فهم درجة التصنيف االئتماني الخاصة بك
تستخدم البنوك وشركات إصدار بطاقات
االئتمان والشركات األخرى د رجات التصنيف
االئتماني لتقدير مدى احتمالية سداد األموال
التي تقترضها.
.تسهل الدرجة األعلى التأهل للحصول على قرض ومعدالت فائدة
أقل وتتراوح العديد من الد رجات بين رقمي  300و ،850لكن
الشركات المختلفة تستخدم نطاقات مختلفة.

يوجد لديك العديد من درجات التصنيف
االئتماني

توجد عدة متغيرات تؤثر على درجة التصنيف االئتماني الخاصة بك ،مثل:

يمكن أن تحصل على أكثر من درجة تصنيف ،لما يلي:

• §

• §

• §

• توجد العديد من الصيغ المختلفة للتصنيف االئتماني

• §

•

• §

§
على سبيل المثال ،قد تختلف د رجة تصنيف بطاقة االئتمان عن
درجة قرض المنزل ،وأي د رجات تشتريها عبر اإلنترنت قد تختلف
عن كليهما.
بالنسبة لبعض األشخاص ،هذه االختالفات ليست كبيرة إلى هذا
نظرا ألن جهات منح القروض تستخدم د رجات مختلفة،
الحد .ولكن ً
فقد تكون مؤه ًال لتصنيفات أقل مع إحدى جهات منح القروض
وليست مع األخرى .قد يكون من المفيد لك المقارنة.

ما الذي يحدد درجات التصنيف االئتماني؟
يعتمد تحديد درجات التصنيف االئتمانية الخاصة بك بشكل عام على
المعلومات الواردة في التقارير االئتمانية الخاصة بك .يتم اإلبالغ عن
هذه المعلومات من جهات منح القروض لشركات إعداد التقارير
االئتمانية .والشركات الثالث األكبر هي شركة إكويفاكس ()Equifax
وإكسبريان ( )Experianوترانس يونيون (.)TransUnion

Consumer Financial
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• §

كيفي ة رف ع درجات الت صني ف االئت ماني ة
الخ اصة بك
•

َ
§
•

§
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كيفية تصحيح األخطاء

•

إذا وجدت أي خطأ في تقرير االئتمان الخاص بك ،فيمكنك االتصال
بكل من شركة إعداد التقارير االئتمانية والشركة التي قدمت
المعلومات (على سبيل المثال ،شركة بطاقة االئتمان الخاصة
بك) .واشرح ما تعتقد أنه خطأ وسبب ذلك .وأرفق ً
أيضا نسخ من
المستندات التي تدعم اعتراضك .تتوفر التقارير االئتمانية الخاصة
بك مع إرشادات حول كيفية االعتراض على األخطاء.

ً
ً
§
•
ً

ً
§

م ـَن نحن؟

•

يقوم مكتب الحماية المالية للمستهلكين ( )CFPBبمهمة
تنظيم عملية عرض وتوفير المنتجات والخدمات المالية
للمستهلكين وفقا للقوانين المالية الفدرالية المعنية
بالمستهلكين ،وكذلك تثقيف وتمكين المستهلكين حتى يتخذ وا
قرارات مالية أكثر إطالعا.

§

التقرير االئتماني الخاص بك مهم بقدر
درجات التصنيف االئتماني الخاصة بك
قد تؤدي األخطاء الموجودة في التقارير االئتمانية الخاصة بك إلى
اإلضرار بسجلك االئتماني ودرجة التصنيف االئتماني الخاصة بك ،لذا
راجعها بانتظام.

تعلـَّـم المزيد بالموقع (باالنجليزية)
consumerfinance.gov

ت واصل م ع ن ا

يمكنك الحصول على تقرير ائتماني مجاني واحد من كل شركة من
شهرا .انتقل إلى
أكبر ثالث شركات إلعداد التقارير االئتمانية كل 12
ً
الموقع اإللكتروني ( annualcreditreport.comباالنجليزية)
أو اتصل على  .(877) 322-8228باإلضافة إلى ذلك تقدم شركة
إكويفاكس ( )Equifaxستة تقارير ائتمانية مجانية إضافية كل 12
شهرا ،حتى  31ديسمبر /كانون أول  .2026عند 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.

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

:عندما تحصل على التقرير الخاص بك ،تحقق مما يلي



• §



ّ

( consumerfinance.gov/complaintباالنجليزية)




ِ
consumerfinance.gov/your-story

	
facebook.com/cfpb
twitter.com/cfpb

• §
• §
• §
• §
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