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 الشخصیة البیانات المالیة 
 . أو أكثر من الفائدة 20یُستكمل سنویًا من قبل كل مقدم طلب (ما لم یكن مشترًكا) ، والضامن ، والمالك لدیھ ٪

         : / المسكن الھاتف الخلیوي رقم              سم:  إلا
       :ipZ       :الوالیة        مدینة:      شارع: 

         رقم الھاتف الخلیوي / المسكن:            الزوج / مقدم الطلب المشترك: 

       :ipZ       :الوالیة        مدینة:      شارع: 

                أقل من ثالث سنوات ، یرجى تقدیم العنوان (العناوین) السابقة: ت االقامة في السكنإذا كان
           ھاتف العمل:           المقترض:  االسم التجاري لمقدم الطلب / 

 
 + صافي القیمة  االلتزامات األصول 

A.  النقد في الصندوق  K.  واخرىمجموع األوراق النقدیة المستحقة للبنوك  
  )2(وصف في القسم  

B. لحسابات الجاریة حسابات التوفیر وا  L. إجمالي أرصدة بطاقات االئتمان  

C. IRA  حسابات التقاعد األخرى /  M مجموع الرھون العقاریة . 
  )3(وصف في القسم  

D.  حسابات وأوراق القبض  N.  الضرائب غیر المسددة 
  ) 6(وصف في القسم   

E. العقارات   
نفقة اعالة  (على سبیل المثال ،  دیون أخرى  .O  ) 3(وصف في القسم   

  )7ِصف في القسم    - االطفال

F.  االسھم والسندات 
 $ ) القسم ك: و( االلتزامات إجمالي .P  ) 4(وصف في القسم   

G.  القیمة الحالیة -السیارات    
H.  قیمة التسدید النقدي  -التأمین على الحیاة 

    ) 8(أكمل القسم  

I.  الممتلكات الشخصیة األخرى 
  - [Xصافي القیمة (إجمالي األصول [ .Q  ) 5(وصف في القسم   

 $ ([P]إجمالي المطلوبات 
J  أصول أخرى 

    ) 5(وصف في القسم   

X: 1  إجمالي األصول )J:A( $ Y:  1 المجموع )P   +Q( $ 
 یجب أن توازن المجامیع  1

 
 التزامات عرضیة  . الدخل1القسم  

  كضامن للموقع المشترك   الراتب 
  الدعاوى واألحكام القانونیة   صافي إیرادات االستثمارات 

  االتحادیةمخصص ضریبة الدخل   دخل َعقَاِريّ 
  غیر ذلك  دخل الزوج

    ِصف أدناه)(   2 مصدر دخل آخر

 :2 وصف الدخل اآلخر

 ما لم تكن ھناك رغبة في احتساب ھذه المدفوعات ضمن إجمالي الدخل  "الدخل اآلخر"ال یلزم اإلفصاح عن مدفوعات النفقة أو إعالة الطفل في  2
 

 .والتوقیع علیھ) لتصریحسندات الدفع للبنوك وغیرھا (استخدم المرفقات إذا لزم األمر. یجب تحدید كل منھا كجزء من ھذا ا   2.القسم

 الضمان وتیرة الدفع مبلغ السداد  الرصید الحالي  الرصید األصلي  السندات اسم وعنوان حاملي 
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 على حدة ، باستخدام المرفقات إذا لزم األمر. یجب تحدید كل مرفق كجزء من ھذا البیان ، ویجب توقیعھ وتأریخھ.) قطعة ارض  العقارات المملوكة (ضع قائمة بكل    3.القسم

 الملكیة ج  الملكیة ب  الملكیة أ  

    نوع العقار 

    المالك

 عنوان العقار 
   

   

    تاریخ الشراء 

    تكلفة أولیة 

    القیمة السوقیة الحالیة 

    صاحب الرھن العقاري 

       صاحب الرھنعنوان 
   

   

    رصید الرھن العقاري 

 مبلغ الدفع شھریًا / سنویًا 
   

    حالة الرھن العقاري 

 
 ، ویجب توقیعھ وتأریخھ.) التصریح(قم بتضمین المرفقات إذا لزم األمر. یجب تحدید كل مرفق كجزء من ھذا  االسھم والسندات  .4القسم  

 عدد # 
 القیمة السوقیة  التكلفة  اسم األوراق المالیة  

 االقتباس / الصرف 
 من تاریخ عرض األسعار 

 القیمة اإلجمالیة معاوضة

      

      

 
مبلغ  (یرجى الوصف. إذا تم التعھد بھ كضمان ، اسم وعنوان صاحب االمتیاز ، مبلغ الرھن ، شروط الدفع. إذا كان الدفع متأخًرا ، فیرجى توضیح الممتلكات الشخصیة األخرى واألصول األخرى   .5القسم  

 التأخر وتقدیمھ.) 
 

 

 (صف النوع ، لمن یدفع ، عند االستحقاق ، المبلغ ، وألي ملكیة یتم إرفاق امتیاز ضریبي.) الضرائب غیر المسددة 6.  القسم 
 

 

 التزامات اخرى    7.القسم
 

 

 ، واسم شركة التأمین ، والمستفیدین.)  لوثائق التأمین(قدم المبلغ االسمي وقیمة االسترداد النقدي  عقد التأمین على الحیاة  8.القسم
 

 

و وكالة إبالغ المستھلك بإعطائك أي معلومات قد تكون لدیھا  أفوض الُمقرض بإجراء استفسارات حسب الضرورة للتحقق من دقة البیانات المقدمة وتحدید أھلیتي االئتمانیة. یخول الموقع أدناه أي شخص أ
. تم إعداد ھذه البیانات لغرض إما الحصول على قرض أو ضمان قرض. أفھم أن تزویر  رهالبیانات الواردة ھنا وفي المرفقات صحیحة ودقیقة اعتباًرا من التاریخ (التواریخ) المذكوعلى الموقع أدناه. أشھد أن 

 USC 1001) 18عام للوالیات المتحدة (المرجع  والمحاكمة المحتملة من قبل المدعي ال استرجاع كافة المنافع المترتبة عن القرض البیانات قد یؤدي إلى  
 

واردة في تقریر االئتمان. أنا أفھم أن الُمقرض قد  أفوض الُمقرض بالرد على أي استفسارات من اآلخرین بخصوص تجربة االئتمان الخاصة بالُمقرض مع الموقعین أدناه ، باستثناء المعلومات ال
 االئتمانیة مع الُمقرض لوكاالت إعداد تقاریر االئتمان.یقدم معلومات حول تجربتي 

  
 تاریخ المیالد      رقم الضمان االجتماعي      تاریخ الیوم        التوقیع

 

  
تاریخ المیالد      رقم الضمان االجتماعي      تاریخ الیوم        التوقیع

 


