
ISEE للذين يقل مؤشر الوضع االقتصادي المكافئ

الخاص عن € 9360.

يتم أيًضا تقييم الدخل والذمة المالية واألصول

المملوكة للعائلة.

لمن موجه؟

يدعى راتب تقاعد المواطنة (Pensione di Cittadinanza)  إذا

كانت العائلة مكونة من أفراد تبلغ أعمارهم 67 عام أو أكثر و / أو

أفراد من ذوي إعاقة.

الشروط

هو دعم اقتصادي لمكافحة الفقر، يهدف إىل إعادة االنخراط
في عالم العمل واالندماج االجتماعي.

 

ما هو؟

REDDITO DI
CITTADINANZA- RdC

يجوز لك تقديم الطلب اذا كنت

مقيم في إيطاليا لمدة

10 سنوات بحيث تكون
آخر سنتين عىل األقل

بشكل متواصل

12
كنت مواطن إيطالي أو مواط

نمن االتحاد األوروبي

احد افراد عائلة لمواطنين من

االتحاد األوروبي

تملك تصريح إقامة طويل االمد

تملك حماية دولية

 

دخل المواطنة



RESIDENZA 

Puoi fare domande se

اقامة فعلية 
يكفي أن تكون قد عشت بانتظام في

إيطاليا لمدة 10 سنوات عىل األقل.

ويجب عليك أن تثبت ذلك من خالل

تصاريح اإلقامة والوثائق الطبية

والتوظيفية وعقود اإليجار. بادر بإرسال

الوثائق اىل البلدية (Comune) وتبليغ

مؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية

INPS عن فترة االقامة الصحيحة .

هل انت غير مدون

في السجل المدني

منذ 10 سنوات؟

 يحق لك الحصول عىل
RdC  دخل المواطنة

نحن في قيد العمل عىل تغييره.

إذا كنت ترغب في تقديم الطلب دون ان
يكون لك 10 سنوات من اإلقامة، يجب

عليك القيام بذلك عن طريق بعث رسالة

PEC بالبريد إلكتروني المسجل والمعتمد

إىل مؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية

INPS التابعة لمدينتك / مقاطعتك  مع
تحديد سنوات اإلقامة الفعلية.

 

هل انت غير مقيم في

إيطاليا لمدة 10

سنوات عىل األقل؟

وفقاً لجمعية الدراسات
ASGI القانونية حول الهجرة

يعتبر هذا الشرط تمييز.

هل قدمت الطلب

ولكن قد تم رفض أو

إلغاء دخل المواطنة
RdC بسبب شرط

اإلقامة لمدة 10

سنوات؟

بادر بمراجعة مكتب رعاية أو بنقابة
عمال أوجمعية في منطقتك مختصة

بشؤون المهاجرين وذلك لتقييم

امكانية الحصول عىل مزيد من

المعلومات.
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