
 
 
 

 

 

 

 

 الحق في فتح حساب بنكي جاري 
 2022 
 

الخدمات   ودفع  الراتب  واستالم  الفرد  مدخرات  توفير  من  للتمكن  عنها  غنى  ال  أداة  هو  الجاري  الحساب 
  االجتماعية والقيام بعمليات مختلفة بما في ذلك التحويالت المصرفية.

التزامات مثل دفع الرسوم الشهريةالحساب الجاري هو عقد مبرم مع البنك وهو   مع العلم بأن    ،يقتضي على 
 يعتبر حق أساسي لجميع المواطنين/ و األجانب/ والمقيمين بشكل قانوني.  الوظائف األساسيةالحساب ذو 

الواقع،   المالية  يمثل  في  االحتياجات  ذوي  للعمالء  األول  المقام  في  موجهة  أداة  األساسي  الجاري  الحساب 
الم المحدودة  والعمليات  تصميمه  فل صرفية  تم  االقتصادية. أل   كتسهيل قد  الناحية  من  المواطنين  فئات    ضعف 

تنفيذ عدد محدد سواء من العمليات الواردة والصادرة   سيكون من المستطاع باستخدام الحساب الجاري األساسي  
 . بموجب شروط محددة لك وذالعمليات أو بشكل مجاني هذه جميع على  وذلك بدفع رسوم سنوية تشمل 

في   قانوني  بشكل  المقيمين  األشخاص  لجميع  األوروبييجوز  االتحاد  دول  من  دولة  على  أي  يشمل    وهذا 
اللجوءين  المتشرد الحساب    وطالبي  تقديم  يتم  للتمييز ضدهم.  التعرض  دون  أساسي  جاري  فتح حساب  طلب 

 11.600الذي يقل عن    ISEEمجاناً وبدون رسوم دمغة للمواطنين ذوي مؤشر الوضع االقتصادي المكافئ  
   INPSمؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية  من    مخصصاتاليورو وألصحاب رواتب التقاعد الذين يستلمون  

 اً. يورو سنوي  18,000 ةجماليقيمتها ال تجاوز ت  بحيث ال 

( ووثيقة تعريف. ليس  رقميلفتح حساب جاري أساسي يجب ابراز الرمز الضريبي الشخصي )حتى لو كان  
  .شخصية مع صورة هتجديد وصليكفي فقط تصريح اإلقامة أو  هوية ولكنمن الضروري امتالك بطاقة 

بأن تصريح    2019نيسان    19ففي الواقع لقد أوضح التعميم الصادر عن الجمعية المصرفية اليطالية بتاريخ  
اللجوء له نفس مقام وثيقة الهوية، وبالتالي يسمح بالتعرف على الهوية الشخصية لمقدم الطلب.    لسببالقامة  

طلب   وصل  بان  أيضاً  التعميم  أوضح  على  كما  صورة  الحصول  مع  االقامة  قيادة  شخصية  تصريح  وختم 
 يعتبر بالمثل وثيقة صالحة لفتح حساب جاري أساسي.   تصريح إقامة مؤقت وهو  يمثلالشرطة 

 

 تنبيه! 
  لرمز ضريبي شخصي رقمي؟ بالرغم من تقديمكفتح حساب جاري لك  يسمحهل لم 

التصريح، ألنهم    الحصول على  قامة أو وصل طلباإلفتح حساب جاري بموجب تصريح    يتعذر عليكهل  
  بطاقة الهوية؟منك يطلبون 

جمعية   أو  عمال  بنقابة  أو  رعاية  بمكتب  االتصال  يمكنك  الحالتين.  كال  في  جاري  حساب  فتح  لك  يحق 
منطقتك  المهاجرين    بشؤونمختصة   القانونية  )في  الدراسات  جمعية  المثال  سبيل  الهجرة    لشؤونعلى 
ASGI.للحصول على مزيد من المعلومات )  

 

 
 



 
 
 

 

 

 

ISEE  .التي    االقتصادي للعائالتيتم استخدامه لتقييم الوضع    الذي مؤشر الوضع االقتصادي المكافئ
 تنوي تقديم طلب للحصول على إعانة اجتماعية ميسرة. 

 -e-https://www.lavoro.gov.it/strumenti
servizi/ISEE/Pagine/default.aspx 

INPS  مؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية 
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