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ما هو الدين؟
ينشأ الدين عندما تقترض األموال أو يكون لديك فواتير لم تقم بسدادها.

كيف يترتّب علي الدين؟
عند اقتراضك للمال من مقرض )مقدم ائتمان( يصبح عليك دينًا. ويجب 

عليك رد هذه األموال مع تكاليف إضافية مثل الفوائد.

كما ميكن أن تنشأ الديون أيضًا مقابل خدمات لم تسدد أجورها بعد. وقد 
تكون هذه اخلدمات فاتورة كهرباء أو فاتورة هاتف نقال أو فاتورة إنترنت.

 هناك بعض األشياء التي ميكنك القيام بها إذا كنت تواجه مشاكل في 
سداد دينك:

استمر في السداد كلما كان ذلك ممكًنا  �

اتصل مبن تدين له باملال وأعلمه أنك تواجه مشاكل في السداد  �

أطلب املساعدة من املستشار املالي اجملاني الذي سيساعدك في    �
إدارة دينك.  

تذكر
الدين هو املال املستحق عليك والذي يتوجب عليك سداده.  �

قد تواجه مشاكل قانونية إذا لم تسدد دينك.  �

إذا لم تسدد دينك، فقد يترتب عليك دفع املزيد من املال.  �

كيفية احلصول على املساعدة واملزيد من املعلومات

لويس Lewis يسدد دينه 
لبطاقة االئتمان بالكامل

أسس لويس عماًل جتاريًا صغيراً لبيع 
لوحاته في السوق احمللي. وللبدء في ذلك 
احتاج لشراء األلوان وفرش الرسم وغيرها 

من األشياء.

لم يكن لدى لويس أي مدخرات 
واستخدم بطاقة االئتمان اخلاصة به 

لشراء كل شيء. لقد اقترض 1200 دوالر 
عن طريق بطاقة االئتمان. وهو يعتقد أنه 

سيكون بإمكانه سداد املستحق عليه 
لبطاقة االئتمان، باإلضافة إلى حتقيق 

 بعض الربح فيما لو متكن من بيع 
جميع لوحاته.

وفي السوق، متكن لويس من بيع بعض 
اللوحات فقط، ومتكن من جمع مبلغ 720 
دوالًرا فقط من بيعها. لويس يعلم أن هذا 

املبلغ غير كاٍف لسداد دينه املستحق 
لبطاقة االئتمان. كما أنه يحتاج لبعض 
األموال التي حصل عليها في السوق 

 احمللي لشراء املزيد من األلوان. 
لويس ال يدري ماذا يفعل.

في وقت الحق من الليل، حضر ريون 
Reon صديق لويس لزيارته، وسأل ريون 
لويس عن السوق. شرح له لويس أنه لم 

يتمكن من احلصول على املال الكافي 
لسداد كل ما يدين به لبطاقته االئتمانية.

أخبر ريون لويس أن أفضل وسيلة لتدبير 
الدين هي القيام بوضع ميزانية. وقال 

ريون أن هذا سيساعد لويس على معرفة 
حجم الدين وما ميكنه دفعه لسداده. 
وعندها سيعرف لويس الوقت الذي 

يحتاجه لسداد دينه.

سّجل ريون مقدار دخل لويس من 
السوق، ثم سجل جميع األشياء التي 

 اضطر لويس لشرائها، مبا في ذلك 
األلوان وفرش الرسم ودفع رسوم اإليجار 
في السوق، باإلضافة إلى املبلغ الشهري 

الذي يدفعه لتسديد دينه لبطاقته 
االئتمانية.

واآلن أصبح لويس متحكمًا باألمر. فهو 
يعرف ما سيدفعه كل شهر لسداد دينه 
لبطاقة االئتمان. وتوصل لويس إلى أنه 

سيتخلص من الدين بأكمله خالل 3 أشهر.

الدَّين

 إذا كنت تواجه مشاكل مالية، اتصل مبستشار مالي مجاني على الرقم 
.1800 007 007

ملزيد من املعلومات حول املستشار املالي وعن إدارة دينك، الرجاء زيارة 
املوقع اإللكتروني www.moneysmart.gov.au ،MoneySmart، أو 

اتصل على الرقم 630 300 1300. 
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