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 مصادر الدخل

 

 حتــدثت يف مقــال ســابل عــن املصــادر اإلضــافية للــدخل املمكنــة

لألفراد ذوي الدخل احملدود سواء من صغار املوظفني أو الطالب أو 

 اليوم موصول باحلديث السابل. ثمن علح شاكلتهم, وحدي

كحـــال اجملتمعـــات  عال شـــك أن فئـــات كـــثرية يف هـــذا اجملتمـــ

لتغطية متطلبات احليـاة   ليد من الدخالبشرية مجيًعا حباجة إىل مز

العصرية وأعباء املعيشة املتنوعة, اليت أصبحت تثقل كاهـل الفـرد   

بتجــددها وكثرتهــا وتنوعهــا, وكــل فــرد جــاد وعــازم فــإن الفــرص 

مهيــ ة أمامــه بــإذن اهلل لزيــادة الــدخل بطــرق صــحيحة وشــرعية إذا    

كـل  سعح لذلك, فـالرزق علـح اهلل الـذي طلـب منـا السـعي مـع التو       

 عليه سبحانه.

وهنـــاك بعـــ  فـــرص العمـــل الـــيت ميكـــن أن تســـتوعب بعـــ    

ــا, وقبــل الــدخول فيهــا ال بــد مــن معرفــة إن     ــا أو جزئًي األفــراد كلًي

, ةمعظم بالد العامل املتطورة تضع حًدا معيًنـا ألجـرة العمـل بالسـاع    

وضـــع ســـقف قرابـــة مخســـة دوالرات  ففـــي الواليـــات املتحـــدة مـــثاًل

دنــي يــدفع أجــرة لســاعة واحــدة ألي عمــل  أللســاعة الواحــدة كحــد 
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كان فال يسـتطيع أي صـاحب عمـل أن يـدفع أقـل مـن هـذه األجـرة         

ألي موظف لديه, وهذا النظام يوفر للطلبة وبعـ  املـوظفني فـرص    

املزيــد مــن الــدخل مبــا يتــوفر لــديهم مــن أوقــات مــع احملافظــة علــح    

مصــاحلهم ومصــاحل أصــحاب العمــل يف  ن واحــد, وحنــن يف هــذه     

نعتمـد يف   نا املختلفـة, ففـي جمـال العمـل مـثالً     الد لنا خصوصياتالب

الغالب علح العمالة األجنبية مبرتبـات شـهرية, وهـي وإن كانـت يف     

ــن       ــا مـ ــا يتبعهـ ــل, إال أن مـ ــحاب العمـ ــة ألصـ ــة ومغريـ ــا قليلـ ظاهرهـ

مصــاريف أخــر  مثــل تــذاكر الســفر والعــالج واملعيشــة والســكن    

صـة, ومـع كـل ذلـك فيقـل أن      وغريها جتعلها يف النهاية ليسـت رخي 

جتــد عمالــة ســعودية تقــوم باخلــدمات لــد  املؤسســات والشــركات  

اخلاصة, ولتشجيع عمل الشباب السـعودي يف القطـاع اخلـاص ولـو     

جزئًيا فإن جهات العمل واالختصاص ينبغي هلـا أن تضـع حـًدا أدنـح     

للمرتبــات مبــا يتناســب وأعبــاء املعيشــة ســواء لألجــنيب أو املــواطن,   

بغي دراسة وضع نظام العمـل بالسـاعات خـاص بالسـعوديني     كما ين

لد  الشركات والفنادق واملؤسسات احلكومية واخلاصة, حبيث 

يكون واضًحا احلد األدنح للعمل بالساعة بشكل معقول للطرفني 

حســب التخصصــات واألعمــال, كمــا ينبغــي أن يــتم الشــرط علــح    

ــركا ــذ مناق     تالشـ ــيت تقـــوم بتنفيـ صـــات واملؤسســـات اخلاصـــة الـ

حكوميـة أن تقـوم بتوظيــف السـعوديني ولـو بــبع  األعمـال حســب      
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مرتبات  ددة بنظام السـاعات إن أمكـن ذلـك أو بغـريه, وبالتـالي      

يتــاك لعــدد أكــرب مــن الشــباب الســعودي وجــود عمــل أصــلي هلــم          

 وإضايف ييسر هلم فرص دخل  رتمة.

واملؤسســـات الـــيت ميكـــن أن يســـتفيد مـــن العمـــل معهـــا بنظـــام  

قطـــاع كـــبري مــن املـــواطنني كـــثرية ومنهــا مـــثاًل, أمـــن   الســاعات  

املنشــآت اخلاصــة والعامــة واحلراســة ب شــكاهلا املختلفــة وكــذلك  

الفنادق واملستشفيات اليت تتطلب عمل علـح مـدار األربعـة وعشـرين     

ــا  ــاعة, ويضــ ــة    فســ ــوط احملليــ ــركة اخلطــ ــارات وشــ ــذلك املطــ لــ

ملكاتـــب واألجنبيـــة وغريهـــا واألســـواق التجاريـــة, وبعـــ  أعمـــال ا 

 واحلاسب اآللي وغريها كثري.

وهذه القضية يف نظري ستفيد كثريين يف احلصول علح أعمال 

مؤقتة حتح تتيسر هلم وظائف رمسية, أو تفيد مـن تكـون أعمـاهلم    

 الوظيفية ال تسد حاجتهم, واهلل املستعان وعليه التكالن.

 

       

 

 

 


