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آگهگان مدیریت پولتان
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بودجه بندی چیست؟
بودجه بندی یک پالن نوشته شده است که به شما کمک می کند که 

بدانید چقدر پول دارید و برای چه مواردی باید پول خرج کنید. این کار به 
شما کمک می کند تا حساب مبلغ پولی را که خرج می کنید داشته باشید.

در بودجه بندی چه چیزی است؟
درآمد شما – چقدر پول به حساب تان می آید و از کجا می آید   � 

)به عنوان مثال حقوق یا مستمری سنترلینک(.  
مخارج شما – چقدر پول مصروف دارید و آن پول را برای چه   � 

مصروف می کنید )به عنوان مثال، بر روی بل ها، غذا و فیس مکتب(.  

بودجه بندی به این معنی است که شما می توانید:
به صورت منظم ببینید پول تان به کجا می رود.  �

مصارف چیزهایی که به آنها ضرورت دارید مثل غذا و بل های   � 
اخیر را بپردازید.  

برای مخارج اضطراری و بدون انتظار قبلی آمادگی داشته باشید.  �
برای چیزی خاص پس انداز کنید.  �

به عنوان یک خانواده تصمیم بگیرید که پولتان را چگونه خرج کنید.  �

به خاطر داشته باشید
یک بودجه بندی یک پالن نوشته شده است که به شما کمک   � 

می کند بدانید چه مبلغ پول وارد می شود و ضرورت دارد بر روی    
چه چیزهایی مصروف شود.  

یک بودجه بندی به شما کمک می کند که حساب مقدار پولی که   � 
خرج می کنید را داشته باشید.  

برای آنکه یک بودجه بندی کار کند شما باید از آن پیروی کنید.  �

از کجا مساعدت گرفت و معلومات بیشتر کسب کرد

 یک استفاده از بودجه
 بندی برای شما

آمت و اروپ برای زمانی که در 
سوپر مارکیت خرید می کنند، 

بودجه بندی ندارند. آنها چیزهایی 
را که می خواهند بخرند را بر روی 
فهرست خرید نوشته می کنند اما 

به محضی که در سوپر مارکیت 
هستند مدت زیادی طول منی 

کشد که چیزی را می خرند که در 
فهرست نیست. اروپ می خواهد 

تنها چیزهایی را بخرد که در لیست 
است اما آمت همیشه می خواهد 

غذاهای اضافی بخردو گاهی 
اوقات چیزهایی که به آنها ضرورت 

ندارند مثل غذاهای دلچسب 
)ترجمانی: مثل چاکلت و چیپس(

یک روز وقتی به خرید رفتند، آمت 
چند تا مورد اضافی در گادی 

سوپر مارکیت )trolley( گذاشت 
که در لیست نبودند و او به 

خاطر آنکه تخفیف داشتند آنها را 
برداشت. وقتی که می خواستند 
مصارف آن را بپردازند جمع آنها 
70 دالر شد و اروپ تنها 30 دالر 
با خود آورده بود. او شرمگین شد 
و مجبور شد غذای اضافی را در 

سوپر مارکیت بگذارد زیرا که منی 
توانستند مصارف آن را بپردازند.

پس از صحبت درباره این ایده، آمت و 
اروپ تصمیم گرفتند که یک بودجه 
بندی درست کنند زیرا که می دانند 
در یک هفته در سوپر مارکیت چقدر 

می توانند مصرف کنند. تصمیم 
گرفتند که از بودجه بندی پیروی 

کنند. این کار را اجنام دادند و زمانی 
که برای خرید به سوپر مارکیت 

می روند هرگز دیگر شرمگین منی 
شوند بدین حیث که در گادی 

سوپرمارکیت چیزی نخواهند داشت 
که مستعد خرید آن نباشند.

بودجه خانوار

 )Financial Counsellors( اگر در رابطه با پول مشکلی دارید با مشاور مالی
بالعوض با منبر تیلفون 007 007 1800 متاس بگیرید.

برای کسب معلومات بیشتر درباره مشاوران مالی یا تکمیل آنالین 
 )MoneySmart( پالن بوجه ریزی به ویبسایت مانی اسمارت 

www.moneysmart.gov.au بروید یا با سنترلینک با یک آفیسر خدمات 
معلومات دهی مالی)Financial Information Service Officer( منبر 

00 23 13 متاس بگیرند تا به شما کمک کند تا پالنی برای بودجه 
بندی تان بریزید. 

http://www.moneysmart.gov.au


ASIC 2012 © متامی حقوق محفظ است

This page has been intentionally left blank.


