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دليل القادمين الجدد إلدارة األموال

طرق استالم األموال
 يمكنك استالم األجور بطرق مختلفة. على سبيل

 المثال، يمكنك الحصول على األجور نقًدا أو
 عن طريق شيكات المرتبات الورقية أو اإليداع

المباشر أو باستخدام بطاقة الراتب.

 لكل طريقة من طرق استالم األموال هذه بعض المزايا والمخاطر
المحتملة، بصفة خاصة من حيث الرسوم واألمان والمالءمة.

 وتساعدك معرفة طريقة عمل هذه المنتجات وتكلفة استخدامها ومتى
ُتفرض عليك رسوم إضافية على تحقيق أكبر استفادة من أموالك.
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النقد

المخاطر المزايا التعريف

من الصعب أو من المحال استردادها في حالة  §
ضياعها أو سرقتها.

ا. § قد يكون إنفاق النقد المتوفر في اليد مغرًي

قد يكون من الصعب تتبع اإلنفاق ألغراض  §
وضع ميزانية شخصية.

مقبولة في كل مكان. § النقد هو المال المتوفر بين يديك.

 نصيحة: تجنب االحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة
قدت النقود أو ُسرقت،  معك أو في منزلك.  إذا فُ

فمن الصعب أو المحال استردادها.



شيكات المرتبات الورقية

المخاطر المزايا التعريف

إذا لم يكن لديك حساب بنكي، فقد تضطر  §
إلى دفع مقابل صرف شيكات المرتبات 

نقًدا.

إذا أودعت شيك المرتبات بحساب بنكي  §
أو حساب اتحاد ائتماني، فقد ال تتمكن 

من سحب جميع األموال في الحال.

يمكنك إيداعه في حساب جاري أو حساب توفير.  §
وكذلك سيصرف لك البنك أو االتحاد االئتماني 

ا. الذي لديك حساب به شيك المرتبات مجاًن

ا من حمل النقود. في حالة سرقته أو  § أكثر أماًن
فقدانه، يمكن لصاحب العمل إلغاء الشيك و إعادة 

إصداره حال إبالغك عن ذلك بسرعة كافية.

 شيك المرتبات هو شيك للمرتب أو األجر
المدفوع لك.

اإليداع المباشر — الحساب الجاري/حساب التوفير

المخاطر المزايا التعريف

يتطلب منك االحتفاظ بأموالك في حساب  §
بنكي الذهاب إلى موقع ماكينة الصرف 

اآللي أو واجهة المتجر لسحب النقد عند 
الحاجة إليه.

تقلل من خطر الضياع أو السرقة، مقارنة بحمل  §
النقود أو الحصول على شيك.

يتمتع الحساب بوسائل حماية المستهلك من سحب  §
ا بشكل خاطئ أو سرقتها. ًي األموال إلكترون

عادًة ما تتوفر األموال لك على الفور. §

يمكن الوصول إلى األموال عبر بطاقة السحب أو  §
بطاقة MTA أو الشيكات الشخصية.

يسمح لك كثير من أصحاب العمل بتقسيم اإليداع  §
بين حساب جاري وحساب توفير. ويمكن أن 

يساعدك ذلك في توفير مدخرات.

ال توجد رسوم إليداع الشيك. أيًضا يوفر العديد من  §
البنوك واالتحادات االئتمانية الحسابات الجارية 
وحسابات التوفير بدون رسوم شهرية عند إعداد 

اإليداع المباشر.

ا  § ًي يتم إرسال المرتب أو األجر إلكترون
إلى حسابك في البنك أو االتحاد 

االئتماني الخاص بك مباشرًة دون 
استخدام شيك ورقي. ربما ال تتوفر هذه 

الخدمة عند جميع أصحاب العمل .

نصيحة: اسأل صاحب العمل عن كيفية  §
الترتيب لإليداع المباشر. وبصفة عامة، 
إذا استلمت الدفع عبر اإليداع المباشر، 

فسوف تتوفر أموالك لسحبها على األقل 
كما هو الحال في حالة  إيداعك الشيك 

ا ما يتم ذلك بشكل أسرع.  ًب الورقي، وغال
في كثير من الحاالت، يصبح المال 

متاًحا في يوم دفع الرواتب.

انتبه الى إمكانية دفع الرسوم في حالة  §
سحب النقود من ماكينة الصرف اآللي 
)MTA(. وبصفة عامة، يمكنك تجنب 

 )MTA( رسوم ماكينة الصرف اآللي
باستخدام ماكينة الصرف اآللي الخاصة 
بالبنك أو االتحاد االئتماني الخاص بك.
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البطاقات مسبقة الدفع

المخاطر المزايا التعريف

ال تتمتع البطاقة بنفس وسائل حماية المستهلك التي  §
تتمتع بها بطاقة الراتب أو الحساب الجاري لألموال التي 

ا بشكل خاطئ أو سرقتها. ًي يتم سحبها إلكترون

ربما تكون أنواع المعامالت التي يمكنك استخدام البطاقة  §
إلجرائها محدودة. على سبيل المثال، قد ال يكون بإمكانك 

استخدام البطاقة مسبقة الدفع لسداد الفواتير.

تفرض بطاقات عديدة رسوًما على عدم القيام بأي نشاط  §
وعلى عمليات الشراء واستخدام MTA والرسوم الشهرية 

وما إلى ذلك.

عليك أن تذهب إلى ماكينة MTA أو واجهة المتجر  §
لسحب النقود عند الحاجة إليها.

ا من حمل  § قد تكون أكثر أماًن
النقود أو الشيكات. 

ا إلى  § ًي يتم إرسال المرتب أو األجر إلكترون
البطاقة مسبقة الدفع، بدون استخدام شيك 

ورقي. 

بطاقات الرواتب

المخاطر المزايا التعريف

تفرض بطاقات عديدة رسوًما على عدم القيام بأي نشاط  §
وعلى عمليات الشراء واستخدام MTA والرسوم الشهرية 

وما إلى ذلك.

يتم فرض رسوًما محتملة للسحب على المكشوف إذا  §
استخدم الموظف البطاقة بدون أموال كافية.

عليك أن تذهب إلى ماكينة MTA أو واجهة المتجر  §
لسحب النقود عند الحاجة إليها.

§  MTA ا أيًضا إذا لم تستخدم ماكينات قد يتم فرض رسوًم
من البنك أو االتحاد االئتماني الذي صدرت منه البطاقة.

قد ال تتمكن من إيداع أموال أخرى في الحساب. §

تقلل من خطر الضياع أو  §
السرقة، مقارنة بحمل النقود 

أو الشيكات.

تتمتع بطاقة الراتب بوسائل  §
حماية المستهلك من سحب 

ا بشكل  ًي األموال إلكترون
خاطئ أو سرقتها.

 هي بطاقات السحب مسبقة الدفع التي
 يستخرجها صاحب العمل. يتم إرسال المرتب أو
ا إلى بطاقة الراتب بشكل إلكتروني، ًي  األجر تلقائ

بدون استخدام شيك ورقي.

 نصيحة: ال يستطيع صاحب العمل أن يطالبك
 باستالم األجر على بطاقة الراتب. ويجب أن يقدم
 لك خيارًا واحًدا آخر على األقل )قد يشمل، الشيك
 أو النقد أو اإليداع المباشر إلى حسابك البنكي أو

حساب االتحاد االئتماني الخاص بك(.
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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



http://consumerfinance.gov/askcfpb
http://consumerfinance.gov/complaint

