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في أنواع كتير بتاع استالف/ائتمان

أنواع بتاع استالف/ائتمان  
سلفية بتاع متويل عربية ده عشان زول يشتري عربية جديد أو   � 

مستعمل – ما بّدو ألي حاجة تاني.    
معاملة بدون فوائد ده بخليك تشيل حاجات انت بتشتريو لبيتك   � 

قبل ما تدفع قروش بتاعو.   
عقد ايجار بتاع مستهلك ده بخليك تأجر حاجة )مثاًل، كمبيوتر بتاع   � 

بيت أو تلفزيون( ملدة محّدد.     
بطاقة بتاع ائتمان ده عشان تشتري حاجات )سلع وخدمات( لغاية   � 

حد ائتمان بوافقو ليك عليو. انت ممكن تلقى بطاقة ده من شركة    
بتاع تسليف )مقدم ائتمان(.    

سلفية بتاع متويل بيت ده عشان تشتري بيت - ما بّدو ألي حاجة تاني.  �

سلفية بتاع يوم ماهية ده سلفية ملدة قصيِّر، دامياً بكون ألسابيع محدود.  �
سلفية شخصية ده عشان حاجة انت محتاجو أو دايرو، زي أنو   � 

تشتري عربية أو متشي اجازة.   
ر عشان تشتري يعني مّلن تشتري ليك حاجة بااليجار ملّدة محدود. أجِّ  �

كروت بتاع محالت بستعملو زي كروت بتاع ائتمان عادية لكن   � 
بتدفع فيو فوائد أكتر.  

سلفية موّحد ده مّلن تخت سفليات بتاعك كلو في سلفية واحد.   �

إنت الزم تتذّكر 
في أنواع كتير بتاع استالف/ائتمان.  �

في أنواع استالف/ائتمان تكلفة بتاعو أكتر من أنواع تاني.   �
أنواع كتير بتاع استالف/ائتمان بستعملو حلاجات مختلف.   �

انت الزم تعرف شنو أحسن نوع بتاع ائتمان بنفع معاك  �

وين تلقى معلومات زيادة

إنديرا أّدوهو سلفية بتاع 
برنامج سلفيات بدون فوائد 

“إنديرا” غسالة هدوم بتاعو بسرِّب موية. هو 
ضرب تلفون لزول بتاع تصليح، لكن زول ده 
قال النديرا غسالة ده قدمي شديد ومابتصلح 

وانت الزم يشتري غسالة جديد. 

إنديرا بقى قلقان عشان ماعندو قروش 
موفرو عشان يشتري غسالة بتاع هدوم 

جديد. إنديرا مشى لبنك بتاعو عشان يشيل 
سلفية 500 دوالر عشان يشتري غسالة 

بتاع هدوم هو شافو في محل. 

بّدوهو سلفية  ما  أنو  قال النديرا  بنك 
ده. مببلغ 

إنديرا ضرب تلفون ملركز جيرة بتاع حلة 
بتاعم وكلم أجنيال البشتغل في مركز 

مبوضوع بتاعو ده. 

أجنيال قال النديرا اضرب تلفون لزول 
اسمو إريك بشتغل موظف اجتماعي عشان 
يسألو من برنامج بتاع سلفيات بدون فوائد 
)NILS(. إريك بعرف كل شيء عن برنامج 

بتاع NILS ده. أجنيال أّدى رقم تلفون بتاع 
إريك النديرا.

إنديرا ضرب تلفون الريك عشان يتفق معاو 
على وكت يقابلو فيو ويعرف معلومات 

زيادة عن برنامج بتاع NILS. إريك طلب 
من إنديرا يجي يقابلو ويجيب معاو بطاقة 

سنترلينك بتاعو. 

إنديرا قابل إريك. قام إريك قال ليو أنو 
برنامج بتاع NILS ده لناس بستلمو قروش 

من سنترلينك ومحتاجني نوع استالف/
ائتمان فيو أمان وعدل حسب امكانيات 

بتاعم. وقال ليو أنو برنامج بتاع NILS ده 
عملو عشان زول يشتري حاجات ضروري 
بتاع بيت زي غساالت، أو كمبيوترات أو 
عفش. مّلن إنديرا يّدوهو سلفية كالم ده 

معناو أنو إنديرا الزم يرجع قروش ده، لكن 
بدون فوائد.

إريك وإنديرا عملو حسابات ولقو أنو إنديرا 
ممكن يقدر يدفع 20 دوالر كل أسبوعني 
ملدة بتاع 12 شهر. إريك عمل اجراءات 

بتاع سلفية 500 دوالر النديرا عشان يقدر 
يشتري غسالة.

 إنديرا فرحان عشان غسالة جديد بتاعو 
أحسن كتير، وهو بقدر يرجع سلفية بتاع 

500 دوالر ده في مدة بتاع 12 شهر لقدام.

أنواع بتاع استالف/ائتمان

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

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

كويس الئتمان بتاعك.

http://www.moneysmart.gov.au
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