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فران بدا يوفر قروش عشان 
طوارئ

“فران” ده أم براو )يعني ما عندو راجل( 
لكن عندو طفلني صغار. وهو بشتغل 
جزئي  بدوام  استقبال  بتاع   موظف 

مكتب.  في 

بكون عندو قروش كويس في محفظة 
بتاعو بكفيو ألكل وفواتير، لكن هو 

طوالي قلقان لو حصل شيء داير تصليح 
واحتمال ما يكون عندو ليو قروش.  

فران قّرر أنو يعمل ميزانية. ويوم بالليل 
قعد وكتب دخل بتاعو وقروش هو بصرفو. 

فران ما فضل ليو قروش كتير بعد دفع 
فواتير بتاعو كلو، لكن برضو قّرر يبدا 

يوفر قروش بسيط. وقّرر أنو ما يشتري 
قهوة 3 مرات كل أسبوع مّلن يكون في 

شغل. ولو هو اشترى قهوة مرة واحد بس 
كل أسبوع، هو بقدر يوفر 10 دوالر كل 

أسبوع. فران بفتكر أنو كالم ممكن يكون 
صعب لكن هو داير يحاول. 

في أسبوع اول، فران اشترى قهوة 
مرتني بس، وبعد أسابيع اتعود يشتري 
قهوة مرة واحد بس. حساب توفير بتاع 
فران بقى يزيد كل أسبوع، عشان كده 

هو بقى فرحان. 

فران قّرر يخت 10 دوالر ده كل أسبوع 
في حساب توفير بتاعو عشان طوارئ. 

وبطريقة ده ح يكون عندو قروش يكفيو 
حلاجات هو ما متوقعو، وحاجات هو 

مفروض يدفع قروشو فجأة. 

بعد تالتة شهور مما فران بدا حساب 
توفير بتاعو عشان طوارئ، بطارية بتاع 

عربيتو خسر واحتاج بطارية جديد. زمان 
ما كان بكون عندو قروش يكفيو عشان 
يشتري بطارية جديد. لكن هسي فران 

عندو 120 دوالر في حساب توفير بتاعو 
عشان طوارئ، وهو بقدر طوالي يشتري 

بطارية جديد بـ 90 دوالر. فران قدر 
يعمل كده ألنو عندو قروش في حساب 

توفير بتاعو عشان طوارئ. 

ِـّر قروش؟ شنو أحسن فكرة عشان زول يوف
ناس بوفرو قروش عشان بكونو دايرين يشترو حاجة في مستقبل )ده اسمو 
هدف بتاع توفير(، أو دايرين يكون عندهم قروش احتياطي لو حصل ليهم 

شيء ما كويس )يعني قروش بتاع طوارئ(. 

كيف أنا ممكن أبدا أوفر قروش؟ انت الزم تسأل نفسك أسئلة ده:

أنا داير أوفر قروش عشان شنو؟   �
قروش أنا محتاج أوفرو كم؟   �

أنا بقدر أوفر كم من ماهية بتاعي كل مرة؟   �
أنا بقدر أكمل مبلغ توفير ده في مدة قدر شنو؟   �

انت الزم تعمل خطة عشان تقدر تصل لهدف توفير 
بتاعك.

مّلن انت تبدا توفر قروش، خت قروش انت بتوفرو ده في بنك، أو احتاد بتاع 
ائتمان أو جمعية بناء )عشان ما تستعمل قروش بتاع توفيرك ده حلاجات تاني(. 

انت الزم تتذّكر 
توفير قروش يعني تخت قروش بعيد براو عشان انت تستعملو   � 

مستقبل.  في   
توفير قروش بساعدك أنو تدفع قروش بتاع حاجات بكلف كتير.   �

قروش انت بتوفرو ده بساعدك مّلن يحصل حاجات مفاجأة وانت   � 
ما متوقعو   

وين تلقى مساعدة ومعلومات زيادة

توفير قروش 

لو انت داير معلومات زيادة عن توفير قروش، خش في موقع انترنت ده 
www.moneysmart.gov.au بتاع MoneySmart أو اضرب تلفون 
ملوظف بتاع خدمة معلومات مالية في سنترلينك في رقم ده 00 23 13 

عشان يساعدك تعمل خطة بتاع توفير كويس.

http://www.moneysmart.gov.au
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