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 مقدمة:

ضمن منصة معلومات  و المصادر المختلفة اإلئتماني )كريف األردن( بجمع البيانات من مزودي اإلئتمانتقوم شركة اإلستعالم 

 بياناتفي قاعدة و تصنيفها المعلومات خاصة ومجهزة بأحدث أنظمة اإلستعالم اإلئتماني على مستوى العالم، وبعد إحتواء هذه 

بشكل إجمالي  يتضمنلعملية استخراج التقرير اإلئتماني والذي تكون جاهزة ستعالم اإلئتماني )كريف األردن( شركة اإل

من قبل مزودي البيانات  جمعهاوتفصيلي جميع البيانات اإلئتمانية الخاصة بالشخص أو الشركة موضوع اإلستعالم وكما تم 

 المختلفين.

 

 الغرض من الدليل:

من خالل بالشكل الصحيح  التقرير اإلئتماني وكيفية قراءتهتم إعداد هذا الدليل لمساعدة القارئ في التعرف على جميع أجزاء 

تسهيل بغرض  إئتماني لعينة تقرير صور مجزأة الى ادراج  جميع الحقول الظاهرة على التقرير اإلئتماني باإلضافة توضيح 

 .قارئ ليكون هذا الدليل بمثابة مرجع للعملية الشرح 

 

 

  مطابقة / عدم مطابقة المستعلم عنه:

 حال وجود بيانات مطابقة لبيانات المستعلم عنه  في قاعدة بيانات الشركة تظهر اإلشارة التالية:في 
 

 في حال عدم وجود بيانات مطابقة لبيانات المستعلم عنه  في قاعدة بيانات الشركة تظهر اإلشارة التالية:
 

 .هو تاريخ طلب التقرير اإلئتمانيتاريخ الطلب: 

 المستعلم عنه: 1
  

 أفراد

هي أحدث البيانات المتعلقة بالفرد موضوع التقرير اإلئتماني المتوفرة في قاعدة بيانات : بيانات المستعلم عنه 1.1

 الشركة بتاريخ اإلستعالم.

: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية 1.1.1

 تماني ئفي قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإل اهلكل فرد/شركة محتو

: هو آخر تاريخ تم فيه تحديث معلومات المستعلم عنه من خالل مزودي البيانات تاريخ آخر تحديث 1.1.2

 المختلفين.

 : تتضمن:المعلومات الشخصية 1.1.3

 اللقب 

 اإلسم األول 

 اإلسم األوسط / األب 

 إسم العائلة 

 إسم األم 

 اإلسم األوسط / األب 

 إسم الجد 

 )الجنس )ذكر،أنثى 



 

4 
 

 تاريخ الميالد 

  بلد الوالدة 

 مكان الوالدة 

 الجنسية 

 الحالة اإلجتماعية 

 إسم الزوج / الزوجة 

 عدد المعالين 

 

 . معلومات التعريف للمستعلم عنه 1.1.4

 : رقم التعريف الفريد المتعلق بالمستعلم عنه  )رقم وطني / رقم ضريبي(.رقم التعريف 1.1.4.1

.التعريف ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها ومكان إصدارها: نوع بطاقة بطاقة التعريف 1.1.4.2

 

 واإلتصال بيانات العنوان 1.1.5

 بيانات العنوان 1.1.5.1

 بيانات العنوان الرئيسي الحالي والسابق 

 بيانات العنوان اإلضافي الحالي والسابق 
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 : وسائل اإلتصال )أرقام هواتف و بريد إلكتروني(.بيانات اإلتصال 1.1.5.2

 

 المعلومات المتعلقة بوظيفة المستعلم عنه.: ةيبيانات الوظيفال 1.1.6

 
 

 :بيانات المؤسسة الفردية 1.2
   إسم المؤسسة الفردية المسجل رسميا 

 بيانات العنوان الرئيسي الحالي والسابق 

 بيانات العنوان اإلضافي الحالي والسابق 

 .)رمز تسجيل المؤسسة الفردية )رقم السجل التجاري 

  المتعلق بالمؤسسة الفردية التابعة للمستعلم عنه  )رقم وطني / رقم رقم التعريف: رقم التعريف الفريد

 ضريبي(.

 :وسائل اإلتصال )أرقام هواتف و بريد إلكتروني(. بيانات اإلتصال 

 

 

 مالحظة: في التقارير الخاصة بالشركات يحتوي جزء البيانات الشخصية على المعلومات التالية:
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   إسم الشركة المسجل رسميا. 

  التجارياإلسم. 

 الصفة القانونية للشركة. 

  الرمز الخاص بالصناعة. 

 عدد الموظفين. 

 دخل الشركة السنوي. 

أدوار دور/ ضمن  ذات صلةشركات بأفراد /  المستعلم عنههي روابط تحدد عالقة  روابط الشركة: 1.3

 لية:محددة )كأن يكون الشخص مديراً للشركة أو مساهماً فيها(. وهي تحتوي على المعلومات التا

  رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل

 تماني تم ربطها بالمستعلم عنه.ئفي قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإل اهفرد/شركة محتو

 اسم الفرد / الشركة ذات الصلة.اإلسم : 

 الفرد / الشركة ذات الصلة(. عالقة المستعلم عنه بالرابط( 

 .عدد مزودي البيانات 

 .تاريخ آخر تحديث 

  مؤشر الصلة: )نعم: في حال المستعلم عنه شركة مرتبطة بفرد( )ال: في حال المستعلم عنه فرد مرتبط

 بشركة(

 

 معلومات المستعلم عنه: 2

 متعلقة بالمستعلم عنه بما فيها األحداث السلبية. معلوماتيحتوي على 

 

 ملخص العقود: 3
 :القيم األساسية 3.1

  ،عدد العقود: عدد العقود المحتواة في التقرير بجميع مراحلها )مطلوب، مرفوض، مسحوب

 فعال، مسدد(.

  تبادلية التعامل )عقود غير مكتملة(: )نعم: في حال أن مزود البيانات يقوم بتزويد جزء من

 المعلومات اإلئتمانية فقط(.
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  عن  محتواة في هذا التقرير البيانات: عدد الجهات التي قامت بتزويد معلوماتعدد جهات تزويد

 ستعلم عنه.الم

 قطاع بنكي، تأجير تمويلي، تمويل أصغر، تمويل غير بنكي، خدمات(.قطاع مزودي البيانات( : 

  ما يلي :إجمالي التعرض اإلئتماني المحتمل : هو عبارة عن 

o  لعقود األقساط(.األرصدة القائمة( 
o  الرصيد األعلى ألي من السقف اإلئتماني الكلي أو السقوف اإلئتمانية المتوفرة باإلضافة إلى

 السقوف المستغلة )لعقود التسهيالت األخرى(
o .)مجموع السقوف الممنوحة )لعقود بطاقات اإلئتمان 
o )مجموع األرصدة القائمة ألحدث فاتورة خدمات. )لعقود الخدمات. 

 :مجموع األرصدة القائمة والدفعات المستحقة )غير المدفوعة(.  إجمالي الرصيد القائم 

 .إجمالي المستحقات: مجموع الدفعات التي تم اإلبالغ عنها أنها من ضمن المتأخرات 

 مجموع مبالغ التمويالت المطلوبة من قبل المستعلم عنه. :إجمالي مبلغ التمويل المطلوب 

 هرة في التقرير )الدينار(.العملة: العملة المعتمدة لجميع المبالغ الظا 

 

يحتوي على إجمالي أعداد العقود الظاهرة في التقرير اإلئتماني حسب فئة العقد  :ملخص حسب الفئة والمرحلة 3.2

)عقود أقساط، عقود تسهيالت أخرى، عقود بطاقات إئتمان، عقود خدمات(، وحسب مرحلة العقد )مطلوب، 

 مرفوض، مسحوب، فعال، مسدد(.
 

 

 الخاصة بالعقود الفعالة حسب فئة العقد ويتضمن: البياناتيحتوي على : الماليالملخص  3.3

 ( عقود األقساطاألقساط/ الدفعات): 

o عدد العقود الفعالة 

o قيمة الدفعة / القسط الشهري 

o  قيمة الرصيد القائم / المستغل 

o مجموع قيم الدفعات المتأخرةالمستحقات : 

o  ًفي عقود أقساط أخرى بصفة "كفيل": يتم إدراج قيم كفيل: في حال كان المستعلم عنه طرفا

 البنود أعاله المتعلقة بالعقود المكفولة.

 ( عقود التسهيالت األخرىتسهيالت أخرى:) 
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o عدد العقود الفعالة 

o السقف اإلئتماني 

o اإلستغالل 

o سحب على المكشوف / جاري مدين 

o فة "كفيل": يتم إدراج كفيل: في حال كان المستعلم عنه طرفاً في عقود تسهيالت أخرى بص

 قيم البنود أعاله المتعلقة بالعقود المكفولة.

 

 ( عقود البطاقات اإلئتمانيةالبطاقات اإلئتمانية): 

o عدد العقود الفعالة 

o السقف اإلئتماني 

o قيمة الرصيد القائم / المستغل 

o مجموع قيم الدفعات المتأخرةالمستحقات : 

o  عقود بطاقات إئتمانية أخرى بصفة "كفيل": يتم كفيل: في حال كان المستعلم عنه طرفاً في

 إدراج قيم البنود أعاله المتعلقة بالعقود المكفولة.

 

 ( عقود الخدماتخدمات): 

o عدد العقود الفعالة 

o مبلغ الفاتورة 

o قيمة الرصيد القائم / المستغل 

o مجموع قيم الفواتير المتأخرةالمستحقات : 

o  عقود خدمات بصفة "كفيل": يتم إدراج قيم البنود كفيل: في حال كان المستعلم عنه طرفاً في

 أعاله المتعلقة بالعقود المكفولة.
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 تفاصيل العقود:  4
تحتوي رسماً بيانياً على شكل كرات بألوان مختلفة تعطي )عقود األقساط / الدفعات(: أقساط/دفعات تفاصيل  4.1

للمستعلم عنه، وتحمل هذه الكرات ألواناً  التاريخي األداء اإلئتمانينمط قارئ التقرير لمحة مختصرة عن 

 :حسب الشهر. وهي مفصلة كما يليمختلفة يدل كل منها على انتظام/عدم انتظام في الدفع 

  رقم العقد لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم

 م اإلئتماني مرتبط بالمستعلم عنه.اإلئتماني لكل عقد محتوى في قاعدة بيانات شركة اإلستعال

  رقم العقد لدى المزود: هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل عقد محتوى في قاعدة بياناته

 يخص المستعلم عنه وتم تزويده لشركة اإلستعالم اإلئتماني.

 .).....نوع العقد: )عقاري، شخصي، مركبات، أعمال، إجارة، تأجير تمويلي 

  :فعال، مسدد، مسدد مسبقاً(حالة العقد( 

 )الصفة: صفة المستعلم عنه في العقد: )مقترض، مقترض مشارك، كفيل 

 تاريخ بداية العقد 

 تاريخ نهاية العقد 

 .رمز مزود البيانات: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل مزود بيانات 

 الشركات المرتبطين بالعقد بصفة )مقترض  قائمة أطراف ذات العالقة: تظهر بيانات األشخاص /

 مشارك، كفيل(

  مالحظة: تحتوي على المالحظات الخاصة بالعقد والتي قد يتم تزويدها من قبل المزود أو إدخالها

 من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني. وتكون دائماً على مستوى العقد.
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 :دالالت األلوان 

   )اللون األخضر الفاتح: تسديد منتظم )ال يوجد مستحقات 

 ( 29- 1اللون األخضر الغامق: يوجد مستحقات/ متأخرات  )يوم 

 يوم( 30 >ن األصفر: يوجد مستحقات / متأخرات )والل 

 يوم( 60 >يوجد مستحقات / متأخرات ): لبنياللون ا 

 يوم( 90 >يوجد مستحقات / متأخرات ) :لبرتقالياللون ا 

 :ف اإلئتمان. )يظهر نسبة التجاوز(في حال تجاوز سق اللون أألحمر 

 .اللون الرمادي: العقد جديد / لم يتم تزويد المعلومة في هذا الشهر 

 

)نوع العقد، مرحلة العقد، تاريخ بداية/ نهاية العقد، عملة العقد، يحتوي هذا الجزء على تفاصيل كل عقد  4.1.1

 (.نوع الحركة )شرح إضافي لنوع العقد
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)تاريخ الدفعة، شهر، سنة(، عدد يحتوي هذا الجزء على البيانات التاريخية لجدول السداد الخاص بالعقد  4.1.2

  الدفعات المستحقة المتأخرة، عدد أيام التأخير و حالة الدفعة )مستحق غير مسدد، تم التسديد(.

 

 يحتوي هذا الجزء على تفاصيل العقد كما يلي:القائم:  القسطتفاصيل  4.1.3

 معلومات عقد األقساط القائم 
 مبلغ التمويل : أصل مبلغ التمويل 
 قيمة الدفعة/ القسط الشهري 
 تاريخ القسط األول: تاريخ استحقاق القسط األول 
 .قيمة الدفعة التالية 
 .تاريخ آخر دفعة: تاريخ آخر دفعة تمت على حساب القرض 
 )....دورية الدفع: )شهرية، ربعية، نصف سنوية 
  الدفع: )نقدا ، تفويض خصم من الحساب، شيك...(طريقة 

 .مؤشر الهيكلة للدين: في حال كون الدين مهيكل أو تم منحه بعد إغالق دين سابق متعثر 
 تاريخ الهيكلة للدين 
 .مصدر العقد المهيكل 
 .رمز تعريف عقد الهيكلة 

 :الرصيد 
 عدد األقساط القائمة / المتبقية 
 الرصيد القائم / المستغل 

 قات:المستح 
 عدد الدفعات المستحقة 
 قيمة الدفعات المستحقة 
 .عدد أيام التأخير: آلخر دفعة مستحقة 

 :الحدود العليا 
 .أعلى رصيد للمستحقات: أعلى مبلغ استق على المستعلم عنه خالل فترة القرض 
 أعلى عدد لألقساط المستحقة 
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 تاريخ أعلى عدد لألقساط المستحقة 
 ة القرض.أعلى عدد أيام تأخير: خالل فتر 
 تاريخ أعلى عدد أيام تأخير 
  أسوأ حالة خالل فترة القرض.أسوأ حالة: وصف 
 .تاريخ أسوأ حالة 

 

 يحتوي هذا الجزء على معلومات إضافية في حال كان عقد األقساط هو تأجير تمويلي.تأجير تمويلي:  4.1.4

 .نوع السلعة: نوع السلعة المؤجرة 

 .قيمة السلعة: قيمة السلعة المؤجرة 

  جديد / مستعمل : للسلعة المؤجرة.مؤشر 

 .ماركة السلعة المؤجرة 

 تاريخ التصنيع 

 رقم تسجيل السلعة 

 الضمانات: 4.1.5

 )....نوع الضمانة: )عينية، شخصية، رهن عقاري 

  :هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل كفالة/ضمانة محتواه في قاعدة رقم الكفالة/الضمانة لدى المزود

 المستعلم عنه وتم تزويدها لشركة اإلستعالم اإلئتماني.بياناته تخص 

 .اسم مالك الضمانة / الكفيل 

  رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل

 عنه. كفالة / ضمانة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني مرتبطة بالمستعلم

 .المبلغ المضمون: قيمة المبلغ المضمون مقابل الضمانة موضوع اإلستعالم 

 .)رمز األصول: )في حال كانت الضمانة أصل: عقار، سيارة، ماكينة 

 .وصف األصول 

 موقع األصل: مكان وجود األصل 

 .قيمة تخمين األصل 

 تاريخ بداية الصالحية : تاريخ بداية صالحية الكفالة/الضمانة 

  نهاية الصالحية : تاريخ نهاية صالحية الكفالة/الضمانةتاريخ 
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 أطراف ذات العالقة: 4.1.6

  :هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية

 وتربطه عالقة بالعقد. فرد/شركة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني

 :إسم طرف العالقة المرتبط بهذا العقد. اإلسم 

 .)..الصفة: صفة ارتباط طرف العالقة بهذا العقد )مقترض مشارك، كفيل 

 

تحتوي رسماً بيانياً على شكل كرات بألوان  )عقود التسهيالت األخرى(: تفاصيل التسهيالت األخرى 4.2

اريخي للمستعلم عنه، وتحمل هذه مختلفة تعطي قارئ التقرير لمحة مختصرة عن نمط األداء اإلئتماني الت

 انتظام/عدم انتظام في الدفع حسب الشهر. وهي مفصلة كما يلي:الكرات ألواناً مختلفة يدل كل منها على 

  رقم العقد لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم

 ستعالم اإلئتماني مرتبط بالمستعلم عنه.اإلئتماني لكل عقد محتوى في قاعدة بيانات شركة اإل

  رقم العقد لدى المزود: هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل عقد محتوى في قاعدة بياناته

 يخص المستعلم عنه وتم تزويده لشركة اإلستعالم اإلئتماني.

 )....نوع العقد: )جاري مدين، إعتمادات، كفاالت، القرض الدوار 

 ال، مسدد، مسدد مسبقا (حالة العقد: )فع 

 )الصفة: صفة المستعلم عنه في العقد: )مقترض، مقترض مشارك، كفيل 

 تاريخ بداية العقد 

 تاريخ نهاية العقد 

 .رمز مزود البيانات: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل مزود بيانات 

  / الشركات المرتبطين بالعقد بصفة )مقترض قائمة أطراف ذات العالقة: تظهر بيانات األشخاص

 مشارك، كفيل(

  مالحظة: تحتوي على المالحظات الخاصة بالعقد والتي قد يتم تزويدها من قبل المزود أو إدخالها

 من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني. وتكون دائما  على مستوى العقد.

 :دالالت األلوان 
 جد مستحقات(  اللون األخضر الفاتح: تسديد منتظم )ال يو 
 ( 29- 1اللون األخضر الغامق: يوجد مستحقات/ متأخرات  )يوم 

 ( 30 >اللزن األصفر: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 

 ( 60 >اللون البني: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 

 ( 90 >اللون البرتقالي: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 
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 .يظهر نسبة التجاوز( اللون أألحمر: في حال تجاوز سقف اإلئتمان( 
 .اللون الرمادي: العقد جديد / لم يتم تزويد المعلومة في هذا الشهر 

 

)نوع العقد، مرحلة العقد، تاريخ بداية/ نهاية العقد، عملة العقد، يحتوي هذا الجزء على تفاصيل كل عقد  4.2.1

 نوع الحركة )شرح إضافي لنوع العقد(.

 

السقف ) بعقود التسهيالت األخرى ةالخاص لحركات الحساباتخية يحتوي هذا الجزء على البيانات التاري 4.2.2

، شهر، سنة حالة الدفعة )مستحق غير مسدد، الدفعتاريخ اإلئتماني، المبلغ المستغل، إجمالي السقوف ، 

  .(تم التسديد(

 

 يحتوي هذا الجزء على تفاصيل العقد كما يلي:: سقوف اإلئتمان الممنوحةتفاصيل  4.2.3

  سقوف اإلئتمان معلومات 
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 .سقف اإلئتمان اإلجمالي 

 :السقف اإلئتماني 

 .اإلستغالل: قيمة الرصيد المستغل من السقف اإلئتماني 

 .تاريخ آخر دفعة: تاريخ آخر دفعة تمت على حساب القرض 

 .مؤشر الهيكلة للدين: في حال كون الدين مهيكل أو تم منحه بعد إغالق دين سابق متعثر 

 تاريخ الهيكلة للدين 

 .مصدر العقد المهيكل 

 .رمز تعريف عقد الهيكلة 

 :المستحقات 

 .أسوأ حالة: وصف أسوأ حالة خالل فترة القرض 

 تاريخ أسوأ حالة. 

 

 الضمانات: 4.2.4
 )....نوع الضمانة: )عينية، شخصية، رهن عقاري 

  محتواه في قاعدة بياناته رقم الكفالة/الضمانة لدى المزود: هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل كفالة/ضمانة

 تخص المستعلم عنه وتم تزويدها لشركة اإلستعالم اإلئتماني.

 .اسم مالك الضمانة / الكفيل 

 :هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل كفالة /  رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية

 م اإلئتماني مرتبطة بالمستعلم عنه.ضمانة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعال

 .المبلغ المضمون: قيمة المبلغ المضمون مقابل الضمانة موضوع اإلستعالم 

 .)رمز األصول: )في حال كانت الضمانة أصل: عقار، سيارة، ماكينة 

 .وصف األصول 

 موقع األصل: مكان وجود األصل 

 .قيمة تخمين األصل 

 : حية الكفالة/الضمانةتاريخ بداية صال تاريخ بداية الصالحية 

 : تاريخ نهاية صالحية الكفالة/الضمانة تاريخ نهاية الصالحية 
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 أطراف ذات العالقة: 4.2.5

  رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل

 وتربطه عالقة بالعقد.فرد/شركة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني 

 .اإلسم: إسم طرف العالقة المرتبط بهذا العقد 

 .)..الصفة: صفة ارتباط طرف العالقة بهذا العقد )مقترض مشارك، كفيل 

 

تحتوي رسماً بيانياً على شكل كرات بألوان مختلفة تعطي قارئ التقرير لمحة   تفاصيل البطاقات اإلئتمانية: 4.3

مختصرة عن نمط األداء اإلئتماني التاريخي للمستعلم عنه، وتحمل هذه الكرات ألواناً مختلفة يدل كل منها 

 وهي مفصلة كما يلي:حسب الشهرعلى انتظام/عدم انتظام في الدفع 

  اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم رقم العقد لدى شركة المعلومات

 اإلئتماني لكل عقد محتوى في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني مرتبط بالمستعلم عنه.

  رقم العقد لدى المزود: هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل عقد محتوى في قاعدة بياناته

 لشركة اإلستعالم اإلئتماني. يخص المستعلم عنه وتم تزويده

  شهرياً، 100نوع العقد: )بطاقة إئتمان ذات حد مشترك، بطاقة إئتمان تسديد الرصيد المستغل %

 بطاقة إئتمان تسديد نسبة من الرصيد المستغل.....(

 )ًحالة العقد: )فعال، مسدد، مسدد مسبقا 

 فيل(الصفة: صفة المستعلم عنه في العقد: )مقترض، مقترض مشارك، ك 

 تاريخ بداية العقد 

 تاريخ نهاية العقد 

 .رمز مزود البيانات: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل مزود بيانات 

  قائمة أطراف ذات العالقة: تظهر بيانات األشخاص / الشركات المرتبطين بالعقد بصفة )مقترض

 مشارك، كفيل(

 لخاصة بالعقد والتي قد يتم تزويدها من قبل المزود أو إدخالها مالحظة: تحتوي على المالحظات ا

 من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني. وتكون دائماً على مستوى العقد.

 :دالالت األلوان 

   )اللون األخضر الفاتح: تسديد منتظم )ال يوجد مستحقات 

 ( 29- 1اللون األخضر الغامق: يوجد مستحقات/ متأخرات  )يوم 

 يوم( 30 >صفر: يوجد مستحقات / متأخرات )اللزن األ 

 ( 60 >اللون البني: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 

 ( 90 >اللون البرتقالي: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 

 )اللون أألحمر: في حال تجاوز سقف اإلئتمان. )يظهر نسبة التجاوز 

  الشهر.اللون الرمادي: العقد جديد / لم يتم تزويد المعلومة في هذا 
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)نوع العقد، مرحلة العقد، تاريخ بداية/ نهاية العقد، عملة العقد، يحتوي هذا الجزء على تفاصيل كل عقد  4.3.1

 نوع الحركة )شرح إضافي لنوع العقد(.

 

)تاريخ الدفعة، عدد يحتوي هذا الجزء على البيانات التاريخية لجدول السداد الخاص بعقد البطاقة  4.3.2

الرصيد القائم ،مؤشر الحد األدنى للتسديد ،عدد أيام التأخير، عدد مرات استخدام الدفعات المستحقة، 

  البطاقة و حالة الدفعة )مستحق غير مسدد، تم التسديد((.

 

 يحتوي هذا الجزء على تفاصيل العقد كما يلي:: بطاقة اإلئتمانتفاصيل  4.3.3

 معلومات عقد األقساط القائم 
 اإلئتمانيسقف البطاقة : السقف اإلئتماني 
 )....دورية الدفع: )شهرية، ربعية، نصف سنوية 
 )...طريقة الدفع: )نقدا ، تفويض خصم من الحساب، شيك 
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 قيمة الدفعة/ القسط الشهري 
 .قيمة الدفعة التالية 
 .تاريخ الدفعة التالية 
  آخر دفعةقيمة 
 نوع األقساط/الدفعات 
 .عدد مرات استخدام البطاقة 
 مؤشر الحد األدنى للتسديد 
 .نسبة الحد األدنى للتسديد 
 .مؤشر الهيكلة للدين: في حال كون الدين مهيكل أو تم منحه بعد إغالق دين سابق متعثر 
 تاريخ الهيكلة للدين 
 .مصدر العقد المهيكل 
 .رمز تعريف عقد الهيكلة 

 :الرصيد 
 عدد األقساط القائمة / المتبقية 
 الرصيد القائم / المستغل 

 :المستحقات 
  المستحقةعدد الدفعات 
 قيمة الدفعات المستحقة 
 .عدد أيام التأخير: آلخر دفعة مستحقة 

 :الحدود العليا 
  محددةأعلى رصيد للمستحقات: أعلى مبلغ استق على المستعلم عنه خالل فترة. 
 أعلى عدد لألقساط المستحقة 
 تاريخ أعلى عدد لألقساط المستحقة 
  محددةأعلى عدد أيام تأخير: خالل فترة. 

 لى عدد أيام تأخيرتاريخ أع 
  محددةأسوأ حالة: وصف أسوأ حالة خالل فترة. 
 .تاريخ أسوأ حالة 
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 الضمانات: 4.3.4

 

 )....نوع الضمانة: )عينية، شخصية، رهن عقاري 

  رقم الكفالة/الضمانة لدى المزود: هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل كفالة/ضمانة محتواه في قاعدة

 عنه وتم تزويدها لشركة اإلستعالم اإلئتماني.بياناته تخص المستعلم 

 .اسم مالك الضمانة / الكفيل 

  رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل

 كفالة / ضمانة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني مرتبطة بالمستعلم عنه.

 بلغ المضمون: قيمة المبلغ المضمون مقابل الضمانة موضوع اإلستعالم.الم 

 .)رمز األصول: )في حال كانت الضمانة أصل: عقار، سيارة، ماكينة 

 .وصف األصول 

 موقع األصل: مكان وجود األصل 

 .قيمة تخمين األصل 

 تاريخ بداية الصالحية : تاريخ بداية صالحية الكفالة/الضمانة 

 حية : تاريخ نهاية صالحية الكفالة/الضمانةتاريخ نهاية الصال 

 أطراف ذات العالقة: 4.3.5

  رقم الرابط لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل

 فرد/شركة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني وتربطه عالقة بالعقد.

 القة المرتبط بهذا العقد.اإلسم: إسم طرف الع 

 .)..الصفة: صفة ارتباط طرف العالقة بهذا العقد )مقترض مشارك، كفيل 

 

تحتوي رسماً بيانياً على شكل كرات بألوان مختلفة تعطي قارئ تفاصيل الخدمات )عقود الخدمات( :  4.4

الكرات ألواناً مختلفة  التقرير لمحة مختصرة عن نمط األداء اإلئتماني التاريخي للمستعلم عنه، وتحمل هذه

 يدل كل منها على انتظام/عدم انتظام في الدفع وهي مفصلة كما يلي:

  رقم العقد لدى شركة المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم

 اإلئتماني لكل عقد محتوى في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني مرتبط بالمستعلم عنه.

  رقم العقد لدى المزود: هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل عقد محتوى في قاعدة بياناته

 يخص المستعلم عنه وتم تزويده لشركة اإلستعالم اإلئتماني.

 ( :كهرباء، مياه، إتصاالت.....نوع العقد) 
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 ) حالة العقد: )فعال، مسدد، مسدد مسبقا 

 ( :مشترك،/مقترضالصفة: صفة المستعلم عنه في العقد )كفيل 

 تاريخ بداية العقد 

 تاريخ نهاية العقد 

 .رمز مزود البيانات: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل مزود بيانات 

  قائمة أطراف ذات العالقة: تظهر بيانات األشخاص / الشركات المرتبطين بالعقد بصفة

 رك، كفيل(تمش /)مقترض

  على المالحظات الخاصة بالعقد والتي قد يتم تزويدها من قبل المزود أو إدخالها مالحظة: تحتوي

 من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني. وتكون دائما  على مستوى العقد.

 :دالالت األلوان 

   )اللون األخضر الفاتح: تسديد منتظم )ال يوجد مستحقات 

 ( 29- 1اللون األخضر الغامق: يوجد مستحقات/ متأخرات  )يوم 

 ( 30 >اللزن األصفر: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 

 ( 60 >اللون البني: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 

 ( 90 >اللون البرتقالي: يوجد مستحقات / متأخرات )يوم 

 )اللون أألحمر: في حال تجاوز سقف اإلئتمان. )يظهر نسبة التجاوز 

 معلومة في هذا الشهر.اللون الرمادي: العقد جديد / لم يتم تزويد ال 

 

نوع العقد، مرحلة العقد، تاريخ بداية/ نهاية العقد، عملة العقد، )يحتوي هذا الجزء على تفاصيل كل عقد  4.4.1

 رمز ووصف مزود البيانات .
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)تاريخ الدفعة، مبلغ يحتوي هذا الجزء على البيانات التاريخية لجدول السداد الخاص بعقد الخدمة  4.4.2

الدفعات المستحقة، الرصيد القائم ، عدد أيام التأخير، و حالة الدفعة )مستحق غير مسدد، الفاتورة، عدد 

  تم التسديد((.

 

 يحتوي هذا الجزء على تفاصيل العقد كما يلي:تفاصيل الخدمة:  4.4.3

  معلومات الخدمة القائمة 

  الفاتورة: أصل مبلغ  الفاتورةمبلغ 

 ....(دورية الدفع. )شهرية، ربعية، نصف سنوية 

 طريقة الدفع 

 .قيمة الدفعة التالية 

 .تاريخ الدفعة التالية 

 تاريخ آخر دفعة. 

 نقدا ، تفويض خصم من الحساب، شيك...(نوع األقساط/الدفعات( : 

 ملكية الطرف الثالث: لتحديد أن هذا العقد يخص طرف ثالث غير ملتزم بسداد فواتيره 

 .عدد خطوط الخدمة 

  الدين مهيكل أو تم منحه بعد إغالق دين سابق متعثر.مؤشر الهيكلة للدين: في حال كون 

 تاريخ الهيكلة للدين 

 .مصدر العقد المهيكل 

 .رمز تعريف عقد الهيكلة 

 :الرصيد 

 الرصيد القائم / المستغل 

 :المستحقات 

 عدد الدفعات المستحقة 

 قيمة الدفعات المستحقة 

 .عدد أيام التأخير: آلخر دفعة مستحقة 

 :الحدود العليا 

  قيمة فاتورةأعلى 

 تاريخ أعلى قيمة فاتورة 

 أعلى رصيد قائم مستغل 

 تاريخ أعلى رصيد قائم مستغل 

 أعلى عدد لألقساط المستحقة 

 تاريخ أعلى عدد لألقساط المستحقة 

 أعلى عدد أيام تأخير 
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 تاريخ أعلى عدد أيام تأخير 

 .أسوأ حالة: وصف أسوأ حالة خالل فترة القرض 

 .تاريخ أسوأ حالة 

 

 :الضمانات 4.4.4

 )....نوع الضمانة: )عينية، شخصية، رهن عقاري 

  رقم الكفالة/الضمانة لدى المزود: هو رقم فريد يتم منحه من قبل المزود لكل كفالة/ضمانة محتواه في قاعدة

 بياناته تخص المستعلم عنه وتم تزويدها لشركة اإلستعالم اإلئتماني.

 .اسم مالك الضمانة / الكفيل 

  المعلومات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل رقم الرابط لدى شركة

 كفالة / ضمانة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني مرتبطة بالمستعلم عنه.

 .المبلغ المضمون: قيمة المبلغ المضمون مقابل الضمانة موضوع اإلستعالم 

  الضمانة أصل: عقار، سيارة، ماكينة(.رمز األصول: )في حال كانت 

 .وصف األصول 

 موقع األصل: مكان وجود األصل 

 .قيمة تخمين األصل 

 تاريخ بداية الصالحية : تاريخ بداية صالحية الكفالة/الضمانة 

 تاريخ نهاية الصالحية : تاريخ نهاية صالحية الكفالة/الضمانة 
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 أطراف ذات العالقة: 4.4.5

 مات اإلئتمانية: هو رقم فريد يتم منحه من قبل شركة اإلستعالم اإلئتماني لكل رقم الرابط لدى شركة المعلو

 فرد/شركة محتواه في قاعدة بيانات شركة اإلستعالم اإلئتماني وتربطه عالقة بالعقد.

 .اإلسم: إسم طرف العالقة المرتبط بهذا العقد 

 )..الصفة: صفة ارتباط طرف العالقة بهذا العقد )مقترض مشارك، كفيل. 
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