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العودة للمدارس ،
العيد واالعراس ...
 3مناسبات تثقل كاهل
األسرة العربية ماديا

متسوقون في أسواق القدس -
الصورة للتوضيح فقط

قد تكون هذه الفترة من أكثر الفترات التي تثكل كاهل األسرة العربية ماديا  ،اذ جتتمع في اسبوع واحد مناسبتان مكلفتان ،االولى عيد االضحى املبارك الذي يحل علينا يوم غد
اجلمعة ،والثانية افتتاح العام الدراسي اجلديد يوم الثالثاء القادم  ...بانوراما التقت باملستشار االقتصادي ومراقب احلسابات عمر فندي عواودة من كفركنا ،وحلمي مصلح من الناصرة
وهو شريك في " مكتب حسابات حلمي ووسيم وشركاؤه " وسألتهما  ":كيف جتتاز العائلة العربية هذه الفترة بطريقة حكيمة ؟ "  ...االجابات جتدونها في ثنايا التقرير التالي ...
| ت��ق��ري��ر  :ن��س��ري��ن ب � �خ� ��اري م ��راس� �ل ��ة ص �ح �ي �ف��ة ب� ��ان� ��ورام� ��ا |

" التعامل بحذر شديد مع طريقة صرف املال "
يرى املستشار االقتصادي ومراقب احلسابات عمر فندي
عواودة من كفركنا أنه " على االهالي التعامل بحذر شديد
مع طريقة صرف ميزانيات بيوتهم  ،وعدم االجنرار وراء
االغراءات التسويقية ".
ويقول عمر ع��واودة أنه على " اطالع على االح��وال املالية
التي متر بها العائلة العربية  ،فهو أشغل في املاضي منصب
مدير لبنك  ،وعمل لفترة طويلة في مجال البنوك  ،وهو
اليوم محاسب ويعمل في مجال جتنيد األموال من صناديق
الدولة وصناديق أخرى لقروض األعمال ".
واستهل عمر ع��واودة حديثه يقول  " :نحن االن نقف في
فترة فيها  3مناسبات أساسية تثكل كاهل العائلة  ،وهي :
العودة للمدارس  ،وعيد األضحى املبارك  ،وموسم األعراس
واملناسبات االجتماعية االخرى  .في الفترة األخيرة نالحظ
أن العمال واملوظفني يأخذون قروضا ويضعون احلمل على
البنك أكثر من الالزم  .نحن نالحظ أن معدل ديون العائلة
ما يقارب دخل  36شهرا ! ".

" ظواهر استهالكية متيز مجتمعنا "
واستطرد عمر عواودة يقول  " :هنالك ظواهر استهالكية
مت�ي��ز مجتمعنا  ،م�ث�لا ظ��اه��رة ش ��راء ال �س �ي��ارات اجل��دي��دة
والهبوط احلاد في الطلب على السيارات املستعملة  ،لكن
بسبب املغريات والعروض من هذه الشركات فان املستهلك
ُيفضل ش��راء سيارة جديدة بالدين  ،وع��دم ش��راء سيارة

مستعملة حتى ل��و ك��ان ثمنها متوفر معه .ه��ذه املغريات
والضغوطات االجتماعية تفرض عليه تلقي قروض بدون
فحص ان كان يستطيع سد القرض  ،وبات هنالك قروض
ملوسم األعراس او السفر  ،أو التحضير للمدارس  ،أو للعيد
 ...هنالك طباع تزيد م��ن صعوبة ال��وض��ع امل��ادي  ،فمثال
بالنسبة ملالبس العيد أو املدارس نرى ان هنالك من يحب أن
يشتري مالبس من شركات وماركات غالية الثمن  ،واملهم
لديه اسم املاركة او الشركة املصنعة ! ".
وت��اب��ع ع� ��واودة ي�ق��ول  " :ي�ج��ب ع�ل��ى األه ��ل أن يفحصوا
وضعهم امل��ادي وان ك��ان ه��ذا الوضع يسمح بأخذ قرض
من البنك  ،ألن عملية التقسيط عملية خطرة جدا  ،فاالنسان
يشعر بأن معاشه ليس له بل للبنك  .على كل فرد أن يجلس
مع عائلته وأوالده وأن يضع ج��دوال يكتب فيه مصاريفه
الثابتة واملتغيرة ومبلغ معاشه ال�ش�ه��ري ل��ه ول��زوج�ت��ه،
وع�ن��ده��ا ي�ف�ح�ص��ون م ��اذا ي�ص��رف��ون ك��ل ش�ه��ر  ،وم��ا هي
املصاريف املهمة التي يجب صرفها يوميا ".

ال ي��وج��د لها م ��ردود للمجتمع  ،وبالنسبة مل�لاب��س العيد
واملدارس ،على األهل ترشيد الشراء بحيث يشترون ما هو
ضروري والزم فقط  ،وعدم االجنرار الى شراء املاركات
العاملية ذات األسعار العالية جدا ".

" وضع سلم أولويات "
م��ن جانبه  ،ي�ق��ول حلمي مصلح م��ن ال�ن��اص��رة وه��و ش��ري��ك في
"مكتب ح�س��اب��ات حلمي ووس �ي��م وش��رك��اءه "  " :العائلة هي

" عادات يجب أن نغيرها "
ولتدارك الوضع امل��ادي وعدم االن��زالق نحو الديون يقول
ع ��واودة  " :هنالك ع ��ادات يجب أن نغيرها  ،ألن حياتنا
أصبحت ال تشبه حياة ابائنا  ،فمثالً ع��ادة األع��راس  ،هل
يجب في فترة الصيف أن يذهب ال��واح��د منا كل ي��وم الى
عرس أو عرسني ؟ هذا ليس أمرا طبيعيا  ،وهل من الطبيعي
أن تضع العائلة ميزانية تبلغ  15أل��ف شيقل " نقوط "
لألعراس فقط ؟  .يتوجب علينا كمجتمع االختصار كثيرا
في حجم العرس واختصار املعازمي  ،الن هذ املستهلكات

عمر عواودة

حلمي مصلح

مصلحة مصغرة  ،ويجب أن تدار ميزانيتها مثل مثل أية مصلحة
ثانية " .وتابع مصلح يقول  " :كل انسان لديه دخل مببلغ معني
 ،وعليه أن يصرف هذا الدخل حسب سلم أولويات معينة  .سلم
األول �ي��ات ممكن أن ي�ك��ون ف��ي ال�ب��داي��ة ل ��وازم امل ��دارس واألع �ي��اد
واألعراس في هذه الفترة  ،لذا نقوم بتقسيم معاش الرجل وزوجته

على سلم األول��وي��ات ال��ذي نضعه  ،وم��ن امل�ف��روض وض��ع سلم
االولويات وحتديده مسبقا .
علينا أن نحرص على أن ال نصرف على أم��ور كثيرة ب��دون أن ال
نعرف عن الدفعات التي يتوجب علينا دفعها في املستقبل القريب .
يجب التخطيط املسبق ألي مصاريف قد يصرفها االهل ".

" تخطيط مسبق للميزانية "
واسترسل مصلح يقول  " :فصل الصيف هو فصل
تكثر فيه املصاريف ،واذ كان االهل يريدون السفر
ف��ي الصيف عليهم أن ي��وف��روا م�ص��اري��ف السفرة
في وق��ت مسبق  ،فعدم التخطيط ي��ؤدي ال��ى تراكم
املصروفات  ،وهنا يكمن اخلطر وهو باللجوء الى أخذ
القروض من البنوك  ،ولألسف البنوك تصعب األمر
على األهل  ،فنجد منهم من يلجأون الى القروض من
السوق السوداء ويصبح س��داد القرض أم��را صعبا
جدا  .عندما تدخل العائلة في ضغط مادي  ،وعندما
يحصل األه��ل على ال�ق��روض يجب عليها أن نعرف
كيفية سداد القرض بشكل صحيح كل شهر ".
ومضى مصلح يقول  " :أعود وأكرر  ،بدون تخطيط
م�س�ب��ق ال ن�س�ت�ط�ي��ع ل �ل��وص��ول ال ��ى ث �ب��ات م�ي��زان�ي��ة
املصاريف للعائلة  ،وهذا من شانه ادخال البيت في
م��أزق  ،والتخطيط املسبق مطلوب ك��ل أي��ام السنة
وبشكل خاص في فترات املناسبات والفترات التي
تكثر بها املصاريف  ،فالصرف العشوائي والتصرف
ب�ش�ك��ل ع �ش��وائ��ي ي��دخ��ل ال�ع��ائ�ل��ة ال ��ى دوام� ��ة مالية
اخلروج منها صعب جدا " .

