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هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون
دفع األجور؟

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans
payer de commission ?

السؤال إن كان هناك أجور عمولة عندما تقوم بسحب األموال في بلد محدد

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Quels sont les frais si je retire de l'argent à un
distributeur automatique externe à la banque ?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Je voudrais ouvrir un compte bancaire.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Je voudrais clôturer mon compte bancaire.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une
carte de crédit ?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Est-ce que je peux avoir accès à mes données
bancaires depuis mon portable ?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Quels types de comptes bancaires avez-vous ?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري compte courant

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار compte d'épargne

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي compte personnel

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك compte commun

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال livret jeune

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية compte en devise étrangère

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال compte professionnel

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي compte pour les étudiants

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma
carte ?

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Est-ce que je reçois un chéquier ?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Quel est le taux d'intérêt ?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي J'ai perdu ma carte bancaire.

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. Ma carte bancaire a été volée.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.

اإلعالم بأنك تريد بديال عن بطاقتك ألنك لم تعد تملكها اآلن
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أود الحصول على المزيد من المعلومات
عن القروض.

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Quels sont les taux d'intérêt ?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Je voudrais des renseignements sur les prêts
hypothécaires.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Je voudrais m'entretenir avec un conseiller
hypothécaire.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. J'achète ma première propriété.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. J’achète une seconde propriété.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. J'achète une propriété à mettre en location.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Je voudrais souscrire à une assurance.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل assurance habitation

نوع التأمين
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تأمين سفر assurance voyage

نوع التأمين

تأمين على الحياة assurance vie

نوع التأمين

تأمين على الصحة assurance maladie

نوع التأمين

تأمين على السيارة assurance auto

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة assurance vétérinaire

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة assurance vol

نوع التأمين

حماية للرهن protection hypothécaire

نوع التأمين

ممتلكات طالبية assurance étudiant

نوع التأمين

تأمين على مجموعة assurance collective

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات assurance de biens

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان assurance inondation

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق assurance incendie

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Quel est le coût de l'assurance ?

السؤال عن مبلغ التأمين
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