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في عالم العمل   االنخراطهو دعم اقتصادي إلعادة م ادخاله كتدبير لمكافحة الفقر، لقد ت (،RdCدخل المواطنة )
من  سنة    67إذا كان جميع أفراد األسرة يبلغون    (PdCالمواطنة )  تقاعد  يطلق عليهو  االجتماعي.  دماجواإل 

ولكنهم من ذوي االعقاقات    عام  67على أفراد تقل أعمارهم عن  أو أكثر أو إذا كانت األسرة تشمل أيًضا  العمر 
 الخطيرة أو غير معتمدين على الذات. 

إلى   المدفوع  المبلغ  أقصىسنوياً  يورو    6.000يصل  قيمته    اليهيضاف  و  .كحد  يورو    3.360مبلغ إضافي 
للعائالت التي    حد أقصىكيورو    1.800اإليجار للعائالت التي تعيش في شقق مستأجرة أو  تكاليف  لتعويض  

( سكني  قرض  على  لديها  باإلطالع  بارد 
calcola-si-ittadinanza.gov.it/schede/comehttps://www.redditodic.)  

وذلك للحصول على دخل    ISEEبموجب مؤشر الوضع االقتصادي المكافئ    السنوي  الحد األقصى للدخلإن  
يجب،  يورو  9.360هو    RdCالمواطنة    اليه  والذي  يضاف  المالية    ان  والذمة  بالدخل  تتعلق  إضافية  قيود 

يورو مضروبًا في مقياس    6.000واألصول المملوكة )وعلى وجه الخصوص يجب أن ال يتجاوز دخل األسرة 
 لراتب تقاعد المواطنة(. يرو    7.560 و طفال القاصرين بالعمرلة األ التكافؤ في حا 

 

 األخرى:   بالشروط اما فيما يتعلق 

  ن فراد عائالت مواطنيأل مواطني االتحاد األوروبي أو  لهذه الميزة فقط للمواطنين اإليطاليين أو    منحيتم   .1
طويلة   إقامة  تصاريح  يحملون  الذين  األوروبي  االتحاد  خارج  من  المواطنين  أو  األوروبي  االتحاد 

في نموذج الطلب    INPSمؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية  أيًضا   ادخلت    وفي وقت الحق األجل.  
  خيار "أصحاب الحماية الدولية".

شرط   بشرعية  الدستورية  المحكمة  صرحت  لقد  األوروبي ولألسف  االتحاد  اقامة  تصريح  على  الحصول 
طويلة لفترات  للعملتصريح    حاملي  يبقىوبالتالي    ، للمقيمين  الوحيد  األخرى    االقامة  اإلقامة  وتصاريح 

 الميزة.  هاالستفادة من هذمن حيث  مستبعدون

في إيطاليا )لكل من اإليطاليين واألجانب(؛    سنوات  10اإلقامة لمدة  الى اقتضاء شرط    باالضافة أيضاً  .2
 تقديم الطلب. لما قبل  خالل آخر سنتيناقامتهم متواصلة بحيث تكون 

رقم    حيوض بتاريخ    1319التعميم  وزارةمن    2020/2/19الصادر  بأن    قبل  على اإلقامالعمل  الفعلية  ة 
لذلك من الضروري التحقق من وجود وثائق تثبت اإلقامة المنتظمة )مثل بيان  تعتبر كافية.    األراضي اإليطالية

الوطنية   االجتماعي  الضمان  مؤسسة  مساهمات  السابقةINPSحساب  اإلقامة  تصاريح  الطبية  ،  الوثائق   ،
في  ف  حتى بالنسبة للسنوات التي لم يتم تسجيل الشخص فيها في السجل المدني. وذلك  والتوظيفية، عقود اإليجار(  

لمؤسسة الضمان  يعتبر من الضروري االتصال بالبلدية لتصحيح افاداتها سدليل على اإلقامة الفعلية   حالة وجود
 سنوات.   10وذلك باالقرار بتوفر شرط االقامة لمدة   INPS االجتماعي الوطنية 

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/come-si-calcola


 
 
 
 

 

 

المواطنة   دخل  طلب  تقديم  االنترنت    RdCيجوز  موقع  على 
(https://www.redditodicittadinanza.gov.it/)   مكاتب البريد او مراكز المساعدة الضريبية   أو لدى  

CAF.  

االجتماعي وذلك    دماجواإل عمل في ال االنخراطللحصول على الدعم المالي يعتبر من الضروري البدء في مسار 
  ما يلي:والتي تشمل على عائلة المستفيد  كيانخصائص  بموجب

  (DIDالتوقيع على تصريح االستعداد الفوري للعمل ) -

العملقيع  تو - التوظيف  لدى   ميثاق  االجتماعيميثاق  أو    مركز  االجتماعية    لدى  اإلدماج  الخدمات 
البالغين   أو أقل من قبل    سنة   29الذين تبلغ أعمارهم  بالعمر  للبلديات. وفي كافة االحوال يتم استدعاء 

على ميثاق اإلدماج    م قد وقعتعائلته  كانت مراكز التوظيف لتحديد ميثاق العمل وذلك ايضاً حتى ولو  
 االجتماعي. 

عن طريق بطاقة دفع إلكترونية تدعى بطاقة دخل المواطنة    RdCم تسديد دخل المواطنة  بمجرد قبول الطلب ت
Carta Reddito di Cittadinanza  .يتم منحه  بحيث    ،لشهر التالي لتاريخ تقديم الطلبخالل ا  يتم دفعهو

يتم  و  لمدة شهر واحدعد أن يتم ايقافه بوذلك  ،  شهر  18    مدةانقضاء   بعد  يجوز تجديدهوشهر.  18لمدة أقصاها  
  .ا الدخل الشهري تم فيه استالم هذ  التالي آلخر شهر  السنة الميالدية   ن شهرطلب جديد ابتداًء م تقديم 

 دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد. يجدد تلقائياً  يتم إيقاف راتب تقاعد المواطنة أخرى، ال  ومن جهة

 

 تنبيه! 

منذ   - إيطاليا  في  قانوني  تعيش بشكل  كنت  لم  األقل  على  سنوات  10  مدةإذا  لو  حتى  ذلك،  بشكل    يتم 
المواطنة   دخل  طلب  تقديم  قبل  تثبت    RdCمتواصل  التي  الوثائق  األمرولديك  سبيل    هذا  )على 

ابقة، الوثائق  ، تصاريح اإلقامة السINPSالمثال، بيان مساهمة مؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية 
بناًء على اإلقامة الفعلية    RdCيحق لك الحصول على دخل المواطنة  س، اإليجار( الطبية والتوظيفية

باستطاعتك تقديم الوثائق   تسجيلك في السجل المدني الحقًا.  في حالةداخل األراضي اإليطالية حتى  
عن مدة اإلقامة   INPSمؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية    إبالغ   مع طلبإلى بلديتك عن طريق  

 الصحيحة.  

ولكنك لم تقيم في إيطاليا لمدة   RdCهل تملك جميع المتطلبات األخرى للحصول على دخل المواطنة   -
أن شرط اإلقامة  ب  ASGIالهجرة    لشؤونتعتقد جمعية الدراسات القانونية    سنوات على األقل؟  10

  هذا غير قانوني وهي تعمل مع جمعيات أخرى لغاية تغييره.

ال  الوقت  إذا  في  تقديم طلبحالي،  في  ترغب  المواطنة    كنت  دخل    توفر شرط   دون  RdCالحصول على 
لمدة    ينبغي    تسنوا  10االقامة  لكن  بذلك.  القيام  في  الحق  لك  إلى  عليك  سيكون  التصريح  االنتباه  عدم 

اإلنترنت عبر  المقدم  الطلب  نموذج  في  كاذبة  أو  ببيانات  مسجل  خطاب  إرسال  باستطاعتك  عبر  !  رسالة 
الوطنية   االجتماعي  الضمان  مؤسسة  إلى  والمعتمد  المسجل  اإللكتروني  /    INPSالبريد  مدينتك  في 

الفعلية )من االفضل  بتحديد عدد سنوذلك  مقاطعتك،   االقامة  اال أوات  تكون  السنوات االخيرة  ن  قامة خالل 
  متواصلة(. بادر بمتابعة تطورات الموضوع على موقعنا.

تم رفض أو إلغاء دخل المواطنة بسبب عدم توفر شرط اإلقامة لمدة    ولكنه قدطلب  لل  في حالة تقديمك بينما،  
جمعية مختصةسنوات  10 أو  بنقابة عمال  أو  بمكتب رعاية  االتصال  لك  المهاجري  ، يجوز  في    نبشؤون 

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/


 
 
 
 

 

 

القانونية   الدراسات  جمعية  المثال  سبيل  )على  من  ل(  ASGIالهجرة    لشؤونمنطقتك  مزيد  على  لحصول 
 اتخاذ اجراء قانوني.   ةحقوقك وتقييم امكانيب المتعلقة المعلومات  

 

ISEE التي  للعائالت   االقتصاد الوضع لتقييم استخدامه يتم  الذي  المكافئ االقتصادي  الوضع مؤشر 

 . ميسرة اجتماعية إعانة على للحصول طلب تقديم  تنوي

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

INPS  مؤسسة الضمان االجتماعي الوطنية 

IRPEF  ن. يضريبة الدخل المفروضة على االشخاص الطبيعي 
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	تنبيه!

