
يف بربنامج شهادة االستثمار املضمون  التعر
TD للطالب الدوليني من )GIC(
تمكني الطالب الدوليني من استيفاء املعايري للحصول على ترصيح 

الدراسة يف كندا أثناء تواجدهم يف بلدهم األم.



 رحلتك املالية يف كندا 
تبدأ من هنا!

نحن نفهم تحديات االنتقال إىل بلد جديد.
ونحن متواجدون من أجل مساعدتك يف دعم 
احتياجاتك املرصفية الفورية واملستقبلية عندما 

تبدأ حياتك الجديدة يف كندا ونتطلع إىل خدمتك 
كرث من 3000  كرث من 1,085 فرًعا وأ يف أ

كينة رصاف آيل يف جميع أنحاء كندا. ما
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 برنامج شهادة االستثمار املضمون 
TD للطالب الدوليني من

 يهدف برنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD إىل مساعدة الطالب الدوليني املؤهلني لربنامج البث 
.)”SDS املبارش للطالب  الحكومة الكندية )“برنامج

حيث يمكن للطالب الدوليني الذين يتطلعون إىل تلبية املبادئ التوجيهية لترصيح الدراسة الحكومية يف كندا استيفاء معايري 
 من TD وعن طريق 

ٍ
الحصول على ترصيح الدراسة الخاصة بالحكومة الكندية القيام بذلك عن طريق فتح حساب طالب جار

التمويل املسبق لشهادة االستثمار املضمون املطلوبة قبل وصولهم إىل كندا. وإذا كنت مؤهاًل لربنامج البث املبارش للطالب، بما يف 
ذلك عن طريق الحصول على خطاب قبول من مؤسسة تعليمية مخصصة ملا بعد املرحلة الثانوية يف كندا والعيش يف بلد مؤهل 

.TD بموجب برنامج البث املبارش للطالب، فيمكنك التقدم إىل برنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من
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 قبل الوصول إىل كندا، 
يمكنك:

 لتلبية احتياجاتك املرصفية اليومية يف كندا والذي 	 
ٍ
فتح حساب جار

سيكون متاًحا فقط لالستخدام عقب وصولك إىل كندا بعد استكمال 
 الخطوات اإللزامية يف أحد فروع

.TD Canada Trust 

أجر حوالة مرصفية دولية ملرة واحدة لتمويل شهادة االستثمار 	 
املضمون الخاصة بك وللمساعدة يف دفع نفقات املعيشة يف كندا، و

 شهادة االستثمار املضمون من أجل استيفاء معايري الحصول 	 
ِ
اشرت

على ترصيح الدراسة.

 من TD واستثمار يف شهادة 
ٍ
 يشتمل برنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD على حساب طالب جار

االستثمار املضمون. وبعد حضورك إىل فرع TD Canada Trust يف كندا إلكمال متطلبات برنامجنا، سُيدَفع جزء من أموالك يف 
شهادة االستثمار املضمون بشكل دوري إىل حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD على مدار 12 شهًرا.

ويتطلب وضع الخطط من أجل مغادرة بلدك األم واالنتقال إىل كندا الكثري من العمل. ونحن هنا، يف TD، موجودون ملساعدتك يف 
امليض قدًما يف رحلتك إىل كندا.

تواصل معنا عن طريق الرقم املجاين املدرج أدناه:
 من الصني: 1-855-537-5355

يكا/بريو/ يل/كولومبيا، كوستار كستان/املغرب/فيتنام/أنتيغوا وبربودا/الرباز  من الهند/الفلبني/السنغال/با
ينيداد وتوباغو: -1 0613-351-416 )خدمة املكاملات على حساب املتلقي(. ينادين/تر سانت فنسنت والغر
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 عملية تقديم الطلبات 
قبل الوصول

 لك من TD وشهادة االستثمار املضمون 
ٍ
ُيعد فتح حساب طالب جار

للطالب الدوليني من TD  أمًرا بسيًطا وآمًنا!

 سنعالج طلبك بمجرد إرسالك لنموذج الطلب املكتمل تماًما واملستندات ذات الصلة عرب اإلنرتنت. 
وعندما نقرر أن نموذج الطلب الخاص بك واملستندات ذات الصلة مكتملة ويف حالة جيدة، سوف 

نرسل لك حزمة ترحيب بها تفاصيل حسابك والرابط إىل بوابة إثبات القيد يف TD وذلك عرب بريد 
إلكرتوين آمن خالل يومي عمل إىل 5 أيام عمل. و بمجرد استالمك لتفاصيل الحساب، ستحتاج 

كخطوة إلزامية إىل تحميل خطاب القبول الخاص بك من مؤسسة تعليمية مخصصة ملا بعد مرحلة 
الثانوية يف كندا من خالل بوابة إثبات القيد يف TD. وبعد إرسال خطاب القبول، اتبع التعليمات 

.TD املوجودة يف حزمة الرتحيب لتمويل حساب الطالب الجاري الخاص بك من

 customercollaboration.TD.com/student يارة  تفضل بز
لتحميل خطاب القبول الخاص بك
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وستحتاج بعد ذلك إىل إرسال حوالة مرصفية دولية لتمويل حساب الطالب الجاري الخاص بك من 
TD. سُيقَبل تحويل واحد فقط عن طريق الحوالة املرصفية الدولية، بمبلغ ال يقل عن 10,000 دوالر 

كندي باإلضافة إىل رسوم السداد اإللكرتوين الوارد والحد األقىص 25,000 دوالر كندي بما يف ذلك 
رسوم السداد اإللكرتونيي الوارد، يف حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD. إن رسوم استالم 

 About our Account and Related يف وثيقة TD دفع إلكرتوين محددة يف جدول رسوم خدمة
Services  )عن حسابنا والخدمات ذات الصلة( لدينا واملقدمة لك. يجب أن تخطط للحوالة 
كرث للوصول إىل TD؛ يرجى  املرصفية الدولية الخاصة بك بحيث تستغرق حوايل 5 أيام عمل أو أ

كرث تحديًدا. ل للحصول على إطار زمين أ مراجعة البنك املحلي املَُحوِّ

 للحصول على معلومات إضافية حول األموال اليت تحتاج إىل تحويلها من عملة أجنبية إىل الدوالر 
الكندي، يرجى الرجوع إىل قسم رشوط الخدمة املالية 2.10 كيف نتعامل مع العمالت األجنبية؟

ويجب تمويل حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD عن طريق حوالة مرصفية دولية يف 
غضون 90 يوًما تقويمًيا من تاريخ فتحه ليظل مفتوًحا. وسيتم إغالق الحساب غري املمول تلقائًيا خالل 

90 يوًما تقويمًيا من تاريخ فتحه.

وبمجرد استالم TD للحوالة املرصفية الدولية الخاصة بك، سُيسَتثمر 
مبلغ 10,000 دوالر كندي يف شهادة االستثمار املضمون للطالب 

الدوليني من TD. وسيبقى أي مبلغ يزيد عن 10,000 دوالر كندي يف 
.TD حساب الطالب الجاري الخاص بك من

وبعد موافقتك على رشاء شهادة االستثمار املضمون كما هو موضح يف وثيقة تفاصيل االستثمار 
 .TD يف شهادة االستثمار املضمون، ستصدر شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من

كيد االستثمار، واليت تحدد تفاصيل شهادة االستثمار املضمون بما  وستتلقى بعد ذلك وثيقة تأ
يف ذلك املبلغ األسايس )10,000 دوالر كندي(، وسعر الفائدة، وتاريخ اإلصدار، واملدة، وتاريخ 

االستحقاق.
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 يف أي من الظروف التالية، سُتعاد الحوالة 
املرصفية الدولية اليت استلمناها منك إىل الحساب 

الذي خرجت منه األموال:
إذا كانت الحوالة املرصفية الدولية األولية ملرة واحدة الين 	 

كرث من  استلمناها بمبلغ أقل من 10,000 دوالر كندي أو أ
25,000 دوالر كندي؛ أو

يف حالة إجراء أي تحويل أو إيداع الحق أو إضايف باإلضافة إىل 	 
الحوالة املرصفية الدولية األولية اليت تبلغ من 10,000 دوالر 
كندي إىل 25,000 دوالر كندي إىل حساب الطالب الجاري 
الخاص بك من TD قبل وصولك إىل كندا وإكمال متطلبات 

الربنامج املذكورة أعاله.

 بمجرد فتح حساب الطالب الجاري من TD وتمويل شهادة االستثمار املضمون للطالب 
الدوليني من TD، لن ُيسَمح بأي معامالت عليهما حىت تستكمل جميع متطلبات الربنامج يف فرع 

TD Canada Trust يف كندا.

 و بمجرد حصولك على ترصيح الدراسة واالنتقال إىل كندا، يلزم أن ُتحدد موعًدا لزيارة أحد فروع
TD Canada Trust من اختيارك للتحقق من الهوية وتوقيع املستندات لتفعيل حساب 

.TD وشهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD الطالب الجاري الخاص بك من

يد اإللكرتوين اآلمن من TD: ستحتاج إىل التسجيل يف خدمة الربيد اإللكرتوين اآلمن عقب تلقي   الرب
أول رسالة بالربيد اإللكرتوين اآلمن من TD من جهتنا. وستكون هذه الرسالة صالحة ملدة 14 يوًما 

تقويمًيا فقط.
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ُزرنا بمجرد وصولك 
إىل كندا

 بعد فتح حساب الطالب الجاري الخاص بك من 
TD، سيكون لديك 365 يوًما تقويمًيا للوصول إىل 

كمال  يارة فرع TD Canada Trust من أجل إ كندا وز
عملية التحقق من الهوية وتفعيل حساب الطالب 

الجاري الخاص بك من TD وحساب شهادة االستثمار 
.TD املضمون الخاصة بك من

وُيرجى أن ُتحرِِض معك:
 جواز سفرك األجنيب الساري، 

وإثبات القيد من املؤسسة 
التعليمية الكندية املخصصة ملا 
بعد املرحلة الثانوية )أو بطاقة 

هوية الطالب( وترصيح الدراسة 
.)IMM 1208 أي(

بالنسبة للطالب الذين يدرسون يف مقاطعة كيبيك، فإن 
شهادة القبول الكيبيكية )CAQ( مطلوبة أيًضا باإلضافة إىل 
ييب  يف رض املستندات املذكورة أعاله. وإذا كان لديك رقم تعر
يارتك.  )TIN( ومل تقدمه من قبل، فيجب عليك تقديمه أثناء ز

وقد تخضع للغرامات من وكالة اإليرادات الكندية إذا مل تكن 
لدينا هذه املعلومات يف امللف.

يارة أحد فروعنا واستكمال هذه الخطوات خالل   إذا مل تقم بز
365 يوًما تقويمًيا من فتح حساب الطالب الجاري الخاص 
بك من TD، فسُيغلق حساب الطالب الجاري الخاص بك 
من TD وشهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من 
TD الخاصة بك وسُيعاد املبلغ األسايس باإلضافة إىل الفائدة 

املستحقة إىل الحساب الذي أرسلت إلينا منه الحوالة املرصفية 
الدولية املوصوفة أعاله.
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املبلغ األسايس املتبقي لشهادة االستثمار 
املضمون

مبلغ الدفع لشهادة االستثمار املضمون  جدول الدفع لشهادة االستثمار املضمون

2000 دوالر + فائدة 8000 دوالر TD يارة فرع  ز

800 دوالر + فائدة 7200 دوالر  أول  يوم عمل من الشهر الثاين

800 دوالر + فائدة 6400 دوالر  أول  يوم عمل من الشهر الثالث

800 دوالر + فائدة 5600 دوالر أول  يوم عمل من الشهر الرابع

800 دوالر + فائدة 4800 دوالر أول  يوم عمل من الشهر الخامس

800 دوالر + فائدة 4000 دوالر  أول  يوم عمل من الشهر السادس

800 دوالر + فائدة 3200 دوالر أول يوم عمل من الشهر السابع

800 دوالر + فائدة 2400 دوالر أول يوم عمل من الشهر الثامن

800 دوالر + فائدة 1600 دوالر  أول  يوم عمل من الشهر التاسع

800 دوالر + فائدة 800 دوالر أول  يوم عمل من الشهر العارش

800 دوالر + فائدة 0 دوالر أول  يوم عمل من الشهر الحادي عرش

جدول الدفع لشهادة االستثمار 
املضمون

تخضع شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD لرشوط وأحكام الربنامج املنصوص عليها يف نموذج طلب برنامج 
شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD. ويمكن اسرتداد شهادة االستثمار املضمون فقط وفًقا لجدول الدفع الخاص 

بـشهادة االستثمار املضمون أدناه. وبمجرد استيفاء جميع رشوط املشاركة يف برنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني 
من TD عند زيارتك لفرع TD Canada Trust، سُيسرتد مبلغ 2,000 دوالر كندي باإلضافة إىل الفائدة املستحقة من شهادة 

االستثمار املضمون الخاصة بك وُيودع يف حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD. وسُيسرتد املبلغ األسايس املتبقي والبالغ 
8,000 دوالر كندي من شهادة االستثمار املضمون الخاصة بك على عرش دفعات شهرية متساوية تبلغ 800 دوالر كندي باإلضافة 

.TD وسُيودع يف حساب الطالب الجاري الخاص بك من 
ٍ
إىل الفائدة املستحقة وذلك يف يوم العمل األول من كل شهر تال

إذا تأخرت
يارة أحد فروعنا وإكمال الخطوات املُشار إليها أعاله خالل 365 يوًما تقويمًيا من فتح  إذا مل تقم بز

حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD، فسُيغلق حساب الطالب الجاري الخاص بك من 
.TD وشهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD
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 إذا كنت ترغب يف إلغاء 
مشاركتك يف برنامج شهادة 
االستثمار املضمون للطالب 

TD الدوليني من
باإلضافة إىل ذلك، إذا تعني علينا إعادة األموال إليك عن 

طريق الحوالة املرصفية الدولية ألي سبب كان )بما يف ذلك، 
على سبيل املثال ال الحرص، أي من الحاالت املوضحة هنا(، 
فسيتم تحميلك رسوم غري قابلة لالسرتداد مقابل السداد 
اإللكرتوين إىل حساب خارج TD Canada Trust دولًيا كما 
 About  يف وثيقة TD هو موضح يف جدول رسوم خدمة

our Account and Related Services   )عن حسابنا 
والخدمات ذات الصلة( لدينا واملقدمة لك. وسُتْخَصم هذه 

الرسوم من املبلغ املايل الذي ُيعاد إليك. وقد تفرض البنوك أو 
املؤسسات املالية األخرى املشمولة يف تحويل األموال رسوًما 

إضافية على متلقي األموال.

 للحصول على معلومات إضافية حول األموال اليت تحتاج إىل 
تحويلها من عملة أجنبية إىل الدوالر الكندي، يرجى الرجوع إىل 
قسم رشوط الخدمة املالية 2.10 كيف نتعامل مع العمالت 

األجنبية؟

 إذا كنت ترغب يف إلغاء مشاركتك يف برنامج شهادة 
االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD قبل 

وصولك إىل كندا، فريجى االتصال بالرقم املجاين املسجل 
أدناه. ويتضمن إلغاء املشاركة إغالق كل من حساب الطالب 
الجاري الخاص بك من TD وشهادة االستثمار املضمون 

.TD للطالب الدوليني من
يرجى مالحظة أنه: ال ُيسمح بإلغاء املشاركة يف الربنامج بعد استكمال الخطوات 

.TD Canada Trust املشار إليها أعاله يف أحد فروع

يف كلتا الحالتني املذكورتني أعاله، سنعيد املبلغ األسايس وأي 
فائدة مستحقة لهذه األموال عرب حوالة مرصفية دولية إىل 

الحساب الذي أرسلت إلينا منه الحوالة املرصفية الدولية 
املوضحة أعاله وسُيغلق حساب الطالب الجاري الخاص بك 

 من TD وشهادة االستثمار املضمون للطالب
.TD الدوليني من 

:TD الرقم املجاين لربنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من 
من الصني: 1-855-537-5355

يل/كولومبيا،  كستان/املغرب/فيتنام/أنتيغوا وبربودا/الرباز  من الهند/الفلبني/السنغال/با
ينيداد وتوباغو: -1 416-351-0613  ينادين/تر يكا/بريو/سانت فنسنت والغر  كوستار

)خدمة املكاملات على حساب املتلقي(.
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 ملء نموذج الطلب – 
الخطوات األساسية

1

2

طلب الحصول على نموذج الطلب:
بإمكانك استكمال >>الرابط<< لطلب نموذج طلب للمشاركة يف برنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب 

 من TD، والذي سيستلم أموالك الستخدامها يف رشاء 
ٍ
الدوليني من TD. هذا رضوري لفتح حساب طالب جار

شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD الالزمة لطلب ترصيح الدراسة من خالل برنامج البث املبارش 
للطالب املقدم من الحكومة الكندية.

تقديم نموذج طلبك:
كد  بمجرد استالم طلبك، سرنسل إليك عرب الربيد اإللكرتوين رابط بوابة TD للتوقيع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت. تأ
أن تتفقد مجلد الربيد العشوايئ/الرسائل غري املرغوب بها لتضمن أن الربيد اإللكرتوين مل ُيحدد كرسالة عشوائية/

.TD.eSignNoReplyAccount@td.com من TD غري مرغوب بها. سيكون الربيد اإللكرتوين من

راجع نموذج الطلب واملستندات ذات الصلة، ثم امألها ووّقع املستندات املطلوبة إلكرتونًيا. بمجرد تقديم نموذج 
الطلب املكتمل الخاص بك واملستندات ذات الصلة وأن تكون مكتملة ويف حالة جيدة، سوف نعالج طلبك ونرسل 

لك حزمة ترحيب بها تفاصيل حسابك والرابط إىل بوابة إثبات القيد يف TD وذلك عرب بريد إلكرتوين آمن خالل 
يومي عمل إىل 5 أيام عمل.

TD التوقيع اإللكرتوين بـ

ُيمكّننا التوقيع اإللكرتوين بـ TD من إرسال مستندات الربنامج املطلوبة إليك ملراجعتها والحصول على توقيعك 
الرقمي عرب بوابة إلكرتونية آمنة. ستتم مصادقتك يف التوقيع اإللكرتوين بـ TD عن طريق إدخال كلمة مرور ملرة واحدة 

تستلمها على هاتفك املحمول. ُيمكنك االطالع على املستندات وتوقيعها براحة وسهولة. ُيمكنك بسهولة اسرتداد 
مستنداتك املوقعة، بينما تظل معلوماتك محمية.

متطلبات النظام:

 عنوان الربيد اإللكرتوين ورقم الهاتف املحمول	 

 	 Internet Explorer )9، 10، 11(، Edge، Chrome، Firefox، – إمكانية الوصول إىل متصفح إنرتنت 
 Safari

 جهاز محمول نشط يتلقى رسائل نصية عرب SMS “خدمة الرسائل القصرية” )يرجى مالحظة أنه قد تنطبق 	 
األسعار القياسية للرسائل والبيانات برشكات االتصاالت الالسلكية على الرسائل النصية.(
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TD يد اإللكرتوين اآلمن من خدمة الرب

.TD ستتلقى تفاصيل حسابك وتعليمات الحوالة املرصفية الدولية عرب خدمة الربيد اإللكرتوين اآلمن من

.TD اتبع التعليمات بالربيد اإللكرتوين لتصل إىل خدمة الربيد اإللكرتوين اآلمن من 

سجل باستخدام نفس عنوان الربيد اإللكرتوين الذي قدمته بنموذج الطلب الخاص بك لربنامج شهادة 	 
.TD االستثمار املضمون للطالب الدوليني من

 تضمن هذه الخدمة أن كل االتصاالت بني TD وبينك، بما فيها معلوماتك الشخصية، محمية.	 

إثبات قيد الطالب

بعد استالم تفاصيل الحساب، ستحتاج إىل تحميل خطاب القبول الخاص بك على مؤسسة تعليمية ُمخصصة ملا 
.TD بعد املرحلة الثانوية يف كندا عرب بوابة إثبات القيد يف

يارة customercollaboration.TD.com/student لتحميل خطاب  قم بز
القبول الخاص بك

فتح الحساب:
 بمجرد أن يتلقى فريقنا بربنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD نموذج الطلب املكتمل 
الخاص بك واملستندات الالزمة والتحقق منها، سُيفتح حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD. سرُيسل 
يد اإللكرتوين اآلمن من TD مع تعليمات ُمفصلة حول كيفية تحويل  كيد عرب منصة الرب إليك بريد إلكرتوين للتأ

األموال إلكرتونًيا لرشاء شهادة االستثمار املضمون الخاصة بك.

 ملحوظة: ستحتاج إىل التسجيل يف خدمة الربيد اإللكرتوين اآلمن عقب تلقي أول رسالة بالربيد اإللكرتوين اآلمن من TD من جهتنا. وستكون هذه الرسالة 
صالحة ملدة 14 يوًما تقويمًيا فقط.
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تحويل األموال:
أرسل حوالة مرصفية دولية بحد أدىن 10,000 دوالر كندي وحىت 25,000 دوالر كندي من مؤسسة مالية يف 

بلدك األم إىل حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD يف كندا.

 رشاء شهادة االستثمار املضمون:
وبمجرد استالم TD للحوالة املرصفية الدولية الخاصة بك، سُيسَتثمر مبلغ 10,000 دوالر كندي يف شهادة 

االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD. وسيبقى أي مبلغ يزيد عن 10,000 دوالر كندي يف حساب 
الطالب الجاري الخاص بك من TD. وبعد موافقتك على رشاء شهادة االستثمار املضمون كما هو موضح يف 

وثيقة تفاصيل االستثمار يف شهادة االستثمار املضمون، ستصدر شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني 
كيد االستثمار عرب بريد إلكرتوين آمن، واليت تحدد تفاصيل شهادة االستثمار  من TD. وستتلقى بعد ذلك وثيقة تأ

املضمون بما يف ذلك املبلغ األسايس )10,000 دوالر كندي(، وسعر الفائدة، وتاريخ اإلصدار، واملدة، وتاريخ 
االستحقاق.

كيد االستثمار الخاص بك، باإلضافة إىل أي مستندات أخرى مطلوبة، من أجل التقدم  قد تستخدم بعد ذلك تأ
بطلب للحصول على ترصيح الدراسة الكندي الخاص بك بموجب برنامج البث املبارش للطالب التابع للحكومة 

الكندية.

كيد االستثمار. ملحوظة: ُيطلب نموذج تفاصيل االستثمار املُوّقع لشهادة االستثمار املضمون قبل إصدار تأ

ملحوظة: إذا تم استالم املوافقة بيوم عطلة يف كندا، فستصدر شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD بيوم العمل التايل.

تفعيل الحساب بعد الوصول ومدفوعات شهادة االستثمار املضمون:
بمجرد وصولك لكندا، احجز موعًدا يف أحد فروع TD Canada Trust لتكمل التحقق اإللزامي من الهوية، ومن 

أجل تفعيل حسابك الجاري و شهادة االستثمار املضمون، ولتوقيع املستندات املطلوبة.

ستحتاج إلحضار جواز سفرك، وإثبات القيد من مؤسسة تعليمية ُمخصصة ملا بعد املرحلة الثانوية )أو بطاقة 
يح الدراسة من الحكومة الكندية يف موعدك. بالنسبة للطالب الذين يدرسون يف مقاطعة  هوية الطالب( وترص

كيبيك، فإن شهادة القبول الكيبيكية )CAQ( مطلوبة أيًضا باإلضافة إىل املستندات املذكورة أعاله. وإذا كان لديك 
يارتك. ييب )TIN( ومل تقدمه من قبل، فيجب عليك تقديمه أثناء ز يف رض رقم تعر
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  إثبات قيد الطالب
عقب تفعيل حسابك، ستحتاج إىل تحميل إثبات القيد يف مؤسسة تعليمية ُمخصصة ملا بعد املرحلة الثانوية يف كندا 

.TD عرب بوابة إثبات القيد يف

يارة customercollaboration.TD.com/student أو أرسل رسالة  تفضل بز
نصية بكلمة STUDENT لـ 758614 لتحميل إثبات القيد الخاص بك.

يمكن أن يتضمن إثبات القيد املقبول أًيا مما يلي:

فاتورة مرصوفات دراسية أو كشف حساب من املدرسة لفرتة الدراسة الحالية	 

جدول زمين مفصل )فرتة الدراسة الحالية أو القادمة(	 

خطاب من مكتب املسجل يثبت القيد.	 

وبعد اكتمال الخطوات أعاله، سُيدفع مبلغ أويل قدره 2000 دوالر كندي باإلضافة إىل أي فائدة مستحقة من استثمارك بشهادة 
االستثمار املضمون لحساب الطالب الجاري الخاص بك من TD. سُيدفع املبلغ األسايس املتبقي من الـ 8000 دوالر كندي 

ية متساوية باإلضافة للفائدة املستحقة. لحساب الطالب الجاري الخاص بك من TD على 10 دفعات شهر
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األسئلة الشائعة
  الطلب

 مشرتك من TD؟ 
ٍ
س. أُيمكنين فتح حساب طالب جار

ج. ال. وذلك بموجب برنامج شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD، ال يمكن فتح الحساب الجاري إال 
باسم ُمقدم الطلب الذي يتقدم بطلب للحصول على ترصيح الدراسة استناًدا إىل برنامج البث املبارش للطالب. 

كرث من 24 ساعة، ومل أتلق رًدا على نموذج الطلب األصلي الذي قدمته. كيف ُيمكنين املتابعة فيما  س. مرّ أ
يتعلق بطليب؟

ج. أواًل، ُيرجى أن تتفقد مجلد الربيد العشوايئ/الرسائل غري املرغوب بها لتضمن أن الربيد اإللكرتوين مل ُيحدد كرسالة 
.TD.eSignNoReplyAccount@td.com من TD عشوائية/غري مرغوب بها. سيكون الربيد اإللكرتوين من

يًدا إلكرتونًيا بعد، فاتصل رجاًء برقمنا املجاين املدرج أدناه:  إذا مل تستلم بر
 من الصني: 1-855-537-5355

يكا/ يل/كولومبيا، كوستار كستان/املغرب/فيتنام/أنتيغوا وبربودا/الرباز من الهند/الفلبني/السنغال/با
ينيداد وتوباغو:  -1 416-351-0613  ينادين/تر  بريو/سانت فنسنتوالغر

)خدمة املكاملات على حساب املتلقي(.

يق التوقيع اإللكرتوين بـ TD. أُيمكنين أن أعيد التقديم؟  س. مل أتسلم نموذج الطلب الخاص يب عن طر

ج. أواًل، ُيرجى أن تتفقد مجلد الربيد العشوايئ/الرسائل غري املرغوب بها لتضمن أن الربيد اإللكرتوين مل ُيحدد كرسالة 
عشوائية/غري مرغوب بها.

كد رجاًء من أن عنوان الربيد اإللكرتوين املُقدم لـ TD عنوان بريد إلكرتوين صالح وأنه العنوان الذي تستخدمه   ثانًيا، تأ
حالًيا لجميع االتصاالت. إذا قدمت عنوان بريد إلكرتوين غري صالح، فرُيجى إعادة إرسال طلب الحصول على نموذج 

الطلب من خالل >>الرابط<<
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 س. مل أتلق رسالة نصية قصرية )SMS( لتسجيل 
الدخول للتوقيع اإللكرتوين بـ TD. كيف أعيد إنشاء 

الرالة؟

 )SMS( ج. يجب أن يصلك رسالة نصية قصرية
 Go to“ صالحة ملدة 5 دقائق فقط بمجرد الضغط على
Documents” بالربيد اإللكرتوين. يف حالة عدم استالم 

رسالة نصية قصرية، اضغط على زر “Click Here” على 
صفحة تسجيل الدخول للتوقيع اإللكرتوين بـ TD من 

أجل إعادة إنشاء الرسالة النصية.

 س. ما هو الحد األقىص لعدد محاوالت إدخال كلمة املرور ملرة واحدة )OTP(؟

ج. سُتغلق إمكانية الوصول إىل نموذج الطلب الخاص بك واملستندات ذات الصلة بعد 3 محاوالت الستخدام كلمة مرور 
خاطئة من الرسالة النصية القصرية. ال يجب عليك إخطارنا. سنتلقى رسالة آلية بمجرد غلق إمكانية وصولك. بمجرد تلقينا 

إشعاًرا من نظام التوقيع اإللكرتوين بـ TD يفيد بأن إمكانية وصولك قد أغلقت، سنلغي قفلها وستتلقى إشعاًرا.

ُيرجى االنتظار ملدة 48-24 ساعة إللغاء قفل إمكانية الوصول.

 TD Canada يبية لألفراد بـ ييب الخاص يب باإلقرار الذايت لإلقامة الرِض يف الرِض س. ملاذا أحتاج إىل تقديم رقم التعر
Trust؟

ج. تطلب منا وكالة اإليرادات الكندية جمع املعلومات عن اإلقامة الرضيبية يك نمتثل إىل قانون رضيبة الدخل الكندي. إذا كان 
ييب، فيلزم تقديمه عند تقديم نموذج الطلب أو خالل 30 يوًما. وقد تخضع للغرامات من وكالة اإليرادات  يف رض لديك رقم تعر

الكندية إذا مل تكن لدينا هذه املعلومات يف امللف.

 إذا حدثت أي تعديالت باإلقامة الرضيبية الخاصة بك، فرُيجى إبالغنا بذلك خالل 30 يوًما بأي تعديالت عرب االتصال باألرقام 
املجانية املدرجة أعاله. إذا احتجنا ملعلومات إضافية، فقد تتلقى اتصااًل إضافًيا من جهتنا.
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 TD شهادة االستثمار املضمون الخاصة بك من 
س. هل سأحصل على فائدة من مبلغ 10,000 دوالر كندي الذي أستثمره يف شهادة االستثمار املضمون للطالب 

الدوليني من TD؟ 

كيد االستثمار بشهادة االستثمار املضمون الخاصة  ج. عم، ستحصل على فائدة من استثمارك كما هو موضح بوثيقة تأ
بك. يمكن أن تجد السعر الحايل لشهادة االستثمار املضمون بصفحة GIC Interest Rates.)أسعار فائدة شهادة االستثمار 

املضمون( 

 تعليمات التحويل
يق شخص آخر غري الطالب؟  س. هل يمكن تحويل األموال عن طر

ج. نعم. ُيمكن للطالب تحويل األموال من حسابه البنيك ببلده األم ) أو من حساب العائلة/األصدقاء ببلدهم األم(.

 تأجيل الوصول لكندا والتغريات بمدرستك
س. لقد أجلت قيدي أو غريت مؤسسيت التعليمية. هل ما زال يمكنين استخدام نفس شهادة االستثمار املضمون 

يح الدراسة الخاص يب؟ للتقدم للحصول على ترص

ج. نيمكنك استخدام نفس شهادة االستثمار املضمون للطالب الدوليني من TD للتقدم بطلب للحصول على ترصيح 
دراسة ملجموعة قبول الحقة إذا تمكنت من استكمال عملية التحقق من الهوية بفرع TD Canada Trust خالل 365 يوًما 

تقويمًيا من تاريخ فتح حساب الطالب الجاري من TD. إذا مل تستوف متطلبات برنامجنا خالل 365 يوًما تقويمًيا من تاريخ فتح 
الحساب الجاري، فسيغلق كل من حساب الطالب الجاري من TD وحسابات شهادة االستثمار املضمون، وسُتعاد األموال إىل 

الحساب الذي صدرت منه.

 ويجب تمويل حساب الطالب الجاري الخاص بك من TD عن طريق حوالة مرصفية دولية خالل 90 يوًما تقويمًيا من تاريخ 
فتح الحساب ليظل مفتوًحا. سُتغلق الحسابات غري املمولة تلقائًيا خالل 90 يوًما تقويمًيا.
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