ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎ�� اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
بمجرد طلبك للتقرير االئتماني المجاني
الخاص بك ،يمكنك استخدام المعلومات
أدناه لمعرفة ما يعنيه وللتأكد من عدم
وجود أخطاء.
من السهل عليك مراجعة التقرير االئتماني الخاص بك بنجاح عندما تعرف
وتفهم جميع األجزاء به ،وما تعنيه ،وكيفية تأثيرها على وضعك االئتماني.
يمكن تنسيق التقارير بشكل مختلف أو استخدام كلمات مختلفة،
لكنها تتضمن نفس المعلومات الموضحة أدناه.
رق م الم ل ف12345678 :
ت ار ي خ اإلص دار2017/09/30 :
المعلومات الشخصية

رق م الم ل ف12345678 :

ثيمس ليغيم :مسالا

ت ار ي خ اإلص دار2017/09/30 :

أسماء أخرى
ميغيل س .سميث
ميغيل سيمون سميث

رقم الهاتف555-555-1000 :

بيانات العمالة المسجلة:
اسم صاحب العمل :مطاعم ريفيرا
المنصب :مدير
تاريخ تسجيل العمل2013/3 :
تاريخ بدء العمل2010/11 :

المعلومات الشخصية
تستخدم شركات إعداد التقارير االئتمانية معلوماتك الشخصية
للتأكد من أنك الشخص الذي فتح الحسابات المد رجة في التقرير .لذا
راجع هذا القسم بعناية للتأكد من أن معلوماتك صحيحة وحديثة.
فقد يعني االسم الخاطئ أو رقم الضمان االجتماعي غير الصحيح أنه
قد يتم تحصيل رسوم منك مقابل ديون شخص آخر.

Consumer Financial
Protection Bureau

ملف محكمة بيج سيتي ويسكونسن رقم 764100009002
515 C St, NE, Big City, WI 43528
تاريخ التسجيل2015/8/3 :

المبلغ 11,987 :دوالر أمريكي

النوع :الفصل  7اإلفالس

المسؤولية :فردية

السجالت العامة
تظهر السجالت العامة فقط في حاالت اإلفالس ،وفي بعض الحاالت ،مثل
حجز الرهن في التقرير االئتماني من الشركات الثالث الوطنية إلعداد
سلبا على
التقارير االئتمانية .ويمكن أن تؤثر سجالت المحكمة العامة ً
السجل االئتماني الخاص بك وكذلك درجات التصنيف االئتماني الخاص
بك .كما يمكن أن تظهر حاالت اإلفالس في التقرير االئتماني الخاص
بك مدة تصل إلى  01سنوات .وقد تؤدي المعلومات السلبية في تقرير
االئتمان الخاص بك إلى ارتفاع نسبة الفائدة أو رفض منح القرض.

معلومات الحساب

العناوين المسجلة:
457 First Street, Littletown, MI 09876 13476
Avenue A, Big City, WI 43526

اسم صاحب العمل :كلية فرير لتقويم العمود الفقري
تاريخ تسجيل العمل2008/6 :
المنصب :خدمات الطعام
تاريخ بدء العمل2008/3 :

ال س جالت الع امة

ً
واحدا تلو
في قسم معلومات الحساب ،يتم عرض حساباتك االئتمانية
ً
عادة بتحديث المعلومات شهريًا.
اآلخر .وتقوم جهات منح القروض
ً
عادة سجالت الدفع الخاصة بك ،سواء
كما تتضمن المعلومات
كان الحساب جاريًا أو تجاوز االستحقاق ،ورصيدك ،ونوع القرض أو
الحساب .إذا كان التقرير االئتماني الخاص بك يسرد اسم جهة منح
القروض غير معروف لديك ،فقد يكون اسم الشركة األم لجهة منح
القروض أو الشركة الجديدة التي انضمت إليها جهة منح القروض.
تحقق من الكتابة المطبوعة الصغيرة على فاتورتك الشهرية أو اتصل
بجهة منح القروض إذا لم تكن متأ ً
كدا من ذلك .وإذا أظهر التقرير
حسابا ليس لك ،فيحق لك االعتراض عليه.
االئتماني الخاص بك
ً
تظهر معلومات الحساب من شركة إصدار بطاقة االئتمان الخاصة
بك وجهات منح القروض األخرى في التقرير االئتماني الخاص بك على
أنها ُمرضية أو جيدة ،أو على أنها سيئة أو سلبية محتملة.
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االستفسارات المتعلقة باالئتمان

م عل ومات ال ح ساب
بنك ليتل تاون ) ،(B62391) (Littletownرقم الحساب 2010004637
يكيا
الرصيد 14,285 :دو ً
الرا أمر ً

يوما
حالة الدفع :تأخير الدفع مدة ً 30

تاريخ التحديث2019/31/8 :

نوع الحساب :السيارات

الرصيد المرتفع 16,500 :دوالر أمريكي

المسؤولية :فردية

أمريكيا
تجاوز االستحقاق395 :دوال ًرا
ً

تاريخ الفتح2019/5/2 :

شهرا
يكيا /الشهر مدة 84
فترات السداد 395 :د و ً
الرا أمر ً
ً

يكيا
المدفوعات المستلمة 395 :د و ً
الرا أمر ً

نوع الحساب :السيارات

آخر دفعة مستلمة2019/5/7 :

تتلقى شركات تقديم التقارير االئتمانية استعالمات من الشركات
أو جهات منح القروض أو أصحاب العمل عندما يطلبون مراجعة
التقرير االئتماني الخاص بك .ويحدد سبب االستفسار ما إذا كان
يمكن أن يؤثر على درجات التصنيف االئتمانية الخاصة بك أم ال.
االس تف س ارات المقدمة إل ى ح س ابك
االستفسارات التي تعرض لآلخرين
تلقت الشركات التالية تقرير االئتمان الخاص بك.

2019/5/8

2019/5/7

2019/5/6

2019/5/5

2019/5/4

2019/5/3

الرصيد

الرا
 14,285د و ً
يكيا
أمر ً

الرا
 14,680دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 14,988د و ً
يكيا
أمر ً

الرا
 15,294دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 15,598دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 15,901دو ً
يكيا
أمر ً

َ
الدفعات المجدولة

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395د و ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

المبلغ المدفوع

 0دوالر أمريكي

الرا
 395د و ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

الرا
 395دو ً
يكيا
أمر ً

تجاوز االستحقاق
التقييم

395دوالرًا
يكيا
أمر ً

 0د والر أمريكي

 0د والر أمريكي

 0د والر أمريكي

 0د والر أمريكي

 0د والر أمريكي

30

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

المرضية
الحسابات ُ
المرضية هي التي تكون في وضع جيد ألن شركة تقديم
الحسابات ُ
مؤخرا عنها .ويستمر تقديم
التقارير االئتمانية لم تتلق تقارير سلبية
ً
يوما من
جار إذا تم الدفع في غضون ً 03
تقارير عن الحساب على أنه ٍ
تاريخ االستحقاق .كما أن الدفع في الوقت المحدد يحمي السجل
االئتماني الخاص بك ود رجات التصنيف االئتماني الخاصة بك.
ع مليات الت ح صي ل

االستعالمات الحادة
يتم إجراء استعالم حاد لمراجعة تقرير االئتمان الخاص بك من
جهات منح القروض عند التقدم بطلب للحصول على القرض .ويمكن
أن تؤثر االستعالمات الحادة على د رجات التصنيف االئتماني الخاصة
مؤخرا
بك؛ ألن معظم نماذج التصنيف االئتماني تنظر في كيفية تقدمك
ً
بطلب للحصول على قرض ومدى تكرار ذلك.
استفسارات العروض الترويجية
استلمت الشركات التالية اسمك وعنوانك ومعلومات محد ودة أخرى عنك حتى تتمكن من تقديم عروض ائتمان أو تأمين لك .وهي لم تتلق
تقرير االئتمان الكامل الخاص بك .حيث ال يتم عرض هذه لآلخرين وال تؤثر على د رجة تصنيفك االئتمانية.
Dress for Success Fashion House

تاريخ الطلب2016/7 :

31 Fashion Lane, Big City, WI 43530

استفسارات مراجعة الحساب
حصلت الشركات المد رجة أدناه على معلومات من تقرير المستهلك الخاص بك لغرض مراجعة حساب المعامالت التجارية ،وال يتم عرضها
لآلخرين وال تؤثر على د رجة تصنيفك االئتمانية.

عمليات التحصيل ) :(Y76381حساب رقم3629 :
الدائن األصلي :شركة ABC Megastore

المبلغ الموضوع 2,500 :د والر أمريكي

تاريخ االفتتاح2013/7/2 :

نوع الحساب :مفتوح

الرصيد 1,000 :دوالر أمريكي

المسؤولية :فردية

(

تاريخ الطلب2017/6 :

457 State Street, Big City, WI 43532

استفسارات البسيطة

الحسابات السلبية المحتملة
 .وتقوم شركة تقديم التقارير االئتمانية بشكل عام باإلبالغ عن معظم
المعلومات السلبية ،مثل المدفوعات الفائتة أو التحصيل الفائت ،مدة
سبع سنوات .وقد تشاهد أن القرض األصلي الخاص بك به اسم شركة
مختلف .حيث تطلب جهات منح القروض أحيانًا من الشركات الخارجية
تحصيل الديون المستحقة لهم .أو تبيع الديون في بعض األحيان .في
هذه الحاالت ،يتم إدراج الشركة الجديدة التي تمتلك الدين في التقرير
االئتماني الخاص بك مع جهة منح القرض األصلي.

Consumer Financial
Protection Bureau

Auto Loan Store
90 President Lane, Big City, WI 43529

تاريخ الطلب2013/6 :

يتم تسجيل االستعالم البسيط عند مراجعة ملفك االئتماني ألسباب
أخرى خالف طلبك للحصول على ائتمان  -على سبيل المثال ،عندما
تتحقق جهة منح القروض من حساب موجود ،وعندما تطلب
التقرير االئتماني الخاص بك ،وأحيانًا عندما تقوم جهة منح قروض
ً
مسبقا للحصول على عرض ائتماني .وال تؤثر
محتملة باالستعالم عنك
االستعالمات البسيطة على درجات التصنيف االئتماني الخاصة بك.
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بمجرد مراجعة التقارير الخاصة بك ،واصل
العمل الجيد
اجعل مراجعة التقرير االئتماني الخاص بك عادة
منتظمة
يمكنك الحصول على نسخة مجانية من التقرير االئتماني الخاص بك،
شهرا ،من كل من الشركات الثالث التي تعمل على تقديم
مرة كل 21
ً
التقارير االئتمانية على مستوى الد ولة :شركة إكويفاكس )(Equifax
وإكسبريان ) (Experianوترانس يونيون ).(TransUnion
وباإلضافة إلى ذلك ،يمكنك الحصول على ستة تقارير ائتمانية مجانية
شهرا من شركة إكويفاكس ) (Equifaxحتى نهاية عام .2026
كل 12
ً
احصل بزيارة الموقع اإللكتروني annualcreditreport.com
(باالنجليزية) ،أو اتصل بالرقم  ،(877) 322-8228أو قم بتنزيل
واستكمال نموذج طلب التقرير االئتماني السنوي وأرسله بالبريد على
العنوان الموجود في النموذج .عند زيارة الموقع ،قد تشاهد خطوات
لعرض المزيد من التقارير التي يتم تحديثها بشكل متكرر عبر
اإلنترنت .ويمنحك ذلك قد رة أكبر على مراقبة التغييرات التي طرأت
على التقرير االئتماني الخاص بك.

م ـَ ن ن ح ن؟
يقوم مكتب الحماية المالية للمستهلكين ) (CFPBبمهمة
تنظيم عملية عرض وتوفير المنتجات والخدمات المالية
للمستهلكين وفقا للقوانين المالية الفد رالية المعنية
بالمستهلكين ،وكذلك تثقيف وتمكين المستهلكين حتى يتخذ وا
قرارات مالية أكثر إطالعا.
تعلـَّـم المزيد بالموقع (باالنجليزية)
consumerfinance.gov

ت واصل م ع ن ا



ّ

consumerfinance.gov/complaint




ِ
consumerfinance.gov/your-story

	احصل على األجوبة على األسئلة المتعلقة بالمال
consumerfinance.gov/askcfpb

اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الفور لتصحيح
األخطاء
يمكنك استخدام رسائل نموذجية لالعتراض على أخطاء موجودة في
التقرير االئتماني الخاص بك أو الرد على جهود تحصيل الديون .وهذه
(باالنجليزية) الرسائل المتاحة على الموقع اإللكتروني
.consumerfinance.gov/askcfpb/314



	
facebook.com/cfpb
twitter.com/cfpb

اتخاذ خطوات لتحسين فهم أو فهم التقرير االئتماني
الخاص بك بشكل أفضل
يمكنك االطالع على النصائح والمعلومات على الموقع اإللكتروني
consumerfinance.gov/consumer-tools/credit( reports-and-scoresباالنجليزية).

Consumer Financial
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