
حمایة المستھلك
نصائح للشباب الصغار

نصائح سریعة 
عن قروض 

شراء السیارات

إن شراءك لسیارة ھو من أكبر عملیات الشراء التي ستقوم بھا في 
حیاتك. احرص على أن یكون ثمن السیارة التي ستشتریھا في نطاق 
قدراتك المالیة. إذا كنت بحاجة للحصول على قرض لشراء السیارة، 
تأكد من أن القرض آمن وذي شروط عادلة. فیما یلي نصائح سریعة 

احرص على تذكرھا.

قم بمراجعة میزانیتك وقرر كم المبلغ الذي یمكنك دفعھ كدفعة   •
مقدمة وعلى فترات. ال تنسى أن تحسب حساب التكالیف األخرى، 

التي تتضمن التأمین، ومكان وقوف السیارة، والوقود، ورسوم 
المرور، والتصلیحات.

قم بمراجعة تقریرك االئتماني على الرابط    •
annualcreditreport.com وقم بتصحیح أیة أخطاء.

ھام
قبل طلبك الحصول على قرض للسیارة، من المھم التأكد من 

دقة تاریخك االئتماني. إن إزالة أیة أخطاء من تقریرك 
االئتماني من شأنھ تحسین نقاطك االئتمانیة وجعلك مؤھالً 

للحصول على قرض أفضل.

احصل على موافقة مسبقة على القرض. إن معرفة قیمة األقساط   •
ستساعدك على اختیار إحدى المؤسسات المالیة بعد المقارنة بینھا. 

إن استخدام البنك أو اتحاد االئتمان الخاص بك یعطیك حمایة 
إضافیة في حال حدوث أیة مشكلة.

قم بجمع معلومات عن قیمة السیارة. قم بتفقد أدلة االتحاد الوطني   •
 Kelley Blueو Edmunds ودلیل كل من ،(NADA) لوكالء السیارات

Book لتعرف متوسط سعر السیارة التي تخطط لشرائھا.

روابط ھامة
nadaguides.com :NADA أدلة

edmunds.com :Edmunds
 kbb.com :Kelley Blue Book

قم بفحص حالة ترخیص متجر السیارات وتاریخ الشكاوى الخاص   •
بھ. جمیع متاجر السیارات یجب أن یتم ترخیصھا من قبل إدارة 

شئون المستھلك (DCA). یمكنك البحث عن ترخیص عبر اإلنترنت 
على الرابط nyc.gov/consumers. یمكنك أیًضا االتصال برقم 311 
(أو NEW-YORK-212 من خارج نیویورك) لمعرفة المزید عن حالة 

ترخیص جھة عمل ما أو فحص تاریخ الشكاوى الخاص بھا.
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مساعدة مجانیة
احصل على استشارة مالیة احترافیة في أحد مراكز التمكین المالي بمدینة نیویورك. یمكن للمستشارین مساعدتك على 

تخطیط میزانیتك، وفھم تقریرك االئتماني، وتحسین نقاطك االئتمانیة، وأكثر. اتصل برقم 311 لتحدید موعد قریًبا منك، أو 
قم زیارة nyc.gov/consumers لمزید من المعلومات.

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

موارد أخرى
قم بزیارة صفحة إدارة شئون المستھلك دلیل المشتري لشراء سیارة مستعملة (Used Car Buyer Guide) لمطالعة نصائح 

تتعلق بمرحلة ذھابك إلى متجر السیارات، ولحمایة نفسك من شراء السیارات التي تم استدعائھا. قم بزیارة 
.nyc.gov/consumers

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.

07/2016

Department of 
Education

Carmen Fariña
Chancellor




