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S Sparkasse
 Duisburg

Weitere hilfreiche Übersetzungen gibt’s hier:
sparkasse-duisburg.de/translation-service

Mustermann,

بيانات الوصول المنسية - التفعيل عبر صفحة Sparkasse الرئيسية
 sparkasse-duisburg.de/online-banking-entsperren

لقد نسيت رقم التعريف الشخصي للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، لكن صولك لم يغلق بعد. إذا لم تعد تعرف رقم التعريف الشخصي للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وتعرف اسم تسجيل الدخول الخاص بك أو معّرف الشرعية الخاص بك، 
فيمكنك طلب رقم تعريف شخصي جديد على  sparkasse-duisburg.de/online-banking-entsperren. )مالحظة: توضح الرسوم التوضيحية التالية نظام تشغيل IOS. قد تختلف الرسوم التوضيحية لنظام Android قليالً(.

جِهّز البيانات الشخصية التالية: االسم األول، والكنية، وتاريخ الميالد، 
ورقم البطاقة. امأل القناع بالبيانات المطلوبة باإلضافة إلى اسم تسجيل 

الدخول )Anmeldename( أو معرف الشرعية الخاص بك 
)Legitimations-ID( وانقر فوق «Weiter« „التالي“.

تحقق من أن بياناتك قد تم تسجيلها بشكل صحيح. 
يمكنك تغيير البيانات الخاصة بك إذا أدخلتها 

بشكل غير صحيح عن طريق „تصحيح“.

قم باإلبالغ إلرسال „رقم التعريف الشخصي لمرة 
واحدة“ الخاص بك عن طريق رسالة وانقر على 

„إرسال“.

ستتلقى „رقم التعريف الشخصي لمرة واحدة“ الذي 
طلبته عبر طريقة التسليم المحددة.

باستخدام „رقم التعريف الشخصي لمرة واحدة“ هذا، 
يمكنك اآلن تعيين رقم التعريف الشخصي للخدمات 

المصرفية الشخصية عبر األنترنت. 

 يمكنك القيام بذلك عبر تطبيق 
Sparkasse )البديل 1( أو سطح المكتب / 

المتصفح الخاص بك )البديل 2(.

افتح اآلن تطبيق Sparkasse الخاص 
بك.

سترى اآلن تقريرك المالي.
قم بتحديث هذا عن طريق 
„السحب لألسفل“ إلدخال 
„رقم التعريف الشخصي 
لمرة واحدة“ المكون من 

5 أرقام في الخطوة التالية 
والذي تم إرساله إليك.

البديل 2: اإلعداد عبر سطح المكتب / المتصفح
اضغط على „تغيير رقم التعريف الشخصي“ 

وأدخل „رقم التعريف الشخصي الفردي“.

كرر „رقم التعريف الشخصي الفردي“ هذا وأكده 
TAN كـالمعتاد مع

مالحظة: سيُطلب منك أحيانًا إدخال مرة أخرى „رقم التعريف 

الشخصي لمرة واحدة“.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
باستخدام „اسم تسجيل الدخول“ و „رقم التعريف الشخصي 

لمرة واحدة“ المكون من 5 أرقام الذي تم إعطاؤه لك.

بعد تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، 
سيُطلب منك تغيير رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

يجب عليك إدخال„ رقم التعريف الشخصي الفردي“ 
مرتين وتأكيده باستخدام TAN كالمعتاد.

هل لديك أي أسئلة أخرى؟ ونحن سعداء للمساعدة.

 الخط الساخن للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت: 0203 2815-9000،
 من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 8 مساًء.

يتوفر مزيد من المعلومات حول الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت على:
sparkasse-duisburg.de/online-banking-hilfe

تم اآلن تنشيط الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت مرة أخرى ويمكنك استخدامها كالمعتاد. يرجى االحتفاظ برقم التعريف الشخصي الجديد الخاص بك آمنًا!

Sparkasse  البديل 1: اإلعداد عبر تطبيق

قد تكون طرق التسليم األخرى متاحة لك )مثل البريد 
اإللكتروني أو الرسائل القصيرة(. 

مالحظة: إذا ظهرت لك رسالة خطأ في بادئ األمر. كرر العملية.


