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2020تموز   

 

المانيا  في مجّمد حساب  
 )للمتقدمين المقيمين في لبنان(

 

 معلومات عامة
 

 

 .في المانيا( مهني، دورة لغة، البحث عن وظيفة، تأهيل جامعية)دراسة  عديدةمجّمد ألغراض يجوز فتح حساب 

الموقع االلكتروني التي تقدم هذه الخدمة عالمياً على  ساتؤسمن اختياركم. تجدون الئحة بالم مؤسسة ماليةيمكنكم فتح الحساب المجمد في اي 

 .التابع لوزارة الخارجية االلمانية

 

 

 :Deutsche Bank مصرف لدى المجّمدة الحسابات لفتح خاصة اجراءات

 

لمعلومات الطلب وا استمارات تعليمات مؤسسة االئتمان. تتوفر وفق ،يرجى تعبئة الطلب بالكامل وتحضير المستندات المطلوبة .1

د هو عقد خاص بينكم وبين ب المتعلقة د على الموقع االلكتروني الخاص بمؤسسة االئتمان. ان فتح الحساب المجمَّ فتح الحساب المجمَّ

 . المصرف، لذلك ال يمكن للسفارة اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالتفاصيل

شراء مغلف موجه إلى المصرف ومزود لإلخ(  DHL, TNT, UPSشركة خاصة للخدمات اللوجستية )مثل التواصل مع يرجى  .2

 .الزمةبالطوابع البريدية ال

 .(صباحاً   9:00والساعة  8:00الساعة  بينالجمعة ايام )المستندات بما فيها المغلف، إلى السفارة  كل تقديميرجى  .3

دفع نقداً يوم ي  يورو،  35 جراء رسم قدرهيترتب على هذا االيتم التصديق على توقيعكم على الطلب وعلى نسخة عن جواز سفركم.  هنا

 المصارف.سعر الصرف الحالي لدى  ، ايالصرف الحالي المعتمد من قبل السفارة سعردوالر االمريكي وفق تقديم الطلب بال

 خمسة أيام عمل.حوالي مدة المعاملة: 

 . صباحاً  9:00اعة السو 8:00الساعة  بينفي يوم الجمعة التالي  يمكن استالم المستندات من السفارة .4

في حال قمتم بفتح المغلف بعد استالمه من السفارة، فمن  ستسلمكم السفارة المغلف مغلقاً ومختوماً، من اجل ارساله الى المانيا.

د مستنداتان يقوم المصرف بإعادة إرسال ال المحتمل  .إليكم وان يتم رفض طلب فتح الحساب المجمَّ
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بنى عليها يات ترتكز على معطيات وخبرات السفارة عند اصدارها. ال يمكن ضمان اكتمالها ودقتها كما ال يمكن ان رشادان المعلومات المذكورة ضمن هذه اال

 .لب قانونياي مط

 

 لبنان في الحالية المصرفية األزمة ظل في جمدم حساب فتح حول معلومات

 .لبنان في الحالي المصرفي الوضع بسبب الخارج إلى األموالموضوع استحالة او رفض تحويل  لحو ستفساراتاال نا العديد مند  ر  ت  

 البنوك بعض لدى مجمدة اتحساب فتحمن الحاالت، حيث تم  العديد معلومات عن لدينا. هذا االطار في مساعدةال ميتقد للسفارة يمكن ال

 .الخارج في الدراسة لتمويل ضروري التحويل أن بثباتاال بمجرد اللبنانية

 ميمكنك. األوروبي االتحاد في أخرى دول أو ألمانيا من معارف أو أقارب خالل من راسةالد تمويل إبثبات إمكانية توجد ذلك، نع كبديل

ل. من التعهدات هذه حول دقيقة معلومات على الحصول  دائرة االجانب او السفارة االلمانية لدى المموِّ

 .المعيشة ابثناء فترة الدراسة سبل ضمان أجل من التمويل إبثبات على السفارة ضرورة اصرار تفهم يرجى

 

 المجّمدة الحسابات اغالق

 عند رفض طلب التـأشيرة 

تجدون هذه  الى المصرف. (“Closing Order„ حساب المجّمد )يرجى تسليم رسالة الرفض من السفارة باإلضافة الى استمارة طلب اغالق ال

 هذا الطلب.التوقيع من قبل السفارة ل ما من حاجة الى التصديق علىعلى موقع المصرف االلكتروني.  االستمارة

 

  اوعند سحب طلب التأشيرة 

 عند عدم استعمال التأشيرة او 

 عند عدم تقديم الطلب 

ايام الجمعة بين ، في االوقات المحددة لذلك )الى السفارة (“Closing Order„ ) الق حسابكم المجّمدجواز سفركم وطلب اغيرجى تسليم 

 (. صباحا    9:00والساعة  8:00الساعة 

 .  يكيبالدوالر االمريورو، ي دفع  25ثم تسلمكم السفارة كتاباً يفيد بسحبكم طلب التأشيرة، ي قدم الى المصرف. يترتب على هذا الكتاب رسم قدره 

 

 خمسة أيام عمل.: حوالي مدة المعاملة

 

 .صباحاً  9:00الساعة و 8:00الساعة  بينفي يوم الجمعة التالي  يمكن استالم المستندات من السفارة

الى المصرف. تجدون استمارة الطلب على موقع المصرف  طلب اغالق حسابكم المجّمداستمارة و كتاب السفارةبعدها يرجى ارسال 

 . هذا االطاري، وما من حاجة الى التصديق على التوقيع من قبل السفارة في االلكترون

 

 عند الحصول على التأشيرة والدخول الى المانيا / دولة من دول اتحاد الشنغن 

 في حال دخولكم الى المانيا، يتطلب اغالق الحساب موافقة من قبل دائرة االجانب، ويقع ذلك خارج نطاق مسؤولية السفارة.

 

 


