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Deutsche Botschaft                                                     لمانيةألالسفارة ا  

Kairo                                                                                                القاهرة 

 

  

بشأن إرشادات  

فتح حساب مجمد   

أو اغالقه االدراسة في ألماني ألغراض  
 

 (2018 ديسمبر)إصدار:                   

 

 

 :ألغراض الدراسة في ألمانيا فتح حساب مجمديرجي من حضراتكم اتباع الخطوات التالية حال رغبتكم 

 

 الخطوة األولي: -١

 

مؤسسة المصرفية من ال المستندات الطلوبةفتح الحساب المجمد وارفاق  طلببرجاء استيفاء كافة البيانات الواردة في 

يمكنكم تحميل طلب فتح الحساب والمعلومات التي تتعلق به من على  )مثل: دويتشه بنك( التي تفتحون الحساب لديها.

 صفحة اإلنترنت الخاصة بالمؤسسة المصرفية.

 تتسنى وعليه فالفتح حساب مجمد هو بمثابة عقد خاص بينكم وبين البنك الذي تفتحون لديه الحساب، جدير بالذكر ان 

نرجو من سياتكم التكرم بتوجيه باستفساراتكم  لذا، للسفارة اإلجابة عن استفساراتكم الخاصة بفتح الحساب المجمد

 مباشرة إلى البنك.

 

 :الثانيةالخطوة  -٢

 

ريد يرجى التوجه إلى احدي شركات الشحن والب المستندات بهاكافة وارفاق  لفتح الحساب بعد استيفاء البيانات المطلوبة

 .المطلوبة مظروف موجه إلى البنك والقيام بسداد الرسوم البرتدتةللحصول على ... إلخ(   TNT, DHL, UPS)مثل 

 

 :الثالثةالخطوة  -٣

 

 ٨)من األحد إلى الخميس من من خالل خانة "التصديقات"  حجز موعد من على صفحة السفارة على االنترنتيرجي 

تقوم السفارة بالتصديق على توقيعكم  حيث، سم الجوازات والتصديقات(.، الدخول من مدخل قص ٣٠.٠٩ص وحتى 

 على طلب فتح الحساب المجمد وعلي صورة جواز السفر الخاص بكم. 

سداد الرسوم المستحقة أن نرجو منكم مراعاة و، يورو ٢٠هي  المطلوبة لهذه الخدمةجدير بالذكر أن إجمالي رسوم 

والذي  المعمول به في حينه فقط ووفقاً  لسعر الصرف نقداً وبالعملة المصرتة ارةعند التقدم بالطلب لدي السف تكون

 .السفارة األلمانية بالقاهرة بتحدتده خزتنةتقوم 

المعلن في الصرف  بسعرواالسترشاد فقط  الصرف لدى السفارةعن سعر  االستعالمبعدم نرجو من سياتكم التكرم  كما

 البنوك. حينه لدى

 

 الطلب يستغرق في العادة يوم عمل واحد. فحص جدير بالذكر أن

 

 :الرابعةالخطوة  -٤

 

من األحد إلى الخميس الستالم المستندات الخاصة بكم يرجى الحضور إلى السفارة في المواعيد المخصصة لذلك وهي: 

 )الدخول من بوابة قسم الجوازات والتصدتقات(. عشرة والنصف حادتةوحتى ال الحادتة عشرةمن الساعة 
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الصقة ممهورة بخاتم  ضع عليهوو جدير بالذكر أن السفارة تقوم عند استالمكم للمستندات الخاصة بكم بغلق المظروف

 السفارة، ثم تسلمه لكم ليكون جاهزا إلرساله بالبريد.

إليكم وقد فقد تقوم البنك في ألمانيا برد األوراق من السفارة  اً عد استالمه مغلقما في حالة قيامكم بفتح المظروف بأ

 فتح الحساب المجمد. كذلكترفض 

 

 

 

 

 حال انتفاء الغرض منه وهو الدراسة في ألمانيا يرجى اتباع الخطوات التالية: غلق الحساب المجمد في حالة

 

 :منح التأشيرة طلب رفض عند -١

 

.  (closing order) مجمدطلب إغالق الحساب المرفقاً به  السفارة عدم منح التأشيرةقرار يرجي في هذه الحالة ارسال 

األمر التصديق على هذا وال يتطلب  من على صفحة اإلنترنت الخاصة بالمؤسسة المصرفية.يمكنكم تحميل هذا الطلب 

 توقيعاتكم لدى السفارة األلمانية.

 

 سحب طلب منح التأشيرة: -٢

 

 ٨)من األحد إلى الخميس من من خالل خانة "التصديقات"  حجز موعد من على صفحة السفارة على االنترنتيرجي 

 .وإحضار جواز السفر الخاص بكم، الدخول من مدخل قسم الجوازات والتصديقات(.ص ٣٠.٠٩ص وحتى 

 

ب بقيامكم بسحب طلبموجبه  تفيد السفارةعلى خطاب تقومون بتقديمه للبنك حيث بعد ذلك تحصلون من السفارة 

سداد الرسوم المستحقة أن نرجو منكم مراعاة و يورو. ٢٥مة دخاص بكم. رسوم هذه الخالحصول على التأشيرة ال

والذي  المعمول به في حينه فقط ووفقاً  لسعر الصرف نقداً وبالعملة المصرتة عند التقدم بالطلب لدي السفارة تكون

 .السفارة األلمانية بالقاهرة بتحدتده خزتنةتقوم 

االستعالم عن سعر الصرف لدى السفارة واالسترشاد فقط بسعر الصرف المعلن في عدم بنرجو من سياتكم التكرم  كما

 حينه لدى البنوك.

 

 جدير بالذكر أن فحص الطلب يستغرق في العادة يوم عمل واحد.

 

إلى السفارة في المواعيد المخصصة لذلك وهي:  في يوم العمل التالي المستندات الخاصة بكم يرجى الحضور الستالم

)الدخول من بوابة قسم  صباحاً  عشرة والنصف خادتةوحتى الالحادتة عشرة الساعة األحد إلى الخميس من من 

  الجوازات والتصدتقات(.

 

 إلى البنك في ألمانيا. وطلب اغالق الحساب المجمدارسال خطاب السفارة بعد ذلك يمكنكم 

ة المصرفية. وال يتطلب األمر التصديق على من على صفحة اإلنترنت الخاصة بالمؤسسيمكنكم تحميل هذا الطلب 

 توقيعاتكم لدى السفارة األلمانية.
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 انتهاء مدة التأشيرة أو تصرتح اإلقامة: -٣

 

 

تصريح اإلقامة من أصل سريان مدة التأشيرة أو مدة  انتهاءيرجي الحضور إلى السفارة وتقديم المستندات التي تفيد 

)من األحد إلى من خالل خانة "التصديقات"  على صفحة السفارة على االنترنتحجز موعد من بعد وصورة وذلك 

  ، الدخول من مدخل قسم الجوازات والتصديقات(.ص ٣٠.٠٩ص وحتى  ٨الخميس من 

تصريح مدة مدة التأشيرة أو  بانتهاءقدم إلى البنك تفيد بموجبه السفارة تحصلون من السفارة على خطاب ي  سبناء على هذا 

 يورو. ٢٥رسوم هذه الخدمة ة الخاص بكم. اإلقام

فقط  نقداً وبالعملة المصرتة عند التقدم بالطلب لدي السفارة سداد الرسوم المستحقة تكونأن نرجو منكم مراعاة و

 .السفارة األلمانية بالقاهرة بتحدتده خزتنةوالذي تقوم  المعمول به في حينه ووفقاً  لسعر الصرف

االستعالم عن سعر الصرف لدى السفارة واالسترشاد فقط بسعر الصرف المعلن في بعدم رم نرجو من سياتكم التك كما

 حينه لدى البنوك.

 

 جدير بالذكر أن فحص الطلب يستغرق في العادة يوم عمل واحد.

 

 المستندات الخاصة بكم يرجى الحضور في يوم العمل التالي إلى السفارة في المواعيد المخصصة لذلك وهي: الستالم

صباحاً )الدخول من بوابة قسم  عشرة والنصف لحادتةوحتى االحادتة عشرة من األحد إلى الخميس من الساعة 

  الجوازات والتصدتقات(.

 

 إلى البنك في ألمانيا. ارسال خطاب السفارة وطلب اغالق الحساب المجمدبعد ذلك يمكنكم 

مؤسسة المصرفية. وال يتطلب األمر التصديق على من على صفحة اإلنترنت الخاصة باليمكنكم تحميل هذا الطلب 

 توقيعاتكم لدى السفارة األلمانية.
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