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توفير �ضيولة اإ�ضافية في متناول اليد 
ترحب البنوك، كغيرها من مقدمي الخدمات، خالل �ضهر رم�ضان المبارك 

بتقديم العرو�ض والحمالت التمويلية المتعددة. يف�ضل اأن ت�ضاألوا البنك 

الذي تتعاملون معه فيما اإذا كان لديهم اأحد هذه العرو�ض التي �ضت�ضاعدكم 

على تحديد ميزانيتكم المتعلقة بتغطية نفقات �ضهر رم�ضان، مع ترك القليل 

من ال�ضيولة الإ�ضافية لكم.    

برنامج الدفع بالتق�ضيط عن طريق البطاقات االئتمانية:
 تقدم البطاقات الئتمانية و�ضيلة مريحة للدفع عن طريق الدفع بالتق�ضيط 

مما يتيح لكم توزيع قيمة م�ضترياتكم على فترة  �ضداد اأطول، ويوفر لكم 

مزيدا من المرونة المالية، و فر�ضة لو�ضع ميزانية للترتيب لدعوة اإفطار 

كبيرة اأو لرحلة �ضفر في اللحظة الخيرة.

يتميز برنامج الدفع بالتق�ضيط باأنه ي�ضتمر بدون فوائد لفترة معينة

من الزمن، مما يقلل كثيًرا من اأعبائكم المالية. على �ضبيل المثال،

عند الحجز  لق�ضاء عطلة بمبلغ خم�ضة اآلف دينار اأردني، يمكنكم �ضداد 

المبلغ  على مدى �ضتة اأ�ضهر على �ضكل دفعات �ضهرية مت�ضاوية دون اأن يترتب 

عليها اأية فوائد، ولكن تاأكدوا من �ضداد الدفعات ال�ضهرية ح�ضب التفاق 

المبرم بينكم وبين البنك؛ واإل �ضيتم تحويل ن�ضبة الفائدة على ر�ضيدكم 

الم�ضتحق من عملية ال�ضراء اإلى الن�ضبة العتيادية.  ومن اأجل ال�ضتفادة 

الق�ضوى من بطاقة الئتمان الخا�ضة بكم، حاولوا دفع مبلغ  اأكبر بقليل 

اإ�ضافة الى الدفعة ال�ضهرية المطلوبة، وتاأكدوا دائًما من ال�ضداد في  موعد 

ال�ضتحقاق، وعلى الرغم من اأن البطاقات الئتمانية من اأدوات التمويل 

المفيدة لكنها تعد باهظة الثمن.  

 تاأجيل �ضداد  دفعات القر�ض:
يقوم العديد من البنوك بالترويج لخدمة تاأجيل �ضداد الأق�ضاط  لعمالئهم 

خالل �ضهر رم�ضان وعيد الفطر، وجميع العطل المختلفة والأعياد

نصائح مالية )مادة إعالنية(

 نصائح مالية من

INVESTBANK

اإذ تت�ضمن هذه الخدمة تاأجيل �ضداد دفعات القر�ض الم�ضتحقة في

ذلك ال�ضهر، مقدمة بذلك لعمالئها فترة �ضماح موؤقتة.

تنطبق هذه الخدمة على جميع اأنواع القرو�ض، بما فيها البطاقات الئتمانية، 

ويمكن اأن تمتد فترة التاأجيل حتى نهاية فترة القر�ض، ولكن لال�ضتفادة من هذه 

الخدمة ينبغي التمحي�ض فيها جيًدا؛ حيث �ضيتم ترحيل  الدفعات الموؤجلة حتى 

نهاية فترة القر�ض، مما يعني اأنكم �ضتتكبدون فائدة على الدفعة الموؤجلة عن 

كامل الفترة المتبقية على  القر�ض.      

وفي حال كنتم غير موؤهلين للح�ضول على خدمة تاأجيل �ضداد الأق�ضاط، 

يمكنكم اأن تاأخذوا بعين العتبار الطرق التالية للح�ضول على اإعفاءات 

مالية جزئية:     

    اإعادة جدولة القرو�ض اأو دمج القر�ض. 

    تغيير تواريخ ا�ضتحقاق الدفعات اإلى تواريخ معينة من ال�ضهر لمطابقة 

التدفقات النقدية وتجّنب دفع عمولت التاأخير المترتبة عليها . 

    �ضمان �ضداد دفعات القر�ض في وقتها لفترة من الزمن لتكونوا موؤهلين 

للح�ضول على خدمة تاأجيل �ضداد الدفعات .   

الت�ضّوق خالل �ضهر رم�ضان 
يمكنكم خالل ال�ضهر الف�ضيل اأن تنفقوا الكثير اأو تدخروا الكثير عن 

طريق تخفي�ض النفقات من خالل العرو�ض والخ�ضومات الخا�ضة التي 

يقدمها التجار. كما قد يكون �ضراء �ضيارة خالل �ضهر رم�ضان �ضفقة  مربحة

حيث يقوم التجار بتقديم خ�ضومات م�ضجعة،  ولكن هذا النوع من الإنفاق قد 

يتطلب الح�ضول على قر�ض ي�ضاعدكم على تحويل الدفعات الكبيرة اإلى اأق�ضاط 

ثابتة يتم ت�ضديدها على فترة من الزمن )قد تمتد من �ضنة اإلى �ضت �ضنوات(،

ا خيار ال�ضداد  مما ي�ضّهل عليكم و�ضع الخطط  وتحديد الميزانية. لديكم اأي�ضً

المبّكر في حال توفرت ال�ضيولة النقدية، مع الأخذ بعين العتبار اأن البنك الذي 

تتعاملون معه قد يفر�ض عليكم  عمولت على ال�ضداد المبكر.   

برعاية

بمنا�ضبة قرب حلول �ضهر رم�ضان المبارك وما يترتب خالله 

من التزامات اجتماعية قد تكون مكلفة، نقدم لكم ن�ضائح حول 

كيفية ال�ضيطرة على اأموركم المالية في هذا ال�ضهر الف�ضيل. 


