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هناك الكثير من أنواع االئتمان اخملتلفة. 

أنواع االئتمان 
قرض سيارة، يستخدم لشراء سيارة جديدة أو مستعملة – ال ميكن    �

استخدامه ألي شيء آخر.  
صفقة شراء بدون فوائد تسمح لك بأخذ السلع معك إلى املنزل قبل   � 

دفع ثمنها.  
عقد إيجار مستهلك )consumer lease( يسمح لك باستئجار سلعة    �
ما )على سبيل املثال جهاز كمبيوتر منزلي أو تلفزيون( لفترة من الوقت.  
بطاقة ائتمان لشراء أشياء )سلع وخدمات( حتى حد ائتمان متفق    �

عليه. حتصل على البطاقة من املقرض )مقدم االئتمان(.  
قرض منزل لشراء منزل – ال ميكن استخدامه ألي شيء آخر.  �

قرض يوم الدفع )payday loan( هو قرض قصير األجل عادة ما    �
يكون لعدة أسابيع.  

قرض شخصي لشيء حتتاجه أو ترغب به، مثل شراء سيارة أو     �
الذهاب في عطلة.  

االستئجار للشراء )rent-to-buy( هو شراء سلعة ما عن طريق     �
استئجارها لفترة من الوقت.  

تستخدم بطاقات احملال التجارية شأنها شأن بطاقات االئتمان     �
العادية ولكن عادة ما تكون بسعر فائدة أعلى.  

قرض توحيد الدين، هو توحيد جميع ما لديك من قروض في قرض واحد.  �

تذكر 
هناك الكثير من أنواع االئتمان اخملتلفة.  �

بعض أنواع االئتمان أكثر كلفة من أنواع أخرى.  �
تستخدم األنواع اخملتلفة لالئتمان ألغراض مختلفة.  �

ابحث عن االئتمان الذي يناسبك بصورة أفضل.  �

كيفية احلصول على املزيد من املعلومات

إنديرا Indira حتصل على 
قرض من برنامج قروض 

 No Interest بدون فوائد
Loans Scheme

إنديرا لديها غسالة مالبس تسرب املاء، 
فقامت باالتصال بفني التصليح الذي أبلغها 

أنها أقدم من أن ميكن إصالحها وأنها 
حتتاج إلى شراء غسالة جديدة.

شعرت إنديرا بالقلق إذ ال يوجد لديها 
املدخرات الكافية لشراء غسالة مالبس 
جديدة. ذهبت إنديرا إلى البنك للحصول 

على قرض مببلغ 500 دوالر لشراء غسالة 
مالبس كانت قد رأتها في احملل.

أبلغ موظفو البنك أنديرا أنهم لن يعطوها 
قرضًا بهذا املبلغ.

اتصلت أنديرا مبؤسسة بيت اجلوار 
)neighbourhood house( احمللية 

وأخبرت املوظفة أجنيال Angela عن قضيتها.

قالت أجنيال ألنديرا بأن عليها أن تتصل 
بإريك Eric، وهو أحد موظفي خدمة 

اجملتمع، بشأن برنامج قروض بدون فوائد، 
املعروف اختصاًرا “NILS”. إذ أن إريك 

يعرف كل شيء عن برنامج NILS. وأعطت 
أجنيال أنديرا رقم هاتف إريك .

اتصلت أنديرا بإريك ألجل حتديد موعد 
 .NILS معه ملعرفة املزيد عن برنامج 
 طلب إريك من أنديرا أن تأتي ملقابلته 

وأن حتضر معها بطاقة سنترلينك 
Centrelink اخلاصة بها.

عندما ذهبت أنديرا ملقابلة إريك، شرح 
لها أن برنامج NILS مخصص لألفراد 

الذين يتلقون مدفوعاتهم من سنترلينك 
Centrelink ويحتاجون إلى احلصول على 

ائتمان آمن وعادل ميكنهم حتمله. وقال 
نح لألفراد ليمكنهم  أن برنامج NILS ميمُ
من شراء السلع املنزلية األساسية مثل 

غساالت املالبس وأجهزة الكمبيوتر 
واألثاث. إن حصول إنديرا على القرض 
يعني أنه يتعني عليها تسديده فيما بعد، 

ولكن لن يكون عليها دفع أية فوائد.

و قام إيريك وأنديرا بحساب ما ميكن إلنديرا 
دفعه، فوجدا أن بإمكانها دفع مبلغ 20 

دوالًرا كل أسبوعني ملدة 12 شهراً. فقام 
إريك بتنظيم قرض مبلبغ 500 دوالر حتى 

تتمكن إنديرا من شراء غسالة مالبس.

إنديرا اآلن سعيدة ألن غسالة املالبس 
اجلديدة التي أشترتها أفضل بكثير من 
 السابقة، وميكنها سداد مبلغ الـ 500 
دوالر خالل اإلثنى عشر شهراً القادمة.

أنواع االئتمان

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

630 300 1300. كما ميكنك أيضًا االتصال مبوظف خدمة املعلومات 
املالية Financial Information Service Officer على الرقم 00 23 13، 

والذي ميكنه مساعدتك في إدارة استخدامك لالئتمان بشكل أفضل.
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