معلومات عن دخل المواطنة

يخضع دخل المواطنة ( )Reddito di Cittadinanzaللقانون رقم 26 .ويشكل خدمة مساعدة ،يتم توفيرها في حال وجود
اعتبارا من  6آذار\ مارس  ،2019أصبح باإلمكان تقديم طلبات للحصول على دخل
صعوبات اقتصادية كبيرة لمقدم الطلب.
ً
المواطنة.

√ كيفية تقديم الطلب
يمكن إرسال الطلب بمساعدة  CAFأو مراكز ال  patronatoأو من خالل نظام  SPIDالرقمي .على كل حال ،يجب تقديم الطلب
بشكل قانوني ،وأيضًا عن طريق إرساله عبر البريد اإللكتروني المعتمد ( )PECإلى المكتب الرئيسي والمكتب اإلقليمي لـ  INPSفي
مكان إقامة مقدم الطلب .يجب عليك إضافة نوع تصريح اإلقامة الذي تحمله يدويا ً .نوصي باالتصال بجمعيات الدفاع عن حقوق
األجانب.
نؤكد أن الطلب يتم تقديمه مجانًا.
تحذير! المتطلبات المشار إليها باستثناء تصريح اإلقامة ،والمعلومات ال ُمقدّمة هي على مسؤوليتك الخاصة ،لذلك يوصى بأقصى
قدر من االهتمام في استكمال الطلب.
اطلب المساعدة من الجمعيات المحلية أو المحامين الموثوق بهم!

√ من الذي يمكنه الحصول على دخل المواطنة؟
 .1المواطنون اإليطاليون ومواطني االتحاد األوروبي.
 .2مواطن من دولة ثالثة حاصل على تصريح إقامة طويلة األمد في االتحاد األوروبي (بطاقة إقامة).
 .3أفراد عائلة مواطن إيطالي أو مواطن من االتحاد األوروبي ،الذين يتمتعون بحق اإلقامة أو حق اإلقامة الدائمة.
 .4حاملي حق الحماية الفرعية أو صفة الالجئ (ال يوجد التزام بالتصديق على الدخل من خالل القنصلية ،لكن التصريح الذاتي
يكفي).
 .5ال يزال بإمكان حاملي تصريح اإلقامة من نوع آخر التقدم بطلب ،وفي حالة الرفض اتصل بجمعيات الدفاع عن حقوق األجانب
للطعن في هذا الحكم.
لتجنب حدوث األخطاء ،تحدث إلى الجمعيات في المنطقة التي تقطن فيها.

√ ما هي المتطلبات المطلوبة؟
 )1اإلقامة لمدة  10سنوات على األقل
 انتبه! يجب أن يكون المتقدم اإليطالي أو األجنبي مقي ًما في إيطاليا لمدة  10سنوات على األقل ،وآخرعامين إقامة مستمرة .إذالم يكن لديك هذا الشرط ،فل يمكنك التقدم بطلب للحصول على دخل المواطنة.
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 )2المتطلبات االقتصادية:
 ( ISEEدخل سنوي) صالح ال يتجاوز  9360.00يورو أصول عقارية (منازل ،أراضي) في إيطاليا والخارج ال تتجاوز  30ألف يورو األصول المنقولة (مثل الحسابات الجارية) بما ال يتجاوز:•  6000.00يورو لكل عائلة تتكون من شخص واحد
•  8000.00يورو لكل عائلة تتكون من فردين
•  10,000.00يورو لكل وحدة عائلية مكونة من ثالثة أفراد ،بزيادة قدرها  1,000يورو لكل طفل.
• رفع دخل األسرة من أقل من  6000.00إلى  9360.00إذا كان المنزل مستأجرا ً (إذا كان لديك منزل لإليجار ،يجب أن يكون
الدخل أقل من  9360.00يورو).
تنبيه :إذا تغير الدخل خلل فترة الحصول على دخل المواطنة فيجب اإلبلغ عنه خلل  30يو ًما! اتصل دائ ًما بالجمعيات المحلية أو
المحامين الموثوق بهم ،ألنه من السهل ارتكاب األخطاء! المتطلبات المشار إليها ليست لها بديل ،أي يجب أن يكون لديك دخل أقل
من  6000وتصريح إقامة وإقامة لمدة  10سنوات.

√ ما هي المدة التي تحصل فيها على دخل المواطنة؟
شهرا ويمكن تجديده بعد تعليقه لمدة شهر واحد .يتكون المبلغ المدفوع من:
يمنح دخل المواطنة لمدة 18
ً
• بحد أقصى  500.00يورو في الشهر لشخص واحد
• بحد أقصى  1,050.00يورو شهريًا ،في حالة وجود عائلة مكونة من أربعة أشخاص على األقل جميعهم بالغين ،أو خمسة
أشخاص على األقل إذا كان هناك أيضًا قاصر في العائلة.
يجب على المستفيدين من دخل المواطنة التوقيع على اتفاقية عمل مع مركز التوظيف ،والتي يتعهدون فيها بما يلي:
أ) جعل نفسك متا ًحا للتدريب على العمل
ب) البحث بشكل جدّي ونشط عن عمل
ج) الخضوع للمقابالت وقبول واحد على األقل من ثالثة عروض عمل تعتبر مناسبة (مناسبة للسيرة الذاتية).
باختصار :خلل األشهر الستة األولى من التمتع بالدخل ،يجب قبول عرض العمل في حدود  100كيلومتر من اإلقامة .بعد ستة
شهرا قد يغطي العرض كامل األراضي الوطنية .إذا كان هناك
كيلومترا .بعد 12
أشهر يجب قبول عروض العمل في حدود 250
ً
ً
قاصرون أو معاقون في األسرة ،فل توجد مثل هذه القيود .من أجل عدم ارتكاب األخطاء استشر الجمعيات المحلية أو المحامين
الموثوق بهم.

√ ماذا يحدث إذا كان الطلب خاطئ ًا؟
هناك عقوبات إذا قمت بتقديم معلومات خاطئة عن نفسك:
إذا أعلنت أنك أقمت في إيطاليا لمدة  10سنوات وأن هذا غير صحيح ،أو إذا أعلنت أن دخلك أقل من  6000.00يورو وهذا غير
صحيح ..إلخ .سيتم إلغاء طلبك واستعادة جميع المبالغ المستلمة وما يزيد عنها.
ينص قانون دخل المواطنة على قواعد جنائية محددة في حالة االنتهاكات ،بما في ذلك المادة  640مكرر  .cpتشدد عقوبة االحتيال
والتي تشمل من  2إلى  6سنوات من السجن.
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تحذير! تؤدي جريمة االحتيال المشدد إلى مشاكل في تجديد تصريح اإلقامة .والعقوبات األخرى ستكون ذات طبيعة إدارية  /عقابية
(المشار إليها في المادة  ،4الفقرتين  5و  ،11من القانون رقم  26بتاريخ  28آذار| مارس  )2019لمن ال يلتزم ببعض األحكام.
خاصةً في حالة عدم الحضور إلى مركز التوظيف وفي حالة عدم وجود سبب مبرر وغياب حتى فرد واحد فقط من أفراد األسرة
عن مركز التوظيف إذ يتم تطبيق العقوبات التالية:
أ) تعليق دخل المواطنة لمدة شهر واحد ،بعد أول عدم حضور  /غياب.
ب) تعليق شهرين من دخل المواطنة بعد عدم الحضور  /الغياب الثاني.
ج) تعليق دخل المواطنة بعد ثالث عدم حضور  /غياب.
أي ً
ضا في هذه الحالة اطلب المساعدة من الجمعيات في المنطقة التابع لها لتجنب الوقوع في األخطاء.
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