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السكن يف إيطاليا
معلومات مفيدة ملن يتواجد في إيطاليا منذ فترة وجيزة

progetto cofinanziato
dall’Unione Europea

Progetto Tuscany Empowerment Actions for Migrants System codice 2435 CUP D59H18000290007

المنشور ،تم تمويله من طرف مشروع TEAMS
تنسيق المشروع  :ماركو ڤيرنا ،بلدية افلورانسا
تنسيق مشروع  SDSالشمال الغربي  :روسيال بينيديتي SDS ،افيورنتينا الشمال الغربي
محررة الفصلين  1و : 2جوليا پاولي ،تعاونية  CATاإلجتماعية ،افلورانسا
اإلشراف على التحرير والترجمة :ليزلي ميكي ،تعاونية  CATاإلجتماعية ،افلورانسا
محرر فصل  : ERPروزانا پيلوتي ،ماركو ڤيرنا
المراجعة اللغوية والقاموس  :كيارا فيوراڤانتي ،فرانشيسكو رومانوCNR ،
تحرير  :باربرا طونيطو ،أندريا مايسطوزي ،مكتب الهجرة التابع لبدية افلورانسا
الترجمات :
العربية ،رشيد بيدادة
الصينية ،إريكا دونغ
اإلنجليزية ،صونيا تيزا
اإلسبانية ،روزا يوڤيرا كوسكانو
الطبعة :أبريل 2022

هـذه السلسـلة مـن الكتيبـات اإلرشـادية التوجيهيـة واإلسـتعالمية املخصصـة للمواطنين مـن خـارج
اإلحتـاد اإلوروبـي مت إجنازهـا مـن طـرف بلديـة افلورانسـا للمسـاعدة علـى معرفـة نظـام اخلدمـات
فصــل ،وباخلصـوص اإلطلاع علـى مواضيـع التـي عمليـا لهـا أهميـة كبيـرة بالنسـبة
اإليطالـي بشـكل ُم َّ
للعائلات املهاجـرة ،مثـل  ،ISEEكيفيـة اشـتغال محكمـة القاصريـن ،السـكن والسـكن الشـعبي (“مبانـي
سـكنية عموميـة”)
الكتيبـات اإلرشـادية (دليـل) مت متويلهـا مـن طـرف اإلحتـاد األوروبـي والدولـة اإليطاليـة ،لتلبيـة احتياجـات
مـن يجـد نفسـه كمهاجـر مدعـ ّوا إلـى شـق طريقـه داخـل عالـم قـد يكـون بعيـدا ومختلفـا جـدا مقارنـة
بالعالـم الـذي أتـى منـه ،لكـن قـد تكـون مفيـدة أيضـا للمواطنين اإليطاليين.
يهـدف مشـروع FAMI TEAMSا ( )2435إلـى حتسين نظـام اخلدمـات اإلجتماعيـة والصحيـة وجعلـه يتلاءم
مـع وجـود العديـد مـن مواطنـي دول غيـر أعضـاء فـي اإلحتـاد األوروبـي ومتكينهـم مـن اإلسـتفادة الكاملـة
منـه.
يقـدم هـذا الدليـل معلومـات لألشـخاص الذيـن يعيشـون منـذ فتـرة وجيـزة فـي إيطاليـا حـول كيفيـة اختيـار
سـكن ،كيفيـة شـرائه أو اسـتئجاره ،حـول تكاليـف صيانـة املنـزل (فواتيـر مـاء ،كهربـاء ،غـاز) وقواعـد
طلـب سـكن شـعبي والعيـش فيـه.
هـذه القواعـد يتـم تطبيقهـا في جميع أنحاء التـراب الوطني وفي جميع البلديات.
سـتجد فـي النـص روابـط خاصـة بـكل بلديـة فـي منطقـة افلورنسـا املدينـة واملنطقـة الشـمالية الغربيـة (سيسـتو
فيورنتينـو  ،كامبـي بيزانسـيو ،سكانديتشـي ،السـترا سـينيا ،سـينيا ،كالينزانـو ,ڤاليـا).

فهرس
اختيار السكن
كيفية البحث عن سكن وأين
كيفية اختيار السكن
ما الذي عليك فعله قبل اختيار السكن
استئجار السكن
بعض املصاريف التي يجب أخذها بعني اإلعتبار قبل استئجار منزل
عقد اإليجار (الكراء)
أنواع العقود
نقل العقد ألشخاص آخرين (تنازل و امتداد).
جتديد العقد بعد الفترة اإلجبارية األولى (متديد العقد)
الضريبة البديلة الثابتة (القسيمة اجلافة )cedolare secca -
اإلستعالم عن عقد اإليجار
السكن املشترك
البريد املضمون و PEC
اإلخالء
اإلخالء إلنتهاء عقد اإليجار
اإلخالء لعدم دفع مستحقات اإليجار ()morosità
إخالء العامل
مساعدات اقتصادية متعلقة بالسكن
مساعدات اقتصادية في حالة عدم القدرة على دفع اإليجار ()morosità incolpevole
مساعدة متعلقة باإليجار
السكن التضامني ومشاريع األخرى للدعم السكني
نقابات املستأجرين
بيع ورشاء
بعض األمور املهمة التي يجب معرفتها قبل شراء منزل
نقل حيازة مبنى /تصريح اإلستضافة للمواطنني من خارج اإلحتاد األوروبي
اإلقامة ()residenza
شهادة السكن املالئم
تصريح لتجديد املسكن املعتاد ()dimora abituale
املرافق األساسية املزنلية (فواتري )bollette -
عقد التوريد
الفاتورة ()bolletta
الكهرباء والغاز
املاء واخلدمات
الهاتف وشبكة اإلنترنت
النفايات :خدمة جمع النفايات والتخلص منها
رسوم التلفزيون
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اختيار السكن
كيفية البحث عن سكن وأين

ميكنك البحث عن سكن
لوحدك:
انظر إلى إعالنات املواطنني اخلواص ،على مواقع اإلنترنت املتخصصة في اإليجار أو البيع ،أو اسأل
األصدقاء واملعارف .هذه طرق قليلة التكلفة ،لكن قد تتعرض فيها للنصب (.)essere truffato
ميكنك وضع إعالن على اجلريدة احمللية أو على مواقع اإلنترنت املتخصصة :في اإلعالن وضح من
أنت ،عدد األشخاص الذين يعيشون معك ونوع املنزل الذي تبحث عنه (املنطقة ،احلجم ،املبلغ الذي
ميكنك دفعه .)...
عن طريق واكلة عقارية:
وكالة عقارية ( )agenzia immobiliareتهتم بتأجير وبيع املنازل.
إذا ذهبت إلى وكالة عقاريه ،ستكون محميا أكثر من عمليات النصب وستساعدك الوكالة في كل ما
حتتاجه ولكن عليك أن تدفع للوكالة :إيجار شهر إذا قمت باستئجار املنزل أو حوالي  % 3من السعر
إذا اشتريت املنزل.
اختر الوكالة بنا ًء على ردود فعل الزبناء اآلخرين واسأل عن قيمة املنازل في املنطقة التي تبحث فيها
عن سكن.

كيفية اختيار السكن

اختر املنطقة حيث تريد أن تسكن .سواء تعلق األمر باإليجار أو الشراء ،فالثمن يختلف حسب مكان وجود
السكن :عادة املنزل املوجود في وسط املدينة يكون ثمنه مرتفعا مقارنة مع املنزل املوجود في ضواحي
املدينة .في بعض األحيان يكون الثمن مرتفعا ألن املنزل يقع بالقرب من مركز جتاري ،محالت جتارية،
مدارس ،إلخ.
اختر ما إذا كنت ترغب في سكن مفروش (أي به أثاث) أو بدون أثاث .إذا لم يكن لديك أثاث أو إذا كنت
ال ترغب في شرائه ،فاختر منزال مفروشا :بالطبع سيكون السعر أعلى إذا كان هناك أثاث في املنزل.

ما الذي عليك فعله قبل اختيار السكن

قم باملعاينة ،أي اذهب وقم بزيارة املنزل ،من األحسن أن يكون ذلك مع شخص خبير و:
• اطلب من املالك معلومات حول التمديدات الكهربائية،
•راقب النوافذ :إذا كانت قدمية فسوف تنفق أكثر على تدفئة املنزل وتبريده.
•اطلب معلومات بخصوص اجليران .قد تكون ممن يفضل كجيران عائالت أو أشخاص قليلي الضوضاء.
•اطلب معلومات فيما يخص التدفئة :هل هي مستقلة أم مركزية (مشتركة)؟ هل يتم تدفئة جميع الغرف
بشكل جيد؟
•افحص اجلدران وتأكد من عدم وجود عفن فطري.
•اسأل إذا كانت األنابيب قدمية من أي مادة هي مصنوعة :من األحسن أن ال تكون مصنوعة من
الرصاص ألنه مادة سامة.
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استئجار سكن
بعض املصاريف اليت جيب أخذها بعني اإلعتبار قبل استئجار مزنل

خذ بعني اإلعتبار التكاليف اإلضافية التي تضاف إلى مبلغ اإليجار :مصاريف تنظيف املبنى ،والتدفئة إذا
كانت مستقلة ،واملصعد ،إلخ( .تُسمى أحيانًا“ :تكاليف إضافية” “)”oneri accessori

عقد اإلجيار (الكراء)
استئجار سكن

استئجار ( )affittoسكن يعني إبرام عقد مع مالك املنزل للعيش فيه.
املصطلح الصحيح هي عبارة “ ، ”contratto di locazioneولكن غال ًبا ما يتم استخدام عبارة “contratto
.”di affitto
يسمى املالك الذي يؤجر املنزل ُ .locatoreيطلق على الشخص الذي يستأجر املنزل  inquilinoأو affittuario
أو .conduttore
قبل التوقيع على عقد اإليجار ،اقرأه بعناية .على عقد اإليجار توجد معلومات مهمة :نوع العقد ،املبلغ
الواجب دفعه كل شهر ( ،)canone di locazioneمدة العقد (كم ميكنك العيش في ذلك املنزل) ،حقوق
املستأجر وواجباته ،املصاريف اإلضافية وتلك املدرجة في اإليجار الشهري.

عناصر مهمة في عقد اإليجار
هشادة أداء الطاقة ()APE
يجب على املالك إطالعك على شهادة أداء الطاقة “ ”APEوتسليمها لك عند تسجيل العقد .هذه الوثيقة
تبني مستوى األداء الطاقي للمبنى ،يعني كمية الطاقة الالزمة كل سنة للتدفئة والتبريد وتوفير املاء
الساخن ...
عند تسجيل عقد اإليجار ،يجب أن تكون معك شهادة  ،APEوإال فقد تفرض عليك غرامة.
هشادة الصالحية للسكن
ً
أيضا منحك شهادة الصالحية للسكن .شهادة
باإلضافة إلى شهادة أداء الطاقة  ،APEيجب على املالك
الصالحية للسكن هي وثيقة تثبت أن املنزل آمن وميكنك العيش فيه .شهادة الصالحية للسكن ضرورية
بالنسبة للمنازل اجلديدة ،أي التي مت بناؤها بعد  30يونيو  .2003أما بالنسبة للمنازل التي مت بناؤها
قبل هذا التاريخ ،فشهادة الصالحية للسكن مطلوبة فقط في حالة القيام بأعمال ترميمية أو إعادة البناء.
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العربون و وديعة الضامن
العربون ( )caparraهو مبلغ من املال يدفعه الشخص الذي يرغب في استئجار منزل للمالك أو للوكالة
العقارية .ميثل هذا املبلغ من املال ضمانًا ملالك املنزل أو للوكالة العقارية :بالفعل ،بالعربون يضمن
الشخص أنه سيوقع عقد اإليجار“ ،بحجزه” للمنزل.
وديعة الضمان ( )deposito cauzionaleهو مبلغ من املال يطلبه املالك من املستأجر وميكنه استعماله
إذا لم يحترم املستأجر العقد (لم يدفع اإليجار ،أحدث أضرار) يجب إعادة هذا املبلغ إلى املستأجر
عند نهاية عقد اإليجار.
تجسيل عقد اإلجيار
يجب على املالك أو املستأجر تسجيل العقد قبل مرور  30يوما عن تاريخ التوقيع .بدون التسجيل ،العقد
غير صالح مع املخاطرة بدفع غرامة.
التسجيل ليس إلزاميا فقط إذا كانت مدة العقد ال تتجاوز  30يو ًما إجماال خالل السنة.

يجب تسجيل عقد اإليجار لدى وكالة الضرائب :ميكنك الذهاب إلى شباك وكالة الضرائب أو القيام
بالتسجيل عبر اإلنترنت من موقع وكالة الضرائب.
تسجيل العقد له تكلفة تسمى ضريبة التسجيل (.)imposta di registro
إذا مت التسجيل من قبل املالك ،أطلب منه بيانات التسجيل واحتفظ بها .بيانات تسجيل العقد مطلوبة
في العديد من اإلجراءات اإلدارية ،من بينها طلب اإلقامة أو تغيير العنوان ،شهادة مالءمة السكن
وطلب شهادة ال شيء مينع ( )nulla ostaاخلاصة بل ّم شمل األسرة (التجمع العائلي).

ملزيد من املعلومات حول تسجيل العقد

انظر الرابط
إنتباه :ال ميكنك دفع قيمة اإليجار عن طريق التداول األسود ،أي بدون عقد إيجار مسجل بوكالة الضرائب.
دفع اإليجار بالتداول األسود جرمية.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان اإليجار بالتداول األسود ،فإن حقوق املستأجر غير محمية.

أنواع العقود

هناك أنواع عديدة من عقود اإليجار.
حسب نوع عقد اإليجار:
•تختلف احلقوق واإللتزامات الواجب احترامها؛
• يختلف املبلغ اإليجارالذي يجب دفعه
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األنواع الرئيسية من عقود اإليجار هي:

عقد إيجار بسعر حر

هو أكثر أنواع عقود اإليجار استخدا ًما .ميكن أن يطلق عليه ً
أيضا اسم عقد  4+4ألن مدته  4سنوات ويتم
متديده ( )prorogaعند انتهاء الصالحية ،أي يتم جتديده تلقائ ًيا ملدة  4سنوات أخرى.

بهذا النوع من العقود ،ميكن للمستأجر واملالك اختيار سعر اإليجار بحرية ،أي ثمن اإليجار ،الذي يجب
دفعه كل شهر.
ميكن للمالك اإلنسحاب من العقد ،أي توقيفه ،فقط بعد  4سنوات األولى وألسباب محددة فقط ،ينص
عليها القانون :إذا كان املنزل في حاجة إلى الترميم ألسباب تتعلق بالسالمة ،إذا كان األمر يتعلق بهدم
املنزل لبناء منزل جديد ،إذا احتاج املالك أو عائلته املنزل للعيش فيه أو لبيعه .ينسحب املستأجر من العقد
قبل نهاية  4سنوات األولى فقط إذا كانت هناك أسباب خطيرة .في هذه احلالة ،يجب عليه إخبار املالك
بانسحابه من العقد كتابيا عبر البريد املضمون ،بإشعار مسبق مدته  6أشهر (أي يجب أن تتم املراسلة
على األقل  6أشهر قبل اليوم الذي سيتم فيه إعادة املنزل إلى صاحبه).
عند نهاية  8سنوات املنصوص عليها في العقد ،ميكن للمالك واملستأجر:
•جتديد العقد بشروط جديدة .إذا أراد املالك جتديد العقد بشروط جديدة فعليه إخبار املستأجر بذلك.
إذا أراد املستأجر جتديد العقد بشروط جديدة فعليه إخبار املالك بذلك .يجب أن يتم اإلخبار عبر البريد
املضمون قبل  6أشهر من تاريخ انتهاء العقد.
• العدول عن جتديد العقد :في هذه احلالة يجب القيام باإللغاء .يجب إرسال خطاب إلغاء العقد إلى
املالك عبر البريد املضمون ،قبل  6أشهر من تاريخ انتهاء العقد على األقل .بخالف ذلك ،سيتم جتديد
العقد بنفس الشروط 4+4 :سنوات.
في عقد اإليجار بسعر حر ،من األحسن إضافة بعض املعلومات:
•حالة املنزل عند تأجيره
•املدة (التي يجب أال تقل عن  4سنوات)
•ثمن اإليجار
•تعديل مؤسسة اإلحصاء لسعر اإليجار( )adeguamento Istat del canone
•تقسيم مصاريف الصيانة اإلستثنائية والعادية بني املؤجر واملستأجر
•تقسيم مصاريف التكاليف اإلضافية
•تسليم شهادة أداء الطاقة  APEللمستأجر
• أي اتفاق آخر
هناك خصومات ضريبية ( ،)detrazioni d’impostaمبعنى تخفيضات ضريبية بالنسبة للمستأجر الذي
أبرم هذا العقد.
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عقد إيجار بسعر متفق عليه
في عقد اإليجار بسعر متفق عليه ،ثمن اإليجار يتم حتديده من قبل البلدية .ثمن اإليجار مرتبط بنوعية
املنزل واملنطقة املوجود بها :على سبيل املثال ،إيجار منزل يوجد وسط املدينة عادة يكون سعره أعلى من
منزل يوجد في ضواحي املدينة .عادة تكون أسعار اإليجار املتفق عليها أقل من اإليجار بسعر حر.
عقد اإليجار بسعر متفق عليه قد يكون:
عقد إجيار متعاهد هيلع
ً
أيضا  3+2ألن مدته ال تقل عن  3سنوات و عند انتهاء صالحيته يتم
عقد اإليجار املتعاهد عليه ُيسمى
متديده ،أي يتم جتديده تلقائ ًيا ملدة سنتني ( )2أخريني .ميكن اختيار إبرام عقد ملدة أطول.5+2 ،4+2 :
هذا النوع من العقود مينح للمالك واملستأجر احلق في تسهيالت ضريبية ( ،)agevolazioni fiscaliأي
تخفيضات ضريبية.

ميكن للمالك اإلنسحاب من العقد ،أي توقيفه ،فقط عند انتهاء مدة الصالحية األولى ،أي عند نهاية 3
سنوات األولى (أو  4سنوات األولى إذا كان العقد  4+2أو  5سنوات إذا كان العقد  ،)5+2وألسباب
محددة فقط :إذا كان املبنى في حاجة إلى الترميم ألسباب تتعلق بالسالمة ،إذا كان األمر يتعلق بهدم
املنزل لبناء منزل جديد ،إذا احتاج املالك أو عائلته املنزل للعيش فيه أو لبيعه .ينسحب املستأجر من
العقد قبل نهاية  3سنوات األولى فقط إذا كانت هناك أسباب خطيرة .في هذه احلالة ،يجب عليه إخبار
املالك بانسحابه من العقد كتابيا عبر البريد املضمون ،بإشعار مسبق مدته  6أشهر (أي يجب أن تتم
املراسلة على األقل  6أشهر قبل اليوم الذي سيعيد فيه املنزل إلى صاحبه).
عند نهاية  5سنوات املنصوص عليها في العقد ،ميكن للمالك واملستأجر:
•جتديد العقد بشروط جديدة .إذا كانت هناك رغبة في جتديد العقد بشروط جديدة ،من الضروري
إبالغ الطرف اآلخر بذلك .يجب أن يتم اإلخبار عبر البريد املضمون قبل  6أشهر من تاريخ انتهاء
العقد على األقل.
•العدول عن جتديد العقد :في هذه احلالة يجب القيام باإللغاء .يجب إرسال خطاب إلغاء العقد إلى
الطرف اآلخر عبر البريد املضمون ،قبل  6أشهر من تاريخ انتهاء العقد على األقل .بخالف ذلك،
سيتم جتديد العقد بنفس الشروط لسنتني ( )2أخريني.
عقد إجيار لإلستعامل املؤقت
مدة عقد اإليجار لإلستعمال املؤقت يجب أن ال تقل عن شهر  1وال تزيد عن  18شهرا ،غير قابلة
للتجديد .عند انتهاء مدة الصالحية ،ينتهي العقد تلقائ ًيا.

يتم اختيار هذا النوع من العقود من طرف من له سببا يجعله يسكن في منزل لفترة قصيرة فقط.

عادة ما يتم اختياره من قبل الطالب ،العمال املوسميني أو عمال ينتقلون للعمل في مكان آخر لفترة
مؤقتة ،إلخ ...
ميكن جتديد العقد املؤقت فقط في حالة استمرار وجود هذا السبب .على سبيل املثال :عامل مت نقله
من طرف الشركة التي يعمل بها للعمل في مدينة أخرى وبالتالي قام بتأجير منزل بعقد إيجار مؤقت؛
عند نهاية فترة اإليجار ،الشركة لم تقرر بعد في عودته إلى املدينة األصلية ،لذلك يطلب العامل من
املالك جتديد العقد.
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طلب التجديد يجب إرساله إلى املالك عبر البريد املضمون.
ميكن للمالك أن يطلب من املستأجر جتديد عقد اإليجار لإلستعمال املؤقت فقط إذا كان ال يزال
للمستأجر سببا للسكن في املنزل لفترة قصيرة.
عقد إجيار لطلبة اجلامعة
عقد اإليجار لطلبة اجلامعة هو خاص بطلبة اجلامعة .تتراوح مدته ما بني  6أشهر و 3سنوات .قابل
للتجديد عند أول انتهاء للصالحية .التجديد تلقائي ،ملدة تعادل الفترة األولى.
ميكن للمستأجر إنهاء العقد عن طريق اإللغاء ،واإلبالغ عنه قبل شهر  1على األقل ،أو كما هو معمول
به في بعض البلديات قبل  3أشهر على األقل .هذا النوع من العقود يعطي للمالك احلق في اإلستفادة
من تخفيض ضريبي.

يجب حترير عقود اإليجار بسعر متفق عليه على مناذج خاصة.

منوذج عقد اإليجار متعاهد عليه

انظر الرابط

منوذج عقد اإليجار لإلستعمال املؤقت

انظر الرابط
منوذج عقد اإليجار لطلبة اجلامعة

انظر الرابط
اإلتفاقيات احمللية حول سعر اإليجار املتفق عليه

انظر الرابط
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عقد اإليجار مع خيار الشراء
عقد اإليجار مع خيار الشراء ُيسمى أيضا عقد  ،rent to buyألنها تسمح للمستأجر أن يختار شراء املنزل
عند انتهاء عقد اإليجار.
سعر اإليجار أعلى من اإليجار العادي ألنه يشمل أيضا مق ّدم ( )accontoمن سعر البيع النهائي ،أي جزء
من السعر النهائي الذي تدفعه لشراء املنزل .هذا العقد ميكن أن تصل مدته إلى عشر سنوات.

عقد إيجار العمل
في بعض األحيان ،يتضمن عقد العمل أن العامل ميكنه السكن في منزل يوفره صاحب العمل .كما هو
احلال بالنسبة لبواب مبنى سكني مشترك ،عمال املنازل أو حراس مبنى سكني مشترك.
ُينح املنزل للعامل ألنه يقوم بعمل لصالح املالك .في هذه احلالة يتم إبرام عقد إيجار العمل .عندما تنتهي
عالقة العمل ،يجب على العامل مغادرة املنزل.

عقد اإلعارة املجانية ()COMODATO D’USO GRATUITO
عقد اإلعارة املجانية يختلف عن عقد اإليجار .بالفعل ،اإلعارة هي مجانية ،أي ال يجب دفع مستحقات
اإليجار الشهري.
الشخص الذي لديه منزل بعقد اإلعارة املجانية ُيسمى املستعير ( .)comodatarioعند انتهاء العقد ،يجب
على املستعير مغادرة املنزل.
حتى عقد اإلعارة املجانية ،مثل عقد اإليجار ،يجب أن يكون مسجال لدى وكالة الضرائب.

عقد اإليجار من الباطن
إذا كنت قد استأجرت منزال ،فيمكنك تأجير جزء من املنزل لآلخرين (من الباطن  )sublocareإذا كان
•عقد اإليجار ال مينع ذلك؛
•اإليجار من الباطن يتعلق بجزء فقط من املنزل :ال ميكن تأجير املنزل بأكمله من الباطن إال إذا سمح
لك املالك بفقرة واضحة مضمنة في العقد؛
•إبالغ املالك بخطاب عبر البريد املضمون بأنك استأجرت املنزل لآلخرين ،وإبالغه من هو الشخص
الذي قام بتأجير املنزل من الباطن ،وعدد الغرف املؤجرة من الباطن ،ومدة عقد اإليجار من الباطن.
ال ميكن تأجير منزل من الباطن في حالة عقد إيجار مؤقت أو عقد إيجار لطالب اجلامعة.
ال ميكن أن تتجاوز مدة عقد اإليجار من الباطن مدة عقد اإليجار املبرم مع املالك.

11

نقل العقد ألخشاص آخرين (تنازل و امتداد)

يتعلق األمر بالتنازل عندما يتم استبدال املالك أو املستأجر في عقد اإليجار بشخص آخر :على سبيل
املثال ،إذا قرر املستأجر اإلنتقال إلى منزل آخر واتفق مع املالك على استبداله في العقد بصديق له.
يكون تنازل حتى عندما يتم تأجير املنزل لعدة أشخاص ويقرر أحدهم اإلنتقال تاركا املنزل لآلخرين.
يتعلق األمر باإلمتداد ( )subentroعندما يتم منح عقد اإليجار لآلخرين ألسباب غير مقصودة :على سبيل
املثال ،عندما يتوفى املستأجر وينتقل العقد إلى وريثه.
هذه التغييرات في العقد يجب عليك إبالغ وكالة الضرائب بها.
في حالة التنازل ،يجب تأدية ضريبة .في حالة اإلمتداد ،ال تُؤدى ضرائب.
ملزيد من التوضيحات فيما يخص  ،disdetta, il recesso, la risoluzione del contratto di affittoانظر
قاموس املصطلحات

جتديد العقد بعد الفرتة اإلجبارية األوىل (متديد العقد)

التمديد هنا يعني جعل مدة العقد متتد إلى ما بعد الفترة اإلجبارية.
على سبيل املثال :في عقد  ،4+4عند نهاية السنوات األربع األولى يتم التمديد ،أي جتديد العقد ملدة أربع
سنوات أخرى.
يجب إخبار وكالة الضرائب بالتمديد في غضون  30يوما من انتهاء العقد .يجب دفع ضريبة.
العقود  4+4أو  3+2يتم جتديدها تلقائيا .التجديد التلقائي يعني أنه ال يجب توقيع عقد جديد :كيف ما
كان احلال يجب القيام بالتمديد ،ما عدا إذا كان قد مت اختيار الضريبة البديلة الثابتة (القسيمة اجلافة -
.)cedolare secca
للحصول على معلومات بخصوص التنازل واإلمتداد ( ،)subentroإنهاء ومتديد العقد

انظر الرابط
الرضيبة البديلة الثابتة (القسمية اجلافة )CEDOLARE SECCA -

هي طريقة لتأدية الضرائب على عقود اإليجار .إذا مت اختيار الضريبة البديلة الثابتة ( )cedolare seccaفال
يجب تأدية الضريبة املتعلقة بتسجيل العقد أو بتوقيفه أو متديده.
ملزيد من املعلومات بخصوص الضريبة البديلة الثابتة ()cedolare secca

انظر الرابط
اإلستعالم عن عقد اإلجيار

يتم القيام بإجراء اإلستعالم عن عقد اإليجار بوكالة الضرائب.
ميكن من خالل هذا اإلجراء احلصول على جميع املعلومات املهمة بخصوص العقد :رقم ،مكان وتاريخ
تسجيل عقد اإليجار ،إذا كان قد مت اختيار نظام الضريبة البديلة الثابتة (القسيمة اجلافة) ،صالحية العقد
ومتديدات محتملة.
عند اإلستعالم عن العقد ،ستجد بيانات عن املالك واملستأجر ،التنازالت أو اإلمتدادات.
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السكن املشرتك
السكن املشترك هو مبنى يتكون من منزلني أو أكثر مع مالك مختلفني.
مالك الشقق في السكن املشترك يطلق عليهم اسم .condomini
في السكن املشترك هناك بعض األجزاء مشتركة ( .)condominialiهذه األجزاء املشتركة ميكن استخدامها
من قبل جميع األشخاص الذين يعيشون في املبنى .تُعتبر أجزاء مشتركة :الدرج ،باب املدخل ،املصعد،
واجهات املبنى ،السقف ،الفناء ،أنظمة الغاز املركزية ،إلخ  ...ال يجب إحلاق أضرار باألجزاء املشتركة
ويجب احلفاظ على نظافتها.
جميع األعمال الالزمة الشتغال وصيانة األجزاء املشتركة لها تكاليف تسمى نفقات السكن املشترك
( .)spese condominialiبشكل عام ،ال ميكن اإلستغناء عن استعمال هذه األجزاء لتخفيض النفقات
املتعلقة باألجزاء املشتركة .تسيير السكن املشترك يتم من قبل مدير السكن املشترك (amministratore
 ،)condominialeالذي يتم اختياره من طرف اجلمعية العامة .اجلمعية العامة تتكون من جميع أصحاب
الشقق ،الذين يجتمعون لتقرير األمور املهمة املتعلقة بالسكن املشترك ،على سبيل املثال :اختيار من يقوم
بإدارة السكن املشترك ،تنفيذ األشغال باملبنى (مثل جتديد الواجهات) إلى آخره.
املستأجر له احلق في استخدام األجزاء املشتركة .بالفعل ،يتعني على املالك إبالغ مدير السكن املشترك
بأن عقد اإليجار قد مت ابرامه وأن شخصا آخر (املستأجر) وعائلته سيعيشون في املبنى.
بشكل عام ،إدارة السكن املشترك هي من مسؤولية املالكني .يشارك املستأجر ،على سبيل املثال ،في
القرارات املتعلقة بأنظمة التدفئة والتبريد.
ميكن للمالك واملستأجر إبرام اتفاق بشأن دفع نفقات السكن املشترك :يجب كتابة هذا اإلتفاق على
العقد .في حالة عدم وجود اتفاق على تقسيم النفقات ،يجب على املستأجر دفع التكاليف اإلضافية (oneri
 ،)accessoriأي مصاريف خارج عقد اإليجار ،على سبيل املثال :نفقات التشغيل والصيانة العادية للمصعد،
نفقات التدفئة واملاء ،نفقات تنظيف اآلبار ،مصاريف اإلستخدام الفعلي للفضاءات املشتركة ،إلخ ...

الربيد املضمون و PEC

الربيد املضمون ( A/Rمع إشعار باإلستالم)
البريد املضمون  A/Rهي رسالة يتم إرسالها من مكتب البريد
يتم استعماله عندما تريد إثبات أن رسالتك قد مت تسليمها .بالفعل ،بعد إرسالك لرسالة عبرالبريد املضمون
 ،A/Rستصل إلى منزلك قسيمة (إشعار باالستالم).
سعر البريد املضمون يختلف حسب وزن الظرف.
( PECالربيد اإللكرتوين املعمتد)
 PECهو بريد إلكتروني ُيستخدم إلرسال واستالم الوثائق املهمة.
عند استخدام  ،PECفمن األكيد أن مضمون البريد اإللكتروني سيصل إلى الشخص الذي أرسلته له .له
نفس قيمة البريد املضمون مع إشعار باإلستالم.
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اإلخالء
اإلخالء هو إجراء يستخدمه املالك الستعادة املنزل واستعادة شهور اإليجار التي لم يدفعها املستأجر.
األمر يتعلق بإجراء قضائي ( ،)provvedimento giudiziarioأي قرار صادر عن احملكمة :بهذا القرارُ ،يلزم
القاضي املستأجر مبغادرة املنزل .هناك عدة أنواع من اإلخالء:

اإلخالء إلنهتاء عقد اإلجيار

إذا انتهى عقد اإليجار ومع ذلك املستأجر يرفض مغادرة املنزل ،ميكن للمالك أن يطلب من احملكمة إصدار
أمر باإلخالء بسبب إنتهاء عقد اإليجار.
يتم استدعاء املستأجر إلى احملكمة جللسة استماع ( :)udienzaهذا يعني أنه يجب عليه املثول أمام
احملكمة .إذا لم يوافق املستأجر ،تبدأ إجراءات باحملكمة لتحديد ما إذا كان اإلخالء قانوني .في حالة
املصادقة ،أي تأكيد اإلخالءُ ،يخبر القاضي املستأجر بالتاريخ الذي قبله يجب أن يغادر املنزل .إذا رفض
املستأجر مغادرة املنزل ،يتم تنفيذ اإلخالء القسري .اإلخالء القسري يعني إجبار املستأجر على مغادرة
املنزل بتدخل الشرطة.

اإلخالء لعدم دفع مستحقات اإلجيار ()MOROSITÀ

إذا لم يدفع املستأجر اإليجار ،يصبح ( morosoممتنع عن دفع اإليجار).

لكي تصبح ( morosoممتنع عن دفع اإليجار) ،يكفي فقط عدم دفع إيجار شهر واحد .في هذه احلالة ،ميكن
للمالك طلب اإلخالء لعدم دفع مستحقات اإليجار ،وهذا يتم عن طريق احملكمة .يتم استدعاء املستأجر إلى
احملكمة جللسة استماع :هذا يعني أنه يجب عليه املثول أمام احملكمة.
إذا دفع املستأجر اإليجار ،يلغي القاضي أمر اإلخالء.
في بعض احلاالت ،ميكن للمستأجر اإلعتراض على األمر باإلخالء :على سبيل املثال ،يقول أنه قد سبق
له دفع اإليجار الذي طلبه املالك.
في هذه احلالة ،تبدأ اإلجراءات في احملكمة للنظر في مدى صحة اإلخالء .في حالة املصادقة عليه ،أي
تأكيد األمر باإلخالء ،يخبر القاضي املستأجر باملبلغ الذي يجب دفعه والتاريخ الذي قبله يجب مغادرة
املنزل.
إذا رفض املستأجر مغادرة املنزل ،يتم تنفيذ اإلخالء القسري .اإلخالء القسري يعني إجبار املستأجر على
مغادرة املنزل بتدخل الشرطة.

إخالء العامل

عندما تنتهي عالقة العمل التي كانت تسمح للعامل باإلستفادة من السكن خالل فترة العمل ،يجب عليه
مغادرة املنزل .إذا لم يغادر العامل املنزل ،ميكن لصاحب العمل أن يطلب اإلخالء.
ميكن للعامل اإلعتراض على اإلخالء إذا كان يعتقد أن عالقة العمل لم تنته بعد .في هذه احلالة ،يتحقق
القاضي مما إذا كانت عالقة العمل قد انتهت .إذا قرر القاضي أن عالقة العمل قد انتهت بالفعل ،فإنه
ينفذ األمر باإلخالء.
14

مساعدات اقتصادية متعلقة بالسكن
مساعدات اقتصادية يف حالة عدم القدرة عىل دفع اإلجيار
()MOROSITÀ INCOLPEVOLE
قد يحدث أن ال يكون بحوزتنا مال لدفع اإليجار.
عندما ال يتم دفع اإليجار ،ميكن للمالك طلب اإلخالء ،أي إجبارنا على مغادرة املنزل .عندما يحدث هذا
ألسباب خارجة عن إرادتنا ،فإن األمر يتعلق هنا بـ  ،morosità incolpevoleأي عندما ال تتمكن من دفع
اإليجار لألسباب التالية:
•مت طردك من العمل؛
•مت تخفيض ساعات عملك وبالتالي مت تخفيض راتبك؛
•تستفيد من صندوق اإلدماج ( ،)cassa integrazioneلذلك مت تخفيض راتبك؛
•لم يتم جتديد عقد عملك؛
•كانت لديك مقاولة لكن توقف نشاطها ألسباب خارجة عن إرادتك؛
•عائلتك مضطرة إلنفاق الكثير من املال لعالج أحد أفراد األسرة الذي أصيب مبرض خطير أو تعرض
حلادث خطير؛
•انخفض دخل أسرتك كثي ًرا بسبب وفاة أحد أفرادها.
في هذه احلالة ،ميكن طلب مساعدة ( ،)contributoأي مساعدة مالية ،من البلدية حيث يوجد املنزل .تقوم
البلدية بدفع مباشرة إلى صاحب املنزل اإليجار الذي عجز املستأجر عن دفعه.
ملزيد من املعلومات حول املساعدة لعدم القدرة على دفع اإليجار:

بلدية Lastra a Signa

بلدية Scandicci

بلدية Sesto Fiorentino

بلدية Campi Bisenzio

بلدية Firenze

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Vaglia

بلدية Signa

بلدية Calenzano

بلدية Bagno a Ripoli

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط
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مساعدة متعلقة باإلجيار

مساعدة اإليجار هي مساعدة مالية تقدمها البلدية ملن يطلبها.
كل سنة تعلن البلدية من ميكنه طلبها وما هي الوثائق الالزمة لطلب هذه املساعدة املالية ،من خالل إعالن
عن مباراة سنوية.
إعالن املباراة للمساعدة على تكاليف اإليجار هي وثيقة عمومية حتتوي على الشروط ،الوثائق ،املدة الزمنية
التي ميكن خاللها تقدمي الطلب للحصول على املساعدة وكيفية تقدمي الطلب وغيرها من املعلومات املهمة.
فيما يلي بعض الشروط الالزمة عادةً ،للحصول على هذه املساعدة املالية:
•أن يكون في إسمك عقد اإليجار و ُمسجل بوكالة الضرائب بافلورانسا؛
•أن يكون لديك إقامة ( )residenzaبالسكن املعني بعقد اإليجار؛

•عدم اإلستفادة من مساكن البلدية (املباني السكنية العمومية)ERP ،؛
•ليس لديك عقارات في إيطاليا أو في اخلارج بقيمة إجمالية تتجاوز املبلغ احملدد في إعالن املباراة
السنوي؛
•عدم اإلستفادة من مساعدات مالية أخرى لتسديد اإليجار ،من طرف البلدية أو الوالية أو الدولة؛
•عدم التوفر على ممتلكات بقيمة إجمالية تتجاوز املبلغ احملدد في إعالن املباراة السنوي .املمتلكات
هي جميع املمتلكات الغير منقولة التي تشمل العقارات (منازل ،مرأب = كراج ،محالت جتارية …)
واملمتلكات املنقولة (حسابات بنكية ،دفاتر التوفير …) التي متلكها األسرة؛
•التوفر على  ISEEو  ISEال يتجاوز املبلغ احملدد في اإلعالن السنوي؛ هاتني القيمتني االقتصاديتني
توجدان على شهادة  .ISEEيجب أن تكون شهادة  ISEEسارية املفعول ،أي في السنة التي يتم فيها
تقدمي طلب املساعدة املتعلقة باإليجار.
ً
أيضا من قبل أحد أفراد األسرة الذي يعيش مع من في إسمه عقد اإليجار ،أي
عادة ميكن تقدمي الطلب
من قبل شخص لديه محل إقامته ( )residenzaمع من في إسمه عقد اإليجار وهو من ضمن األسرة النواة؛
يجب تقدمي الطلب عبر اإلنترنت ،على املوقع اإللكتروني للبلدية حيث يوجد املنزل .عند التقدمي ،يجب عليك
اإلشارة إلى رقم احلساب الدولي ( ،)IBANيعني رمز احلساب اجلاري الذي عليه سيتم دفع مساعدة
اإليجار.
يجب أن يكون لدى املواطنني األجانب تصريح إقامة ( )permesso di soggiornoغير منتهي الصالحية ،أو
قسيمة ( )ricevutaطلب التجديد في حالة ما إذا كان قد انتهت صالحيته.
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ملزيد من املعلومات حول املساعدة املتعلقة باإليجار:

بلدية Lastra a Signa

بلدية Scandicci

بلدية Sesto Fiorentino

بلدية Campi Bisenzio

بلدية Firenze

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Vaglia

بلدية Signa

بلدية Calenzano

بلدية Bagno a Ripoli

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

السكن التضامين ومشاريع األخرى للدمع السكين

ماذا أفعل إذا اكنت لدي مشالك مالية يف إجياد سكن؟

هناك مشاريع خاصة بالسكن من أجل األشخاص الذين لهم مشاكل مالية .تهدف هذه املشاريع إلى إيجاد
حلول ملن ال يستطيع دفع إيجار منزل.
هي مشاريع مختلفة وكل نوع منها موجه لفئة معينة من األشخاص.
ملزيد من املعلومات

انظر الرابط

نقابات املستأجرين

ماذا أفعل إذا واجهت مشالك مع املالك املزنل فميا يتعلق بعقد اإلجيار؟
ميكنك طلب املساعدة من إحدى نقابات املستأجرين .نقابات املستأجرين هي منظمات تعمل على احترام
حقوق املستأجرين.
ميكنك ً
أيضا اللجوء إلى هذه املنظمات لتلقي املساعدة في إبرام عقد اإليجار.
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بيع ورشاء
العقد لشراء منزل ُيسمى عقد بيع وشراء .الشخص الذي يشتري املنزل ُيدعى املشتري (،)acquirente
والشخص الذي يبيع املنزل ُيدعى البائع .كاتب العدل ( )notaioهو الشخص الذي يتم اللجوء إليه إلبرام
عقد بيع وشراء.
عملية بيع وشراء عادة لها  3مراحل:
•عرض الشراء :هو التصريح الذي يتعهد به املشتري بشراء املنزل بسعر معني ،وهو غير ملزم أي ال ُيلزم
البائع ببيعك املنزل .إذا قبل البائع عرض الشراء الذي تقدمت به ،فإنه يتعهد ببيع املنزل لك؛
ً
أيضا إتفاق مبدئي .العقد التمهيدي هي وثيقة يتعهد فيها املشتري والبائع
•العقد التمهيدي :يسمى
بإمتام البيع قبل تاريخ معني ،أمام كاتب العدل .من لم يحترم هذا العهد ميكن تقدميه إلى احملكمة.
يجب تسجيل العقد التمهيدي بوكالة الضرائب في غضون  20يوما من التوقيع (في غضون  30يوما
إذا مت توقيعه عند كاتب العدل) .التسجيل يستدعي دفع رسوم.
•عقد بيع وشراء النهائي ( :)rogitoهي الوثيقة التي تشكل رسميا نقل امللكية من البائع إلى املشتري.
يتم توقيعه أمام كاتب العدل .كاتب العدل يسجل عقد البيع والشراء .عادة ،في هذه اللحظة ،يتم تسليم
مفاتيح املنزل أيضا.

بعض األمور املهمة اليت جيب معرفهتا قبل رشاء مزنل
•اطلب من املالك تسليمك شهادة املطابقة ألنظمة املرافق األساسية :هي وثيقة تضمن احلالة اجليدة
لألنظمة (كهرباء ،غاز ،أنابيب املاء )...
•التأكد من عدم وجود رهن ( )ipotecaعلى املنزل .الرهن العقاري على املنزل يعني أن املنزل قد مت
وضعه كضمان لتغطية ديون .على سبيل املثال ،لشراء منزل ،عادة ما يتم طلب قرض ( )mutuoمن
البنك .القرض هو استالف نقدي .عندما تتقدم بطلب للحصول على قرض ،فأنت تصبح مدينا للبنك.
ميكن للبنك أن يطلب وضع الرهن على املنزل .هذا يعني أنه إذا لم يتم دفع القرض ،ميكن للبنك أن
يأخذ املنزل .الرهن ال ينتهي في حال بيع املنزل ،بل ينتقل إلى املالك اجلديد.
ملعرفة ما إذا كان هناك رهن عقاري على املنزل ،يجب طلب شهادة بحث بخصوص الرهن العقاري (visura
 )ipocatastaleاملتعلق باملنزل لدى وكالة الضرائب .شهادة بحث الرهن العقاري هي وثيقة تتضمن مجموعة
من املعلومات املهمة املتعلقة باملنزل.
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نقل حيازة مبىن /ترصحي اإلستضافة لملواطنني من خارج اإلحتاد
األورويب

عندما ننتقل ،ولو مؤقتًا ،يعني نذهب للعيش في منزل شخص آخر ،يجب القيام باإلبالغ عن نقل حيازة
مبنى (.)comunicazione di cessione di fabbricato
اإلبالغ عن نقل حيازة مبنى هو منوذج بواسطته يقوم املستأجر أو املالك بإبالغ سلطات األمن العام بكون
شخص قد انتقل إلى منزله.
يجب على املستأجر أو املالك القيام باإلبالغ عن نقل حيازة مبنى ملركز الشرطة أو إلى محطة الشرطة
العسكرية ( )Carabinieriفي املنطقة حيث يوجد املنزل ،قبل مرور  48ساعة من وقت قدوم الشخص للسكن
في املنزل.
إذا لم يتم اإلبالغ بنقل حيازة مبنى أو مت التأخر قي القيام بذلك ،ميكن التعرض لدفع غرامة مالية.
يجب تقدمي اإلبالغ بنقل حيازة مبنى حتى ولو مت استضافة أفراد من العائلة .إذا كان مواطنا إيطاليا أو
من اإلحتاد األوروبي قد استأجر منزال ومت تسجيل عقد اإليجار ،فليس من الضروري اإلبالغ بنقل حيازة
مبنى .إذا مت استضافة مواطنني إيطاليني أو من اإلحتاد األوروبي ،فيجب اإلبالغ بنقل حيازة مبنى فقط
إذا جتاوزت الضيافة ثالثني يو ًما.
إذا مت نقل منزل ملواطن من خارج اإلحتاد األوروبي ،في جميع األحوال يجب القيام باإلبالغ بنقل حيازة
مبنى.

إذا كان الضيف:
•مواطن من خارج اإلحتاد األوروبي ،يجب دائ ًما القيام باإلبالغ؛
•مواطن إيطالي أو مواطن من اإلحتاد األوروبي ،يجب القيام باإلبالغ فقط إذا جتاوزت مدة الضيافة
 30يو ًما.

ملزيد من املعلومات

منوذج نقل حيازة مبنى

انظر الرابط

انظر الرابط
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اإلقامة ()residenza

اإلقامة هي التسجيل في سجل القاطنني ( )anagrafeالتابع للبلدية التي تسكن فيها.
القيام بإجراء اإلقامة :يعني إبالغ البلدية بعنوان املنزل حيث تسكن.
اإلقامة حق وواجب بالنسبة لكل األشخاص الذين يسكنون في املنزل بشكل دائم.
تسمح اإلقامة باإلستفادة من العديد من اخلدمات ،مثل التوفر على طبيب أسرة ،تسجيل األطفال في احلضانة،
إلى آخره .اإلقامة ضرورية ً
أيضا للحصول على تصريح اإلقامة طويل األمد وطلب احلصول اجلنسية اإليطالية.
بعد حصولك على اإلقامة ( )residenzaميكنك طلب بطاقة الهوية.
للحصول على إعانات إقتصادية (مالية) من الدولة ،عادة يجب أن تكون لديك اإلقامة.
ملعرفة ما يلزم لطلب اإلقامة ،اطلب ذلك من مكتب سجل القاطنني ( )anagrafeالتابع للبلدية التي تعيش فيها.
بالنسبة لبلدية افلورنسا :املواطنني من خارج اإلحتاد األوروبي الذين يرغبون في احلصول على اإلقامة ()residenza
في بلدية افلورنسا ميكنهم طلب املعلومات مبكتب الهجرة التابع لبلدية افلورنسا .مبكتب الهجرة التابع لبلدية
فلورنسا ،ميكنك تقدمي طلب اإلقامة إلى مكتب سجل القاطنني ( )anagrafeعن طريق البريد اإللكتروني.
املواطنني من خارج اإلحتاد األوروبي الذين يرغبون في احلصول على اإلقامة ( )residenzaفي بلدية كامبي بيزانسيو
ميكنهم الذهاب إلى مكتب اإلستقبال في بلدية كامبي بيزانسيو.
ملزيد من املعلومات بخصوص اإلقامة ()residenza

بلدية Sesto Fiorentino

بلدية Campi Bisenzio

بلدية Firenze

بلدية Bagno a Ripoli

بلدية Lastra a Signa

بلدية Scandicci

بلدية Vaglia

بلدية Signa

بلدية Calenzano

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط
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انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

هشادة السكن املالمئ
شهادة السكن املالئم هي وثيقة توضح عدد األشخاص الذين ميكنهم العيش في منزل .تنص هذه الوثيقة
ً
أيضا على أن املنزل الذي نعيش فيه تتوفر فيه متطلبات الصحة والنظافة طبقا ملا ينص عليها القانون،
أي أن املنزل آمن بالنسبة لصحة األشخاص الذين يعيشون فيه .يجب طلب هذه الوثيقة من مكتب البلدية
حيث يوجد املنزل (عادة مكتب السكن) .عادة ما يستغرق األمر بعض الوقت للحصول على هذه الوثيقة.
شهادة السكن املالئم ضرورية للمواطنني من خارج اإلحتاد األوروبي ألجل:
•توقيع عقد اإلقامة ( )contratto di soggiornoبالنسبة للعمل املأجور؛
•احلصول على شهادة “الشيء مينع” ( )nulla ostaاخلاصة بل ّم الشمل  /التجمع العائلي (انتباه :الشهادة
غير مطلوبة إذا تعلق األمر بل ّم الشمل بطفل واحد فقط دون سن  14سنة)؛
•احلصول على تصريح إقامة اإلحتاد األوروبي للمقيمني لفترة طويلة في وجود أفراد أسرة حتت النفقة؛

•احلصول على تصريح إقامة ألسباب عائلية (من خالل ل ّم الشمل اإلستثنائي أو التماسك العائلي) أو
جتديد تصريح اإلقامة ألسباب عائلية لإلبن البالغ الذي ال يزال حتت نفقة الوالدين.
ملعرفة الوثائق والنماذج املطلوبة في مختلف البلديات ،انظر:

بلدية Sesto Fiorentino

بلدية Campi Bisenzio

بلدية Firenze

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Bagno a Ripoli

بلدية Lastra a Signa

بلدية Scandicci

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Vaglia

بلدية Signa

بلدية Calenzano

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط
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ترصحي لتجديد املسكن املعتاد ()dimora abituale
تصريح املسكن املعتاد هي وثيقة حيث تقول أنك تعيش دائ ًما في نفس املنزل الذي تقيم فيه (.)residenza
يجب عليك القيام بهذا التصريح قبل مرور  60يو ًما من جتديد تصريح اإلقامة مبكتب سجل القاطنني
( )anagrafeبالبلدية التي تقيم فيها.
إذا لم تقم بذلك ،فستقوم البلدية بالتشطيب على إسمك من سجل القاطنني :هذا يعني أنك تصبح غير مقيم.
اإلستمرارية في اإلقامة املسجلة (( )residenzaأي أن يكون لديك دائ ًما إقامة مسجلة) ضروري لتقدمي طلب
احلصول على اجلنسية اإليطالية.
ملزيد من املعلومات حول تصريح املسكن املعتاد:

بلدية Sesto Fiorentino

بلدية Campi Bisenzio

بلدية Firenze

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Bagno a Ripoli

بلدية Lastra a Signa

بلدية Scandicci

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Vaglia

بلدية Signa

بلدية Calenzano

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط
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املرافق األساسية املزنلية (فواتري )LE BOLLETTE -
تتطرق هذه الفقرة لنفقات املنزل ،املاء ،الكهرباء ،الغاز ،النفايات ،الهاتف واإلنترنت.
املرافق األساسية املنزلية هي خدمات متعلقة باملنزل وباملساحات املتصلة به (على سبيل املثال املرآب).
املرافق األساسية املنزلية هي:
•الغاز
•الكهرباء
•املاء
•الهاتف الثابت واإلنترنت
•التخلص من النفايات
املرافق األساسية املنزلية هي مدفوعة الثمن .عندما تأخذ منزال (إيجار أو شراء) ،يجب تفعيل املرافق
األساسية املنزلية :للقيام بذلك ،يجب إبرام عقد توريد (.)contratto di fornitura
“عقد التوريد” هو عقد مع الشركة التي تزودك بالكهرباء ،بالغاز ،باملاء ،بخط هاتفي وبخدمة اإلنترنت.
لتفعيل خدمة التخلص من النفايات ،من الضروري ملء منوذج  ALIAاخلاص بذلك (ميكن تنزيله من املوقع
اإللكتروني  )www.sportellotariffa.itوإرساله عبر البريد املضمون مع إشعار اإلستالم  / ARالفاكس /
 pecإلى العناوين التالية (فاكس:)055/7339205 :
•عبر البريد املضمون مع إشعار اإلستالم على العنوانAlia Servizi Ambientali S.p.A. – UFFICIO :
;TARI - Via Baccio da Montelupo, 52 50142 Florence
•عبر ( PECالبريد اإللكتروني املعتمد)tariffa1@pec.aliaserviziambientali.it :
أو مباشرة باملكاتب املفتوحة للعموم (األيام واألوقات على موقع اإلنترنت )www.sportellotariffa.it

عقد التوريد  -كيف يمت تفعيل مرفق أسايس مزنيل؟

لتفعيل مرفق أساسي منزلي ،يجب عليك إبرام عقد التوريد

عقد التوريد” هو العقد املبرم مع املورد ( ،)fornitoreأي الشركة التي تزودك بالكهرباء ،بالغاز ،باملاء ،بخط
الهاتف وبخدمة اإلنترنت.
يقوم املورد (الشركة) بتفعيل العداد .العداد هو جهاز يسجل اإلستهالك ،أي كمية الكهرباء واملاء والغاز
التي تستهلكها.
من املهم إجراء تقييم دقيق للعروض املقترحة من قبل مختلف املوردين (الشركات) إلختيار العرض األكثر
مالءمة.
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إذا كانت املرافق األساسية في منزلك متوفرة ،فيجب عليك تغيير اسم صاحب العقد ( ،)intestatarioأي
اسم صاحب املرفق .هذا اإلجراء يسمى .voltura
بالعكس ،إذا كانت املرافق األساسية غير متوفرة ألن املالك السابق للمنزل قام بقطع اإلمداد ،فيجب عليك
إعادة تفعيل العداد .هذا اإلجراء يسمى اإلمتداد (.)subentro
قيامك بـ  volturaو  ،subentroتصبح صاحب العقد .هذا يعني أن العقد سيكون باسمك ،وسيتعني عليك
دفع الفاتورة ( .)bollettaإذا لم تدفع مستحقات الفاتورة ،سيتوقف املورد عن تقدمي خدماته.

الفاتورة ()BOLLETTA

الفاتورة ( )bollettaهي املبلغ الذي يتعني عليك دفعه مقابل استعمال الكهرباء والغاز واملاء وخدمة التخلص
من النفايات ،إلى آخره.
حتتوي الفاتورة على استهالكك (كم كهرباء وغاز وماء مت استهالكه) ،املبلغ الذي يتعني عليك دفعه وتاريخ
انتهاء الفاتورة ،أي التاريخ الذي قبله يتعني عليك دفع املبلغ.
مهم جدا أن تدفع مستحقات الفاتورة قبل تاريخ اإلنتهاء .إذا دفعت متأخرا سيتعني عليك دفع أكثر.

العداد ()CONTATORE

العداد جهاز يحسب استهالكك داخل املنزل ،أي الكمية املستهلكة من الكهرباء والغاز واملاء .يوجد عداد
للغاز وآخر للكهرباء وآخر للماء.

القراءة الذاتية

القراءة الذاتية هي قراءتك الدورية لبيانات عداد الكهرباء والغاز واملاء.
يجب عليك إرسال البيانات إلى املورد (الشركة) اخلاص بك وهذا يسمح لك بدفع ما استهلكته بالفعل بدال
من أن تتوصل بفواتير محسوبة بتقدير اإلستهالك من قبل املورد اخلاص بك.
يجب عليك إرسال القراءة الذاتية للمورد اخلاص بك قبل أن يرسل لك الفاتورة.
كل مورد له طريقته في كيفية إرسال القراءة الذاتية وهذه الطريقة هي مكتوبة على الفاتورة.
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الكهرباء والغاز
كيفية توريد الغاز والكهرباء
تستخدم الكهرباء لإلنارة واألجهزة الكهربائية في املنزل.
الغاز يخص املطبخ والتدفئة.
لتفعيل هاته املرافق األساسية ،من الضروري اختيار نوع املورد إلبرام عقد معه.

ما هو املوزع ()distributore؟

املوزع هو الشركة التي توزع الكهرباء والغاز للمنازل .يدير املوزع احمللي للطاقة والغاز شبكة
التوزيع وميتلك العدادات .يتغير موزع الطاقة والغاز احمللي من بلدية إلى أخرى.

ما هو املورد ()fornitore؟

املورد هو الشركة التي تبيع اخلدمة للناس ،أي زبنائها.

ما يه اخلدمة ()servizio؟

اخلدمة هي توريد الكهرباء والغاز .ال ميكنك اختيار املوزع .ميكنك اختيار املورد فقط.

يتم تفعيل خدمة الكهرباء والغاز من خالل اختيار مورد في سوق الكهرباء والغاز احلر ،بحيث ميكنك
اإلختيار من بني العديد من العروض التي تختلف في السعر وفي تقدمي اخلدمات اإلضافية.
ً
أيضا اختيار إبرام عقد “حماية أعلى” ( :)maggior tutelaيوفر هذا النوع من العقود التزويد
ميكنك
بالكهرباء والغاز وف ًقا لشروط إقتصادية حتددها الدولة .ميكن إبرام عقد  -حماية أعلى  -حتى يناير ،2022
بعد ذلك يتعني عليك اختيار عرض في السوق احلرة.
ملزيد من املعلومات

انظر الرابط
كيفية تفعيل التزويد بالكهرباء والغاز
عندما تنتقل إلى منزل آخر ،قد تكون هناك حاالت مختلفة:
•ال يوجد توصيل ،أي ال يوجد رابط بني املنزل وشبكة الغاز والكهرباء والعدادات .لقيام بالتوصيل ،من
الضروري إبرام عقد للتوريد .لتفعيل الكهرباء ،يستغرق األمر حوالي  7أيام ،أما تفعيل العاز فيستغرق
حوالي  12يوما.
•يوجد توصيل ،لكن ليس هناك تفعيل للخدمة :من أجل التفعيل يجب إبرام عقد توريد وتفعيل العداد.
إذا كان العداد متوقف ألن املستأجر السابق أو املالك قد قام بتوقيف اإلمداد ،فيجب عليك إعادة تفعيل
العداد (اإلمتداد .)subentro -
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كيفية قراء فاتورة الكهرباء
حتتوي الصفحة األولى من الفاتورة على املعلومات التالية:
1.اسم املورد؛
2.تاريخ تفعيل التوريد ،نوعية العقد إلى آخره؛
3.رقم الزبون (يسمى ً
أيضا رمز الزبون) :يتكون من  9أرقام؛
4.رمز  :PODالذي يشير إلى املوقع اجلغرافي للمستخدم .يتم استعمال رمز  PODورقم الزبون إلبرام
عقد توريد جديد ،سواء في حالة  subentroأو voltura؛
5.الفترة املتعلقة بالفاتورة واإلستهالك احملسوب؛
6.املبلغ الواجب دفعه وتاريخ وجوب الدفع؛
7.ملخص التكاليف:
•مصاريف املادة األولية الطاقة :يشمل ،على سبيل املثال ،سعر الطاقة ،خسائر الشبكة ،ومعطيات أخرى.
•تكاليف نقل وإدارة العداد :تشمل تكاليف نقل وتوزيع الطاقة ،إدارة وقراءة العدادات ،إدارة بيانات
القراءة (أي قراءة البيانات املعلنة أو املبعوثة بشكل دوري).
•مصاريف متعلقة بكلفة املنظومة :هي مبالغ مخصصة لتمويل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة،
وتدخالت مهمة أخرى متعلقة باملنظومة الكهربائية .تكاليف املنظومة يتم تأديتها من طرف اجلميع،
بغض النظر عن املورد والعقد املوقع.
•إجمالي الضرائب وضريبة القيمة املضافة.
8.تكلفة رسوم التلفزيون
9.ملخص االستهالك والبيانات اإلستهالك :يقوم عداد الضوء اإللكتروني/الرقمي تلقائيا بنقل بيانات
كمية اإلستهالك:
•اإلستهالك السنوي :مجموع اإلستهالك خالل  12شه ًرا األخيرة

•اإلستهالك املقروء على العداد :هو اإلستهالك الناجت عن القراءات للعداد التي قام بها املوزع أو
عبر القراءات الذاتية
•اإلستهالك بالفاتورة :اإلستهالك الذي مت احتسابه حسب السعر املطبق

كيف تتم القراءة الذاتية للكهرباء؟
إذا كان العداد ميكانيك ًيا ،لقيام بالقراءة الذاتية يكفي قراءة األرقام على العداد ،داخل املربع .يحتوي
العداد اإللكتروني على شاشة عرض في اجلزء األمامي.
يوجد زر القراءة في أسفل الشاشة أو على ميينها .من خالل الضغط على زر قراءة العداد عدة مرات،
ميكنك قراءة جميع املعلومات املفيدة عن اإلستهالك :رقم الزبون للعداد ،رمز  ،PODوالقوة الفورية (أي
اإلستهالك احلالي) ،اإلستهالك حسب النطاقات الزمنية ،إلى آخره .لهذا ُيعتبر العداد أداة مفيدة الستهالك
للطاقة الكهربائية بوعي.
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كيفية قراءة قاتورة الغاز
في الصفحة األولى يوجد رمزان (سلسلة من األرقام) ،يتم استخدامهما في إبرام عقود جديدة أو لتغيير
اسم صاحب العقد ( ،)volturaوهما:
•رمز  :DPRالذي يشير إلى املوقع اجلغرافي للمستخدم
•رمز  REMIأو ُ :PDCيطلب أحيانا في النماذج التي يجب تعبئتها لتفعيل العداد.

كيفية القراءة الذاتية للغاز
للقيام بالقراءة الذاتية ،يجب عليك الضغط على زر التشغيل عدة مرات حتى يظهر اإلستهالك .يجب
اإلشارة فقط إلى األرقام املوجودة على يسار الفاصلة .عادة ،يقوم موزع الغاز احمللي بالقراءة ويبلغها
إلى املورد .لكن هذا يتم مرة واحدة في السنة ،مرتني كأقصى حد :يعني أن مبلغ الفاتورة ،أي املبلغ الذي
يجب دفعه ،ميثل غالبا اإلستهالك املُق ّدر على أساس اإلستهالكات السابقة.

املاء واخلدمات
كيفية تفعيل التزود باملاء
بالنسبة للتزود باملاء ال ميكنك اختيار املورد .في والية طوسكانا املورد الوحيد هو .Publiacqua
عندما تنتقل إلى منزل آخر ،إذا لم يكن مزودا باملاء فعليك تفعيله.
قد تكون هناك حاالت مختلفة:
•ال يوجد توصيل :الذي يربط املنزل بشبكة قنوات املاء وتركيب عداد املاء .للقيام بالتوصيل ،يجب عليك
اإلتصال بالشركة التي تسهر على إدارة املاء العمومية (شركة  Publiacquaفي طوسكانا) .سيتم إرسال
عامل تقني إلى منزلك ليقوم بتقديرالتكلفة ،أي احتساب مصاريف التوصيل .بعد وضع العداد ،يجب
تفعيله .لتفعيل العداد ،يجب إبرام عقد إمداد باملاء مع الشركة املوجودة باملنطقة :وهكذا تكون قد قمت
باإلجراءات الالزمة لتفعيل تزويد املنزل باملاء .في بعض األحيان يكون عقد التزود باملاء بإسم السكن
املشترك ( :)condominialeفي هذه احلالة ،لتفعيل املاء ،حتتاج إلى قرار تعيني مدير السكن املشترك،
الذي يصبح العقد في إسمه.
•يوجد توصيل ،لكن ليس هناك تفعيل للخدمة ،من أجل التفعيل يجب إبرام عقد توريد مع الشركة
املوجودة باملنطقة ،التي تقوم بتفعيل العداد .إذا كان العداد متوقف ألن املستأجر السابق أو املالك قد
طلب إنهاء اإلمداد ،فيجب عليك إعادة تفعيل العداد (اإلمتداد .)subentro -

ملزيد من املعلومات ،أيضا فيما يخص الفواتير وقراءة العداد:

انظر الرابط
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كيفية القراءة الذاتية للماء
يتم احتساب استهالك املاء باملتر املكعب .نادرا ما ميكن حتديد استهالك املاء باللتر .العداد ،ميكنه أن
يكون رقميا أو ميكانيكيا .العداد الرقمي سهل للقراءة :يشير على الفور إلى االستهالك باملتر املكعب .أما
عداد املاء امليكانيكي فله شكل يشبه شكل الساعة أو البوصلة .يوجد عليها العديد من املربعات بعقارب
سوداء أو حمراء تدور وتشير إلى أرقام مختلفة .تشير العقارب السوداء إلى األمتار املكعبة املستهلكة،
بينما تشير العقارب احلمراء إلى األجزاء العشرية وال تستخدم لقراءة العداد .يشير كل مربع إلى قيمة
متر مكعب ( .)×1 ،×10 ،×100 ،×1000للقيام بالقراءة ،يجب أوال التحقق من العقرب بقيمة  ، ×1000ثم
العقرب بقيمة  ×100و  ×10و .×1

الخسانة

السخانة هي جهاز لتسخني املاء واملنزل .يتم تركيبها من قبل تقنيني متخصصني.
إجباري القيام بالصيانة الدورية ( )revisioneللسخانة ،ألنه إذا لم تشتغل بطريقة جيدة ميكن أن تنبعث منها
غازات سامة خطيرة للغاية .القيام بالصيانة الدورية يعني أن تقنيني متخصصني يتحققون من اإلشتغال
اجليد للسخانة .عادة ،الصيانة الدورية تتم كل سنة .لكل سخانة كتيب حيث يتم تسجيل الصيانة اإلجبارية.
بعد إجراء الفحص ،يضع التقنيون املتخصصون قسيمة زرقاء (ملصق) على السخان .ملزيد من املعلومات
حول الصيانة الدورية ،ميكن اإلتصال بالشركة التي قامت بتركيب السخانة.

اهلاتف وشبكة اإلنرتنت
يتم تفعيل الهاتف الثابت املنزلي عن طريق اختيار مزود خدمة الهاتف الثابت ،بحيث ميكنك اإلختيار من
بني العديد من العروض التي تختلف في السعر وفي توفير اخلدمات اإلضافية .غالبا ما تشمل خدمة
الهاتف الثابت املنزلي أيضا شبكة اإلنترنت.
ميكن تفعيل خط هاتفي جديد عبر ثالث طرق :عن طريق اإلتصال بخدمة الزبناء التابعة للشركة ،أو
بالذهاب إلى نقطة بيع أو عن طريق تقدمي طلب على موقع اإلنترنت اخلاص بالشركة.

كيفية قراءة فاتورة الهاتف

عادة ما يتم كتابة املعلومات التالية في الصفحة األولى من الفاتورة:
1.اسم ولقب وعنوان املستخدم؛
2.رمز الزبون :هو رمز يصلح جلميع اإلجراءات املتعلقة بخدمة الهاتف .في حالة حدوث عطب ،مثال،
يجب إبالغ به عامل الشركة؛
3.املدة التي تشير إليها الفاتورة واإلستهالك احملسوب؛
 4.املبلغ ،أي املبلغ الواجب دفعه والتاريخ الذي قبله يجب دفع املبلغ
في الصفحة الثانية عادة ما يتم كتابة ملخص التكاليف.
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النفايات :خدمة مجع النفايات والتخلص مهنا

في منطقة طوسكانا املركزية ،تتم إدارة خدمة جمع النفايات والتخلص منها وتنظيف الشوارع والعناية
بالبيئة التي نعيش فيها من قبل شركة  .Alia Servizi Ambientali Spaيتم الدفع مقابل هذه اخلدمات ،لذلك
في كل مرة تغير فيها املنزل ،يتعني عليك التسجيل بالضريبة على النفايات ( )TARIوفي كل مرة يتغير عدد
األشخاص الذين يعيشون في منزلك ،يجب عليك إبالغ مكتب  Aliaمن أجل  .TARIميكن القيام بجميع
اإلجرءات املتعلقة بـ  TARIفي مكاتب  ،Aliaبغض النظر عن البلدية التي يوجد فيها املنزل.
كل سنة ستتوصل عبر البريد برسائل مع إشعارات الدفع .إذا قمت بالتسجيل في  Tariلكن إذا لم تتلق
إشعارات الدفع ،اتصل بـ  Aliaألنه قد تكون هناك مشاكل في التسليم بعنوانك.
ملزيد من املعلومات:

انظر الرابط
ماذا يعين فرز النفايات؟
عندما تتخلص من النفايات ،عليك القيام بالفرز .القيام بفرز النفايات ( )raccolta differenziataيعني فصل
املواد التي ميكن إعادة تدويرها عن تلك التي ال ميكن إعادة تدويرها .املواد التي ميكن إعادة تدويرها
هي تلك التي ميكن إعادة استخدامها إلنتاج أشياء جديدة أو مواد جديدة :الورق ،الزجاج ،األملنيوم،
البالستيك ،إلخ .لكل بلدية قواعد مختلفة للجمع املنفصل للنفايات ،ولكن هناك بعض القواعد العامة.
إذا كنت ال تقم بفرز النفايات أو ال تقم بذلك بشكل جيد ،يتم فرض غرامات.
ملزيد من املعلومات

انظر الرابط
رسوم التلفزيون

رسوم التلفزيون هي الضريبة املفروضة على التلفزيون .يجب دفعها من طرف من يكون عقد كهرباء املنزل
في إسمه وميلك جهاز تلفزيون أو جهاز قادر على استقبال اإلشارات الرقمية األرضية.
إذا كان لديك أكثر من جهاز تلفزيون ،فلن تدفع أكثر :املبلغ الذي يجب دفعه ال عالقة له بعدد أجهزة
التلفزيون التي تتوفر عليها .يتم احتساب رسوم التليفزيون في فواتير الكهرباء .بالفعل ،إذا كان عقد
الكهرباء بإسمك ،فسيتم اعتبار أن لديك ً
أيضا جهاز تلفزيون.
مىت ال يتعني عيل دفع رسوم التلفزيون؟
•إذا كان عمرك أكثر من  75عاما ولديك دخل أقل من  8.000أورو وتعيش مع أشخاص آخرين لديهم
دخل خاص بهم (إذا كنت تعيش مع مساعدين منزليني أو خادمات أو مقدمي رعاية ،فدخلهم ال يتم
أخذه بعني اإلعتبار).
•إذا لم يكن لديك جهاز تلفزيون.
لكي تطلب عدم دفع رسوم التلفزيون ،يجب عليك ملء مناذج وإرسالها إلى وكالة الضرائب.
ملزيد من املعلومات

انظر الرابط
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إعانات إجمتاعية
إعانة اجمتاعية لصعوبات إقتصادية

اإلعانة اإلجتماعية لصعوبات إقتصادية هي عبارة عن تخفيض في فواتير الغاز والكهرباء واملاء لفائدة
العائالت التي تعاني من مشاكل اقتصادية والعائالت متعددة األفراد:
•إعانة الطاقة الكهربائية لصعوبات إقتصادية :تخفيض في فاتورة الكهرباء
•إعانة الغاز :تخفيض في فاتورة الغاز
•مكافأة املاء :تخفيض في فاتورة املاء
للحصول على اإلعانة اإلجتماعية ،يجب:
•لديك شهادة  ISEEال تتجاوز قيمته  8.265أورو
أو:
•أن يكون لديك عائلة متعددة األفراد (أكثر من  3أطفال) وشهادة  ISEEال تتجاوز قيمتها  20.000أورو
أو:
•اإلنتماء إلى عائلة تستفيد من دخل املواطنة أو معاش املواطنة
لإلستفادة من اإلعانة اإلجتماعية ،يجب أن يكون عقد الكهرباء أو الغاز أو املاء في إسم أحد أفراد العائلة.
من املمكن أيضا طلب اإلعانة إذا كان عقد الغاز أو املاء بإسم السكن املشترك ( :)Condominioهذا يعني
أن الشخص ال يتلقى الفاتورة ،ألن تكاليف اإلستهالك تكون من ضمن نفقات السكن املشترك.
لكل عائلة احلق في اإلستفادة من نوع واحد فقط من اإلعانات في السنة.
يتم منح اإلعانة اإلجتماعية بطريقة تلقائية .هذا يعني أنه ال يتعني عليك تقدمي طلب إلى البلدية أو .CAF
يكفي القيام كل سنة باإلعالن البديل الوحيد ( )DSUوالذي هو ضروري للحصول على .ISEE
ملزيد من املعلومات

انظر الرابط
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إعانة الكهرباء إلضطرابات جسدية

ميكن طلب إعانة الكهرباء لالضطرابات اجلسدية عندما يكون الشخص يعاني من مرض خطير يجبره على
استخدام أجهزة طبية كهربائية ،وهي أجهزة إلكترونية ضرورية إلبقاء املريض على قيد احلياة.
لطلب إعانة الكهرباء لالضطرابات اجلسدية ،يجب احلصول على شهادة  ASLاخلاصة بذلك .انتباه :ال ميكن
استخدام شهادات أخرى متعلقة بوضعية اإلعاقة ،مثل شهادات العجز (.)invalidità
الشهادة املسلمة من قبل  ASLيجب أن تثبت:
•خطورة املرض؛
•احلاجة إلى استعمال أجهزة كهربائية طبية إلبقاء الشخص على قيد احلياة؛
•نوعية األجهزة املستعملة؛
•كم ساعة في اليوم يتم استعمال األجهزة؛
•عنوان املنزل الذي توجد به هذه األجهزة؛
•وثيقة الهوية والرمز الضريبي ( )codice fiscaleللشخص املتقدم بالطلب؛
•وثيقة الهوية والرمز الضريبي للمريض ،إذا كان مختلفا عن الشخص املتقدم بالطلب؛
ضرورية أيضا بعض املعلومات املوجودة على الفاتورة أو في عقد التوريد:
•رمز POD؛
•قوة اإلمداد املستعملة أو املتاحة.
إعانة الكهرباء لالضطرابات اجلسدية ال يجب جتديدها كل سنة .هذه اإلعانة ،بالفعلُ ،تنح إلى غاية
التوقف عن استخدام األجهزة الطبية الكهربائية .عند التوقف عن استخدام هذه األجهزة ،يجب عليك إخبار
الشركة التي تزودك بالكهرباء .إذا لم يقم الشخص الذي بإسمه عقد الكهرباء بذلك و استمر في اإلستفادة
من اإلعانة دون أن يكون له احلق في ذلك ،سيتم إجباره على إرجاع هذا املبلغ من املال.
اإلعانة تستمر دون انقطاع حتى ولو مت تغيير العقد (الشركة وشروط التوريد) أو إذا مت تغيير صاحب
العقد ،بشرط أن يكون هذا الشخص مقيما مع الشخص املريض .أما إذا أصبح العقد بإسم شخص ال
يعيش مع املريض ،اإلعانة تنتهي.
يتم طلب إعانة الكهرباء إلضطرابات جسدية من بلدية إقامة الشخص الذي عقد اإلمداد بالكهرباء في
إسمه (حتى لو كان مختلفا عن املريض) أو بالذهاب إلى  CAFاملعتمد.

ملزيد من املعلومات حول إعانة الكهرباء الضطرابات جسدية

انظر الرابط
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ملزيد من املعلومات حول إعانة الكهرباء الضطرابات جسدية

بلدية Scandicci

بلدية Sesto Fiorentino

بلدية Campi Bisenzio

بلدية Firenze

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Signa

بلدية Calenzano

بلدية Bagno a Ripoli

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Lastra a Signa
انظر الرابط

هشادة ISEE
شهادة ( ISEEتعني :مؤشر الوضعية اإلقتصادية املعادلة) هي وثيقة ضرورية للحصول على إعانات
إقتصادية وتخفيضات فيما يخص تكاليف اخلدمات .هي الوثيقة التي تثبت الوضع اإلقتصادي اإلجمالي
(حجم “الثروة”) لعائلتك مقسوما على عدد أفرادها.
للقيام بـ  ISEEواحلصول على معلومات وملء النموذج ،ميكنك الذهاب إلى  - CAFمركز املساعدة الضريبية ،-
أو ميكنك القيام بذلك بنفسك من موقع  .INPSهناك أنواع مختلفة من  ISEE :ISEEالعادي ISEE ،القاصرين،
 ISEEللخدمات االجتماعية والصحية ،إلخ .شهادة  ISEEتبقى صاحلة إلى غاية  15يناير من السنة املوالية.
للتقدم بطلب احلصول على  ،ISEEيجب عليك القيام باإلعالن البديل الوحيد ( .)DSUمن الضروري تقدمي
الدخل والودائع البنكية وشهادة ملكية السيارة والدراجة النارية جلميع أفراد األسرة .ميكنك اإلشارة إلى
مصاريف اإليجار والقرض واملصروفات األخرى.
“ ISEEاحلالي” ( )ISEE correnteيسمح بتحديث قيمة  ISEEإذا ساءت وضعية العمل أو الوضع اإلقتصادي
مقارنة مبا كان عليه عامني ( )2قبل .لولوج “ ISEEاحلالي” يجب أن يكون قد طرأ تغيير في النشاط العملي
احلر أو املأجور (أو في الرعاية اإلجتماعية أو الضمان اإلجتماعي أو في التعويضات ،أيضا تلك املعفاة
من الضرائب الشخصية) أو تغيير في الدخل اإلجمالي لألسرة بقدر يفوق .25%
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 - ERPاملباين السكنية العمومية
تتطرق هذه الفقرة ملوضوع السكن الشعبي ،أي املنازل التي تخصصها الدولة اإليطالية ملواطنيها ،اإليطاليني
واألجانب ،الذين يحتاجون إلى املساعدة للحصول على منزل .املساكن الشعبية تسمى املباني السكنية العمومية
(.)ERP
في هذه الفقرة يتم ً
أيضا توضيح كيفية طلب سكن شعبي والقواعد الواجب احترامها عند حصولك عليه.

املباراة والطلب

تقوم البلديات دوريا بإعالن مباريات عامة ( )Bandiلتسليم املساكن الشعبية .تعلن البلديات ،مبفردها أو مع بلديات
أخرى ،كل  4سنوات على األقل ،عن مباراة عامة.
هؤالء هم األشخاص الذين ميكنهم التقدم بطلب للحصول على السكن الشعبي:
•األشخاص الذين يتقدمون بالطلب ألول مرة للحصول على السكن الشعبي (سكن )ERP؛
•األشخاص املوجودة أسماؤهم في الئحة الترتيب ويرغبون في تقدمي طلب للحصول على شروط أكثر مالءمة ،أي
عدد نقاط أعلى (على سبيل املثال :والدة طفل)؛
يبقى الطلب املقدم صاحلا ملدة  4سنوات من تاريخ نشر إعالن املباراة؛
ميكنك إرسال وثائق إضافية ،إذا تغيرت وضعيتك ،خالل مباريات التحديث.
عندما يتم اإلعالن عن مباراة جديدة ،يجب عليك إعادة تقدمي الطلب.
ميكن لـ  - URPمكاتب العالقات مع العموم  -التابع للبلديات تزويدك مبعلومات حول كيفية احلصول سكن شعبي.
ملعرفة متى وكيف سيتم بلديتك اإلعالن عن املباراة:

بلدية Lastra a Signa

بلدية Scandicci

بلدية Sesto Fiorentino

بلدية Campi Bisenzio

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

بلدية Firenze
انظر الرابط

بلدية Vaglia

بلدية Signa

بلدية Calenzano

بلدية Bagno a Ripoli

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط

انظر الرابط
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للقيام بالطلب:
1.من لديهم اجلنسية اإليطالية أو ينتمون لبلد تابع لإلحتاد األوروبي .املواطنني من خارج اإلحتاد األوروبي
ميكنهم القيام بالطلب إذا كان بحوزتهم تصريح إقامة  UEملدة طويلة أو تصريح إقامة ملدة سنتني ( )2ويسمح
بالعمل .ميكن أيضا للمواطنني من خارج اإلحتاد األوروبي الذين لديهم تصريح إقامة كالجئني أو للحماية
الفرعية تقدمي الطلب .هذا الشرط يخص فقط الشخص الذي يتقدم بالطلب وليس جميع أفراد األسرة.
2.لديهم إقامة ( )residenzaأو ميارسون عمال قارا بصفة حصرية أو رئيسية في طوسكانا ملدة ال تقل عن خمس
سنوات ،حتى ولو لم تكن مستمرة .عندما تتسلم املنزل سيتم التحقق من أنك الزلت مقيما ( )residenzaأو
الزلت تعمل في طوسكانا .هذا الشرط يخص فقط الشخص الذي يتقدم بالطلب وليس جميع أفراد األسرة.
3.يجب أال يكون لديك إدانات جنائية نهائية بسبب ارتكاب جرائم عمدية (condanne penali passate in
 )giudicatoوالتي تكون العقوبة السجنية املتوقعة فيها ال تقل عن  5سنوات أو قد مت قضاء العقوبة (مت
التنفيذ) .هذا الشرط يخص فقط الشخص الذي يتقدم بالطلب وليس جميع أفراد األسرة؛
4.الوضع االقتصادي للعائلة التي تتقدم بطلب السكن الشعبي يجب أال يتجاوز  16.500أورو حسب شهادة
ISEE؛

جميع أفراد أسرة الشخص املتقدم بطلب السكن الشعبي:
1.يجب أال يكون لديهم حق التملك واإلنتفاع ،اإلستعمال والسكن على منازل ميكن السكن فيها وتالئم احتياجات
األسرة ،وتقع على مسافة تعادل أوتقل عن  50كيلومترا من البلدية حيث مت تقدمي طلب  ،ERPباستثناء احلاالت
التي ال ميكن فيها استخدام املنزل مبوجب القانون (*)
2.يجب أال يكون لهم حق التملك واإلنتفاع واإلستعمال والسكن على منازل أو حصص منها في إيطاليا أو في
اخلارج ،حتى في ظل وجود اكتظاظ وتزيد قيمتها عن  25.000أورو ،باستثناء تلك املستخدمة في األنشطة
العملية األساسية للعائلة والتي ال ميكن استعمالها مبوجب القانون (*) ،أي مت اعتبارها غير متاحة مبوجب
القانون .بالنسبة للعقارات الواقعة في إيطاليا ،يتم حتديد قيمتها من خالل تطبيق معايير  ،IMUبينما بالنسبة
للعقارات املوجودة في اخلارج ،يتم حتديد قيمتها من خالل تطبيق معايير ( IVIEضريبة قيمة العقارات
باخلارج) .للتحقق من شرط املنازل باخلارج ،ميكن للبلدية أن تطلب حتقيقات مناسبة .إذا لم يكن من املمكن
احلصول على هذه املعلومات من التحقيقات ،سيتم األخذ بعني اإلعتبار إطار األصول العقارية املعلن عنها
بشهادة ISEE؛
3.أال يكون لديهم ،كعائلة ،أصول منقولة تزيد قيمتها اإلجمالية عن  25.000أورو؛
4.يجب أال يكون لديهم سيارات مسجلة في السنوات اخلمس األخيرة بقوة تفوق  80كيلو وات ( 110حصان)
أو قوارب مبحركات أو قوارب شراعية .ميكن إمتالكها فقط إذا كانت السيارات أو القوارب يتم استعمالها
في العمل؛
5.يجب أال يتجاوز إجمالي األصول  40.000أورو ،مجموع األصول املنقولة والغير املنقولة؛
6.يجب أال يكونوا قد استفادوا سابقا من ملكية ،أو باتفاق بيع مستقبلي ،متعلق مبنازل مت إنشاؤها مبساهمات
عمومية أو متويالت مدعومة ممنوحة للشراء من قبل الدولة أو الوالية أو الهيئات احمللية أو من طرف هيئات
عمومية أخرى ،باستثناء احلاالت التي يكون فيها املنزل غير متاح (لم يعد صاحلا لإلستخدام) ولم حتصل
على تعويض عن الضرر؛
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7.يجب أال يكون لديهم إلغاء تعيني أو فقدان احلق في اإلستفادة من سكن  ERPللحاالت املنصوص عليها في
املادة  ،38الفقرة  ،3احلرف  )bنقل وتغيير اإلستخدام؛  )dأنشطة غير قانونية في املنزل؛  )eخرق األنظمة؛
و  )fعدم دفع اإليجار ملدة تزيد عن ستة أشهر؛ من القانون الوالئي  ،)L.R.( 2019/2باستثناء إذا ما مت دفع
الدين الناجت عن عدم تأدية اإليجار قبل تقدمي الطلب؛
8.يجب أال يكونوا قد استولوا على سكن  ERPبطريقة غير شرعية أو بدون ترخيص ،حاليا وفي السنوات اخلمس
السابقة لتقدمي الطلب.

(*) ال ميكن استعمال املنزل في احلاالت التالية • :مت تسليمه للزوج/ة بسبب اإلنفصال القضائي أو الطالق • أعلن
أنه ال تتوفر فيه شروط السكن الالئق من قبل البلدية أو من قبل السلطة املختصة؛ • مت احلجز عليه.

أين ميكنك تقدمي الطلب
يجب عليك تقدمي الطلب للحصول على السكن الشعبي (السكن  )ERPبالبلدية حيث لك اإلقامة ( )residenzaأو
حيث تشتغل.

أمثلة خبصوص الوثائق اليت جيب تقدميها
للتمكن من املشاركة في املباراة واحلصول على نقاط ،يجب عليك تقدمي الطلب إلى البلدية مصحوب ببعض الوثائق.

الوثائق الالزمة بالنسبة للجميع:
•وثيقة هوية من يقوم بتقدمي الطلب؛
•تصريح إقامة ( UEاإلحتاد األوروبي) للمقيمني لفترة طويلة ملقدم الطلب ،أو:
•تصريح اإلقامة اخلاص باللجوء السياسي أو تصريح اإلقامة للحماية الفرعية ملقدم الطلب ،أو:
•تصريح إقامة ملقدم الطلب مدة صالحيته سنتني ()2؛
•وثيقة تبني دخل السنة املاضية ،على سبيل املثال :التصريح بالدخل أو الشهادة الوحيدة املسلمة من طرف
صاحب العمل أو مؤسسات الضمان اإلجتماعي املتعلقة بالسنة املاضية (منوذج  730أو منوذج  UNICOأو
الشهادة الوحيدة  .)CUيجب تقدمي وثيقة الدخل لكل فرد من أفراد عائلة مقدم الطلب ،الذي متت اإلشارة إلى
دخل يخصه خاضع للضريبة؛
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الوثائق الالزمة فقط في احلاالت اخلاصة (على سبيل املثال ،وجود أحد أفراد األسرة من ذوي
اإلعاقة ،إنفصال ،إخالء ،إلخ )..
خشص غري مقمي يف احملافظة أو الوالية.
وثائق تثبت مقر العمل املستقر واحلصري أو الرئيسي داخل حدود الوالية ملدة  5سنوات على األقل ،ولو كانت
غير مستمرة؛ سيتم التحقق من هذا الشرط عند تسليم السكن :كشوفات الرواتب ،عقد العمل ،التسجيل في غرفة
التجارة ،إلخ.
خشص منفصل أو مطلق
•وثائق توضح األنواع األخرى من الدخل وقدرها لكل فرد من أفراد األسرة ،على سبيل املثال :نفقة الزوج السابق؛
•حكم اإلنفصال أو الطالق الذي ينص على ضرورة دفع شيك النفقة؛
الخشص الذي لديه مزنل جحموز هيلع
عقد حجز منزل أحد أفراد أسرة مقدم الطلب ،صادر عن احملكمة.
الخشص الذي له مزنل يستعمله مكقر معله
الوثائق التي توضح أن منزل أحد أفراد عائلة مقدم الطلب يتم استعماله كمقر العمل؛
الوثائق التي توضح أن منزل أحد أفراد أسرة الشخص الذي يقدم الطلب غير ُمتَاح (ال ميكن استعماله)؛
خشص عاجز
يجب أن ترفق الطلب بشهادة العجز التي تثبت نسبة ال تقل عن  ،% 67أو شهادة العجز للذين تقل أعمارهم عن 18
سنة وبالنسبة ملن تتجاوز أعمارهم  65سنة؛
خشص معاق
شهادة اإلعاقة؛
حالة اإلكتظاظ أو سوء الظروف الصحية
طلب املعاينة من طرف  ASLاحمللية املختصة وشهادة الدفع .في حالة وجود ظروف غير صحية ،إكتظاظ  ،بيئة غير
صاحلة للسكن ،وجود حواجز.
خشص صدر يف حقه أمر باإلخالء
إجراء اإلخالء إلنتهاء عقد اإليجار أو لعدم القدرة على دفع مستحقات اإليجار وقرار املصادقة عليه .يجب أن يكون
اإلخالء قد متت املصادقة عليه قبل مرور سنتني ( )2من تاريخ نشر إعالن املباراة؛
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النقاط

فيما يخص كيفية منح النقاط ،يجب اإلطالع على امللحق  Bمن القانون الوالئي لطوسكانا رقم 2019/2
شروط منح النقاط

انظر الرابط

الحئة الرتتيب

يتم اإلطالع على الطلبات من قبل مكاتب البلدية ويتم إجناز الئحة ترتيب مؤقتة في غضون  90يوما من تاريخ انتهاء
املباراة.
يتم نشر الترتيب املؤقت على لوحة اإلعالنات ( )Albo Pretorioوعلى موقع البلدية.
في غضون  30يوما من نشر الترتيب املؤقت ،ميكن تقدمي استئناف إلى جلنة  ERPواإلنتقال التابعة للبلدية.
في حدود الفترة الزمنية املشار إليها في إعالن املباراة ،سيتم نشر الئحة الترتيب النهائي على موقع البلدية.

تعيني السكن

يتم تعيني السكن الشعبي باتباع ترتيب الالئحة النهائية .حلظة تعيني السكن الشعبي تقوم البلدية بالتحقق من
أنه ال زالت تتوفر فيك شروط الولوج ومن هم األفراد املكونة لألسرة .تتحقق البلدية من كون املنزل مناسبا للعائلة
املستفيدة.

تغيري السكن
تغيري السكن (“اإلنتقال العادي”)
العائالت التي تعيش حاليا في سكن شعبي (سكن  )ERPميكنها التقدم بطلب لتغيير السكن ألن وضعهم اإلجتماعي
واألسري (على سبيل املثال :والدة طفل أو وفاة أحد أفراد األسرة) أو وضعهم الصحي قد تغير أو طرأت
مستجدات جعلت البيئة السكنية غير الئقة (مثال إصابة أحد أفراد األسرة بإعاقة)
لتقدمي طلب تغيير املنزل (تغيير السكن) ،يجب أن تطلب من بلديتك معلومات من أجل املشاركة في مباراة تغيير
السكن .بعدها سيتم منح نقاط ثم إجناز الئحة ترتيبية.
تغيري السكن (“اإلنتقال بالرتايض والرتايض بني البلديات”)
ميكن للعائالت التي تعيش حاليا في سكن شعبي (سكن  )ERPاستبدال املنزل إذا وجدوا اتفاقا فيما بينهم .يجب
على العائالت تقدمي طلب إلى البلدية .يجب على البلدية أن تسمح بتغيير املنزل .ميكنك أيضا تغيير السكن بني بلديتني
مختلفتني (بني البلديات) التابعة حملافظة افلورنسا (ما عدا البلديات التابعة ملنطقة .)Empoli
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تغيري يف األرسة النواة

نقصد باألسرة النواة األسرة املكونة من شخص واحد أو من األشخاص املذكورين أدناه:
 1.األزواج غير املنفصلني قانونيا واألطفال الشرعيني ،الطبيعيني ،املعترف بهم ،املتبنني أو حتت كفالة قبل التبني،
والذين يعيشون معهم؛
 2.األزواج املسجلني بسجل القاطنني كمتعايشني من دون زواج ()more uxorio؛
 3.األشخاص املتحدين مدن ًيا ( )unione civileأو املتعايشني فعليا ( )convivenze di fattoوفقا للقانون 20
ماي  2016رقم ( 76تنظيم اإلحاد املدني بني األشخاص من نفس اجلنس ونظام التعايش)؛
4.د) األشخاص الذين تربطهم عالقة عائلية أو قرابة ،حتى الدرجة الثالثة ،والذين يعيشون معا حسب سجل
القاطنني؛
 5.أشخاص تربطهم عالقات عاطفية وأشخاص تربطهم غاية املساعدة املعنوية واملادية املتبادلة ،ويعيشون معا
حسب سجل القاطنني.
عندما ينضم شخص آخر إلى العائلة ،يجب عليك إبالغ  ،Casa Spaيجب أن تكتب بريدا إلكترون ًيا على العنوان:
ufficioutenza@casaspa.org

الضيافة

ميكنك استضافة أشخاص آخرين في املنزل بشكل مؤقت إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة أو ألسباب مهمة أخرى
عليك توضيحها.
إلستضافة أشخاص آخرين ،يجب عليك تقدمي طلب للحصول على ترخيص للضيافة املؤقتة إلى  Casa Spaمع
توضيح السبب الذي يجعلك تستضيف الشخص ومدة اإلستضافة .يجب أن تكتب بريدا إلكترونيا على العنوان:
ufficioutenza@casaspa.org
ميكن أن تدوم الضيافة  6أشهر ،وقد تصل إلى غاية  12شهرا .الضيافة املؤقتة ال تعطي أي حق في اإلمتداد
( )subentroفي عقد اإليجار وال ترفع من قيمة اإليجار .إذا استمرت الضيافة ألكثر من  12شهرا ،ترتفع قيمة
اإليجار بنسبة .50%

فقدان احلق

تفقد احلق في السكن:
 1.تعطي كل املنزل املخصص لك أو جزء منه ألشخاص آخرين؛
 2.ال تعيش بشكل دائم في املنزل املخصص لك أو ال تستخدمه للسكن (مثال إذا كنت تستخدمه كمختبر للعمل)؛
 3.إذا كنت تستخدم املنزل للقيام بأشياء مخالفة للقانون؛
 4.لم تعد تتوفر فيك أحد الشروط الالزمة للحصول على السكن الشعبي؛
5.إذا تخليت عن املنزل املخصص لك دون سبب وجيه؛
تتحقق  Casa Spaكل سنتني ( )2على األقل ما إذا كنت ال تزال تتوفر على احلق في السكن في املنزل .إذا وجدت
أحد األسباب على األقل املذكورة أعاله ،فستبعث رسالة عن طريق البريد املضمون إلخبارك بأنك فقدت احلق في
السكن (فقدان احلق في التعيني) .قبل مرور  15يوما من هذا اإلشعار ،ميكنك تقدمي وثائق أو كتابات إلثبات أنه ال
يزال لديك احلق في السكن.
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بالنسبة ملن يقطن حاليا بالسكن الشعيب
عندما يتم تخصيص لك سكن شعبي  ،ERPيجب عليك إحترام قواعد إدارة املنزل والتعايش مع املجاورين لك.
شيوعا حول قواعد التعايش في املنازل الشعبية .تسمى هذه القواعد “قواعد
ُتيب هذه الفقرة على األسئلة األكثر
ً
املستخدم”.

األسئلة الشائعة ( – )FAQقواعد املستخدم

ماذا تعين قواعد املستخدم؟
قواعد املستخدم حتدد القواعد اإلجبارية التي يجب على جميع املستأجرين اتباعها من أجل اإلستعمال الصحيح
للوحدات السكنية العمومية املخصصة .قواعد املستخدم مكملة لقواعد عقد اإليجار ،أو تعوضها كليا أو في األجزاء
الغير املتطابقة.

املساحات املشتركة

هل ميكنين ركن السيارة  /الدراجات النارية  /الدراجات اهلوائية  /سيارة القافلة  /املقطورة
يف املساحات املشرتكة للبناية؟
في موقف السيارات التابع للسكن املشترك ميكن ركن سيارة واحدة فقط لكل أسرة.
ميكن وضع الدراجات الهوائية والنارية في األماكن املخصصة لها (مواقف للدراجات النارية  /الرفوف).
بالنسبة للسيارة القافلة واملقطورة ،يجب وضعها في مكان آخر اخلاص بوقوف السيارات لفترات طويلة ،وبالتالي
يجب إيقافها في مكان آخر ما لم يكن هناك اتفاق بني السكان أو اإلدارة الذاتية أو السكن املشترك.
في جميع األحوال ،يجب ترك جميع ممرات الهروب من احلرائق وممرات اخلاصة باألشخاص املعاقني شاغرة.
هل ميكنين وضع سيارتني يف موقف السيارات يف املساحات املشرتكة؟
ال ،كل عائلة لها احلق في موقف سيارة واحدة فقط.

زيادة في عدد أفراد األسرة

انضم إىل ارسيت خشص آخر .ماذا عيل فعله؟
أي تغيير في مكونات األسرة بعد استالم السكن يجب إبالغ به  Casa Spaفي غضون ( )60يوما على عنوان البريد
اإللكترونيufficioutenza@casaspa.org :
لن يتم السماح بالتغيير (انضمام شخص آخر) إذا كان هذا سيخلق اإلكتظاظ في السكن.
ليس من الضروري احلصول على موافقة  Casa Spaفي حالة حدوث التغيير بسبب زواج ،معاشرة ،إحتاد مدني،
مواليد ،تبني ،كفالة قبل التبني وأبناء من عالقات أخرى.
ماذا عيل فعله للحصول عىل اإلقامة ( )residenzaللخشص اإلضايف؟
للحصول على اإلقامة ( ،)residenzaيجب احلصول على إذن ( )nulla ostaمن  .Casa Spaعند تقدمي الطلب،
يجب أيضا تقدمي التصريح بالدخل اعتبارا لإلرتفاع في عدد أفراد األسرة .ستقوم  Casa Spaبإعادة حساب قيمة
اإليجار .باإلضافة إلى ذلك ،يجب تقدمي شهادة  ISEEجديدة قبل مرور  60يوما من تاريخ طلب اإلذن (.)nulla osta
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الضيافة

ماذا عيل فعله إذا كنت أريد استضافة خشص ما يف املزنل؟
طلب الضيافة يكون دائما مؤقتا ويجب تقدميه إلى  Casa Spaالتي يجب أن تسمح بذلك .يجب أن تكتب بريدا
إلكترونيا على العنوانufficioutenza@casaspa.org :
مك من الوقت ميكنه البقاء يف مزنيل؟
ميكن أن تدوم الضيافة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصدار اإلذن وميكن جتديده مرة واحدة فقط ملدة ستة
أشهر أخرى.
هل جيب الترصحي بدخل وممتلاكت الضيف؟
ال ،ال يجب التصريح بدخل وممتلكات الضيف.
يجب التذكير بأنه سيتم الرفع من قيمة اإليجار بنسبة .25%
ماذا حيدث إذا اسمترت الضيافة؟
إذا بقي الضيف في املنزل ألكثر من اثني عشر شهرا وحتى عامني كحد أقصى ،فستتم الرفع من قيمة اإليجار
بنسبة  .50%بعد عامني ،ميكن أن تفقد األسرة بأكملها احلق في السكن.
إذا كنت أرغب يف استضافة بصورة دامئة مقدم الرعاية أو عامل مزنيل ،مفاذا أفعل؟
يجب أن تبعث رسالة إلى  Casa Spaعلى العنوانufficioutenza@casaspa.org :
في الرسالة ،يجب توضيح سبب الضيافة وإرفاق عقد عمل الشخص املستضاف .ميكن لـ  Casa Spaأن تعطي اإلذن
مبدة تعادل مدة عقد العمل بدون أن يطرأ أي تغيير على قيمة اإليجار.

تغيير السكن
لقد وجدت عائلة الستبدال السكن معها .ماذا جيب علينا فعله؟
يجب على العائلتني أن تطلب من البلدية اإلذن للتغيير بالتراضي عن طريق ملء النموذج املناسب:
بطاقة اخلدمة

انظر الرابط
عند التغيير ،يجب أن تكون مصاريف اإليجار ونفقات السكن املشترك قد مت تأديتها كاملة.
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لقد توصلت إىل تغيري السكن .مىت ميكنين الرحيل؟ ملن جيب إعادة املفاتيح ومىت؟
يجب ترك السكن والفضاءات املرتبطة به (مثل القبو ،احلديقة ،املرآب ،إلخ) خاليا من األشخاص واألشياء خالل
املوعد النهائي الذي مت حتديده من قبل البلدية أو .Casa Spa
عند مغادرة السكن ،فإننا نتخلى عن كل شيء يوجد بداخله الحقا (أثاث أو معدات أخرى من أي نوع) وتقوم Casa
 Spaبالتخلص منها .تكاليف التخلص يتحملها املستأجر السابق.
املبالغ املستحقة ألي سبب من األسباب والتي لم يتم دفعها حتى حني مغادرة السكن تظل من مسؤولية املستأجر
السابق.
إذا مل يعد مسكين مناسبا لعائليت ،مفاذا أفعل؟
ميكن تقدمي طلب لتغيير السكن (اإلنتقال).
طلب معلل باألسباب ميكن تقدميه في أي وقت من السنة.
بطاقة اخلدمة

انظر الرابط
تتحقق البلدية من التوفر على الشروط للوفاء بتكاليف السكن وأن املستأجر ليس في ذمته إيجار غير مدفوع.
في حالة رفض السكن ،فال ميكن تقدمي طلب جديد لنفس األسباب.
إذا كان السكن أكبر بكثير مقارنة بعدد أفراد األسرة ،ميكن للبلدية أن تقترح تغييره بسكن آخر أصغر .إذا لم
يقبل املستأجر التغيير املقترح ،فسيتم الرفع من قيمة اإليجار .الزيادة في قدر اإليجار تتناسب مع حجم املنزل الذي
تسكن فيه :الزيادة تعادل  50أورو لكل غرفة زائدة وفقا للمعايير املنصوص عليها في القانون.

عقد اإليجار
ما يه املتطلبات اإلدارية اإلجبارية بالنسبة ملن يعيش يف مساكن ERP؟
1.يجب على املستفيد من مساكن  Erpالقيام بتصريح  ISEEكل سنة .ينص القانون على القيام بهذا التصريح
للتحقق من أن األسرة ال تزال تتوفر على الشروط لإلستمرار في اإلستفادة من السكن الشعبي.
ميكنك احلصول على جميع املعلومات الالزمة لتقدمي  ISEEمن خالل النقر هنا
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2.خالل السنوات الفردية ،وبناء على طلب من الهيئة الساهرة على التسيير ،يجب على املستفيد التصريح بالدخل
اخلاضع للضريبة للسنة السابقة لكل أفراد األسرة من أجل احتساب قيمة اإليجار .ميكن القيام بالتصريح عبر
اإلنترنت .ستقوم  Casa Spaبإرسال خطابا ،مع قسيمة دفع اإليجار ،وبه جميع املعلومات وبيانات اإلعتماد
الشخصية (الهوية الرقمية وكلمة املرور) للوصول في كل أمان إلى البيانات الشخصية اململوءة مسبقا املتعلقة
بالعائلة.
ماذا حيدث إذا مل يقم املستفيد بتحضري هشادة  ISEEأو مل يرسل الترصحي بالدخل؟
يتم اعتبار كالهما تقصيرا خطيرا .في كلتا احلالتني ،ميكن للبلدية الشروع في التراجع عن التعيني .هذا يعني أنه
قد يؤدي األمر إلى نزع احلق في السكن.
باإلضافة إلى ذلك ،في حالة عدم تقدمي التصريح بالدخل ،سيتم تطبيق اإليجار كغرامة اعتبارا من يناير املوالي
لسنة الطلب .هذا يعني أنك ستدفع إيجارا عاليا جدا (قد يصل إلى  1000أورو) إلى غاية تقدمي الوثائق املطلوبة.
مىت يمت إرجاع وديعة الضامن اليت دفعهتا؟
عندما يغادر املستأجر السكن ،بعد تسوية وسداد ديون محتملة جتاه  Casa Spaوإذا لم تكن هناك أضرار في
السكن تسبب فيها املستأجر.

العالقات مع اجليران
هل ميكنين وضع النباتات يف رشفيت؟
نعم ،لكن يجب أال تكون كثيرة ،ويجب أال متأل الشرفة ويجب أال تزعج اجليران بالسقي.
يتم فرض عقوبات في حالة عدم احترام ما مت ذكره.
الد َرج املشرتك؟
هل ميكنين وضع أشياء يف فضاء َّ
ال ،ال ميكن وضع أي شيء شخصي في املساحات املشتركة.
يتم فرض عقوبات في حالة عدم احترام ما مت ذكره.
الد َرج املشرتك؟
س َطة َّ
هل ميكنين وضع خزانة أحذية عىل َب ْ
ال ،ال ميكن وضع أي شيء شخصي في املساحات املشتركة .بالقرب من الباب املدخل اخلاص بشقتك ميكن وضع
ممسحة األحذية وحامل املظالت إذا سمحت املساحة بذلك.
إذا اكنت ترصفات اجلريان مزجعة ،مفاذا عيل فعله؟
عليك أوال محاولة التحدث إلى اجلار إليجاد حل.
ثم اتصل باملسؤول عن الدرج ( )capo scalaأو املسؤول عن اإلدارة الذاتية إلبالغ  Casa Spaلفرض عقوبات محتملة.
هل من املمكن محل الدراجة يف املصعد؟
ال ،ال ميكن استعمال املصعد حلمل أشياء أو مواد قد حتدث أضرارا به.
يتم فرض عقوبات في حالة عدم احترام ما مت ذكره.
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بعض الساكنة حتدث الكثري من الضجيج .ملن ميكنين اإلبالغ عن احلالة؟
إنه سلوك ممنوع .يجب احترام اآلخرين وجتنب إثارة اإلزعاج مثال باستخدام اآلالت خالل الساعات الليلية أو
اإلستماع إلى املوسيقى بصوت مرتفع.
يجب على الشخص املسؤول عن اإلدارة الذاتية أو املسؤول عن الدرج أو املستأجر نفسه إبالغ  Casa Spaفورا
باحلالة لفرض عقوبات محتملة.
هل ميكنين اإلسمتاع إىل املوسيىق ومشاهدة التلفزيون حىت يف الليل؟
نعم ،لكن يجب أال يزعج مستوى صوت املوسيقى والتلفزيون اجليران.
يتم فرض عقوبات في حالة عدم احترام ما مت ذكره.
هل ميكنين القيام بنشاط معيل (عىل سبيل املثال ،حالقة الشعر و/أو خبري/ة مجتيل و/أو
ما شابه ذلك) يف شقيت أو يف القبو اخلاص يب؟
ال ،ممنوع.
يتم فرض عقوبات في حالة عدم احترام ما مت ذكره.

التخلص من النفايات
العديد من الساكنة ترتك أشياء يف املساحات املشرتكة مثل آالت الغسيل ،الثالجات ،أجهزة
مزنلية كهربائية صغرية وألعاب وخردة متنوعة .ملن ميكنين اإلبالغ عن ذلك؟
إنه سلوك ممنوع .ال ميكن ترك النفايات املنزلية في املساحات املشتركة .كل مستأجر مسؤول عن احلفاظ على نظافة
وجمالية املساحات املشتركة.
في حالة وجود نفايات مهجورة ،يقوم الشخص املسؤول عن اإلدارة الذاتية أو املسؤول عن الدرج أو املستأجر الذي
رآى ذلك باإلبالغ الفوري عن احلالة إلى  Casa Spaلفرض عقوبات محتملة.
أين ميكنين العثور عىل معلومات حول التخلص من نفايات املزنلية؟

راجع قاموس النفايات

اطلع على دليل Alia

انظر الرابط

انظر الرابط

43

احليوانات
هل ميكن اإلحتفاظ باحليوانات يف املزنل؟
نعم ولكن فقط بالعدد والنوع الذي اليزعج اجليران وفقط إذا لم يكن يشكل خطرا على نظافة وسالمة وصحة اجلميع.
ال ميكن تربية احليوانات في السكن.
أحد الساكنة حيتفظ يف املزنل بـ  7قطط و  5كالب صغرية احلجم وتنبح يف مجيع األوقات.
ماذا يتوقع القانون التنظيمي؟
إنه سلوك ممنوع ألن هذه احليوانات تزعج اجليران.
حاول أوال التحدث إلى اجلار وحاول إيجاد حل.
يجب على مدير اإلدارة الذاتية أو املسؤول على الدرج أو املستأجر نفسه إبالغ  Casa Spaبالوضع فورا لفرض
عقوبات محتملة.
أحد الساكنة يأخذ لكبه يف حديقة املشرتكة .هل باماكنه فعل ذلك؟
ميكن أن يفعل ذلك طاملا أن احليوان ال يشكل خطرا على سالمة اآلخرين وأن صاحب الكلب يقوم بإزالة مخلفاته.

األشغال في املساكن
هل ميكن القيام بتغيريات يف التجهزيات؟
من املمكن بشرط أن حتصل على إذن ( )Nulla Ostaمن  Casa Spaباستعمال النموذج املوجود على موقع اإلنترنت:
www.casaspa.it/modulistica
إنتقلت إىل املزنل يف هذه اآلونة ولكن توجد بقع عفن فطري والنوافذ ال تغلق .ماذا أفعل؟
يتم تسليم املساكن صاحلة لإلستخدام وبحالة عامة جيدة.
إذا وجدت بقع العفن أو نوافذ ال تغلق جيدا ،فيجب إبالغ املشكل إلى البلدية ( )gestione.erp@comune.fi.itو
 Casa Spaأيضا (.)manutenzione@casaspa.org
بعد التسليم ،ال يحق للمستفيدين احلصول على جتهيزات من قبل  Casa Spaأو إضافات في اخلدمات و/أو في
التجهيزات املوجودة ،باستثناء األشغال املجدولة من قبل .Casa Spa
ما يه أمعال الصيانة اليت جيب القيام هبا عىل نفقيت؟
بعد تسليم السكن ،مسؤولية استبدال أجزاء النوافذ اخلارجية (الزجاج والقفل) تبقى على عاتق املستفيد ،وكذلك
الصيانة ،إصالح وصباغة النوافذ الداخلية واخلارجية وصباغة (دهان) اجلدران.
النوافذ احلالية يف حالة سيئة ،لتغيريها ماذا عيل فعله؟
يجب طلب استبدال النوافذ اخلارجية من  Casa Spaباستخدام النموذج املتاح على موقع اإلنترنت:
www.casaspa.it/modulistica
ال بد يل من استبدال مصاريع النوافذ ،من يقوم بذلك؟
هذا اإلصالح هو من مسؤولية املستأجر ويجب أن يتم من قبل شركة متخصصة.
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تكرست رشاحئ مرصاع النافذة .من يقوم باستبداهلا؟
هذا اإلصالح هو من مسؤولية املستأجر ويجب أن يتم من قبل شركة متخصصة.
تكرس زجاج النافذة .هل تقوم البلدية باستبداله؟
هذا اإلصالح هو من مسؤولية املستأجر ويجب أن يتم من قبل شركة متخصصة.
جيب أن أغري حنفيات امحلام ألهنا قدمية وال تعمل بشلك جيد .من يدفع؟
هذا النوع من الصيانة من مسؤولية املستأجر ويجب أن يتم من قبل شركة متخصصة.
باب مدخل املزنل ال تغلق بشلك جيد ومل يعد آمنا .هل ميكنين الطلب من  Casa Spaاستبداله
بباب مصفح أو أكرث أمانا؟
هذا النوع من التدخل على حساب املستأجر.
جدران مليئة بالرطوبة والتسلل .قال يل عامل البناء أنه جيب جتصيص اجلدران .من يدفع؟
هذا النوع من التدخل على حساب املستأجر.
بالط األرضية مرتفع  /منتفخ وتتكون جفوة خطرية .من الذي جيب أن يقوم بالعمل ومن
يدفع؟
هذا النوع من التدخل على حساب املستأجر.
يوجد ترسب ماء من السقف .مبن جيب اإلتصال؟
يجب إخبار املستأجر الذي يعيش في الطابق العلوي ويجب على هذا املستأجر حل املشكلة على نفقته اخلاصة.
بعد ثالثة أهشر فقط من دخويل إىل املزنل اجلديد ،تعطل نظام التدفئة .ماذا افعل؟
يجب إخبار  Casa Spaعلى عنوان البريد اإللكترونيmanutenzione@casaspa.org :
حتتاج آلة التخسني إىل قطع جديدة .من الذي جيب أن يتدخل؟
الصيانة العادية الدورية ،مبا في ذلك استبدال قطع آلة التسخني ،هي من مسؤولية املستأجر ويجب أن تقوم بها
شركة متخصصة ومؤهلة.
إذا اكن هناك شك بشأن نوعية العمل الذي يتعني القيام به ،مفاذا أفعل؟
من الضروري إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان:
 manutenzione@casaspa.orgأو patrimonio@casaspa.org
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هل ميكن الطلب من  Casa Spaالقيام بأمعال عىل نفقهتا اكستبدال حوض االستحامم بدش؟
نعم ،ولكن فقط إذا كنت تدفع مستحقات اإليجار بطريقة منتظمة وإذا كنت تتلقى املساعدة من طرف مرشدة
اجتماعية التي يجب عليها إرسال إلى البلدية تقريرا معلال بأسباب اإلستبدال .بهذه الطريقة ،تقوم البلدية بتقييم
الطلب وتقرر إعطاء املوافقة أو ال.
هل من املمكن القيام بأمعال ختتلف عن تلك املتعلقة بالصيانة العادية املنصوص علهيا يف
القانون التنظيمي؟
نعم ،ولكن يجب طلب املوافقة أوال من البلدية ( )gestione.erp@comune.fi.itومن  Casa Spaأيضا
( )www.casaspa.it/modulisticaومن الضروري أن تكون تدفع مستحقات اإليجار بطريقة منتظمة.
للحصول على معلومات وتوضيحات ،ميكنك الكتابة إلى العنوانpatrimonio@casaspa.org :
إذا مت القيام بأمعال لتحسني السكن ،هل يمت اإلعرتاف بتعويض؟
ال ،ال يوجد أي تعويض .عند مغادرة املسكن ،ميكن إزالة ما مت إجنازه ،لكن تكاليف إعادة الوضع ملا كان
عليه يتحملها املستأجر الذي قام بتلك األعمال (على سبيل املثال ،إذا قمت بإزالة حوض الغسيل باحلمام،
فيجب تعويضه بآخر على نفقتك اخلاصة).

مساحات اخلضراء
عندما يشمتل السكن عىل منطقة خرضاء أو حديقة لإلستخدام احلرصي ،ما الذي جيب أن
يفعله املستفيد؟
يجب على املستفيد اإلعتناء بنظافة هذا الفضاء وعدم إجراء تغييرات على البنيات املوجودة أو على األجزاء
اجلدارية و  /أو األثاث .ال ميكن أيضا إنشاء أخرى جديدة دون احلصول على إذن من  ،Casa Spaوال
ميكن تغيير السياج حتى ولو كان سياجا نباتيا.
ُينع غراسة األشجار (على سبيل املثال “أشجار عيد امليالد”).
من يقوم بصيانة املساحات اخلرضاء؟
املستأجر مسؤول عن صيانة املساحات اخلضراء مبا في ذلك قطع احلشائش ،التقليم ،الري ،التسميد
والعناية بالشجيرات واستبدالها إذا لزم األمر .في حالة األشجار العالية ،من الضروري طلب تدخل Casa
 Spaعن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوانmanutenzione@casaspa.org:
ما يه التغيريات اليت ميكن إجراؤها يف املساحات اخلارجية (حديقة ،فناء ،أخرى)؟
للقيام بأي تغيير أو إنشاء بنية جديدة ،حتى ولو تعلق األمر بسياج نباتي ،فاحلصول على ترخيص من قبل
 Casa Spaضروري (.)www.casaspa.it/modulistica
للحصول على معلومات وتوضيحات ،ميكنك الكتابة إلى العنوانpatrimonio@casaspa.org:

التسيير الذاتي
هل من الرضوري املشاركة يف مصاريف التسيري الذايت؟
نعم ،يتعني على جميع املستأجرين دفع املصاريف لتغطية خدمات السكن املشترك املقررة من قبل جمعية
التسيير الذاتي.
46

مشاكل في دفع اإليجار
الدخل اإلمجايل لألرسة اخنفض بشلك كبري وال ميكنين دفع اإلجيار .ماذا أفعل؟
اتصل بـ  Casa Spaواشرح سبب انخفاض الدخل .إذا كان سبب انخفاض دخلك من أحد األسباب التالية،
 Casa Spaميكنها تقييم تخفيض فوري في اإليجار (الرابط مبسطرة طلب إعادة احلساب مسبقا):
1.فقدان العمل بسبب الفصل؛
2.اتفاقيات نقابية أو مع الشركات ترتب عنها تخفيض كبير في ساعات العمل؛
3.صندوق اإلدماج العادي أو اإلستثنائي الذي قلص الدخل بشكل كبير؛
4.عدم جتديد عقود العمل احملددة املدة أو الغير النمطية؛
5.التوقف عن أنشطة مهنية حرة أو مقاوالت مسجلة ،ألسباب قاهرة أو خسارة اإلنطالقة بشكل كبير؛
6.مرض خطير ،التعرض حلادث أو وفاة أحد أفراد األسرة مما أدى إلى انخفاض كبير في الدخل اإلجمالي
لألسرة أو احلاجة إلى استخدام جزء كبير من الدخل لتغطية نفقات طبية أو رعاية مهمة؛
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للحاالت املذكورة أعاله ،فإن املتأخرات التي تزيد عن ستة أشهر في دفع اإليجار
ونفقات السكن املشترك ال تؤدي إلى إنهاء العقد وفقدان احلق في السكن.

العالقات مع  CASA SPAوالبلدية
إذا طلب املوظفون أو التقنيون التابعني لـ  Casa Spaأو للبلدية دخول السكن ،مفاذا أفعل؟
يجب على املستأجر أن يسمح لهم بالدخول بعد اإلطالع على البطاقة التعريفية للموظفية أو التقنيني.

روابط مفيدة

بطاقة اخلدمات

قواعد املستخدم
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قاموس دليل
 : ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONEزيادة تلقائية في اإليجار نتيجة ارتفاع تكلفة املعيشة.
 : AFFITTUARIOالشخص الذي يستأجر منزال.
 : AGENZIA IMMOBILIAREمكان يعمل فيه أشخاص يهتمون باملنازل لإليجار وللبيع.
 : AGEVOLAZIONI FISCALIتخفيضات ضريبية
 : ALLACCIOربط املنزل بشبكة توزيع املياه.
 : AMMINISTRATORE CONDOMINIALEالشخص الذي يتم اختياره من طرف اجلمعية العامة للسهر على
تسيير السكن املشترك.
 : CASA AMMOBILIATAمنزل به أثاث
 : BOLLETTAوثيقة مكتوب عليها املبلغ املالي الذي يجب دفعه مقابل اإلستفادة من خدمات مثل الكهرباء،
الغاز ،املاء ،والتخلص من النفايات.
 : CANONE DI AFFITTO/DI LOCAZIONEسعر اإليجار الذي يجب دفعه كل شهر.
 : CAPARRAمبلغ من املال يدفعه الشخص ،الذي يريد استئجار منزل أو شرائه ،للمالك أو للوكالة العقارية
قبل تأجير املنزل أو شرائه.
 : CESSIONE DEL CONTRATTO D’AFFITTOعندما يتم استبدال املالك أو املستأجر في عقد اإليجار بشخص آخر.
 : CODICE IBANرقم حسابك اجلاري البنكي الذي يجب عليك منحه لتتوصل باملساعدة على دفع مستحقات اإليجار.
 : COMODATARIOالشخص الذي يعيش في منزل بإعارة مجانية.
 : CONDANNE PENALI PASSATE IN GIUDICATOإدانة نهائية ،يعني إدانة ال ميكن ألي قاضي تغييرها.
 : CONDOMINIمالك الشقق في مبنى سكني مشترك.
 : CONDUTTOREالشخص الذي يستأجر منزال.
 : CONTATOREجهاز يسجل اإلستهالك ،يعني الكمية املستعملة من الكهرباء ،املاء والغاز.
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 : CONTRATTO DI FORNITURAعقد مع الشركة التي تزود بالكهرباء ،الغاز ،املاء ،خط الهاتف والربط بشبكة اإلنترنت.
 : CONTRATTO DI AFFITO/LOCAZIONEعقد مبرم مع مالك املنزل من أجل السكن فيه لفترة معينة من الزمن.
 : CONTRIBUTOمساعدة اقتصادية.
 : DEPOSITO CAUZIONALEمبلغ من املال يطلبه املالك من املستأجر وميكنه استعماله إذا لم يحترم املستأجر العقد
(على سبيل املثال ،ال يدفع اإليجار أو أحدث أضرار).
 : DETRAZIONI D’IMPOSTAتخفيضات ضريبية.
 : DISDETTA DEL CONTRATTO DI AFFITTOالتخلي عن جتديد العقد بإرسال خطاب عن طريق البريد املضمون.
 : REVISIONE DELLA CALDAIAمراقبة يقوم بها تقنيني متخصصني للتأكد من اإلشتغال اجليد آللة التسخني.
 : FORNITOREالشركة التي تزود بالكهرباء ،الغاز ،املاء ،خط الهاتف والربط بشبكة اإلنترنت.
 : IMPOSTA DI REGISTROالضريبة الواجب دفعها لتسجيل العقد.
 : INQUILINOالشخص الذي يستأجر منزال.
 : INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURAالشخص الذي يبرم العقد مع املزودين باخلدمات مثل املاء،
الكهرباء والغاز.
 : IPOTECA SULLA CASAهو الضمان الذي يوضع على املنزل لتغطية الديون.
 : ACQUIRENTEالشخص الذي يشتري املنزل.
 : VENDITOREالشخص الذي يبيع املنزل.
 : NOTAIOهو الشخص الذي تذهب عنده إلبرام عقد بيع أو شراء منزل.
 : ATTESTAZIONE ISEE - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTEوثيقة تشير إلى الوضع
اإلقتصادي للشخص وتُستخدم للحصول على إعانات اقتصادية وتخفيضات في تكاليف اخلدمات.
 : LOCATOREاملالك الذي يؤجر املنزل.
 : MUTUOمبلغ من املال يقرضه البنك.
 : PROROGAهو متديد العقد بعد الفترة اإلجبارية.
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 : PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIOقرار احملكمة.
 : RACCOLTA DIFFERENZIATAيعني فرز النفايات (مثل الورق ،الزجاج ،البالستيك) للتمكن من إعادة تدويرها.
 : RECESSO DAL CONTRATTO D’AFFITTOميكن للمالك واملستأجر إنهاء العقد قبل تاريخ انتهاء الصالحية،
ألسباب يحددها القانون.
 : RISOLUZIONE DAL CONTRATTO D’AFFITTOإيقاف العقد ،وهذا يحدث إما ألن املالك أو املستأجر قد ارتكبوا
انتهاكات جسيمة للعقد أو ألسباب خارجية متنع املالك أو املستأجر من اإلستمرار في العقد.
 : SOPRALLUOGOزيارة املنزل للتأجير أو للشراء من أجل تقييم أحواله ،يتم إجراؤها بصحبة خبير.
 : SUBENTROنقل العقد إلى شخص آخر.
 : SUBLOCARE O DARE IN SUBAFFITTOيعني تأجير جزء من املنزل لآلخرين مبوافقة املالك.
 :UDIENZAالذهاب إلى احملكمة للمثول أمام القاضي.
 :VISURA IPOCATASTALEوثيقة تصدرها وكالة الضرائب والتي تتضمن معلومات مهمة تخص املنزل.
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