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 الماليحمایة الرخاء  فيالمساعدة  ھيالتأمین والخدمات المالیة  دائرةإن مھمة 
 میشیغان مستھلكيل

 نرجو أن تحمي تأمین،شركة  أيبالتوقیع على السطر المنقط مع قبل أن تقوم 
 لدیھا رخصة إدارة الدیون.شركة مع  لتعاملنفسك با

أو  ،الجدول الملحق بھذه النشرة في المرخصة الشركاتقم بمراجعة قائمة 
لدائرة التأمین والخدمات المالیة بالرقم  مستھلكینبمكتب خدمات الاتصل 

 6442-999-877-1 المجاني

 الدخول على الموقع اإللكترونيأو 

www.michigan.gov/difs 

 

في  دائرة التأمین والخدمات المالیة
    میشیغان

 :دائرة التأمین والخدمات المالیةلـ المجانيزوروا موقعنا على اإلنترنت: التلیفون 
877-999-6442  

وفر تو .بالتساويعمل /برنامج  توفر فرصدائرة التأمین والخدمات المالیة 
من ذوي الطلب لألفراد عند معقولة  ومزایا أخرى خدماتو إضافیةمساعدات 

 اإلعاقة.

FIS-PUB  0563 )08/13 اإلعالن العام ) مطبوع بطلب تحت سلطة 
PA 148  دوالر  0.17المعدل، قانون إدارة الدین بتكلفة  1975لسنة

 أمریكي تقریباً لكل نسخة.

 

 

 

http://www.michigan.gov/difs
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 ،الدیون فيإذا شعرت أنك تغرق 
 .وحدكفأنت لست 

 ینتظرون مناألمریكان حیاتھم  یقضى المالیین من
ضعھم ت لھم طارئة مالیةتحدث . قد ألخر صك راتب

فإن كانت  اإلفالس.واحدة عن اشھار خطوة  على بعد
دع دائرة التأمین والخدمات المالیة  ،تغرقك الدیون

 تحمیك من المزید من الیأس. )DIFS(لمیشیغان 

یطلق علیھا  والیةھناك ھیئات قانونیة تنظمھا ال
 فيیمكن أن تساعدك  والتيمؤسسات إدارة الدیون 

 التعافيالطریق من أجل  وتضعك علىدیونك توحید 
 .المالي

على  تستحوذشركة  فأي میشیغان، قاطنيإذا كنت من 
 شركة تكون أن لدائنیك البدممتلكاتك وتقوم بالدفع 

 میشیغان فيمسجلة إدارة الدیون 

 إلغاءبتتعھد  الشركات التىبعض  نإف ،ولسوء الحظ
ما  العملیة. غالباً ھذه  فيوتتقاضى رسوماً مرتفعة دینك 

تشجع ھذه الشركات عمالئھا على وقف جمیع 
وتطلب منھم تجاھل دعوات مقرضیھم مع  االتصاالت

یوقعون الدیون. فاألشخاص الذین تحصیل مكاتب 
بھم الحال  ینتھيھذه الشركات عادة ما مثل عقوداً مع 

 وضع أسوأ مما كانوا علیھ. في

 .نحن نرید أن نتأكد أن ھذا لن یحدث لك
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إدارة  فيعندما تقرر طلب المساعدة 
 دیونك...

العمل  على بشدةدائرة التأمین والخدمات المالیة تشجعك 
إلدارة الدیون منتظمة ومرخص لھا من قبل مع شركة 

إتباع قانون إدارة الشركات  . یجب على ھذهوالیةال
 ،1975 لعام PA 148رقم  میشیغان فيالدیون 

 مدیريیفرض القانون على جمیع  وتعدیالتھ. حیث
وموظفي الشركة وكذلك المستشارین الذین یتعاملون 

مع مستھلكي میشیغان، ان یجتازوا امتحان إدارة 
الدیون. ھؤالء األشخاص یزودون دائرة التأمین 

 وبطاقة طبعوالخدمات المالیة ببیان شخصیة محلًف 
األصابع. ھذا یساعد على ضمان ان مستشاري الدیون 
الذین یعملون مع دائرة التأمین والخدمات المالیة ببیان 

األصابع. ھذا یساعد على  وبطاقة طبعشخصیة محلًف 
ضمان ان مستشاري الدیون الذین یعملون مع مستھلكي 

میشیغان یستوفون المعاییر العلیا، وعلى مستوى 
 سؤولیاتھم بحسب قانون میشیغان.المسؤولیة ویفھمون م

یحدد القانون في میشیغان مبلغ المال الذي یمكن 
لشركات إدارة الدیون أن تتقاضاه مقابل خدماتھم. 

من  %15فأقصى ما یمكن أن تتقاضاه شركة یصل إلى 
مبلغ الدین المراد تصفیتھ. على سبیل المثال، إذا استطاعت الشركة 

اً من دینك، فأقصى ما یمكن أن دوالراً أمریكی 5.000تصفیة 
دوالراً أمریكیاً خالل مدة العقد. یمكن أن یكون  750تتقاضاه ھو 

 ھناك رسوم غرامات إضافیة یتم تطبیقھا في حاالت معینة.

إن دائرة التأمین والخدمات المالیة تقوم بمراقبة ھذه الشركات 
. فإذا استلمت شكوى فیجري التحقیق فیھا وبانتظامالمجازة دوریا 

 فوراً.   
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على اقضي" شعار تدعى التىمن الشركات أو العروض  احذر
مقابل  " فيو " قم بتسویة دیونكأ"  سمعتك المالیة أصلح" أو "دیونك

بنسات بدال من دوالرات". عروض مثل 
وتستخدمھا " الخطاطیف" ھذه تُعرف باسم

" على لاللتفافالضمیر "معدومة الشركات 
األشخاص البائسین الذین یبحثوا عن حل 

سریع وسھل لمشاكل دیونھم.

تقدم التيمن مواقع اإلنترنت  حذرا
من خالل بشكل كامل  معكعروض العمل 

من فاإلنترنت " لحمایة خصوصیاتك". 
األرجح أنھا تخفى ھویتھا ومكانھا. وبعد 

إن لم تستطیع العثور علیھم ماذا  شيءكل 
 یمكن أن تفعل إن وقع مكروه؟

 في اإلبالغمیشیغان نحن نعتمد على مساعدة مواطني 
 إلدارة الدیون.غیر مرخص نشاط  أيعن 

 فيإن كنت متأكداً أن شركة ما یجب أن تكون مرخصة طبقاً للقانون 
إبالغ دائرة التأمین والخدمات المالیة الرجاء  ،على علم ھامیشیغان ولكن

اإلجراءات الالزمة  اتخاذحتى نتمكن من  فوراً ھذا النشاط الغیر مرخص ب
 حمایة لك ولغیرك

DIFS  877-999-6442 الھاتف المجاني لـ 


