصة البد أن  -
اHا املادية حىت تستطيع معرفة ما إذا كانت تستطيع دفع نفقاHا أم ال وإذا كانت باهظة فمن تدرس إمكاني

  املستحسن من البداية عدم ا>ازفة بذلك حىت ال تربك ميزانية األسرة.
  

تشجيع األبناء على دراسة التعليم الفين والصناعي والتجاري وعدم اإلقبال على التعليم اجلامعي كنوع من -
  ليد أو للحصول على مكانة اجتماعية.التق

  

  أن يتخصص األبناء يف التعليم الذي يوفر فرص عمل تتناسب ونوع التعليم الذي يتلقونه.-
  

االستفادة من الدورات والكتب اليت تنمي املهارات يف زيادة دخل األسر. تعرفت علي فتاة التحقت بدورة -
اعت أن تلتحق بعمل يف إحدى املؤسسات املتخصصة يف تدريبية يف تنسيق الزهور وتغليف اهلدايا استط

تنسيق الزهور والتغليف طورت العمل lا نتيجة لتطويرها ملهاراHا وقدراHا ومعرفتها بالذوق العام والعادات 
والتقاليد السعودية ، كما عملت على إعداد دورات تدريبية تدرس lا ما تعلمته لزميالHا وأبنائهم . وبذلك 

  حتقيق عائد مادي ألسرHا. استطاعت
  



  الشراء العشوائي بالتقسيط: ثانيا:
  

أن شعور األسر بالضيق االقتصادي و التسهيالت اليت تقدمها البنوك والشركات وحتديث وسائل  الدعاية 
  واإلعالن ساعد على التوسع يف نظام البيع بالتقسيط

  

  اجيابياته .وزيادة النزعة االستهالكية ظهرت سلبياته  اليت طغت على 
  

  أسباب الشراء بنظام البيع بالتقسيط :
  

  عدم توفر الثمن النقدي للسلعة ،الرتفاع مثنها إذا قيس بالدخل النقدي احلايل للمستهلك. -

  الرغبة يف شراء أكثر من سلعة كما يف حالة الزواج. -

د من السيارات بالتقسيط الرغبة  يف االجتار يف السلعة املشرتاة ، فقد انتشر حاليا شراء الشخص لعد-
  ويقوم ببيعها لالستفادة من مثنها.

التسهيالت اليت تقدمها املؤسسات والبنوك مثل عدم دفع مقدم مثن للسلعة .أو استالمها فور توقيع العقد -
  .إمكانية تأجيل السداد يف شهر رمضان املبارك.

تنوعت مطالبة واحتياجاته القتناء العديد من ارتفاع مستوى التعليم، فكلما ارتفع املستوى التعليمي للفرد  -
  السلع لرفع مستوى معيشتها االجتماعي واالقتصادي.

فأصحاب الفئات االجتماعية األدىن حتاول تقليد من هم أعلى  ، اإلعالنات ، التقليد، وحماكة اآلخرين-
  منهم حىت وان مل تكن دخوهلم تفي باحتياجاHم .

  اخنفاض القدرة االدخارية لدى الفرد .-

  االنتقال من الريف إىل احلضر .-
  



  اآلثار السلبية لنظام البيع بالتقسيط:
  

  ارتفاع معدل االستهالك السلعي الرتفيهي مثل شراء السيارات، ومتويل الرحالت السياحية.
  

  كثر من جهة . ختصيص جزء من الدخل لدفع األقساط ، واحتمال ارتباط العميل بأقساط أل
  

  زيادة إنفاق على السلعة الرتفاع كلفة السلعة املشرتاة بالتقسيط عن السلعة املشرتاة نقدا. -
  

  شراء سلع فاخرة تفوق الدخل بكثري بدون وجود حاجة حقيقية هلا . 
  

وقوع بعض املشرتين حتت تأثري بعض املستغلني الذين يتفقون معهم على شراء سلع معينة باألجل مث 
  شرتوbا منهم بثمن قليل حيث يستغلون حاجتهم للسيولة النقدية ي
  

استغالل بعض موزعي السلع للرغبات املتسارعة يف التمتع بنظام التقسيط من حيث ختفيض جودة السلعة 
  أو املغاالة يف رفع األسعار. 

  

أو احملاكمات  العجز عن تسديد األقساط يؤدي إىل العديد من املخاطر منها فقد الوظيفة أو السجن
  القضائية . 

  

اإلسراف فهو يدفع أصحاب الدخول احملدودة الذين ال يستطيعون سوى احلصول على الضروريات إىل شراء 
  الكماليات . 



  التقسيط يعرقل االدخار. 
  

إن الفرد إذا ارجع السلعة للبائع يف حالة عدم دفع األقساط بسبب عجزة عن ذلك فأنة سيفقد  املال الذي 
  ة فيها. دفع

  

التسارع بني األفراد لالستفادة من نظام التقسيط خشية ارتفاع السلع مستقبال مما قد يؤدي  اقتناء سلع ال 
  حيتاجوbا. 

  

  ظهور عمليات التحايل والتضليل للحصول على خدمة التقسيط . 
  

اد اإلقساط ، جلوء األفراد إىل بعضهم البعض أو إىل جهات عملهم لضمان عدم تعثرهم يف استمرار سد
  وما يرتتب على ذلك من التزامات واثأر سلبية. 

  

  اآلثار االيجابية لنظام البيع بالتقسيط:
  

  يف حالة التزام املشرتي بنظام التقسيط يف دفع األقساط بانتظام فأنة سيحصل على اجيابياته ومنها:
  

سرعة  واالستمتاع lا مباشرة دون حتسني مستوى املعيشة لذوي الدخل احملدود بإقتناء العديد من السلع ب-
  انتظار جتميع مثنها.

  

  له دور يف متكني األوساط الفقرية من تيسري سبل حياHا . -
  



يشجع على االدخار واالقتصاد يف اإلنفاق لسداد األقساط يف مواعيدها وهذا ادخار إجباري لألفراد  -
ري ملتزم بأقساط فسينفق األموال يف شراء سلع فلو كان   الفرد غ الذين ال يستطيعون االدخار االختياري.

  استهالكية أخرى.
  

  يعطي ضمان غري مباشر للمشرتي للتوقف عن السداد إذا ظهر عيب يف السلعة -
  

ميكن شراء السلع املنتجة واليت تدر دخال على مشرتيها بنظام التقسيط كشراء سيارة تاكسي ، أو ماكينة  -
  خياطة .

  

السلع املعمرة نتيجة ضغط  إنفاقه على بنود  اإلنفاق األخرى . كالغسالة والثالجة قد حيصل الفرد على  -
  واملكيف .

  

 زيادة دوافع العمل واإلنتاج اليت خيلقها التقسيط مثل خروج املرأة للعمل ، حبث الزوج عن عمل إضايف،  -
  ار .قلة التغيب عن العمل ،وبالتايل زيادة اإلنتاجية مما يؤدي إىل زيادة االدخ

  

  إن هذا النوع من االلتزامات يؤدي إىل إعادة ترتيب وتنظيم ميزانية األسرة لتصبح أكثر اتزانا . -
  

  وجود التقسيط يؤدي إىل استبدال السلع السريعة االستهالك بالسلع املعمرة. -
  

امل ،مما تنشأ الفرد الذي يشرتي بالتقسيط كثريا ما يكرر الشراء  lذا النظام بعد تسديد األقساط بالك -
  عنده عادة دفع أقساط شهرية فيتعود على االدخار اإلجباري .

   



  توصيات وإرشادات لمستخدمي نظام التقسيط كسلوك شرائي :
  

  قبل اختاذ القرار بالشراء بنظام التقسيط جيب أن يقيم الفرد وضعة املايل احلايل فيوجه لنفسه هذه األسئلة:
  

  هر لتسديد األقساط ؟كم مقدار املال املدفوع كل ش-

  هل هذا املقدار من املال يساعد على حتقيق األهداف األخرى ؟-

  هل اإلشباع اللحظي الذي يتحقق عن طريق الشراء بنظام التقسيط يستحق التكلفة اإلضافية.-

 اختاذ الوقت الكايف للتفكري قبل الشراء ملعرفة مدى القدرة على تسديد اإلقساط ومدى  احلاجة للسلعة -
 .  

  

  بعد أن يتم اتخاذ قرار الشراء ودراسة الوضع المالي على الفرد إتباع اآلتي :
  

  تسديد مجيع الديون السابقة حىت ال يرتبط بديون جديدة . -

اشرتي السلعة بالتقسيط ألسباب عقلية رشيدة وليسن عاطفية للحد من استنزاف دخلك يف السلع -
  التفاخرية والكمالية .

 من األماكن اليت تبيع بنظام التقسيط للتعرف على السلع بأنواعها املختلفة وخصائص زيارة عدد كبري -
ومزايا كل نوع وذلك الختيار األفضل يف حدود الدخل بالرتكيز على القيمة الوظيفية للسلعة وليست على 

تتناسب مع  مواصفاHا الزائدة أو غري الضرورية واليت متثل زيادات يف السعر ال مربر منها بل جيب أن
  دخلك.

  جيب أال تستقطع قيمة األقساط نسبة كبرية من دخلك املايل . - 

  جياوز قدراتك وإمكانيات وذلك لكي ال تقع يف مشاكل مالية وقانونية واجتماعية.



احرص دائما على إدارة دخلك املايل وعمل ميزانية مكتوبة حبيث توزع دخلك على بنود اإلنفاق املختلفة -
  قيمة القسط. بعد استقطاع

  اشرتي السلعة بنظام التقسيط يف حدود امليزانية املقررة للشراء.-

  ال تشرتي السلعة lذا النظام إال وأنت مقتنع lا متاما.-

التزم بتسديد األقساط بصفة دائمة حىت ال ترتاكم عليك وتدخل يف مشاكل قضائية،كما جيب أال تشرتي -
  لسداد ألكثر من جهة قد يعطل السداد لبعض اجلهات.عدة سلع بالتقسيط يف وقت واحد ألن ا

قال تعاىل" يأيها اللذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم " 
  )٢٩(النساء ،

 القسط قيمة لتسديد تستقطعه كنت الذي املبلغ نفس استقطع أقساطك تسديد من تنتهي عندما -
  .املدخرات هذه استثمار مع االدخار على تعودت لكي وذلك لالدخار

  



  االستدانة العشوائية: ثالثا:
  

االئتمان والدين كلمتان مرتادفتان وتستخدم بطاقات االئتمان بشكل واسع حاليا كشكل من أشكال 
االستدانة من الشركات اليت تلجئ إليها األسر كبديل عن االستدانة من األشخاص لشراء السلع واخلدمات 

  وفري النقد بصورة فورية .وت
  

مثال فأن األسرة  ٦٠٠٠%.فإذا كان دخل األسرة ١٥% إىل ١٠وقد حدد بعض اخلرباء حدود للدين بني 
  لایر شهريا ٩٠٠لایر إىل  ٦٠٠جيب إال تكون مدينة بأكثر من   

  

جتد  % من دخل األسرة إذا كانت األسرة٢٠وقرر البعض اآلخر بأن حدود الدين جيب أن ال تزيد عن 
ويكون رب األسرة فيها مازال على -أي يكون هلا مصدر دخل ثابت -نفسها يف وضع اقتصادي آمن ،

ويتوقع الزيادة يف دخله ، يستطيع أن يربر التوسع يف االئتمان أكثر من رب األسرة الذي -رأس العمل 
ئتمان وال تستطيع واألسرة صغرية العدد تكون اقدر على دفع تكاليف اال ، سوف يتقاعد يف وقت قريب

  ذلك األسرة كبرية العدد اليت هلا الدخل نفسه .
  

والعديد من األسر ترى أن املصروفات الكبرية مثل إجيار املسكن، وأقساط املشرتيات جيب أن تعد جزءا 
  أساسيا من امليزانية (املصروفات الثابتة) لذلك ال تضع تكاليف هذه البنود من ضمن حدود الدين املوصى به .

   

  أسباب انتشارها:
  

تعترب بطاقات االئتمان أسلوبا حديثا للمعامالت  املالية وانتشرت بشكل ملحوظ مواكبة ملا شهدت 
 اململكة من منو مطرد خالل السنوات املاضية وكنتيجة حتمية لتوافد رجال األعمال األجانب للمملكة ،

ته هذه التطورات من اقتناء خمتلف أنواع والدعاية واإلعالن، وتكرار سفر املواطنني للخارج ،وما فرض



البطاقات لتسهيل معامالHم النقدية يف اخلارج والداخل، وهذا أدى إىل إحداث طفرات يف أمناط 
االستهالك تعدى مرحلة احلاجة إىل مرحلة كون استخدامها  أو جمرد محلها بدافع تعزيز املكانة االجتماعية 

  أو التقليد .
  

  ل ببطاقة االئتمان:مزايا وفوائد التعام
  

تقليل احلاجة إىل محل كية كبرية من النقود ، والسرعة الفائقة يف احلصول على األموال وقت ا احلاجة -
  وبالتايل محاية حاملها من السرقة والنهب .

  

فال يقف حاملها يف طوابري البنوك للحصول على النقد ،ألbا يف جوهرها نقود مصرفيه هلا قوة شرائية 
  للتبادل واملدفوعات اآلجلة وأداة لالدخار  . ووسيلة

  

كلما برزت احلاجة إليه وذلك الن حاملها يستطيع أن حيصل على   -احلصول على االئتمان _ القرض-
ساعة وهي ٢٤قرض بصفة أتوماتيكيه مبجرد إبرازه للبطاقة وهي بذلك تعطي حلاملها اخلدمات على مدار 

ت أي رغبة وأي ظرف وبالتايل تؤدي إىل تغري النمط االستهالكي بذلك قد تدفع حاملها إىل الشراء حت
  لإلفراد

  

يوما يف بعض البطاقات دون إضافة أو احتساب أي  ٥٠امتداد فرتة السماح يف التسديد إىل حدود -
  عمولة إضافية كما مينح البنك تسهيالت جديدة للملتزمني بالتسديد متثل يف رفع احلد االئتماين للبطاقة

  

لزم البنك حامل البطاقة دفع قيمة الفواتري دفعة واحدة، ويستفيد من هذه اخلدمة الفرد يف أي مكان ال ي-
  بالعامل مبجرد تقدميها إىل مكاتب اخلدمات واحملالت .

  



تيسر التسديد بأي عملة كانت ، وlذا يسرتيح الفرد من إجراءات دخول العمالت وخروجها من بعض -
  يل عمالت ، أو منع دخوهلا وخروجها .البالد اليت lا قيود حتو 

  

تقدم حلامله احلماية يف حال كون السلعة غري مستوفية للمواصفات الن بإمكانه عدم الدفع إىل مصدر -
  البطاقة .

  

حيصل حاملها على ختفيض يف قيمة املشرتيات وخصم من قبل التاجر عن سعر السوق بنسبة ترتاوح بني -
  قضاء ليايل جمانية يف بعض الفنادق ....اخل. % وبعض التسهيالت مثل٣٠%  ،٥

  

بعض البطاقات متنح حلاملها التامني علي احلياة ،وحدود ائتمانية عالية ، وخدمات أخرى كأولوية احلجز -
  يف مكاتب السفر والفنادق والتامني الصحي واخلدمات القانونية .

  

  بعضها مينح جوائز وهدايا  لعمالئها بطريقة القرعة.-
  

خيسر حاملها أكثر من مبلغ معني يف حال ضياعها أو سرقتها إذا ابلغ اجلهة املصدرة فور ضياعها أو ال -
  سرقتها .

  

  معظم الربامج اآللية اخلاصة ببطاقة االئتمان مدروسة وخمتربة ومطورة حبيث تقل فيها األخطاء احملاسبية.-
  

  ارتفاع القدرة الشرائية ملالك البطاقة.-
  

أن يستثمر مدخراته بشكل مستقر بينما حيمل مصاريفه احلالية على البطاقة ، ومن مث  متكن حاملها من-
ميكن اقتطاع مصاريفه احلالية من الدخل املستقبلي وبذلك ميكنه احلفاظ على مدخراته يف سد احتياج بعض 



ن يدفع مصاريفه البنود الشهرية .فلو كان الفرد ميلك مبلغ من املال مدخرا أو مستثمر وظهر له طارئ ما فأ
  من البطاقة وعدم الصرف من املبلغ املدخر مع مراعاة قدرته املالية املستقبلية على السداد  .

  

  عيوب استخدام البطاقة: -
  

حيث يؤدي  هناك قاعدة عريضة من حاملي البطاقات والذين ينقصهم الوعي الكايف مبجال استخدامها،-
ألن الشراء يتم ليس اعتمادا على الدخل احلايل ،وال على  لع،ذلك إىل اتساع الطلب الكاذب يف شراء الس

  ولكن على مستوى الدخل املتوقع يف املستقبل . رصيد الفرد يف البنك،
  

توجد هناك فرصة للتالعب بالبطاقة عن طريق التاجر أو موظفيه ،حيث ميكن حتميل العميل ألكثر من -
  وقيع العميل على أكثر من فاتورة .فاتورة عن مشرتيات مل يأخذها، عن طريق تزوير ت

  

مما يأخذ وقتا طويال ،وبالتايل  ‘،ويرتتب على ذلك استخراج بديل هلا إمكان فقدان أو ضياع هذه البطاقة-
،نتيجة لكثرة  فضال عن قابلية هذه البطاقة البالستيكية لالستهالك ال يستفاد منها عند احلاجة إليها،

  قف احملرجة.فيتعرض الفرد للموا ، استخدامها
  

،أن استخدامها جير علية سيال من الديون لقاء  من أشد املخاطر اليت يتعرض هلا حامل البطاقة االئتمانية -
فوائد التأخري املتضاعفة بتضاعف التأخري عن السداد مما يؤدي إىل عجز األسرة عن تسديد املبالغ وبالتايل 

  ختفق يف إدارة دخلها املايل .
  

على قيمة املشرتيات له آثاره السلبية ألنه يقلل من قيمة االدخار فهو يؤدي إىل اخنفاض  إن دفع الفوائد-
  املوارد املخصصة لغري األغراض االستهالكية يف ا>تمع .

  

  فوائد التأخري_ –اشتمال البطاقة على ما هو حمرم كاملدفوعات الربويه -



  إرشادات عن كيفية اختيار واستخدام بالبطاقة:
  

يف االختيار بني أنواع البطاقات االئتمانية املتعددة ، وذلك بقراءة العقود اليت تقدمها اجلهات دقق  -
  املصدرة للبطاقات ،واختيار أفضلها واليت تالءم طريقة أنفاقك . 

  

عند اختيارك للبطاقة االئتمانية ضع يف اعتبارك الشروط املطلوبة منك ، مثل : رسوم اإلصدار ، رسوم    -
رسوم جتاوز احلد االئتماين ،على أن تكون مجيع هذه الرسوم  ، النقدي ، رسوم الدفع املتأخرالسحب 

  مناسبة لدخلك الشهري وطريقتك يف التسديد حيث ميكنك ذلك من توفري مبلغ من املال . 
  

يفضل االكتفاء ببطاقة واحدة، فحصولك على عدة بطاقات من جهات متعددة يضعك حتت طائلة    -
  ة املستمرة ، يف  الوقت الذي يفضل فيه إن يركز الفرد على بطاقة ائتمانية واحدة . املطالب

  

ال تقم بالسحب النقدي من بطاقة ائتمان معينة لسداد ديون بطاقة ائتمان أخرى قد حل وقت تسديد  -
  ديوbا. 

  

  رمسية . احم بطاقتك من السرقة وأرقام حساباتك من الفقدان وامنع استخدامها بطريقة غري  -
  

فكر جيدا قبل اللجوء إىل استخدام البطاقة االئتمانية أثناء التسوق ، حيث يفيد التخطيط اجليد يف  -
  إمكان توفري مبلغ من املال .

  

فكر يف إجياد البدائل .مثال هل من األفضل دفع قيمة السلعة فورا ومبا هو متوفر من املال النقدي أو  -
  دفع من مدخراتك . الدفع عن طريق البطاقة أو ال

  

  خذ الوقت الكايف للتفكري يف مدى احلاجة للشراء.  -



  أشرتي النوع واملوديل الذي حيقق حاجتك ويف حدود إمكانياتك .  -
  

  قم بزيارة العديد من املتاجر حىت حتصل على السعر املناسب لقدرتك املالية.  -
  

ي مبا ال يتجاوز قدراتك وإمكانياتك حىت ال تقع آال تستقطع قيمة الدين نسبة كبرية من الدخل الشهر    -
/ من دخل األسرة ٢٠/ إىل ١٠يف مشاكل مالية وقانونية واجتماعية وقد حدد اخلرباء حدود الدين بني 

  الشهري . 
  

احلرص على تسديد الديون يف أوقات استحقاقها حىت ال تزيد الفائدة وتعجز عن التسديد وترتاكم    -
  مبعىن دراسة مدى قدرتك على تسديد الدين  .  . الديون والفوائد

  

احتفظ بفواتري الشراء ، وقارbا باملبالغ املطلوبة منك يف فواتري البنك فور وصوهلا ، حىت يتمكن البنك    -
  من اختاذ أجراءته بشان أية معامالت مالية خمالفة يرتكبها بعض التجار. 

  

  األسئلة التالية : قيم طريقة استخدامك للبطاقة باإلجابة على  -
  

  مثل احلاجة لشراء دواء أو تصليح سيارة....اخل ؟  . هل استخدمتها يف مواجهة الطوارئ املادية -
  

أو  ، كاإلنفاق على شراء وجبة من مطعم فاخر . هل استخدمتها يف شراء الضروريات وليس الكماليات-
  س ؟ أو شراء املالب هأو للرتفي . شراء عطور وإكسسوارات وهدايا

  

  هل استخدمتها يف شراء السلع األساسية والبضائع املعمرة . كشراء غسالة أو ثالجة ...اخل...؟  -
  

  هل استخدامك هلا مل يكن أال عند الضرورة القصوى .  -



  

هل استطاعت اآلسرة أن ختفض أنفاقها على بعض البنود حىت تتمكن من دفع فواتري االئتمان مثل    -
  الرتفيه ؟  ، الشخصية ضغط بند املصروفات

  

  هل سددت ديون البطاقة يف موعدها أو قبل إصدار فوائد عليها ؟ (مل تدفع فوائد تأخري) ؟  -
  

هل تستفسر شهرياً من البنك يف حالة عدم وصول كشف احلساب الدوري حىت ال تتعرض لغرامة    -
  التأخري يف حالة عدم الوفاء بدفع الديون املستحقة؟ 

  

  لدى اآلسرة مبلغ من املال تدخره بعد االنتهاء من تسديد قيمة فواتري االئتمان ؟ هل سيبقى  -
  

  ويف حالة اإلجابة بنعم فأنت مستخدم رشيد للبطاقة  -
  

يف حالة تأخرك يف السداد احبث عن السبب لتالفيه مستقبال مثال هل التأخري بسبب عدم وضع خطة    -
أو مباله يف تسديد الديون يف أوقاHا ؟ هل التأخري بسبب لتنظيم الدخل ؟ هل هو بسبب عدم احلرص 

  الطوارئ املالية ؟ هل هو بسبب االنشغال يف األعمال أخرى ؟ 
  

_ ردد قولة صلى اهللا علية وسلم (اللهم اكفين حباللك عن حرامك وأغنيين بفضلك عمن سواك)وقوله 
  واجلنب وغلبة الدين وقهر الرجال) (اللهم أين أعوز بك من اللهم واحلزن والعجز والكسل والبخل 

  



  هل الديون تخلق لك المشاكل ؟
  

  وللديون الكثرية عدة مؤشرات تعترب مبثابة حتذيرا للفرد ومن عالماHا:-

  يعتمد الفرد بصورة اكرب على األجر اإلضايف أو عمل آخر من اجل دفع الديون -

  يعتمد على مدخراته لدفعها-

  يأخذ قرضا لتسديد ديونه .-

  حياول ادخار مقدار ضئيل من الدخل أو ال يدخر وال ميلك موارد مالية للطوارئ.-

   

  مت حبمـــــــــــــد اهللا
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  األسري االنفاق لتخطيط ارشادات
  باصبرين عبدالرحمن محمد سكينة

  

  : مدخل
   

 حالك كيف يناديه مألوف صوت مسع وفجأة حريان، الذهن شارد بسيارته جماهد وقف املرور شارةإ عند
 ؟ اجلديدة والسيارة األنيق؟ املظهر ماهذا ؟ يارجل أنت أين.... سعيد من؟ وقال مندهشاً  جماهد ؟التفت

 داتواع حىت الصديقان يفرتق ومل لك؟ وسأشرح جانباً  سيارتك أوقف ضاحكاً  صديقة ؟إجابة إخبارك ماهي
 فسأله صديقة، منها يعاين اليت واحلزن اهلم نربة سعيد الحظ حديثهما وإثناء املساء ويف .مساءا اخلروج على
.                                       واألوالد البيت األسرية اللتزامات الراتب كفاية وعدم الديون إجابة السبب؟ عن

  

 منه تعجبت الذي احلايل للوضع أوصلتين اليت اهلامة اعدالقو  وبعض جتربيت خالصة سأعطيك سعيد قال
  .الصباح يف اليوم رأيتين عندما

  .خري اهللا جزآك أفدين بشغف جماهد أنصت -

  . حبكمة دخلك أدارة أوال عليك سعيد قال -

  ؟ يزيد ال والراتب ذلك يكون وكيف جماهد رد -
  

 ما جتد فلن حلياتك التخطيط يف اجلهد نفس بذلت فإذا القلق، يف اجلهد من الكثري تبذل أنك :قال -
  :التالية اخلطوات إتباع عليك عليه، تقلق

   



  :األولى الخطوة
  

 مثال شهر، تكون قد معينة زمنية فرتة يف األسرية والرغبات واالحتياجات واملصروفات املشرتيات كل دون
  . االدخار تنسى وال اخل...........الشخصية املصروفات العالج، السكن، املالبس، الغذاء، مصروفات

  

  االدخار؟ ميكنين حىت باحتياجاHم وأويف أسريت طلبات على أنفق أن أستطيع وهل -
  

  .  بدقة نصائحي اتبعت إذ نعم رد -
  

  ؟ الثانية الخطوة ماهي أذاً -
  

  . تقريبياً  تقديراً  السابقة املصروفات وإمثان تكاليف تقدير -
  

  :الثالثة الخطوة
  

 من أجور+  دورية مكفاءت+  شهري راتب مثل شهر فرتة يف اآلسرة علية حتصل الذي لدخلا قيمة تقدير
  . اخل......... ضافيةإ أعمال

   

  : الرابعة الخطوة
  

   الدخل عن السابقة البنود على يصرف ما يزيد فعادة املنصرف مع الدخل موازنة

   ؟ العمل ما ولكن دائماً، ذلك حيدث جماهد، رد صدقت -



 الطلبات من قلل)املعيشة نصف التدبري( قالوا فقدمياً  التكلف عن والبعد املعيشة مستوى يطتبس   -
  .                   منها يلزم ال ما واحذف

  

 انتباه ،ليجذبوا حيتاجوbا ال أشياء ،ليشرتوا ختصهم ال أمواال ينفقون الناس من الكثري"  روجرز ويل :قال 
                         "           حيبوbم ال أشخاص

  

 يف العامة احلدائق من ،والستفادة ا>اين والتعليم  كالعالج ا>انية اخلدمات من االستفادة -
  . اخل.........التنزه

  

  . واهلاتف الكهرباء أو املاء استخدام أو الغذاء يف سواء االستهالك يف اإلسراف عدم -
  

 يف يدفع ما توفري يف فراغهم وأوقات اآلسرة أفراد علومو  ومعارف ومهارات قدرات من االستفادة -
  . اخل.....والكهرباء السباكة إصالحات ،أجراء التلفزيون الراديو تصليح املنزل كدهان املختلفة اخلدمات

  

  . إضافيا دخال ،تدر خمتلفة اعمال يف ومعارفهم بقدراHم أفرادها مشاركة طريق عن األسرة دخل زيادة -
  

 يف بارع فهو االجنليزية اللغة تدريسهم يف واجلريان األقارب أبناء مساعدة أبين يستطيع نعم هدجما رد   -
 أعداد زوجيت وتستطيع ، املكياج وعمل اهلدايا تغليف يف واملوهبة القدرة أبنيت لدى أن كما ، ا>ال هذا

  .  ولألقارب املدارس يف وتسويقها اخلفيفة الوجبات بعض
  

 اإلعمال من العديد يف الظهر بعد بالعمل الدخل زيادة يف املشاركة العزيز صديقي يا عليك أن كما   -
   اخل.........احلراج، يف ،العمل اللموزين خدمات ، العقار كتسويق

  



 حصل اليت السنوية املكافاءة من بسيط مببلغ وبدأها  األسهم جتارة يف أشتغل صديقاً  أعرف جماهد قال -
  . احلياة يف الناجحة التجارب من العديد وهناك..... يالوظيف عمله من عليها

  

  :فهي واألخيرة الخامسة للخطوة بالنسبة اما -
  

 حسب والطارئة الضرورية التعديالت بعض إجراء من وألبأس السابقة اخلطوات يف أعداده مأمت بدقة تنفيذ
 اإلنفاق أبواب علي للصرف املخصصة املبالغ وضع املستحسن من يكون وقد ، ظروف من يستجد ما

 ولو جزء االدخار علي الرتكيز من والبد.  عليه ستصرف الذي البند اسم عليها يكتب اظرف يف املختلفة
  .املختلفة االستثمار نواحي يف استثماره يتم   األسرة دخل من  بسيط

  

  ؟  له سأدبرها كيف سيارة، إىل وحيتاج اجلامعة سيدخل ابين أن تعرف ولكن -
  

  : اآليت مراعاة ضرورة عليك ولكن التقسيط بنظام شراؤها ميكنك -

  .  البدائل إجياد يف فكر -

  . للشراء احلاجة مدى يف للتفكري الكايف الوقت خذ -

  .  األقساط تسديد على قدرتك مدى دراسة -

 ال حىت مكانياتكوإ قدراتك يتجاوز ال مبا الشهري الدخل من كبرية نسبة األقساط قيمة تستقطع ال    -
  . واجتماعية وقانونية مالية مشاكل يف تقع

 وترتاكم التسديد عن وتعجز الفائدة تزيد ال حىت استحقاقها أوقات يف اإلقساط تسديد على احلرص -
  .اإلقساط

  .  إمكانياتك حدود ويف حاجتك حيقق الذي واملوديل النوع أشرتي -



  . املالية لقدرتك املناسب السعر لىع حتصل حىت املتاجر من العديد بزيارة قم -

   ؟ حبوزيت اليت االئتمانية البطاقات عن وماذا جماهد سأله -

 متعددة جهات من بطاقات عدة على فحصولك بواحدة، االكتفاء ميكنك منها ختلص تقلق ال   -
  .  واحدة ئتمانيةا بطاقة على الفرد يركز إن فيه يفضل الذي الوقت  يف املستمرة، املطالبة طائلة حتت يضعك

  :  البطاقة استخدام عند اعتبارك يف ضع -

  . املادية الطوارئ مواجهة يف تستخدم أن -

  . الكماليات وليس الضروريات شراء يف تستخدم أن -

  .  املعمرة والبضائع األساسية السلع شراء يف تستخدم أن -

.                                      االئتمان فواتري دفع من تتمكن حىت البنود بعض على أنفاقها ختفض أن اآلسرة تستطيع هل أسال -

.                                                   االئتمان فواتري قيمة تسديد من االنتهاء بعد تدخره املال من مبلغ اآلسرة لدى سيبقى هل -

   الشهري األسرة لدخ من/ ٢٠ إىل/ ١٠ بني الدين حدود اخلرباء حدد وقد -

 تسديد على قدرتك حالة أويف ، القصوى الضرورة عند أال يكون ال البطاقة استخدام أن دائما تأكد  -
  .                  عليها فوائد إصدار قبل فواتريها

 هاتاجل تقدمها اليت العقود بقراءة وذلك ، املتعددة االئتمانية البطاقات أنواع االختياريني إثناء يف دقق -
  . أنفاقك طريقة تالءم واليت أفضلها ،واختيار للبطاقات املصدرة

 التأخري لغرامة تتعرض ال حىت الدوري احلساب كشف وصول عدم حالة يف البنك من شهرياً  استفسر   -
  . املستحقة اإلقساط بدفع الوفاء عدم حالة يف



 رسوم ، اإلصدار رسوم:  مثل ، منك طلوبةامل الشروط اعتبارك يف ضع االئتمانية للبطاقة اختيارك عند   -
 الرسوم هذه مجيع تكون أن ،على االئتماين احلد جتاوز رسوم املتأخر، الدفع رسوم ، النقدي السحب

  .  املال من مبلغ توفري من ذلك ميكنك حيث التسديد يف وطريقتك الشهري لدخلك مناسبة

 البنك يتمكن حىت ، وصوهلا فور البنك فواتري يف منك لوبةاملط باملبالغ وقارbا ، الشراء بفواتري أحتفظ   -
  . التجار بعض يرتكبها خمالفة مالية معامالت آية بشان أجراءته اختاذ من

 بفضلك وأغتين حرامك عن حباللك اكفين اللهم( وسلم علية اهللا صلى قولة ردد العزيز صديقي واخريأً  -
 وقهر الدين وغلبة واجلنب والبخل والكسل والعجز واحلزن مالله من بك أعوز أين اللهم( وقوله)سواك عمن

  ) الرجال

   الذهبية القواعد هذه تطبيق يف حاالً  سأبدأ .كثرياً  تسليما علية وسلم صلي اللهم -

  .  ورفقك عليها اهللا أعانك -
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