
 قروض برامج 
 Buy Now, 
 Pay Later 

)اشتِر اآلن وادفع الحًقا( 

ما تحتاج إلى معرفته حول

فكر قبل التسجيل. 
قد تغريك برامج Buy Now, Pay Later التخاذ قرار سريع. ومع ذلك، 

خذ بعض الوقت لتفكر قبل التسجيل. فكر في الغرض الذي تشتريه. وفكر 
أيًضا فيما إذا كان القرض هو أفضل طريقة لشرائه. فقد يكون من األفضل 

تأجيل شراء الغرض حتى يمكنك ادخار ما يكفي لشرائه بالسعر الكامل.

اقرأ التفاصيل الدقيقة. 
تحتوي قروض برامج Buy Now, Pay Later على مجموعة واسعة 

من فترات السداد والرسوم ومعدالت الفائدة. ُيدعى أن بعض القروض 
تكون خالية من الرسوم والفوائد، ولكنها تفرض رسوًما أكبر على عمليات 
السداد المتأخرة أو الفائتة. وعادة ما يكون للقروض من الشركات المختلفة 

جداول سداد مختلفة. 

تحقق من سياسة اإلرجاع. 
تأكد من أنك تفهم طريقة عمل المبالغ المستردة والعائدات والمبادالت 

للقرض المحدد الذي تستخدمه. حيث أبلغ المستهلكون عن وجود صعوبة 
في محاولتهم إلرجاع األغراض التي اشتروها باستخدام قرض من برامج 

.Buy Now, Pay Later

ربما تكون قد رأيت خيارات السداد عبر برامج 
 ”Pay in 4“ أو ”Buy Now, Pay Later“ 

)سدد على أربعة أقساط( في المتاجر أو عبر 

اإلنترنت، ولكن هل تعرف ما تعنيه؟ إنها قروض 
قصيرة األجل تتيح لك الدفع مقابل شيء ما 

على أقساط صغيرة وتجنب الرسوم أو الفوائد، 
إذا دفعت المبالغ بالكامل وفي الوقت المحدد. 
لسوء الحظ، قد يكون من السهل أن تنفق مبالغ 
أكثر مما تنوي. وضعت إدارة حماية المستهلك 
 )Department of Consumer والعامل

)and Worker Protection, DCWP هذه 

اإلرشادات لمساعدتك على حماية أموالك.
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راجع ميزانيتك قبل الشراء. 
تأكد من قدرتك على سداد قرضك في الوقت المحدد. ينبغي أن يكون دخلك 

على مدى فترة القرض قادًرا على تغطية تكاليف سداد القرض باإلضافة 
إلى الضروريات مثل السكن والغذاء واالنتقاالت. وإذا كان دخلك يتغير 
من أسبوع آلخر، فقد يكون من األفضل ادخار المبلغ الذي ستحتاج إلى 

شراء الغرض بالسعر الكامل. يمكن أن تعمل مراكز التمكين المالي لمدينة 
نيويورك على مساعدتك في وضع ميزانية.

 Buy Now, افهم كيف يمكن لقروض برامج
Pay Later التأثير على درجة االئتمان 

الخاصة بك. 
ال ُتبلغ شركات برامج Buy Now, Pay Later عن عمليات سداد 
المدفوعات إلى مكاتب االئتمان الرئيسية بشكل متسق. وغالًبا ما تقلل 
عمليات سداد المدفوعات المتأخرة من درجة االئتمان، وقد ال يؤدي 

سدادها في الوقت المحدد إلى تحسين درجة االئتمان. إذا كنت ترغب في 
تحسين درجة االئتمان الخاصة بك، فقد ترغب في التفكير في الحصول 

على قرض أو منتج ائتماني آخر.

 Buy Now, Pay قلل من عدد قروض برامج
Later التي تدين بها. 

قد يكون من الصعب إدارة عدة قروض في نفس الوقت ألنه يمكن أن 
يكون لها جداول سداد وشروط إقراض مختلفة تماًما. تجنب وجود العديد 
من عمليات سداد مختلفة لقروض برامج Buy Now, Pay Later في 
نفس الوقت. وإذا كنت بحاجة إلى الحصول على عدة قروض، فاستخدم 

نفس الشركة لمواءمة تواريخ وشروط السداد. تأكد من تلقيك للرسائل 
النصية والتذكيرات عبر البريد اإللكتروني لمساعدتك على متابعة عمليات 

سداد المدفوعات.

أوقف خدمة السداد التلقائي إذا كنت ال تريد أن يتم 
تحصيل الرسوم منك تلقائًيا. 

تلجأ العديد من شركات برامج Buy Now, Pay Later لخيار سداد 
المدفوعات التلقائي بشكل افتراضي. إذا كان حسابك البنكي يسمح بالسحب على 

المكشوف أو إذا كنت تخطط لسداد مدفوعات مبكرة، فقد ال يكون خيار سداد 
المدفوعات التلقائي مناسًبا لك. لك الحق القانوني في إيقاف سداد المدفوعات 
التلقائي. وإذا لم تتمكن من إيقاف سداد المدفوعات التلقائي، فيمكنك إرسال 

خطاب "إبطال التفويض" للشركة والبنك الذي تتعامل معه. توجه لزيارة 
consumerfinance.gov للحصول على المزيد من المعلومات.

احصل على استشارات مالية مجانية إذا كنت بحاجة 
إلى المساعدة. 

تقدم مراكز التمكين المالي لمدينة نيويورك استشارات مالية مهنية فردية مجانية 
 nyc.gov/TalkMoney سواء بشكل شخصي أو عبر الهاتف. توجه لزيارة

أو اتصل على الرقم 311 لتحديد موعد.

الشكاوى
 تواصل مع إدارة DCWP عبر الرابط 

nyc.gov/dcwp أو اتصل على الرقم 311 
وقل “Store Complaint” )شكوى متجر(.

http://consumerfinance.gov
http://nyc.gov/TalkMoney
https://www.nyc.gov/site/dca/index.page

