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دليل االقادمين الجدد إلدارة األموال

طرق سداد الفواتير
عندما تنتقل إلى مكان جديد، سرعان ما

.ترد إليك الفواتير
 قد تسدد بعض الفواتير كل شهر كفواتير اإليجار والمرافق وغيرها من

   المدفوعات األخرى. قد ترد إليك أيًضا فواتير يتم سدادها لمرة واحدة
.كدفع مسبق عند تأجير شقة

 وفي كثير من الحاالت، سيتوفر أمامك خيار واحد أو أكثر يمكنك
تالية على  االختيار من بينهم لسداد هذه المدفوعات. تساعدك القائمة ال

 فهم خيارات سداد الفواتير المختلفة ومزاياها وعيوبها المحتملة. وإذا
  عرفت طريقة عملها، فقد تتفادى بعض الرسوم، بما في ذلك رسوم

.المدفوعات المتأخرة أو التي تخلفت عن سدادها

الشيك

المخاطر المزايا التعريف

في حالة سداد الفواتير باستخدام شيك  §
بدون توفر أموال كافية في حسابك، 
قد يفرض عليك دفع رسوما إضافية 
من قبل البنك أو الشركة التي أرسل 

لها الشيك.

وعليك أن تتذكر سداد الفاتورة  §
باستخدام الشيك كل مرة في موعد 

ا(. ًي استحقاقها )ال يتم السداد آل

تكاليف إرسال الشك بالبريد. §

مالئم عندما يتم فتح الحساب بالبنك أو االتحاد  §
االئتماني.

يمكن إرسال الشيك بالبريد. §

يسهل إثبات الدفع في حالة النزاع. §

تظل األموال في الحساب الجاري حتى تكتب  §
الشيك ويتم إيداعه.

قد الشيك أو ُسرق أو  § بخالف الدفع النقدي، إذا فُ
قام شخص ما بتزوير توقيعك، فتتوفر الحماية 

لألموال في حسابك. ولكن، قد يصعب إيقاف 
صرف الشيك إذا قام الشخص الذي استلمه 

بإيداعه بسرعة. 

الشيكات عبارة عن نماذج تمألها لسداد  §
مبلغ  من حسابك الجاري في البنٍك. كما 
يمكنك الحصول على حساب مشابه من 

اتحاد ائتماني. 

وعليك أن تكتب في الشيك المبلغ الذي  §
ترغب دفعه واسم الشخص أو الشركة الذي 

)الثي(ترغب الدفع له )لها(. وُيستقطع 
المبلغ من حسابك الجاري بالبنك عندما 

يقوم الشخص المستلم أو الشركة المستلمة 
للشيك بإيداعه أو صرفه نقًدا.

طرق سداد الفواتير



الخصم التلقائي أو المباشر

المخاطر المزايا التعريف

في حالة دفع الفواتير من خالل  §
تلقائي بدون وجود أموال  الخصم ال
كافية في حسابك، قد يفرض عليك 

البنك أو الشركة التي تسدد لها 
الفاتورة دفع رسوًما إضافية.

 قد تصرف أمواالً أكثر من المطلوب
 دون قصد. إذا كانت األموال المتوفرة
 في حسابك غير كافية لتغطية عملية

تلقائي أو التكاليف األخرى التي  السداد ال
ا  سددتها، فقد تضطر إلى سداد رسوًم

تلقائي،  باهظة. إليقاف عمليات السحب ال
اتصل بكل من التاجر والبنك.

يمكنك سداد سعر فائدة أقل للقروض إذا أجريت  §
تلقائي. عمليات السداد من خالل الخصم ال

تيسر سداد الفواتير المتكررة والدائمة. §

تقلل هذه الخدمة من التأخير — حيث تصبح  §
تلقائية، بمجرد إعدادها.

تلقائي. § لك الحق في إنهاء عمليات السداد ال

أسهل في إثبات الدفع إذا وقع نزاع. §

إذا كانت قيمة الفاتورة تتغير كل شهر فيمكنك   §

الحصول على إشعار قبل إجراء التحويل لسداد  §
الفاتورة.

لتاجر أو لمقدم الخدمة )مثل مقدم  § تقدم ل
خدمة الهاتف الخلوي أو شركة المرافق( 

معلومات حسابك الجاري ثم يسحبون 
األموال من حسابك كل مرة )ككل شهر( 

في موعد استحقاق الفاتورة.

المخاطر المزايا التعريف

ا إلعدادها والتعرف  § تستغرق الخدمة وقًت
عليها.

في حالة سداد الفواتير عبر اإلنترنت مع  §
عدم توفر أموال كافية في حسابك، فقد 

يفرض عليك البنك أو مقدم الخدمة دفع 
رسوًما إضافية.

إذا قمت بإعداد عمليات سداد متكررة  §
وتغير المبلغ، فقد تسدد المبلغ على 

طريق الخطأ. في حالة سداد مبلغ أقل 
من المبلغ الكامل بالفاتورة، فقد تضطر 

إلى دفع رسوم إضافية.

خدمة مريحة وتوفر الوقت. §

تيسر سداد الفواتير المتكررة والدائمة. §

يمكنك االختيار بين إجراء عمليات السداد لمرة  §
واحدة لكل دورة تقديم فواتير أو إعداد عمليات 
تلقائية( المتكررة باستخدام خدمات  السداد )ال

الويب عبر اإلنترنت الخاصة بالبنك أو االتحاد 
االئتماني.

تقلل هذه الخدمة من احتمال التأخير — حيث  §
تصبح تلقائية، بمجرد إعدادها.

أسهل في إثبات الدفع إذا وقع نزاع. §

أسهل في إيقاف الدفع غير المقصود أو الذي  §
يحدث عن طريق الخطأ.

لبنك معلومات التاجر أو مقدم الخدمة،  تقدم ل
ا للمبلغ أو الموعد ًق  ويجري البنك عملية السداد وف

الذي تحدده.
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الحوالة البريدية

المخاطر المزايا التعريف

قد تكون غير مناسبة ألن عليك شراء حوالة  §
بريدية.

تتحمل تكاليف شراء الحوالة البريدية  §
وإرسال المبلغ المدفوع بالبريد.

قد يصعب إثبات الدفع إذا لم يكن معك  §
إيصال الحوالة البريدية وإيصال الدفع.

من الصعب أو من المحال استرداد األموال  §
في حالة ضياعها أو سرقتها.

يجب أن تتذكر سداد الفاتورة كل مرة عند  §
ا(. ًي استحقاقها )ال يتم السداد آل

عملية سهلة الفهم. §

يمكن إرسالها بالبريد. §

بيانات البنكية الشخصية على  § ال تظهر ال
الحوالة البريدية.

 يمكن استخدام الحوالة البريدية بدالً من
 الشيك. ويمكنك شراء حوالة بريدية للدفع

لشركة أو لجهة أخرى.

 بطاقة ائتمان

المخاطر المزايا التعريف

تزيد تكلفتها عن الدفع نقًدا أو بشيك إذا لم  §
تتمكن من سداد رصيد بطاقة االئتمان بالكامل 

كل شهر. إذا كان لديك رصيد فعليك أن تدفع 
فائدة على الرصيد.

تنشئ فاتورة أخرى يجب عليك سدادها. §

تنشيئ ديًنا — ألنك تقترض المال لسداد  §
الفواتير وأشياء أخرى.

يمكنك استخدام بطاقة االئتمان لسداد الفواتير  §
عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت.

أسهل في إثبات الدفع إذا وقع نزاع. §

تحميك من سداد جزء من المصاريف أو  §
المصاريف كلها في حالة سرقة بطاقتك أو 

معلوماتك وإبالغك عن السرقة.

ا. § ًي قائ يمكن إعدادها لسداد الفواتير المتكررة تل

يمكن أن تساعد في بناء سجل ائتمان في حالة  §
إجراء عمليات السداد في موعدها المحدد وعدم 

االقتراب من حد االئتمان.

 تتيح لك بطاقة االئتمان اقتراض مبالغ
 تصل إلى حد االئتمان المعتمد. ستدفع

 فائدة إذا كان لديك رصيد، وقد يتم فرض
 رسوم أخرى عليك حسب شروط العقد.
 يمكنك توقع دفع قسط أدنى شهري وقد

 ترغب في سداد مبلغ يزيد عن الحد األدنى
لدفع رصيدك عاجالً.

طرق سداد الفواتير
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نصائح

   قم بعمل قائمة بفواتيرك ومواعيد استحقاقها وضعها
 في تقويم حتى يمكنك معرفة موعد استحقاق

المدفوعات.

1.

 يسمح لك بعض الدائنين باختيار يوم في الشهر لسداد
الفاتورة المستحقة.

2.

ا كان اختيارك لسداد الفواتير، عليك بتتبع أموالك  أًي
 الواردة والصادرة. سيساعدك ذلك في تجنب دفع

الرسوم.

3.

النقد

المخاطر المزايا التعريف

ا تتم جميع عمليات سداد الفواتير نقًدا. §

يمكن أن تكون هذه الطريقة غير مناسبة  §
ومكلفة ألنك تذهب إلى الشركة لسداد الفاتورة 

بنفسك.

قد يصعب إثبات الدفع ما لم يكن لديك إيصاالً. §

من الصعب أو من المحال استرداد النقود في  §
حالة ضياعها أو سرقتها أو تلفها.

يجب أن تتذكر سداد الفاتورة كل مرة عند  §
ا(. ًي استحقاقها )ال يتم السداد آل

ا ال توجد رسوم مقترنة بالدفع النقدي مباشرة  § ًب غال
للشركة في حالة دفع المبلغ المستحق بالكامل. قد 
يكلفك شراء أو استخدام منتًجا خاًصا كما في حالة 

الحوالة البريدية أو البطاقات مسبقة الدفع.

عند استخدام النقد، ال وجود لدين. §

لن تتعرض لخطر صرف أموال غير موجودة في  §
حسابك.

النقد هو المال المتوفر بين يديك.

اتصل بنا

عبر اإلنترنت
consumerfinance.gov/askcfpb



عبر الهاتف
)855( 411-CFPB :الرقم المجاني

)855( 729-CFPB )2372( :TTY/TDD



عن طريق البريد
Consumer Financial Protection Bureau 

P.O. Box 4503 
Iowa City, Iowa 52244



إلرسال شكوى
consumerfinance.gov/complaint
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