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 تبدأ فران Fran في 
االدخار للطوارئ

فران أم بال زوج لطفلني صغيرين. وهي 
تعمل لبعض الوقت كموظفة استقبال 

في أحد املكاتب، ولديها املال الكافي 
لنفقات الطعام والفواتير ولكنها تقلق عادة 
في حالة احلاجة إلى إصالح أي شيء ال 

متلك املال الكافي له.

قررت فران إعداد ميزانية، وجلست في 
إحدى الليالي لتسجل دخلها ومصروفاتها.

وبالرغم من أنها ال متلك الكثير من املال 
بعد سداد فواتيرها، إال أنها قررت أن 
باستطاعتها أن تبدأ مببلغ صغير. فهي 
ال حتتاج إلى شرب القهوة باخلارج 3 
مرات في األسبوع عندما تتوجه إلى 

العمل. فإن هي اشترت القهوة مرة واحدة 
في األسبوع، سيكون بإمكانها توفير 10 
دوالرات في األسبوع. تعتقد فران أن 
 ذلك قد يكون صعبًا، ولكنها ستجرب 

على أية حال.

في األسبوع األول، قللت فران شراء 
القهوة إلى مرتني، ومبرور األسابيع تعودت 
على شراء القهوة مرة واحدة فقط. بدأت 

 فران ترى مدخراتها تزيد كل أسبوع، 
وهو ما يشعرها بالسعادة.

قررت فران أن تضع الدوالرات العشر 
أسبوعيًا في حساب التوفير اخلاص 
بها للطوارئ. وبهذه الطريقة سيكون 

لديها املال الكافي لدفع أي نفقات غير 
متوقعة، أو ما قد حتتاج النفاقه فجأة.

وبعد ثالثة أشهر من بدء حساب التوفير 
اخلاص بها للطوارئ، توقفت بطارية 

سيارتها عن العمل واحتاجت لبطارية 
جديدة. في السابق، لم يكن ممكنًا أن 
يوجد لديها املال الكافي لشراء بطارية 
جديدة. اآلن، فران لديها 120 دوالًرا 

في حساب التوفير اخلاص بها للطوارئ، 
وميكنها شراء بطارية جديدة على الفور 

مببلغ 90 دوالًرا. لم يكن بإمكانها القيام 
بذلك لو لم يكن لديها املال الكافي في 

حساب التوفير اخلاص بها للطوارئ.

ملاذا يعد االدخار فكرة جيدة؟
يدخر الناس املال ألنهم يرغبون في شراء شيء ما في املستقبل )هدف 
ادخاري( أو حتى يكون لديهم املال لالستفادة منه في حال حدث مكروه 

)أموال الطوارئ(. 

كيف أبدأ في االدخار؟ اطرح األسئلة التالية على نفسك:

ما هو األمر الذي أرغب في ادخار املال ألجله؟  �
كم هو املبلغ الذي احتاج الدخاره؟  �

كم ميكنني االدخار في كل مرة أحصل فيها على مرتبي؟  �
كم سأحتاج من الوقت للوصول إلى هدفي؟   �

قم برسم خطة حتى تتمكن من الوصول إلى هدفك 
االدخاري.

مبجرد أن تبدأ في االدخار، احتفظ مبدخراتك في البنك أو احتاد ائتماني أو 
شركة تسليف عقاري )حتى ال تنفق أموال هدفك االدخاري في أمور أخرى(. 

تذكر 
االدخار هو االحتفاظ ببعض األموال جانًبا لالستفادة منها في     �

املستقبل.  
االدخار يساعدك على شراء األشياء التي تكلف الكثير من املال.  �

أن يكون لديك أموال مدخرة فهذا يساعدك عند حدوث ما يتطلب    �
نفقات مفاجئة أو غير متوقعة.   

كيفية احلصول على املساعدة واملزيد من املعلومات

االدخار

ملزيد من املعلومات حول االدخار، الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني 
www.moneysmart.gov.au ،MoneySmart، أو االتصال 

 Centrelink Financial مبوظف خدمة املعلومات املالية بسنترلينك
Information Service Officer على الرقم 00 23 13 ملساعدتك في 

وضع خطة ادخار.
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