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 مسارات المواطنة 
 

 2 النموذج 

 
   
ضمن   11.09.2021تم تطوير هذا النموذج بناًء على ما قاله الدكتور كالوديو ماجستريللي في مؤتمر الفيديو الذي عقد بتاريخ  

 الدورة التدريبية التي قدمها مشروع "التوجيه في الضباب" 
   

 وأدوات تقييم الدخل األخرى  ISEE أو  ايسسي  
   
 ؟ ISEEما هو  

 ISEE  للوضع االقتصادي المكافئ.  تسمح الشهادة التي تحتوي على مؤشر  مؤشر هوISEE   للمواطنين بالحصول على المزايا

 [ inps.itاالجتماعية أو خدمات المرافق العامة بشروط مواتية.  ]تعريف من موقع 

   
 ISEE  ذلك ، ليس بالضرورة شيئًا رقميًا  هدفها النهائي هو الوصول إلى قيمة.  إنه ملخص رقمي لموقف ما ، والذي ، مع  أداة هي

 أو حالة اقتصادية لوحدة عائلية. 
يتكون وضع األسرة من عناصر عددية )الدخل ، األصول( ، أي ما تكسبه األسرة والبضائع التي يمكنها التصرف فيها ، وحاالت   

و عنصر يحدد إمكانياتهم وليس عامالً  أخرى ليست رقمية بشكل صارم.  على سبيل المثال ، حالة العمل ألفراد وحدة األسرة ، وه
 عدديًا بشكل صارم. 

هي أداة تحاول ترجمة الوضع العام   ISEEال يُعد عدد أفراد األسرة وعمرهم وحالتهم الصحية عوامل عددية تماًما ، وبالتالي فإن  

 لوحدة األسرة )االقتصادية ولكن ليس فقط( ضمن مؤشر ، من رقم معادل . 
   
بمثابة أداة للعدالة االجتماعية.  أي محاولة ترجمة المواقف االقتصادية والعائلية المختلفة ضمن قيمة عددية ،  ليكون  ISEEيهدف  

 بحيث يمكن مقارنتها وتصنيفها.
باليورو وتُستخدم لتحديد ترتيب الوصول إلى خدمات المرافق العامة والخدمات المدعومة.  في    Iseeعادةً ما يتم التعبير عن قيمة  

الحاالت ستكون هناك عتبات للوصول إليها.  أي أن االمتيازات وخدمات المرافق العامة مفتوحة لجميع المواطنين الذين لديهم   بعض
.  لذلك ، إذا كانت  Iseeضمن عتبة معينة أو ، في حاالت أخرى ، هناك تصنيفات يمكن الوصول إليها بناًء على قيمة   Iseeقيمة 

د محدود ، من أجل التمكن من االختيار ، بالطريقة الصحيحة ، من يحق له ومن ال يحق له ، يتم  الخدمة أو الخدمة متاحة بعد
 كعنصر تمييزي.  Iseeاستخدام قيمة 

   
لمراجعة تنظيمية ، ومنذ ذلك الوقت انتشر استخدامه أكثر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.    ISEE، خضع  2015في عام  

األداة التي تم استخدامها قبل كل شيء لتحديد الرسوم الجامعية والوصول إلى بعض المساعدات االقتصادية  كانت  2015حتى عام 

التي تقدمها البلديات لألسر األكثر صعوبة.  إنها اآلن أداة يمكن تعريفها على أنها عالمية وتستخدمها اإلدارة العامة )البلديات ،  
ايا الرعاية االجتماعية أو االمتيازات أو المكافآت أو الخدمات.  بمرور الوقت ، بدأت بعض  المناطق ، الدولة ، إلخ( للوصول إلى مز
 ، إلخ(.  RSAكأداة تقييم )الجامعات ،  ISEالكيانات الخاصة أيًضا في االعتماد على 

افآت االجتماعية ، وما  مطلبًا ضروريًا وال غنى عنه للوصول إلى الخدمة )دخل المواطنة ، والمك ISEEفي بعض الحاالت ، يعد  

 إلى ذلك( في حاالت أخرى ، يمكن استخدامه للحصول على مزايا اقتصادية )الجامعات ، مقاصف المدارس ، إلخ(. 
   
 نقل الوضع االقتصادي لألسرة عامين إلى الماضي.  ISEEصور  

 وثائق ال يمكن طلبها. ، يجب أن يكون الشخص حائًزا على قانون الضرائب واإلقامة.  بدون هذه ال ISEEلطلب  
 

 ISEE أنواع مختلفة من إيسي
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  Iseeالتي قد توفر حسابات و / أو وثائق محددة.  كل هذه القيم  ISEEاعتماًدا على الخدمة المطلوبة ، هناك أنواع مختلفة من 

 للحساب.  2019أصول وإيرادات   ISEE 2021موضحة في التصديق.  لذلك يستخدم 

   
   •ISEE   هي قيمة  للقصرIsee  التي يتم حسابها تلقائيًا ، في معظم الحاالت ولكن ليس دائًما ، إذا كان هناك قاصرون في عائلةIsee  

 التي تقدم الطلب. 
مة لكال والدي القاصر.  ال يمكن أبًدا  من الممكن طلب استبعاد هذه القيمة ، ويجب أن يتم ذلك إذا لم يكن لديك بيانات الحساب الالز 

فصل والدي األطفال القاصرين عن الطفل القاصر ، باستثناء حاالت معينة )حيث يكون هناك قرار من المحكمة(.  في حالة قيام أحد  
ري طلب استبعاد قيمة  مع الطفل القاصر داخل النواة ولكن بدون وجود الوالد اآلخر وبدون بياناته ، فمن الضرو Iseeالوالدين بتقديم 

Isee  القصر ألن قيمةIsee  .المحسوبة ستكون تمثل قيمة غير صحيحة ، وال تتوافق مع األحكام التنظيمية 

   
   •ISEE  في وقت تقديم الطلب ، يجب توضيح أنه مطلوب للجامعة ويجب تحديد فرد من وحدة األسرة الذي يعتزم االستفادة    للجامعة

 من خدمات الجامعة. 
   
عند وجود شخص معاق داخل وحدة األسرة ، مصدقًا من خالل شهادة اإلعاقة الصادرة عن اللجنة الطبية   للصحة    ISEEشريك •  

 . INPSالقانونية التابعة لـ 

   
للرعاية الصحية االجتماعية.  من الضروري قبول األشخاص الذين   ISEEهو نسخة متقدمة من   للمقيمين للصحة    ISEE• شريك    

الصحية ولديهم خصوصية السؤال الداخلي عن بيانات الدخل العائلي حتى   RSAلم يعودوا قادرين على االعتناء بأنفسهم في مرافق 

اد األسرة الممتدة ليس الشخص الذي يمكن  لألطفال غير المقيمين مع الوالد الذي يجب أن يدخل المستشفى ، ثم تصوير النواة أحد أفر
 أن تصدق عليه البلدية بالحالة العائلية. 

   
   •ISEE  هو  الحاليISEE  معين ال يمكن طلبه إال إذا تم طلبISEE   بالفعل وإذا كانت هناك تغييرات في الدخل أو فيما يتعلق بحالة

الحالي إلى   ISEEاضية.  ثم قم بتصوير الوضع الحالي للنواة.  يضاف التوظيف ألحد أفراد وحدة األسرة في األشهر الثمانية عشر الم

ISEE  أشهر.  6أشهر من وقت اإلصدار ولتجديد التسهيالت المطلوبة ، يجب إعادة إصدارها في غضون  6.  وهي صالحة لمدة 

   
بها صراحةً ، باستثناء قاصري  هذه لالحتياجات والمواقف المختلفة ومن أجل احتسابها ، يجب طل ISEE** تستجيب كل من قيم  

ISEE بدون طلب صريح ، تقوم الشهادة ببساطة باإلبالغ عن  .ISEE  .العادي 

   
 : ISEEقائمة )غير كاملة( بالخدمات التي من الضروري أن يكون لديك  
 • الدخل األساسي.  
، يظهر ويعاد تنشيطه بنوافذ وصول واسعة إلى  • دخل الطوارئ: لم يعد ساريًا ولكن لعدة سنوات ، بأشكال مختلفة وبأسماء مختلفة  

 حد ما ؛ 
 • مكافأة الطفل: وهي مضمونة لجميع األمهات الالئي أنجبن أو تبنوا طفالً. 
 • مكافأة الحضانة: تتكون من إعانة اقتصادية للوصول إلى مدارس الحضانة.  
 • الشيك المؤقت: االسم الحالي لما سيصبح الشيك الفردي.  
 سرة / األمومة المشتركة: المعروفة باسم عالوة ثالثة أطفال وبدل األمومة المحلي. • عالوة األ 
 • المكافأة االجتماعية: إنها المكافأة التي تتيح لك الحصول على خصومات على المرافق الكهربائية.  
   
من أجلها بالوصول إلى التخفيضات.  ليس من الضروري الحصول   ISEEقائمة )غير كاملة( بالخدمات )األكثر شيوًعا( التي يسمح  

 عليها ولكن إذا قمت بتقديمها ، فيمكن أن تسمح لك بالحصول على هذه التخفيضات. 
 • رسوم الجامعة )تخفيض(  
 • المقاصف والخدمات المدرسية )تخفيض(.  
 )تخفيض(   RSAالت • معد 

منخفضة يمكن   ISEEبتخفيضات حقيقية ولكن في ظل وجود  ISEE• مجلدات وكالة اإليرادات )مدفوعات األقساط( ال يسمح تقديم  

 دفع الغرامات على أقساط. 
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 مقياس التكافؤ 
ُولد   ISEE عنصر   بهدف أن يكون أداة للعدالة االجتماعية.  ISEE ع إلى العدالة إلى قيمة عددية هو  الذي يحاول ترجمة هذا االندفا  

وهو القيمة التي تقلل من مؤشر الوضع االقتصادي من خالل العمل كمقسم. مقياس التكافؤ    
يتم حساب مقياس التكافؤ على أساس المعلمات التالية:    
المثال إذا كان مقياس التكافؤ  • عدد أفراد األسرة: حساب مقياس التكافؤ المتعلق بأفراد األسرة متناسب وليس مباشًرا ، على سبيل  

لكن عدد أقل.  5أفراد من مقياس التكافؤ   5لعائلة مكونة من  1لعائلة مكونة من فرد واحد فقط هو    

ومع    • األفراد ذوو اإلعاقة إن وجود األشخاص ذوي اإلعاقة في وحدة األسرة يزيد من قيمة مقياس التكافؤ وبالتالي قيمة المقسم.  
ة العجز ليس لها تأثير أكبر على قيمة مقياس التكافؤ. ذلك ، فإن درجة شد  

أطفال أو أكثر  3• وجود    

• النوى ، حيث قام كال الوالدين أو الحاضر الوحيد بالعمل أو األنشطة التجارية لمدة ستة أشهر على األقل في السنة المرجعية   
 للدخل المعلن

ر عامل وأطفال قاصرين• الوحدات العائلية المكونة حصريًا من والد واحد غي    
  

األداء الذي من الضروري أن يكون لديك   ISEE 

 
  الدخل األساسي

يورو  9360• الحد األقصى:     

هو شكل من أشكال الدعم المالي مخصص للعائالت التي تعاني من صعوبات خاصة ولديها شهادة   ISEE   9360ال تتجاوز   

إذا كان هناك قاصرون في وحدة األسرة ، فسيتم استخدام   يورو.   ISEE القصر ، وليس قيمة   ISEE هناك حدود أخرى    العادية. 

ال يمكن طلبه إال من قبل أحد أفراد األسرة.    تتعلق بدخل المنقوالت والعقارات واألسرة.   
  

عندما يكون لديك تصريح   Isee يورو ، يمكنك الوصول إلى تطبيق   9360ال يتجاوز    RdC للحصول عليه ، ومع ذلك ، فمن   

(الضروري أن مؤشر حالة الدخل   ISR وقيم مؤشر حالة األصول )    ISP على   تكون ضمن نوافذ قيمة معينة تتغير كثيًرا اعتماًدا 

 تشكيل اللب. 
  

تتكون شهادة   ISEE من عدة قيم تكون قيمة   ISEE هي القيمة الرئيسية لها ، ولكن في الشهادة ، يوجد أيًضا جدول الحساب الذي   

Iseeيوضح كيفية الوصول إلى قيمة  وفي جدول الحساب هذا '  ISR و ال مزود خدمة اإلنترنت.    

 
 

 دخل الطوارئ
 يورو  15000• الحد:  

، بحيازة شهادة   Covid-19هو شكل من أشكال الدعم االقتصادي لألسر التي تواجه صعوبات بسبب حالة الطوارئ الوبائية من  

ISEE   وهو إجراء بديل لـ  2021يوليو   31والمتطلبات االجتماعية واالقتصادية التي يحددها القانون.  يجب تقديم الطلب بحلول .

RdC . 

   
 بدل الوالدة )مكافأة الطفل(  
 + يورو  40.000/    40.000/    7000• الحد:  

بما ال يتجاوز   ISEE.  يحق له بالكامل مع ISEEويختلف مقدارها بناًء على قيمة  INPS• الوصف: هو مساهمة اقتصادية تدفعها  

نك االستفادة منه من الشهر األول لوالدة طفلك  يورو.  تقدم لألمهات من الشهر األول للوالدة حتى الشهر الثاني عشر.  يمك 7000

يوًما.    90يوًما من الوالدة أو من لحظة تقديم الطلب إذا تقدمت بطلب ألكثر من   90إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول عليه قبل 

 . Iseeيختلف المبلغ بناًء على قيمة 

   
 مكافآت الحضانة وأشكال الدعم في منزلك  
 + يورو  40.000/  40.000/    25.000• الحد األقصى:   
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.  يحق له  ISEEألولئك الذين لديهم بالفعل أطفال مسجلين في الحضانة.  يختلف المبلغ بناًء على قيمة  INPSهي مساهمة تدفعها  

 يورو  25000بما ال يتجاوز  ISEEبالكامل مع 

   
 البدل المؤقت لألطفال القصر  
 50000/ 7000• الحد:  

انة انتقالية مخصصة للعائالت التي لديها أطفال قاصرون معالون ال يحق لهم الحصول على مخصصات  العالوة المؤقتة هي إع 
( التي تُدفع في قسيمة الراتب.  وهي تستهدف على سبيل المثال العاملين لحسابهم الخاص وغير العاملين.  يُدفع البدل  ANFاألسرة )

آالف يورو تكون القيمة القصوى   6(.  أقل من Iseeيورو من  50000حتى )  ISEEوفقًا لعدد األطفال ويتناقص مع زيادة مستوى 

 أعلى.  في المستقبل سيحل محل بدل األسرة. 
   
 بدل لوحدة األسرة في البلديات )المعروف باسم بدل ثالثة أطفال(  
 8788.99الحد:   

.   Iseeأطفال قاصرين ، بحوزتهم شهادة  3عن يمكن طلبها من قبل فرد واحد فقط من وحدة األسرة ، التي يوجد فيها ما ال يقل  

أطفال   3التي لديها  Iseeيجب تقديم الطلب في أي وقت من السنة منذ لحظة والدة الطفل الثالث ويجب أن يكون لديك شهادة 

 قاصرين في وحدة األسرة.  يتم دفعها على قسطين نصف سنويين.  يمكن أن تطلبها األم أو األب. 
 إلى البلديات الفردية.  INPSاألجانب ، بالنسبة لنوع تصريح اإلقامة المطلوب ، تشير  في حالة المواطنين 

تطلب غالبية البلديات من األجانب حيازة تصريح للمقيمين لفترات طويلة ، على الرغم من حقيقة أن المحكمة الدستورية قد أعلنت   
من البلديات التي نفذت إشارة المحكمة هذه.  كما قضت المحكمة  أن هذا اإلجراء غير دستوري وتمييزي.  ال يزال هناك عدد قليل 

األوروبية مؤخًرا بأنه من التمييزي توفير تدابير مختلفة مرتبطة بمدة اإلقامة الممنوحة ، والتي تساوي فعليًا جميع المواطنين  
 األجانب الحاصلين على تصريح إقامة إلى المواطن اإليطالي. 

ين في وحدة األسرة على تصريح إقامة طويل األمد ، يجب تقديم الطلب باسم الوالد الحاصل على  في حالة حصول أحد الوالد 
تصريح إقامة طويل األمد.  إذا لم يكن لدى أي منكما تصريح إقامة طويل األجل ، فيجب عليك االتصال بالمحامين لمعرفة ما إذا  

 (. 1المحكمة الدستورية معترفًا به )انظر الورقة   كان يمكنك محاولة مقاضاة البلدية لمعرفة الحق الذي أقرته 

 
 بدل لوحدة األسرة في البلديات 

 17416.66• الحد:  

  إنه عالوة يمكن لألم غير العاملة أن تطلب من البلدية محل إقامتها والدة طفلها أو للتبني أو الكفالة.  كما أن األمر متروك لألم إذا  
.  يمكن أن تطلبها األمهات غير العامالت في وحدة األسرة التي لديها شهادة  INPSكان األب يعمل.  ثم يتم إصدار الشيك من قبل 

Iseeأشهر من والدة الطفل أو التبني أو الحضانة.  6ن يُطلب خالل .  يجب أ 

إلى البلديات الفردية.  تطلب غالبية البلديات من األجانب حيازة تصريح   INPSبالنسبة لنوع تصريح اإلقامة المطلوب ، تشير  

 للمقيمين لفترات طويلة. 
   
 مكافأة اجتماعية   
 8265.00• الحد:  

يورو وتتكون من خصومات على تعرفة الكهرباء   Isee 8265.00ريحة من السكان ال تتجاوز قيمتها هذه تدابير دعم مصممة لش 

والغاز والمياه للعام بأكمله.  حتى العام الماضي للوصول إلى هذا اإلجراء ، كان من الضروري تقديم طلب محدد ، اعتباًرا من هذا  
تلقائيًا من قبل مشغلي المرافق لجميع عمالئهم المدرجين في قاعدة بيانات  العام لم يعد من الضروري تقديم طلب ولكن يتم تطبيقه 

INPS  للمواطنين بقيمةIsee  يورو.  األمر متروك لكل من المستخدمين الخاصين ومستخدمي الوحدات السكنية.  8265أقل من 

   

 ISEE 2021المستندات المطلوبة لطلب  

 
بطاقة الهوية لمقدم الطلب والبطاقة الصحية التي تبين الرمز الضريبي المحدث لجميع   - • وثائق الهوية لجميع أعضاء النواة  

 األعضاء. 
 2019• بيانات الدخل للوحدة العائلية بالسنة الضريبية   

 )أيًضا في الخارج(   12/2019/ 31• بيانات عن األصول العقارية لألسرة كما في   
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 لوحدة األسرة )في الخارج أيًضا( 2019ات عن األصول المنقولة لعام • بيان  

 • البيانات المتعلقة بحيازة السيارات والسلع المعمرة األخرى  
 ما هي األصول المنقولة  
 نعني باألصول المنقولة جميع العالقات المالية القائمة مع البنوك وشركات التأمين أو شركات االستثمار.  
 ثال: على سبيل الم 
قيمة الرصيد في الحساب  المخزون هو متوسط المخزون ، ومتوسط • الحسابات الجارية )يجب اإلفصاح عن الرصيد ومتوسط  

 الجاري( 
 المخزون(. • دفاتر التوفير )الرصيد ومتوسط  
 • السندات بفائدة )المبلغ المودع(  
 • الصناديق واألوراق المالية )ما يعادلها( 
 )إجمالي األقساط المدفوعة( • التأمين  
 المخزون( • البطاقات القابلة إلعادة الشحن )الرصيد وفي بعض الحاالت متوسط  
   
 الدخل المطلوب  
 . 730( ، حتى تلك المستثناة من الطراز  2019جميع الدخل المكتسب خالل سنة اإلعالن )   ISEEيشمل  

 على سبيل المثال:  
 • عمل الموظف ، والمعاشات التقاعدية ، والتعاون  
 • المبيعات من الباب إلى الباب  
 • العروض الرياضية للهواة  
 • المنح الدراسية  
 • بدالت النفقة )بما في ذلك لألطفال(  
 • الخدمات المدنية 
   
أثناء الحساب.  على سبيل المثال    INPSباإلضافة إلى الدخل الذي يجب اإلعالن عنه بشكل فردي ، يتم إضافة الدخل الذي تدفعه  

ولكن في مرحلة   ISEE، ال يتعين علينا التصريح عنه شخصيًا في  INPSبدل األسرة الذي تم إدخاله في قسيمة الراتب من قبل 

 الحساب يتم إضافته ألنه جزء من دخل األسرة. 
 

 (ISEEالدخل واألصول في الخارج )تندرج أيًضا تحت 
، ليتم تقييمها من خالل الوثائق   Iseeيجب أيًضا تضمين أي أصول مملوكة في الخارج أو دخل ينتج في الخارج في حساب  

 المناسبة. 
 على سبيل المثال:  
 ارية األجنبية • الحسابات الج 
 • عقارات في الخارج  
 • أشكال االستثمار في المؤسسات األجنبية 
 • الدخل األجنبي )عبر الحدود وغير الحدود(  
   

 تحديد وحدة األسرة 
 القصر واآلباء  
لدية غير مطلوبة  العنصر األول لتحديد وحدة األسرة هو حالة التسجيل وبالتالي الوضع العائلي.  الحالة العائلية الصادرة عن الب  

ولكن من الممكن المصادقة الذاتية على تكوين وحدة األسرة.  ومع ذلك ، عند تقديم طلب الحساب ، من الضروري التأكد من صحة  
 الوضع المعلن ألنه يمكن رفضه إذا لم تجد البلدية توافقًا بين البيانات الموجودة في سجالتها وتلك المعلنة. 

   
لزوجين يكونان دائًما في نفس العائلة حتى لو لم يكونا متعايشين.  من ناحية أخرى ، إذا انفصلوا أو انفصلوا  العنصر الثاني هو أن ا 

 ، فهم ال ينتمون إلى نفس الوحدة األسرية. 
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العنصر األساسي الثالث هو أن القاصرين هم دائًما جزء من وحدة األسرة لوالديهم ، حتى لو كانوا ال يعيشون معهم.  على سبيل   

للوالدين وليس منزل   ISEE، فإنهم يقعون ضمن  ISEEالمثال ، إذا تم نقل األطفال القصر كمسكن مسجل إلى منزل األجداد ألغراض 

 األجداد. 
   
 منفصل ، مطلق ، لم يتزوج قط  
 يعتبر رباط الزواج منقطع في األحوال اآلتية:  
 • الحكم بالفراق  
 • اعتراض االنفصال بالتراضي  
 • طلب الطالق  
 • أوامر محكمة مؤقتة عاجلة  
 • إقصاء السلطة على األطفال  
 • عدم التوفر )محكمة(  
هم دائًما جزء من نواة الوالد الحاضن )أو الذين يعيشون معًا بعد العقوبة(.  في حالة الحضانة المشتركة ، يكون  • األطفال القصر  

 األطفال القصر جزًءا من الوحدة األسرية للوالد الذي يعيشون معه معًا والذين يقيمون معه. 
ال بدالً منه هي بدالت اإلعالة ، سواء تلك المدفوعة للزوج  • الوالد المنفصل / المطلق الذي ال يتعايش ليس جزًءا من عائلة األطف 

 السابق أو تلك المدفوعة إلعالة الطفل. 
• في حالة عدم وجود أحكام قضائية ، فإن اآلباء الذين لم يتزوجوا قط حتى لو لم يكونوا متعايشين يشكلون جزًءا من نفس النواة ،   

 بغض النظر عن عالقاتهم. 
عايشون الذين ال تربطهم روابط أبوية وحدة عائلية.  إذا كان هناك شخصان يشتركان في منزل وتم تسجيلهما في  انتباه: يعتبر المت  

.  لكي ال يتم اعتباره في نفس الحالة األسرية ، يجب توضيح  Iseeنفس الحالة األسرية ، فسيتم اعتبارهما وحدة عائلية ألغراض 

 ذلك وقت اإلقامة. 
   

 رجأفراد األسرة في الخا 
 ISEE• يتم تضمين المواطنين اإليطاليين أو األجانب فقط المقيمين في إيطاليا والذين لديهم قانون ضريبي في  

 إلى نواة الزوج المقيم في إيطاليا  AIRE• ينجذب المواطن اإليطالي المقيم بالخارج والمسجل لدى  

   

 الخدمات اإلقليمية والخدمات األخرى  
لمذكورة أعاله ، قد يكون للبلديات والمناطق تدابير تهدف إلى دعم المواطنة في مواقف معينة من خالل  باإلضافة إلى الخدمات ا 

 . Iseeعتبات أو تصنيفات 

 بعض األمثلة:  
 • المهر المدرسي: وهو عالوات لشراء اللوازم المدرسية.  مطلوب من خالل بوابة منطقة لومباردي.  
مواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية ، والتي تقضي إما بقيمتها المنخفضة أو مباشرة  • المساهمة في اإليجار: وهي تدفع لل 

 عن طريق المتأخرات تجاه المؤجر. 
 • مكافأة اإلنفاق: وهي توفير التذاكر التي يقبلها المشغلون التجاريون في البلدية لشراء الضروريات األساسية.  
• اشتراكات دفع المرافق: وهي المكافئ البلدية لمكافآت المستخدم.  هي مساهمات تدفعها البلدية لدفع رسوم المرافق المخصصة لمن   

 يواجهون صعوبات. 
   

 أدوات أخرى لتقييم الدخل  
 اإلقرار الضريبي 
ليس األداة الوحيدة التي تستخدمها الكيانات والمؤسسات لتقييم الدخل.  في بعض   ISEEعلى الرغم من أنه اآلن األكثر انتشاًرا ، فإن  

ونموذج    730( يتم الوفاء بهذا الدور من خالل اإلقرار الضريبي )نموذج  INPSالحاالت )الجامعات الخاصة واإلعانات العائلية 

 الدخل(. 
   
ة إلى تقييم الدخل ، يمكن للمواطن استخدام اإلقرار الضريبي للحصول على تعويضات )اإليجار ، عبء األسرة ، المعاملة  باإلضاف  

 التكميلية للعمال المنزليين(.


