 9عادات طورها وحوش فلوس أكتر
"لٌس بـمقدار األموال التً تجنٌها  ،ولكن بحجم األموال التً تحتفظ بها"
كٌوساكً.

 -روبرت

تغٌرات بسٌطة فً عاداتك وحٌاتك الٌومٌة هتساعدك إنك تقدر تحوش
لمستقبلك من غٌر أي مجهود  ،ومش هتبقى محتاج أنك تتقشف فً حٌاتك
وتحس انك بتستغنى عن حاجات كتٌر أنت عاٌزها.

.

اتبع نصاٌح نقود الجاٌة وهتنبهر بالنتٌجة:

 -1بدل اللمبة العادٌة بـلمبة موفرة ):(LED
التبدٌل ده أكتر حاجة ممكن توفر فً إستهالك الكهربا ومش بس كده وكمان هتوفرلك فلوسك علشان عمرها االفتراضً
أكتر من اللمبة العادٌة وده معناه إنك مش محتاج كل شوٌة تشتري لمبة جدٌدة .وده غٌر إن لمبات الموفرة بتوفر إلى
 %07من استهالكك .

 -2وفر استخدامك للغاز:
-

اتمشى لو عندك مشوار قرٌب بدل متاخد عربٌتك ،ده هٌخلٌك توفر فلوسك وتحافظ على صحتك.
اتأكد داٌما إن عجل عربٌتك منفوخ كوٌس علشان ده ممكن ٌقلل  %8من استهالك البنزٌن /الغاز.
اركب أنت وزماٌلك للشغل مع بعض ده هٌوفر فً مصارٌف البنزٌن الشهرٌة.

 -3وفر فً المٌاه:
-

اقفل حنفٌة المٌاه وإنت بتغسل سنانك ده ممكن ٌوفر حوالً  6لتر فً دقٌقة.
اغلً مٌاه على قد مانت محتاج ده هٌوفر فً المٌاه المستهلكة وكمان فً الكهرباء.
جمع هدومك واغسلها مرة واحدة بدل ماتغسل على كذا مرة وتستهلك مٌاه وكهرباء أكتر.

 -4اشتري مستعمل:
أنت ممكن تجٌب الحاجة الً انت عاٌزها بس بـسعر أقل بـكتٌر لو اشترتها مستعملة وهتكون ممكن حالتها كوٌسة زٌها
زي الجدٌدة.

 -5شٌل األجهزة الغٌر مستخدمة من الفٌشة:
لما بتسٌب أجهزة الكهربائٌة فً الفٌشة حتى لو أنت مش بتستعملها برده بتسحب من الكهرباء وهٌزود الفاتورة فً آخر
الشهر .داٌما اتأكد أنك شاٌل األجهزة الً مش بتستخدمها و وفر فلوسك.

 -6الحصول على شرٌك للغرفة:
عندك أوضة فاضٌة مش محتاجها فً بٌتك تقدر تستغلها إنك تأجرها لحد واقسموا ثمن األٌجار ومصارٌف البٌت بٌنكم .ده
هٌساعدك إنك توفر وتحوش أكتر .

 -7بٌع حاجتك القدٌمة:
لما تبٌع حاجتك القدٌمة ده مش بس هٌكون مصدر دخل وبٌوفر فلوس  ,ده كمان هٌوفر مساحة فً بٌتك .فانت فً الحالتٌن
كسبان .فً تطبٌقات كتٌر وصفحات كتٌر على فسٌبوك تقدر تسعدك فً انك تبٌع حاجاتك المسعتملة.

 -8خدمة تقاسم سٌارة أجرة:
اقسم تمن التاكسً مع زمٌلك أو صاحبك ده هٌساعدك توفر فلوس زٌادة ٌومٌا.

 -9رشد استخدامك للتدخٌن:
لما تٌجً تحسب فً آخر الشهر مصارٌف تدخٌنك هتكتشف إنه واخد جزء كبٌر من دخلك الشهري الكن لو قلٌلت من
تدخٌنك ده هٌساعدك إنك توفر وتقدر تحوش أكتر.
* أجري بحث فً عام ٌ 4702قضً فٌه المدخن المصري العادي حوالً 9024جنٌه مصري سنوًٌا على التدخٌن  ،لذا
فإن تقلٌل االستهالك بمقدار النصف ٌمكن أن ٌساعد فً توفٌر  2700جنٌهًا مصرًٌا سنوي*
فً النهاٌة ،ما تستقلش أب ًدا من المبلغ الً هتقدر تحوشه لو اتبعت نصاٌح نقود .وخلٌك داٌما عارف إنك توفر من فلوسك لضروره ده
شًء مهم جدا علشان هٌخلٌك تعرف تأمن مستقبلك صح ومش بس كده ده كمان ممكن ٌشجعك إنك تجرب حاجات جدٌدة وتقدر
تتحمل أي خطورة مسئولٌة جدٌدة.

