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حیل النصب الشائعة الخاصة 
بإصالح التقریر االئتماني

احذر من الشركات التي تزعم أن باستطاعتھا إصالح تقریرك 
االئتماني ومنحك رصید نقاط ائتمانیة عاٍل بسرعة. تلجأ العدید من 

ھذه الشركات لحیل النصب لسرقة أموالك.

فیما یلي عالمات تدل على النصب المتعلق بإصالح التقریر االئتماني:

إذا قدمت الشركة وعوًدا بإزالة المعلومات السلبیة الواردة في   •
تقریرك االئتماني.

معلومة حقیقیة: ال یمكن ألیة جھة إزالة معلومات سلبیة من تقریر 
ائتماني دقیق بشكل قانوني. تبقى معظم المعلومات السلبیة في 

تقریرك بصفة عامة لمدة سبع سنوات، بینما تبقى معلومات اإلفالس 
في التقریر لمدة 10 سنوات.

نصیحة: یمكنك الحصول على تقریر ائتماني مجاني واحد سنوًیا من 
أي من شركات إصدار التقاریر االئتمانیة للمستھلك. قم بزیارة  

annualcreditreport.com للحصول على تقریرك االئتماني 
ومراجعتھ للتأكد من دقة المعلومات الواردة بھ وحداثتھا. سیتضمن 

تقریر االئتمان الخاص بك معلومات عن كیفیة التقدم بشكوى في 
حالة وجود معلومات غیر دقیقة أو غیر مكتملة.

إذا طلبت الشركة دفع مصاریف مقدًما قبل إجراء أي نوع من   •
أنواع إصالح التقریر االئتماني.

معلومة حقیقیة: طبًقا للقانون الفیدرالي، ال ُیسمح لشركات إصالح 
التقریر االئتماني أن تطالبك بالدفع حتى تقوم باستكمال الخدمات 

التي وعدت بأدائھا.

نصیحة: یمكنك الحصول على مساعدة مجانیة بشأن تحسین حالتك 
االئتمانیة في أحد مراكز التمكین المالي بمدینة نیویورك.

إذا عرضت الشركة إنشاء "ھویة ائتمانیة" جدیدة لك بھویة مختلفة   •
(مثل رقم تأمین اجتماعي مختلف أو رقم سجل ضریبي تجاري مختلف).

معلومة حقیقیة: یحظر قانوًنا ارتكاب جریمة انتحال الھویة أو التمثیل 
الخاطئ ألرقام التأمین االجتماعي أو رقم سجل ضریبي تجاري تحت 

مزاعم زائفة.

نصیحة: لإلبالغ عن عملیة نصب كھذه من قبل شركة إصالح التقریر 
االئتماني، قم بتقدیم شكوى إلى لجنة التجارة الفیدرالیة (FTC) على الرابط 

.ftc.gov التالي

إذا طلبت منك الشركة التوقیع على نماذج فارغة وكتابة معلومات   •
شخصیة بحیث یمكنھا التصرف بالنیابة عنك للمساعدة في حل مشكالتك 

االئتمانیة.

معلومة حقیقیة: التوقیع على أوراق إداریة فارغة واإلفصاح عن 
معلومات الھویة الشخصیة قد یعرضك لخطر سرقة ھویتك.

نصیحة: تجنب تماًما التوقیع على أوراق فارغة وال تفصح عن معلوماتك 
الشخصیة دون معرفة السبب ودون معرفة الجھة التي تتعامل معھا. ال 
یوجد حل فوري إلصالح مشكالت تاریخك االئتماني. یمكنك التحدث 

مجاًنا مع مستشار مركز التمكین المالي للبحث عن طرق إلصالح 
تقریرك االئتماني وإدارة دیونك بشكل آمن.
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مساعدة مجانیة
احصل على استشارة مالیة احترافیة في أحد مراكز التمكین المالي بمدینة نیویورك. 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.

طرق لتحسین نقاطك االئتمانیة
ادفع فواتیرك في الموعد المناسب.  •

ادفع أكثر من الحد األدنى لمبلغ السداد.  •
قم بتحدید مبلغ الدین الذي یمكنك تحمل مسؤولیتھ. ال تستدین بمبلغ ال تستطیع تسدیده.  •

استوعب العوامل التي یمكنھا التأثیر على نقاطك االئتمانیة بشكل سلبي مثل طول تاریخ االئتمان، وأنواع القروض،   •
والقرض الذي حصلت علیھ مؤخًرا، ومبلغ القرض.

احصل على مساعدة مجاًنا!  •

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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