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لدى استخدامك لبطاقة االئتمان، فأنت تقترض أمواالً مع تعھد 
. فھو یسمح لك  بتسدیدھا في وقت الحق.

بشراء أشیاء عندما ال یكون معك نقود، ولكن سیكون مطلوًبا منك 
سداد فوائد ورسوم.

استخدامك لبطاقة االئتمان بشكل مسؤول یساعدك على بناء تاریخ 
ائتماني جید. والذي یرد في تقریرك االئتماني (الذي یؤثر بدوره على 

نقاطك االئتمانیة). التمتع بنقاط ائتمانیة جیدة سیساعدك على 
االقتراض بشكل أسھل، بل والحصول على أسعار فائدة أفضل.

قد یوقعك سوء استخدام بطاقة االئتمان في مشكالت دیون من شأنھا 
أن تؤثر سلًبا على تقریرك االئتماني ونقاطك االئتمانیة.

احرص على تحدید میزانیتك وادخار وبعض النقود.
احرص على معرفة كم یبلغ إیرادك الشھري، وأیة فواتیر یجب علیك 
دفعھا، وعلى ادخار ما یتبقى من المال. إذا تمكنت من متابعة إنفاقك 
وإدارتھ بشكل سلیم، قد تتمكن من دفع ثمن األشیاء التي تبتاعھا نقًدا 

بدالً من استخدامك لبطاقة االئتمان. ولكن إذا استخدمت بطاقة 
االئتمان، فستكون مستعًدا عند استالمك بیانك المالي.

ألق نظرة شاملة. توجد العدید من أنواع البطاقات بعروض مختلفة،   •
وأسعار مختلفة للفائدة، ومزایا مختلفة أیًضا. ابحث عن البطاقات 
ذات أسعار الفائدة المنخفضة على المشتریات والتي تكون بدون 
رسوم سنویة. قم بالمقارنة بین خیاراتك وحدد البطاقة التي تفي 

باحتیاجاتك عل الوجھ األمثل.

اقرأ الشروط الخفیة. احرص على قراءة جمیع الشروط واألحكام المطبقة   •
على بطاقتك واستیعابھا جیًدا قبل توقیعك على استخدامھا.

ال تنفق إال ما تستطیع سداده. إن لبطاقة ائتمانك حدوًدا، ولكن ھذا ال   •
یعني أنھ من الجید لك أن تصل إلیھا. فستصبح مدیًنا بما أنفقتھ خالل 

أسابیع قلیلة من عملیات شرائك، لذا یجب أن تعرف میزانیتك وأن تسدد 
فواتیر بطاقتك في مواعیدھا. قد ینتج عن الفشل في تسدید الفواتیر في 
الموعد إلى تغریمك رسوم الدفع المتأخر والفوائد الزائدة، وھذا سیدمر 

رصیدك االئتماني.

راجع بیانك المالي كل شھر وسدد فواتیرك كاملة. في كل شھر، ستسمح   •
لك شركة بطاقة االئتمان بدفع مبلغ كحد أدنى یكون أقل من المبلغ 

المستحق علیك دفعھ. وقد یبدو من السھل فعل ذلك، ولكن ستكون مطالًبا 
بسداد فائدة أكبر، مما سیزید من حجم الدین الذي علیك.

تعّلم متى تكّف عن استخدام بطاقتك. في حال عجزت عن تسدید فواتیرك   •
بالكامل، توقف عن استخدام البطاقة واستمر في التسدید حتى تنتھي من 

سداد ما علیك من دین. احرص دائًما على دفع مبلغ أكثر من الحد األدنى 
لمبلغ التسدید قدر استطاعتك.

قم بتقلیل عدد بطاقات االئتمان في محفظتك. لكي تتجنب الخلط ولكي   •
تمنع سرقة ھویتك، حاول تقلیل عدد بطاقات االئتمان التي تستخدمھا بقدر 

اإلمكان. فبالنسبة لمعظم الناس، تكون بطاقة ائتمان واحدة كافیة للغایة.

قم بإلغاء اشتراكك لتلقي رسائل الترویج لبطاقات االئتمان. قم بتسجیل   •
عنوانك على optoutprescreen.com، أو اطلب الرقم المجاني 

.1-888-567-8688

قبل استخدامك لبطاقة االئتمان...

نصائح سریعة الختیار بطاقات االئتمان واستخدامھا بحكمة

االئتمان لیس منحة مجانیة

Arabic



احذر من…
عروض بطاقات االئتمان الترویجیة

لیس من الضروري أن تكون بطاقات االئتمان، والبطاقات المدینة، والبطاقات مسبقة الدفع التي یتم الترویج لھا في الحرم المدرسي آمنة. 
.consumer�nance.gov على الرابط (CFPB) لمعرفة المزید من المعلومات، قم بزیارة موقع مكتب الحمایة المالیة للمستھلك

ستقوم العدید من شركات بطاقات االئتمان بعمل قائمة من العروض االستثنائیة أو أسعار الفوائد المبدئیة الجذابة التي تنتھي صالحیتھا 
بعد بضعة أشھر.

الدفعات النقدیة المقدمة
سوف تدفع فوائد على الدفعات النقدیة المقدمة على بطاقتك االئتمانیة أكبر من تلك الفوائد التي تدفعھا على عملیات الشراء ذاتھا.

مساعدة مجانیة
.(NYC Financial Empowerment Center) احصل على استشارة مالیة احترافیة في أحد مراكز التمكین المالي بمدینة نیویورك
یمكن للمستشارین مساعدتك على تخطیط میزانیتك، وتقلیل دیونك، والمفاوضة مع الجھات الدائنة، وفھم تقریرك االئتماني، وتحسین 

نقاطك االئتمانیة، وأكثر. اتصل برقم 311 لتحدید موعد قریًبا منك، أو زیارة nyc.gov/consumers لمزید من المعلومات.

احصل على نسخة مجانیة من تقریرك االئتماني وراجعھ بدقة.
قم بزیارة annualcreditreport.com أو اتصل على الرقم المجاني 1-877-322-8228.

موارد أخرى
 (CARD قانون) ینص قانون مساءلة ومسؤولیة وإفصاح بطاقات االئتمان
لعام 2009 على وجوب توفیر شركات بطاقات االئتمان لنماذج وبیانات 

واضحة ومفھومة لحاملي بطاقات االئتمان، ویرسي قواعد خاصة بزیادات 
أسعار الفوائد، كما یقدم مظلة حمایة خاصة للطالب والشباب.

على الیسار توجد عینة من بعض المعلومات التي یجب على شركات بطاقات 
االئتمان تضمینھا في البیانات بحیث تستطیع فھم العواقب التي تترتب على 

الدفع المتأخر أو على دفع الحد األدنى من المبالغ المستحقة فقط.

راجع عینة من بیان لبطاقة ائتمانیة ھنا:  •
http://www.creditcards.com/credit-card-news/monthly-

credit-card-statement-1282.php
راجع ورقة مكتب الحمایة المالیة للمستھلك للحقائق الخاصة بقانون   •

CARD ھنا:
http://www.consumer�nance.gov/credit-cards/credit-card-

act/feb2011-factsheet/

اقرأ دلیل إدارة شئون المستھلك الخاص بـ "حیل النصب الشائعة الخاصة 
بإصالح التقریر االئتماني".

المصدر: مجلس االحتیاطي الفیدرالي

نبذة عن نصائح حمایة المستھلك للشباب الصغار
یواجھ الشباب الصغار تحدیات المستھلك بشكل یومي. أصدرت إدارة شئون المستھلك (DCA) مجموعة من المنشورات 

الخاصة بنصائح لتعلیم الشباب الصغار عن حقوقھم وعن مدى تأثیر القرارات التي یتخذونھا في ھذه المرحلة على مستقبلھم.
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