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قوائم المراجعة للحساب البنكي
قبل فتح الحساب البنكي

ا في ألمانیا؟ لماذا ُیعتبر الحساب البنكي أمًرا مھّمً

ا للمشاركة في الحیاة المجتمعیة ُیعتبر الحساب البنكي أمًرا مھّمً
الغاز/رة الكھرباءمثل اإلیجار الشھري، وفاتو: یتم دفع الكثیر من األشیاء عن طریق الحساب البنكي: لدفع الفواتیر

للحصول على األموال، مثًال، األجر، أو المرتب، أو اإلعانة االجتماعیة
عند أوامر الشراء عبر اإلنترنت

یتم حفظ األموال بشكٍل آمن في الحساب البنكي

!دون حساب بنكي ال ُیمكن إبرام أي شىء حالًیا

من أین تحصل على مثل ھذا الحساب البنكي؟

! من البنوك لك حساًبا بنكًیا یقدم كل بنك

ُیسمى ھذا الحساب الحساب األساسي
ُیمكن اختیار البنك نفسھ بحریة

ما الذي یجب علیك مراعاتھ في ھذا الصدد؟

على سبیل المثال أین توجد أقرب . یجب أن یكون البنك بالقرب منك، ویجب أن یكون من السھل الحصول على أموال نقدیة
ل أوتوماتیكیة للبنك؟ماكینة سحب أموا

.یجب علیك أن تقوم ھنا بالمقارنة. قد تختلف كذلك مصاریف فتح الحساب
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قوائم المراجعة للحساب البنكي
قبل فتح الحساب البنكي

ألمانیا؟ في ا مھّمً أمًرا البنكي الحساب ُیعتبر لماذا

المجتمعیة الحیاة في للمشاركة ا مھّمً أمًرا البنكي الحساب ُیعتبر
الفواتیر البنكيلدفع الحساب طریق عن األشیاء من الكثیر دفع وفاتویتم الشھري، اإلیجار الكھرباءمثل الغازرة

االجتماعیة اإلعانة أو المرتب، أو األجر، مثًال، األموال، على للحصول
اإلنترنت عبر الشراء أوامر عند

البنكي الحساب في آمن بشكٍل األموال حفظ یتم

حالًیا شىء أي إبرام ُیمكن ال بنكي حساب دون

البنكي؟ الحساب ھذا مثل على تحصل أین من

بنك كل بنكًیایقدم حساًبا لك البنوك من
األساسي الحساب الحساب ھذا ُیسمى

بحریة نفسھ البنك اختیار ُیمكن

الصدد؟ ھذا في مراعاتھ علیك یجب الذي ما

نقدیة أموال على الحصول السھل من یكون أن ویجب منك، بالقرب البنك یكون أن أقربیجب توجد أین المثال سبیل على
أموا سحب للبنك؟ماكینة أوتوماتیكیة ل

الحساب فتح مصاریف كذلك تختلف بالمقارنةقد ھنا تقوم أن علیك یجب

ما الذي یجب علیك اصطحابھ معك إلى البنك؟

...بیاناتك الشخصیة، مثل االسم، وتاریخ المیالد، ومحل السكن، ومحل المیالد، 

عالوة على ذلك دلیل على الشرعیة، مثل إثبات شخصیة سارٍ 

القیدشھادة 

:في حالة عدم وجود إثبات شخصیة

شھادة إیقاف تنفیذ الترحیل
دلیل على الوصول

تصریح إقامة

ھل فھمت كل شىء بشكل صحیح؟

.قم بالسؤال حتى تفھم األمر! ال تترك نفسك ُمرتبًكا

.قد ُیساعدك وجود مترجم فوري في حالة ما لم تكن تستطیع تحدث األلمانیة بشكل جید

.األفضل أن تسأل كثیًرا عندما یوجد شىء لم تفھمھ جیًدامن 

ھل ترید كذلك الحصول على بطاقة ائتمانیة؟ 

. ستكون في أغلب الحاالت جیًدا بدونھا! البطاقة االئتمانیة لیست إلزاًما 	
	

دون وجود مرتب ثابت یحصل المرء فقط .  إال أنھ في حالة أوامر الشراء عبر اإلنترنت قد تكون البطاقة االئتمانیة ُمفیدة 
. حیث یتوجب علیك شحنھا باألموال ُمسبًقا. في أغلب الحاالت على بطاقة ائتمانیة مدفوعة ُمسبًقا

حیث إن خطر وجود مقدمي عروض غیر جدیین . ننصح بعدم استخدام الطاقة االئتمانیة ألوامر الشراء عبر اإلنترنت  
. كبیر للغایة

ھنا ُیمكنك التواصل مع الموظف المختص بشكل شخصي . لبطاقة االئتمانیة المدفوعة ُمسبًقا من مقر البنكتحصل على ا  
.في حالة وجود مشاكل

تبدأ المكالمة على سبیل المثال باستھالل حوار أنك قد . في اآلونة األخیر یتصل دائًما الكثیر من مقدمي العروض غیر الجدیین :تنبیھ
یكفي، ومن َثمَّ تحصل على مطالبة بالدفع دون حصولك على بطاقة ) مثًال لتأكید االسم(ببساطة " بنعم"التأكید . یةربحت بطاقة ائتمان

.من لم یقم بالدفع یحصل على خطاب بریدي بشكل سریع للغایة من أحد مكاتب تصفیة الحسابات، ویغضب كثیًرا. ائتمانیة

لیس لذلك عالقة بالوقاحة، بل إن ذلك یھدف فقط إلى . ون دعوتك بأسرع شكل ممكنیجب علیك إنھاء مثل ھذه المكالمات التي تتم د
.حمایتك الشخصیة من الحصول على الكثیر من المتاعب والمصاریف غیر الضروریة

 تحصل على المزید من !احصل على المشورة بشكل ُمحاید ومستقل ھل أنت غیر مطمئن؟
 المعلومات لدى مركز المستخدمین. 
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