
 الوحدة الثانية:
كيفية بناء االئتمان في كندا

للوافدين الجدد والحاصلين على الجنسية الكندية حديثًا

كتاب تدريبات الطالب



مرحبًا بكم!
تدور ورشة العمل هذه حول االئتمان.

االئتمان هو شراء شيء ما اآلن ودفع ثمنه الحقًا.

يمكن االستفادة من االئتمان في مساعدتنا على إدارة أموالنا. ولكنه يمكن أيضًا أن يوقعنا في 
مشكالت. إذا كنت تستخدم االئتمان، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية عمله.

في ورشة العمل هذه ، سوف:

تتعلم كيف يمكن أن يعمل االئتمان لصالحك	 

تحصل على نصائح بشأن بناء ائتمان جيد	 

اكتشاف وسائل اقتراض األموال في كندا	 

إننا نرغب في أن تشعر بالثقة في اتخاذ الخطوات التالية المناسبة لك وألسرتك. 

لنبدأ!

 بالتعاون مع شركة شركاء التعلم العالمية
 www.globallearningpartners.com 

تتقدم شركة ABC Life Literacy Canada بوافر الشكر لمجموعة بنوك تورونتو 
.Money Matters الراعي المؤسس على دعمها السخي لبرنامج )TD( دومينيون 

ُطبع في كندا )2015(

شكر تقدير



كتاب تدريبات الطالب
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 اتبع حركة أموالكالنشاط 1
اختبار للتقييم الذاتي

ما يجب عليك القيام به؟

قم بالتأشير على العبارة األكثر انطباقًا عليك.	 

فكر في أموالك واحتياجاتك وحياتك.	 

هل سبق واستخدمت خدمة االئتمان؟	 

هل كنت تواجه صعوبة )أو ال زلت تواجه صعوبة( في تسديد مديونياتك؟	 

ال أقوم بشراء أي شيء عن طريق االئتمان.

أقوم باالقتراض ولكنني دائمًا أسدد مدفوعاتي في أوقاتها المحددة.

أشعر بالقلق بشأن ديوني. ال أستطيع النوم وأشعر بالقلق حيال ذلك.

ال ينطبق علي أي شيء مما سبق. وهذا هو موقفي.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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مناقشة جماعيةالنشاط 2
هل تعتبر الديون أمرًا سيئًا؟ هل يعتبر االئتمان أمرًا سيئًا؟

هل يوجد ما يسمى بديون جيدة وائتمان جيد؟

ماذا يعني استخدام االئتمان لصالحك؟

فكر في دخلك. ماذا عن نفقاتك؟                                                
هل تنفق أكثر من دخلك؟

هل تعادل هذا الفارق من خالل اللجوء لالقتراض؟                      
هل لديك خطة لسداد مديونياتك؟

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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ما هو موقفي؟النشاط 3
اقرأ العبارات أدناه ثم ضع دائرة حول اإلجابة التي تناسبك. 

ال توجد هنا إجابات صحيحة أو خاطئة- إنها جميعًا تتعلق 
بك وبحياتك.

ال أعرف ال نعم

أسدد فواتيري في الوقت المحدد.. 1

أتعامل بحرص مع إجمالي مديونياتي.. 2

أعرف ماذا يحدث إذا تأخرت في سداد األموال التي . 3
اقترضتها.

لقد طلبت الحصول على تقريري االئتماني في كندا.. 4

أتجنب استخدام أنواع االئتمان التي تفرض رسومًا وفوائد . 5
باهظة.

أمتلك بطاقة ائتمان لبناء تاريخ ائتماني جيد.. 6

لقد حضرت مقابلة مجانية لدى شركة استشارات ائتمانية . 7
غير هادفة للربح.

أمتلك خطة لسداد مديونياتي.. 8

لقد تحدثت مع أسرتي بشأن بناء االئتمان الخاص بنا . 9
وحمايته.

موقفيالعبارة

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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لماذا يعد االئتمان أمرًا هامًاالنشاط 4
يقدم تاريخك االئتماني لآلخرين تعامالتك االئتمانية السابقة في كندا. 
وهناك العديد من الفوائد من امتالكك تاريخ ائتماني جيد. وفيما يلي 

أربع حاالت يمكن فيها استخدام تاريخك االئتماني.

يمكن أن يؤثر تاريخك االئتماني أيضًا على المبلغ المالي الذي تقترضه، 
أو نسب الفوائد أو الرسوم التي سيتعين عليك دفعها. كلما كان تصنيفك 

االئتماني أفضل، تفتحت أمامك المزيد من الخيارات- وقلت نسب  الفوائد 
التي ستدفعها.

من سيهتم بتاريخك االئتماني في المستقبل القريب؟

 المقرضون قد يستخدمونه التخاذ قرارهم بشأن منحك القروض أو . 1
إصدار بطاقة ائتمانية لك أو منحك رهنًا عقاريًا. 

 أصحاب العقارات قد يستخدمونه التخاذ قرارهم بشأن السماح لك . 2
بتأجير شقة لديهم.

 شركات التأمين قد تستخدمه التخاذ قرارها بشأن التأمين عليك. . 3

 أصحاب األعمال قد يستخدمونه التخاذ قرارهم بشأن السماح لك . 4
بالعمل لديهم.

أصحاب العقارات  المقرضون    

أصحاب األعمال شركات التأمين   

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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تقارير االئتمان ودرجاته

االئتمانية التقارير 

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان تاريخك االئتماني جيدًا أم سيئًا؟ يمكنك 
طلب االطالع على تقريرك االئتماني أو درجتك االئتمانية.

في كندا، يمتلك كل فرد تقريرا ائتمانيا. يصف التقرير تاريخك االئتماني- 
اي تعامالتك االئتمانية خالل إقامتك في كندا. 

التقرير االئتماني هو تقرير يصف تاريخك االئتماني- أي 
تعامالتك االئتمانية خالل إقامتك في كندا.

ال يؤثر تاريخك االئتماني في أية دولة على تاريخك االئتماني في كندا. 
إذا لم تكن قد مكثت في كندا لفترة طويلة، فقد ال يحتوي تقريرك 
االئتماني على الكثير من المعلومات. ولكن في كل مرة تستخدم 

االئتمان في كندا، ستتم إضافة هذه المعلومة إلى تقريرك االئتماني.  
وفيه سيتم إدراج جميع أنواع االئتمان التي استخدمتها. على سبيل 

المثال، قد يتم إدراج بطاقات االئتمان أو بطاقات المتاجر الكبيرة أو 
القروض االستهالكية.  

يمكنك الحصول على نسخة مجانية من تقريرك االئتماني عن طريق 
االتصال بمكتب للمعلومات االئتمانية مثل اكويسفاكس أو ترانسيونيون.

من المفيد لمعظمنا االطالع على تقاريرنا االئتمانية مرة واحدة سنويًا 
على األقل حتى يتسنى لنا اكتشاف أخطائنا ومعرفة ما سيقرؤه 

اآلخرون عنا.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:

النشاط 5
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يتبع: تقارير االئتمان ودرجاته النشاط 5
درجة االئتمان

في كندا، لكل فرد درجة ائتمانية.  وهو رقم يتراوح بين 300 و900. كلما 
كان تاريخك االئتماني أفضل، حصلت على درجة ائتمانية أعلى. تكون 

الدرجة العالية دلياًل أمام المقرضين المحتملين على أنك “شخص موثوق به”- 
وأنه من المرجح أن تسدد ديونك على النحو المتفق عليه. 

لن ُتذكر درجتك في تقريرك االئتماني المجاني المعتاد. ولكن يمكنك االطالع 
على درجتك االئتمانية من خالل دفع رسوم إلى مكتب المعلومات االئتمانية.

 تذكر أن تقريرك االئتماني يجب أن يكون مجانيًا!
يمكنك الحصول على نسخة واحدة مجانية سنويا.

ولكن يجب عليك سداد بعض الرسوم لالطالع على درجتك االئتمانية.

 احصل على نسختك
يمكنك الحصول على نسخة مجانية من تقريرك االئتماني 

عن طريق االتصال بمكتب للمعلومات االئتمانية مثل 
 إكويسفاكس أو ترانسيونيون.

 www.equifax.ca     www.transunion.ca

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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نصائح لبناء تاريخ ائتماني جيدالنشاط 6
  استخدم االئتمان. . 1

ال يمكنك بناء تاريخ ائتماني دون استخدام االئتمان. فقط تأكد من اتباع النصائح 
األخرى عند استخدامه، حتى يصبح تاريخك االئتماني الذي تبنيه جيّدا. 

  سداد الفواتير في الوقت المحدد. . 2
ُيضعف تأخرك في السداد من تاريخك االئتماني. تتّبع تواريخ استحقاقاتك وأدر 

أموالك حتى تتمكن من دفع كل الفواتير في الوقت المحدد.

  سداد أرصدتك بالكامل. . 3
تمثل هذه النصيحة طريقة جيدة لمساعدتك في السيطرة على ديونك. إذا لم 

تستطع سداد مديونياتك بالكامل، سدد ما يمكنك سداده، مع السداد في الوقت 
المحدد. تأكد من سداد الحد األدنى المطلوب على األقل.

  سداد ديونك بأسرع وقت ممكن. . 4
سيفرض عليك عدم سداد مديونياتك لفترة طويلة الكثير من الفوائد وسيكون من 

الصعب السيطرة على األمر. 

  البقاء ضمن حد االئتمان الخاص بك. . 5
حاول الحفاظ على أرصدتك دون مستوى حد االئتمان الخاص بك بشكل كبير.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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وسائل االقتراضالنشاط 7

قرض يوم الدفع

اشتر اآلن، وادفع 
الحقًا

المنتهي  التأجير 
بالتملك

اإليجار

بطاقة االئتمان 
المصرفية

بطاقة ائتمان متاجر 
التجزئة

متجر الرهونات

هو قرض قصير المدى يتم 
أخذه من أحد متاجر منح 

القروض النقدية.

هو عرض تقدمه المتاجر عندما 
تحصل على السلعة اآلن، وتوافق 
على دفع المبلغ بالكامل في وقت 

استحقاقه.

وفيه تقوم باستئجار أحد 
المنتجات. وبعد انتهاء فترة 

السداد، ستتملك هذا المنتج أو قد 
تقوم بشرائه. ولن تمتلك هذا 
المنتج طوال فترة استئجاره.

وفيه تقوم باستئجار أحد المنتجات 
لفترة معينة مع عدم تملكه.

هي بطاقة ائتمان تصدر من أحد 
البنوك أو غيرها من المؤسسات 

المالية.

هي بطاقة ائتمان يتم الحصول 
عليها من متجر للتجزئة.

هو مكان تحصل منه على قرض 
عن طريق تقديم أحد ممتلكاتك 

كرهن.

تكون الرسوم عالية. إذا لم يتم سداد 
القرض في وقته المحدد، ستزيد نسبة 

الفوائد زيادة كبيرة.

إذا لم تسدد المبلغ في وقته المحدد، غالبًا 
ما سُتفرض عليك نسبة فائدة عالية تبدأ من 

تاريخ حصولك على السلعة. وأحيانًا ما 
تكون هناك رسوم إدارية.

سينتهي بك األمر إلى دفع مبالغ أكبر 
بكثير من تلك التي كنت ستدفعها إذا 

اشتريت هذا المنتج من البداية.

وفي نهاية فترة اإليجار، قد تكون هناك 
تكاليف خفية مثل تكاليف “اإلهالك” في 

حالة السيارات.

قد تختلف فيها نسب الفائدة والرسوم. 
وتوجد بطاقات ائتمان بنسبة فائدة 

غالبًا ما تكون نسبة الفائدة عليها أعلى 
كثيرًا من بطاقة االئتمان المصرفية.

إذا لم تقم بسداد القرض في وقته المحدد، 
سيحتفظ متجر الرهونات بالرهن الذي 

قدمته.

مالحظات ماليةما المقصود بهنوع االقتراض
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المزيد من وسائل االقتراض

االئتمانية  التسهيالت 

قرض نقدي على بطاقة 
المصرفية االئتمان 

السحب على المكشوف 

بطاقة ائتمان مؤمنة

الرهن العقاري

القرض الطالبي

القرض الشخصي

هو قرض ُيمكِّنك من اقتراض 
األموال عندما تحتاجها. ويجب 

أن يحصل هذا القرض على 
موافقة مسبقة.

وفيه يمكنك الحصول على قرض 
نقدي على بطاقتك االئتمانية.

يسمح لك بسحب أموال أكثر مما 
تمتلك في حسابك البنكي.

هي بطاقة ائتمان تتطلب منك 
ترك وديعة لدى البنك. ال يختلف 

حدك االئتماني عن المبلغ الذي 
أودعته للحصول على البطاقة.

هو قرض شخصي لشراء منزل. 
وغالبًا ما يعتبر هذا الدين دينًا 

“جيدًا”.

هو قرض حكومي للمساعدة في 
سداد الرسوم الدراسية والتكاليف 

األخرى. وغالبًا ما يعتبر هذا 
الدين دينًا “جيّدا”.

هو قرض يتم منحه لالستخدام 
الشخصي وليس التجاري. ويسمى 

أيضًا القرض االستهالكي.

غالبًا ما تقل نسبة الفائدة عليه عن نسبة 
الفائدة على بطاقة االئتمان أو أنواع 

االقتراض األخرى.

برغم أنه غالبًا ما ُتفرض عليك نسبة فائدة 
أعلى من تلك التي ُتفرض عند استخدام 

التسهيالت االئتمانية، إال أن المبلغ يكون 
أقل من قرض يوم الدفع.

تقوم بسداد فائدة على المبلغ الذي اقترضته 
حتى تسدد المبلغ كاماًل في حسابك 

باإلضافة إلى الرسوم.  تكون تكلفته أقل 
من تكلفة قرض يوم الدفع. هناك حد زمني 
للسحب من حسابك على المكشوف، والذي  

يؤثر تخطيه على تاريخك االئتماني.

يسمح لك هذا النوع من البطاقات ببناء 
ائتمانك بشكل آمن.

تختلف نسب الفائدة عليه. وإذا لم تستطع 
سداد مديونياتك، فقد تخسر منزلك.

تكون نسبة الفائدة عليه منخفضة. وتقوم 
بسداد القرض في وقت محدد بعد االنتهاء 

من الدراسة.

تختلف نسب الفائدة وفقًا لتاريخك االئتماني 
والشيء الذي تقترض المال من أجله.

مالحظات ماليةما المقصود بهنوع االقتراض
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مناقشة جماعيةالنشاط 8

مقارنة تكاليف قرض يوم الدفع بأنواع أخرى من القروض 
قصيرة األجل

ما هي األمور الجيدة والسيئة المتعلقة بالوسائل المختلفة لالقتراض؟

إذا اضُطررت إلى اقتراض األموال، ماذا يعني لك هذا القدر الكبير 
من المال؟

مصدر الرسم البياني: الهيئة الكندية للمستهلك المالي

كثيرًا ما توفر المتاجر معامالت شرائية بدون فوائد باستخدام 
بطاقة ائتمان التجزئة الخاصة بالمتجر. ولكن إذا لم تسدد األموال 

التي اقترضتها بالكامل بحلول الوقت الذي تنتهي فيه الفترة 
المعفاة من الفوائد، سُتفرض عليك فوائد بدءًا من تاريخ الشراء. 

وأحيانًا قد يفرض المتجر رسومًا إدارية أيضًا.

ونظرًا ألن نسبة الفائدة المفروضة على بطاقات المتاجر تكون 
أعلى من تلك المفروضة على بطاقات االئتمان المصرفية، فقد 

يؤدي هذا األمر إلى تحملك الكثير من التكاليف.

بناء على قرض تم الحصول عليه لمدة 14 يومًا

ض
قر

 ال
فة

تكل

نوع القرض

الحصول على مبلغ قرض على الراتب
نقدي مقدم من خالل 

بطاقة إئتمان

حماية السحب على 
 المكشوف على 
حساب مصرفي

االقتراض من خط 
أئتمان

المشتري توعية 
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حماية أموالكالنشاط 9
هل…

تقوم بمراجعة كشوف حساب بطاقة االئتمان الشهرية للتأكد من 
أنك من قام بجميع المعامالت؟

تقوم بتغطية لوحة المفاتيح بيدك أو جسمك للتأكد من عدم اطالع 
أي شخص على رقم التعريف الشخصي PIN عند إدخاله؟

تختار رقم التعريف الشخصي PIN بحيث يصعب على أي 
شخص تخمينه وتحتفظ به في سرية؟

ترفض إعطاء معلومات بطاقتك االئتمانية عبر الهاتف أو البريد 
اإللكتروني؟

تعرف كيفية التواصل مع الجهة التي أصدرت بطاقتك االئتمانية 
على الفور في حالة سرقة البطاقة أو في حالة اكتشافك لمعامالت 

لم تقم بها بنفسك؟

هل وقعت ضحية لعملية سرقة واحتيال باستخدام بطاقة االئتمان سابقًا؟

إذا كان األمر كذلك، كيف تمت سرقة معلوماتك الشخصية أو بطاقتك االئتمانية؟

هل تمكنت من منع عملية االحتيال؟

“تحدث عملية االحتيال باستخدام بطاقات االئتمان عندما يقوم شخص 
ما بسرقة بطاقتك االئتمانية أو معلومات البطاقة االئتمانية أو رقم 

التعريف الشخصي PIN واستخدامه دون إذن منك إلجراء عمليات 
شراء من المتاجر أو عن طريق اإلنترنت أو عبر الهاتف أو سحب 

 أموال من ماكينة الصراف اآللي. 
الهيئة الكندية للمستهلك المالي

PIN هو اختصار لعبارة رقم التعريف الشخصي.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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عالمات تشير إلى كبر حجم ديونكالنشاط 10

مناقشة جماعية

ضع إشارة على العبارات التي تنطبق عليك.

استخدم بطاقتي االئتمانية في شراء بعض المشتريات البسيطة.

بطاقتي االئتمانية قد بلغت “الحد األقصى” أو أوشكت على بلوغه. 

اقترض لتسديد ديون بطاقتي االئتمانية وغيرها من الديون.

أتهرب من الدفع.

أستخدم قروض يوم الدفع لتدبير أموري.

إن ما يتبقى معي بعد سداد ديوني قد ال يكفي لمصاريف الطعام والشراب.

إذا احتجت نقودًا إضافية لمواجهة أي حالة طوارئ، أجد صعوبة في 
الحصول عليها.

أشعر بالقلق بشأن ديوني. ال يمكنني أن أنام وأشعر بالقلق حيال ذلك.

في حالة انطباق عبارة واحدة أو أكثر من العبارات المذكورة أعاله عليك، 
فإن ديونك تكون عالية جدًا. ماذا يمكنك أن تفعل؟ ما هي المساعدة المتوفرة؟

حاول العثور على معلومات االتصال لخدمة استشارات ائتمانية غير هادفة 
للربح في محيطك.

تلميح عن 
المال

الدائن هو الشخص أو جهة العمل التي أقرضتك المال.

توفر لك خدمة االستشارات االئتمانية المساعدة عندما تكون 
مديونياتك أكبر من قدرتك على السداد. وقد تشمل هذه المساعدة 

االتصال بالدائنين لتقليل نسب الفائدة والرسوم المتأخرة.

إذا لم تتمكن من دفع فواتيرك، اتصل بالدائنين واشرح لهم 
الوضع. في معظم الحاالت، سيقومون بحل المشكلة عن طريق 

إعداد خطة دفع تسهل عليك تسديد مديونياتك.
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حل مشكالتك الماليةالنشاط 11

اتخاذ الخطوة األولى

جرب هذا األمر

إن سداد مديونية بطاقة االئتمان بالكامل كل شهر، أو التخلص من الديون 
تمامًا، يوفر عليك أموالك ألنك ال تسدد رسوم فائدة، كما أنك تبني تاريخًا 

ائتمانيًا جيدًا. إذا لم تستطع تسديد مديونية بطاقة االئتمان كاملة، سيظل 
عليك سداد الحد األدنى من المدفوعات للحفاظ على تاريخ ائتماني قوي.

إن تقليل مبلغ الدين، ولو قلياًل، يوفر عليك المال ألنك تسدد أقل رسوم 
فائدة.

سدد ديونك أواًل بأعلى نسبة فائدة. ثم جدول ديونك بثاني أعلى نسبة 
فائدة....وهكذا.

هذا أفضل ترتيب بالنسبة لي لسداد مديونياتي، وبالتالي أستطيع توفير 
أكبر قدر من المال:

1 .

2 .

3 .

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:



14

كتاب تدريبات الطالب

إجراء الحساب الماليالنشاط 12
هل تعرف نسبة الفائدة السنوية المئوية )APR( على بطاقتك االئتمانية أو 

مديونياتك؟

ما هي نسبة الفائدة التي تدفعها شهريًا بشكل عام؟ 

إذا كنت ال تعرف، كيف يمكنك معرفة ذلك؟

“لنفترض أن لديك رصيدًا في بطاقة االئتمان يبلغ 3000 
دوالر ويتم تحصيل فائدة قدرها 14.98%، وتقوم بسداد %2 
كحد أدنى شهريًا. بعد مرور 26 عامًا من سداد الحد األدنى 

 سيكون إجمالي المبلغ المتراكم 7440 دوالر”.
جيل فاز أوكسليد، مؤلفة كتاب الماليات السهلة

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:

الحد األدنى للدفع هو أقل مبلغ ُيطلب منك تسديده على 
فاتورة بطاقة االئتمان.
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ما هي األمور التي تهمك؟النشاط 13
هل امتالك بطاقة ائتمان يصب في مصلحتك؟ وإذا كان األمر كذلك، فأي 

نوع من البطاقات ستختار؟ إذا كنت تمتلك بطاقة ائتمان في الوقت الحالي، 
هل هذا النوع من البطاقات هو األفضل بالنسبة لك؟

لديك اختيارات.

فيما يلي األمور التي أهتم بها عند اختيار بطاقة االئتمان:

 معرفة نسبة الفائدة. تختلف نسب الفائدة اختالفًا كبيرًا. واختيار . 1
البطاقة المناسبة قد يوفر عليك الكثير من األموال على مدفوعاتك.

 معرفة رسوم الخدمة وتكاليفها. يكون لبعض البطاقات رسوم . 2
سنوية. هل تقلل الرسوم السنوية من نسبة الفائدة على المدفوعات؟ 

 معرفة تكاليف برامج المكافآت. تقدم بعض بطاقات االئتمان . 3
مكافآت على استخدام البطاقة. هل تتجاوز قيمة المكافآت نسب 

الفائدة التي تدفعها؟

تلميح عن 
المال

إذا لم تستطع سداد مديونيات بطاقة االئتمان، حّول رصيد حسابك 
إلى قرض شخصي أو تسهيل ائتماني بأقل نسبة فائدة. ستقوم بسداد 

رسوم فائدة أقل على مديونياتك.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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البحث عن مربع المعلوماتالنشاط 14
تأكد من بعض التفاصيل مثل الرسوم ونسب الفائدة قبل التوقيع على 

عقد الحصول على بطاقة االئتمان.

والطريقة الوحيدة لذلك هي قراءة مربع المعلومات الموجود في 
طلب الحصول على بطاقة االئتمان. تحقق من نموذج مربع 

المعلومات الموجود على الصفحة التالية.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:

مناقشة جماعية
ماذا يمكن أن تفعل إذا واجهت صعوبة في قراءة العقد أو 
فهمه؟ هل استطاع مندوب مبيعات “لحوح” دفعك للتوقيع 

على العقد؟

مربع المعلومات هو الجزء الذي يقع داخل المربع في اتفاقية 
الحصول على بطاقة ائتمان ويوجد أيضًا في كشف الحساب أو 

الفاتورة التي تحصل عليها كل شهر. ويوضح لك التفاصيل الهامة 
الخاصة ببطاقتك االئتمانية.

العقد الموقع هو وثيقة قانونية التفاق يتم إبرامه بينك وبين شخص 
آخر أو جهة عمل أخرى. وتكون مسؤواًل عما توقع عليه لذلك يجب 

عليك التأكد من شروط العقد. 
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نموذج لمربع معلومات خاص بعقد إصدار بطاقة ائتمان

نسبة أو نسب الفائدة 
السنوية

فترة السماح بدون فوائد

تحديد الفائدة

تسري النسب اآلتية بدءًا من يوم تفعيل الحساب.

 النسبة الترويجية على المشتريات: 4.99% بالنسبة 	 
  لكشوف الحسابات الشهرية الثالثة األولى

المشتريات: 19.75% بعد الفترة الترويجية	 
السلف النقدية: %21.5	 
تحويالت الرصيد: %21.5	 

ستزيد نسبة الفائدة لتصل إلى 24.75 في كشف حسابك التالي في 
الحاالت اآلتية:

التأخر في السداد	 

تخطي الحد االئتماني	 

رفض المدفوعات المسددة	 

 عدم الوفاء بأي من الشروط الواردة في                                  	 
اتفاقية حامل البطاقة.

21 يومًا

عندما تستخدم البطاقة لتسديد قيمة مشترياتك، ستستفيد من فترة 
سماح بدون فوائد لمدة ال تقل عن 21 يومًا في حالة سداد رصيدك 

بالكامل قبل الوقت المحدد.

ال توجد فترة معفاة من الفوائد على السلف النقدية أو تحويالت 
الرصيد.

في حالة وجود فائدة، سيتم احتسابها على متوسط الرصيد اليومي، 
ويتم تحميلها شهريًا على حسابك في اليوم األخير من دورة الفوترة.

 مقتبس من: “بطاقات االئتمان: فهم حقوقك ومسؤولياتك”
الهيئة الكندية للمستهلك المالي.

5000 دوالرالحد االئتماني األولي



للوافدين الجدد  والحاصلين على الجنسية الكندية حديثًا

 Money Matters شكرًا لكم على المشاركة في برنامج
للوافدين الجدد والحاصلين على الجنسية الكندية حديثًا.


