
596

العميل لديه شيك واحد مرتجع على االقل
78,047 إجمالي المبالغ المتبقية

0 اجمالي المتأخرات
0 عدد العقود المتعثرة

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات
302627653 رقم الشخص لدى

االتحاد للمعلومات
االئتمانية

- رقم الشخص لدى مزود
البيانات

15 مارس 2017 C01 MR اللقب
- - - االسم األخير
- - - االسم األول

15 مارس 2017 C01 MOHAMMED
ABDALLAH

االسم الكامل

- - - االسم األخير باللغة
العربية

- - - االسم األول باللغة
العربية

15 مارس 2017 C01 محمد عبدالله االسم الكامل باللغة
العربية

15 مارس 2017 C01 ذكر الجنس
15 مارس 2017 C01 15 ديسمبر 1985 تاريخ الميالد
15 مارس 2017 C01 االمارات العربية المتحدة الجنسية
23 فبراير 2017 B05 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
23 فبراير 2017 B02 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
21 فبراير 2017 T03 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
21 فبراير 2017 B04 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
15 مارس 2017 C01 نعم مقيم

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات تاريخ االنتهاء رقم الوثيقة نوع الوثيقة
15 مارس 2017 C01 10 أكتوبر 2019 G0933257 جواز السفر
23 فبراير 2017 B05 - A0098557 جواز السفر (السابق)
15 مارس 2017 C01 - 784-1985-1325012-5 بطاقة هوية اإلمارات
23 فبراير 2017 B05 - 784198513250125 بطاقة هوية اإلمارات (السابق)
22 فبراير 2017 B02 - 508576 رخصة القيادة

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات رقم قطعة األرض صندوق البريد االمارة العنوان بالعربي العنوان باإلنجليزي نوع العنوان
22 فبراير 2017 B02 4 34772 دبيّ جميرا 1 شارع 12 فيال

17
JUMEIRAH 1

STREET 17A VILLA
12

العنوان

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات تاريخ انتهاء العمل تاريخ بدء العمل إجمالي الدخل السنوي نوع العمل اسم جهة العمل
22 فبراير 2017 B02 - 01 أكتوبر 2009 240,000 Full Time XYZ GENERAL

TRADING

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات نسبة
ملكيةالمساهم

شخص نوع الصلة

22 فبراير 2017 B02 - ABD BUILDING
MATERIAL

Owner of
Establishment

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات إجمالي الدخل السنوي المصدر
22 فبراير 2017 B02 100,000 أعمال عائلية

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات العنوان نوع العنوان
22 فبراير 2017 B02 MOHAMMED.ABDA

LLAH@XXXXXX.C
OM

البريد اإللكتروني

22 فبراير 2017 B02 040000000 رقم الهاتف
22 فبراير 2017 B02 0500000000 رقم الهاتف المتحرك

سري وخاص
df6b5ede-469c-11e7-95fe-000c290f0a08 :رمز الرد على االستعالم

التقرير االئتماني تم انشائه في 01.06.2017 11:36:17 ص

MOHAMMED ABDALLAH

9 الصفحة 1 من



تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات الخطورة تاريخ الشيك
المرتجع

السبب القيمة الرقم IBAN اسم المستفيد النوع

05 يونيو 2016 B02 Single 28 فبراير 2016 Closed Account 1,400 250323002 AE95***200000
0000000001

Unpaid Direct
Debits

10 يونيو 2016 B05 Single 01 يونيو 2016 Insufficient
Funds

2,000 100001 AE95***200000
0000000000

Bounced
Cheques

سري وخاص
df6b5ede-469c-11e7-95fe-000c290f0a08 :رمز الرد على االستعالم

التقرير االئتماني تم انشائه في 01.06.2017 11:36:17 ص

MOHAMMED ABDALLAH

9 الصفحة 2 من



المقسطة
1 عدد العقود القائمة

ضامن صاحب العقد الرئيسي/شريك
صاحب العقد

0 2,000 إجمالي االقساط الشهرية
0 28,000 إجمالي المبالغ المتبقية
0 0 اجمالي المتأخرات

غير المقسطة
1 عدد العقود القائمة

ضامن صاحب العقد الرئيسي/شريك
صاحب العقد

0 50,000 إجمالي الحد االئتماني
0 40,000 إجمالي المبالغ المتبقية
0 0 اجمالي المتأخرات

البطاقات االئتمانية
2 عدد العقود القائمة

ضامن صاحب العقد الرئيسي/شريك
صاحب العقد

0 30,000 إجمالي الحد االئتماني
0 9,707 إجمالي المبالغ المتبقية
0 0 اجمالي المتأخرات

الخدمات
1 عدد العقود القائمة

ضامن صاحب العقد الرئيسي/شريك
صاحب العقد

0 340 إجمالي المبالغ المتبقية
0 0 اجمالي المتأخرات

5 عدد مزودي البيانات
7 عدد العقود

مغلق قائم مرفوض لم تؤخذ مرتجع طلب توزيع
العقود

1 1 0 0 0 1 المقسطة

0 1 0 0 0 0 غير
المقسطة

0 2 0 0 0 0 البطاقات
االئتمانية

0 1 0 0 0 0 الخدمات

108,340 اجمالي االنكشاف
0 اجمالي االنكشاف للعقود الغير ممولة

32 نسبة استخدام الحد االئتماني على البطاقات
االئتمانية(٪)

180 أسوأ تأخير في الدفع حالياً
180 أسوأ تأخير في الدفع في األشهر ال 24 الماضية

متعثر أسوأ حالة في األشهر ال 24 الماضية
25 يناير 2008 تاريخ بدء أقدم عقد
01 يناير 2016 تاريخ بدء أحدث عقد

1 عدد االستفسارات في ال 90 يوم الماضية
0 إجمالي المبالغ المتبقية للعقود المضمونة
0 إجمالي المبالغ المتأخرة للعقود المضمونة

يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو

2017 2016 2015

سري وخاص
df6b5ede-469c-11e7-95fe-000c290f0a08 :رمز الرد على االستعالم

التقرير االئتماني تم انشائه في 01.06.2017 11:36:17 ص

MOHAMMED ABDALLAH

9 الصفحة 3 من



سري وخاص
df6b5ede-469c-11e7-95fe-000c290f0a08 :رمز الرد على االستعالم

التقرير االئتماني تم انشائه في 01.06.2017 11:36:17 ص

MOHAMMED ABDALLAH

9 الصفحة 4 من



المقسطة

الرصيد
المتبقي

رقم العقد لدى مزود
البيانات

رقم العقد لدى االتحاد
للمعلومات االئتمانية

تاريخ اخر التحديث تاريخ البدء العالقة حالة العقد نوع العقد رقم

28,000 PCNOI0030001 R05460052 31 يناير 2017 19 فبراير 2013 صاحب العقد
الرئيسي

قائم قرض السيارة 1

تفاصيل الدفعات السابقة

2016 01 2015 12 2015 11 2015 10 2015 09 2015 08 2015 07 2015 06 2015 05 2015 04 2015 03 2015 02

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

2017 01 2016 12 2016 11 2016 10 2016 09 2016 08 2016 07 2016 06 2016 05 2016 04 2016 03 2016 02

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

R05460052:تفاصيل األقساط 1|رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

0 المتاخرات
0 عدد أيام التأخير في الدفع
0 أقصى مبلغ متأخر

31 يناير 2017 تاريخ أقصى مبلغ متأخر
0 الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 يناير 2017 تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع
دفعات قائمة أسوأ حالة

31 يناير 2017 تاريخ أسوأ حالة
ال انتظار التصحيح

األطراف ذات العالقة
العالقة شخص

شريك صاحب العقد MARYAM ALI

الضمانات
وصف رمز

(رهن عقارب مسجل
على المركبات (مادي

TS8

R05460052 رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية
B02 رقم مزود البيانات

قرض السيارة نوع العقد
قائم حالة العقد

صاحب العقد الرئيسي العالقة
شيك طريقة الدفع

درهم إماراتي رمز العملة األصلية
28,000 الرصيد المتبقي

120,000 المبلغ اإلجمالي
60 إجمالي عدد االقساط
14 عدد االقساط المتبقية

أقساط شهرية – 30 يوم فترات الدفع
2,000 قيمة القسط

19 فبراير 2013 تاريخ البدء
28 فبراير 2018 تاريخ االغالق

ال عقد إسالمي
نعم العقد مضمون

- تبليغ من مزود المعلومات عن نشاطات مشبوهة
- تاريخ التبليغ عن النشاط المشبوه

الرصيد
المتبقي

رقم العقد لدى مزود
البيانات

رقم العقد لدى االتحاد
للمعلومات االئتمانية

تاريخ اخر التحديث تاريخ البدء العالقة حالة العقد نوع العقد رقم

0 PCNOI0350234 305457178 31 يناير 2016 23 يناير 2013 الضامن مغلق القرض الشخصي 2

تفاصيل الدفعات السابقة

2015 01 2014 12 2014 11 2014 10 2014 09 2014 08 2014 07 2014 06 2014 05 2014 04 2014 03 2014 02

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

2016 01 2015 12 2015 11 2015 10 2015 09 2015 08 2015 07 2015 06 2015 05 2015 04 2015 03 2015 02

نعم 180+ 150 120 90 60 30 نعم نعم نعم نعم نعم

تفاصيل األقساط 2|رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية:305457178

0 المتاخرات
0 عدد أيام التأخير في الدفع

45,206 أقصى مبلغ متأخر
31 ديسمبر 2015 تاريخ أقصى مبلغ متأخر

180 الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع
31 ديسمبر 2015 تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

متعثر أسوأ حالة
31 ديسمبر 2015 تاريخ أسوأ حالة

ال انتظار التصحيح

األطراف ذات العالقة
العالقة شخص

صاحب العقد الرئيسي MARYAM ALI

الضمانات
وصف رمز

(ضمان شخصي (غير
مادي

NTS7

305457178 رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية
B04 رقم مزود البيانات

القرض الشخصي نوع العقد
مغلق حالة العقد

الضامن العالقة
تفويض بالخصم من الحساب الحالي (امر تفويض) طريقة الدفع

درهم إماراتي رمز العملة األصلية
0 الرصيد المتبقي

250,000 المبلغ اإلجمالي
48 إجمالي عدد االقساط

0 عدد االقساط المتبقية
أقساط شهرية – 30 يوم فترات الدفع

6,458 قيمة القسط
23 يناير 2013 تاريخ البدء
31 يناير 2016 تاريخ االغالق

ال عقد إسالمي
نعم العقد مضمون

- تبليغ من مزود المعلومات عن نشاطات مشبوهة
- تاريخ التبليغ عن النشاط المشبوه

سري وخاص
df6b5ede-469c-11e7-95fe-000c290f0a08 :رمز الرد على االستعالم

التقرير االئتماني تم انشائه في 01.06.2017 11:36:17 ص

MOHAMMED ABDALLAH

9 الصفحة 5 من



غير المقسطة

الرصيد
المتبقي

رقم العقد لدى مزود
البيانات

رقم العقد لدى االتحاد
للمعلومات االئتمانية

تاريخ اخر التحديث تاريخ البدء العالقة حالة العقد نوع العقد رقم

40,000 PCNONI035012
1

E05459985 31 يناير 2017 25 يناير 2008 صاحب العقد
الرئيسي

قائم السحب على
المكشوف

1

تفاصيل الدفعات السابقة

2016 01 2015 12 2015 11 2015 10 2015 09 2015 08 2015 07 2015 06 2015 05 2015 04 2015 03 2015 02

نعم نعم نعم نعم فوق الحد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

2017 01 2016 12 2016 11 2016 10 2016 09 2016 08 2016 07 2016 06 2016 05 2016 04 2016 03 2016 02

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 90% نعم

E05459985:تفاصيل العقود غير المقسطة 1|رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

حالة العقد الرصيد المتبقي الحد االئتماني شهر
دفعات قائمة 40,000 50,000 2017 01
دفعات قائمة 20,000 50,000 2016 12
دفعات قائمة 20,000 50,000 2016 11
دفعات قائمة 20,000 50,000 2016 10
دفعات قائمة 20,000 50,000 2016 09
دفعات قائمة 20,000 50,000 2016 08
دفعات قائمة 20,000 50,000 2016 07
دفعات قائمة 20,000 50,000 2016 06
دفعات قائمة 0 50,000 2016 05
دفعات قائمة 0 50,000 2016 04
دفعات قائمة 48,000 50,000 2016 03
دفعات قائمة 1,000 50,000 2016 02
دفعات قائمة 10,000 50,000 2016 01
دفعات قائمة 10,000 50,000 2015 12
دفعات قائمة 30,000 50,000 2015 11
دفعات قائمة 30,000 50,000 2015 10
دفعات قائمة 60,000 50,000 2015 09
دفعات قائمة 30,000 50,000 2015 08
دفعات قائمة 25,000 50,000 2015 07
دفعات قائمة 25,000 50,000 2015 06
دفعات قائمة 25,000 50,000 2015 05
دفعات قائمة 20,000 50,000 2015 04
دفعات قائمة 20,000 50,000 2015 03
دفعات قائمة 20,000 50,000 2015 02

الضمانات
وصف رمز

لم يتم االبالغ عن نوع
الضمان

-

E05459985 رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية
B04 رقم مزود البيانات

السحب على المكشوف نوع العقد
قائم حالة العقد

صاحب العقد الرئيسي العالقة
AED رمز العملة األصلية

50,000 الحد االئتماني
0 المتاخرات

25 يناير 2008 تاريخ البدء
- تاريخ االغالق
ال عقد إسالمي

نعم العقد مضمون
- تبليغ من مزود المعلومات عن نشاطات مشبوهة
- تاريخ التبليغ عن النشاط المشبوه
0 أقصى مبلغ متأخر

31 يناير 2017 تاريخ أقصى مبلغ متأخر
0 الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 يناير 2017 تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع
دفعات قائمة أسوأ حالة

31 يناير 2017 تاريخ أسوأ حالة
ال انتظار التصحيح

سري وخاص
df6b5ede-469c-11e7-95fe-000c290f0a08 :رمز الرد على االستعالم

التقرير االئتماني تم انشائه في 01.06.2017 11:36:17 ص

MOHAMMED ABDALLAH

9 الصفحة 6 من



البطاقات االئتمانية

الرصيد
المتبقي

رقم العقد لدى مزود
البيانات

رقم العقد لدى االتحاد
للمعلومات االئتمانية

تاريخ اخر التحديث تاريخ البدء العالقة حالة العقد نوع العقد رقم

PCNOCC02101
40

305457177 31 يناير 2017 01 يناير 2016 صاحب العقد
الرئيسي

قائم بطاقة ائتمان 1

تفاصيل الدفعات السابقة

2016 01 2015 12 2015 11 2015 10 2015 09 2015 08 2015 07 2015 06 2015 05 2015 04 2015 03 2015 02

الحد األدنى غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر

2017 01 2016 12 2016 11 2016 10 2016 09 2016 08 2016 07 2016 06 2016 05 2016 04 2016 03 2016 02

الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى 180+ 150 120 90 60 30 5 الحد األدنى الحد األدنى

تفاصيل بطاقة االئتمان 1|رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية:305457177

حالة العقد الرصيد المتبقي نسبة االستخدام(٪) شهر
دفعات قائمة 6,729 34 2017 01
دفعات قائمة 3,215 16 2016 12
دفعات قائمة 2,531 13 2016 11

متعثر 28,536 143 2016 10
دفعات قائمة 27,304 137 2016 09
دفعات قائمة 26,072 130 2016 08
دفعات قائمة 24,840 124 2016 07
دفعات قائمة 23,608 118 2016 06
دفعات قائمة 22,376 112 2016 05
دفعات قائمة 21,144 106 2016 04
دفعات قائمة 19,912 100 2016 03
دفعات قائمة 16,877 84 2016 02
دفعات قائمة 10,243 51 2016 01

الضمانات
وصف رمز

- -

305457177 رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية
B05 رقم مزود البيانات

بطاقة ائتمان نوع العقد
قائم حالة العقد

صاحب العقد الرئيسي العالقة
AED رمز العملة األصلية

6,729 الرصيد المتبقي
20,000 الحد االئتماني

1,900 المبلغ المستخدم في هذا الشهر
0 المتاخرات
0 عدد أيام التأخير في الدفع
- فترات الدفع

01 يناير 2016 تاريخ البدء
- تاريخ االغالق

نعم البطاقة المستخدمة
ال عقد إسالمي
ال العقد مضمون
- تبليغ من مزود المعلومات عن نشاطات مشبوهة
- تاريخ التبليغ عن النشاط المشبوه

15,882 أقصى مبلغ متأخر
31 أكتوبر 2016 تاريخ أقصى مبلغ متأخر

180 الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع
31 أكتوبر 2016 تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

متعثر أسوأ حالة
31 أكتوبر 2016 تاريخ أسوأ حالة

ال انتظار التصحيح

الرصيد
المتبقي

رقم العقد لدى مزود
البيانات

رقم العقد لدى االتحاد
للمعلومات االئتمانية

تاريخ اخر التحديث تاريخ البدء العالقة حالة العقد نوع العقد رقم

PCNOCC03500
51

H05460036 31 يناير 2017 10 يونيو 2014 صاحب العقد
الرئيسي

قائم بطاقة ائتمان 2

تفاصيل الدفعات السابقة

2016 01 2015 12 2015 11 2015 10 2015 09 2015 08 2015 07 2015 06 2015 05 2015 04 2015 03 2015 02

الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى

2017 01 2016 12 2016 11 2016 10 2016 09 2016 08 2016 07 2016 06 2016 05 2016 04 2016 03 2016 02

الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى الحد األدنى

H05460036:تفاصيل بطاقة االئتمان 2|رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية
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حالة العقد الرصيد المتبقي نسبة االستخدام(٪) شهر
دفعات قائمة 2,978 30 2017 01
دفعات قائمة 3,367 34 2016 12
دفعات قائمة 4,156 42 2016 11
دفعات قائمة 4,378 44 2016 10
دفعات قائمة 3,562 36 2016 09
دفعات قائمة 4,197 42 2016 08
دفعات قائمة 2,972 30 2016 07
دفعات قائمة 2,941 29 2016 06
دفعات قائمة 4,678 47 2016 05
دفعات قائمة 4,001 40 2016 04
دفعات قائمة 5,132 51 2016 03
دفعات قائمة 4,529 45 2016 02
دفعات قائمة 4,934 49 2016 01
دفعات قائمة 3,934 39 2015 12
دفعات قائمة 2,932 29 2015 11
دفعات قائمة 1,647 16 2015 10
دفعات قائمة 5,912 59 2015 09
دفعات قائمة 2,562 26 2015 08
دفعات قائمة 4,623 46 2015 07
دفعات قائمة 3,564 36 2015 06
دفعات قائمة 3,912 39 2015 05
دفعات قائمة 2,957 30 2015 04
دفعات قائمة 2,935 29 2015 03
دفعات قائمة 2,912 29 2015 02

الضمانات
وصف رمز

- -

H05460036 رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية
B04 رقم مزود البيانات

بطاقة ائتمان نوع العقد
قائم حالة العقد

صاحب العقد الرئيسي العالقة
AED رمز العملة األصلية

2,978 الرصيد المتبقي
10,000 الحد االئتماني

2,566 المبلغ المستخدم في هذا الشهر
0 المتاخرات
0 عدد أيام التأخير في الدفع
- فترات الدفع

10 يونيو 2014 تاريخ البدء
- تاريخ االغالق

نعم البطاقة المستخدمة
ال عقد إسالمي
ال العقد مضمون
- تبليغ من مزود المعلومات عن نشاطات مشبوهة
- تاريخ التبليغ عن النشاط المشبوه
0 أقصى مبلغ متأخر

31 يناير 2017 تاريخ أقصى مبلغ متأخر
0 الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 يناير 2017 تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع
دفعات قائمة أسوأ حالة

31 يناير 2017 تاريخ أسوأ حالة
ال انتظار التصحيح
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الخدمات

الرصيد
المتبقي

رقم العقد لدى مزود
البيانات

رقم العقد لدى االتحاد
للمعلومات االئتمانية

تاريخ اخر التحديث تاريخ البدء العالقة حالة العقد نوع العقد رقم

PCNOET0090 305457179 31 يناير 2017 25 نوفمبر 2010 صاحب العقد
الرئيسي

قائم خدمات االتصاالت 1

تفاصيل الدفعات السابقة

2016 01 2015 12 2015 11 2015 10 2015 09 2015 08 2015 07 2015 06 2015 05 2015 04 2015 03 2015 02

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

2017 01 2016 12 2016 11 2016 10 2016 09 2016 08 2016 07 2016 06 2016 05 2016 04 2016 03 2016 02

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

تفاصيل الخدمة 1|رقم العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية:305457179

حالة العقد متأخر الرصيد المتبقي قيمة الفاتورة شهر
دفعات قائمة 0 340 340 2017 01
دفعات قائمة 0 309 309 2016 12
دفعات قائمة 0 356 356 2016 11
دفعات قائمة 0 368 368 2016 10
دفعات قائمة 0 357 357 2016 09
دفعات قائمة 0 411 411 2016 08
دفعات قائمة 0 420 420 2016 07
دفعات قائمة 0 296 296 2016 06
دفعات قائمة 0 274 274 2016 05
دفعات قائمة 0 254 254 2016 04
دفعات قائمة 0 299 299 2016 03
دفعات قائمة 0 305 305 2016 02
دفعات قائمة 0 367 367 2016 01
دفعات قائمة 0 365 365 2015 12
دفعات قائمة 0 351 351 2015 11
دفعات قائمة 0 323 323 2015 10
دفعات قائمة 0 320 320 2015 09
دفعات قائمة 0 299 299 2015 08
دفعات قائمة 0 265 265 2015 07
دفعات قائمة 0 246 246 2015 06
دفعات قائمة 0 284 284 2015 05
دفعات قائمة 0 265 265 2015 04
دفعات قائمة 0 189 189 2015 03
دفعات قائمة 0 225 225 2015 02

T03 رقم مزود البيانات
خدمات االتصاالت نوع العقد

- أنواع خدمات االتصال
1 عدد خدمات الهاتف المحمول
0 عدد خدمات الهاتف األرضي
0 عدد الخدمات األخرى

قائم حالة العقد
صاحب العقد الرئيسي العالقة

AED رمز العملة األصلي
25 نوفمبر 2010 تاريخ البدء

- تاريخ االغالق
ال صاحب الحساب غير ملزم بقيمة الفواتير
- تبليغ من مزود المعلومات عن نشاطات مشبوهة
- تاريخ التبليغ عن النشاط المشبوه
0 أقصى مبلغ متأخر

31 يناير 2017 تاريخ أقصى مبلغ متأخر
0 الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 يناير 2017 تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع
دفعات قائمة أسوأ حالة

31 يناير 2017 تاريخ أسوأ حالة
ال انتظار التصحيح

الصلة الحد االئتماني عدد االقساط المبلغ اإلجمالي تاريخ آخر تحديث العالقة حالة العقد نوع العقد رقم مزود
البيانات

رقم الطلب في
االتحاد

للمعلومات
االئتمانية

- - 48 100,000 15 مارس 2017 صاحب العقد
الرئيسي

مطلوب القرض الشخصي C01 M05460179

عنوان الموقع
االلكتروني

رقم الهاتف االمارة العنوان الثاني لمزود
البيانات

االمارة العنوان األول لمزود
البيانات

اسم مزود البيانات رمز مزود البيانات رقم مزود البيانات

http://www.adcb.c
/om

+97126962084 - - Abu Dhabi SHAIKH RASHID
BIN SAEED AL
MAKTOUM ST

ADCB 003 B02

- - - - Abu Dhabi A1 - 99999 C01
www.citibank.ae +97146044790 Dubai Citibank N.A.|Al

Wasl Branch,
Dubai

Dubai Citibank House,
Khalid Bin Waleed

Street

Citibank UAE 021 B05

- 02-61112305 - - Abu Dhabi NBAD Main
Branch Khalifa

street Abu Dhabi

NBAD 035 B04

- - - - Dubai Dubai Du T02 T03
إن البيانات والمعلومات الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية أو المستخدمة في احتساب التقييم االئتماني تم تزويدها وتجميعها من مصادر وأطراف مختلفة استنادا للقانون االتحادي االماراتي رقم (6) لسنة 2010

بشأن المعلومات االئتمانية. وإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية ليست مسؤولة عن دقة أو اكتمال تلك البيانات أو المعلومات، وال تعطي الشركة أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من مكونات تقرير المعلومات
االئتمانية أو التقييم االئتماني. وبناء على ذلك، فإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لن تكون مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تنتج عن استخدام تقرير المعلومات االئتمانية أو
التقييم االئتماني. إن تقرير المعلومات االئتمانية والتقييم االئتماني ال يعبران عن رأي شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية، وأن قرار منح أو زيادة أو تمديد أية تسهيالت ائتمانية أو تعديل شروطها وأحكامها يبقى متروكا

للجهة التي تقدم الخدمات االئتمانية.
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