
رحلتك المالية في كندا تبدأ من هنا. 

.The Toronto-Dominion Bank وغيره من العالمات التجارية ملكية خاصة لبنك TD إن شعار بنك ®



.TD مرحبًا بك في بنك

شكًرا على اختيارك لنا. إننا نتفهم التحديات التي ينطوي عليها االنتقال إلى دولة جديدة. 
ونحن هنا لدعم احتياجاتك المصرفية الفورية والمستقبلية مع بدء حياتك الجديدة في كندا.



مرحبًا بك في الخدمات المصرفية في كندا.

شروط الخدمات المصرفية المتعارف عليها في كندا 
شروط الخدمات المصرفية التي قد تكون جديدة بالنسبة لك:

الشروط المتعلقة باالستثمار
)Guaranteed Investment Certificate( شهادة االستثمار المضمون� � ��

هي نوع من االستثمار الذي عادةً ما يُدّر نسبة فائدة ُمحددة مسبقًا لفترة زمنية محددة ويضمن حماية االستثمار الرئيسي.

�الصناديق المتبادلة  � ��
هي عبارة عن محافظ تُدار باحترافية حيث يتم جمع األموال معًا لشراء األوراق المالية، عادةً األسهم والسندات.

الشروط المتعلقة بالتوفير
)Registered Education Savings Plan( خطة التوفير للتعليم المسجلة � ��

هي نوع خاص من حسابات التوفير المسجلة لدى الحكومة والُمصممة خصيًصا لمساعدة أولياء األمور الذين يرغبون في االدخار لتعليم أبنائهم.

 )Registered Retirement Savings Plan( خطة التوفير للتقاعد المسجلة� � ��
هي خطة توفير خاصة ُمسجلة لدى الحكومة. يمكن استخدام األموال التي ساهمت بها في خطة التوفير للتقاعد المسجلة )RRSP( لتقليل ضريبة 

الدخل المفروضة عليك.

 )Tax Free Savings Account( حساب التوفير المعفي من الضرائب� � ��
هذا الحساب ُمسجل لدى الحكومة وهو وسيلة رائعة لالدخار لألهداف قصيرة األجل وطويلة األجل مما يسمح لك بتزويد مدخراتك دون ضرائب.

المنتجات والخدمات المصرفية اليومية

td.com لمعرفة المزيد حول أنواع الحسابات المختلفة، بادر بزيارة

الحسابات الجارية 
  هي حسابات للمعامالت اليومية  �

المنتظمة. 
  بطاقة الخصم هي إحدى الطرق التي  �
يمكنك الوصول من خاللها إلى هذا 
الحساب؛ فبطاقة الخصم تسمح لك 
بالوصول إلى األموال من أجهزة 

الصراف اآللي وإجراء مشتريات من 
المتاجر وعبر اإلنترنت وحول العالم.

  وال تُدّر هذه الحسابات على وجه العموم  �
أي فائدة وقد تتضمن دفع رسوم شهرية.

حسابات التوفير 
  هي حسابات الدخار األموال التي لست  �

بحاجة الستخدامها في الوقت الحالي.
  وتسمح لك بالوصول إلى أموالك عبر  �

عمليات اإليداع والسحب والتحويل 
حسب حاجتك.

  يمكنك الحصول على فائدة على هذه  �
الحسابات، ولكن هذه الحسابات غالبًا ما 
تقدم عمليات سحب أقل من المقررة في 

خطط الحسابات الجارية.

بطاقات االئتمان 
  تعمل بطاقة االئتمان باعتبارها نوًعا من  �

القروض المضمونة وغير المضمونة 
التي تحتاج إلى تقديم طلب للحصول 

عليها. 
  وتسمح لك بطاقة االئتمان باقتراض  �
األموال وفقًا لحد معتمد عند إجراء 
المشتريات بدالً من دفع مقابلها نقًدا 

مباشرةً.
  وتقدم العديد من بطاقات االئتمان  �

امتيازات ومكافآت عند استخدامها.



 TD فرع
  يمكنك دفع الفواتير أو شراء دوالرات أمريكية أو إجراء عمليات  �

إيداع وسحب.
  تفضل بزيارة أحد فروعنا لتلبية احتياجاتك المصرفية اليومية أو  �

لحجز موعد لمقابلة أحد مستشارينا.

 TD أجهزة الصراف اآللي لدى
 Green استمتع بإمكانية الوصول إلى أجهزة الصراف اآللي   �

Machine عبر كندا والواليات المتحدة.
  ال توجد أي رسوم على استخدام أجهزة الصراف اآللي عندما  �

تستخدم ماكينات Green Machines في أي مكان في كندا.
  سحب فئات األوراق المالية المختلفة باستخدام أجهزة الصراف اآللي  �

لدى TD: ٥ دوالرات أمريكية، ٢٠ دوالًرا أمريكيًا، ٥٠ دوالًرا 
أمريكيًا، ١٠٠ دوالر أمريكي

الخدمات المصرفية الشخصية
بفضل وجود شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، فإننا نجعل الخدمات المصرفية لدينا سهلة ومريحة.

كيفية إجراء 
المعامالت 
المصرفية 

معنا.



الخدمات المصرفية الذاتية
يمكنك الوصول إلى األدوات المصرفية الرقمية اآلمنة التي تطلق العنان للخدمات المصرفية اليومية إلى أبعد الحدود.

TD تطبيق

  سهولة عرض أرصدة الحسابات وسجل  �
المعامالت ومعلومات حسابات بطاقات 

 TD االئتمان لدى

  تلقي نصائح مصرفية ومعلومات عن  �
العروض الخاصة والفعاليات المتعلقة 

ببنك TD حسب الموقع الذي تتواجد فيه

  إرسال األموال إلى األهل واألصدقاء  �
في أي مكان في العالم تقريبًا باستخدام 

١TD Global Transfer

  سرعة إرسال األموال باستخدام  �
Interac e-Transfer®

  دفع الفواتير الكندية �

  تحديد موقع أحد الفروع أو مراكز  �
 االستثمار أو أجهزة الصراف اآللي 

TD لدى

المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت 
 EasyWeb باستخدام

  إجراء المعامالت المصرفية عبر  �
اإلنترنت بمنتهى الراحة من منزلك أو 

مكتبك

  تتبع المعامالت �

 "Simply Save" إعداد برنامج   �
 وخدمات التحويل المفوضة مسبقًا 

TD لدى

  عرض أرصدة الحسابات وكشوف  �
الحسابات عبر اإلنترنت وتحويل 

األموال بين الحسابات 

  إجراء تغييرات على حسابك �

  عرض الشيكات �

  دفع الفواتير الكندية آلالف الشركات  �
TD عبر اإلنترنت بواسطة

المعامالت المصرفية عبر الهاتف 
 EasyLine باستخدام

 TD VoicePrint استخدام خدمة   �
للتحقق من هويتك

  الوصول إلى خدمة آلية سريعة �

  الحصول على إجابات بعدة لغات �

  التواصل مع إخصائي الخدمات  �
المصرفية عبر الهاتف

  توفّر الخدمة على مدار ٢٤ ساعة  �
طوال أيام األسبوع

  الحصول على إجابات فورية �
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https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/ways-to-bank/online-banking/

TD تنزيل تطبيقEasyWeb زيارةEasyLine االتصال على

١ قد تتغير البلدان المدعومة في أي وقت وقد ال تعمل كل طرق التحويل في كل البلدان.

1
EN

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/ways-to-bank/online-banking/

9
EN

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/contact-us/



إرسال األموال واستالمها

اكتشف 
مدى سهولة 

الخدمات 
المصرفية.

تحويل األموال محليًا 
 Interac e-Transfer® استخدم   �
إلرسال األموال واستالمها في أي 

مكان في كندا بمنتهى األمان والكفاءة. 
  يمكنك أيًضا طلب األموال باستخدام  �

.Interac e-Transfer®

  يمكن الوصول إلى األموال عبر  �
.TD فضالً عن تطبيق EasyWeb

تحويالت األموال دوليًا 
Global Money Transfer  : هو سوق مبتكر لعمالء TD إلرسال األموال دوليًا.   

Western Union® Money TransferSM  : أرسل األموال لالستالم النقدي٢   
من موقع أحد وكالء ®Western Union ألكثر من ٢٠٠ دولة ومنطقة. 

  التحويل المصرفي الدولي: تمتع بالتحويل المباشر إلى الحساب المصرفي ألحد   
المستلمين عالميًا. 

  خدمة التحويل Visa Direct: أرسل األموال إلى بطاقة الخصم أو بطاقة ائتمان   
أو بطاقة الفيزا مسبقة الدفع القابلة إلعادة الشحن عبر خدمة 

 .٣Visa Direct التحويل
  التحويل المصرفي: يمكنك إرسال عمليات التحويل واستالمها في كندا   

.TD من خالل أحد فروع TD وعالميًا من حسابك وإليه لدى بنك
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معرفة المزيد

٢ قد توفر مواقع وكالء Western Union خيارات استالم بديلة متاحة للمستلم.
٣  معظم بطاقات ائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع القابلة إلعادة الشحن من Visa مقبولة في كل أنحاء العالم. ورغم ذلك، قد تختار بعض البلدان والمؤسسات المالية عدم قبول هذه المعامالت بسبب القيود التنظيمية المحلية أو غيرها من القيود األخرى. كما أن بعض المنتجات 

مسبقة الدفع القابلة إلعادة الشحن قد تخضع للقيود فيما يخص استالم المدفوعات عبر خدمة التحويل Visa Direct مثل بطاقات الشباب مسبقة الدفع القابلة إلعادة الشحن وبطاقات الصرف الحكومية وبطاقات فيزا السفر.



٤  يجب سحب الشيكات على مؤسسة مالية كندية. يجب إيداع الشيكات مستحقة الدفع بالعملة الكندية في حساب مؤهل بالدوالر الكندي، ويجب إيداع الشيكات مستحقة الدفع بالعملة األمريكية في حساب مؤهل بالدوالر األمريكي.
٥  تقع عليك مسؤولية التأكد من دقة رقم هاتفك المحمول المسجل لدينا وإخطارنا بأي تغييرات فيه. سنرسل رسالة نصية كتنبيه لمحاوالت االحتيال لدى TD فوًرا بمجرد اكتشاف أي ممارسة مشتبه بها؛ إال أنه قد يتم تأخير أو حجب استالم الرسالة النصية نتيجة عدة عوامل مثل حاالت التعطل 
التقنية أو انقطاع الخدمة أو مشاركة أطراف خارجية متعددة. لن يتم إرسال الرسائل النصية بتنبيه محاوالت االحتيال لدى TD إال للعمالء المسجل في ملفاتهم لدى TD رقم هاتف محمول كندي أو عنوان بريد كندي. وقد يتم تأخير استالم الرسائل النصية أو حجبه كذلك إذا كان رقم الهاتف 

المحمول المسجل في الملف غير نشط و/أو إذا لم يكن متصالً بشبكة خلوية وقت اكتشاف النشاط المشتبه به.
٦ تطبيق TD App وتطبيق TD MySpend هما تطبيقان يمكن تنزيلهما مجانًا، ومع ذلك يجوز تطبيق أسعار قياسية تفرضها الشركة الموفرة لخدمة الرسائل والبيانات الالسلكية.

دفع فواتيرك

إيداع أموالك

اإليداع المباشر 
يمكن إيداع المدفوعات من جهة العمل التي 

تعمل فيها أو الحكومة إلى حسابك المصرفي 
مباشرةً.

الفروع وأجهزة الصراف اآللي 
  إجراء عمليات إيداع شخصية في حساباتك 

.TD لدى

إيداعات الشيكات عبر الهاتف المحمول٤ 
  بفضل تطبيق TD، يمكنك إيداع شيك من 

خالل التقاط صورة له بمنتهى البساطة.

)PAD( الخصم المفوض مسبقًا
إعداد مدفوعات تلقائية لضمان دفع فواتيرك في 

موعدها.

دفع الفواتير عبر اإلنترنت 
  دفع الفواتير عبر اإلنترنت من خالل تطبيق 

.EasyWeb أو TD

الفروع وأجهزة الصراف اآللي 
  دفع الفواتير شخصيًا أو في الفرع أو من 

خالل جهاز الصراف اآللي. ويمكنك كذلك 
دفع الفواتير عبر الهاتف من خالل المعامالت 
.EasyLine المصرفية عبر الهاتف باستخدام

إدارة ميزانيتكتأمين أموالك

 ٥TD تنبيهات محاوالت االحتيال لدى
تلقي رسائل نصية فورية إلخطارك بأي نشاط 

مشتبه به على بطاقات االئتمان أو الخصم 
.TD الخاصة بك لدى

 ٦TD MySpend
  تتبُّع نفقاتك، وإنشاء قائمة بأهداف االدخار 

والحصول على رؤى لمساعدتك على 
تحقيقها.
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TD MySpend تنزيل تطبيق



نصائح سريعة لتحقيق أقصى استفادة وتجنب الرسوم 
اإلضافية.

 ١
حاول أن تستخدم أجهزة الصراف اآللي 
لدى TD قدر اإلمكان حتى تتجنب دفع 

رسوم السحب من أجهزة الصراف اآللي 
.TD غير التابعة لبنك

٢
أرسل األموال عبر اإلنترنت واستلمها 
بسرعة بدالً من الشيكات التي قد تكلفك 

الوقت واألموال إلنجازها.

٣
اختر بطاقة ائتمان تقدم مكافآت للسفر 

واسترداد األموال عند إجراء مشتريات.

٤
 ابحث عن حسابات أو بطاقات ائتمان قد 

توفر ميزات مجانية أو مخفضة.

٥
كن على علم بالحد األدنى لرصيدك 

الشهري والتزم به حتى تتجنب دفع رسوم 
شهرية على الحساب.

٦
لكل حساب مختلف حدود معامالت 

مختلفة. التزم بالحد الُمدرج في خطة 
حسابك حتى تتجنب دفع هذه الرسوم.

٧
إذا استخدمت بطاقة الخصم الخاصة بك 

أو قّدمت شيًكا أو حّولت أمواالً دون وجود 
رصيد كاٍف في حسابك إلتمام عملية 

الدفع، فقد تتحمل رسوًما بسبب األموال 
 .)NSF( غير الكافية

٨
يمكن أن يساعد ذلك في تغطية العجز 

أو منع تحمل الرسوم على األموال غير 
الكافية )NSF( التي قد تحدث نتيجة 

إجراء معامالت على حسابك الجاري. 
وتحتاج إلى تقديم طلب على هذا المنتج 

االختياري وأن يُسمح لك باستخدامه.

٩
ندعوك إلى زيارتنا مجدًدا خالل 

الستة أشهر المقبلة الستكمال فحص 
مالي شخصي ولوضع خطة مع تغيّر 

احتياجاتك.

رسوم أجهزة 
الصراف اآللي

الميزات 
واالمتيازات

رسوم األموال غير 
الكافية

حماية السحب على 
المكشوف

الرسوم المتناَزل 
عنها

رسوم حدود 
المعامالت

الفحص المالي

 Interac
e-Transfer®المكافآت



نحن هنا لمساعدتك على المضي قدًما.

يمكن لمستشاري TD مساعدتك على فهم كل جانب من جوانب الخدمات المصرفية في 
كندا. بينما تعمل على تحقيق أهدافك، يمكنك اللجوء إلينا لطلب الدعم والتشجيع في كل 

مرحلة. إننا هنا لمساعدتك على المضي قدًما في األمور األكثر أهمية بالنسبة لك من خالل 
النصائح واألدوات الرقمية المطورة وفق احتياجاتك.



ضع استراتيجية الدخار 
بعض األموال على فترات 

منتظمة. 

  يُنصح بادخار مصاريف 
 المعيشة األساسية لمدة 
3-6 أشهر في حاالت 

الطوارئ.

 حدد عمليات تحويل مفوضة 
مسبقًا إلى حسابك الجاري 

من أجل االدخار تلقائيًا 
لتحقيق أهدافك.

اختر منتجات االستثمار 
المناسبة لمساعدتك في تنمية 

أموالك.

خالل أول بضعة أشهر لك في كندا.

وضع األهداف المالية

٩٠٠  ٣٠٠  
ما هي الجدارة االئتمانية؟

الجدارة االئتمانية هي سجل يوضح مدى قدرتك على االقتراض 
وسداد القروض في موعدها. بما أنك وافد جديد إلى كندا، فمن المهم 

أن تبدأ في بناء سجلك االئتماني فوًرا لتحسين تصنيفك االئتماني. 

أسباب أهمية الجدارة االئتمانية الجيدة
إن تمتُّعك بجدارة ائتمانية جيدة من شأنه أن يساعدك أيًضا في 

الوصول إلى خدمات من اإلنترنت وخطط الهواتف المحمولة وشراء 
منزل أو استئجاره.

كيفية بناء جدارتك االئتمانية والمحافظة عليها
من الطرق الجيدة لبناء السيرة االئتمانية تقديم طلب حصول على 
بطاقة ائتمان. استخدام بطاقتك االئتمانية بانتظام وتسديدها شهريًا 

من شأنه أن يساعدك في بناء سجلك االئتماني. يمكننا مساعدتك في 
العثور على بطاقة االئتمان المالئمة الحتياجاتك. 

بمجرد إعداد بطاقتك االئتمانية، تذكر أن تقوم بما يلي:

إجراء المدفوعات دائًما في موعدها     
تجنب تجاوز الحد االئتماني المسموح لك     

  إذا كنت تظن أنك قد تواجه مشكلة في إجراء الدفع، فاتصل بنا   

ابدأ ببناء جدارتك االئتمانية وسجلك االئتماني



شراء سيارة
شراء سيارة أو دراجة نارية كوسيلة نقل قد يكون أمًرا مهًما بالنسبة لك. 
بمقدورنا مساعدتك في الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة من خالل 

قرض سيارة مناسب لميزانيتك.

شراء منزل
  يمكن أن تكون مؤهالً للحصول على رهن عقاري، حتى ولو لم يكن 

لديك سجل ائتماني في كندا، شريطة أن تكون مقيًما دائًما، أو أن تكون قد 
تقدمت بطلب لتصبح مقيًما دائًما، وأن تكون قد تواجدت في كندا لمدة 5 

سنوات أو أقل.

خالل أول بضع سنوات لك في كندا.

 التوفير لتعليم أبنائك

خطة التوفير للتعليم المسجلة )RESP( هي 
خطة حكومية مسجلة تساعدك على االدخار 

لتعليم أبنائك في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي.

بدء مشروع

الحصول على المشورة ومرونة الوصول إلى 
الحلول المصرفية لكل احتياجاتك المصرفية 

للمشروعات الصغيرة.

الطالب الدولي 

يوفر لك بنك TD التغطية التي تحتاجها بدايةً 
من الخدمات المصرفية وحتى عمليات تحويل 
األموال وبطاقات االئتمان والتمويل المرن من 

أجل تعليمك.

االستثمار وإجراء الصفقات 

 TD Direct Investing يتوفر لك من خالل
منصات تداول وأدوات ودعم عبر اإلنترنت.

إدارة المحافظ 

يتوفر لك من خالل TD Wealth خطط 
ونصائح مخصصة.

التوفير للتقاعد 

 خطة التوفير للتقاعد المسجلة )RRSP( توفر 
مزايا ضريبية للوصول إلى تقاعد مريح.
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اإلنفاق 
 احرص على أن يكون 
إنفاقك أقل من دخلك.

 سدد الفواتير كاملة 
في موعدها.

التوفير 
 أنشئ صندوقًا للطوارئ.

امتلك مدخرات أصول كافية 
طويلة األجل.

االقتراض 
 ال تلجأ إلى االستدانة 

أكثر من الالزم.

 حافظ على جدارة
ائتمانية ممتازة.

التخطيط 
 التخطيط للمستقبل.

 تواصل مع أحد مستشاري 
TD بانتظام.

فيما يلي بعض اإلرشادات البسيطة التي تساعدك على إنشاء قاعدة مالية قوية في كندا.

رّكز على 
سالمتك 
المالية.

هل لديك أسئلة؟
.1-800-361-1180 )TTY( فلنتواصل. اتصل بالرقم 3456-222-866-1. هاتف نصي
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