
كيفية افتتاح حساٍب مصرفٍي كندي 
إذا كنت قد انتقلت مؤخراً إلى كندا، فقد ال تكون على بينٍة بكيفية عمل النظام المصرفي هنا.  وبصفتك مقيماً كندياً جديداً، 

فينبغي أن تكون خطوتك األولى هي اختيار مصرٍف الفتتاح حساٍب فيه.

لِم تحتاج إلى حساٍب مصرفٍي كندي

من خالل امتالكك لحساٍب مصرفٍي كندي، فبإمكانك التسوق وتسديد الفواتير وإيداع الشيكات بطريقٍة آمنٍة وسهلة. 

إن معظم أرباب العمل في كندا يسددون األجور إلكترونياً من خالل إيداع األجور بصورٍة مباشرٍة في الحسابات المصرفية لعمالئهم. ويعبر 
الكنديون عن ذلك باإليداع المباشر.

 وهذا يعني أن بإمكانك الوصول إلى أموالك بصورٍة مباشرة.  وليس عليك الذهاب إلى المصرف إليداع الشيك الخاص بك أو
 انتظار معالجته. 

ما تحتاج إلى جلبه إلى المصرف

 .B أو A وهوية ثانية من القائمة ،Aالمقيمون الدائمون: يحتاج المهاجرون القائمون إلى إحضار هويتين اثنتين: هوية من القائمة •

 • العمال األجانب: يحتاج العمال األجانب إلى إحضار هويتين اثنتين: واحدة من القائمة A والثانية من
       القائمة A أوB .  وعليك أيضاً إحضار:

1. رخصة العمل الخاصة بك.  

2. رسالة من رّب عملك في ألبرتا   

القائمة A )يطلب إحضار وثيقة واحدة أو اثنتين (

• بطاقة إقامة دائمة

IMM 5292 أو IMM 1442 أو IMM 1000 استمارة الجنسية أو الهجرة الكندية •

• رخصة قيادة صالحة صادرة في كندا

• بطاقة رقم الضمان االجتماعي الصادرة عن الحكومة الكندية

• بطاقة تأمين صحي صادرة عن إحدى المقاطعات أو األقاليم الكندية )باستثناء أونتاريو أو مانيتوبا أو جزيرة األمير إدوارد(
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B القائمة

• جواز سفر أجنبي صالح 

• بطاقة هوية عمل تحمل اسمك وعليها صورتك الشخصية واسم صاحب العمل وصادرة عن صاحب عمٍل معروٍف جيداً في المجتمع

• بطاقة مصرفية كندية )أو بطاقة سحب( عليها توقيعك

• بطاقة ائتمان كندية عليها اسمك وتوقيعك

• هوية طالب جامعي أو طالب كلية عليها اسمك وصورتك الشخصية ورقمك إضافًة إلى الرمز الشريطي.

 بطاقتك المصرفية الجديدة )بطاقة السحب(
بعد أن يتحقق موظف المصرف من هويتك ويراجع معك التفاصيل والوثائق الخاصة بحسابك، سوف تستلم بطاقًة مصرفية.  ويطلق 

عليها أيضاً اسم بطاقة السحب.

  .)ABM( تتيح لك هذه البطاقة السحب من حسابك المصرفي من أجل شراء الحاجيات من المتاجر أو سحب األموال من الصراف اآللي
ويطلق عليها الناس أيضاً اسم ماكينة الصراف اآللي ATM أو آلة المصرف.  

تتيح لك بطاقة السحب المالية من ATB الوصول إلى أموالك على مدار 24 ساعة يومياً وطوال 7 أيام في األسبوع دون انقطاٍع وذلك 
في كافة أرجاء كندا وفي 92 دولة أخرى حول العالم.

)PIN( رقمك التعريفي الشخصي
ي كل مرٍة تستخدم فيها بطاقة المدين الخاصة بك، سيطلب منك إدخال رقمك التعريفي الشخصي )PIN(.  وحين تحصل على بطاقتك 

أول مرة، يكون رقمك التعريفي الشخصي بطول أربعة محارف، ولكن بوسعك تغييره إلى أي رقٍم يسهل عليك تذكره.  ويمكن أن 
يضم رقمك التعريفي الجديد من 4 إلى 12 محرفاً. 

احفظ رقمك الشخصي التعريفي PIN )ولكن ال تكتبه( وال تطلع اآلخرين عليه. 

إعداد الخدمات المصرفية عبر شبكة اإلنترنت والخدمات المصرفية المتنقلة
إن امتالكك لحساٍب مصرفٍي لدى ATB يتيح لك إعداد خدماتٍمصرفيٍة عبر شبكة اإلنترنت. وحينها سيكون بوسعك استخدام الحاسوب 

وشبكة اإلنترنت كي تعرف كم تملك من المال في حسابك إضافًة إلى تحويل األموال بين حساباتك وتسديد الفواتير.

سيكون بمقدورك أيضاً تحميل تطبيق ATB Mobile الخاص باألجهزة المحمولة من أجل إدارة حسابك من الهاتف الذكي أو غيره من 
األجهزة المحمولة. 

سوف يساعدك فريق العاملين في أٍي من فروع ATB Financial بألبرتا في هذه اإلعدادات وفي أي أمورٍ أخرى قد تحتاجها.

 Smart Start من أجل معرفة المزيد عن الخيارات المالية الخاصة بالمقيمين الكنديين الجدد، تفضلوا بزيارة الصفحة الخاصة ببرنامج
.ATB Financial من
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