
 فدين الجددة األموال للوادليل إدار

 اختيار المنتجات والخدمات المالية

 تستطيع المنتجات أو الخدمات المالية
 المختلفة مساعدتك على تحقيق هدف

محدد أو تلبية احتياج محدد
ٍ راب جاسح حتك فنكميك فلاظ مفحا لنما آناكد ميرت تنا كذ إ

يو فك أني با فمب إاسحلح اتفر لايتخك االل.  وراخدب ااسو ح أ
وت أاجتنملن اي مص أوصخك بك لورتار مرقلا، فينامتئد ااحت ا
.كل لضفو األت هامدخلا  

منلفة تخلماع انوألام هفلى عك تعداسميل للداا هذن امكإب 
جحتيااة تلبيو أد دحمف دهق قيحتها كنميي لتات جامنتلا 
تجامنتلان بيما ن رقاتما دعنو.  هاعليل صحتن يأوك لد دحم 

يأ فرطم تت لارايك خمامن أد أجد تقة ففلتخملت اامدخلا و
.قبلمن ك نهذ 

تاريذحتوح ئاصن   

تايوهلاة قرسة ميرجمن ك فسنة يامحمن د كأت

ةقسربص خشم يقوا مندعية لهواة قسرية لعمث حدت 
ةقرسف.  لحتياالاوب صلناة ميرجب كاترالة ليمالاك يتوه 
يةصخشلاك تاملومعم اخدتساني تعن أيمكن ك تيهو 

صاخلي اعامتجن االامضلم اقو رك أمسل اث، مكنذن إود ب
كتيوة هقري سدافتل.  وكة بصان خامتئة اقاطم بقو رك أ ب
يأمع ك تاملومعة طراشمقبل حة يحصلالة ئسألاح طرا 
اذإو.  منآومقفل ن امكي فك تاملومعلى عظ فاحوحد أ 

دكأتت فنرتنى اإللك عنامتئة اقاطو بك أباسة حاردإت بم ق
تعملساوك بصة اخسر لمة كم اخدتسابا تهمياحممن  

.ماهستارحلة منيأة بيوسحات جيامربضا ي   أ

 

ِ كتقاطو بي أفرصملك اباسم حقل رثت مامولع مطعال ت و
كة بصاخلي اعامتجن االامضلة اقاطو بع أفدلة اقوبسمل ا
ايفتاك هل بصتد يحي أى ألك إة بصاخلن اامتئة االقاطو ب أ
.هيق فثتا وديه جفرعي ال تذلو اأ  

لايتحالا“ى سميا لما بهتنمن ك  
ةللصاة باقرى لعم ئاقلا“ 

مكتفياخلب سببم هبق تثن يذلاس لناام وقيد قنا حياأ 
دقثال م، كلتغالسالك لم تهبارقصة رفز اتهنابكة ترشلما 
نثوحدتيو أك معسة ينلكاس نفي فن لوصيممن ن نويكو 

” ،ةلصلة ابارى قلم عئاقلل اايتحاالى “مسا يذه.  وكتغ ل
صلتيحد أي ألية لالماو أية صخشلاك تاملومع ِتعطال ف 
.هيق فثتا وديه جفرعي ال تذلو اا أيفتاك هب  
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ةليمات ماخدة كرشد جايإر رتبي لتاب سباألا  
.ديزملم اــُّلعتل لودجلم ادختسم ا، ثكيلق عبطني تتلت ااعبرملك الي تة فمالع عض

.يلاومظ أفحا لنــّمؤما ونما آناكد ميرأ       

   

اهذى لعتحصل ين أكجايحتاة تلبيا مكنهيي لتات اجتمنلا

ٍ ينامتئد ااحتك أو انبعادية إداه أو شرااب جسر أو حادخاب اسح 

هيدل لمعي تذلل امعلب ار رايتخن اي منامتئد ااحتك أو انب(رشمبالاع طاستقالات اقطابن مع نو)ب تارة قطاب

يلتاع فلداة قسبوملات اقطالبام ظمع)ع فلداة قسبومة قطاب 
(ةقابطلايل سجتنك مب لتطتلك اومأحمي ت

عقاوت أو ماكيشلف ارصل لحة أو مئزجر تجا، أو تينامتئد ااحتك أو انب 
تنترنإلالى ع

اذإعها جارستال حيستيو أب صعيد لنقوان ألك لذو، مناآس ليا هذف.  كبيتي فد لنقواك رتو أد لنقوان مة ركبيت مياكك معل محتال   :يحةنص 
.اهفالتم إت أو تقرت أو سدقف

.كنبل. اية فرشابي مبتاع راديم إتن يد أيرأ   

اهذى لعتحصل ين أكجايحتاة تلبيا مكنهيي لتات اجتمنلا

ٍ ينامتئد ااحتك أو انبرااب جسر أو حادخاب اسح

اذك إلذ، وهيدل لمعي تذلل امعلب ار رايتخن اي منامتئد ااحتك أو ان ب(رشمبالاع طاستقالات اقطابن مع نو)ب تارة قطاب
بتارولت ااقاطن بع مونلا اذض هرعه ييدل لمعي تذلل امعلب ان راك

عقاوت أو ماكيشلف ارصل لحة أو مئزجر تجا، أو تينامتئد ااحتك أو انب (رشمبالاع طاستقالات اقطابن مع نو)ع فلداة قسبومة قطاب
تنترنإلالى ع

جمنتلام خدستستف كيط طخوج منتل كم اخدستال بمقاعها فدك منب لطسيي لتام سورلان بيما ن راق.  كلمان مر كبألاة دستفاالا  :يحةنص 
.لكقة فصضل فأهي ا مة فعر   لم

ور أاخدب ااسي حا فهيلل عصحا تمة كقرسلو ان أادقفلد اة ضيامحلل ائاسس وفع نفدلة اقوبسملت ااقاطبلل اكر لفوت:  ال تريذح ت
.بتاة رقاطو ب أراب جاس ح ٍ

تيلاق طرلا: دجدلاين دفالولل اموألاة رادإيل لدظر ناك لاموأم تالسالا لهاتعمساك نيمكتي لاق طرلال حوت املولمعامن يد لمز 
.(CFPB)ين لكتهسلملية لالماية احملاب تمكعن ر داصلا، كلاموأم تالسالا لهاتعمساك نيمك 
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.يتارخدة مدايد زيرأ      

  

   

اهذى لعتحصل ين أكجايحتاة تلبيا مكنهيي لتات اجتمنلا

ٍ ينامتئد ااحتك أو انبعادية إداه أو شرااب جسر أو حادخاب اسح 

دحاتالاو أك لبناى لإة رشمبال سرتب تارلان مة ئيلقاتت عاطاستقا 
ينامتئد ااحتك أو انبينمائتالا

رخص آخ( أو شكجزوك )تجع زوك مرتشاب مسك أو حسفناب لسح حتك فنكم  ي:ةحيصن

.يتارخدة مدايد زيرأ    

اهذى لعتحصل ين أكجايحتاة تلبيا مكنهيي لتات اجتمنلا

ٍ ينامتئد ااحتك أو انبرااب جس ح

ةئزجر تجاد أو تيرب بتكي أو منامتئد ااحتك أو انبيةديبرلة اوح

يرتالفواع فدمة خد
عفة دمد، خةمدم خدقو مر أجاو ت، أينامتئد ااحتو اك أن ب
تنترنإلالى عير تالفوا

تنرتنى اإللو ع، أتاكيشلف ارصل لحو م، أينامتئد ااحتو اك أنبفعدلاقة وبمسع اقطتساقة ابط

.رتيالفواع فلدة دحدمت ارخياى سول تقبال ى رخألات كارشلاوق فارملاض بعف.  كرتياوفم ظمعع فدك كنميف كية فرمعن مكد تأ:  ةحصي   ن

ةليمالاة يماحلاب كتمن عر دصالا، رتيالفواع فلدق رط: دجدلان يدفالولل اموألاة رادإل ليدر ظنار تيالفواع فدق رطل حوت مالومعلان ميد زمل 
.(CFPB)ن كيلستهملل

.ادوقي نعل ممحن أن أودت بايرتشل ممي عناكمإن بوكن يد أيرأ   

اهذى لعتحصل ين أكجايحتاة تلبيا مكنهيي لتات اجتمنلا

ينامتئد ااحتك أو انب (ٍرجاب ساحبة طبورم)ع طاستقاة قطاب

ةئزجر تجاد أو تيرب بتكي أو منامتئد ااحتك أو انبرجتة مقاطن أو بامتئة اقاطب

(رشابملع ااطقتست االاقاطن بع مونع )فدلة اقوبسة مقاطب
عفة دمد، خةمدم خدقو مر أجاو ت، أينامتئد ااحتو اك أن ب
تنترنإلالى عير تالفوا

(رشابملع ااطقتست االاقاطن بع مونب )تاة رقاط  ب
كلذ، وهيدل لمعي تذلل امعلب ار رايتخن اي منامتئد ااحتو اك أن ب
تقااطبمن ع نولاا هذض يعريه لدتعمل ي لذالعمل اب رن اكا ذإ 

باتورلا

داسدبئد اوفع فدب جنتك كنميف، هاعدموي فة حقستملات عاوفمدلال كل معن مكد تأفن مائتاة قطابم اخدستباع فستدت كنا ذإ:  ةحصين 
.قحقاستالاخ يرتال لوحعند ل مكالباصيد رلا



.جراخلي اص فخشال لاومل أسرن أد أيرأ    

اهذى لعتحصل ين أكجايحتاة تلبيا مكنهيي لتات اجتمنلا

ةلاوي أو حدقل نيوحت
تالحض مع، بةئزجر تجا، تلاومل أيوحتل لح، مينامتئد ااحتك أو انب 
ةلمعات كارش، (ةمعيند اللب)ي كيرمألايد  رلباب كتم، تكاشيلاف رص 

تنترنإلالى ع

ينامتئد ااحتك أو انبرخي آدقل نيوحي أو تقرل بيوحت

لبق.  جرخالاى لإال اموأل سرتما عندة يماحلال ئساوق طبست:  حئصان 
:ةليلتاات مالومعلاك ءطاعإة مخدلام مقدى لعب جيع فتدن أ

فصرلاعر س 	

عهافستدي لتاب ئارضلاوم سورلا 	

همالستام سيتي لذالغ مبلا 	

:ةليلتاات مالومعلاضا يأى لقتتو

لهاصووة جهي فة رفمتول اموألان كوستى مت 	

ليحولتاء لغاإي فك حق 	

ءاطخت أبكترل ااي حة فدعاسملى الل عصحف تيك 	

ىكوشم ّتقدف كي 	

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(ةيزجلينالبا)

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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