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ISEE
كتيب المعلومات

تم إنشاء سلسلة من التوجيهات اإلرشادية والمعلومات للمواطنين من خارج االتحاد األوروبي
من قبل بلدية فلورنسا بهدف السماح لمعرفة متعمقة لنظام الخدمات اإليطالي  ،وبالخصوص
اإلطالع على مواضيع معينة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعائالت المهاجرة مثل  ، ISEEوسير
عمل محكمة األحداث.
تم تمويل الكتيبات اإلرشادية جزئيًا من قبل االتحاد األوروبي  ،والجزء األخر من قبل الدولة
اإليطالية لتلبية احتياجات المهاجر ،الذي يجب عليه أن يوجه نفسه في عالم يمكن أن يكون بعيدًا
جدًا ومختلفًا عن العالم الذي أتى منه  ،لكن يمكن أن تكون مفيدة أيضا للمواطنين اإليطاليين.
يهدف مشروع  )FAMI EUlIM (2702إلى تحسين نظام الخدمات االجتماعية والصحية
وتكييفه مع وجود العديد من مواطني الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي وتمكينهم من
االستفادة الكاملة منه.

ماهو  ISEEمؤشر معادل للوضع االقتصادي ) ؟ (
إنها وثيقة التي تشهد وتقيس الوضع االقتصادي للعائالت ،وتحتوي على:

بيانات شخصية
عن الدخل
عن األمالك.

البيانات الشخصية ،تشير إلى االسم واللقب،
تاريخ الميالد ،الرقم الضريبي ،عنوان السكن

الدخل السنوي .كالدخل من العمل الوظيفي
( ) Reddito da lavoroاو الدخل من
العمل الحر .autonomo) (Reddito

ممتلكات ،كامتالك بيت للسكن وأرصدة
الحسابات الجارية وغيرها

ISEE

في المغرب :

في المغرب :
ال توجد وثيقة تثبت الوضعية االقتصادية لألسرواألفراد للحصول على اإلعانات االجتماعية
واالقتصادية كما هو الشأن في ايطاليا (. )ISEE
لكن الدولة تقدم بعض المساعدات االجتماعية عن طريق خلقها العديد من أشكال الدعم المالي
والحماية االجتماعية  ،لذلك تم خلق ما يسمى بشهادة االحتياج التي تثبت الوضعية االقتصادية
لبعض الفئات الفقيرة من المجتمع ،ويتم الحصول عليها بعد موافقة مسؤول بالبلدية من اجل
الحصول على الدعم المالي واالستفادة كذلك من نظام التغطية الصحية راميد ( )RAMIDالذي
يستهدف فئة من السكان في وضعية اقتصادية صعبة تعفى من تكاليف العالجات التي توفرها
المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية التابعة للدولة ،إال انه يتم حاليا التفكير في تعميم
التغطية الصحية على جميع المواطنين بشكل تدريجي .

صالحية وأنواع ISEE
يسري  ISEEالعادي من  .01 1إلى 12 .31من كل عام ويشير إلى األصول والدخل المتعلق
بالعامين السابقين (اإلقرار الضريبي للسنة السابقة) .على سبيل المثال ،في عام  ،2022سيتم
احتساب دخل عام ( 2020تصريح بالدخل لعام  )2021واألصول المنقولة (رصيد الحساب
الجاري) والعقارات (ملكية العقارات) المملوكة في. 2020. 12 .31
العاديISEEهو حساب محدث ل (مؤشر معادل للوضع االقتصادي الحالي ) الحالي ISEE
 :ويمكن طلبه عندما يحصل تغيير في الحاالت التالية
تغيير في العمل الخاص أو العمل الوظيفي(أو في الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي
أو التعويض ،بما في ذلك اإلعفاء من “ )IRPEFضريبةعلى الدخل الشخصي”
تغيير في الدخل اإلجمالي لوحدة األسرة يزيد عن  25٪؛
انخفاض في األصول (المنقولة و  /أو العقارية) للوحدة العائلية بأكثر من  20٪مقارنة بتلك
المشار إليها في  ISEEالعادي ؛
 ISEEالحالي صالح حتى  12. 31إذا حصل تغيير في األصول المملوكة
أو تغير الدخل واألصول.
إذا تم تغيير الدخل فقط  ،يتم تقليل الصالحية إلى  6أشهر وفي موعد ال يتجاوز .12 .31
 ISEEالعادي صالح حتى  31يناير من العام التالي  ،بينما  ISEEالحالي صالح لمدة ستة
أشهر من وقت تقديم التصريح الذاتي الفردي iseeالحالي.

هناك أنواع مختلفة من .ISEE
قياسي أو عادي

خاص بالمساكن الرعاية الصحية

خاص بالجامعة
الرعاية الصحية

خاص بالقاصرين
الحالي

لما يصلح ISEE؟
يتم استخدام  ISEEللحصول على المساعدات واالمتيازات المنصوص عليها بموجب القانون.

امتيازات :ISEE
بطاقة تسوق

دعم الحزمة المدرسية (كتب  ،خدمات مدرسية)

دعم الضوء ،

خدمات دعم المدرسة والمقصف والنقل (إعفاء أو تخفيض).

شيك األمومة

( ASLمؤسسة صحية محلية).

دعم الطفل ،

دخل /معاش المواطنة

دعم اإليجار

 ISEEالطلب والوثائق
أين يتم تقديم الطلب ؟
( CAFمركز المساعدة الضريبية)  ... ACLI ، CGIL ، CISLوغيرها
على موقع INPS
المساعدة الضريبية الخاصة مثل(المحاسبين).
ما هي الوثائق األساسية و الضرورية لطلب *ISEE
وثيقة الهوية (المصرح وأفراد األسرة ) .
جواز السفر أو ما يعادله.
الرقم الضريبي (المصرح وأفراد األسرة).
أوراق اإلقامة أو نسخة من طلب الحصول على أوراق اإلقامة.
التصريح بالدخل السنوي للعام الماضي أو التصريح الشخصي
المداخل المطلوبة هي تلك التي تشير إلى عائد السنتين السابقتين (بالنسبة لعام
 ، 2022يجب إحضار إقرار الدخل لعام  2021بشأن دخل عام .)2020
المستندات التي يجب تقديمها ليست فقط تلك المشار إليها  ،ولكن أكثر من ذلك بكثير
 ،للحصول على القائمة الكاملة  ،يُفضل الرجوع إلى مركز المساعدة الضريبية -
.CAF

 ISEEمزيف .
ما ذا يمكن أن يحدث؟
فقدان أي مزايا تم الحصول عليها من خالل التصريح الكاذب.
إدراج جريمة التزوير
و يقتضي العتبار الجريمة زائفة ،بأن يكون مرتكب التصريح الكاذب تصرف
بوعي تام و لديه نية الكذب.

انتباه!
وحدة األسرة التي سيتم التصريح عنها تتوافق مع سجل (الحالة العائلية ) ؛
يجب أن يكون الزوج والزوجة ،في نفس  ISEEحتى لو لم يكونا متعايشين
ومقيمين في إيطاليا ،تحذير :في حالة االنفصال يجب أن يكون هذا قانونيًا وليس
بحكم الواقع.
يجب احتساب فرد من العائلة حتى لو انتقل (في كل من إيطاليا وخارجها)  ،ولمينقل محل إقامته المسجل.

بلدية فلورنسا
قسم الخدمات االجتماعية
مشروع اوليم

تعاون العاملون في مجال تعزيز حقوق القاصرين وحمايتهم في صياغة الكتيب:
الوسيطة الثقافية
مريم افرفار
األخصائيون االجتماعيون
سيمونا جويريني
سيرينا بونتييري
فيديريكا فيكي
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.القدرة على البناء3 .
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قسم الخدمات االجتماعية
تصميم الجرافيك من قبل مكتب قنوات االتصال
المراجعة  -مارس 2021
الطباعة
طباعة بلدية فلورنسا

