
ئتماني الخاصة بكجة التصنيف االرفهم د

ئتماني المجانيير االد طلبك للتقربمجر 
الخاص بك، يمكنك استخدام المعلومات 
للتأكد من عدمفة ما يعنيه وأدناه لمعر 

وجود أخطاء.
 فتعرما عندح بنجابك ص لخااني ئتماالاير لتقراجعة امرعليك لسهل امن 

.نيئتماالاضعك وعلى ها ثيرتأكيفية و، تعنيهما و، بهء اجزألاجميع تفهم و

كلمات مختلفة، ير بشكل مختلف أو استخدام يمكن تنسيق التقار
لكنها تتضمن نفس المعلومات الموضحة أدناه.

12345678 :فللمام قر
2017/09/30 :اردصإلاخ يارت

المعلومات الشخصية

ثيمس ليغيم :مسالا12345678 :فللمام قر

ىء أخرأسما2017/09/30 :اردصإلاخ يارت
ميغيل س. سميث

ن سميثميغيل سيمو 1000-555-555 تف:قم الهار

ين المسجلة:العناو
457 First Street, Littletown, MI 09876 13476

Avenue A, Big City, WI 43526

نات العمالة المسجلة:بيا

يير لتقويم العمود الفقركلية فر اسم صاحب العمل:
 2008/6يخ تسجيل العمل:تار

 خدمات الطعامالمنصب:
 2008/3تاريخ بدء العمل:

ايفير مطاعم راسم صاحب العمل:
 مديرالمنصب:

2013/3 يخ تسجيل العمل:تار
2010/11 يخ بدء العمل:تار

المعلومات الشخصية
تك الشخصية نية معلومائتماير االكات إعداد التقارتستخدم شر

ير. لذا جة في التقرري فتح الحسابات المدنك الشخص الذكد من أللتأ
تك صحيحة وحديثة. كد من أن معلومااجع هذا القسم بعناية للتأر

نه قم الضمان االجتماعي غير الصحيح أفقد يعني االسم الخاطئ أو ر
ن شخص آخر.سوم منك مقابل ديوقد يتم تحصيل ر

مةالعات جالسلا

764100009002 قمنسن ريسكوملف محكمة بيج سيتي و
515 C St, NE, Big City, WI 43528

يكيالر أمرود 11,987: المبلغ2015/8/3: يخ التسجيلتار

دية فرلية:والمسؤفالس الفصل 7 اإلالنوع:

السجالت العامة
 مثل، تاللحاابعض في و، سفالإلات الحافي فقط مة لعاات لسجالاتظهر 
 داعدإلطنية لواث لثالات كالشرامن ني ئتماالاير لتقرافي هن لراحجز 

 علىا سلبمة لعاالمحكمة ات سجالثر تؤن أيمكن و. نيةئتماالاير رلتقاا
 صلخااني ئتماالالتصنيف ات جاردلك كذوبك ص لخااني ئتماالالسجل ا

 صلخااني ئتماالاير لتقرافي س فالإلات الحاتظهر ن أيمكن كما . بك
 يرتقرفي لسلبية ات مالمعلواي دتؤقد و. تاسنو0 1إلى تصل ة مدبك 

.ضلقرامنح فض رو أة ئدلفاانسبة ع تفاراإلى بك ص لخاان ئتماالا

ً

بمعلومات الحسا
ً ا تلو نية واحدئتماتك االض حساباب، يتم عرفي قسم معلومات الحسا

ا. ي بتحديث المعلومات شهروض عادةتقوم جهات منح القراآلخر. و
 سجالت الدفع الخاصة بك، سواء كما تتضمن المعلومات عادة

ض أو نوع القرصيدك، ورز االستحقاق، وا أو تجاويب جاركان الحسا
د اسم جهة منح ئتماني الخاص بك يسرير االكان التقرب. إذا الحسا

كة األم لجهة منح ن اسم الشرف لديك، فقد يكوووض غير معرالقر
وض. نضمت إليها جهة منح القركة الجديدة التي اوض أو الشرالقر

تصل ية أو اتك الشهررتوة على فاتحقق من الكتابة المطبوعة الصغير
ير ا من ذلك. وإذا أظهر التقركدوض إذا لم تكن متأبجهة منح القر

اض عليه.ا ليس لك، فيحق لك االعترئتماني الخاص بك حساباال

ً ً
ً

ً

ً
ً

ئتمان الخاصة قة االكة إصدار بطاب من شرتظهر معلومات الحسا
ئتماني الخاص بك على ير االى في التقروض األخربك وجهات منح القر

نها سيئة أو سلبية محتملة.ضية أو جيدة، أو على أرنها مأ ُ
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بساحلات ماوعلم

2010004637 بقم الحسا ر،)Littletown( )B62391( نبنك ليتل تاو

ً ً ًايكيا أمرالرو د14,285 صيد:الر ا يوم30 تأخير الدفع مدة حالة الدفع:

ات السيارب:نوع الحسا 2019/31/8يخ التحديث:تار

دية فرلية:والمسؤيكيالر أمرو د16,500 تفع:صيد المرالر

ًتجاوز االستحقاق:  395دوالرا أمريكيا 2019/5/2 يخ الفتح:تارً

ً ً ً ًاا/ الشهر مدة 84 شهريكيا أمرالرو د395 ات السداد:فتر ً ايكيا أمرالرو د395 المدفوعات المستلمة:

2019/5/7 آخر دفعة مستلمة:ات السيارب:نوع الحسا

2019/5/82019/5/72019/5/62019/5/52019/5/42019/5/3
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ضيةرالحسابات الُم
كة تقديم ن في وضع جيد ألن شرضية هي التي تكورالحسابات الُم

يستمر تقديم ا عنها. وير سلبية مؤخرنية لم تتلق تقارئتماير االالتقار
ا من ن 03 يوم إذا تم الدفع في غضونه جارب على أير عن الحساتقار

قت المحدد يحمي السجل كما أن الدفع في الويخ االستحقاق. تار
ئتماني الخاصة بك.جات التصنيف االرئتماني الخاص بك وداال

ً
ً ٍ

لصيحلتات ملياع

3629قم: ب ر حسا:(Y76381)عمليات التحصيل 

يكيالر أمرو د2,500المبلغ الموضوع: ABC Megastoreكة ئن األصلي: شرالدا

حب: مفتونوع الحسا2013/7/2فتتاح: يخ االتار

دية فرلية:والمسؤيكيالر أمرو د1,000صيد: الر

الحسابات السلبية المحتملة
 معظمعن غ بالإلبام عابشكل نية ئتماالارير لتقاايم تقدكة شرم تقوو. 
 ةمد، ئتلفاالتحصيل او أئتة لفاات عافولمدامثل ، لسلبيةات مالمعلوا

 كةشرسم ابه بك ص لخااصلي ألاض لقران أهد تشاقد و. تاسنوسبع 
 جيةرلخاات كالشرامن ا نحياأض ولقرامنح ت جهاتطلب حيث . مختلف

 في. نحياألابعض في ن يولداتبيع و أ. لهملمستحقة ان يولداتحصيل 
 لتقريرافي ين لداتمتلك لتي اة يدلجداكة لشراج اردإيتم ، تاللحااه هذ

.صليألاض لقرامنح جهة مع بك ص لخااني ئتماالا

ً

نئتماات المتعلقة باالاالستفسار
كات نية استعالمات من الشرئتماير االكات تقديم التقارتتلقى شر

اجعة ن مرب العمل عندما يطلبووض أو أصحاأو جهات منح القر
كان ئتماني الخاص بك. ويحدد سبب االستفسار ما إذا ير االالتقر

نية الخاصة بك أم ال.ئتماجات التصنيف االرثر على ديمكن أن يؤ

بكاسحى لإمة لمقدات اراستفسالا

ينض لآلخرات التي تعراالستفسار
ئتمان الخاص بك.ير االكات التالية تقرتلقت الشر

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

2013/6يخ الطلب: تار

االستعالمات الحادة
ئتمان الخاص بك من ير االاجعة تقراء استعالم حاد لمريتم إجر

ض. ويمكن وض عند التقدم بطلب للحصول على القرجهات منح القر
ئتماني الخاصة جات التصنيف االرثر االستعالمات الحادة على دأن تؤ

ا كيفية تقدمك مؤخرئتماني تنظر في ج التصنيف االبك؛ ألن معظم نماذ
ار ذلك.ى تكرض ومدبطلب للحصول على قر

ً

يجيةووض الترات العراستفسار
ئتمان أو تأمين لك. وهي لم تتلق وض اى عنك حتى تتمكن من تقديم عرودة أخرنك ومعلومات محدكات التالية اسمك وعنوااستلمت الشر

نية.ئتماجة تصنيفك االرثر على دال تؤين وض هذه لآلخرئتمان الكامل الخاص بك. حيث ال يتم عرير االتقر

Dress for Success Fashion House2016/7 يخ الطلب: تار

31 Fashion Lane, Big City, WI 43530

باجعة الحساات مراستفسار
ضها ال يتم عرية، وب المعامالت التجاراجعة حساض مرير المستهلك الخاص بك لغرجة أدناه على معلومات من تقرركات المدحصلت الشر

نية.ئتماجة تصنيفك االرثر على دال تؤين ولآلخر

2017/6 يخ الطلب: تارBank of Wisconsin: )نسنيسكوبنك و(

457 State Street, Big City, WI 43532

ات البسيطةاستفسار

 بسباألني ئتماالاملفك جعة امرعند لبسيط ام ستعالالاتسجيل يتم 
 ماعند، للمثااسبيل على - ن ئتمااعلى ل للحصوطلبك ف خالى خرأ

 تطلبما عندو، دجوموب حسامن ض ولقرامنح جهة تتحقق 
 ضوقرمنح جهة م تقوما عندا نحياأو، بكص لخااني ئتماالاير لتقرا

 ثرتؤال و. نيئتمااض عرعلى ل للحصوا مسبقعنك م ستعالالبامحتملة 
.بكصة لخااني ئتماالالتصنيف ات جاردعلى لبسيطة ات ماستعالالا

ً
ً
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ير الخاصة بك، واصل اجعة التقارد مربمجر
العمل الجيد

ئتماني الخاص بك عادةير االاجعة التقراجعل مر 
منتظمة

ئتماني الخاص بك، ير االنية من التقريمكنك الحصول على نسخة مجا
كات الثالث التي تعمل على تقديم كل من الشرا، من كل 21 شهرة مر

 (Equifax)كة إكويفاكس لة: شرونية على مستوى الدئتماير االالتقار
. (TransUnion)ن نيونس يواتر و(Experian)يان وإكسبر

نية نية مجائتماير الى ذلك، يمكنك الحصول على ستة تقارفة إباإلضاو
.2026 حتى نهاية عام (Equifax)كة إكويفاكس ا من شر شهر12كل 

ً

ً

  annualcreditreport.com  نيولكترقع اإلة الموياراحصل بز
يل ، أو قم بتنز8228-322 (877)قم تصل بالرية(، أو انجليز)باال

يد على سله بالبرئتماني السنوي وأرير االج طلب التقرواستكمال نموذ
قع، قد تشاهد خطوات ة المويارج. عند زالعنوان الموجود في النموذ

ر عبر ير التي يتم تحديثها بشكل متكريد من التقارض المزلعر
أت ات التي طرقبة التغييراكبر على مرة أرنت. ويمنحك ذلك قدنتراإل

ئتماني الخاص بك.ير االعلى التقر

ر لتصحيحمة على الفواءات الالزتخاذ اإلجرا 
األخطاء

اض على أخطاء موجودة في ئل نموذجية لالعترسايمكنك استخدام ر
ن. وهذه د على جهود تحصيل الديوئتماني الخاص بك أو الرير االالتقر
 نيولكترقع اإلئل المتاحة على الموساية( الرنجليز)باال

 consumerfinance.gov/askcfpb/314.

ئتمانيير االتخاذ خطوات لتحسين فهم أو فهم التقرا 
فضلالخاص بك بشكل أ

ني ولكترقع اإلئح والمعلومات على المويمكنك االطالع على النصا
consumerfinance.gov/consumer-tools/credit-

reports-and-scores  ية(.نجليز)باال
 

؟نحن نـَم

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

الية المعنية رنين المالية الفدفقا للقواللمستهلكين و
وا تمكين المستهلكين حتى يتخذكذلك تثقيف وبالمستهلكين، و

كثر إطالعا.ات مالية أارقر

 ية( نجليز )باالقع  يد 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
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http://www.annualcreditreport.com
https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/how-do-i-dispute-an-error-on-my-credit-report-en-314/
https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/credit-reports-and-scores/
https://www.consumerfinance.gov/language/ar/
https://www.consumerfinance.gov/complaint/
https://www.consumerfinance.gov/your-story/
https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/
http://www.facebook.com/cfpb

http://www.twitter.com/cfpb
https://www.consumerfinance.gov/ar
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