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!Money Matters مرحًبا بك يف برنامج

لقد صممنا برنامج Money Matters؛ ملُساعدتك عىل االعتناء بنفسك عىل نحو أفضل، من خالل تحسني قدرتك 

عىل تدبري شؤونك املالية، حيث سنتناول كيفية إدارة أموالك عىل اإلنرتنت ويف حياتك اليومية.

ث عنها رصاحة حتى مع  فبغض النظر عن شخصك ووضعك، قد يكون من الصعب التفكري يف األمور املالية، والتحدُّ

َمن تعرفهم حق املعرفة. ترفَّق بنفسك وأنت يف بداية الطريق؛ فكلام تعلمت املزيد، تطوَّرت مهارات إدارتك ألموالك، 

حتى إنك قد تبدأ يف اإلحساس براحة أكرب.

ك. ة توترك، وستتمتع بطاقة أكرب الستثامرها يف األمور التي تهمَّ ألن شعورك بالرضا عن كيفية إدارتك ألموالك سيُخفِّف من حدَّ

ماذا سنتناول يف هذه الورشة؟

ستكون محاور ورشة اليوم كالتايل:

مفهوم االئتامن.	 

طريقة عمل االئتامن. 	 

فوائد االئتامن، وكيفية إدارته.	 

طُرُق اقرتاض املال.	 

كيفية تأثري الفائدة عىل املبلغ الذي تدين به.	 

كيفية بناء تاريخك االئتامين، ومدى أهميته.	 
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اقرتاض املال

سنتناول يف هذا الُكتيِّب التدريبي االئتامن:

املفهوم.	 

بِحكمة.	  استخدامه  كيفية 

كيفية السيطرة عليه يف حال كرثة الديون.	 

ستتعرَّف عىل أنواع ُمختلفة من االئتامن، وعىل تكلفة االقرتاض، وستطَّلِع أيًضا عىل طُرُق وضع خطط 

ُمستقبلية؛ لتكون ُمستعًدا يف وقت احتياجك القرتاض املال.

االئتامن هو أن تشرتي اآلن، وتدفع الحًقا، وعادة ما تدفع رسوًما مقابل استخداًما كل�ت خاصة باملال

لالئتامن، وتشمل هذه الرسوم الفائدة، وغالبًا مصاريف الخدمة.

ده. عادة ما يشمل مبلغ الدين املبلغ  الدين هو املال الذي اقرتضته، وعليك أن تُسدِّ

الذي اقرتضته باإلضافة إىل الفائدة.

الفائدة هي رسوم يدفعها شخص ما القرتاض املال. فعندما تحصل عىل قرض، أو تستخدم 

د املبلغ الذي اقرتضته، باإلضافة إىل الفائدة، وعادة ما يكون  االئتامن، عليك أن تُسدِّ

التعبري عن مبلغ الفائدة بنسبة مئوية من املال املُقرتَض.
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كن عىل دراية بأمورك املالية

فكِّر يف مالك، وحياتك، وأرُستك. هل سبق أن اشرتيت شيئًا باستخدام االئتامن؟ 

هل وجدت صعوبة يف تسديد دينك؟

ضع عالمة داخل املربع املجاور للعبارة التي تنطبق عليك أكرث:

أشعر بالرضا عن كيفية إداريت ملايل؛ فليس لدي أي ديون، أو قد وضعت خطة 

ُمحكمة لتسديد ديني.

ال أقلق كثريًا بشأن املال، وصحيح أنه كان بإمكاين إدارة ديني عىل نحو أفضل، 

د يف املوعد املحدد. ولكني عادة ما أُسدِّ

ينتابني القلق بشأن ديني؛ فال ُيكنني النوم، وأحيانًا ما أشعر أيًضا بالقلق والتوتر بسببه.

ال ينطبق عيلَّ أي مام سبق، وهذا وضعي:
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لنتحدث عن األمر

للعديد من األشخاص ديون، ويُجرون عمليات رشاء باستخدام االئتامن، فالدين واالئتامن هام 

جزءان عاديان يف منظومة إدارتنا ملالنا، وأحيانًا يُساعدانا، وأحيانًا أُخرى يتسبَّبان لنا يف املتاعب.

هل تعتقد أن الدين ُمرّض؟ 	 

هل تعتقد أن االئتامن ُمرّض؟	 

هل تعتقد يف وجود "قرض جيد" أو "ائتامن جيد"؟	 

 هل تعتقد أن بإمكانك استخدام االئتامن لتحسني حياتك؟	 

لنفكر اآلن يف كيفية إدارتنا ملالنا.

هل سبق أن وضعت خطة إنفاق؟	 

ماذا اتضح لك من خاللها؟	 

كيف تترصف عندما يزيد إنفاقك عن دخلك؟ 	 

غالبًا ما ترتاكم الديون نتيجة لتخطي إنفاقك حّد دخلك؛ وإذا مل تنتبه ملالك بحرص، 

فقد تباغتك ديونك.
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قابل تنزن

م تنزيالت "اشرتِ اآلن، وادفع الحًقا"، فرأى تنزن  كان املتجر الواقع يف املنطقة التي يسكن بها تنزن يُقدِّ

شاشة تلفاز كبرية يف أحد منشورات الدعاية، وقرر أن ليس بإمكانه أن يفوِّت صفقة رائعة كهذه، 

التلفاز ُمستخدًما البطاقة االئتامنية.  فاشرتى 

كان لديه بطاقة ائتامن أُخرى من أحد املتاجر الكربى، ويتعني عليه يف بعض األحيان الحصول 

عىل سلفة نقدية من إحدى البطاقات االئتامنية؛ لدفع الحّد األدىن للسداد املُستحق عىل بطاقته 

االئتامنية األُخرى، وقد متكَّن إىل اآلن من تسديد كل ما يدين به.

البطاقة االئتامنية هي بطاقة تسمح لك باستخدام االئتامن لرشاء األغراض اآلن ودفع مثنها كل�ت خاصة باملال

الحًقا، ولكن إن مل تتمكَّن من دفع فاتورتك كاملة كل شهر، فسيتعني عليك دفع رسوم.

السلفة النقدية هي قرض تحصل عليه من متجر نقدي، أو ُمقرِض بنظام قرض يوم الدفع، 

أو بواسطة بطاقتك االئتامنية. 

الحد األدىن للسداد هو املبلغ املُستحق دفعه لسداد فاتورة البطاقة االئتامنية كل شهر. 
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الدين الرديء، والدين الجيد

تذكَّر قصة تنزن، فهو عىل وشك مواجهة ضائقة مالية شديدة. هل الحظت أي دالالت تحذيرية؟

هل سبق أن اشرتيت غرًضا مستفيًدا بعرض "اشرتِ اآلن، وادفع الحًقا"؟ 

ما القواعد الخاصة باملوعد الذي يتعني عليك السداد خالله؟ 

هل كانت تجربة جيدة أو سيئة بالنسبة إليك؟

التحذيرية الدالالت 

.1

.2

.3

إذا كانت تواجهك صعوبات يف سداد مثن ُمتطلَّباتك، فتجنَّب عروض "اشرتِ اآلن، وادفع 

الحًقا". إذا تأخرت يف السداد، فسيصبح دينك أكرب من ذي قبل بسبب الرسوم وأسعار 

العالية. الفائدة 

مصدر هذه املعلومات هو الهيئة الكندية للمستهلك املايل.

توعية املشرتي
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كيف كان استخدام راييل لبطاقتها االئتامنية مقارنة بتنزن؟

ُيكن للبطاقات االئتامنية أن تعود عليك مبنفعة كبرية، فقط إذا كنت حريًصا 

عند استخدامها؛ أي أال تستخدمها إال يف حال ثقتك التامة يف مقدرتك عىل سداد 

الفاتورة يف آخر الشهر.

هل أنت عىل دراية مبوعد استحقاق فاتورة البطاقة االئتامنية أو غريها كل شهر؟ حيث ُيكنك 

أن تتجنَّب دفع الفوائد وغرامات التأخري، إذا كنت عىل ِعلم بهذا املوعد املذكور يف فاتورتك، 

منها. فلتتحقَّق 
تحدي املال

قابل راييل

عرض البنك عىل راييل أن تحصل عىل بطاقة ائتامنية، وأخربوها أن هذا سيُساعدها عىل البدء يف بناء 

تاريخ ائتامين جيد، أما راييل فال تستخدم بطاقتها إال لرشاء أغراض بسيطة كل شهر؛ وعندما تصلها 

الفاتورة، تدفع املبلغ املُستحق كاماًل. كانت راييل ُممتنة لوجود بطاقتها االئتامنية عندما مرضت أمها، 

فبفضلها متكَّنت من رشاء تذكرة قطار لزيارة أمها يف املستشفى.

كل�ت خاصة باملال
التاريخ االئتامين هي معلومات عن الجهة التي اقرتضت املال منها، والوقت الذي 

احتجت إليه لسداد املال املُقرتَض. 

.1

.2

.3
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ما وضعي؟
اقرأ العبارات التالية، وتحقَّق من اإلجابات التي تبدو ُمشابهة لرؤيتك عن أموالك. ال توجد إجابات 

صحيحة وأُخرى خطأ، فهذا النشاط عنك وعن حياتك.

د فواتريي يف ميعادها. 1. أُسدِّ

2. أتوخى الحذر فيام يتعلق بإجاميل مبلغ الدين املُستحق.

3. أنا عىل ِعلم بعواقب التأخري يف سداد املال املُستحق.

4. لقد طلبت الحصول عىل تقرير ائتامين.

5. أبتعد عن استخدام أنواع االئتامن التي تفرض رسوًما وفائدة عالية.

6. لديَّ بطاقة ائتامنية؛ ملُساعديت عىل بناء تاريخ ائتامين جيد.

7. لقد توجهت إلجراء مقابلة مع مستشار ائتامين؛ للحصول عىل استشارات مجانية.

8. وضعت خطة سداد للدين بنفيس.

العبارة

وضعي

ال أعرفالنعم

دت كل�ت خاصة باملال التقرير االئتامين هو تقرير عن تاريخك االئتامين، ويرد فيه الجهة املُقرضة، وما إذا كنت قد سدَّ

املبلغ يف املوعد املحدد أم ال.

املستشار االئتامين هو شخص قادر عىل ُمساعدتك لحّل أي ُمشكلة تواجهك بشأن إدارة دينك.

ن معلومات عن مواعيد السداد،  خطة السداد هي جدول زمني خاص بتسديد دينك، وقد يتضمَّ

واملبالغ التي يتعني عليك دفعها.
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أنواع االئتامن املُختلفة

تعاون مع رشيك أو مجموعة لتدوين قامئة بأنواع االئتامن املُختلفة. 

تعاون مع رشيك أو مجموعة؛ لإلجابة عن هذه األسئلة: 

 هل سبق لك أو ألحد من أفراد مجموعتك استخدام أي نوع من أنواع االئتامن هذه؟ 	 

كم كانت الفائدة املدفوعة عىل املال املُقرتَض؟ 	 

ر يف السداد؟	  ماذا كانت عواقب التأخُّ

هناك العديد من الطُرُق املُختلفة القرتاض املال، وهناك العديد من الفرتات الزمنية املُختلفة املسموح 

لك بالسداد خاللها، ويعتمد كل هذا عىل نوع القرض الذي تحصل عليه. 

قارن بني قامئتك ألنواع االئتامن املُختلفة وُمخطط "ُسبُل االقرتاض" الوارد يف الصفحات التالية. 

هل تعرَّفت عىل ُسبُل جديدة القرتاض املال؟ 

كل�ت خاصة باملال
القرض هو املال الذي قد اقرتضته، وتوافق عىل سداده خالل فرتة زمنية ُمعينة، وأحيانًا عىل 

بعض من األقساط املُختلفة، وتدفع أيًضا فائدة فضاًل عن سداد املال املُقرتَض.
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ُسُبل االقرتاض 

نوع االقرتاض

قرض يوم الدفع

اشرتِ اآلن، وادفع الحًقا

بالتملُّك املُنتهي  االستئجار 

مكتب الرهن

التأجري

البطاقة االئتامنية املرصفية

بطاقة ائتامن التجزئة

ماليةالتعريف ُمالحظات 

د القرض بحلول  الرسوم عالية؛ وإذا مل تُسدِّ

تاريخ االستحقاق، فسيتعني عليك دفع 

فائدة كبرية.

قرص قصري األجل من متجر نقدي.

عندما يبيعك متجر سلعة ما اآلن، وتوافق عىل 

دفع مثنها بحلول تاريخ استحقاق معني.

د أقساطًا يف فرتة  تستأجر غرًضا؛ وبعد أن تُسدِّ

زمنية ُمعينة، يُصبح ملًكا لك، أو يتسنَّى لك 

رشاؤه؛ ولكنك ال متلكه يف أثناء استئجاره.

هو مكان ُيكنك أن تحصل منه عىل قرض 

مقابل أن ترتك غرًضا متتلكه مثل ساعة أو 

تلفاز.

ر غرًضا لفرتة زمنية دون أن يصبح ملًكا لك. تؤجِّ

هي بطاقة ائتامنية تحصل عليها من أحد 

البنوك، أو مؤسسة مالية أُخرى.

بطاقة ائتامنية من متجر.

د يف املوعد املحدد، فقد تضطر إىل  وإذا مل تُسدِّ

دفع فائدة كبرية؛ وعادة ما يبدأ حساب هذه 

الفائدة من تاريخ رشاء السلعة.

عادة ما ينتهي بك األمر إىل دفع مبلغ إجاميل 

أكرب مام لو كنت قد اشرتيت الغرض من البداية.

ويف حال عدم سداد القرض بحلول تاريخ 

االستحقاق، يحق ملكتب الرهن االحتفاظ بالغرض.

ويف نهاية فرتة التأجري قد تُفرض عليك تكاليف 

إضافية؛ مثل تكاليف اإلهالك التي تُفرض عىل 

تأجري سيارة.

تختلف أسعار الرصف والرسوم من بطاقة ألُخرى، 

ولكن تتوفر خيارات ذات سعر فائدة ُمنخفض.

عادة ما تكون أسعار الفائدة أعىل بكثري من تلك 

الخاصة بالبطاقة االئتامنية املرصفية.
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املزيد من ُسُبل اقرتاض املال

ماليةالتعريفنوع االقرتاض ُمالحظات 

عادة ما تكون أسعار الفائدة عىل خطوط االئتامن 

من البنك أقل من تلك الخاصة بالبطاقات 

االئتامنية أو أنواع القروض األُخرى. 

هو قرص مبوافقة ُمسبقة يُتيح لك اقرتاض 

املال حينام تكون بحاجة إليه.

قرض نقدي من بطاقتك االئتامنية.

طريقة لسحب مال أكرث مام لديك يف 

البنيك. حسابك 

بطاقة ائتامنية تشرتط عليك الدفع 

قبل االستخدام.

قرض من أجلك لتستخدمه يف منفعتك 

الشخصية، وليس فيام يخص األعامل، ويُطلق 

عليه أيًضا قرض املُستهلك.

قرض شخيص يُساعدك عىل رشاء منزل، ويُعترب 

غالبًا قرًضا "جيًدا".

قرض حكومي ملساعدة الطالب عىل دفع 

مصاريف االلتحاق بالجامعة وغري ذلك من 

تكاليف. ويُعترب غالبًا قرًضا "جيًدا".

غالبًا ستدفع فائدة أكرب مام كنت ستدفعها عند 

استخدام خط االئتامن، ولكنها أقل من تلك 

الخاصة بقرض يوم الدفع.

تدفع فائدة عىل املبلغ الذي سحبته إىل أن 

تُسدده وتودعه يف حسابك فضاًل عن الرسوم، 

ويكلِّفك السحب عىل املكشوف أكرث من قرض 

يوم الدفع.

عادة ما يكون الحد االئتامين ُمامثل للمبلغ 

ُمسبًقا. املدفوع 

تتغري أسعار الفائدة تبًعا لتاريخك االئتامين.

تعتمد أسعار الفائدة عىل أمور مثل تاريخك 

االئتامين ودخلك؛ ويف حال عدم السداد يف املوعد 

املحدد، قد تخرس منزلك.

عادة ما تكون أسعار الفائدة ُمنخفضة، وتبدأ سداد 

القرض بعد التخرُّج من الجامعة.

خط االئتامن

سلفة نقدية عىل بطاقة 

ائتامنية مرصفية

السحب عىل املكشوف

ائتامنية مضمونة بطاقة 

القرض الشخيص

القرض العقاري

قرض الطالب
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لنتحدث عن األمر

ما رأيك يف ُسبُل اقرتاض املال املُختلفة؟ ناقش أفكارك مع رشيك أو مجموعة.

 ما هي مزايا وعيوب ُسبُل اقرتاض املال املُختلفة؟	 

إذا كنت مضطرًا القرتاض املال، فأي طريقة ستلجأ إليها أواًل؟	 

يف حال الشك بشأن الطريقة األنسب لك، كيف ستحصل عىل املُساعدة؟	 

مصدر هذه املعلومات هو الهيئة الكندية للمستهلك املايل.

توعية املشرتي

م العديد من املتاجر عروًضا بإعفاء من الفائدة، عندما تشرتي سلًعا باستخدام بطاقة  تُقدِّ

ائتامن التجزئة الخاصة باملتجر، وهذا نوع من أنواع معامالت "اشرتِ اآلن، وادفع الحًقا"، ولكن 

يف حال التعرثُّ يف سداد املبلغ املُستحق كاماًل بحلول تاريخ االستحقاق، ستتغري الفائدة منذ 

تاريخ الرشاء. 

يكون سعر الفائدة عىل بطاقات ائتامن التجزئة أعىل من ذلك الخاص بالبطاقات االئتامنية 

ل تكاليف أكرب. املرصفية، وهذا يعني أن هذا النوع من "الصفقات" قد يؤدي إىل أن تتحمَّ

نوع القرض

ض
قر

 ال
لفة

تك

بناًء على قرض بمبلغ ۳۰۰ دوالر، ومدتھ ۱٤ یوًما

$٥۰,۰۰

$٤۰,۰۰

$۳۰,۰۰

$۲۰,۰۰

$۱۰,۰۰

$۰,۰۰
$۱,۱٥

اقتراض من
خط ائتمان

حمایة السحب على المكشوف
على حساب بنكي

سلفة نقدیة
على بطاقة ائتمانیة

قرض یوم الدفع

$۲,٤۲ $٤,۱۳

$٥۰,۰۰

لنقارن تكلفة قرض يوم الدفع مع تلك الخاصة بأنواع القروض قصرية األجل األُخرى.
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كيف تعمل الفائدة؟

+

+

+

+

++

+

لنفرتض أنك تقرتض 100 دوالر. 

 .)APR( سعر الفائدة املفروض عليك هو 20% سنويًّا

يف حال عدم سداد املبلغ املُقرتَض يف موعده، ستضطر إىل سداد 20% إضافية، فضاًل عام تدين 

به بالفعل.

قد يستمر املبلغ الذي تدين به يف الزيادة إذا تأخرت عن السداد ألكرث من تاريخ استحقاق؛ 

ألنك ستدفع فائدة عىل املبلغ الذي تدين به بأكمله مبا يف ذلك الفائدة، وهذا ما يُطلق عليه 

اسم الفائدة املُركَّبة. 

ر يف السداد، وقد يتسبَّب هذا يف  لبعض البطاقات االئتامنية رشط دفع غرامات يف حال التأخَّ

زيادة معدل الفائدة املئوية السنوية، وعليه فستدفع فائدة أكرب من ذي قبل، وتُفرض -فيام 

يتعلق ببعض البطاقات األُخرى- مصاريف إدارية ورسوم سنوية؛ قد تزداد مديونيتك زيادة 

رسيعة جًدا. 

كل�ت خاصة باملال
APR هو اختصار ملعدل الفائدة املئوية السنوية، وهو معدل الفائدة 

املُفروض عىل القرض كل عام. 

$1$1$1$1
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النفقات غري املتوقَّعة

تعطِّل هاتف تنزن املحمول، وقد وجد متجراً سيقوم بإصالحه مقابل 60 دوالًرا، وهو بحاجة إىل هاتفه، 

ولكن ال يلك املال الالزم إلصالحه. وأحيانًا ما نقرتض جميًعا القليل من املال لتلبية احتياجاتنا.

د املبلغ يف غضون عام، فبإمكانه دفع مثن  كيف ُيكنه دفع مثن تصليح هاتفه؟ لنفرتض أنه سيُسدِّ

التصليح باستخدام بطاقة ائتامنية، أو قرض يوم الدفع، أو خط االئتامن، ولُنجِر بعض العمليات 

ر الطريقة األمثل لالقرتاض.  الحسابية الخاصة باملال؛ لنقرِّ

تكلفة اقرتاض 60 دوالًرا ملدة عام واحد:

قرض يوم الدفع: 25% + 10 دوالر مقابل رسوم الخدمة	 

حد االئتامن: %5	 

البطاقة االئتامنية: %20	 

$ 60.00       

%25            ×

$ 15.00       

$ 10.00          +

$ 25.00       

$ 60.00       

%20            ×

$ 12.00       

$ 0.00            +

$ 12.00       

$ 60.00       

%5            ×

$ 3.00         

$ 0.00           +

$ 3.00         

القرض:

الفائدة
)0.25 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ مصاريف إدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

القرض:

الفائدة
)0.20 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ مصاريف إدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

القرض:

الفائدة
)0.05 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ مصاريف إدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

قرض يوم الدفع

االئتامنية تكلفة االقرتاض:البطاقة 

خط االئتامن

$25 قرض يوم الدفع:  

حد االئتامن:    $3

$12 االئتامنية:   البطاقة 
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تخيِّل أنك تنام عىل مرتبة بها نتوءات كثرية، وترغب يف رشاء مرتبة جديدة مُتكِّنك من النوم براحة أكرب، 

ولكنك تنقصك السيولة النقدية الستبدالها يف الوقت الحايل. 

لنفرتض أن مثن املرتبة الجديدة 200 دوالر، فيُمكنك الدفع بواسطة قرض يوم الدفع، أو خط االئتامن، أو 

بطاقة ائتامنية. إذا كنت تُخطِّط لسداد القرض يف غضون عام، فكم تكلفة اقرتاض 200 دوالر لرشاء مرتبة؟

عندما تكون بحاجة إىل قرض، عليك دامئًا املقارنة بني تكلفة االقرتاض من أماكن ُمختلفة، 

وسيُساعدك إجراء العمليات الحسابية الخاصة باملال عىل التوفري مبا أنك اتخذت قراًرا ذكيًا.

عملية حسابية مالية: القروض قصرية األجل

ُيكنك التحقُّق من إجاباتك يف الصفحة 33.

$ 200.00    

%25            ×

       $    

$ 10.00          +

      $    

$ 200.00    

%20            ×

       $    

$ 0.00          +

      $    

$ 200.00    

%5            ×

       $    

$ 0.00          +

      $    

القرض:

الفائدة
)0.25 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ مصاريف إدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

القرض:

الفائدة
)0.20 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ مصاريف إدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

القرض:

الفائدة
)0.05 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ مصاريف إدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

أ. قرض يوم الدفع

تكلفة االقرتاض:ج. البطاقة االئتامنية

ب. خط االئتامن

قرض يوم الدفع:   

حد االئتامن:  

االئتامنية:    البطاقة 
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الُكتيِّب التدريبي رقم 3: اقرتاض املال

عملية حسابية مالية: الفائدة

البطاقة االئتامنية أ: سعر الفائدة 19%، ومن دون رسوم سنوية.

البطاقة االئتامنية ب: سعر الفائدة 12%، وبرسوم سنوية.

تخيِّل أنك تُخطِّط إلنفاق 500 دوالر لرشاء تذكرة طائرة، وترغب يف الحصول عىل بطاقة ائتامنية جديدة 

لدفع مثنها؛ ألنك ال متتلك النقد الكايف يف الوقت الحايل، وهذه حالة طارئة، وتُخطِّط لسداد الرصيد يف 

غضون عام.

فأي بطاقة ائتامنية ستكون الخيار األذىك لتدبري املال؟

البطاقة االئتامنية أ ذات سعر فائدة 19%، ومن دون رسوم سنوية؟

أم البطاقة االئتامنية بسعر فائدة 12% ورسوم سنوية 50 دوالًرا؟

لحساب الفائدة التي ستدفعها عن هذا العام، ارضب الرصيد يف سعر الفائدة، واكتب سعر الفائدة 

يف شكل رقم عرشي. عىل سبيل املثال: الرقم العرشي لنسبة 19% هو 0.19، و12% هو 0.12.

تلميح:

كل�ت خاصة باملال
الرصيد هو املبلغ املايل الذي تدين به للجهة املُصدرة 

االئتامنية. البطاقة 

الرصيد املدين

الرصيد املدين

الفائدة

الفائدة

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية  التكلفة 

السنوية  التكلفة 

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

$500

$500

$95 = )0.19 X $500(

$60 = )0.12 X $500(

$0

$50

$95

$110
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الُكتيِّب التدريبي رقم 3: اقرتاض املال

عملية حسابية مالية: الفائدة

مثال:

استعن بالعمليات الحسابية التي سبق أن أجريتها يف الصفحة 16؛ لحساب تكلفة اقرتاض مبالغ 

مالية ُمختلفة من بطاقات ائتامنية ُمختلفة، وتذكَّر أن تتحقَّق من أسعار الفائدة، وما إذا كانت هذه 

البطاقات تفرض رسوماً سنوية، فيُساعدك هذا عىل اختيار البطاقة االئتامنية املُناسبة لوضعك.

أي بطاقة أفضل لرصيد 1000 دوالر: هل البطاقة االئتامنية التي تفرض رسوًما سنوية، أم التي ال تفرضها؟

الرصيد

الرصيد

الفائدة

الفائدة

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية  التكلفة 

السنوية  التكلفة 

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

$1,000

$1,000

$190 = )0.19 X $1,000(

$120 = )0.12 X $1,000(

$0

$50

$190

$170

البطاقة االئتامنية ج: سعر الفائدة 19%، ومن دون رسوم سنوية.

البطاقة االئتامنية د: سعر الفائدة 12%، وبرسوم سنوية.
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بنفسك! بها  جرِّ

أي بطاقة أفضل لرصيد 350 دوالًرا: هل البطاقة االئتامنية التي تفرض رسوًما سنوية، أم التي ال تفرضها؟

أي بطاقة أفضل لرصيد 200 دوالر: هل البطاقة االئتامنية التي تفرض رسوًما سنوية، أم التي ال تفرضها؟

الرصيد

الرصيد

الرصيد

الرصيد

الفائدة

الفائدة

الفائدة

الفائدة

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية  التكلفة 

السنوية  التكلفة 

السنوية  التكلفة 

السنوية  التكلفة 

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

$350

$200

$350

$200

$ = )0.21 X $350(

$ = )0.22 X $200(

$ = )0.18 X $350(

$ = )0.12 X $200(

$0

$0

$25

$15

$

$

$

$

ُيكنك التحقُّق من إجاباتك يف الصفحة 33.

البطاقة االئتامنية هـ: سعر الفائدة 21%، ومن دون رسوم سنوية.

البطاقة االئتامنية ز: سعر الفائدة 22%، ومن دون رسوم سنوية.

البطاقة االئتامنية و: سعر الفائدة 18%، وبرسوم سنوية.

البطاقة االئتامنية ح: سعر الفائدة 12%، وبرسوم سنوية.
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لنتحدث عن األمر

تعاون مع رشيك أو مجموعة؛ لإلجابة عن هذه األسئلة:

هل الحصول عىل بطاقة ائتامنية أمر جيد؟ 	 

إذا كان كذلك، فام أفضل نوع من البطاقات االئتامنية؟ هل األمر ِسيّان بالنسبة إىل الجميع؟	 

إذا كان لديك بطاقة ائتامنية يف الوقت الحايل، هل هي أفضل بطاقة لك؟	 

أمامك خيارات، وعندما تقرر أي بطاقة ائتامنية أفضل لك، فسيُساعدك التفكري فيام ييل:

 أسعار الفائدة. تختلف أسعار الفائدة من بطاقة إىل أُخرى إىل حٍد كبري، فاختيار بطاقة بسعر . 1

فائدة أقل قد يوفِّر لك الكثري من املال.

 املصاريف اإلدارية والرسوم. لبعض البطاقات االئتامنية رسوم سنوية، فهل تُساعدك الرسوم . 2

السنوية عىل توفري املال مبا أن سعر الفائدة أقل؟

م بعض البطاقات االئتامنية مكافآت عند استخدام البطاقة، . 3  تكلفة برنامج املكافآت. تُقدِّ

فهل يتجاوز مبلغ املكافآت مبالغ الفائدة املُستحقة؟

نصيحة

مالية

هذا هو األهم بالنسبة إيلَّ عند اختيار بطاقة ائتامنية:

إذا كنت غري قادر عىل سداد رصيد بطاقتك االئتامنية، فتحقَّق من إمكانية التحويل إىل 

قرض شخيص، أو خط ائتامن بسعر فائدة أقل، وستدفع فائدة أقل عىل املال املدين.
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ابحث عن مربع املعلومات

احرص عىل معرفة الرسوم وسعر الفائدة قبل التوقيع عىل عقد بطاقة ائتامنية. 

من الطُرُق املُتاحة للحصول عىل هذه التفاصيل قراءة مربع املعلومات املوجود يف طلب 

الحصول عىل بطاقة ائتامنية، فاطَّلِع عىل منوذج مربع املعلومات هذا يف الصفحة التالية.

العقد املوقَّع هو وثيقة قانونية يرد بها االتفاق بينك وبني شخص أو جهة أُخرى، وتكون كل�ت خاصة باملال

مسؤواًل عام ورد يف العقد الذي وقَّعت عليه؛ لذا تأكَّد من فهمك التام ألحكام العقد.

 مربع املعلومات هي مساحة مربعة يف اتفاق بطاقتك االئتامنية، ويرد أيًضا عىل كشف 

الحساب أو الفاتورة التي تستلمها كل شهر، وهو ينحك تفاصيل ُمهمة عن بطاقتك االئتامنية.

لنتحدث عن األمر

تعاون مع رشيك أو مجموعة؛ لإلجابة عن هذه األسئلة:

 كيف ستترصَّف يف حال وجدت صعوبة يف قراءة العقد أو فهمه؟	 

لك مسؤول عن إصدار بطاقات ائتامنية "لحوح" لتوقيع العقد؟	  هل سبق وأن تعجَّ

م بطلب للحصول عىل بطاقة ائتامنية، فإنك توافق عىل جميع األحكام والرشوط؛  "عندما تتقدَّ

مبا يف ذلك أسعار الفائدة والرسوم. لذا اقرأ الطلب كاماًل بعناية قبل تقديه".

مصدر هذه املعلومات هو الهيئة الكندية للمستهلك املايل.
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منوذج مربع معلومات يف اتفاق بطاقة ائتامنية

الحد االئتامين املبديئ

سعر أو أسعار الفائدة السنوية

فرتة السامح املعفية من الفائدة

الفائدة تحديد 

5000 دوالر

ترسي أسعار الفائدة املذكور بداية من تاريخ تفعيل حسابك.

املعدل الرتويجي عىل عمليات الرشاء: 4.99% ألول ثالثة كشوف حساب شهرية.

 عمليات الرشاء: 19.75% بعد الفرتة الرتويجية

 السلف النقدية: %21.5

تحويالت الرصيد: %21.5

سيزيد سعر الفائدة إىل 24.75 يف كشف الحساب التايل يف الحاالت اآلتية:

ر يف السداد.  	 التأخُّ

 	 تخطِّي حّدك االئتامين.

 	 تقديم دفعة ُمعادة.

	 ُمخالفة أي من أحكام اتفاق حامل البطاقة.

21 يوًما

عندما تستخدم البطاقة إلجراء عمليات رشاء، فستستفيد من فرتة السامح املعفية من 

الرضائب ملدة 21 يوًما عىل األقل، وذلك يف حال تسديد الرصيد كاماًل بحلول تاريخ 

االستحقاق.

ال ُيكنك التمتُّع بفرتة معفية من الرضائب فيام يتعلق بالسلف النقدية أو تحويالت الرصيد.

يف حال فرض فائدة، فهي تُحسب وفًقا ملتوسط رصيدك اليومي، وتُضاف شهريًّا إىل حسابك 

يف اليوم األخري من دورة إصدار فاتورتك.

هذا الجدول مأخوذ من البطاقات االئتامنية: حقوق ومسؤوليات من جانب الهيئة الكندية للمستهلك املايل.
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نظِّم شؤونك املادية 

إن تسديد رصيد بطاقتك االئتامنية كاماًل كل شهر يوفِّر مالك، حيث أنك لن تكون ُمطالبًا بدفع رسوم 

فائدة، وينطبق األمر ذاته عىل الديون األُخرى مثل خط االئتامن، ويُساعدك تسديد املال املُقرتَض أيًضا 

عىل بناء تاريخ ائتامين جيد، وأن تحصل عىل تصنيف ائتامين أفضل. 

إذا مل تتمكَّن من دفع رصيد بطاقتك االئتامنية كاماًل كل شهر، فام زالت ُمطالبًا بدفع الحد األدىن 

للسداد؛ حفاظًا عىل سالمة تاريخك االئتامين، فإن خفض املبلغ الذي تدين به ولو عىل نحو بسيط، 

يوفَّر مالك مبا أنك ستدفع فائدة أقل.

كل�ت خاصة باملال
ح منط سدادك  التصنيف االئتامينالخاص بك هو رقم من 300 إىل 900، من شأنه أن يوضَّ

للقرض استناًدا إىل تاريخك االئتامين، وُيكن أن يُساعدك التصنيف االئتامين الجيد عىل 

الحصول عىل سعر فائدة أقل عندما تكون بحاجة إىل اقرتاض املال.
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الخطوة األوىل لتسديد الدين

م لك  إذا كنت تحاول تسديد دينك، فقد تجد صعوبة يف معرفة نقطة البداية، فها نحن نُقدِّ

اسرتاتيجيتني يكنك تجربتهام، وهل يبدو لك أن أي منهام قد يناسبك؟

خطة سعر الفائدة

اطَّلِع عىل أسعار الفائدة عىل قروضك املُختلفة، واعرث عىل القرض ذي سعر الفائدة األعىل؛ 

ده أواًل.  لتُسدَّ

د جميع ديونك،  ثم ابدأ يف تسديد الدين ذي ثاين أعىل سعر فائدة، واستمر عىل هذا املنوال إىل أن تُسدِّ

وقد تُعينك هذه الخطة عىل توفري أكرب قدر من املال مبرور الوقت.

خطة دفع املبالغ الصغرية أواًل

عليك معرفة حجم ديونك، والعثور عىل أصغر قرض، وتسديده أواًل. 

د جميع ديونك،  ثم البدء يف تسديد ثاين أصغر قرض، واالستمرار عىل هذا املنوال إىل أن تُسدِّ

وقد تُعينك هذه الخطة عىل أن تظل ُمتحمًسا؛ نظرًا ألنك تشهد سقوط عدد من ديونك.
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الدائنة الفائدةاملبلغ املدينالجهة  رسوم أُخرىسعر 

عليك أن تخطو الخطوة األوىل
ن جميع األموال التي اقرتضتها؛ مبا يف ذلك حجم ديونك وسعر الفائدة،   دوَّ

فأي منها عليك تسديده أواًل؟
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حامية أموالك

عندما تستخدم االئتامن والبطاقات االئتامنية، يتعني عليك أن تحرص عىل التأكَّد من عدم تعرُّضك 

للرسقة؛ نتيجة استخدام شخص آخر لبطاقاتك من أجل إجراء عمليات رشاء. 

ونذكر هنا بعض الخطوات التي ُيكنك اتخاذها لحامية أموالك. هل تستعني بأي منها؟

تحقَّق من كشف الحساب الشهري الخاص ببطاقتك االئتامنية؛ للتأكَّد من أنك جميع 

املعامالت قد متت من جانيك.

عليك تغطية لوحة املفاتيح بيديك أو جسمك عند إدخال كود الـPIN الخاص بك؛ 

ع عليه. لتتأكَّد من عدم إمكانية أي شخص االطالِّ

اخرت كود PIN يصُعب عىل أي شخص آخر تخمينه. 

ال تفصح عن كود الـPIN الخاص بك ألي شخص.

ال تخرب أي شخص ببيانات بطاقتك االئتامنية، سواء عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين.

تعرَّف عىل كيفية التواصل مع جهة إصدار بطاقتك االئتامنية يف أرسع وقت 

يف حال رسقة البطاقات، أو ُمالحظة معامالت مل تُجرها عند ُمراجعة كشف حسابك.

كل�ت خاصة باملال

PIN هو اختصار رقم التعريف الشخيص، وهذا هو الكود الذي 
تستخدمه يف ماكينات السحب اآليل، أو عند رشاء غرض ما من أحد املتاجر.
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ما أهمية االئتامن؟

دك تاريخك االئتامين مبعلومات عن كيفية استخدامك لالئتامن فيام مىض، وقد يُساعدك التاريخ  يزوِّ

االئتامين الجيد بشتى الطُّرُق. نذكر هنا أربع مجموعات ُيكنها استخدام تاريخك االئتامين:

 املُقرضون مثل البنوك ورشكات البطاقات االئتامنية؛ حيث ُيكنهم استخدامه إذا كانوا . 1

سيمنحونك قرًضا، أو بطاقة ائتامنية، أو رهًنا عقاريًّا.

أصحاب العقارات؛ حيث ُيكنهم استخدامه التخاذ قرار بشأن تأجريك شقة.. 2

رشكات التأمني التي قد تستخدمه لتُقرِّر تقديم عرض تأمني عىل سيارتك أو منزلك.. 3

أصحاب العمل الذين قد يحتاجون إليه الختيارك للتعيني بوظيفة أو استبعادك.. 4

هل تعتقد أن أي من هذه املجموعات سيطَّلِع عىل تاريخك االئتامين قريبًا؟

كل�ت خاصة باملال
االحتيال باستخدام البطاقة االئتامنية هو أن يرسق شخص ما بطاقتك 

االئتامنية، أو يصل إىل معلوماتك الشخصية، ويستخدم البطاقة إلنفاق أموالك. 

لنتحدث عن األمر

تعاون مع رشيك أو مجموعة؛ لإلجابة عن هذه األسئلة:

هل سبق وكنت ضحية لعملية احتيال باستخدام البطاقة االئتامنية؟	 

 إن كان ذلك صحيًحا، فاحِك لنا ماذا حدث؟ كيف عرف أحد األشخاص بياناتك الشخصية، 	 

أو رسق بطاقتك االئتامنية؟

هل اتخذت أي خطوات ُمغايرة اآلن لحامية أموالك؟	 
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نصائح لبناء تاريخ ائتامين جيد

 استخدم االئتامن.

ال ُيكنك بناء تاريخ ائتامين من دون استخدام االئتامن، ليس عليك إال التأكُّد من اتباع هذه النصائح 

عند استخدامه لبناء تاريخ ائتامين جيد.

د فواتريك يف موعدها.   سدِّ

ر يف السداد تاريخك االئتامين، فتتبَّع تواريخ استحقاق الدفع، ودبِّر أموالك؛ لتتمكَّن من  يرض التأخُّ

سداد فواتريك يف موعدها.

د رصيدك كاماًل   سدِّ

إنها طريقة جيدة إلحكام السيطرة عىل ديونك؛ وإذا تعرست يف دفع رصيدك كاماًل، فادفع قدر 

املُستطاع بحلول تاريخ االستحقاق، وحاول أن تدفع الحد األدىن للسداد عىل األقل.

د ديونك يف أرسع وقت ُممكن   سدِّ

ستُكلفك الديون املُمتدة لفرتة طويلة الكثري من املال بسبب الفائدة، وقد يصعب عليك تدبُّر أمرها.

 راقب حّدك االئتامين 

حاول أن تحافظ عىل كون رصيدك أقل بكثري من حّدك االئتامين.

كل�ت خاصة باملال
للبطاقات االئتامنية وحدود االئتامن حد أقىص للمبلغ الذي ُيكنه اقرتاضه، وإجاميل 

املبلغ الذي بإمكانك اقرتاضه من جهة اإلقراض هو الحّد االئتامينالخاص بك.
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لنتحدث عن األمر

ث مع رشيك أو مجموعة عن كيفية معالجة  أحيانًا ما يغمرك الشعور بالضيق بسبب الديون؛ لذا تحدَّ

هذا األمر. 

كيف تترصف يف حال الشعور بالضيق الشديد؟	 

ما أنواع املُساعدة املُتاحة أمامك؟	 

إن خدمات تقديم االستشارات االئتامنية غري الربحية هي منظامت تُساعد األشخاص عىل تدبري أمور 

ديونهم من دون مقابل، فاحصل عىل بيانات التواصل مع خدمات تقديم االستشارات االئتامنية غري 

الربحية يف منطقتك.

كل�ت خاصة باملال

نصيحة

مالية

الدائن هو الشخص أو الجهة التي تقرضك املال؛ مثل البنك، أو رشكة البطاقات االئتامنية.

االستشارات االئتامنية قد تعينك عىل تدبري أمر ديونك يف حال تراكمها؛ وهذا قد يفيدك 

بجانب التواصل مع الدائنني لخفض أسعار الفائدة وغرامات التأخري.

تواصل مع الدائن إن تعرست يف دفع فاتورتك، وارشح موقفك، وغالبًا ما ستجد تعاونًا من 

جانبه لوضع خطة للسداد، وهذا قد يُسهِّل عليك تسديد ديونك.
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كيف تكتسب املزيد من املعلومات

هل استفدت من هذا الُكتيِّب التدريبي مبعلومة قد تُغريِّ كيفية استخدامك للبطاقة االئتامنية؟ 

هل تشعر بأنك قادر عىل اتخاذ قرارات أفضل فيام يتعلق باالقرتاض؟ ماذا تود أن تعرف أيًضا؟

مة من الحكومة الكندية،  "Managing debt" )إدارة الديون( هي أداة عىل اإلنرتنت ُمقدَّ
من شأنها ُمساعدتك عىل فهم طبيعة ديونك، وكيفية سدادها. ألِق نظرة عليها يف املوقع اإللكرتوين: 

www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/services/debt.html

ن االستشارات االئتامنية الكندية قامئة بهيئات تقديم االستشارات االئتامنية غري الربحية يف  تتضمَّ

 األحياء يف جميع أنحاء كندا: 

https://creditcounsellingcanada.ca/

اجتمع مع عائلتك ملُناقشة ُسبُل ادخار األموال، والحّد من ديونك؛ وعندما تُحقِّق األرُسة 

هدفًا من األهداف؛ مثل تسديد أحد الديون، فاحتفل احتفااًل مرًحا بتكلفة معقولة.

تحدي املال
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 .Money Matters لقد أكملت الُكتيِّب التدريبي القرتاض املال بربنامج 

تعرَّفت عىل: 

ُسبُل اقرتاض املال املُختلفة.	 

كيفية حساب الفائدة.	 

االئتامنية	  بالبطاقات  املُتعلقة  التفاصيل 

ما أهمية إدارة ديونك، وبناء تاريخ ائتامين جيد.	 

والتعهد هو وعد جاد أمام نفسك أو آخرين.

تعهدي

خطة العمل الخاصة يب

تهانينا

كل�ت خاصة باملال

بالنسبة إىل النشاط األخري، نتمنى أن تقطع عىل نفسك تعهًدا،

وقد يكون التعهد بينك وبني نفسك، أو ُيكن لك ُمشاركته مع الغري. 

أحيانًا ما يستلزم التعهد وضع خطة عمل، وهي قامئة خطوات عليك اتخاذها لتحقيق تعهدك.

أتعهد بأن أترصف بناًء عىل ما عرفته مؤخرًا عن االقرتاض واالئتامن:

ما اإلجراءات التي عيلَّ اتخاذها أواًل؟

َمن سيُقِّدم يل الدعم؟

قات والعقبات؟ كيف سأتغلَّب عىل املُعوِّ
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APR

الرصيد

النقدية السلفة 

العقد

االئتامن

االئتامنية البطاقة 

االئتامين املستشار 

االحتيال االئتامين

التاريخ االئتامين

الحد االئتامين

هو معدل الفائدة املُفروض عىل القرض كل عام. اختصار ملعدل الفائدة املئوية السنوية.

كل�ت خاصة باملال

املال الذي تدين به عىل قرض أو بطاقة ائتامنية، وهو ما يُطلق أيًضا عىل املال الذي 

بحوزتك يف حساب شخيص جاٍر أو توفري.

قرض تحصل عليه من متجر نقدي، أو ُمقرِض بنظام قرض يوم الدفع، أو بواسطة 

االئتامنية. بطاقتك 

وثيقة قانونية يرد بها االتفاق بينك وبني شخص أو جهة أُخرى.

الرشاء اآلن والدفع الحًقا، وعادة ما تدفع رسوًما مقابل استخداًما لالئتامن، وتشمل هذه 

الرسوم الفائدة، وغالبًا مصاريف الخدمة.

بطاقة تسمح لك برشاء السلع اآلن، ودفع مثنها الحًقا، وعادة ما يكون ذلك مقابل رسوم.

شخص بإمكانه تقديم املُساعدة لك بشأن إدارة ديونك. 

أن يرسق شخص ما بطاقتك االئتامنية، أو يصل إىل معلوماتك الشخصية، 

ويستخدم البطاقة من دون إذنك.

معلومات عن الجهة التي اقرتضت املال منها، والوقت الذي احتجت إليه 

لسداد املال املُقرتَض.

وإجاميل املبلغ الذي بإمكانك اقرتاضه من جهة اإلقراض. للبطاقات االئتامنية وحدود 

االئتامن حد أقىص للمبلغ الذي ُيكنه اقرتاضه.
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االئتامين التقرير 

االئتامين التصنيف 

الدائن

الدين

املعلومات مربع 

الفائدة

القرض

الحد األدىن للسداد

خطة السداد

PIN

دت املبلغ  تقرير عن تاريخك االئتامين يرد فيه الجهة املُقرِضة، وما إذا كنت قد سدَّ

يف املوعد املحدد أم ال.

هو تصنيف يفرتض منط سدادك للقرض استناًدا إىل تاريخك االئتامين.

الشخص أو الجهة التي تقرضك املال.

ده. عادة ما يشمل مبلغ الدين املبلغ الذي  املال الذي اقرتضته، وعليك أن تُسدِّ

اقرتضته، باإلضافة إىل الفائدة.

مساحة مربعة يف العقود، أو الفواتري، أو كشوف الحساب الخاصة بها، ويرد بها 

بيانات ُمهمة؛ مثل نسبة الفائدة التي عليك دفعها.

رسوم يدفعها شخص ما القرتاض املال، فعندما تحصل عىل قرض، أو تستخدم 

د املبلغ الذي اقرتضته، باإلضافة إىل الفائدة، عادة ما يُشار  االئتامن، عليك أن تُسدِّ

إىل مبلغ الفائدة بنسبة مئوية من املال الذي اقرتضته.

مال اقرتضته ووافقت عىل سداده بحلول تاريخ استحقاق معني، وعادة ما تُفرض 

رسوم أو فائدة.

أدىن مبلغ يتعني عليك دفعه لسداد فاتورة البطاقة االئتامنية كل شهر.

ن معلومات عن مواعيد السداد،  جدول زمني خاص بسداد ديونك، وقد يتضمَّ

واملبالغ الذي يتعني عليك دفعها.

رقم رسّي تستخدمه مع بطاقة االئتامن أو بطاقة الخصم املبارش. اختصار رقم 

الشخيص التعريف 
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اإلجابات: صفحة 15

الصفحة 18

ما البطاقة األفضل؟ البطاقة املعفية من الرسوم السنوية

ما البطاقة األفضل؟ البطاقة ذات الرسوم السنوية

ج. البطاقة االئتامنية

ب. خط االئتامنأ. قرض يوم الدفع

$ 200.00    

%25            ×

$ 50.00

$ 10.00          +

$ 60.00

$ 200.00    

%20            ×

$ 40.00

$ 0.00          +

$ 40.00

$ 200.00    

%5            ×

$ 10.00

$ 0.00          +

$ 10.00

القرض:

الفائدة
)0.25 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ املصاريف اإلدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

القرض:

الفائدة
)0.20 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ املصاريف اإلدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

القرض:

الفائدة
)0.05 عىل آلتك الحاسبة(

إجاميل الفائدة:

+ املصاريف اإلدارية:

إجاميل تكلفة القرض:   

الرصيد

الرصيد

الرصيد

الرصيد

الفائدة

الفائدة

الفائدة

الفائدة

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية الرسوم 

السنوية  التكلفة 

السنوية  التكلفة 

السنوية  التكلفة 

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

)من دون الرصيد(

$350

$200

$350

$200

$73.50 = )0.21 X $350(

$44.00 = )0.22 X $200(

$63.00 = )0.18 X $350(

$24.00 = )0.12 X $200(

$0

$0

$25

$15

$73.50

$44.00

$88.00

$39.00

البطاقة االئتامنية هـ:

البطاقة االئتامنية ز:

البطاقة االئتامنية و:

البطاقة االئتامنية ح:



س الراعي املؤسِّ

شكًرا لك!

شكرًا لك الستكاملك الُكتيِّب التدريبي رقم 3 الخاص بربنامج Money Matters الذي صممناه 

ملُساعدتك عىل ُحسن تدبري أموالك.

لقد خطوت خطوة ُمهمة يف مسرية تحسني اعتنائك بنفسك؛ من خالل تحسني تدبريك ألموالك، 

وهذا ما يُعرف باسم التثقيف املايل.

نتمنى أن تكون قد استفدت باكتساب معلومات ُيكنك تطبيقها عمليًّا، ونأمل أيًضا أن تشعر براحة أكرب عند 

د الخيار املايل األنسب لك. هك إىل البنك أو أي مؤسسة مالية أُخرى؛ لتطرح أسئلة، وتحصل عىل نصائح، وتُحدِّ توجُّ

سُيسعدنا معرفة رأيك يف هذا الكُتيِّب التدريبي!

يُرجى تخصيص بعض الوقت مللء استامرة تقييم الُكتيِّب التدريبي. 

فهذا سيُساعدنا عىل تطوير الورشة، وإدخال التغيريات التي تحتاج إليها.


