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:مثل، بكصة لخااني ئتماالالتصنيف اجة ردعلى ثر تؤت امتغيرة عدجد تو

ئتمان لديككم عدد حسابات اال •

منذ متى لديك هذه الحسابات •

ئتماني الخاص بكبك من الحد االى قرما مد •

تكت في سداد مدفوعاة تأخركم مر •

ىعوامل أخر •

ة نيمائتالاف صنيلتات جاردع فرة كيفي
بكصة الخا
ثير ن له التأة يكوكل مرفي قت المحدد وك في الوتيردفع فوا •

تك تتم في كد من أن مدفوعاق التأى طر وإحدتك.جاراألكبر على د
ئل سائية أو إعداد رقت المحدد هي إعداد المدفوعات التلقاالو
جى تك المستحقة، يرنية. فإذا لم تسدد مدفوعاوكير إلكترتذ

َ على اطالع.االطالع على أحدث المستجدات وابق

اعي  ترئتماني الخاص بك.لى الحد االب من الوصول إال تقتر •
لى الحد ابك من »الوصول إقترى ائتماني مدج التصنيف االنماذ

صدتك منخفضة بما يتناسب مع حد قصى«، لذا حاول إبقاء أراأل
اء بالحفاظ على استخدامك ئتمان اإلجمالي. وينصح الخبراال
ئتماني ئة من إجمالي الحد االيد عن 03 بالمائتماني بما ال يزاال

الخاص بك.

قاتكات إصدار بطاتستخدم البنوك وشر 
جات التصنيفرى دكات األخرئتمان والشراال 
ى احتمالية سداد األموالئتماني لتقدير مداال 

ضها.التي تقتر
ئدة ض ومعدالت فاجة األعلى التأهل للحصول على قرر.تسهل الد

، لكن 850 و300قمي جات بين ررح العديد من الداوتترقل وأ
قات مختلفة.كات المختلفة تستخدم نطاالشر

جات التصنيف ريوجد لديك العديد من د
ئتمانياال

جة تصنيف، لما يلي:ركثر من ديمكن أن تحصل على أ

جات مختلفة لمنتجات مختلفةروض دتستخدم جهات منح القر •

توجد العديد من الصيغ المختلفة للتصنيف االئتماني •

ير ر مختلفة لتقديم التقاريمكن أن تأتي المعلومات من مصاد •
نيةئتمااال

ئتمان عن قة االجة تصنيف بطارعلى سبيل المثال، قد تختلف د
نت قد تختلف نتريها عبر اإلجات تشتررل، وأي دض المنزجة قررد

كليهما.عن 

لى هذا ة إكبيرفات ليست بالنسبة لبعض األشخاص، هذه االختال
 جات مختلفة،روض تستخدم دا ألن جهات منح القرلكن نظرالحد. و

وض ى جهات منح القرقل مع إحد لتصنيفات أالن مؤهفقد تكو
نة.ن من المفيد لك المقارى. قد يكوليست مع األخرو

ً
ً

ئتماني؟جات التصنيف االري يحدد دما الذ
 علىم عابشكل بك صة لخاانية ئتماالالتصنيف ات جارديد تحديعتمد 

 عنغ بالإلايتم . بكصة لخاانية ئتماالاير رلتقاافي ة درالوات مالمعلوا
 يررلتقااد اعدإت كالشرض ولقرامنح ت جهامن ت مالمعلواه هذ

( Equifax) كسيفاكوإكة شرهي كبر ألاث لثالات كالشراو. نيةئتماالا
(.TransUnion) ننيويونس اترو( Experian)ن ياكسبرإو

ئتماني الخاصة بكجة التصنيف االرفهم د
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 جات تصنيفك.ريز دئتماني الطويل في تعزيساعد السجل اال •
قت. ر الووبة بمرئتماني على التجرجات التصنيف االرتعتمد دو
كك كلما طالت مدة امتالئتماني جات التصنيف االرتتحسن دو
قمت بسداد ا مختلفة من الحسابات، ونواعفتحت أا، وصيدر

قت المحدد.المدفوعات المستحقة في الو
ً ً

 فإذا أغلقت بعض حسابات ا بشأن إغالق الحسابات.ركن حذ •
نية ئتماقتك االصدة بطاكل أروضعت معظم أو ئتمان وقات االبطا

ئتماني الخاصة جة التصنيف االرقة واحدة، فقد يضر ذلك بدفي بطا
ئتماني كنت تستخدم نسبة عالية من إجمالي الحد االبك إذا 

ر صدة بشكل متكرتحويل األري فتح الحسابات والخاص بك. ويؤد
ا.ئتماني أيضجات التصنيف االرار بدلى اإلضرإ

ً

ً

 حيث يعتمد ي تحتاجه.ض الذتقدم فقط للحصول على القر •
ئتماني األخير ئتماني على نشاطك االجات التصنيف االرتحديد د

ض. فإذا تقدمت بطلب للحصول.لى القركمؤشر على حاجتك إ

ر ئتماني الخاص بك مهم بقدير االالتقر
ئتماني الخاصة بكجات التصنيف االرد

 لىإبك صة لخاانية ئتماالارير لتقاافي ة دجولمواء خطاألاي دتؤقد 
 الذ، بكصة لخااني ئتماالالتصنيف اجة ردوني ئتماالابسجلك ر اضرإلا

.منتظاباجعها ار

كة من كل شرئتماني مجاني واحد من ير ايمكنك الحصول على تقر
لى نتقل إا. ا شهر12كل نية ئتماير االكات إلعداد التقاركبر ثالث شرأ

ية( نجليز)باال annualcreditreport.com نيولكترقع اإلالمو
كة لى ذلك تقدم شرفة إ. باإلضا8228-322 (877)تصل على أو ا

 12كل فية نية إضانية مجائتماير ا( ستة تقارEquifaxإكويفاكس )
قع، قد ة المويار. عند ز2026ن أول نوكا ديسمبر/ 31ا، حتى شهر

ير التي يتم تحديثها بشكل يد من التقارض المزتشاهد خطوات لعر
ات قبة التغييراكبر على مرة أرنت. ويمنحك ذلك قدنترر عبر اإلمتكر

ئتماني الخاص بك.ير االأت على التقرالتي طر

ً

ً

يليمما تحقق ، بكص لخاالتقرير اعلى تحصل ما عند:

نكتفك أو عنواقم هاأخطاء في اسمك أو ر •

ى ليست لكئتمان أو حسابات أخرقات اوض أو بطاقر •

دلمحداقت لوافي فع لدامن غم لراعلى فع لدافي ك خربتأتفيد ير رتقا •

نها مفتوحةجة على أرالحسابات التي أغلقتها مد •

 )مثل الدين غير المسدد(ةكثر من مرر نفس البند أظهو •

كيفية تصحيح األخطاء
تصال ئتمان الخاص بك، فيمكنك االير االإذا وجدت أي خطأ في تقر

كة التي قدمت نية والشرئتماير االكة إعداد التقاربكل من شر
ئتمان الخاصة قة االكة بطا )على سبيل المثال، شرالمعلومات

ا نسخ من فق أيضنه خطأ وسبب ذلك. وأربك(. واشرح ما تعتقد أ
نية الخاصة ئتماير االفر التقاراضك. تتوالمستندات التي تدعم اعتر

اض على األخطاء.كيفية االعترشادات حول بك مع إر

ً

مـَن نحن؟

( 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 )باالنجليزية(

ِ     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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