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ئتماني كيفية إعادة بناء التصنيف اال
الخاص بك

ثر السجل ا، فقد يتأا ماليعندما تواجه تحدي
ق إعادة بناء ئتماني الخاص بك. يستغراال

قال توجد طرقت. وئتماني بعض الوالتصنيف اال
ار.ة أو أسرمختصر

 

 يفعد اتسن أكن يمية لاتلات الخطوا
رمألاك ذل

ةكل مرك في موعدها تيرادفع فوا 	.
كة لى الشرقت المحدد أو في موعدها«  يعني أن الدفعة تصل إ»في الو

يد، سدد يق البركنت تدفع عن طرة. فإذا رتوفي يوم استحقاق الفا
قها.يد قبل أيام قليلة من موعد استحقادفعتك في البر

ئتماني الخاص بكا من الحد االكثيرب ال تقتر 	. ً
لى بك من »الوصول إى قرئتماني على مدجات التصنيف االرتعتمد د
كنت تستخدم ئتمان. فإذا قات االقصى« المحدد على بطاالحد األ
جة التصنيف را، فقد يضر ذلك بدكثيرئتماني الخاص بك الحد اال

كثر اء بعدم استخدام أئتماني الخاصة بك. لذا ينصح بعض الخبراال
ئتماني الخاص بك - بينما يوصي من 30% من إجمالي قيمة الحد اال

قل من 10% منه.نه يجب عليك استخدام أن أوآخر

ً

ا في كبير جدض ال تتقدم بطلب للحصول على قر 	.
قت قصيرو

ً

 بطلبمت تقدا ذإبك صة لخااني ئتماالالتصنيف اجة ردتنخفض قد 
 لكذيتضمن و. قصيرقت وفي ة يدلجدات بالحساامن لكثير افتحت و أ
 فتحو أ، ةصدرألايل تحومن تتمكن حتى ة يدجدقة بطاعلى ل لحصوا

.خصمعلى ل لحصوامن تتمكن حتى يد جدمتجر قة بطاب حسا

 نئتمااقة بطاعلى ل للحصو هلمؤتكن لم ا ذإ 	.
نةمضموقة بطاعلى ل لحصوال وفحا، يةدعا

ئتمان قات انية بطائتماتحادات االتقدم العديد من البنوك واال
ئتماني قات، يبدأ الحد االبالنسبة لمعظم هذه البطانة. ومضمو

ئتماني ا يساوي الحد االة. حيث تضع مبلغالخاص بك بقيمة صغير
ع.كإيداب الخاص بك في حسا

ئتماني فع الحد االقت المحدد، يتم رنه يمكنك الدفع في الوظهر أكلما ت
ن ع الخاص بك. يمكن أن تكوداد مبلغ اإليداقد يتم استرالخاص بك و

لكن نة، وقات المضموتفعة بالنسبة للبطائدة مرنسبة الفاسوم والر
ئتماني.نشاء سجل اقة واحدة يمكن أن يساعدك في إاستخدام بطا

ئتمان، قم بسداد قة اكنت تدفع ببطاإذا  	.
كل شهرصيدك المستحقات على ر

نية ئتماقتك االئتماني باستخدام بطاجة تصنيف اريمكنك بناء د
قم بسداد المستحقات على ة. وكل مرقت المحدد في والدفع في الو

سوم التمويل. يمكن أن كل شهر لتجنب دفع رصدتك بالكامل أر
جة رلى بناء دا إكل شهر أيضصيدك ي سداد المستحقات على ريؤد

نه يساعد في منعك من صيد، ألفضل من االحتفاظ بالرئتماني أتصنيف ا
كبير.ئتماني الخاص بك بشكل ب من الحد االاقتراال
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لنحواا هذعلى ستمر ا 	.
بتك اإلجمالية في ئتماني على تجرجات التصنيف االريعتمد تحديد د

ض لك على القرقت. فكلما طالت مدة حصور الووك بمرتيردفع فوا
نك ة إلظهار أفرادت المعلومات المتوقت المحدد، زوالدفع في الو

نية جيدة فيما يتعلق بالمخاطر.ئتماجة تصنيف ارتتمتع بد

قم نية الخاصة بك وئتماير االاجع التقارر 	.
ربتصحيح األخطاء على الفو

اض.قتروض وااليخ القرئتماني الخاص بك تارير االيوضح التقر

 يررلتقاامن ير تقركل من نية مجاعة مطبونسخة على ل لحصوايمكنك 
 طنيةلوانية ئتماالاير رلتقااد اعدإلت كاشرث ثالمن بك صة لخاانية ئتماالا

ية(. نجليز)باال annualcreditreport.comقعموعلى ا شهر2 1كل 
 نيةمجانية ئتمااير رتقاستة ( xafiuqE) إكويفاكس كةشرم تقدحيث 

 ةريازعند . 6202ل وأن نوكا/ يسمبرد13 حتى ، اشهر2 1كل فية ضاإ
 يثهاتحديتم لتي اير رلتقاامن يد لمزاض لعرت اخطوهد تشاقد ، قعلموا

 تالتغييراقبة امرعلى كبر أة رقدلك ذيمنحك و. نتنترإلاعبر ر متكربشكل 
.بكص لخااني ئتماالاير لتقراعلى ت أطرلتي ا

ً

ً

نية ئتماجات التصنيف االرقد تجد معلومات غير صحيحة تخفض د
كة إعداد لى شراض إفع طلب اعترالخاصة بك. فإذا حدث ذلك، ار

ر المعلومات.نت مصدكاكة التي لى الشرنية وإئتماير االالتقار

ير ما المدة التي تظل فيها المعلومات السلبية موجودة في التقر
ا؟ئتماني الخاص بك عموماال ً

تاون7 س دادسلي ار فخأتلا

تاون س7سالف اإل13صل لفا

 سالفل 7 اإلصفلا

 

واتنس 10

تانوس7  هنلراق لغ

رثكو أت أاون7 س ةيئاضقلم ااكحاألى وواعدلا

كبر على ثير أن لها تأالمعلومات السلبية الحديثة بشكل عام يكو
كثر من المعلومات القديمة.ئتماني الخاصة بك أجة التصنيف االرد

بعة ال تساعد في إعادة بناء ر األرهذه األمو
ئتمانيجة تصنيف ارد

 ال تساعدك ا.قة الخصم أو الدفع نقداستخدام بطا.1
ن.تك على سداد الديورثبات قدهذه المعامالت في إ

قة  البطاا.قة المدفوعة مسبقاستخدام البطا.2
ا هي أموالك الخاصة، ويتم تحميلها المدفوعة مسبق

ا.قة مسبقعلى البطا

اء السداد  حتى إجرض يوم الدفع.الحصول على قر.3
جة التصنيف رفع دقت المحدد قد ال يساعد في رفي الو

ئتماني الخاص بك.اال

ات التي ة من مجموعة بيع سيارض سيارأخذ قر	.
وا ، ما لم يعدتعمل بنظام “اشتر هنا، وادفع هنا”

قت المحدد.تك في الوير عن مدفوعافع تقارا بركتابي

ً

ً
ً

ً

ً

ىوكشيم قدت

 مستقلةلية ارفيدلة كاوهو للمستهلك لية لمااية لحماامكتب 
 جيهتوسنعيد ؟ ليةمامة خدو أمنتج مع مشكلة يك لدهل 
 اميو51 ن غضوفي - عليك د لراعلى نعمل وكة لشرالى إك اشكو

.معابشكل 
ً

نتنترعبر اال
 consumerfinance.gov/complaint(يةنجليزالبا)

   

عبر الفاكس
(855) 411-CFPB (2372) 

(855) 411-CFPB (2372) TTY/TDD
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Clinton, IA 52733-2900
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