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ة ئتماني الخاص بك مرير االاجع التقرر
قل في السنةواحدة على األ

ئتمانيير االاجعة التقر مريمكنك عادة
ا.ة واحدة سنويالخاص بك مر

 نيةئتماير االنية من التقاريمكنك الحصول على نسخ مجا
نيولكترقع اإلا من المو شهر12 كل  الخاصة بك 

annualcreditreport. com   ر ية( هذا هو المصدنجليز)باال
ي ي الذتحادن االنونت بموجب القانترالوحيد المعتمد عبر اإل

ى إلعداد كبركات وطنية نية من ثالث شرنية مجائتماير ايقدم تقار
يان  وإكسبر(Equifax)كة إكويفاكس نية - شرئتماير االالتقار

(Experian)ن نيونس يواتر و(TransUnion).

نية نية مجائتماير ا ستة تقار(Equifax)كة إكويفاكس تقدم شر
ة يار. عند ز2026ن أول نوكا ديسمبر/ 31ا، حتى  شهر12كل فية إضا

ير التي يتم يد من التقارض المزقع، قد تشاهد خطوات لعرالمو
كبر على ة أرنت. ويمنحك ذلك قدنترر عبر اإلتحديثها بشكل متكر

ئتماني الخاص بك.ير االأت على التقرات التي طرقبة التغييرامر

ير ى التي تعدك بتقديم تقارنية األخرولكترقع اإلقد تطلب منك الموا
نية« التي يبية المجاات التجراك في »اإلصدارنية االشترنية مجائتماا

ا أو تحاول بيع منتجات أو خدمات سومض عليك في النهاية رتفر
ى قد ال تحتاجها.أخر

ن مة نيمائتالاك يررتقاة عجامرك مكني
:يلا يل مجأ
يثةحدنها أوتك مامعلوصحة من كد لتأا •

ءخطاأي أعن لبحث ا •

تمامعلوعلى ي يحتوبك ص لخااير لتقران أمن ا دمجدلتحقق ا •
يةلهواقة سرمن ية للحما، فقطعنك 

عليهاتعثر ء خطاأي أح صالإ •

نية أو االحتيال الناجم ئتماك االيريمكن أن تتسبب األخطاء في تقار
اض أو منعك من الحصول قتريادة تكلفة االقة الهوية، في زعن سر
وضعلى قر

ر يراقتلاي فئعة الشاء اخطألاتشمل  
:ييلما ة نيمائتالا
انية لم تفتحها مطلقئتماوض وحسابات احسابات قر •

ا نا، أو عنواقم ضمان اجتماعي خاطئا به خطأ إمالئي، أو راسم •
تف غير صحيحقم هاا، أو رخاطئ

صدة ة، أو وجود أرنها متأخراج الحسابات بشكل خاطئ على أرإد •
ئتمان غير صحيحة، أو وجود ود اغير صحيحة، أو وجود حد

يخ تأخير نها مفتوحة، أو وجود توارجة على أردحسابات مغلقة م
ةكثر من مرجة أردغير صحيحة، أو حسابات م

ية« عندما نها »جارسجلة بشكل صحيح على أالحسابات غير الم •
وس ئحة فيرثناء تفشي جانت المدفوعات خاضعة لإلعفاء في أكا

نا المستجدوركو

ء التي تجدهااض على األخطااالعتر
 ضاعترالاكيفية ل حوت مامعلوبك ص لخاان ئتماالاتقرير يتضمن 

 كةشرمن كل لى إض اعتراب خطال سارإا معموعليك يجب . لخطأاعلى 
 وأت مالمعلوار مصدنت كالتي اكة لشراونية ئتماالارير لتقااد اعدإ
.(بكصة لخاان ئتماالاقة بطاكة شر، للمثااسبيل على ) «دولمزا»

 .لكذسبب وخطأ نه أتعتقد ما ح ضوبوضك اعتراح يشرن أيجب 
 طلبو، تمالمعلواعلى ضك اعتراسبب ح يشرو، ئقلحقاايتضمن و

.تمالمعلواتصحيح 

ئتماني ير االي الصلة من التقرفاق نسخة من الجزء ذبما يجب إررو
اض الخاص بك. ويجب تسليط الضوء على ب االعترالخاص بك في خطا

البنود موضع النقاش.
 

 ئقثالواسل ترال و. قفكموعم تدلتي ات المستندامن ا نسخا يضأفق رأ
.تفقالمراوض اعترالات باخطامن بنسخ حتفظ ا. بكصة لخااصلية ألا

ود التحقيق في نية والمزئتماير االكة إعداد التقاريجب على شر
اض نت المعلومات محل االعتركاتصحيح أي أخطاء. إذا اض واالعتر
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كة التي قدمت خاطئة أو ال يمكن التحقق منها، فيجب على الشر
كات إعداد لى شرتقديم تصحيح إها والمعلومات حذفها أو تغيير

اضك لى حل اعتر التحقيق إنية التي تلقتها. إذا لم يؤدئتماير االالتقار
فاق ير المستهلكين، فيمكنك أن تطلب إركة تقديم تقارلى شرالمقدم إ

نية المستقبلية.ئتماير االفي التقارئتماني واض في ملفك االبيان االعتر

قبة اال يجب عليك الدفع مقابل خدمة مر
نيةئتماير االالتقار

نية نية مجائتماير اكات التي تعد بتقديم تقارغب العديد من الشرتر
نية ئتماير االقبة التقارافي قيامك بالتسجيل للحصول على خدمات مر

و أ لمجانيةا تالخطوا ههذ ذاتخا يمكنكوالمنتجات. من ها غيرأو 
.نفسكية لحمالتكلفة امنخفضة 

ير قبة التقاراف بشأن خدمة مرنت لديك شكاوى أو مخاوكاإذا 
Federal Trade(الية رة الفيدتصل بلجنة التجارنية، فائتمااال

Commission((877)قم ، على الر FTC-HELP.
 

نية الخاصة بك بنفسكئتماير االقبة التقارامر
ئتماني مجاني ير ان الحصول على تقرنويحق لك بموجب القا

نية ئتماير االكات إعداد التقاركة من شركل شرا من  شهر12كل 
ة واحدة، كلها مرير الوطنية. يمكنك الحصول على هذه التقار
ني ولكترقع اإلة المويارأو تقسيمها. فعلى سبيل المثال، يمكنك ز

annualcreditreport.comية( في شهر يناير/ نجليز)باال
يان كة إكسبرير الخاص بك من شر للحصول على التقرن ثاننوكا

(Experian)كة ير شريل/ نيسان للحصول على تقرفي أبر، و
ب للحصول على ى في أغسطس/ آة أخر، ومر(Equifax)إكويفاكس 

 الخاص بك. ومن خالل ansUnion)r(Tن نيونس يواكة ترير شرتقر
نية على ئتماتك االقبة سجالايقة، يمكنك مرتك بهذه الطروير طلباتد

ا.نمدار العام مجا

ف لصوص الهويةقم بإيقا
نية لمنع ئتماير االقبة التقارالى الدفع مقابل خدمة مرلن تحتاج إ

جى التواصل تك. ويراللصوص من فتح حسابات باستخدام معلوما
نس اتر و(Experian)يان  وإكسبر(Equifax)كة إكويفاكس مع شر

نية ئتماير اال واطلب منهم تجميد التقار(TransUnion)ن نيويو
وض المحتملة الخاصة بك. حيث يمنع التجميد جهات منح القر

فع التجميد عن جهة منح ئتماني ما لم ترلى ملفك االمن الوصول إ
منية محددة. لن تقدم جهات منح ة زفعه فتروض تلك أو ترالقر
لى ملف ا في المعتاد إذا لم تتمكن من الوصول إضوض لك قرالقر

ك من نية الخاصة بك، لذلك يمنعك التجميد أو غيرئتماير االالتقار
نية.فتح حسابات باسمك. خدمات التجميد مجا

طلب تحذير من عمليات احتيال
 عقولواشك وعلى و أل حتياالاو أية لهواقة لسرضت تعرنك أتعتقد كنت ا ذإ

 يرلتقرافي ل حتياات عمليامن ير تحذطلب ضع وفيمكنك ، لكذضحية 
 منل حتياات عمليامن ير لتحذاطلب يتطلب و. بكص لخااني ئتماالا
 يدجدب حسافتح قبل يتك هومن للتحقق ت اخطوذ تخااضين لمقرا

 نيئتماالالحد اة ديازو أفية ضاإن ئتمااقة بطار اصدإو أطلبك على  ءبنا
 تجهاتتمكن حتى تف هاقم ريم تقدا يضأيمكنك . دجوموب حساعلى 
 تعمليامن ير لتحذا) يتكهومن للتحقق بك ل تصاالامن ض ولقرامنح 

.(سمكبان ئتمااب حسافتح من ض لمقرايمنع ال ل حتياا

ير الخاص  في التقركنت تشك في وجود خطأ إذا نصيحة:
اض ب اعترقة الهوية، فعليك تقديم خطاتج عن سربك نا

قة الهوية لتصحيحه. للحصول على معلومات حول سر
قوعك ضحية، تخاذها في حالة ووالخطوات التي يجب ا

قة ني الخاص بسرولكترقع اإلة المويارا زيمكنك أيض
           (Federal Tradeالية رة الفيدالهوية التابع للجنة التجار

ftc.gov/idtheftية(نجليز)باال:(Commission   
     

اعاة تنبيه الخدمة الفعليةأعضاء الخدمة: مر
ية، فيمكنك طلب وضع اد الجيش في الخدمة العسكرفركنت أحد أإذا 

ئتماني الخاص بك للحد من ير االية« في التقر»تنبيه الخدمة العسكر
فة ض المحتمل معرقة الهوية. ويتيح هذا التنبيه للمقرمخاطر سر

لة، لذا يتعين ون خارج الدية ويمكن أن تكونك في الخدمة العسكرأ
لة للتحقق من هويتك تخاذ خطوات معقووض اعلى جهة منح القر

قبة اا طلب مرئتمان باسمك. يمكنك أيضب االقبل إصدار حسا
، (Equifax)كات إكويفاكس نية من شرنية مجائتماير االالتقار

. يمكن (TransUnion)ن نيونس يواتر، و(Experian)يان وإكسبر
قع مكتب الحماية المالية يد من المعلومات على مور على مزالعثو

نية ئتماير االني ضمن عنوان »التقارولكتر اإل(CFPB)للمستهلكين 
نية«.ئتماجات التصنيف االرود

 نيولداع انوأبعض ط سقاإفيمكن ، مىالقدابين رلمحااحد أكنت ا ذإ
 ضاعتراطلب فع رعليك يجب و. بكص لخااني ئتماالاير لتقرامن لطبية ا

 نوشؤة رازون أعلى ليل ديم تقدونية ئتماالاير رلتقاايم تقدكة شرى لد
.هدابسدم تقوو أين لداعن لة ومسؤما إمى القدابين رلمحاا
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؟نحن نـَم

 بمهمة (CFPB)يقوم مكتب الحماية المالية للمستهلكين 
فير المنتجات والخدمات المالية توض وتنظيم عملية عر

الية المعنية رنين المالية الفدفقا للقواللمستهلكين و
ا وتمكين المستهلكين حتى يتخذكذلك تثقيف وبالمستهلكين، و

كثر إطالعا.ات مالية أارقر

 ية(نجليز )باالقعيد بالموتعلـَّـم المز
consumerfinance.gov 

انعمصل اوت
م شكوى قد 

consumerfinance.gov/complaint

 قصتكاحك 
consumerfinance.gov/your-story

للمابالمتعلقة اسئلة ألاعلى بة جوألاعلى حصل ا
consumerfinance.gov/askcfpb

كفكارنا أشاطر 
facebook.com/cfpb 

twitter.com/cfpb

consumerfinance.gov يد علىف المزاعر
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