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ما هي امليزانية؟
امليزانية هي خطة مكتوبة تساعدك على معرفة مقدار ما يردك من املال وما 

حتتاج أن تنفقه فيه. وتساعدك امليزانية على تتبع ما تنفقه من املال. 

ما الذي تتضمنه امليزانية؟
دخلك – وهو مقدار ما يردك من املال ومن أين يأتي )على سبيل    �

.)Centrelink املثال، أجور العمل أو دفعات سنترلينك  
نفقاتك – وهو مقدار ما تنفقه من املال وفي أي شيء تنفقه )على    �

سبيل املثال، لسداد الفواتير، على الطعام، مصاريف املدرسة(  

إعدادك للميزانية يعني أن بإمكانك القيام مبا يلي:
احلفاظ على فحص منتظم لكيفية إنفاقك ألموالك   �

دفع مقابل ما حتتاجه من األمور مثل الطعام وفواتيرك مستحقة     �
الدفع  

التحّسب للحاالت الطارئة واملصاريف غير اخملطط لها  �
االدخار ألمر خاص  �

اتخاذ القرار من قبل األسرة بكاملها حول كيفية إنفاق املال  �

تذكر
امليزانية هي خطة مكتوبة تساعدك على معرفة كم يردك من   � 

املال وما حتتاج أن تنفقه فيه.   
تساعدك امليزانية على تتبع ما تنفقه  �

لكي تؤدي امليزانية الغرض منها، يجب عليك اتباعها.  �

كيفية احلصول على املساعدة واملزيد من املعلومات

كيفية جتعل امليزانية ذات 
فائدة لك 

أتيم Atem وأروب Arop ليس 
لديهما ميزانية عند التسوق من 
محل التسوق “السوبر ماركت”. 
فهما يكتبان ما يحتاجان شراءه 

في قائمة مشتريات، ولكن مبجرد 
وصولهما إلى “السوبر ماركت” 
سرعان ما يختلفان فيما بينهما 

حول ما يرغبان في شرائه. أروب 
ترغب في شراء ما هو موجود في 

القائمة فقط، ولكن أتيم دائمًا 
ما يرغب في شراء املزيد من 

الطعام، وفي بعض األحيان أيضًا 
شراء ما ال يحتاجان إليه، مثل  

.)treats( أطعمة املتعة

وفي أحد األيام عندما توجها 
إلى التسوق، وضع أتيم بضعة 

أشياء إضافية في عربة التسّوق 
“التروللي” لم تكن على القائمة 

ألنها كانت معروضة بأسعار 
مخفضة. وعندما توجها للدفع 
كان مجموع املبلغ املطلوب 
سداده 70 دوالًرا ولم حتضر 
أروب معها سوى 30 دوالًرا. 

شعرت أروب باإلحراج واضطرت 
لترك الطعام اإلضافي في السوبر 

ماركت ألنهما ال يستطيعان 
شراءه.

وبعد مناقشة عدة أفكار، قرر أتيم 
وأروب إعداد ميزانية حتى يعرفا 
ما ميكنهما إنفاقه كل أسبوع في 

السوبر ماركت. وقررا أن يلتزما 
بامليزانية. لقد قاما بذلك، وعندما 
توجها بعد ذلك للتسوق لم يشعرا 

باحلرج مرة ثانية أبداً بسبب 
وجود أشياء في عربة التسوق 

يعجزان عن دفع ثمنها.

ميزانية األسرة

إذا كانت لديك مشاكل مالية، اتصل مبستشار مالي مجاني على الرقم 
 .1800 007 007

 ملزيد من املعلومات حول املستشار املالي، أو إلمتام وضع خطة 
 ،MoneySmart مليزانية عبر اإلنترنت، الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني 

www.moneysmart.gov.au، أو اتصل مبوظف خدمة املعلومات املالية 
بسنترلينك Centrelink Financial Information Service Officer على 

الرقم 00 23 13 للحصول على املساعدة في وضع خطة ميزانيتك.
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