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Банк - 
арабский Английский

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

Can I withdraw money in [country] without paying fees?

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

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

What are the fees if I use external ATMs?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك

Банк - 
арабский Английский

أرغب في افتتاح حساب بنكي. I would like to open a bank account.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. I would like to close my bank account.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Can I open a bank account online?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Will I get a debit card or a credit card?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Can I use banking on my cell?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ What types of bank accounts do you have?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري current account

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار savings account

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي personal account

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك joint account

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال children's account

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية foreign currency account

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال business account

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي student account

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Are there any monthly fees?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ What are the commissions for international transfers?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

Is there any insurance in case my card is lost or stolen?

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Do I get a checkbook?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ What is the savings interest rate?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

In what ways can you protect me from frauds?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي I lost my credit card.

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. My credit card was stolen.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Can you block my account?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. I need a replacement card.

اإلعالم بأنك تريد بديال عن بطاقتك ألنك لم تعد تملكها اآلن

Банк - 
арабский Английский

أود الحصول على المزيد من المعلومات
عن القروض.

I would like to have some information about loans.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

What can you tell me about the interest rate?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. I would like to have some information about mortgages.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. I would like to speak with a mortgage advisor.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. I am buying my first home.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. I am buying a second property.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. I would like to remortgage.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. I would like to review my existing mortgage.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. I am buying a property to let.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

My gross annual income is ______.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي

Банк - 
арабский Английский

أود شراء التأمين. I would like to purchase insurance.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل home/household insurance

نوع التأمين
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تأمين سفر travel insurance

نوع التأمين

تأمين على الحياة life insurance

نوع التأمين

تأمين على الصحة health insurance

نوع التأمين

تأمين على السيارة car insurance

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة pet insurance

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة theft insurance

نوع التأمين

حماية للرهن mortgage protection

نوع التأمين

ممتلكات طالبية student possessions

نوع التأمين

تأمين على مجموعة group insurance

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات property insurance

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان flood insurance

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق fire insurance

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ For how many months will I be covered?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ What is the price for the insurance?

السؤال عن مبلغ التأمين
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