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إستالف/ائتمان ده يعني شنو؟
استالف/ائتمان ده يعني قروش انت بتديّنو من مؤسسة بتاع تسليف، والزم ترجعو 

في وكت بتتفقو عليو سوا. انت الزم تدفع قروش استلفتو ومعاو فوائد ورسوم. ولو انت 
مادفعت ليهم قروش ده في وكت بتاعو ح يكون عليك تكاليف زيادة.

مؤسسات بتاع تسليف برضو اسمو مقدمني ائتمان. ومؤسسات ده زي بنوك، واحتادات 
بتاع ائتمان، وجمعيات بتاع بناء، وشركات بتاع متويل بديِّنو الناس قروش. مؤسسات 

بتاع متويل ده بعمل قروش من تسليف وفوائد ورسوم بتاع خدمة ده.

فوائد ورسوم ده شنو؟
فائدة ده يعني مبلغ قروش مستمر انت بتدفعو عشان تستعمل خدمة بتاع استالف/ائتمان. 

 فوائد ورسوم ده بكون تكاليف زيادة عشان استالف قروش )ائتمان(.
 ممكن فوائد ورسوم ده يفرضو عليك كل شهر أو كل سنة. وتكاليف ده فيهو: 

رسوم شهرية بتاع حساب بتاعك  �
رسوم بتاع تأخير في دفع  �

رسوم لو انت ما دفعت قروش.   �

قانون بتاع استالف/ائتمان
مؤسسات بتاع تسليف في أستراليا الزم يطبق قانون بتاع ائتمان املستهلك.

 قانون ده بنظمو حكومة بتاع أستراليا. وأي زول بستلف قروش برضو الزم يلتزم 
بقانون ده.

أنواع استالف/ائتمان
في أنواع كتير بتاع استالف/ائتمان في أستراليا. نوع انت بتستعملو بعتمد على سبب 

عشان شنو انت استلفت قروش ده. مثاًل بطاقات ائتمانية، وسلفيات بتاع متويل عربات، 
وسلفيات بتاع متويل بيوت، وبطاقات مشتريات بتاع محالت، وسلفيات ملدة قصيِّر وعقود 

ايجار بتاع مستهلك. 

انت الزم تتذّكر
استالف/ائتمان ده يعني قروش انت بتديّنو والزم ترجعو.   �

استالف/ائتمان بكون عليو تكاليف زيادة.   �
استالف/ائتمان كتير ممكن يعمل مشاكل بتاع قروش.   �

بتاع   حسني شال سلفية 
عربية متويل 

“حسني” داير يشتري عربية مستعمل. هو 
داير قروش بتاع تسجيل وتأمني )حوالي 

1000 دوالر( يكون برضو في سلفية بتاعو، 
وهو قّرر يكون سعر بدفعو لغاية 5000 

دوالر. كالم ده معناو أنو عربية سعرو ما 
يكون أكتر من 4000 دوالر. حسني ما 

ِـّرو، عشان كده الزم  عندو أي قروش موف
يستلف قروش ده.

في يوم السبت الصباح، حسني مشى 
ملعرض بتاع عربيات عشان يفتش 

على عربية مستعمل. شاف عربية عجبو 
وسعر بتاعو كان 3900 دوالر. حسني 

سأل موظف مبيعات أسئلة عن عربية 
ده. وحسني داير يعرف هل عربية ده 

كويس، ومصنوع سنة كم، وهل عربية 
ده فيو أمان كويس في سواقة. حسني 

قّرر يشتري عربية ده. موظف بتاع متويل 
عربات في معرض قال أنو حسني ممكن 

يقدم طلب بتاع سلفية لكن الزم أول شي 
يجاوب على أسئلة.

حسني أّدى موظف بتاع متويل ده 
معلومات بتاعو. قام موظف بتاع متويل 

قال حلسني أنو ممكن يّدوهو سلفية 
لغاية 4900 دوالر )فيو قروش بتاع 

وتأمني(. تسجيل 
موظف بتاع متويل أّدى حسني عقد بتاع 
ائتمان وطلب منو يقراو ويوقع عليو. لكن 
حسني ده مرة صاحبو قال ليو: “ما توقع 

على أي شيء انت ما فاهمو”. حسني 
داير يقرا عقد ده كلو، عشان كده طلب 
يشيل عقد ده معاو للبيت عشان يقراو. 
واتفق مع موظف بتاع متويل يالقيو يوم 

االثنني الصباح.
حسني قرا عقد بتاع ائتمان ورجع 

ملعرض بتاع عربات في يوم االثنني 
عشان يالقي موظف بتاع متويل. 

وحسني كان عندو أسئلة كتير بعد ما 
قرا عقد بتاع ائتمان. وقام سأل موظف 
بتاع متويل عن مبلغ بتاع سلفية كلو ح 

يكون كم، وسعر بتاع فائدة ح يكون كم، 
وأقساط بكون مبلغو كم ومفروض يدفعو 

متني، وعقد إئتمان ده مّدة بتاعو ح 
يكون كم. حسني فهم كويس شروط بتاع 

سلفية ووقع على العقد واشترى العربية.

استالف/ائتمان

انترنت ده   لو انت داير معلومات زيادة عن استالف/ائتمان، خش في موقع 
www.moneysmart.gov.au بتاع MoneySmart أو اضرب تلفون في رقم ده 

630 300 1300. انت ممكن برضو تضرب تلفون ملوظف بتاع خدمة معلومات مالية 
في رقم ده 00 23 13 عشان يساعدك تعمل ادارة كويس الئتمان بتاعك.

انترنت ده  بتاعك، خش في موقع  ائتمان   لو انت داير تطلب ملف 
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