
فدين الجددة األموال للوادليل إدار

ب في بنك أو فياجعة لفتح حسائمة مرقا 
ئتمانيتحاد اا 

باسو حي أراجلب ااسحلن ار أرقتا سمبر 
تلعا فذإ، وكة لبسانملة اوطخلو ار هاخدا 
داحتي او فك أني بب فاسح حتن فإك فلذ 
.اجدة حضاووة لسهة ليمعهو ي نمائتا 

ئتمانيتحاد اب في بنك أو في افتح حسا
قيصدمن ية صتولى عل صوحلاضل فألامن ن يكوا بمرال وأ 
داحتاو أف صربمم فيهق ثولمواك تلئاعد ارفأحد أو أفيه ق ثومو 
:يتآلاعن م نهمم لتعسفا.  ينمعي ناتمئا 

انهبولطيتي لام سولرا 	

و أت نترنإلالى عير تالفواع فدثل ما نهمويقدتي لات امخدلا 	
ل ومحملاف تهالاى عله صيبتنم يتق طبيتم هيدلن كاا ذإ

راخدالات اباسحلى عا نهعوفيدتي لائد الفوا 	

ىلا إرالو د25 نح موارتا ية مداي علوع أاديل إمى علج إاتحتك سنإ 
ٍ.راب جاسو حر أاخدب ااسح حتفر لالو د100

ةحيصن

ىقبن يب أجي يذلغ البملى لندد األحلن ام عهنم ملعتسا 
موسرلض ايفخو تب أنجتت لاقوع األيمي جب فاسحلي اف 

.«يدصلرلى ندألاحد لاب لطتم»سمى يا هذو.  فيةصرلم  ا
حتلفب لوطلمالغ بلماعن ا هذف لتخين ألممكن امن و 

.بالحس      ا

دحاتالاو أك لبنان كميتى حتت ماوعلمم يدقتضا يأك منب طلُسيـ 
كناونعك وداليخ ميراتك ومسة احن صق مقحتلن اي منامتئاال 
مقرو أعي اتمجالان اضملام قرن يكون أيمكن ي لذاية لهوام قرو 
هراصدإلد بوسفر لاز اجوم قرو أ( ITINي دلفرابي يضرلاف يتعرلا 
يةننوقامة قاإلى عين لصاحلاب ناجلألء اضرخلاة قاطبلام قرو أ 
.يةمحكوجهة ية أعن ر داصخر آية هوم قري أو أ 

ن ة عرداة صيوة هقاطا بهم لدقن تك أونبلن ار ميثكلب الطتي 	
ة رصوحمل توية الومة حكوو أة حدتلمات اياللوامة حكو

و أيكي مرأسفر ز اجوو أة داقيصة خرثل م، كلفية اغرتووف
.يةسكرعية هوة قاطب

ت اياللوامة حكوعن ة رداصية هوة قاطبك يلدتكن م لا ذإ 	
ك نوبلاض بعن فإ، ناكشكل ي أبية الومة حكوو أة حدتلما

ت اقاطبة ويبنجر األفسلت اازاول جبقة تينامتئت االاداحتاالو
 يةلصنلقاال يكوترامة قاطبثل مية لصنلقاية لهوا

)Matricula Consular card).
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:ةليلتااد لبنوان مة حداوى لإج حتاستة معاة صفبوك لذى لإة فضاإلبا

كة بصاخلي اعامتجن االامضلة اقاطب 	

كناوعنوك مساها علين مبية روتاف 	

الدكيمة داهش 	

ال القنصليةيكوترقة مابطا  
 (card Consular Matricula)قة أو بطا

(CID)  القنصليةالهوية
ي ه(Matricula Consular card) ةليصلقناال كويرتماة قطاب 
نالدبم ّتقدو، ةكيسيكملاة مكوحلان عة ردصاة ميسرة يهوة ثيقو 
،(CID(ة ليصنقة يهوت اقطابنا حياأى مستة بهشامت ياهوى رخأ 
لدبن مما داقت كنا ذإ.  ةحدمتلات يااللواي فت لياصلقناحها منتي لتاو 
ة أودحتملت اايالولة اموكن حة عرداة صيوة هقاطك بيدت لسيلر وخآ 
لوصحلة لدحتملت اايالولي اك فدلة بيلصنى قلب إهذاة فيالة وموكح 
جعاروة يهوة قطابج ارخستاة كيفين عت مالومعلان ميد زملاى لع 

.الم ألها ستقبت نكاا ذإما ة فرمعلة نيمائتالات ادحاتالاوك لبنو  ا

)ITIN( يديبي الفريف الضرقم التعرر 
ئدةة للفاروالحسابات المد

نكل، وكباسي حد فوجوملغ البملى الة عدئات فاباسحلض اعك بع لفدي 
ةضعخاه ليعة عوفمدلاة ئدلفاان أال إا رصغيلغ مبلان كالو وى حت 
مقي أو رعامتجن اامم ضقى رلج إاتحتب سبسلا اذهل.  وةبيرضلل 

.ةئدلفالا رمدبا ساحح ستفتت كنا ذإي درفي يبرضف ير   تع

(ITIN(ية دفرلاية بيضرلايف عرتلام قارأعن ت امولعلمامن د يلمز 
ىلعتفيا ها (IRS(ل خلداة يبرضة رادبإل صتافه ليعل صوحلاة كيفيو 

:عقمولباة دجومولات مالومعلاى لإر ظناو أ 0401-928-800-1م رقلا  
 irs.gov/Individuals/General-ITIN-information )تلغاب

(ةيدعد

ٍ ب جاراجعة لفتح حسائم مرقوا
نأن مكد لتألة ليلتااة حصفلاي فة مبينلاة جعارملام ئاوقم خدستا 

.ينامتئد ااحتي اك أو فني باب فسح حتفه لجاتحا تل مك كيدل

http://irs.gov/individuals/general-itin-information
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يةراجلات اباسحللعة جالمرائم اقو
.ينامتئذ ااحتي او فك أني بب فاسح حتفه لجاتحا تل مك كيدن لن أد مكأت

ةنيمائتالات ادحاتالاوك ولبنان مد يدعلاها طلبيي لتاد ولبناي يلما يف 

ٍراجب اسحح تلفة بلوطملاد نوبلا

اهذى لعتحصل ين أكجايحتاة تلبيا مكنهيي لتات اجتمنلا

ةمكوحن عا ردصان كويوك لة يفارغتووفة رصول محية يلهوايد حدلتستند م 
ينامتئد ااحتاك ونل بكل(ة يبنجة أموكة أو حيالة وموكة أو حدحتملت اايالولا 

(لهايقبي لتاة جنبيألاة يلهوات استندمبق ليتعما يفة صخالاه تساسيا

ةرتوافو أك بة صخالاي عماجتالان ماضلاة قطاب:  ةيلهوايد حدلت ٍنثاستند م 
.كدالمية دشهاو أ، كناعنووك مساليها عن مبي

اذك هيدن لكم يا لذإ؛ ويدري فبيرف ضيرعم تقي أو رعامتجن اامم ضقر 
طقة فدئافلر لدر مياب غسح حتع فيطتسد تك قلع ذمم فقرلا

بساحلاح فتلل مالان مغ مبل

ينامتئالاد احتالاو أك نبللا يههجتوب جيي تلاة لئسألا

تاظحماليتآلن اب عودنملأل اسو ات أامولعملن اث عحبا

ةيرشهة مخدم سورع فدب جنلتصيد رللب لوطملاى ندألاحد لا

ةيرهشلة امدخلة أو انايصلم اوسر

يرهشلم اسرلي اغلن ياا كذا إمر وشابملع ااديإلا

لةماعمو أيك شكل لى ععة فودلمام وسلرا

(ATM(ي لآلاف رصلات كينامال ماستعام سور

ةيأل وومحملف اتاهلل االن خت أو منرتنإلى الك عباسى حلل إوصولة ايناكمإ 
لكذببطة تمرف يلاتك

لومحملف اتاهلل االن خت أو منرتنإلى الك عباسى حلل إوصولة ايناكمإ 
لكذببطة تمرف يلاتكية أوير تاوفلافع دض غرل

قرطد ويصرلة ايافم كدد أو عيصن رودب بحسلى الة ععوفدملم اوسرلا 
يارختياائها لغاإ

ضفخمند صيرلان بأه للتنبيت ارعاشإ





ىوكشم ّدق

لةاكوهو (CFPB( ين لكتهسلملية لالماية احملاب تمك 
يةلالماق اسوألاعد استتي لاين شرلعاوي داحلان لقرا 
ثركأس سألاوعد القواجعل بلعمل الى عية كتهالسالا 
كلكذول داعوق تسمشكل با هيذنفتق يطرعن ية لاعف 
متهايحلى عبر كأة طريسم لهن تكولين لكتهسلماين تمكب 

.يةداصقتال    ا

consumerfinance.gov )ةيزيلجنالاب)

انعمصل اوت

ّ ى  وكم شدق    
consumerfinance.gov/complaint

تكصق ِحكا  
consumerfinance.gov/your-story

CFPB(  (نكيهلستمللة ليمالاة يماحلاب كتمل سأا
consumerfinance.gov/ask-cfpb

ك ركافأنا رطشا   
facebook.com/cfpb

twitter.com/cfpb
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