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ميزانية ده يعني شنو؟
ميزانية ده بكون خطة مكتوب بساعدك أنو تعرف قروش انت بتعملو كم، 

وشنو حاجات انت محتاج تصرف قروش ده فيو. ميزانية ده برضو بساعدك 
أنو تتابع قروش انت بتصرفو. 

ميزانية ده بكون فيو شنو؟
دخل بتاعك - قروش انت بتعملو كم، وقروش ده جايي من وين   � 

)مثاًل، قروش بدفعو ليك ناس سنترلينك(.   
 �  مصروفات بتاعك - قروش انت بتصرفو كم، وبتصرفو في شنو 

)مثاًل، فواتير، وأكل ورسوم بتاع مدارس(.   

مّلن تعمل ميزانية، كالم ده معناو أنك بتقدر:
تراجع طوالي قروش بتاعك ده مبشي وين  �

تدفع قروش بتاع حاجات انت بتحتاجو، زي أكل وفواتير بتاعك  �
تكون جاهز ملفاجآت ومصاريف انت ما متوقعو   �

توفر قروش عشان حاجة خاص   �
تقررو انتو كعايلة كيف تصرفو قروش بتاعكم   �

انت الزم تتذّكر 
ميزانية ده بكون خطة مكتوب بساعدك أنو تعرف قروش انت   � 

بتعملو كم، وشنو حاجات انت محتاج تصرف قروش ده فيو.  
ميزانية بساعدك أنو تتابع قروش انت بتصرفو.   �

عشان ميزانية ده يشتغل معاك كويس، انت الزم تلتزم بيو.   �

وين تلقى مساعدة ومعلومات زيادة

ميزانية  تعمل  كيف 
معاك  مناسب 

“أتيم” و “أروب” ما عندهم 
ميزانية عشان يشتغلو بيو ملن 

ميشو يشترو من سوبرماركت. هم 
بكتبو حاجات دايرنو في ورقة، 

لكن مّلن يدخلو سوبرماركت 
طوالي بختلفو في حاجات 

مفروض يشترو. أروب بكون 
داير يشتري حاجات مكتوب 

في ورقة بس، لكن أتيم بكون 
طوالي داير يشتري حاجات أكل 

زيادة ومرات حاجات ما بكونو 
محتاجنو، زي رفاهيات.

في يوم من أيام مّلن مشو يشترو 
حاجات من سوبرماركت، أتيم 
ختَّ حاجات زيادة في تروللي، 

وحاجات ده ما كان مكتوب في 
ورقة، لكن كان عاملني عليهو 

تخفيضات. ومّلن جو يدفعو 
قروش، كان مبلغ كلو 70 دوالر، 

وأروب جاب معاهو 30 دوالر 
بس، عشان كده كان خجالن 
والزم يخلي حاجات زياده ده 

في سوبرماركت، ألنو هم ما كانو 
بقدرو يدفعو قروش بتاعو.

بعد ما ناقشو أفكار بتاعم، 
أتيم وأروب قررو أنو يعملو 
ميزانية عشان يعرفو بقدرو 

يصرفو كم في أسبوع واحد في 
سوبرماركت. وهم قررو يلتزمو 

مبيزانية ده. هم عملو كده، 
ومّلن بقو ميشو يشترو أكل تاني 

ما حصل ليهم أي احراج بسبب 
حاجات زيادة في تروللي هم ما 

بقدرو يدفعو قروش بتاعو.

ميزانيات بتاع بيت

لو انت عندك مشاكل بتاع قروش، اضرب تلفون ملستشار مالي مجاني في 
رقم ده 007 007 1800. 

لو داير معلومات زيادة عن مستشارين ماليني، أو لو داير متال مخطط 
انترنت ده انترنت، خش في موقع   بتاع ميزانية في 

 www.moneysmart.gov.au بتاع MoneySmart أو اضرب تلفون 
ملوظف خدمة معلومات مالية بتاع سنترلينك في رقم ده 00 23 13 

عشان يساعدوك تعمل خطة مليزانية بتاعك.

http://www.moneysmart.gov.au
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