
     Il Reddito di emergenza – REM 
                                                  

  

 دخل الطوارئ
 
 وهو مقياس غير عادي لدعم الدخل يسمى دخل الطوارئ
  معترف بها لألسر المعيشية في ظروف الحاجة االقتصادية ، 
 82على النحو المطلوب في المادة  ، COVID-19 نتيجة للطوارئ الوبائية من
34المرسوم بقانون رقم  المؤرخ   19 مايو   2020. 
 أو بطاقة الخدمة الوطنية أو SPID أو PIN المصادقة على الموقع من خالل
 ، الهوية اإللكترونية

المبلغ الشهري . يتم توفير الدعم المالي لمدة شهرين 400 يورو   
800الحصول على  يورو حسب عدد أفراد األسرة   

  المبلغ المبلغ ألفراد األسرة 
REM مجم�ع 

 

 �الغ
 

حت  السن ت

 �
 القانو��

 

1 1 0 € 400 

2 1 1 € 480 

2 2 0 € 560 

3 1 2 € 560 

3 3 0 € 720 

4 1 3 € 640 

4 2 2 € 720 

5 1 4 € 720 

5 2 3 € 800 

5 3 2 € 800 

+ di 5   € 800 

 
 
 
 في حالة وجود فرد معوق خطير في وحدة األسرة
 840حالة عدم االكتفاء الذاتي يمكن أن يصل الحد األقصى لمبلغ  إلى 
 :المتطلبات
؛اإلقامة في إيطاليا  •  
 :الوحدة العائلية •
15000أقل من  ISEE لديه ◦ يورو ؛   
اعتباًرا من (لديه أصول منقولة  ◦ 31.12.2019 أقل من )  10000 حتى(يورو    
20000بحد أقصى  يورو بناًء على وحدة العائلة و   25000 يورو إذا كانت موجودة   
 شخص معاق بشكل خطير أو معاق ذاتي االكتفاء ؛
في أبريل  قيمة دخل األسرة أقل ◦ 2020 
 مبلغ الريم المستحق
 األشخاص المحتجزون في جميع أنحاء البالد ال يحق لهم العودة
 مدة العقوبة وكذلك أولئك الذين دخلوا المستشفى في مؤسسات الرعاية طويلة األجل
 االستشفاء أو الهياكل السكنية األخرى المكلفة بالدولة أو غيرها

وحدة األسرة المستفيدة بينهمافي حالة وجود . اإلدارة العامة  
 مكونات الموضوع المشار إليها في الفترة األولى ، معلمة المقياس
 .ال يأخذ التكافؤ هذه الموضوعات في االعتبار
 
 :مع وجود حاملي REM ال تتوافق
 .معاش مباشر أو غير مباشر باستثناء مخصصات اإلعاقة العادية •
 دخل المواطنة أو معاش المواطنة ؛ •
 .عقد عمل الموظف براتب إجمالي أعلى من العائد •
 REM عالوة على ذلك ، األسر التي لديها عمال يدركون أو ال يصلون
 COVID-19 قد حصلوا على بدل الطوارئ الوبائي من
 :تنتمي إلى الفئات التالية



 INPS العمال لحسابهم الخاص المسجلين في إدارة 
 يبة القيمة المضافة المسجلة في الحساب المنفصللحسابهم الخاص مع أرقام تسجيل ضر  
 عمال بعالقات تعاون منسقة ومستمرة 
 مسجلة في حساب منفصل
 عمال موسميين للسياحة والمنتجعات 
 تظهر عمال األعمال 
 عمال زراعيين 
 الموظفون الموسميون الذين ينتمون إلى قطاعات أخرى غير تلك التابعة لـ
 السياحة والمنتجعات

مال المتقطعونالع  
 العاملين لحسابهم الخاص ، بدون رقم ضريبة القيمة المضافة ، غير المسجلين في أشكال الضمان االجتماعي اإللزامي األخرى-
 مسؤول عن مبيعات المنازل 
 .عامالت المنازل 
 
 

 


