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 مسارات المواطنة 
  

 3 النموذج 
  
كجزء من   09.18.2021في مؤتمر الفيديو الذي عقد بتاريخ   ماتتيو مانيولي  تم تطوير هذا النموذج بناًء على ما قاله الدكتور  

 الدورة التدريبية التي يوفرها مشروع "التوجيه في الضباب" 
   
   

هي منظمات مساعدة اجتماعية غير ربحية ، أنشأتها وتديرها االتحادات القارية أو الجمعيات الوطنية للعمال.  إنهم   األبوة: 
 ير مزايا الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية. يتعاملون مع إدارة إجراءات توف

 إجراء الوصول إلى الخدمات التالية مجاني:  
 الدخل األساسي  -  
 ISEE ىيسأ -  

   
على الموقع اإللكتروني لوزارة العمل ، يتم سرد الخدمات التي قامت الوزارة ، بعد أن خفضت تمويلها للرعاة ، بإمكانية طلب   

.  الحد األقصى للمبلغ المنصوص عليه  الراعيينالرعاة للمطالبة بالدفع مقابل معالجة اإلجراء.  لذلك تم إبرام اتفاق بين الوزارة و 
 يورو.  24في االتفاقية هو 

   

 CAF( تقدم مراكز المساعدة الضريبية :CAF( المساعدة والمشورة في مجال الضرائب والمزايا االجتماعية )Isee   اإلقرار ،

 الضريبي(. 
 إجراء الوصول إلى الخدمات التالية مجاني:  
 الدخل األساسي  -  
   
   

 مزايا دعم الدخل  
 جائزة الميالد )المعروفة بمكافأة أمي الغد(  -  
 بدل الوالدة )المعروف بمكافأة الطفل(  -  
 مكافأة الحضانة  -  
)ما يسمى   2001/ 151من المرسوم االشتراعي رقم.    75عالوة األمومة للوظائف الالنمطية والمتقطعة المشار إليها في المادة   -  

 بعالوة األمومة الحكومية( 
 حركة العين السريعة  -دخل الطوارئ   -  
 بدالت المؤقتة البدالت العائلية وال -  
 جمهورية الكونغو الديمقراطية  - دخل المواطنة  -  
 بطالن مدني  -  
   

 (bonus mamma domaniجائزة الميالد ) 
)بغض النظر عن نشاط العمل( لميالد أو تبني قاصر.  ال توجد قيود على الدخل أو قيمة    INPSيورو تدفعها  800إنها مكافأة قدرها   

ISee  .أو غيرها مطلوبة.  ال يمكن إال أن تطلبها األم 

   
 يتم دفع المبلغ عند وقوع أحد األحداث التالية:  
 . إتمام الشهر السابع من الحمل. 1 

 حمل. . الوالدة ولو قبل بداية الشهر الثامن من ال2 

 ؛  184. التبني المحلي أو الدولي للقاصر ، بحكم أصبح نهائيًا بموجب القانون رقم.   3 

أو التنازل الدولي قبل التبني  1983/ 184، ل.    6، ج.   22. الحضانة الوطنية قبل التبني مرتبة بموجب مرسوم طبقًا للمادة   4 

 . 184/1983، ل.    34وفقًا للمادة   
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 حل واحد لكل حالة )حمل ، والدة ، وتبني ، أو حضانة( وفيما يتعلق بكل طفل يولد أو يتبنى أو يُؤتمن عليه.  تُمنح اإلعانة في  
   
، تُمنح   2017ديسمبر   12في السابق ، كان يلزم الحصول على تصريح إقامة طويل األجل ؛  بناًء على أمر محكمة ميالنو بتاريخ  

 انوني في إيطاليا. اإلعانة لجميع األمهات المقيمات بشكل ق
   
 الوصفة: سنة من والدة الطفل.  
   
 القضايا الحرجة:  
 من الضروري الحصول على شهادة طبية إلكترونية لتتمكن من تقديم الطلب قبل الوالدة )الورقة لم تعد صالحة( ؛  -  
 يجب طرح المزيد من األسئلة في حالة الوالدة بتوأم ؛ -  
 . INPSشهر السابع وإال لن تقبله يجب تقديم الطلب بعد نهاية ال -  

 

 (ebè Bonus Bبدل الوالدة )مكافأة الطفل
فصاعًدا.  يمكن لألب أيًضا أن يطلبها    2015للمواليد ، والتبني ، والحضانة السابقة للتبني التي تمت من عام  INPSهو بدل تمنحه  

 طالما أنه يعيش مع الطفل. 
 يتم تقديم اإلعانة حتى السنة األولى من عمر الطفل أو بعد عام واحد من دخول الطفل )في حالة التبني(.  
   
 : Iseeيختلف المبلغ حسب قيمة  

 يورو لألطفال بعد األول(  192يورو شهريًا ) 160يورو:  7000أقل من   -  

 يورو لألطفال بعد األول(  142يورو شهريًا )  120يورو:  40.000  7000 -  

 لألطفال بعد األول(  96يورو شهريًا ) 80(: Isee)أو غائب   40.000أكثر من   -  

   
 عن الطفل الثاني. ٪ 20هناك زيادة بنسبة   

   
 القضايا الحرجة:  
   ISEEيجب أن يكون الطفل المطلوب اإلعانة مدرًجا بالفعل في  -  

يوًما من الميالد أو الدخول إلى األسرة )في حالة التبني( ، فإنه يبدأ من ذلك التاريخ ، وإذا تم   90إذا تم تقديم الطلب في غضون   -  

 تقديم الطلب  تقديمه بعد ذلك ، فإنه يبدأ من شهر  
يوًما ، فسيحق له الحصول على متأخرات من سبتمبر إذا ، من   90مثال: إذا ولد الطفل في سبتمبر وتقدم الوالد بطلب في غضون   

 أشهر ، ولن يكون لديه متأخرات   3ناحية أخرى ، تقدم بطلب بعد مرور أكثر من  

 مطلوب  اإلقامة في إيطاليا للوالد الطالب والمعاشرة مع القاصر  -  
   
تتطلب تصريح إقامة   INPSأن األمر متروك لجميع األجانب الذين لديهم تصريح يسمح بالعمل )كانت  02/09/ 21في   CJEUأكدت  

 طويل األجل سابقًا(. 
   

  ido Nsilo Aonus Bمكافأة رياض األطفال 
 .  يمكن طلبها من أجل: INPSإنها مساهمة اقتصادية تقدمها  

 قة بالحضور لدور الحضانة العامة والخاصة المرخصة  دفع الرسوم المتعل -  
 إدخال أشكال الدعم في المنزل لصالح األطفال دون سن الثالثة الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة.  -  
   
  Inps 4768، تم تمديد المكافأة أيًضا لحاملي تصاريح اإلقامة )رسالة  2020نوفمبر  09بموجب قرار محكمة ميالنو بتاريخ  

 (.  في السابق ، كان يلزم الحصول على تصريح إقامة للمقيمين لفترة طويلة. 18.12.2020بتاريخ 

   
 : ISEE( وفقًا لـ  يختلف مبلغ المساهمة السنوية )المدفوعة في أحد عشر شهًرا  
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 يورو  3000يورو = المبلغ المستحق   25000القصر حتى   -  

 يورو  2.500يورو = المبلغ القابل للصرف  40.000يورو و  25.001القاصرون بين  -  

 يورو  1.500)أو الغائبون( = المبلغ المستحق الدفع    40.001القاصرون من   -  

   
يجب تقديم طلب الحصول على مساهمة لدفع رسوم الحضانة من قبل الوالد الذي يتحمل العبء ويجب أن يشير إلى المدفوعات   

 . 2021الشهرية المتعلقة بفترات الحضور إلى المدرسة ، بين يناير وديسمبر 

   
الطفل المطلوب الخدمة من أجله ويجب أن   يجب تقديم طلب المساعدة إلدخال أشكال الدعم المنزلي من قبل الوالد المتعايش مع 

يكون مصحوبًا بشهادة صادرة عن طبيب األطفال المختار ، والتي تعلن عن عام كامل عدم قدرة الطفل على الذهاب إلى الحضانة  
 بسبب مرض مزمن خطير. 

   
 يتم الدفع في حل واحد.  
   
 القضايا الحرجة:  
ًرا ألن المكافأة مرتبطة بفواتير الحضور واللجوء ، يجب إرفاق اإليصاالت المقابلة  إنها ليست ممارسة تنتهي لحظة إرسالها.  نظ 

 . 2022أبريل  1لدفع الرسوم بحلول نهاية الشهر المرجعي ، وعلى أي حال ، في موعد ال يتجاوز 

 
 يجب أن تحتوي اإليصاالت على: 

 اسم الحضانة ورقم ضريبة القيمة المضافة   -  
   قانون ضريبة القاصر -  
 الشهر المرجعي   -  
 تفاصيل الدفع أو إيصال الدفع   -  
 اسم الوالد الذي يتحمل تكلفة الرسم.  -  
تسمح لك بدمج الوثائق مع إيصال جديد يحتوي على جميع   INPSإذا كانت الفواتير المقدمة ال تحتوي على جميع هذه البيانات ، فإن  

أبريل   1،   2021ة على ذلك ، إذا لم يتم تقديم الفواتير بحلول الموعد النهائي )لعام البيانات المطلوبة ، وإال فلن تقوم بالدفع.  عالو

 ( ، فستفقد المساهمة المتعلقة باألشهر التي لم يتم إرفاق الفواتير الخاصة بها. 2022

   

 عالوة األمومة الحكومية  
 يورو في حالة القياس الكامل.  2.143.05مبلغ الشيك يساوي   

 أو حتى بحقيقة وجود وظيفة.  ISEEإنها خدمة غير مرتبطة بـ  

 إدراك األمومة العادية ألنهن ليس لديهن وظائف أو فقدوها. يتم استخدامه عادة من قبل األمهات الالئي ال يستطعن  
   
 متطلبات:  
 اإلقامة في إيطاليا -  
وبي ، إذا كان المواطنون من خارج االتحاد األوروبي يمتلكون تصريح  الجنسية اإليطالية أو الجنسية لدولة من دول االتحاد األور  -  

 إقامة طويل األجل من االتحاد األوروبي  
أشهر قبل الوالدة أو الدخول الفعلي للطفل في األسرة   9و   18أشهر من مساهمة األمومة في الفترة ما بين  3لديك ما ال يقل عن   -  

 في حالة التبني الوطني أو رعاية التبني السابقة للتبني أو في إيطاليا في حالة التبني الدولي. 
   
أشهر من   5يورو لمدة  2.143.05لديه وظيفة ويتلقى عالوة أمومة تقل عن  يمكن أيًضا طلب االختالف ، أي إذا كان الشخص  

 الوالدة ، فيمكنه التقدم بطلب للحصول على عالوة األمومة الحكومية لهذا الفارق. 
   
 ا. أشهر من والدة الطفل أو دخوله إلى األسرة ، وإال ال يمكن منح االستحقاق ألنه يعتبر مقررً  6يجب تقديم الطلب في غضون   

 ، من خالل اإلجراء عبر اإلنترنت.  INPSيجب تقديم الطلب إلى  
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، د.    2021لـ   3، و  2020أشهر لـ  5هو منفعة مصممة لدعم األشخاص الذين تركوا بدون دخل.  بعد   REM -دخل الطوارئ  

 مدفوعات شهرية إضافية )يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر( Sostegni bis 4قدم 

 يورو مع أفراد األسرة المعاقين(.  820يورو )  800يورو و  400المبلغ يتراوح بين  

   
 متطلبات:  
 اإلقامة في إيطاليا   -  
تكوين وحدة األسرة.  بالنسبة  ، أقل من عتبة مساوية لمبلغ ريم المستحق بناًء على  2021قيمة دخل األسرة ، بالرجوع إلى أبريل   -  

من اإليجار السنوي كما هو معلن   12للعائالت المقيمة في منازل مستأجرة ، يتم زيادة الحد المذكور أعاله بمقدار واحد على 

   ISEEألغراض 

أقل من عتبة  ( ، 2020ديسمبر  31)تم التحقق منها اعتباًرا من   2020قيمة األصول المنقولة للعائلة ، بالرجوع إلى عام  -  

يورو كحد أقصى.  تمت زيادة العتبة والسقف   20.000يورو لكل مكون بعد األول وحتى  5.000يورو ، زادت بمقدار  10.000

 يورو لكل مكون في حالة اإلعاقة الشديدة أو عدم االكتفاء الذاتي   5.000بمقدار 

 يورو.  15.000، في سياق الصالحية العادية أو الحالية ، أقل من  ISEEقيمة  -  

   
فحسب ، بل أيًضا دخل األسرة لوحدة األسرة بأكملها وليس   ISeeمن الضروري أال تأخذ في االعتبار قيمة  Remتنبيه: عند طلب  

 فقط أولئك الذين يطلبون الخدمة. 
 

 شيك واحد
صادي لجميع األسر التي لديها أطفال.   العالوة الشاملة الموحدة كإجراء اقت  2021أبريل   1الصادر في  46أقر القانون التمكيني رقم   

ولكن لم تتم المصادقة على المراسيم التنفيذية حتى اآلن.  لذلك يجب أن   21/7/1كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 

 . 2022يناير  1يدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 

   
 ، تنخفض قيمة الشيك.   I See، لذلك مع زيادة  Iseeإنه دعم لجميع العائالت التي لديها أطفال.  يرتبط مبلغ الشيك الفردي بقيمة  

 عاًما.  18عاًما على عكس العالوات العائلية التي يتم دفعها لألطفال حتى سن  21سيتم دفعها لجميع األطفال حتى سن  

( وبدالت األسرة ، وبدل الوالدة  ANFلخصومات الضريبية لألطفال المعالين ، وبدل وحدة األسرة )سيحل محل الخدمات التالية: ا 

 "مكافأة المواليد" ، جائزة الوالدة ، عالوة على العائالت التي لديها ثالثة أطفال قاصرين على األقل تمنحها البلديات ، إلخ. 
 نة. المكافأة الوحيدة التي ستبقى سارية هي مكافأة الحضا 
   
 م بما يلي:  31/ 21/12إلى   21/7/21قامت الحكومة خالل هذا الوضع المؤقت من   

 أطفال   3يورو للعائالت التي لديها  55يورو للعائالت التي لديها طفالن و   37.5بتكلفة إضافية قدرها  ANFتمديد  -  

 .ANFأدخلت العالوة المؤقتة لألطفال القصر ، لألسر التي ال يحق لها  -  

   

 (ANFالبدالت لوحدة األسرة ) 
 وضوعات التي تساهم في تدريبها هي: .  تشير الخدمة إلى وحدة األسرة.  الم31.12.2021تم تمديدها حتى  

 مقدم الطلب  - 
 الزوج )غير منفصل قانونيًا وفعليًا(  - 
 المتحدة المدنية - 
 معدات األطفال والقصر والمعوقين - 
 اخوة اخوات - 
 األحفاد القصر أو غير القادرين )حتى لو لم يكن مؤتمنًا رسميًا ولكنهم يعيشون في الواقع معتمدين على الجد(  - 
 نواة أحادية الوالد تتكون من شخص واحد في حالة اليتيم القاصر أو العاجز مع معاش الورثة - 
أطفال   4عاًما إذا كان الطالب أو المتقدمون في العمل إذا كان في العائلة   21و  18األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  - 

 عاًما( 26على األقل أو ما يعادلها )أقل من 
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 متطلبات الدخل:  
يستحق البدل في حالة عدم تجاوز دخل األسرة لحدود الدخل التي يحددها القانون.  توجد جداول مختلفة وفقًا للحاالت المختلفة:   

وحدة عائلية بدون أطفال قاصرين ، وحدة عائلية مع أطفال قاصرين ، وحدة عائلية مع والد واحد فقط وطفل قاصر ، وحدة عائلية  
 احد لذلك فقط القصر أو البالغين العاجزين.لوالد و

   
الشرط اآلخر يتعلق بدخل األسرة.  يجب أن يُستمد إجمالي الدخل المكتسب من قبل األفراد في السنة التقويمية التي تسبق األول من   

 ٪ من إجمالي الدخل. 70يوليو من كل عام من التوظيف بما ال يقل عن  

   
، ولم يكن يعمل من قبل ، فسيتم استخدام دخل العام السابق لغرض حساب الدخل.  إذا   2021يوليو  1  مثال: إذا بدأ عامل العمل في 

كان العامل ال يعمل وال يمتلك حتى أي مباٍن )ما يسمى بالسكن الرئيسي( ، فقد يحق له الحصول على مخصصات عائلية ألن دخل  
 هو صفر.  2020

  300يعمل ، وال أحد من عائلته ، ولكنه يمتلك عقاًرا )سكنًا رئيسيًا( حتى مع دخل مساحي أما إذا كان العامل في العام السابق ال  

٪ ال تأتي من  70يورو ،   300، في هذا القضية تساوي   2020يورو ، فلن يحق له الحصول على مخصصات عائلية بسبب دخل 

 عمل الموظف ولكنها كلها من المباني ، حتى لو كان المبلغ منخفًضا. 
   
 من العام التالي.  30/06إلى   07/ 01م دفع المخصصات العائلية من يت  

   
 يساهم ما يلي في تكوين دخل األسرة:  
 )صافي اشتراكات الضمان االجتماعي(   Irpefالدخل الخاضع لـ  -  

 المسكن.  -  
 الدخل الناتج في الخارج   -  
 الدخل مع ضرائب منفصلة )باستثناء مكافأة نهاية الخدمة(   -  
،   btp، و  bot، و   cctيورو في السنة( مثل الفائدة على   1032.92الدخل معفى من الضرائب )فقط إذا كان أكثر من   -  

 والمعاشات االجتماعية ، والعجز المدني.
   
 الدخل غير شامل:  
  - Inail  .المعاشات 

 معاشات الحرب   -  
 بدل المرافقة والتواصل والحضور   -  
 ، عن األضرار الناجمة عن التطعيمات وعمليات نقل الدم ومشتقاته ؛  92/ 210التعويض المنصوص عليه في القانون  -  

 الزيادات االجتماعية.  -  
 مكافأة الوالدة )ما يسمى مكافأة األم(   -  
 عالوة الوالدة )ما يسمى بمكافأة الطفل(.  -  
 

 سؤالالعرض وال
للتقدم بطلب للحصول على إعانات عائلية ، يكفي أن تكون مقيًما في إيطاليا ، وبالتالي يحتاج العمال األجانب فقط إلى الحصول على   

 تصريح إقامة. 
   
كان يجب تقديم الطلب إلى صاحب   2019/ 03/ 31من األمور الهامة فيما يتعلق بالبدالت العائلية ، في حالة الموظفين ، أنه حتى  

مل.  لذلك ، حتى لو لم يعد العامل موظفًا في الشركة التي عمل بها ولكن في تلك الفترة التي طلب خاللها البدل الذي كان يعمل  الع
 في تلك الشركة ، كان عليه تقديم الطلب الورقي إلى صاحب العمل ودفع صاحب العمل األسرة البدالت في قسيمة الراتب. 

   
 .INPSتقديم الطلب عبر اإلنترنت على موقع  04/2019/ 01فين اعتباًرا من بدالً من ذلك ، يجب على الموظ 

تحققت من أن الشركات كانت مخطئة عدة مرات في   INPSدائًما ما يكون صاحب العمل هو الذي يدفع المخصصات العائلية ، لكن  

 الشيكات ، فقد غيروا إجراءات إعادة التوجيه. قد تم بعد أن دفعت الشركة  INPSدفع العالوات العائلية وبما أن الشيك الذي أجرته 
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هي التي تدفع   INPSمع الشركة ، من خالل درج الشركة ، بمقدار الشيكات التي يجب دفعها للعامل.  ليست  INPSتتواصل  

 فقط بإبالغ المبلغ الذي يتعين دفعه إلى صاحب العمل ، حتى لو لم يعد العامل موظفًا.  INPSالشيكات ، حيث تقوم 

   
، فهو اآلن عاطل عن العمل أو قام بتغيير الشركة إذا كان   31.12.2020إلى   2020يناير  1مثال: إذا عمل شخص في شركة من  

، ومن يدفع هو الشركة التي كان العامل يعمل فيها الفترة التي يتم فيها   2020عليه التقدم بطلب للحصول على إعانات عائلية لعام  

 طلب المخصصات العائلية. 
   
 إلكترونيًا: INPSالفئات التالية تواصل تقديم الطلب إلى  

 عمال محليون -  
 . G.Sأعضاء   -  

 عمال زراعيون -  
 عاطل عن العمل / التنقل.  -  
   

 دفع 
 الشيك مدفوع:  
مباشرة في قسيمة الراتب ، إلى الموظفين )حتى إذا تم تقديم الطلب بعد إنهاء العقد ، في   INPSمن صاحب العمل ، نيابة عن  -  

 سنوات(.  5غضون فترة التقادم البالغة 

 في حالة:  INPSمن  -  

 أو عمال المنازل  
 . G.Sأو مسجلة لدى   

 o  عمال الزراعة 

 o  التنقل / دس 

 

 تفويض 
 مشكلة طلب الترخيص تخص كل العائالت التي ال تتكون من والدين وطفل واحد أو أكثر.  
في حالة األزواج المنفصلين أو المطلقين أو حتى المتعايشين ، فإن وحدة األسرة ألغراض اإلعانات العائلية ليست هي نفس الوحدة   

 األسرية الناتجة عن الحالة األسرية. 
 إلكترونيًا في حالة ضرورة تضمينه في وحدة العائلة:  INPSول على إذن إلى لذلك يجب تقديم طلب للحص 

 األبناء وما يعادلهم من أزواج منفصلين أو مطلقين   -  
 األبناء الطبيعيون لهم أو للزوج المعترف بهم من كال الوالدين -  
 باقي على قيد الحياة اإلخوة واألخوات واألحفاد األيتام لكال الوالدين الذين ال يستحقون معاش ال -  
 األحفاد في خط مستقيم على نفقة الجد  -  
 أفراد األسرة المقيمين في الخارج ، أو من مواطن إيطالي أو مواطن في االتحاد األوروبي أو من دولة منتسبة -  
 سنة طالما أنهم جزء من نواة كبيرة.  21و   18األبناء ومن في حكمهم ، الطالب أو المتدربون ، بين  -  

   
: اآلباء الذين يعيشون معًا ، غير متزوجين ، ولديهم طفل ، سيظهر الثالثة جميعًا حالة األسرة ألنهم يعيشون معًا ولكن  مثال 

ألغراض اإلعانات العائلية ، تتكون النواة من أحد الوالدين الذي يتقدم بطلب للحصول على إعانات األسرة والطفل من أجل من هم  
الوالد اآلخر غير متزوج ، فهو ليس جزًءا من النواة ألغراض اإلعانات العائلية.  في الواقع ، في هذه الحالة ،  مطلوب منهم.  بما أن 

للحصول على إذن.  نفس الوضع في حالة الوالدين   INPSيجب على الوالد الذي يريد الحصول على مخصصات عائلية التقدم إلى 

 ا األجداد. المنفصلين أو المطلقين.  وهذا أيضا إذا طلبه
   

 أفراد األسرة المقيمين بالخارج  
مواطنًا إيطاليًا أو مواطنًا من إحدى دول االتحاد األوروبي ، فإن فرد العائلة ، حتى لو كان   ANFعندما يكون المتقدم للحصول على   

 مقيًما في الخارج ، يكون دائًما جزًءا من وحدة األسرة )دون المساس بالحاجة إلى طلب التفويض(. 
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في حالة رغبة مواطن من االتحاد األوروبي في الحصول على مخصصات عائلية ، يجب عليه التقدم بطلب للحصول على إذن من   

INPS ينص التشريع أيًضا على أنه من الضروري التحقق من المبلغ الذي يتقاضاه المواطن األوروبي في بلده األصلي وسيتعين  .

 اه بناًء على جداولهم الخاصة. على إيطاليا دفع أي فرق يجب أن ير
   
يورو ،   20مثال: مواطن روماني يعمل في إيطاليا مع أطفال يقيمون في رومانيا.  إذا حصل في رومانيا ، وفقًا لتشريعاتهم ، على  

 . 80وفي إيطاليا سيحصل على  

   
ال ينتمي إلى االتحاد األوروبي.  في هذه الحالة   تنشأ المشكلة عندما يكون لمواطن من خارج االتحاد األوروبي أطفااًل يقيمون في بلد 

 ، يتعين على المواطن من خارج االتحاد األوروبي التقدم بطلب للحصول على إعانات عائلية: 
 يجب أن يكون مواطنًا في دولة أجنبية تعترف بالمزايا األسرية لإليطاليين المقيمين في أراضيها )شرط المعاملة بالمثل( ؛  -  
 يجب أن يكون مواطنًا لدولة أجنبية نصت على اتفاقية دولية بشأن معاملة األسرة.  -  
 

 قائمة الدول التي لديها اتفاقيات: 
الرأس األخضر ، البوسنة والهرسك ، مقدونيا ، يوغوسالفيا السابقة ، ليختنشتاين ، إمارة موناكو ، سان مارينو ، سويسرا ، تونس   

 ما يتعلق بالمتقاعدين: أستراليا وكندا )وكيبيك( والنرويج والواليات المتحدة وأوروغواي. أطفال( ؛  في  4)بحد أقصى 

   
ال يمكن للمواطنين من خارج االتحاد األوروبي في إيطاليا والذين لديهم أفراد عائالت يقيمون في الخارج وال يندرجون في الفئتين  

 الواقع من التمييز.  وبالتالي يعانون في ANFالمذكورتين أعاله التقدم من 

( بأن جميع األجانب الذين لديهم تصريح طويل  25.11.2020طلباتهم على الرغم من حكم محكمة العدل األوروبية )   INPSترفض  

 األجل أو تصريح عمل واحد لهم الحق في الحصول على متأخرات ألفراد األسرة المقيمين في الخارج. 
من قبل ، كان اإلجراء على الورق ، واآلن أصبح عن بعد.  في وقت إرسال الطلب ، يُطلب    تبدأ المشاكل مباشرة من تقديم الطلب.  

رمز الضريبة ألفراد األسرة.  عندما يرغب شخص ما في طلب مخصصات لنفسه أو ألحد أفراد أسرته ، يجب أن يكون لديه قانون  
يتمكن من الحصول على التليف الكيسي.  لذلك ال يمكن إرسال  الضرائب.  ولكن إذا كان أحد أفراد األسرة مقيًما في الخارج ، فلن 

 الطلب.  ال يمكن القيام بذلك إال عندما يكون األقارب مقيمين في إيطاليا ولديهم تليف المثانة. 
   

 شيك مؤقت 
ا ليس البدل  . يجب توضيح أن هذ2021ديسمبر   31وحتى  2021يوليو  1إنه إجراء انتقالي للقصر ساري المفعول اعتباًرا من   

 لمرة واحدة ألن الناس غالبًا ما يميلون إلى الخلط بين المزايا. 
 وهي موجهة لجميع العائالت التي ال تستحق المخصصات العائلية.  
٪ من دخل الموظف بما يتناسب مع  70كما يتم تضمين األسر التي تتجاوز حد الدخل للعالوات العائلية أو التي ال تصل إلى شرط  

 دخل. إجمالي ال
   
 : متطلبات  
أن يكون مواطنًا إيطاليًا أو عضًوا في االتحاد األوروبي ، أو أحد أفراد عائلته ، أو صاحب حق اإلقامة أو الحق في اإلقامة الدائمة   -  

، أو مواطنًا في دولة ال تنتمي إلى االتحاد األوروبي في حوزة االتحاد األوروبي تصريح إقامة للمقيمين لفترات طويلة أو تصاريح  
 غراض العمل أو البحث لمدة ستة أشهر على األقل  اإلقامة أل

 "أن تخضع لدفع ضريبة الدخل في إيطاليا"   -  
 أن يكون مقيًما ومقيًما في إيطاليا ولديه أطفال معالون )ضريبة( حتى سن الثامنة عشرة   -  
ون حاماًل لعقد عمل مفتوح المدة أو محدد  أن تكون مقيًما في إيطاليا لمدة عامين على األقل ، حتى لو لم تكن مستمرة ، أو أن تك -  

 المدة لمدة ستة أشهر على األقل  
 يورو  50000أقل من   Iseeلها قيمة  -  

 o  أقل من قيمةIsee  يورو لكل طفل في حالة األسر   167.5يورو ، تكون المبالغ مستحقة بالكامل ، أي ما يعادل   7000البالغة

 يورو( مع األطفال المعوقين(   50يورو لكل طفل في حالة العائالت الكبيرة )زيادة   217.8التي لديها طفل أو طفالن ، أو  

 o  بالنسبة لقيمISEE  يورو من قيمة  50،000صفر فوق  المبلغ إلى  األعلى ، ينخفضISEE . 

   



8 

 

 
 
Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia 

 
يتم دفعه من   30.09، يتم دفعه مع المتأخرات من األول من يوليو ، إذا تم طلبه بعد  30.09إذا تم طلب الشيك المؤقت بحلول   

 الشهر الذي تم طلبه فيه. 
 

 ( RDCدخل المواطنة )
، في النظام القانوني اإليطالي بموجب   2019ا ، بدًءا من أبريل دخل المواطنة هو سياسة عمل نشطة وأداة لمكافحة الفقر تم تقديمه 

 . 26القانون رقم.  

   
 عائلة  
  Rdcوهو التطبيق الذي يُطلب من خالله طلب  DSUتتكون وحدة عائلة مقدم الطلب من أعضاء عائلة السجل في تاريخ تقديم  

 ( بالمواصفات اإلضافية التالية: DPCM 159/2013  3)المادة  

 الزوجان في نفس الوحدة األسرية حتى بعد االنفصال أو الطالق ، إذا استمروا في اإلقامة في نفس المنزل ؛  يظل  -  
عاًما ، يعتمد مالياً على الوالدين أنفسهم ، إذا كانوا غير متزوجين   26الطفل البالغ الذي ال يتعايش مع والديهم ، إذا كان أقل من   -  

 من وحدة عائلة الوالدين. وليس لديهم أطفال ، يكون جزًءا 
   

 المتطلبات )البيانات الشخصية ، األصول ، الدخل( 
يجب أن يحمل مقدم الطلب الجنسية اإليطالية أو جنسية دول االتحاد األوروبي ، أو يحمل نظام التوزيع العام من االتحاد   -  

 ي الجنسية  األوروبي للمقيمين على المدى الطويل أو الحماية الدولية أو األشخاص عديم
 سنوات على األقل وقت تقديم الطلب ، والتي استمرت آخر عامين منها   10يجب أن يكون مقدم الطلب مقيًما لمدة  -  

   9360أقل من €  Iseeيجب أن تكون قيمة  -  

 يورو )دون التفكير في المنزل(   30.000يجب أن تكون قيمة العقار أقل من  -  

 يجب أال تتجاوز قيمة األصول المنقولة:  -  
 يورو لفرد واحد من العائلة  6000   

 يورو ألفراد األسرة  8000   

 يورو لكل طفل بدًءا من الطفل الثالث ؛  1،000يورو لثالثة أفراد أو أكثر من األسرة ، تمت زيادتها بمقدار  10،000   

يورو لمعاش المواطنة( في   7560يورو لمن يعيشون في إيجار( )  9360يورو )  6000يجب أن تكون قيمة دخل األسرة أقل من  -  

 . Rdcقياس التكافؤ ألغراض  السنة ؛  يتم ضرب هذا الحد بالمعامل المقابل لم

   
يورو لكل فرد يعاني   7500يورو لكل فرد في حالة إعاقة و    5000* تمت زيادة الحد األقصى للدخل من األصول المنقولة بمقدار  

 من إعاقة شديدة أو ال يتمتع باالكتفاء الذاتي ، موجود في وحدة األسرة. 
   

 مقياس التكافؤ  
 النحو التالي:  يتم تحديد مقياس المعادلة على  
 ألول فرد من األسرة  1المعامل   -  

 عاًما   18لكل فرد إضافي من أفراد األسرة أكبر من   0.4+  -  

 عاًما   18لكل فرد إضافي في األسرة أكبر من   0.2+  -  

 بدون األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة  2.1بحد أقصى  -  

 ر المكتفية ذاتيًاكحد أقصى مع األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة أو غي  2.2 -  

   

 استخدام السلع المعمرة  
، ال يجب أن يكون أي فرد من أفراد األسرة هو المالك بأي صفة أو أن يكون لديه توافر كامل للمركبات   Rdcبالنسبة للحق في  -  

 سم مكعب.   1600 ذات المحركات المسجلة في األشهر الستة السابقة للطلب ، أو المركبات ذات المحركات التي تزيد سعتها عن

سم مكعب مسجلة في السنتين السابقتين لطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية )باستثناء   250المركبات ذات المحركات<  -   

 المركبات ذات المحركات أو المركبات ذات المحركات ذات االمتيازات الضريبية للمعاقين(  
 أخيًرا ، ال يجب أن يمتلك أي فرد من أفراد األسرة السفن أو قوارب الميناء أو أن يكون متوفًرا بشكل كامل.  -  
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 ونشاط العمل NASpIالتوافق مع  
 وبدالت دعم الدخل األخرى في حالة البطالة غير الطوعية ؛  NASPIمع تصور  RDCيتوافق  -  

يًضا مع أداء عمل واحد أو أكثر من أفراد وحدة األسرة )مع مراعاة الحفاظ على المتطلبات  متوافق أ Rdcباإلضافة إلى ذلك ، فإن   -  

التي شوهدت حتى اآلن(.  في حالة تلقي دخل المواطنة ويجب على أحد أفراد األسرة أن يبدأ نشاًطا كموظف أو صاحب عمل خاص  
 . Rdc comجراء االتصال يوًما من بدء النشاط.  يسمى إ 30في غضون  INPS، يجب عليه إخطار 

 

 قياس ومدة المنفعة االقتصادية 
حصة أ( ومساهمة في   INPSعلى أساس سنوي من خالل مجموع مكون لتكملة دخل األسرة )ما تسميه  Rdcيتم إعطاء مبلغ  

 اإليجار أو الرهن العقاري )الحصة ب(. 
   
 كيف يتم حساب الحصة أ:  
 يورو في معامل مقياس التكافؤ )كما هو محدد أعاله(.  6000يدمج دخل األسرة حتى الحد األقصى الذي تم الحصول عليه بضرب   

   
 كيف يتم حساب الحصة ب:  
يورو في السنة   3360( بحد أقصى  Iseeفي حالة الوحدة األسرية المستأجرة ، يساوي مبلغ اإليجار )كما هو مذكور ألغراض  

 شهريًا(.  يورو  280)

 يورو شهريًا(.  150يورو سنويًا ) 1800في حالة الرهن العقاري )لإلنشاءات الحادة أو لبناء منزل( ، يكون الحد األقصى لالستفادة   

   
يورو سنويًا )مضروبًا في معامل مقياس التكافؤ المقابل(   9360لذلك ال يمكن أن تتجاوز اإلعانة بأي حال من األحوال حًدا قدره   

يورو شهريًا هي الحد األدنى للمبلغ المعترف به(.  لذلك ، إذا كان يجب أن ينتج بعد  40يورو سنويًا )وبالتالي فإن  480تقل عن وال 

 . Rdcيورو شهريًا من  40يورو شهريًا ، فال يزال هناك ضمان بحد أدنى    40أقل من  Rdcالحساب مبلغًا من 

تزويد الغاز الطبيعي الممنوحة لألسر المحرومة اقتصاديًا )ما يسمى "مكافأة الكهرباء" و  تمتد المزايا المتعلقة بتعريفة الكهرباء و 
 . Rdc"مكافأة الغاز"( إلى المستفيدين من 

   
 . 1.8ومقياس معادلة يبلغ   Rdcقاصرين لديهم متطلبات الوصول إلى   2: وحدة عائلية تتكون من شخصين بالغين و مثال 

يورو.  هذه النواة لها الحق في   5300األسرة في منزلها دون دفع رهن عقاري ، ويبلغ دخلها   الحالة األولى: تسكن وحدة  -  

 ، ودخل األسرة.  SEيورو ، مضروبة في  6000المشاركة "أ" فقط ، محسوبة على أنها الفرق بين عتبة 

 FEE A [(6000 x 1.8) - 5300] = 5500   يورو شهريًا.  458يورو سنويًا ، أي ما يعادل 

   
يورو.  باإلضافة إلى   5300يورو ولديها دخل قدره   8000الحالة الثانية: تعيش وحدة األسرة في منزلها بقرض سنوي قدره   -  

يورو الذي   1800الحصة "أ" ، يحق لهذه النواة أيًضا الحصول على الحصة "ب" ، والتي تم تخفيضها إلى الحد األقصى البالغ 

 ينص عليه القانون للقرض. 
 FEE A = 5500  يورو شهريًا  458يورو سنويًا ، أي ما يعادل 

 FEE B = 1800  يورو شهريًا  150يورو سنويًا ، أي ما يعادل 

 يورو شهريًا 608يورو في السنة ، أي ما يعادل  7300المجموع =  

   
 يورو.  12000يورو ودخل عائلي يبلغ   4000الحالة الثالثة: تعيش النواة في منزل مستأجر بإيجار سنوي  -  

 ( ، ولكن فقط حصة "ب". x 1.8 6000يورو )  10800ال يحق لهذه النواة المشاركة في "أ" حيث يتجاوز الدخل  

 QUOTA B = 3360  يورو شهريًا.  280يورو سنويًا )الحد األقصى للمبلغ المعترف به( ، يساوي 

   
شهًرا يمكن    18.  في نهاية Rdcم توفيره من خالل بطاقة شهًرا.  يت  18تبدأ الميزة من الشهر التالي لتقديم الطلب وتمنح لمدة   

 تجديده عن طريق إعادة تقديم الطلب وبعد تعليق لمدة شهر واحد. 
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يورو للفرد   100.00بالسحب النقدي في حدود شهرية ال تتجاوز   Rdcباإلضافة إلى تلبية متطلبات بطاقة الشراء ، تسمح بطاقة  

الواحد ، مضروبة في مقياس المعادلة ؛  وكذلك ، في حالة اإلضافات على اإليجار ، إجراء تحويل شهري لصالح المؤجر أو الرهن  
 العقاري. 

   
 القضايا الحرجة  
 م توفر الشخص ، يتم تعليق الخدمة. أكبر أهمية تتعلق بعدم توافر الناس.  إذا أعلنت البلدية عد 
من المستحسن أن تقترح على الناس ، وخاصة األجانب ولكن ليس فقط ، التحقق بشكل دوري من صيانة المسكن ألنه من المهم أن   

 (. االعاقةتكون قادًرا على االستفادة من المزايا االجتماعية )
 

 ( واتفاقية العملDIDإعالن التوفر الفوري )
( من قبل أفراد األسرة البالغين ، وكذلك االنضمام إلى مسار شخصي  DIDلمنفعة مشروط بإعالن التوفر الفوري للعمل ) إن صرف ا 

من المرافقة إلى التنسيب في العمل واالندماج االجتماعي الذي يشمل أنشطة الخدمة. إعادة التدريب المهني ، وإتمام الدراسات ،  
 تها الدوائر المختصة بهدف دخول سوق العمل واالندماج االجتماعي. وكذلك االلتزامات األخرى التي حدد

   
يتعين على جميع أفراد وحدة األسرة الذين لم يتم توظيفهم بالفعل والذين ال يحضرون دورات دراسية وتدريبية منتظمة االمتثال لهذه   

 االلتزامات )اضطراب الشخصية االنفصامية واتفاقية العمل(. 
   
عاًما ؛  المكونات ذات   65: أصحاب معاشات المواطنين أو أصحاب المعاشات المباشرة أو الذين تزيد أعمارهم عن  يستثنى ما يلي 

 (. 99/ 68اإلعاقة كما تم تعريفها لإليداع اإلجباري )قانون  

   
 ومع ذلك ، يمكن للمعاقين طلب المشاركة التطوعية في مسار التوظيف الشخصي.  
أو األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة أو عدم   3: أفراد األسرة مع مقدمي الرعاية )لألطفال دون سن  يمكن أيًضا استبعاد ما يلي 

للعاملين لحسابهم   4800للموظفين أو  8000االكتفاء الذاتي( ؛  العمال الذين يقومون بأنشطة منخفضة الكثافة )دخل أقل من  

 دة. الخاص(.  أي حاالت أخرى حددها مؤتمر منطقة الوالية الموح
   
 . ANPALيوًما.  من االعتراف بالفائدة من خالل نظام المعلومات   30في غضون  DIDيجب إرجاع   

   

 الصالحية المدنية العجز 
شرط المساهمة غير مطلوب في حالة العجز المدني.  تمنح لجميع من يعانون من مشاكل صحية ولديهم دخل أقل من الحدود   

 المحددة. 
   
 هذه هي جميع الفوائد التي تندرج في مجال العجز المدني ، وتنقسم إلى:  
 األداء االقتصادي  -  
 الفوائد غير االقتصادية  -  
   
 األداء االقتصادي  
 لالستفادة من هذه الخدمة ، يكفي الحصول على تصريح إقامة:  
 شيك شهري.  -  
 راتب تقاعد  -  
 بدل حضور شهري   -  
 بدل حضور.  -  
   
 الفوائد غير االقتصادية:  
 التنسيب الوظيفي )مثل التوظيف كفئة محمية(   -  
 ، األطراف الصناعية ...(  الرعاية الصحية )اإلعفاءات من التذاكر ، المساعدات  -  
 إعاقة.  -  
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 الشيك الشهري:  
 )يزداد العمر بالنسبة للعالوة االجتماعية( ؛   2021سنة لعام   67و    18العمر بين  -  

 لصقها للعمل   -  
 ٪  74عجز أكبر من  -  

 يورو.  4931.29)دخل أفراد األسرة اآلخرين ال يساهم(:   2021الضرورة االقتصادية: الدخل الشخصي   -  

   
 راتب تقاعد:  
 سنة   67و    18العمر بين  -  

 ٪  100إعاقة بنسبة   -  

 (. 16982.49:  2021الحاجة االقتصادية )دخل منخفض  -  

   
 بدل حضور شهري:  
   18األطفال دون سن  -  

 ار تقرير عن اإلعاقة ولكن يتم التعرف فقط على الصعوبات المستمرة في أداء المهام والوظائف العمرية ؛ ال يتم إصد -  
 الحضور في المعاهد ومراكز التأهيل… -  
 حالة الحاجة االقتصادية )حد يساوي المخصص الشهري(.  -  
   
 بدل مرافقة:  
 األشخاص العاجزون تماًما وهم:  -  
 أو في استحالة المشي دون مساعدة رفيق دائم  
 أو الذين يحتاجون إلى مساعدة مستمرة لعدم قدرتهم على أداء أعمال الحياة اليومية.  
 ال يتم قبولهم مجانا.  -  
 

ب أن تكون إلكترونية ويجب طلبها من الطبيب  بالنسبة للعجز المدني ، فإن المستند الوحيد المطلوب هو الشهادة الطبية ، والتي يج 
يوًما ، يمكن تقديم الطلب من خالل رعاية ، وسيتم استدعاء الشخص للخضوع   90يوًما.  في غضون  90المعالج.  إنها صالحة لمدة 

ية )بما في ذلك  بفحص الحالة الطب  ASL(.  عند إجراء الزيارة ، يقوم INPS)الذي يقوم بالزيارات نيابة عن  ASLلفحص طبي في 

يوًما للرد.  بمجرد التحقق من صحة   INPS 60للموافقة عليه.  لدى  INPSالمتطلبات اإلدارية( ، وإعداد التقرير وإرساله إلى 

 . INPSالتقرير ، يتم إرساله إلى الشخص المعني وإذا كان يحق له الحصول على الخدمة االقتصادية ، يتم دفعها من قبل 

   
 البصري  العمى  
 يعتبر المكفوفون المدنيون المطلقون مكفوفين تماًما ، أو مجرد إدراك للضوء أو حركة اليد.  
   
٪  10األشخاص الذين لديهم بقايا بصرية ال تتجاوز إجمالي واحد على عشرين في كلتا العينين أو بقايا محيط مجهر أقل من   

 يعتبرون مكفوفين جزئيًا.
   
 عاقات البصرية الطفيفة ضمن اإلعاقات المدنية ، وبالتالي تكون على أساس النسبة المئوية. من ناحية أخرى ، يمكن إدراج اإل  
   
 الخدمات ذات الصلة:  
 عالوة على ستة وعشرين من المكفوفين )غير مرتبطة بالدخل(   -  
 معاش للمكفوفين الجزئيين )متعلق بالدخل(   -  
 معاش المكفوفين المطلق )مرتبط بالدخل(   -  
 رافقة للمكفوفين المطلق )غير مرتبط بالدخل(. بدل م -  
   
 الصم البكم  



12 

 

 
 
Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia 

 
عاًما(   12يعتبر الشخص المصاب بضعف السمع الحسي الذي يعاني من صمم خلقي أو مكتسب خالل سن النمو )في غضون  

على سبب الحرب أو العمل   والذي منعه من تعلم لغة منطوقة عادية ، أصًما أبكًما ، بشرط أال يكون الصمم حصريًا نفسانيًا أو يعتمد
 أو الخدمة. 

   
 الفوائد ذات الصلة هي:  
 يُمنح بدل االتصال مدى الحياة ، وال يرتبط بالدخل   -  
المعاش مرتبط بالدخل ، وعادة إذا تم تعيين شخص أصم أبكم من قبل شركة ، يتم تعليق المعاش التقاعدي.  ولكن إذا كان ال يعمل   -  

 ودخله أقل من الحد الذي يحق له الحصول على معاش تقاعدي. 
   
 مزايا الرفاه غير االقتصادي  
 ٪ على األقل  34اعتراف بإعاقة بنسبة  تعويض األطراف االصطناعية والمساعدات إذا كان لديك  -  

 ٪ فما فوق 46التنسيب اإلجباري إذا كان لديك اعتراف باإلعاقة من   -  

 ٪ اعتراف باإلعاقة  67إعفاء من تذكرة إذا كان لديك   -  

 اإلعاقة والعروض ذات الصلة.  -  


