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  Adressen und Kontaktdaten 
 
Die Adressen, Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Filialen der Deutschen Bundesbank finden Sie unter folgendem Link:  
 
Bundesbank ► Hauptverwaltungen und Filialen 
 
 

 لخواص لعمالء ال المقدمة عروض الخدمات
 

 

 استبدال المارك األلماني بالیورو   
 أي تحدید من حیث الزمن والمبلغ، ونحتفظ بالنسبة للكمیات الكبیرة بحقنا في استالم المبلغ مقابل إصدار إیصال مؤقت  بالمجان دون  االستبدالیتم    
 أن لدیكم أیضا إمكانیة إرسال المبالغ النقدیة المتوفرة بالمارك    وصرف القیمة المعادلة التي یتم التوصل إلیھا بعد معالجة المعاملة في وقت الحق. كما   
 إلى فرعنا بمدینة ماینتز. –على مسؤولیتكم الخاصة  –األلماني    
    Banknoten und -Aufgaben ► Bargeld ►DM-تحت:  www.bundesbank.deیرجى االطالع على موقع باللغة األلمانیة للمزید من المعلومات    
   Münzen ▼Umtausch von DM in Euro 

 

 )لیس لألغراض التجاریةتغییر األوراق النقدیة والقطع المعدنیة المتوفرة بالیورو (بالكمیات المألوفة للمنازل الخاصة؛    
 قطع النقدیة غیر تتوفر أمام العمالء الخواص إمكانیة تغییر األوارق النقدیة والقطع المعدنیة المتوفرة بالیورو بالكمیات المعتادة للمنازل الخاصة (ال   
 لغ مقابل مصنفة وغیر ملفوفة) بالمجان إلى تقسیمات نقدیة أخرى. ونحتفظ بالنسبة للكمیات الكبیرة (خصوصا القطع المعدنیة) بحقنا في استالم المب   
  إصدار إیصال مؤقت وصرف القیمة المعادلة التي یتم التوصل إلیھا بعد معالجة المعاملة في وقت الحق.   

 

 تعویض النقود التالفة والممزقة   
 إن كان أكثر من نصف الورقة النقدیة المقدمة ما یزال األوراق النقدیة التالفة من العملتین الیورو والمارك األلماني نقدم في العادة تعویضا عن    
 أوراق الیورو والمارك األلماني النقدیة التي قد سبق متوفرا. فیما ال یتم تقدیم أي تعویض عن أوراق الیورو النقدیة التي تم تمزیقھا عمدا وكذا   
 وإبطالھا من طرف فروع البنك االتحادي. أما سائر األوراق النقدیة األخرى فمن الممكن تقدیمھا مصحوبة بطلب تعویض عنھا.  استبدالھا   

 تداولة (سنت) وكذلك قطع الیورو المعدنیة المعدة لھواة الجمع فیتم (البفینغ) وقطع الیورو المعدنیة الم لقطع المارك األلماني المعدنیةأما بالنسبة    
  تعویضھا من طرف البنك المركزي إن لم تكن مزیفة أو مثقوبة أو إن لم تكن قد تغیرت بشكل یتجاوز حدود تغیرھا من جراء التداول المألوف.   
 . Aufgaben ► Bargeld ▼ Beschädigtes Geld:تحت رابط  www.bundesbank.deموقع العلى  باللغة األلمانیة المزید من المعلومات نجدوت   

 

 یةنقدالیداعات اإل   
 یورو) فقط إن كان الطرف المستفید (المتلقي) متمثال بإدارة عمومیة أو مؤسسة خیریة یتواجد  3النقدیة (مقابل رسوم تتراوح یتم استالم اإلیداعات    
  حسابھا لدى البنك االتحادي.   

 

 یورو األلمانیة (القطع المعدنیة المتداولة المتمتعة بطابع تذكاري) والقطع النقدیة المعدنیة  2إصدار القطع النقدیة المعدنیة التذكاریة من فئة    
 المخصصة لھواة جمع القطع النقدیة   
 ا في الجریدة الرسمیة االتحادیة. تجدون مواعید ذلك في ستطرح ھذه القطع المعدنیة للتداول ابتداء من موعد اإلصدار الذي یتم اإلعالن عنھ مسبق   
 .www.bundesbank.deعلى موقع  المقاالت التي یتم نشرھا مباشرة قبل اإلصدار األول لكل قطعة   
 یورو (فضة) لدى جمیع فروع  20یورو و 5یورو والقطع المعدنیة المخصصة لھواة الجمع من فئة  2یمكن الحصول على القطع التذكاریة من فئة    
 ة قطع ادالبنك المركزي األلماني (بكمیة محدودة عند االقتضاء) فقط بجودة السك "لمعان الختم" وحتى نفاذ الكمیة. تتوفر لدى بعض الفروع في الع   
 معدنیة من مؤسسة سك معینة فقط، حتى لو كانت مؤسسات سك عدیدة قد شاركت في سك اإلصدار بأكملھ. تجدون المزید من المعلومات باللغة     
 تحت رابطتحدیدا و www.bundesbank.deموقع  علىاأللمانیة    
   Münzen ▼ Sammlermünzen-Aufgaben ► Bargeld ► Euro أو Gedenkmünzen-Euro-▼ 2 

 

  نخبة من أسعار الفائدة الساریة حالیا   
  وعملیات إعادة التمویل الرئیسیة وعملیات إعادة التمویل من الدرجة األولى وكذا سعر الفائدة أسعار الفائدة لمعدل ربح الودائع یمكن االطالع على    
 . www.bundesbank.deالملصق الموجود في الفرع أو كبدیل على موقع  في األساسي   
  

 الصرف أسعارمعلومات حول    
 تھا إلى  تجدون أسعار الیورو المرجعیة للبنك األوروبي المركزي وقائمة بالدول األعضاء في منطقة الیورو والسعر غیر القابل لإللغاء لتحویل عمال   
  Statistiken ► Außenwirtschaft ▼ Devisenkurse, Euro-على موقعنا  الیورو فضال عن جدول باألسعار الرئیسیة وأسعار االستثمار في آلیة الصرف   
    Referenzkurse, Gold, Scheckeinzugskurse. 

 

 الخاصة باالقتصاد الخارجي التقاریر   
   .Service ► Meldewesen ► Außenwirtschaftتحت رابط  www.bundesbank.deغة األلمانیة على موقع لالتقاریر الخاصة باالقتصاد الخارجي بال تقدم   

  
   

 ملحوظة   
 مستندات ثبوتیة ساریة. یرجى من باب االحتیاطنحن ملزمون في ظل ظروف معینة بإجراء مراجعة لمدى الشرعیة وننصحكم لھذا السبب بإحضار    

 ).)BIC(والرمز البنكي الدولي  )IBAN(أیضا تحضیر بیانات حسابكم البنكي (رقم الحساب المصرفي الدولي   
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  المبینة أدناهاأللماني الخدمات  ال یقدم البنك المركزي 
 

 
 بنكیة أخرىمستفید لھ حساب بنكي لدى مؤسسة صالح اإلیداعات النقدیة ل   
 ال نقبل أي إیداعات نقدیة یكون الحساب البنكي للمستفید منھا لدى مؤسسة بنكیة أخرى.      

 
 استبدال األوراق البنكیة والقطع النقدیة المعدنیة األجنبیة   
 إن استبدال األوراق البنكیة والقطع النقدیة المعدنیة األجنبیة غیر ممكن لدینا.   

 
 ة بالیورو إال نحن ال نقوم شأننا شأن البنوك المركزیة الوطنیة األخرى باستبدال أوراق نقدیة ألي بلد یمثل عضوا جدیدا في منطقة الیورو بأوراق نقدی   
  ).ESZBركزیة (في إطار عروض محددة زمنیا تم االتفاق علیھا مسبقا من طرف البنوك المركزیة الوطنیة التابعة للنظام األوروبي للبنوك الم   

 
 الصرف أو یمكن إن اقتضت ذلك حاجة استبدال األوراق النقدیة األجنبیة (والقطع النقدیة المعدنیة في بعض األحیان) لدى المؤسسات البنكیة ومكاتب    
 حتى لدى البنك المركزي الذي قام بإصدارھا مقابل وسائل الدفع الساریة.   
 

 قطع وال استبدال األوراق النقدیةحول آجال  نظرة عامةورو وكذلك للبنوك المركزیة لمنطقة تداول الیمواقع اإلنترنت التابعة  روابطعناوین و تجدون   
 Aufgaben ► Bargeld ▼ Ausländische تحت www.bundesbank.de باللغة األلمانیة على موقع وروالمعدنیة من العمالت الوطنیة السابقة للی   

Banknoten und  Münzen.    
 

 االستخدامتكلیف بالشراء وبیع العمالت األجنبیة،    
 ال نقبل ال شراء وال بیع العمالت األجنبیة وال یتم استخدامھا بالتكلیف.   

 
 لھواة الجمع من إصدار اللمعان الفائق والقطع النقدیة الذھبیةالتذكاریة وتلك المعدة / شراء طقوم القطع المعدنیة، القطع المعدنیة بیع    
  ")VfSألمانیا االتحادیة ( ھواة الجمع فيالمعدنیة المعدة لمكتب بیع القطع "المرجو االتصال بـ:    
 )Weiden 92626( فایدن 92626العنوان البریدي :    
  38184401 961(0) 49+ / 38184400 961(0) 49+ :الفاكس / الھاتف   
 لیال 8صباحا إلى  8أوقات العمل: من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة    
 sammlermuenzen.de-vfs.badv@deutsche :البرید اإللكتروني   
 sammlermuenzen.de-www.deutsche  :موقع اإلنترنت   

 
  األوراق المالیة االتحادیة   
 ألمانیا االتحادیة بإیقاف تسویق المنتجات الموجھة للخواص. في جمھوریةلقد قام المكتب المالي    
 التالي:المكتب المالي ید من المعلومات باللغة األلمانیة على موقع إنترت المز ونتجد   
   anleger/-finanzagentur.de/private-http://www.deutsche 

 
 "Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH" :یرجى توجیھ أسئلتكم واستفساراتكم إلى   
  Kundenservice-Center  : العنوان البریدي   
                    Lurgiallee 5  
     60439 Frankfurt am Main  

   256162222 69(0) 49+  :الھاتف   
 finanzagentur.de-schuldbuch@deutsche :البرید اإللكتروني   
   finanzagentur.de-www.deutsche  :نترنتاإل   
 

 بیع وشراء المعادن الثمینة   
 .ملیات بیع وشراء المعادن الثمینةأیة عال نقوم ب   
 

 استالم وتسلیم الشیكات السیاحیة   
 نحن ال نقوم ال باستالم وال بتسلیم الشكیات السیاحیة.   
 

 تبدیل مارك الرایخ األلماني ومارك جمھوریة ألمانیا الدیموقراطیة   
  ال یتم (أكثر من ذلك) استبدال مارك الرایخ األلماني ومارك جمھوریة ألمانیا الدیموقراطیة بوسیلة دفع ساریة.   
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