إرشادات بشأن فتح حساب مجمد
ألغراض الدراسة في ألمانيا أو اغالقه
(إصدار :يناير )٢٠٢٢

أ -فتح حساب مجمد:
يرجي من حضراتكم اتباع الخطوات التالية حال رغبتكم في فتح حساب مجمد ألغراض الدراسة في ألمانيا:
 -١الحصول على طلب فتح حساب مجمد من البنك:
برجاء استيفاء كافة البيانات الواردة في طلب فتح الحساب المجمد وارفاق المستندات الطلوبة من المؤسسة
المصرفية (مثل :دويتشه بنك) التي تفتحون الحساب لديها .يمكنكم تحميل طلب فتح الحساب والمعلومات التي
تتعلق به من على صفحة اإلنترنت الخاصة بالمؤسسة المصرفية.
جدير بالذكر ان فتح حساب مجمد هو بمثابة عقد خاص بينكم وبين البنك الذي تفتحون لديه الحساب ،وعليه فال
يتسنى للسفارة اإلجابة عن استفساراتكم الخاصة بفتح الحساب المجمد ،لذا نرجو من سياتكم التكرم بتوجيه
باستفساراتكم مباشرة إلى البنك.
 -٢اعداد المستندات:
بعد استيفاء البيانات المطلوبة لفتح الحساب وارفاق كافة المستندات بها يرجى التوجه إلى احدي شركات الشحن
والبريد (مثل  ... TNT, DHL, UPSإلخ) للحصول على مظروف موجه إلى البنك والقيام بسداد الرسوم
البريدية المطلوبة.
 -٣التصديق على التوقيع وعلى جواز السفر:
يتعين الستكمال الطلب أعاله التصديق على توقيعكم وعلى صورة جواز السفر الخاص بكم لدى سفارة ألمانيا
بالقاهرة.
وللحصول على هذه التصديقات يتعين الحصول على موعد لدى قسم الجوازات والتصديقات بالسفارة .وعليه
يرجى من حضراتكم الحصول على موعد للقيام بذلك من خالل نظام حجز المواعيد تحت فئة "التصديق على
التوقيع" على صفحة االنترنت الخاصة بالسفارة تحت الفئة العامة "قسم التصديقات" .على هذه الصفحة تجدون
أيضا ً ارشادات أخرى بشأن أنواع التصديقات األخرى .كما يرجى مراعاة عدم إمكانية التصديق على صورة
جواز السفر الخاصة بكم عبر شركة  .TLSيمكنكم تقديم كافة األوراق مرفقا ً بها طلب فتح حساب مجمد .يرجى
مراعاة أن التوقيع على الطلب يكون فقط في السفارة عند حضوركم في الموعد المحدد لكم ،وليس قبل ذلك!
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جدير بالذكر أن إجمالي الرسوم المطلوبة للتصديق على التوقيع هي  ٥٦ ، ٤٣يورو ،ونرجو منكم مراعاة أن
سداد الرسوم المستحقة يكون عند التقدم بالطلب لدي السفارة نقدا وبالعملة المصرية فقط ووفقا لسعر
الصرف المعمول به في حينه والذي تقوم خزينة السفارة األلمانية بالقاهرة بتحديده.
كما نرجو من سياتكم التكرم بعدم االستعالم عن سعر الصرف لدى السفارة واالسترشاد فقط بسعر الصرف
المعلن في حينه لدى البنوك.
جدير بالذكر أن استالم المستندات يكون في العادة في نفس اليوم بعد فترة انتظار قصيرة .في بعض الحاالت
االستثنائية قد يكون االستالم في اليوم التالي لتقديم الطلب.
 -٤ارسال الطلب:
تقوم السفارة عند استالمكم للمستندات الخاصة بكم بغلق المظروف ووضع عليه الصقة ممهورة بخاتم السفارة،
ثم تسلمه لكم ليكون جاهزا إلرساله بالبريد.
أما في حالة قيامكم بفتح المظروف بعد استالمه مغلقا من السفارة فقد يقوم البنك في ألمانيا برد األوراق إليكم
وقد يرفض كذلك فتح الحساب المجمد.
ب -غلق الحساب المجمد
في حالة رغبتكم في غلق الحساب المجمد حال انتفاء الغرض منه وهو الدراسة في ألمانيا يرجى اتباع الخطوات
التالية:
 -١عند رفض طلب منح التأشيرة:
يرجي في هذه الحالة ارسال قرار السفارة عدم منح التأشيرة مرفقا ً به طلب إغالق الحساب المجمد (closing
) .orderيمكنكم تحميل هذا الطلب من على صفحة اإلنترنت الخاصة بالمؤسسة المصرفية .وال يتطلب هذا

األمر الحضور إلى السفارة حيث ليس هناك ضرورة للتصديق على توقيعاتكم لدى السفارة األلمانية.
 -٢سحب طلب منح التأشيرة:
يرجي في هذه الحالة ارسال رسالة بالبريد االلكتروني إلى السفارة مذكوراً فيه البيانات التالية ومرفقا ً به ما يلي:
-
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بعد ذلك تقوم السفارة بإصدار شهادة قنصلية لكم تفيد قيامكم بسحب الطلب.
وسوف تقوم السفارة بالتواصل معكم إلخطاركم بموعد استالم الشهادة القنصلية فور اصدارها .رسوم هذه
الخدمة هى ٣٤،٠٧يورو .ونرجو منكم مراعاة أن سداد الرسوم المستحقة يكون على الشباك قسم التصديقات
عند التقدم بالطلب لدي السفارة نقدا وبالعملة المصرية فقط ووفقا لسعر الصرف المعمول به في حينه والذي
تقوم خزينة السفارة األلمانية بالقاهرة بتحديده.
بعد ذلك تقومون بإرسال الشهادة القنصلية التي اصدرتها السفارة مرفقا ً بها طلب غلق الحساب المجمد إلى البنك.
 -٣انتهاء مدة التأشيرة أو تصريح اإلقامة:
يرجي ارسال رسالة بالبريد االلكتروني إلى السفارة على العنوان التالي وهو، passstelle@kair.diplo.de :
حيث يتم ارفاق المستندات التي تفيد انتهاء مدة التأشيرة أو انتهاء مدة سريان تصريح اإلقامة وكذلك طلب اغالق
الحساب المجمد ( ، )closing orderيمكنكم تحميل هذا الطلب من على صفحة اإلنترنت الخاصة بالبنك.
بناء على هذا ستحصلون من السفارة على شهادة قنصلية تفيد بموجبها السفارة بانتهاء مدة التأشيرة أو مدة
تصريح اإلقامة الخاص بكم ويتم تقديمها إلى البنك.
وسوف تقوم السفارة بالتواصل معكم إلخطاركم بموعد استالم الشهادة القنصلية فور اصدارها .رسوم هذه
الخدمة  ٣٤،٠٧يورو .ونرجو منكم مراعاة أن سداد الرسوم المستحقة على الشباك قسم التصديقات يكون عند
التقدم بالطلب لدي السفارة نقدا وبالعملة المصرية فقط ووفقا لسعر الصرف المعمول به في حينه والذي تقوم
خزينة السفارة األلمانية بالقاهرة بتحديده.
بعد ذلك تقومون بإرسال الشهادة القنصلية التي اصدرتها السفارة مرفقا ً بها طلب غلق الحساب المجمد إلى البنك.
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