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 فرص الدخل

 

 مشــكلة قلــة الــدخل أو احلاجــة إىل إ ــاد أو زيــادة مصــادره,      

مـن   ابشـرية, فمـ  قائمة لـد  األفـراد يف كـل اجملتمعـات ال     ةمشكل

فــرد يف أي جمتمــع بشــري إال يســعح جهــده لتحســني وضــعه وزيــادة   

دخلــه لكــي يســاير متطلبــات احليــاة وحاجياتهــا املاديــة ويســهم يف    

السعي علـح الـنفس وطلـب الـرزق لـه وللعيـال وهـو أمـر شـرعي وقـد           

ــاملرء إمًثـــ  :ورد يف األثـــر ــح بـ ــول( )كفـ ــن يعـ ــيع مـ ــاك  ,ا أن يضـ وهنـ

بع  األفراد وسد الـنقإ عنـدهم وإشـغال    مصادر للدخل ولتشغيل 

فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع ال جمال حلصر هذه املصـادر املفيـدة   

 :ضرب عليها بع  األمثلةأحملدودي الدخل ولكين 

ــال   ــح ســبيل املث ــا طالبـًـ  أفعل ــا حينمــا كن ا يف اجلامعــة ذكــر أنن

كــان معنــا العديــد مــن الــزمالء يدرســون يف اجلامعــة وهــم يعولــون    

جانبية يف الوقت نفسـه مـع اسـتمرارهم     ا كاملة ويعملون مبهن أسًر

 يف التحصيل العلمي.

                                                           

 هـــ 1415, الثالثــاء األول مــن رمضــان جبريــدة الــبالدهــذا املقــال  ُنشــر
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)تاكسـي( داخـل البلــد   ن عـدًدا مـنهم يقــودون سـيارات أجرة   كـا 

حاجـة أسـرهم القائمـة,     دوكانوا حيصلون من دخلهم علـح مـا يسـ   

كانــــت هنــــاك جمموعــــات أخــــر  تعمــــل لــــد  اهلــــاتف أو  اكمــــ

يف بعــــ  املستشــــفيات  وجمموعــــات تعمــــل الشــــركات األخــــر .

بوظائف  تلفة و خـرون لـد  بعـ  الفنـادق وبالتـالي كـان مجيـع        

ا ويف لديهم من وقـت ويكسـبون دخـال طيبًـ     رهؤالء يشغلون ما يتوف

 الوقت نفسه يسريون يف دراستهم سرًيا حسًنا.

ومن املالحـ  يف هـذه األيـام أن كـثرًيا مـن األعمـال تشـغل بغـري         

 يا, ففــالســعوديني يف بعضــها أحياًنــمكانيــة عمــل إمــع  الســعوديني

ا يقودهـا  جتـد سـعوديً   دا ال تكاسيارات األجرة اليت ذكرتها سابًق

إال مــا نــدر حتــح اآلن مــع التوجــه الرمســي لســعودتها والــذي هــو يف   

حيز التطبيل أو بالكـاد. مـع أنهـا تشـكل مصـدًرا رئيًسـا أو ثانوًيـا        

التطبيل والبلورة  للكثريين لو عملوا بها, وحتتاج تنظيماتها لسرعة

هـا بصـفة خاصـة ولـيس     لتشجيع قطاع كبري من السعوديني للعمـل ب 

ال الكــبري, ( واألجــرة ذات الرأمســالليموزينعــن طريــل شــركات)

وهذه التنظيمات يف عمومهـا مـع تطورهـا قصـد منهـا ضـبط األمـور        

يكن مـن أمـر فالـذي ينبغـي أن      اواخلوف من بع  احملاذير, ومهم

تفيدين مــــن هـــــذه املهنـــــة ب شخاصـــــهم  يراعــــي األشـــــخاص املســـــ 

واحملتــاجون هلــا بــذواتهم ولــيس أصــحاب الشــركات التجاريــة الــيت 
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تعتمد علح السائل املوظف وبالتالي ينبغي مراعـاة قطـاع كـبري مـن     

الناس ميكن أن يستفيدوا من سيارات األجـرة كمصـدر لتحسـني    

  دخلهم وإعالة أسرهم. مع الت كيد علـح أن احملـاذير املوجـودة لـد    

بع  السائقني األفراد يوجـد أكثـر منهـا لـد  السـائقني املـوظفني       

 لد  الشركات.

كما أن العمل املسائي بنظام الساعات لو حدد لـه حـد أدنـح يف    

النظام وطبل لد  بع  الشركات واحملالت التجارية وغريها رمبا 

ســاهم يف تــدريب الشــباب واالســتفادة مــنهم واالســتغناء عــن بعــ      

 دخل األسر. العمالة وزيادة

 

       

 

 

 

 

 


