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اأهال و�سهال!
للعي�ش جيداً يف ايطاليا واالندماج يف املجتمع االيطايل من املهم معرفة النظام وتنظيم احلياة.

هذا الدليل هو فكرة ملن يريد الو�ضول اىل ايطاليا و هو بحاجة ملعرفة طريقة الدخول، اأو ملن هو موجود ا�ضالً على االر�ش االيطالية. باال�ضافة اىل 
مانحي العمل، ايطاليني اأو اأجانب ي�ضتطيعون ان يجدوا هنا التعليمات ملرافقة العامل يف طريقه اىل االندماج.

هذا دليل ي�ضتطيع ان ي�ضاعدك اي�ضاً يف حل امل�ضاكل اليومية: من عقد العمل اىل ت�ضجيل االوالد يف املدر�ضة، من احل�ضول على رخ�ضة القيادة 
اىل فتح ح�ضاب يف البنك.

مقدم من وزارة العمل٬ ال�ضحه وال�ضيا�ضات االجتماعيه، هو اداة خمت�ضرة، عملي، كاف اىل حد كبري و ميكن االطالع عليه يف 8لغات.

نتمنى لكم ت�ضفحاً ممتعاً!

اأهال و�سهال باإيطاليا!
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رئيــــ�س اجلمهوريه املوؤقت
بعد االطالع على قراراللجنه الد�ضتوريه، يف اجتماعها بتاريخ 22/كانون االول )دي�ضمرب(/1947 قررت 

د�ضتور اجلمهوريه االيطاليه؛
بعد االطالع ااقرار الثامن ع�ضر النهائي للد�ضتور؛

يعلـــــــــن

ان د�ضتور اجلمهوري االيطاليه يف النـــ�ش التايل:

املـــــــــــــواد اال�ســـــــــــــــــا�سيه
 

املادة 1
اإيطاليا جمهورية دميقراطية قائمة على العمل.

ال�ضيادة ملك ال�ضعب الذي ميار�ضها وفقا ل�ضيغة الد�ضتور و�ضمن حدوده

املادة 2

تعرتف اجلمهورية بحقوق االإن�ضان غري القابلة لالنتهاك وت�ضمنها، اأكان فردا اأم ع�ضوا يف ت�ضكيالت اجتماعية 
يطور من خاللها �ضخ�ضيته، كما تق�ضي االلتزام بواجب الت�ضامن ال�ضيا�ضي، االقت�ضادي واالجتماعي الذي 

ال جتوز خمالفته.
املادة 3

لكل املواطنني نف�ش القدر من الكرامة االجتماعية، وهم �ضواء لدى القانون دون متييز يف اجلن�ش اأو العرق اأو 
اللغة اأو الدين اأو االأفكار ال�ضيا�ضية اأو االأو�ضاع ال�ضخ�ضية واالجتماعية.
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على اجلمهورية اإزالة جميع العوائق االقت�ضادية واالجتماعية التي حتد يف الواقع من حرية املواطنني وامل�ضاواة 
بينهم وحتول دون التنمية التامة لل�ضخ�ضية االإن�ضانية ودون م�ضاركة جميع العاملني الفعلية يف بنية البالد 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية.

املادة 4

تعرتف اجلمهورية بحق جميع املواطنني يف العمل وتوؤمن ال�ضروط الكفيلة بتحقيق ذلك.
على كل مواطن، وفقا الإمكانياته اخلا�ضة واإختياره ال�ضخ�ضي، ممار�ضة ن�ضاط اأو عمل ي�ضهم يف التقّدم املادي 

او الروحي للمجتمع.

املادة 5

تعرتف اجلمهورية، وهي وحدة ال تتجزاأ، باالإدارات الذاتية املحلية وتدعمها؛ وحتقق يف املرافق الواقعة على 
عاتق الدولة اأق�ضى اأ�ضكال االإدارة الالمركزية؛ وجتعل مبادئ ت�ضريعاتها واأ�ضاليبها متالئمة مع مقت�ضيات 

االإدارة الذاتية والالمركزية.

املادة 6
 

ت�ضون الدولة االأقليات اللغوية بوا�ضطة اإجراءات منا�ضبة.

املادة 7

الدولة والكني�ضة الكاثوليكية، كل واحدة �ضمن النظام اخلا�ش بها، كيانان �ضيدان م�ضتقالن.
تنظم العالقات بينهما اإتفاقيات الالتران وال يتطلب تغيري هذه االتفاقيات، املقبولة من قبل الطرفني، اإجراء 

تعديل يف الد�ضتور.
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املادة 8

جميع امللل الدينية حرة �ضواء لدى القانون.
للملل الدينية غري الكاثوليكية حق تنظيم نف�ضها وفقا لت�ضريعاتها اخلا�ضة، ما دامت ال تت�ضارب مع النظام 

الق�ضائي االإيطايل.
تنظـم عالقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى اأ�ضا�ش اتفاقات مع ممثلي كل منها. 

املادة 9

ت�ضجع اجلمهورية تطور الثقافة والبحث العلمي والتقني.
حتمي البيئة والرتاث التاريخي والفني لالأمة.

املادة 10

يتقيد النظام الق�ضائي االإيطايل بالقوانني الدولية املعرتف بها عموما. 
َـّم اأو�ضاع االأجنبي القانونية وفقا للقانون وطبقا للقواعد واملواثيق الدولية. تنظ

لالأجنبي، الذي ُمنع يف بالده من املمار�ضة الفعلية للحريات الدميقراطية التي ي�ضمنها الد�ضتور االإيطايل، حّق 
احل�ضول على اللجوء على اأرا�ضي اجلمهورية، وذلك طبقا لل�ضروط املن�ضو�ش عليها يف القانون.

ال يجوز ت�ضليم االأجنبي اإىل بالده االأ�ضلية ب�ضبب جرائم �ضيا�ضية.

املادة 11
 

تنبذ اإيطاليا احلرب كاأداة الإنتهاك حرية ال�ضعوب االأخرى، وو�ضيلة حلل اخلالفات الدولية؛ وتوافق، �ضمن 
اأو�ضاع م�ضاواة مع الدول االأخرى، على و�ضع القيود ال�ضرورية لل�ضيادة من اأجل التو�ضل اىل تنظيم يوؤّمن 

ال�ضالم والعدالة بني االأمم؛ وت�ضجع املنظمات الدولية التي تتوق اىل هذا الهدف وتدعمها.
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املادة 12

علم اجلمهورية هو مثلث االألوان االإيطايل: اأخ�ضر فاأبي�ش فاأحمر، اأق�ضاما عمودية ثالثة مت�ضاوية.

اجلـــــــــــــــزء االول

حقوق وواجبات املواطنني

الباب االول

العالقات املدنيه 
املادة 13

ـُنتهك. للحرية ال�ضخ�ضية حرمة ال ت
ال يجوز اأي �ضكل من االعتقال اأو التحّري اأو التفتي�ش ال�ضخ�ضي، وال اأي تقييد اآخر للحرية ال�ضخ�ضية، اإال 

مبوجب اأمر معلل �ضادر عن ال�ضلطات الق�ضائية، وذلك وفقا لالأحوال وال�ضيغ التي ين�ش عليها القانون فح�ضب.
يف احلاالت االإ�ضتثنائية ال�ضرورية وامللحة، امل�ضار اإليها �ضراحة يف القانون، ميكن ل�ضلطات االأمن العام اإتخاذ 

اإجراءات موؤقتة يجب اأن يتم اإعالم ال�ضلطات الق�ضائية بها خالل ثمان واأربعني �ضاعة، ويف حال عدم م�ضادقة 
هذه ال�ضلطات عليها خالل ال�ضاعات الثماين واالأربعني الالحقة، ت�ضبح ملغاة ودون اأي مفعول. 

ُيعاقب اأي من اأ�ضكال اإنزال العنف اجل�ضدي واملعنوي باالأ�ضخا�ش اخلا�ضعني لتقييد حرياتهم.
يحدد القانون املدة الق�ضوى لل�ضجن الوقائي.

املادة 14

ـُنتهك. للم�ضكن ُحرمة ال ت
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ال ميكن اإجراء التحّري اأو التفتي�ش اأو احلجز اإال وفقا لالأحوال والطرق املبينة يف القانون طبقا لل�ضمانات 
املفرو�ضة حلماية احلرية ال�ضخ�ضية.

يجري تنظيم التحقيقات والتحريات الأ�ضباب تتعلق بال�ضحة وال�ضالمة العامة اأو لغايات اقت�ضادية و�ضريبيـة 
عن طريق قوانني خا�ضة.

املادة 15

نتهكان. ـُ للمرا�ضلة ولكل اأنواع االت�ضال االأخرى حرية و�ضرية ال ت
ميكن و�ضع قيود عليها مبوجب قرار معلل �ضادر عن ال�ضلطات الق�ضائية فح�ضب، ومع ال�ضمانات التي ين�ش عليها القانون.

املادة 16

لكل مواطن حق التنقل واالإقامة بحرية فوق اأي جزء من الرتاب الوطني، مع اإحرتام القيود التي ي�ضعها 
القانون الإعتبارات تتعلق بال�ضحة واالأمن. ال ميكن و�ضع اأي تقييد الأ�ضباب �ضيا�ضية.

كل مواطن حر يف مغادرة اأرا�ضي اجلمهورية والعودة اإليها، �ضرط االإيفاء باإلزامات القانون.

املادة 17

للمواطنني حق االإجتماع �ضلميا ودون اأ�ضلحة.
ـُعقد يف اأماكن مفتوحة للعامة. ال حاجة الإ�ضعار م�ضبق بالن�ضبة اىل االإجتماعات، مبا فيها تلك التي ت

ـُعقد يف اأماكن عامة، ينبغي تقدمي اإ�ضعار م�ضبق اىل ال�ضلطات، التي يجوز لها  بالن�ضبة اىل االإجتماعات التي ت
رة تتعلق باالأمن وال�ضالمة العامة. منعها الأ�ضباب مربِّ

املادة 18

للمواطنني حق تاأ�ضي�ش اجلمعيات ب�ضورة حرة، ودون طلب ترخي�ش ر�ضمي، وذلك الأهداف غري ممنوعة على 
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االأفراد وفقا للقانون اجلزائي.
اجلمعيات ال�ضرية ممنوعة وكذلك تلك التي ت�ضعى، ولو ب�ضكل غري مبا�ضر، اإىل اأهداف �ضيا�ضية عرب نظيمات 

ذات طابع ع�ضكري.

املادة 19
حق للجميع املجاهرة مبعتقدهم الديني بحرية وباأي �ضكل، فردي اأو جماعي، والدعاية له وممار�ضة �ضعائره يف 

احلياة اخلا�ضة وعلنا، �ضرط اأن ال تتنافى طقو�ضه مع االآداب.

املادة 20

ال ميكن اأن ي�ضكل الطابع الكن�ضي وغاية الدين والعبادة ملنظمة اأو موؤ�ض�ضة ما �ضببا لفر�ش قيود قانونية خا�ضة 
عليها، وال لفر�ش اأعباء �ضريبية على اإن�ضائها، على اأهليتها القانونية او على اأّي من ن�ضاطاتها.

املادة 21

للجميع حق اإبداء الراي بحرية قوال وكتابة وباأي من و�ضائل الن�ضر االأخرى.
ال يجوز اإخ�ضاع ال�ضحافة الإذن اأو رقابة.

ال ميكن القيام باحلجز اإال مبوجب قرار معلل �ضادر عن ال�ضلطات الق�ضائية يف حال وقوع جرمية، على اأن 
ي�ضمح قانون ال�ضحافة �ضراحة بذلك، اأو يف حال اإنتهاك القواعد التي يفر�ضها القانون نف�ضه بالن�ضبة اىل 

الك�ضف عـن امل�ضوؤولني.
يف تلك االأحوال، حينما تكون هناك �ضرورة ما�ّضة ويتعذر تدّخل ال�ضلطات الق�ضائية يف الوقت املنا�ضب، 

ميكن مل�ضوؤويل ال�ضرطة الق�ضائية تنفيذ احلجز على ال�ضحافة الدورية، ويتوجب تبليغ ال�ضلطات الق�ضائية 
مبا�ضرة، ويف خالل اأربع وع�ضرين �ضاعة. اإن مل ت�ضادق هذه ال�ضلطات على التبليغ خالل ال�ضاعات االأربع 

والع�ضرين التالية، ُي�ضحب احلجز وُيعترب ملغياً وجمردا من اأي مفعول.
يجوز للقانون اأن يحدد، بوا�ضط �ضوابط عامة، هوية م�ضادر متويل ال�ضحافة الدورية.

يـمنع ن�ضر املن�ضورات واملطبوعات اخلا�ضة بالعرو�ش الفنية وكل التظاهرات االخرى املنافية لالأخالق العامة. 
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يحّدد القانون االإجراءات الكفيلة بتجنب االإنتهاكات وقمعها. 

املادة 22

ال ميكن اأن يحرم اأحد من اأهليته القانونية ومن جن�ضيته واإ�ضمه الأ�ضباب �ضيا�ضية.

املادة 23

ال ميكن فر�ش اأي اإلزام على ال�ضخ�ش اأو على امللكية اإال على اأ�ضا�ش القانون.

املادة 24

للجميع حق اللجوء اإىل املحكمة من اأجل الدفاع عن حقوقهم اخلا�ضة وم�ضاحلهم امل�ضروعة.
الدفاع حق ال يقبل االإنتهاك يف اأّي من مراحل الدعاوى الق�ضائية ودرجاتها.

ن لالأ�ضخا�ش غري القادرين مادياً، من خالل موؤ�ض�ضات خا�ضة، الو�ضائل الالزمة للدفاع عن اأنف�ضهم اأمام  توؤمَّ
كل من ال�ضلطات الق�ضائية.

يحدد القانون �ضروط التعوي�ش عن االأخطاء الق�ضائية وكيفيتها.

املادة 25

ال ميكن حتويل اأي �ضخ�ش عن القا�ضي االأ�ضلي الذي يعيـنه القانون.
ال ميكن معاقبة �ضخ�ش ما اإال اإ�ضتنادا اىل قانون نافذ قبل اإرتكاب اجلرم. 

ال ميكن اإخ�ضاع اأي �ضخ�ش الإجراءات اأمنية اإال يف االأحوال املن�ضو�ش عليها يف القانون.

املادة 26
ي�ضمح بت�ضليم املواطن اإىل �ضلطات بالده يف االأحوال املن�ضو�ش عليها �ضـراحة يف املواثيق الدولية فح�ضب.
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وال ميكن يف اأي من االأحوال، ت�ضليم املواطن اىل �ضلطات بالده ب�ضبب جرائم �ضيا�ضية.

املادة 27

امل�ضوؤولية اجلنائية �ضخ�ضية. 
ال يعترب املتهم مذنبا اإال بعد �ضدور احلكم النهائي.

ال ميكن ان تت�ضمن العقوبات معاملة تتعار�ش مع كرامة االإن�ضان، ويجب اأن ت�ضتهدف اإعادة تاأهيل املحكوم.
ال ُي�ضمح اإنزال حكم االإعدام اإال يف االأحوال التي تن�ش عليها القوانني الع�ضكرية اأثناء احلرب.

املادة 28

املوظفون والعاملون يف الدولة ويف املوؤ�ض�ضات العامة م�ضوؤولون مبا�ضرة عن اأعمالهم املخالفة للقوانني، طبقا للقوانني 
اجلنائية واملدنية واالإدارية. يف هذه االأحوال تتناول امل�ضوؤولية املدنية كال من الدولة واملوؤ�ض�ضات العامة.

البـاب الثاين

العــالقات االخالقيه واالجتماعيه
املادة 29

تعرتف اجلمهورية بحقوق العائلة ب�ضفتها جمتمعا طبيعيا قائما على الزواج.
القانون  ين�ش عليها  التي  ال�ضروط  للزوجني، مع احلفاظ على  والقانونية  االأخالقية  امل�ضاواة  الزواج على  يقوم 

ل�ضمان الوحدة العائلية.
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املادة 30

من واجب الوالدين ومن حقهم اإعالة اأطفالهم وتربيتهم وتعليمهم، واإن ُولدوا خارج الزواج.
يف حال عجز الوالدين، ياأخذ القانون على عاتقه مهمة اإجناز واجباتهم. 

يوؤمن القانون لالأطفال املولودين خارج الزواج جميع ال�ضمانات القانونية واالإجتماعية املن�ضجمة مع حقوق 
اأع�ضاء العائلة ال�ضرعية.

يحدد القانون قواعد البحث عن االأبوة و�ضروطه.

املادة 31

ت�ضّهل اجلمهورية، عرب اإجراءات اإقت�ضادية و�ضواها من �ضبل الرعاية، ت�ضكيل العائلة وممار�ضتها الواجبات 
اخلا�ضة بها، مع اإهتمام خا�ش بالعائالت الكبرية العدد.

االأمومة والطفولة وال�ضبيبة يف حمى اجلمهورية التي تدعم املوؤ�ض�ضات ال�ضرورية لهذا الغر�ش.

املادة 32
ت�ضون اجلمهورية ال�ضحة كحق اأ�ضا�ضي لالأفراد ومن م�ضلحة اجلماعة، وت�ضمن العناية املجانية للمحتاجني.

ال ميكن اإجبار اي �ضخ�ش على اخل�ضوع لعالج �ضحي معني اإال مبقت�ضى القانون. ال ميكن للقانون، يف اأي 
حال، جتاوز احلدود املفرو�ضة الإحرتام ال�ضخ�ش الب�ضري. 

املادة 33

الفنون والعلوم حرة، وتدري�ضها حر.
ت�ضع اجلمهورية القواعد العامة للتعليم، وتن�ضىء مدار�ش ر�ضمية جلميع االأنواع وامل�ضتويات.

لالأ�ضخا�ش واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة حق اإن�ضاء مدار�ش ومعاهد تعليم، دون اأعباء على عاتق الدولة.
اإذ يقوم القانون بتحديد احلقوق والواجبات اخلا�ضة باملدار�ش غري احلكومية التي تطلب املعادلة، عليه اأن ي�ضمن 

لها احلرية الكاملة ولطالبها معاملة مدر�ضية م�ضاوية ملعاملة تالميذ املدار�ش الر�ضمية.
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عند  وكذلك  منها،  للتخّرج  اأو  وم�ضتوياتها  الدرا�ضة  اأنواع  خمتلف  يف  للقبول  ر�ضمي  امتحان  اإجراء  ُيفر�ش 
التاأهيل من اأجل املمار�ضة املهنية. 

تتمتع موؤ�ض�ضات الثقافة العالية، كاجلامعات واالأكادمييات، بحّق و�ضع نظم خا�ضة بها �ضمن دائرة قوانني الدولة.

املادة 34

املدر�ضة مفتوحة اأمام اجلميع.
التعليم االإبتدائي اإلزامي وجماين، ملدة ال تقل عن ثماين �ضنوات. 

للطالب اجلديرين واملتفوقني، واإن كانوا معوزين، حق االإلتحاق باأعلى م�ضتويات الدرا�ضة.
تطبق اجلمهورية هذا احلق من خالل تقدمي منح درا�ضية وخم�ض�ضات للعائالت واإجراءات اأخرى، ينبغي اأن 

متنح عرب امل�ضابقة.

البـاب الثالث

العالقـات االقت�ساديه
املادة 35

ت�ضون اجلمهورية العمل على جميع اأنواعه وجماالته. 
ترعى تاأهيل العمال ورفع م�ضتواهم املهني.

ت�ضّجع االإتفاقات واملنظمات الدولية الهادفة اإىل التاأكيد على حقوق العمل وتنظيمه وتدعمها.
تعرتف بحرية الهجرة، اإال مبا يقت�ضيه القانون خلدمة امل�ضلحة العامة، وحتمي ال�ضغل االإيطايل يف اخلارج.
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املادة 36

للعامل احلق يف اأجر متنا�ضب مع كمية عمله ونوعيته، وينبغي اأن يكون، يف اأي حال، كافياً ليوؤمن له ولعائلته 
حياة حّرة كرمية.

املدة الق�ضوى ليوم العمل حمددة يف القانون.
للعامل حق االإ�ضرتاحة اال�ضبوعية وعطلة �ضنوية اأجرها مدفوع، ال ميكنه التخلي عنها.

املادة 37

للمراأة العاملة نف�ش احلقوق، ويف حال تكافوؤ العمل، نف�ش االأجور التي للعمال الذكور. على �ضروط العمل 
اأن تتيح لها اإجناز مهمتها العائلية االأ�ضا�ضية، وتوؤّمن لالأم وللطفل حماية خا�ضة ومنا�ضبة.

يحدد القانون ال�ضن االأدنى للقيام بعمل ماأجور. 
ت�ضون اجلمهورية عمل القا�ضرين عرب �ضروط خا�ضة وت�ضمن لهم، يف حال تكافوؤ العمل، حق امل�ضاواة يف 

االأجور. 

املادة 38
لكل مـواطن عاجز عن العمل وحمروم من و�ضائل العي�ش ال�ضـرورية حّق االإعالة والرعاية االإجتماعية. 
ن �ضبل عي�ش تتنا�ضب واإحتياجاتهم املعي�ضية يف حال حادث اأو  للعمال احلق اأن ُت�ضمن لهم م�ضبقا وتوؤمَّ

مر�ش اأو عاهة، يف ال�ضيخوخة ويف حال البطالة اخلارجة عن اإرادتهم. 
للعاجزين واملعوقني احلق يف التعليم والتاأهيل املهني.

الواجبات املن�ضو�ش عليها يف هذه املادة تكفلها هيئات وموؤ�ض�ضات تن�ضئها الدولة اأو تدعمها.
االإعانة اخلا�ضة حرة.

املادة 39

التنظيم النقابي حر.
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ال تخ�ضع النقابات الإي اإلزام اآخر عدا ت�ضجيلها لدى املكاتب الر�ضمية املحلية اأو املركزية طبقاً للقانون.
ي�ضرتط الت�ضجيل ان تقر القوانني اال�ضا�ضية للنقابات نظاما داخليا ذا قاعدة دميقراطية.

للنقابات امل�ضّجلة �ضخ�ضية قانونية. ميكن للنقابات، املمّثلة ب�ضورة موحدة ح�ضب ن�ضبة عدد اأع�ضائها، اإبرام 
عقود عمل جماعية ذات مفعول اإلزامي جلميع املنت�ضبني اإىل الفئات امل�ضار اإليها يف العقد.

املادة 40

مُياَر�ش حق االإ�ضراب �ضمن القوانني التي تنظمه.

املادة 41

املبادرة االإقت�ضادية اخلا�ضة حـرة. 
ال ميكن ممار�ضتها مبا يتعار�ش مع املنفعة االإجتماعية اأو ب�ضورة ت�ضيئ اىل االأمن واحلرية والكرامة االإن�ضانية.

يحّدد القانون الربامج وال�ضروط املنا�ضبة لتوجيه الن�ضاطات االإقت�ضادية العامة واخلا�ضة نحو اأهداف اإجتماعية 
ولتن�ضيقها.

املادة 42

امللكية عامة او خا�ضة. تعود اخلريات االإقت�ضادية اإىل الدولة او املوؤ�ض�ضات او االأفراد.
امللكية اخلا�ضة معرتف بها وم�ضمونة يف القانون الذي يحـّدد طرق اإكت�ضابها والتمتع بها وحدودها، بهدف 

�ضمان دورها االإجتماعي وجعلها يف متناول اجلميع.
يجوز نزع امللكية اخلا�ضة الأ�ضباب تتعلق بامل�ضلحة العامة يف االأحوال املن�ضو�ش عليها يف القانون، �ضرط 

التعوي�ش عنها.
ين�ش القانون على القواعد وال�ضروط اخلا�ضة باالإرث ال�ضرعي واملو�ضى به، وبحقوق الدولة من املرياث.
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املادة 43

يجوز للقانون، الأهداف ذات منفعة عامة، اأن يخ�ض�ش اأ�ضال او يحول اىل الدولة او اىل موؤ�ض�ضات عامة او اىل 
جماعات عمال او م�ضتفيدين، عن طريق نزع امللكية والتعوي�ش، �ضركات حمددة او فئات من ال�ضركات ذات 

طابع امل�ضلحة العامة واملتعلقة بخدمات عامة اأ�ضا�ضية او مب�ضادر الطاقة او باأو�ضاع اإحتكار.

املادة 44

من اأجل �ضمان اإ�ضتثمار عقالين لالأر�ش واإر�ضاء عالقات اإجتماعية من�ضفة، يفر�ش القانون قيودا وواجبات 
على امللكية اخلا�ضة لالأر�ش، وي�ضع حدودا لرقعتها وفقا لالأقاليم واملناطق الزراعية. ي�ضجع القانون ويفر�ش 
اإ�ضت�ضالح االأرا�ضي وحتويل امللكيات الوا�ضعة الرقعة منها واإعادة ت�ضكيل وحدات اإنتاجية ويتوىل م�ضاعدة 

امللكيات ال�ضغرية واملتو�ضطة.
يتخذ القانون اإجراءات ل�ضالح املناطق اجلبلية.

املادة 45

تقر اجلمهورية بالدور االإجتماعي للتعاونيات ذات املنفعة املتبادلة غري القائمة لغايات امل�ضاربة اخلا�ضة. ي�ضجع 
القانون منوها ويدعم طابعها واأهدافها بالو�ضائل االإن�ضب من خالل اإجراءات املراقبة املنا�ضبة.

ي�ضهر القانون على رعاية العمل احلريف ومنوه.

املادة 46

من اأجل حت�ضني االأو�ضاع االإقت�ضادية واالإجتماعية للعمل واإن�ضجاما مع متطلبات االإنتاج، تقر اجلمهورية بحق 
العمال يف امل�ضاهمة يف اإدارة ال�ضركات، وذلك وفقا للطرق وال�ضروط املن�ضو�ش عليها يف القوانني.
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املادة 47

ت�ضجع اجلمهورية االإدخار وت�ضونه يف جميع اأ�ضكاله، وت�ضبط الت�ضليف وتقوم بتن�ضيقه وتراقب ممار�ضته.
ت�ضجع توظيف االإدخار ال�ضعبي يف ملكية ال�ضكن وامللكية الزراعية ال�ضغرية واالإ�ضتثمار، املبا�ضر اأو غري 

املبا�ضر، يف اأ�ضهم املجمعات االإنتاجية الكربى يف البالد.

البــــــــاب الرابع

العالقـــــــــــــات ال�ســـــــــــــــــيا�سيه

املادة 48

جميع املواطنني الرا�ضدين، رجاال ون�ضاء، ناخبون.
الت�ضويت �ضخ�ضي ومت�ضاو، حـّر و�ضّري، وممار�ضته واجب مدين.

يحّدد القانون �ضروط حق الت�ضويت وكيفيَة ممار�ضته للمواطنني املقيمني خارج البالد وي�ضمن فعلّية تلك 
�ش لها عدٌد من املقاعد يحدده  املمار�ضة. اأن�ضئت لهذا الغر�ش دائرة "املهجر" النتخاب جمل�ضي الربملان، ُخ�ضّ

القانون الد�ضتوري طبقا لل�ضروط التي ين�ش عليها القانون.
ال ميكن احلد من حق الت�ضويت اإال عند فقدان االأهلية املدنية اأو نتيجة حكم جنائي غري قابل لالإلغاء اأو يف 

اأحوال عدم اجلدارة االأخالقية التي يعينها القانون.

املادة 49

جلميع املواطنني حق االإلتحاق باالأحزاب بحريـة من اأجل االإ�ضهام دميوقراطيا يف تقرير ال�ضيا�ضة الوطنية.
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املادة 50

جميع املواطنني ميكنهم رفع عرائ�ش اإىل الربملان لطلب اإتخاذ اإجراءات ت�ضريعية اأو لعر�ش اإحتياجات عامة.

املادة 51

جميع املواطنني من اجلن�ضني بال�ضواء ميكنهم اإ�ضغال الوظائف العامة واملنا�ضب املنتخبة وفقا لل�ضروط التي 
ين�ش عليها القانون.

يجوز للقانون اأن مينح االإيطاليني غري املقيمني يف اجلمهورية نف�ش حقوق املواطنني االإيطاليني، الأجل ال�ضماح 
لهم بتويل الوظائف العامة واملنا�ضب املنتخبة.

لكل من ُيدعى اإىل تويل وظيفة عامة منتخبة حق التمتع بالوقت ال�ضروري للنهو�ش بها مع االإحتفاظ مبكان 
عمله اال�ضلي.

املادة 52

الدفاع عن الوطن واجب مقد�ش على املواطن.
اخلدمة الع�ضكرية اإلزامية �ضمن ال�ضروط والطرق املبينة يف القانون. وال توؤثر تاأديتها على و�ضع عمل املواطن 

وال على ممار�ضته حلقوقه ال�ضيا�ضية.
ي�ضتند تنظيم القوات امل�ضلحة اىل الروح الدميوقراطي للجمهورية.

املادة 53

كل مواطن ملزم بامل�ضاهمة يف االإنفاق العام مبا يتنا�ضب ومقدرته.
ي�ضتند النظام ال�ضريبي اىل معايري ت�ضاعدية.
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املادة 54
 

على جميع املواطنني واجب الوفاء للجمهورية واإحرتام د�ضتورها وقوانينها.
على املواطنني الذين ُت�ضند اإليهم وظائف عامة اأن يقوموا بها باإن�ضباط و�ضرف، ويوؤدوا اليمني يف االأحوال التي 

يعينها القانون.
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الحــــــــدود

ماذا يحدث على احلدود االيطالية؟
االجانب معرضون للرقابة الحدودية، المالية و الصحية. بعد تجاوزهم الرقابة، شرطة 

الحدود تختم جواز السفر بوضع تاريخ ومكان الدخول.

من ميكن رف�سه على احلدود؟
ايطاليا  الى  للدخول  المطلوبة  الوثائق  بدون  الحدود  الى  يحضرون  الذين  االجانب 

يتعرضون الى الرفض او االرجاع من الشرطة ؛
االجانب الذين دخلوا الى ايطاليا من دون الخضوع للرقابة الحدودية ولكن تم ضبطهم 
عند الدخول أو الحقًا، أو الذين تم ادخالهم مؤقتًا الى ايطاليا بسبب االغاثة، سيتم 

رفضهم ومرافقتهم الى الحدود أي تسفيرهم. 

من هو الذي الميكن رف�سه على احلدود؟ 
رفض  اليمكن  ايطاليا،  الى  للدخول  المطلوبة  الوثائق  بحوزتهم  يكن  لم  لو  حتى 

االجانب الذين:
الذين يطلبون اللجوء السياسي؛  •

الذين ينطبق عليهم قانون اللجوء .  •
، االمن لهم الحق للحاق بالوالد او  الذين اليتجاوز عمرهم 18 عاما  القاصرين   •

المتبني المطرود.
الذين يتمتعون بمميزات الحماية المؤقتة السباب انسانية.  •

تاأ�سيرة الدخول “الفيزا”

ما هي تاأ�سرية اخلول “الفيزا” 
الدبلوماسية المعتمدة يسمح  الممثلية  القنصلية او  تأشيرة الدخول هي تصريح من 
جواز  على  ويوضع  فقط؛  االيطالية  االراضي  او  شنغن  منطقة  الى  االجنبي  بدخول 

السفر او أي وثيقة سفر صالحة.

من يحتاج اىل تاأ�سرية الدخول؟
كل المواطنين الذين يعتبروا اجانب:
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مواطنو الدول خارج الوحدة االوروبية؛  •
الذين اليعرف جنسيتهم او ليس لهم وطن؛  •

من اليحتاج تاأ�سرية الدخول؟
يحق لهم الدخول الى ايطاليا من دون الحاجة الى جواز السفر اوتأشيرة الدخول:

مواطنو دول االتحاد االوروبي والمجموعة االقتصادية االوروبية: النمسا، بلجيكا،   •
ايرلنده،  اليونان،  المانيا،  فرنسا،  فنلنده،  استونيا،  الدنمارك،  قبرص،  بلغاريا، 
النرويج،  مالطا،  لوكسومبورغ،  ليختنشتاين،  ليتوانيا،  ليتونيا،  ايطاليا،  ايسلنده، 
هولنده، بولنده، جمهورية التشيك، البرتغال، المملكة المتحدة، رومانيا، سلوفاكيا، 

سلوفينيا، اسبانيا، السويد، وهنغاريا؛
•مواطنو سان مارينو، المقام المقدس “الفاتيكان” وسويسرا؛

االجانب الذين يخرجوا من ايطاليا، ومعهم جواز السفر، اذن االقامه ساري المفعول   •
و/ أو اذن االقامه االوروبي للمقيمين لمده طويله؛

•مواطنو الدول التالية: اندورا، االرجنتين، استراليا، البرازيل، بروني، كندا، تشيلي، 
كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كرواتيا، السلفادور، اليابان، جواتيماال، هوندوراس، 
الباراغواي،  باناما،  نيوزلنده،  نيكاراغوا،  موناكو،  المكسيك،  ماليزيا،  اسرائيل، 
اقامة  حالة  في  فقط  ولكن  فينزويال،  اوروغواي،  المتحده،  الواليات  سينغافورة، 

قصيرة )اقصى حد 90 يومًا( للسياحة، مهمة، أعمال، دعوى و مبارايات رياضية.
 حتذير: القامة لمدة طويلة )اكثر من 90 يومًا(، كل االجانب يجب ان يكون معهم 

تأشيرة الدخول. 
ال تلزم تأشيرة الدخول لالجانب الذين يملكون اذن اقامه اوروبي لمقيمين لمدة طويله 
صادر من دوله اخرى من االتحاد االوروبي و افراد العائله يملكون اذن اقامه صالح 

وصادر من دولة االتحاد االوروبي االصليه.
ال تلزم تأشيرة الدخول ايضا لالجانب الذين يملكون اذن للدراسه صادر من دوله اخرى 
عندما  والدنمارك(،  ايرلنده  المتحده،  المملكه  )باستثناء  االوروبي  االتحاد  دول  من 
يكون الطالب مسجل للدراسه في الجامعه أو في معهد للدراسه العليا، والذي ينتقل 
الى ايطاليا وبشروط معينه، لمتابعة الدراسه التي بدأها في بلد ثاني من دول االتحاد 

االوروبي او الكمال برنامج الدراسه وما يتعلق به.

من ال ي�ستطيع احل�سول على تاأ�سرية الدخول؟
االجانب الذين طردوا من قبل من ايطاليا او من احدى دول االتحاد االوروبي، او الذين 
يشكلوا خطرًا على االمن العام وامن ايطاليا وامن دول االتحاد االوروبي االخرى حسب 

االتفاقيات الدولية.
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ماهي اال�سباب التي ميكن فيها طلب اذن الدخول؟
التبني، االعمال، اسباب صحية، اسباب دبلوماسية، انضمام افراد العائلة، مباريات رياضية، 
دعوى )عمل مستقل، موسمي او تابع(، مهمات، اسباب دينية، الدخول مرة اخرى، اقامة، 

جمع عائلي، دراسة، مرور، سياحة.

ماذا يجب ان اعمل الح�سل على تاأ�سرية الدخول “الفيزا”؟ 
ان  يجب  اقامتك،  بلد  في  االيطالية  القنصلية  او  السفارة  الى  طلبًا  تقدم  ان  يجب   

تذكر في الطلب:
الجنسية(  االقامة،  الميالد،  تاريخ  العائلة،  واسم  )االسم،  الشخصية  معلوماتك   •

ومعلومات عن عائلتك؛
المعلومات عن جواز السفراو وثيقة اخرى صالحة؛  •

اسباب السفر؛  •
وطريقة السفر؛  •

واين ستكون اقامتك؛  •
القدرة االقتصادية خالل السفر واالقامة .  •

القانوني  للعقاب  ستتعرض  مزورة،  وثائق  قدمت  او  بالكذب  صرحت  اذا  تحذير:   
وطلبك سيرفض.

ما هي املدة التي احتاجها للح�سول على تاأ�سرية الدخول “الفيزا”؟
يمكن الحصول او رفض تأشيرة الدخول خالل 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ بينما 

السباب عمل تابع يحتاج 30 يومًا و 120 يومًا للعمل المستقل.

ما هي الوثائق الالزمة لكل نوع من تاأ�سرية الدخول “الفيزا”؟
الوثائق الالزمة للتقديم مع الطلب لكل نوع من انواع تأشيرة الدخول موجودة على 

الموقع www.esteri.it/visti الذي يحتوي على نموذج الطلب ايضا. 

متى يلزم تاأ�سرية الرجوع؟
تأشيرة الرجوع تستطيع الحصول عليها من الممثل الدبلوماسي او القنصلية االيطالية 

في بلدك االصلي في هذه الحاالت:
منتهية ولم  لمده طويله  اوروبي  اقامه  اذن  أو  اقامة  لديك وثيقة،  يكون  عندما   •

تتجاوز 60 يوماً ، بشرط ان تعرض الوثيقة المنتهية.
عندما تفقد االقامة، بسبب ضياعها او سرقتها، بشرط عرض صورة عن بالغ السرقة   •

او الضياع.
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ماذا يجب ان يكون بحوزتي للح�سول على تاأ�سرية دخول ال�سباب �سياحية؟
وثائق تثبت القدرة المالية )بطاقة بنكية، وثائق تأمين، الخ(؛  •

تذكرة سفر ذهابًا وايابًا او حجز؛  •
وثيقة تثبت امكانية االقامة )حجز فندقي، او تصريح ضيافة، الخ(؛  •

تصريح دعوى اذا وجد، مكتوب من مواطن ايطالي او اجنبي مقيم قانونيًا، ويوفر   •
استعداده الستضافتك في ايطاليا.

تأمين صحي بتغطيه ال تقل عن 30000 يورو  •

ماذا يجب ان يكون بحوزتي للح�سول على تاأ�سرية دخول ال�سباب درا�سية؟
نموذج طلب، مع صورة شخصية حديثة؛  •

جواز سفر صالح على االقل 90 يوما بعد انتهاء اذن االقامة، وصور للصفحات التي   •
تحمل المعلومات الشخصية؛

ان يكون العمر اكثر من 14 عامًا )في حال القاصر بين 14 و 17 سنة، يجب   •
الحصول على موافقة الوالدين للسفر مترجمة و ومصدقة؛

النشاط  او  الدورة  التسجيل في  الدراسية والمهنية، يجب الحصول على  للدورات   •
الثقافي الذي تريد القيام به؛

قدرة مالية مناسبة ؛  •
وثيقة ضمان للرعاية الصحية؛  •

امكانية سكن؛  •
بطاقة سفر ذهابا وايابا )الذن الدخول شنغن: انظر في االسفل( ، او تذكرة سفر   •
ذهابا مع اثبات القدرة المالية للعودة )الذن الخول لبلد محدد: انظر في االسفل(؛

معلومات عن عمل الوالدين ومرتبهم للطالب الذين يدرسون على حساب الوالدين   •
وعنوان الوالدين؛

دفع الحقوق القنصلية .  •

من يحق له احل�سول على تاأ�سرية الدخول ال�سباب درا�سة؟
بدورات  االلتحاق  يريد  الذي  لالجنبي  اصداره  يتم  دراسية  السباب  الدخول  تأشيرة 
دراسية جامعية، للتعليم او دورات مهنية لدى معاهد معترف بها او مصنفة، ولالجنبي 

الذي يريد القيام بنشاطات ثقافية او ابحاث.

يمكنهم الدخول واالقامه على اراضي الدوله السباب دراسيه:
الذين بلغوا الثامنه عشرة من العمر وتم قبولهم في دورات تعليميه ثانويه عليا و   -

دورات تعليميه تأهيليه تقنيه عليا؛
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الذين تم قبولهم في دورات تأهيليه مهنيه وتدريـب مهني ضمن الحصص السنويه   -
التي تقررها وزارة العمــــل، الصحـــه و السياسات االجتماعيه؛

وجود  بشرط  العمر  من  عشر  الخامســه  عن  اعمارهم  التقل  الذين  القاصرين   -
الوسائل المناسبه لحمايتهم؛

القاصرين الذين تقل اعمارهم عن الرابعه عشر من العمر ويشاركوا في برامج   -
التبادل والمشاريع الثقافيه المقرره من وزارة التعليم، الجامعة والبحــــث، أو من 

وزارة الثقافة.
 

اين ا�ستطيع طلب تاأ�سرية الدخول “الفيزا”؟
المختصة في بلدك  القنصلية  الدبلوماسية  الهيئة  الى  الطلب شخصيا  ان تقدم  يجب 
االصلي او مكان اقامتك. في هذه الحالة، يجب ان تثبت امتالكك لالقامة في البلد 

الذي تقدم الطلب فيه.

كيف ا�ستطيع االقامة يف ايطاليا بتاأ�سرية دخول ال�سباب درا�سية؟
تأشيرة الدخول للدراسه يمكن ان يكون من نوعين:

تأشيرة الدخول شنــــــغن، لفترة قصيرة، اليتجاوز ال 90 يوما خالل الموسم   -
الواحد، في هذه الحاله تبلغ حضورك في البلد الى سلطات الحدود أو مركز شرطه 

المنطقه التي توجد فيها خالل 8 أيام من دخولك الى ايطاليا؛
لفترة  ولكن  يوما   90 ال  تتجاوز  لفترة  طويلة،  لفترة  وطني،  دخول  تأشيرة    -
محددة ، في هذه الحاله يجب ان تطلب اذن االقامه للدراسه بارسال كل االوراق 
المطلوبه "كيت" عن طريق مكتب البريد طبعا خالل 8 أيام عمليه من دخولك 

الى ايطاليا.

لدي اذن اأقامه ال�سباب درا�سيه يف بلد اخر من دول االحتاد االوروبي. هل يجب ان
 اأطلب تاأ�سرية دخول ملتـــابعة درا�ســـتي يف ايطاليا اأو للم�ساركه يف دوره متعلقه بدرا�ســتي؟

ال، اذا كانت معك كل الوثائق المطلوبه من القانون االيطالي، تشترك في برنامج 
بلــد  في  االقامـــه  لك  مسموح  يكون  أو  االصل  بلد  مع  الثنائي  للتبادل  أوروبي 
االقامـــه  طلب  مع  وترفق  االقل،  على  لسنتين  االوروبي  االتحـــــاد  من  اخــر 
هذه  وتشير  فيه،  درست  الذي  االوروبي  البلد  في  الدراســـيه  الهيئات  من  الوثائق 

الوثائق بان برنامج الدراسه في ايطاليا تكميلي للذي درسته حتى االن.

هل ا�ستطيــــع احل�ســـــــــــــول على تاأ�سرية الدخول بدون معرفة اللغة االيطالية؟
ال، ولكن مطلوب معرفة بدائية للغة االيطالية، ويتم التأكد منها خالل مقابلة في 
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السفارة االيطالية.

 ماذا يجب ان يكون بحوزتي للح�سول على تاأ�سرية دخول للمعاجلة الطبية؟ 
تصريح من المستشفى المختار للعالج، مع اشارة الى نوع العالج؛  •

تاريخ البداية، المدة والتكلفة المتوقعة للعالج؛  •
الكامل  السعر  من   30% االقل  على  مقدمًا  الدفع  يؤكد  المستشفى  من  تقرير   •

للعالج؛
موارد مالية تكفي بقية العالج؛  •

تذكرة السفر؛  •
تصريح من وزارة العمـــل، الصحة والسياســات االجتماعيه او تصريح خاص من   •

المحافظة للعالج المصرح له في المجال االنساني.

ماذا يجب ان يكون بحوزتي للح�سول على تاأ�سرية دخول ال�سباب دينية؟
يستطيعون الحصول على هذا النوع من تأشيرة الدخول رجال الدين الذين يشتركون 

في الشعائر الدينية الذين يقومون باداء المناسك الدينية، االسقفي اوالكنسي.
الشروط هي:

وثائق تثبت المنزلة الدينية؛  •
ضمانات موثقة عن شكل التظاهرة الدينية التي يريدون االشتراك بها؛   •

تذكرة السفر؛  •
مقدرة مالية او تصريح مناسب من الهيئة نفسهااذا كانت تكاليف االقامة على عاتق   •

هيئة دينية .

ماذا يجب ان يكون بحوزتي للح�سول على تاأ�سرية دخول للعمل؟
هذا يعتمد على نوع العمل. في ايطاليا عالقة العمل هي من نوعين:

العمل التابع لوقت محدد، غير محدد او موسمي .  •
العمل المستقل  •

ماهي ال�سروط الالزمة للح�سول على تاأ�سرية دخول لل�سم العائلي مع الزوج يف اخلارج؟
يجب ان يكون معك اذن اقامة لمدة ال تقل عن سنه وتقديم طلب الى الشباك الوحيد 

، ويجب ان يكون بحوزتك:
القدرة المالية الكافية، مع تصريح الدخل؛  •

سكن مناسب ، مع وثيقة بمناسبة السكن صادرة من البلدية التي تسكن فيها و وثيقة   •
صالحيه نظافه – صحيه صادره من مركز الصحه المختص في المنطقه. 
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تنبيــــــــــــــــه: وثيقة الال مانع غير ضروريه الفراد عائلة المواطــــنين االيطـاليين 
االجانب أو مواطـــنين من االتحــــــــــاد االوروبي.

االجنبي املوجود يف ايطاليا، اىل من من افراد العائلة ي�ستطيع طلب تاأ�سرية الدخول لل�سم العائلي؟
الزوج او الزوجة وغيرمنفصلين والعمراليقل عن ثمانيه عشره سنه؛  •

الزوجية، غير  الحياة  او ولدوا خارج  الزوجة  او  للزوج  ايضًا  القاصرين،  االوالد   •
متزوجون او منفصلون قانونيًا، بشرط ان يسمح الزوج االخر اذا كان حيًا؛ الولد 

يجب ان يكون تحت ال 18 سنه عند تقديم الطلب؛
االوالد البالغين وغيرمتزوجين وتحت المسؤولية، في حال انهم اليستطيعون اعالة   •

انفسهم بسبب حالتهم الصحية؛ ويؤدي الى العجز التام
الوالدين تحت المسؤولية الذين ليس لديهم أي اوالد لمساعدتهم في البلد االصلي   •
أي والدين فوق الخامسه والستين من العمر في حال عدم قدرة االوالد االخرين على 

اعالتهم او السباب صحيه ويجب ان تكون هذه االسباب موثقه. 
ضمه  يراد  الذي  القريب  كان  اذا  الوالدين،  احد  أو  للزوج  العائلي  بالضم  اليسمح 

متزوج من مواطن أجنبي مقيم بشكل قانوني مع زوج اخر على االراضي االيطاليه.
ولكن مسموح الضم العائلي الى االبن القاصر وقيم بشكل قانوني في ايطاليا مع والد 
السكن  امكانيه  مثل  الالزمه  الشروط  امتالك كل  يثبت  الذي  الطبيعي  الوالد  اخر، 

والدخل. وبهدف اثبات وجود الشروط الالزمه يراعى وجودها عند الوالد االخر.
وثيقه الوافقه تصدر من الشباك الوحيد للهجره خالل 180 يوم من تقديم الطلب.

ماهي الوثائق املطلوبة لل�سم العائلي؟
طلب المانع للضم العائلي يقدم الى الشباك الوحيد؛؛   •

صورة عن جواز السفر االصلي؛  •
صورة عن اذن االقامة واالصلي؛  •

صورة عن جواز سفر االقارب الذين سيتم ضمهم؛  •
تصريح من رب العمل مع االشارة الى طبيعة عالقة العمل والراتب الشهري؛  •

صورة عن هوية رب العمل؛  •
عقد االيجار االصلي ، او وصل تسجيل المسكن. اذا كان السكن لدى رب العمل، هذا   •

االخير يجب ان يصرح باستضافة االقارب لفترة زمنية غير محددة؛
او  الزوج  في حال ضم  المختصة،  االيطالية  الممثلية  من  مترجم  الزواج،  وثيقة   •

الزوجة )انظر ايضا الى قسم تعريف وتصديق(؛
احد  ان  حالة  وفي  المختصة،  االيطالية  الممثلية  من  مترجم  االبن،  والدة  شهادة   •

الوالدين يسكن في الخارج، يجب الحصول على الموافقة للسفر؛ 
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وثيقة عائلية.  •
•  امكانيه سكن مطابق للشروط نظافيه – صحيه، والئق للسكن، بموافقه رأي )بلياقه 
السكن( نظافه – صحه مؤسسه الصحه المحليه المختصه بالمنطقه ووثيقه لياقه 
سكن صادره من البلديه. في حال وجود ابن يقل عمره عن اربعه عشر عامآ مع 

الوالدين، تكفي موافقه المسؤول عن السكن الموجود فيه القاصر؛
دخل سنوي اليقل عن المبلغ المقرر في القانون.  •

تنبيــــــــــــــــه: : الوثائق المتعلقه بالقرابه والتي:
المختص، في حال ضم  االيطالي  الدبلوماسي  الممثل  •  وثيقه زواج، مترجمه من 

الشمل مع الزوج/الزوجه؛
•  وثيقه ميالد لالبن، مترجمه من الممثل الدبلوماسي االيطالي المختص، و، في حال 

اقامه احد الولدين في الخارج، شهاده موافقه على سفر االبن؛
القنصليه  الهيئه  الى  الخلو والموافقه، مباشره  الوثائق، مع وثيقه  يجب تقديم هذه 

االيطاليه.
اذا كانت هناك  او  في حال عدم وجود وثائق صادره من الجهه االجنبيه المختصه 
على  باالعتماد  الوثائق  يصدر  الدبلوماسي  الممثل  الوثائق،  هذه  حول صحه  شكوك 

فحص الحمض النووي )دي ان اي( وعلى حساب المتقدم بالطلب.

sezione soggiorno.indd   34 9/24/2009   7:08:32 PM



sezione soggiorno.indd   35 9/24/2009   7:08:32 PM



sezione soggiorno.indd   36 9/24/2009   7:08:32 PM



االإقامةاالإقامة

sezione soggiorno.indd   37 9/24/2009   7:08:32 PM



sezione soggiorno.indd   38 9/24/2009   7:08:32 PM



39 الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج

 اذن االقامـــــــــــــــــــــــة

ما هو اذن االقامة؟
هو تصريح صادر من رئيس مركز الشرطة الرئيسي في منطقتك يسمح باالقامة في 

الدولة االيطالية. وقد يكون الوقات مختلفة.

اين ومتى ا�ستطيع ان اطلبه؟
البريد،  الموجود في مكاتب  الطلب  المؤهله، يجب ان يستعمل  البريد  لدى مكاتب   •

النقابات والبلديات المؤهله.
مباشره الى مدير الشرطه في المنطقه الموجود فيها فقط اذا كان طلب اذن االقامه   •

لالسباب التاليه:
 - لجوء سياسي )طلب – اصدار(

 - عالج طبي
 - مباريات رياضيه

 - قضائيه
 - اندماج قاصر

 - للقاصرين
 - اسباب انسانيه

 - طلب وضع بال جنسيه )اصدار(
 - عطله عمل

 -  أسباب عائليه في حال زواج مواطن أجنبي مع مواطن ايطالي ) فقره 19 مرسوم 
تشريعي 286/98(

 - بطاقه اقامه الجانب اقارب لمواطن ايطالي او اوروبي.
تنبيــــــــــــــــه: طلب االصدار االول الذن االقامه للعمل التابع واذن االقامه للم الشمل 
اصدر  والذي  للهجره،  الوحيد  الشباك  من  مباشره  ومطبوع  موجود  يكون  العائلي 
الالمانع سابقا، ويتم تسليمه لك في لحظه تحرير عقد االقامه مع ظرف لتحويله 

الى مكتب البريد.

ماهي الوثائق املطلوبة للح�سول على اذن االقامة؟
جواز السفر مع تأشيرة الدخول "الفيزا". ستحصل على نموذج تشير فيه: معلومات 
شخصية عنك وعن اوالد قاصرين اذا كانوا بمرافقتك، مكان وسبب االقامة. يجب ان 

ترفق مع الطلب 4 صور شخصية.
 مركز الشرطة يحتفظ بنسخة من كل الوثائق. ونسخة اخرى تعطى اليك كوصل 
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المسؤول، تاريخ تقديم  وتحتوي على: ختم المكتب الذي قدمتم الطلب فيه، توقيع 
الطلب، وتاريخ اصدار اذن االقامة.

 تنبيــــــــــــــــه:االجنبي الذي يطلب اذن االقامة يجب ان تؤخذ صورته وبصماته.

ما هو اتفاق االندماج؟ 
هو اتفاق بين المواطن االجنبي والدوله االيطاليه والذي يرسم الطريق الفضل تعايش 
 – المقبله  االشهر  في  لتوقيعه  استدعائك  الذي سيتم   – االتفاق  هذا  في  بلدنا.  في 
ستقرر عده اهداف لتحقيقها خالل فترة صالحية االقامه، كل واحد يعطيك رصيد 

للثقه.
توقيع هذا االتفاق شرط أسـاسي مهم الصدار اذن االقامه. خساره كل رصيد الثقه 
باستثناء  االيطاليه،  االراضي  من  والطرد  االقامه  اذن  والغاء  سحب  الى  يؤدي  كليآ 
السباب  الحمايه،  اسباب  اللجوء،  طالب  أو  السياسي،  اللجوء  لسبب  االقامه  اصحاب 
انسانيه، السباب عائليه، باقامه اوروبيه لمده طويله، بطاقه اقامه قريب اجنبي لمواطن 

من دول االتحاد االوروبي.

كم هي مدة اذن االقامــــــــــــــه؟
يعتمد على االسباب التي قدمت الطلب من اجلها.

 
ب�سبب العمل

مدة االقامه اذن االقامه هي نفس مدة عقد االقامه الموقع بين صاحب العمل االيطالي 
او االجنبي المقيم بشكل قانوني في ايطاليا والعامل االجنبي وعلى أي حال اليمكن 

ان تتجاوز:
•  في حالة عقد او اكثر لعمل موسمي، المدة الكاملة هي 9 شهور؛

•  في حالة عقد عمل تابع لوقت محدد، المدة هي سنة واحدة؛
•  في حالة عقد عمل تابع دائم، المدة هي سنتين؛

•  في حالة عمل مستقل المدة سنتين

ال�سباب اأخرى:
مدة اذن االقامة تتطابق مع تلك المتوقعة من اذن الدخول و اليمكن ان تتجاوز:

•  سنة واحدة حسب مدة الدراسة التي ستتبع؛ اذن االقامة يكون قابل للتجديد كل 
سنة للدراسة التي تدور مدتها لسنين متعددة؛  3 اشهرلزيارات، أعمال وسياحه؛

مدة تساوي مدة معاملة اصدار او تعريف ل:  •
 - الحصول على الجنسية؛
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- وضع البدون جنسية؛
 - لجوء سياسي؛

 - الهجرة الى بلد آخر؛
•  وقت محدد حسب الحاجة الموثقة ، في باقي الحاالت االخرى.

تتجاوز  ان  اليمكن  االقامه  اذن  مده  المستقل،  والعمل  العائلي  الشمل  لم  حال  في 
السنتين.

تنويه:
اذا اثبّت )من خالل اظهار جواز السفر او اي وثيقه ثانيه تثبت فيها تاريخ السفر من 

ايطاليا في نهايه االقامه السابقه لعمل موسمي(
اعمال  االقل سنتين لممارسة عمل موسمي عندما تكون  ايطاليا على  الى  اتيت  انك 

مترددة، صاحب عملك يستطيع ان يطلب شهادة الخلو لسنين متعددة.
اصداروثيقة الالمانع أو التصريح لسنوات متعدده للعمل)صالح 3 سنوات على االكثر 

)ضمن حصص الدخول ا لمقرره سنويا للعمل ا لموسمي.
التصريح لسنوات متعدده للعمل يعطيك االفضليه للدخول الى ايطاليا ثالث سنوات 
متتاليه، ولنفس المده المؤقته ) تسعه اشهر على االكثر( للقيام بعمل معين موسمي 
الدخول  بحصص  الخاصه  بالمعامله  سنه  كل  القيام  دون  معين  عمل  صاحب  مع 
السنويه. باالعتماد على التصريح المتعدد السنوات يتم اصدار اذن اقامه لعمل موسمي 
متعدد السنوات، ولكن يجب ان تطلب تأشيره الدخول سنويا من السفاره او القنصليه 
ان  يجب  الذي  موسمي،  لعمل  االقامه  عقد  اقتراح  على  االطالع  على  بعد  المختصه، 

يرسله صاحب العمل اليك. 
كل سنه، وخالل ثمانيه ايام من الدخول الى ايطاليا، يجب ان تراجع الشباك الوحيد 

للهجره وتوقع عقداالقامه للعمل.

كيف ا�ستطيع جتديد اذن االقامة؟
يجب تقديم طلب تجديد الى رئيس مركز شرطه المنطقه التي تسكن فيها، أو ارسال 
كل الوثائق "كيت" عن طريق البريد قبل ستين يومآ من تارخ انتهاء الصالحيه. 
التجديد معّرض للرقابه لكل الشروط المطلوبه لالصدار و للشروط االخرى المطابقه 

للقانون.

كم هي مدة التجديد؟
يجدد اذن االقامة لمدة زمنية التتجاوز مدة البداية.
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يف اي حالة الميكن جتديـــــــــــــــــد اذن االقامـــــــــة؟
في  وبقيت  ايطاليا،  في  اقامتك  قطعت  اذا  تمديده  او  تجديده  اليمكن  االقامة  اذن 
الخارج، لمدة متواصلة تتجاوز ال 6 اشهر، او اكثر من نصف مدة صالحية االقامة، 

اال في حاالت خاصة، )مثل الخدمة العسكرية او ما شابه(.

هل ا�ستطيع جتديد اذن اقامتي ال�سباب �سياحيـــــــــــــــــــــــــة؟
نعم، ولكن في حاالت جادة وخاصة، مثل االنسانية او الزامات دستورية و دولية.

هل اأ�ستطيع تغيري اقامتي ال�سباب درا�سية اىل اقامة ال�سباب العمل؟
نعم، قبل نهاية فترة اذن االقامة وضمن الحصص السنويه، للعمل التــابع أو العمل 

المستــــــقل، وبشــــكل خاص لهذا الهدف للمواطنين االجانب:
في حالة العمل التابع، يجب تقديم الوثائق التي تثبت وجود عالقة عمل .   •

في حالة العمل المستقل تقديم الوثائق المتعلقة بالعمل الذي ستقوم به والقدرة   •
المالية الالزمة لممارسته .

اذا حصلت على شهاده الدكتوراه او ماجستير جامعي من المستوى الثاني، عند انتهاء 
صالحيه االقامه السباب دراسيه، يمكنك التسجيل في لوائح الباحثين عن عمل، لمده 
التزيد عن اثنى عشر شهرآ، أي بمعنى توفر كافه الشروط الالزمه حسب القانون، 

تستطيع طلب تحويل االقامه الى اقامه السباب العمل.
تنبيــــــــــــــــه: لتغييير اذن االقــامه للقاصرين الذين يبلغوا سن الرشـــد في ايطاليا، 

ال توجــد ضروره للتأكـد من وجــود االمكانيه في حصص الدخول.

اذا كان لدي اذن اقامة لعمل مو�سمي ، هل ا�ستــــطيع تغيريه اىل اذن اقامة لعمــل 
تابــــــع لوقت حمـــــــدد او غري حمــــــــدد؟

نعم ، اذا كان عندك عالقة عمل موسمي العام الماضي وأنت في الدخول الثاني ؛  •
التي تدخل فيها الى ايطاليا، تستطيع ان تغيير خالل  اذا كانت المرة االولى  اما   •
مدة صالحيــــــــة االقـــامه )9 شهور(؛ عندما ينتهي العمل، يجب ان تعود الى 

بلدك وتطلب حق االسبقية في السنة التالية. 

هل اأ�ستطيع ا�ستعمال اذن اقامتي ل�سبب العمل التابع، امل�ستقل و، اأو ال�سباب عائلية لن�ساطات اأخرى؟
نعــم، وبدون تغيير او تصحيح، لكل فترة صالحية اذن االقامة. مثاًل:

او  مستقل  بعمل  القيام  لك  يسمح  موسمي(  )غير  تابع  عمل  بسبب  االقامة  اذن   •
كعضو عامل باحدى الجمعيات؛

اذن االقامة بسبب عمل مستقل يسمح لك بممارسة عمل تابع، وعليك تقديم كل   •
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الوثائق المطلوبه حسب القانون، عن طريق الطلب الموحــد؛ في هذه الحــاله على 
رب العمل ان يصرح عنه الى الشباك الوحيد للهجرة في المكتب المحلي للحكومة 

– "بريفيتورا" وارسال عـقـد االقــامه للعـمل التابع؛
اذن االقامة السباب عائلية او دخول تابع يسمح لك بممارسة عمل تابع او مستقل؛  •

او تأسيسية يسمح لك بممارسة عمل تابع اليتجاوز  اذن االقامة السباب دراسية   •
20 ساعة اسبوعيًا، ايضًا تجميعية ل 52 اسبوعًا، ولكن داخل عدد الساعات المحددة 
ل 1.040 ساعة في السنة. هذه االقامة يمكن تغييرها الى اقامة عمل، ضمن نسبة 

الحصص السنويه المخـصصه لهذا الهـدف.
في  الرشـد  سـن  يبلغـون  الذين  للقاصـرين  االقـامه  اذن  لتغـيير  تنبيــــــــــــــــه: 

ايطـاليا، التوجــد ضــروره للنظـر الى االستعداد في الحصص المخصصه.
 

هل ميكن ان يرف�سوا اويلغوا اذن االقامة؟
يمكن ان يلغى اذن االقامة اذا لم تعد تملك الشروط المطلوبة الذن االقامة في ايطاليا 

االاذا وجدت اسباب جدية: انسانية مثاًل، او ملزمة من الدستور او دولية.

ماذا ا�ستطيع ان افعل اذا رف�سوا او الغوا اذن االقامة ؟
خالل 60 يومًا من اصدار القرار، تستطيع االستئناف في "التار")المحكمة االدارية 
في المحافظة( المختصة حيث يوجد مركز الشرطة الذي اصدر القرار عندما يكون 

االلغاء او الرفض يتعلق باسباب العمل.
اما اذا تم الرفض السباب عائلية فاالستئناف المقترح هو لدى المحكمة االعتيادية – 

القاضي الثانوي.

انا لدي اذن اقامة ال�سباب درا�سية. هل ا�ستطيع تغيريه اىل اذن اقامة عمــــــل م�ستقــــــل؟
نعــم، ولكن بشرط ان يكون ضمن الحصص المقررة لالجانب في مرسوم الحصص 
القانون وان تكون موافيا للشروط  وان ال يكون العمل الذي ستقوم به ممنوعا من 

المطلوبة، واالمكانيات االقتصادية وامكانية السكن.
تنبيــــــــــــــــه: لتغـيير اذن االقامه للقاصرين الذين يبلغون سـن الرشد في ايطـاليا، 

التوجـد ضروره لمراجعة الحصص المخصصه. 

انا لدي اذن اقامة لعمل تابع واريد ان اقوم بعمل م�ستقــــــــــــــــــــــل: هل يجب ان اغريه
 اىل اذن اقامة لعمـــــــل م�ستقـــــــــــــــل؟ 

ال، تستطيع ان تقوم بالعمل المستقل مباشرة. وعند التجديد يستطيع االجنبي طلب 
اذن اقامة لعمل مستقل.
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ما هي حقوقي كمالك الذن االقامة؟
تستطيع ان تسجل في مكتب التوظيف والحصول على البطاقة المهنية؛  •

تستطيع ان تسجل في النظام الصحي الوطني؛  •
للضمان  الوطنية  )الهيئة  "االنبس"  في  نظامي  بشكل  نفسك  وضع  تستطيع   •

االجتماعي( ؛
تستطيع وضع نفسك بشكل نظامي في "االينايل" )الهيئة الوطنية لالصابات في   •

العمل( ؛
تستطيع ان تطلب التسجيل المدني لدى البلدية التي تسكن فيها؛  •

تستطيع ان تطلب التسجيل في المدرسة لالوالد القاصرين؛  •
تستطيع ان تشترك و\ أو تأسس جمعية؛  •
تستطيع التسجيل في النقابات المهنية .  •

ما هي واجباتي كمالك الذن اقامة؟
انت ملزم ان تظهر اذن اقامتك مع، جواز سفر او هوية شخصية اخرى في الحاالت 

االتية:
الى الموظفين الحكوميين، اذا كنت بحاجة الى تصريح، او اذن، تسجيل الخ .  •

عندما يطلبه احد المسؤولون عن االمن، اذا رفضت فستعاقب باالعتقال لغاية ستة   •
المسؤولون   . يورو   2000 مالية مع مخالفه حتى  واحده ومخالفة  شهور سنه 
عن االمن العام، عندما يكون هناك سبب صالح، قد يطلب منك معلومات واثباتات 
عن دحلك المالي )من العمل او أي مصدر اخر بشكل قانوني(، تكفي لمعيشتك 

ومعيشة افراد عائلتك الذين يعيشون في ايطاليا.
ايضًا انت ملزم باالبالغ الى قائد الشرطة المختصة بالمنطقة بتغييرات سكنك المعتاد، 

خالل الخمسة عشريومًا الالحقة.

ال�سدار اأو جتديد اذن االقامه هل يجب ان ادفع ر�سوم ماليه؟
اذن االقامه يتطلب دفع رسوم ماليه، قيمتها ستكون محدده  الحصول وتجديد  طلب 
بين حد ادنى ب 80 يورو وحد اقصى هو 200 يورو. ليست مطلوبه ايه رسوم ماليه 
لطلب أو تجديد اذن االقامه السباب اللجوء السياسي، لطالبي اللجوء السياسي، طالبي 

الحمايه، السباب انسانيه.

اذا فقدت العمل، هل افقد اذن االقامة اي�سًا؟
ومركز  يبلغ  ان  يجب  وظفه  الذي  العمل  صاحب  العمل،  االجنبي  يفقد  عندما  ال: 
التوظيف المختص خالل 5 ايام من تاريخ التسريح . مركز التوظيف يقوم بتسجيل 
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العامل في الئحة العمال او تغيير وضعه اذا كان مسجال. االجنبي يبقى مسجال كل 
فترة اذن االقامة الباقية باستثناء العمل الموسمي لوقت كامل اليقل عن 6 اشهر.

ماذا يح�سل يح�سل اذا دخلت اأو بقيت يف ايطاليا بدون اقامه اأو باقامه منتهيه ال�سالحيه؟    
اقوم بارتكاب جنايه واعاقب بمخالفه من 5000 الى 10000 يورو.

بطاقــــــــــــــــة اقامـــــة اوروبيه لمقيمين لمدة طويله 

ماهو اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله؟
هي وثيقة تسمح لك باالقامة لمدة غير محددة في ايطاليا.

ماهي ال�سروط الالزمة للح�سول على اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله ؟
تستطيع الحصول على بطاقة االقامة االوروبيه لمدة طويله اذا:

اذا كنت اجنبيًا يقيم في ايطاليا بشكل قانوني لمده التقل عن 5 سنوات ولديك اذن   •
اقامة صالح )ما عدا اذن االقامه للدراسه، تدريب مهني، لجوء، حمايه مؤقته، اسباب 

انسانيه(؛
اذا كنت اجنبيًا متزوجًا ابن قاصر او والد يعيش مع مواطن ايطالي او مواطن من   •

احدى دول االتحاد االوروبي مقيم في ايطاليا؛ 
انت اجنبي متزوج او ابن قاصر ايضا للزوج او الزوجه وايضا اذا كنت مولود خارج   •
الحياه الزوجيه، غير متزوج، بشرط ان الوالد االخر اعطى الموافقه؛ ولد بالغ تحت 
المسؤوليه عندما اليستطيع القيام بقضاء حاجاته الضروريه للعيش السباب صحيه، 
لمواطن  االصلي،  البلد  في  العائليه  المساعده  اليملك  المسؤوليه،  تحت  والد  أو 
اجنبي يملك اذن اقامه اوروبي لمقيمين لمدة طويله ويثبت ملكه امكانيات ماليه 

كافيه. 
•  النجاح في امتحان اللغه االيطاليه.

اين ا�ستطيع طلبـــــــــــــها؟
تستطيع طلبها من رئيس قسم الشرطة في المنطقة التي تسكن فيها.

يمكن ايضا تقديم الطلب الى الزوج او الزوجة واالوالد القاصرين الذين يعيشون معك.

كم هي مدة اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله ؟
اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمدة طويله ليس لها مدة محددة.
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هل ميكن جتديد اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله ؟
نعم، بطلب من صاحبها؛ يجب ان يكون مرفقا بصور شخصية.

اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمدة طويله لها صالحية مثل بطاقة التعريف الهوية 
الشخصية لفترة ال تزيد عن 5 سنوات من تاريخ االصدار او التجديد.

ما هي الوثائق املطلوبة للح�سول على اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله ؟
يجب ان تقدم طلبًا، وتستعمل النموذج الموجود الصادر من وزارة الداخلية. وتشير 

فيه الى:
المعلومات الشخصية الكاملة؛  •

تصريح عن اماكن االقامة في اخر 5 سنوات؛  •
القادم من االعالة بسبب االعاقة )مع تحديد  الدخل  مصادر الدخل وتحتوي ايضا   •

المبلغ( 
مكان االقامة؛  •

4 صور شخصية متشابهة؛  •
اذن االقامة + نسخة عنه؛  •

جواز السفر + نسخة عنه؛  •
صورة عن الرقم المالي )الكوديشي فيسكالي( ؛  •
وثيقة برائة ذمة من المحكمة وعدم محكومية؛  •

صورة عن اخر تصريح للدخل؛  •
وثيقة الوضع العائلي او تصريح شخصي؛  •

طابع واحد؛  •

باالضافـــــة:
اذا كنت عاماًل تابعًا:

تصريح من رب العمل )شخص او شركة( + صورة عن هوية الموقع؛  •
صورة عن وصول اخر الرواتب؛  •

صورة عن وثائق التوظيف؛  •
صورة عن وصل دفع االشتراكات "االنبس" )للعاملين مع العائالت(   •

تصريح الدخل  •

اذا كنت عاماًل م�ستقـــــــــــاًل:
صورة عن وثيقة التسجيل في غرفة التجارة، الصناعة، والحرف اليدوية، او جداول   •

المهنيين، و االصلي للرؤية؛
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االصلي للرؤية + صورة عن رقم السجل التجاري "بارتيتا ايفا"؛  •
نسخة عن تصريح الدخل الخر سنة و دفع الضرائب والضمان االجتماعي .  •

ما هي الوثائق املطلوبة حل�سول افراد عائلتي على اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله؟
يجب ان تقدم لكل فرد من العائلة، باالضافة الى الوثائق اعاله، الوثائق التي تثبت:

وضع الزوج او الزوجة او االبن القاصر )الوثائق االجنبية مترجمة ومصدقة من   •
القنصلية االيطالية( ؛

السكن نظافية – وصحية صادرة عن  امكانية سكن مناسب، موثق بوثيقة مناسبة   •
الوحدة الصحية المحلية المتخصصة في المنطقة؛ و من البلدية؛

الدخل السنوي، الذي يجب ان اليقل عن المبلغ المقرر من القانون .  •

اذا كان عندي اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله فما هي حقوقي؟
الدخول  تأشيرة  الى  الحاجة  بدون  ايطاليا  من  والخروج  الدخول  تستطيع   •

"الفيزا"؛ 
له  مسموح  او  لالجانب  ممنوعًا  كان  اذا  اال  قانوني  عمل  باي  تقوم  ان  تستطيع   •

لاليطاليين فقط؛
تستفيد من الخدمات الحكومية العامة؛  •

لك الحق بالمساعدة االقتصادية للمعاقين )بما في ذلك االبن القاصر المسجل في   •
اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمدة طويله التبعه للوالد( ؛

تستفيد من مساعدة مالية لالمومة؛  •
تستطيع الحصول راتب المساعدة االجتماعية؛ اعتبارا من 1 كانون الثاني 2009،   •
بشـــــــــــكل  االقامـــه  يجب  االجتمــــاعي  الراتــب  على  للحصــــول 
قانوني، ومســـتمر عشـــــــــــــر سنوات على االقل على االراضي االيطاليه؛

االتحاد  دول  في  )الفيزا(،  الدخول  اذن  دون طلب  من  وتدرس  تعمل  ان  تستطيع   •
االوروبي الذين يطبقون القانون المتعلق باذن االقامه االوروبي لمدة طويله.

 
ممكن ان يرف�سوا او يلغوا اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله ؟

يمكن رفض اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمدة طويله اذا ثبت ان الطالب مدان في 
الجرائم غير  العقوبات، وايضًا  قانون  380 من  الفقرة  المقررة في  الجرائم  احدى 
المتعمدة ، في الفقرة 381 واذا تمت االدانة )حتى لو كانت غير نهائية( وبسببها لم 
يتم طلب اعادة التأهيل. اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمدة طويله يمكن ان يرفض اذا 
غادرت ايطاليا لمدة متواصله تزيد عن ستة اشهر، او 10 اشهر كامله خالل الخمس 
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سنوات االقامه المطلوبه، وكذلك يمكن رفضه السباب امن الدوله.
رئيس قسم الشرطه يقرر االلغاء في حال االدانة، حتى لو كانت غير نهائية؛ اما اذا 

تمت اعادة التأهيل يمكن الحصول عليه من جديد. 
يمكن الغائه في حال انك غادرت اراضي االتحاد االوروبي لمده تزيد على 12 شهرا 

او السباب امن الدوله.
حتى يتم اتخاذ قرار االلغاء يجب مراعاة عمر الشخص، ومدة اقامته في البلد، وجود 

عالقات عائليه واجتماعيه في البلد وعدم وجود هذه الشروط في بلد االصل. 

ماذا ا�ستطيع ان افعل اذا رف�سوا اوالغوا اذن االقامة االوروبي ملقيمني ملدة طويله ؟
تستطيع ان تقدم استئنافًا الى "التار" )المحكمة االدارية في المحافظة(.

الجن�سيه االيطاليه

كيف اأ�ستطيع احل�سول على اجلن�سيه االيطاليه؟
بشكل الي: عن طريق االنحدار من مواطن/مواطنه أي من االصول االيطاليه، بالتعرف 
ايطاليا ولكن بحاالت  الوالده في  بالتبني،  القصور،  أو االموميه خالل عمر  باالبويه 

استنائيه.
باالختيار بين سن ال 18 و ال 19 سنه من العمر اذا كنت مولود في ايطاليا وتقيم 

بشكل قانوني بدون انقطاع من الوالده حتى بلوغ سن الرشد.
بالطلب:

بالزواج من مواطن ايطالي أو مواطنه ايطاليه، بعد الزواج، عندما تقيم في ايطاليا   -
بشكل قانوني سنتين على االقل، أو اذا كنت تقيم في الخارج ثالث سنوات من تاريخ 
الزواج، في حال لم ينفك، او يلغى الزواج، الغاء أو نقص كافة المؤثرات المدنيه 
للزواج. هذه المده تنخفض الى النصف في حال وجود أبناء ولدوا أو تم تبنيهم من 

الزوجين.
باالقامه   -

اذا كنت مولود في ايطاليا وتقيم في ايطاليا بشكل قانوني من ثالث سنوات على االقل؛
اذا كنت أبن أو حفيد بطريق مباشر لمواطن ايطالي من المولد، وتقيم في ايطاليا 

بشكل قانوني من ثالث سنوات على االقل؛
انت بالغ، متبنى من مواطن ايطالي، وتقيم في ايطاليا بشكل قانوني من 5 سنوات على 

االقل بعد التبني؛
قدمت خدمات، في الخارج أيضا، ل 5 سنوات على االقل تابع للدوله االيطاليه؛
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انت مواطن من االتحاد االوروبي. وتقيم في ايطاليا بشكل قانوني من 4 سنوات على االقل؛
أنت من غير جنسيه أو الجىء وتقيم في ايطاليا بشكل قانوني من 5 سنوات على االقل؛

أنت مواطن من خارج االتحاد االوروبي وتقيم في ايطاليا بشكل قانوني من 10 سنوات على االقل.
اذا كان  اال  االصليه،  الجنسيه  التخلي عن  االيطاليه اليجبر  الجنسيه  على  الحصول 

خسارة الجنسيه االصليه مقرره بشكل واضح في قوانين بلد االصل.

لطلب اجلن�سيه االيطاليه يجب ان ادفع ر�سوم ماليه؟
السماح  أو  التخلي  التعرف، الحصول،  الحصول مره أخرى،  المعامالت  أو تصريح 

بالجنسيه، تخضع لرسوم ماليه تعادل 200 يورو   

منطقــــــــة �سنغن

ماهي منطقة �ســـــــــــــــــــــــــنغن؟
هي المنطقة المشتركة لحرية الحركة لمواطني الدول التابعه. كل دول منطقة 
شنغن )المانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، لكسمبورغ، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، اليونان، 
الحدود  على  المراقبة  الغت  السويد(  النرويج،  ايسلنده،  الدنمارك،  فنلنده،  النمسا، 

المشتركة واوجدوا نظام تأشيرة دخول وحيدة.

وانا ماذا ا�ستطيع ان افعل يف منطقة �ســـنغن؟
اذا كنت اجنبًا ومعك جواز سفر، اذن اقامة و او بطاقة اقامة صالحين في ايطاليا، 
اشهر.  ثالثة  وقتًا اليزيد عن  فيه  والبقاء  بحرية  الدول  احدى  الى  السفر  تستطيع 
خالل هذه المدة التستطيع العمل، وبعد انتهاء الثالثة اشهر، يجب عليك العودة الى 

ايطاليا.
اذا كان لديك اذن اقامه اوروبي لمقيمين لمدة طويله، تستطيع التجول واالقامه في 
البلدان التابعه لمنطقة شنغن الذين يطبقون قاعدة اذن االقامه االوروبي لمقيمين لمدة 

طويله لمده تزيد على 90 يوما، بسب؛
-  عمل )تابع او مستق(؛

دراسه وتأهيل مهني؛  -
اقامه )مع اثبات بعض الشروط(.  -

 تنبيــــــــــــــــه: بطاقة الهوية الصادرة عن بلدية السكن غير صالحة للسفر، اذن يلزم 
جواز السفر واال تتعرض للطرد.
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اأنا يف انتظـار جتـــديد اذن االقــامه: هل ا�ستطيع ال�سفــر اىل بلد موقــع على معاهدة �سنغن؟
اذا كنت في حــالة تجديد اذن االقـامه، يسمـح لك بالسـفر في منطــقة شنـــغن، 

ولكــن ولكن بشــرط اظهـــار الوثائق التي تثبت طلب التجـــديد، وخاصــــة:
جــواز الســفر أو اي وثيقه صالحه للسـفر؛  -

اذن االقامه القديم او نسخه عنه؛  -
وصل طلب تجديد اذن االقامه او نسخة عنه؛  -

ومنشـوره   – منتظمــه  مراســيم  في  تقــرر  الداخــليه  وزارة  تنبيــــــــــــــــه: 
في  يســـمح  التي  االوقـــات   -  www.interno.it االنترنت  موقع  على  ايضا 
وصل  باظهـــار  االقـامه،  اذن  تجـديد  فترة  خـالل  شـنغن  منطــقة  في  الســفر 

طلب التجـــديد.

انا يف انتظــــــار اأول اذن اقـــــــامه: هل اأ�ســــتطيع ال�ســـــــــفر يف منطقـــــة �ســـنغن؟
اذا كنت في انتظـار الحصول على اول اذن اقامة، التستيـع السـفر في منطقــة شنغن 
اال في حال الحصول على تصريح من الوزاره المختصه؛  تستطيع الخروج والدخـول 
الى ايطاليا ويجب اظهــار نسخـه عن نموذج طلب اذن االقـــامه الصادر عن الشـباك 

الوحيـــد للهجـــره ونسخه عن وصـــل تقديم الطلب نفسه،  
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العملالعمل
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55 الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج

 العمــل في ايطاليا

عالقة العمل في ايطاليا يمكن ان تكون من نوعين :
عمل تابع لفترة غير محددة ، محـددة ، أو موسـمي ؛  •

عمل شبه تابع )مثال. العمل بمشروع(  •
عمل مســتقل .  •

الدفع والعالقة المالية التي للعامل الحق بها بالخدمة المقدمة لصاحب العمل ، يجب 
ان تكون مناسبة مع كمية ونوع العمل الذي تقوم به وعلى كل حال ان تكفي لضمان 

حياة حرة وكريمة للعامل ولعائلته.
التابع مقرر على اساس عقود العمل الجماعية )على  الحد االدنى للراتب عن العمل 
المستوى الوطني ، المحافظة ، والمنطقة( والتي يجب احترامها دائمًا . لهذا السبب ، 
صاحب العمل يضمن احترام هذه المستويات في لحظة طلب وثائق الدخول واالقامة 
. الجزء االكبر من الحماية في مجال العمل مقررة في عقود العمل الجماعية والتي 

تطبق على صاحب العمل الذي تعملون لديه .

 العمل التابــــــــــع 

ما هو العــمل التابع ؟
هو عمل منظم في عقد ، من خالله يلتزم العامل بوضع قدراته المهنية تحت تصرف 

صاحب العمل ، وصاحب العمل يلتزم بتقديم الراتب الشهري .

ما هــو عقــد اال قامــــــــــــــة لعمــل تابـــــــع؟
هو عقد ينظم عالقة العمل بين صاحب العمل والعامل من خارج الوحدة االوروبيــة 
. عقد االقامة لعمل تابع يحتوي على ضمانات من صاحب العمل واالستعداد لضمان 
 ، االصلي  بلده  الى  للرجوع  للعامل  السفر  مصاريف  بدفع  وااللتزام  للعامل  السكن 

ويكون بمثابة وثيقة صالحة عند صدور اذن االقامة . 

ما هي احلـــــــــــــــــــــدود التي يال قيها العامل التابع؟
العامــل التابــع يجب ان ينفذ طلبات صاحب العمل ، ويجب ان يتـــــبع الســلطة 
التســلسـلية وان يكون تحت مراقبــة صاحـــب العمل ، والذي يقرر طريقة القيام 

بالعمل .
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ما هــو نوع العمل الذي ميكن ان قوم به العامل التابع ؟
و  الواجبــات  كل   . مختلفــة  بانواع  تكـــون  بالعمـــل  القـــيام  طريقـة 
النشـــاطات العمليـة التي يجــب ان يقــوم بهــا العامل مقررة "مهمــات" ويتم 

اقرارها في عقـــد العمل .

 كم هي فرتة العــــمل؟
ساعــات الدوام الطبيعـية هي 40 ســاعة اســبوعيا ، هذا اذا نظــرنا الى عقـــود 
القيـــام  يمكن  ؛  المحـــلي  او  الوطــني  المسـتوى  على   ، الجماعيـــة  العمـــل 

بســـاعات عمــل اضـــافية اذا كانت بشكل منـــظم.
العامـــل له الحـق باالســتراحة 11 ساعة متواصـــلة كل 24 ســـاعة وفترة 
من الراحــة ال تقل عن 24 سـاعة متواصـــلة ، في اغلب الحاالت يوم االحـــد ، 

أي كل سبعة ايام .
يمكن  وال  مدفوعة  اسابيع  اربع  عن  التقل  لفترة  تكون  ان  يجب  الســنوية  العطلة 

العدول عنها او رفضها . 

اأين يكون مكـــان العمـــل؟
بين  العـــل  عقـــد  في  المقـرر  المكان  في  بالعمـل  يقــــوم  ان  العامــل  على 

الطرفـــــين ، أو في حال عدم التحــديد يكون المكـــان موقع العمــل مباشرة.
اسبــاب ضرورية  االاذا كانـت هناك  اى اخــر  العامــل من مكــان  اليمكـن نقل 

تقنيـــة ، تنظيميـة وانتاجيـــة . 

باال�سافـــــة اىل القيام بالعمـــل ماذا ميكن ان يطلب من العامل التابـع؟
ان يراعـــي   ، ان يكـــون جــادًا ودقيــقًا في عملـــه  التابع يجـــب  العامـــل 
وان  ومسـاعديه  العمــل  صـاحب  توصيـــات  ينفـــذ  وان  بالتنفيــذ  النظــــام 
بطريقة منتظــمة وجادة تجـاه صــاحب العمـل ، وان اليقـــوم بنشـر اخبـــار 

سـرية ، وان ال يقـوم بمنافسته .

ما هي احلقــــــــــــوق املالية التي يتمتــــع بهــا العامـــــــل التابع؟
سـاعات  اســـس  )على  الوقــــت  حســب  يكــون  والذي   ، بالراتـــب  الحق   •
الدوام( ، حسب العمــل )أي على العمـــل الذي تقـــدمه( أو بالتقسيـــم ، أي 

باالشتــراك في االرباح ورأس المال ، الخ . ؛
الحق في مكــافأة نهـــاية الخـــدمة ؛  •

التعويضات الخاصــة ؛  •
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ما هي احلقــــــــــــوق اال�ســـــــا�سية التي يتمتــــع بهــا العامـــــــل التابع؟
الحق على السـالمة الجســـدية و الصحيــة )راحـــة أسبوعية ، يومية ، عطل ،   •

الخ( ؛
حرية التعبير وحماية الخصوصية و كرامة العمال ؛  •

حق الدراسة للطالب العمال ؛  •
حماية النشـــاطات الثقافية ، الترفيهية و التضامنية .  •

ما هي احلقــــــــــــوق النقــابية اال�ســـــــا�سية التي يتمتــــع بهــا العامـــــــل التابع؟
الحرية في تنظيم النقابــات المهنيــة ؛  •

حــق االضراب ؛  •
حقـوق نقابيــة أخـرى )الحق باالعال نات ، االسـتفادة من أمــاكن الشـركة   •

للقيـام بالنشـاطات النقــابية ، الخ .( . 

ما هي النقــــــــــــابات املهنـــــــــية؟
وفي  العمـــــل  مكـــان  في  يعمـل  من  حقوق  لحمـاية  للعمـــال  جمعـيات  هي 
المجتــــمع . النقـــابات المهنيـــة تستـــطـيع ان تـقوم بتمثــيل المســجــلين 
فيــها وتوقيــع عــقود جماعــية يـتم تطبيــقها على جمـيع الفئــات التي يتـكلم 

عنــها العقـــد. 

ما العمل لوقـــت غري حمــــــــــدد؟
هــو عمــل تابع ، منظــــــم في عقــد ال يوجـــد فيهــا نهايــة محــــددة . 
اذن العمل ينتهــي في حــالة مــوت العـــــــامل ، في حــالة اتفــاق الطــرفين 

، في حــالة اســـتقالة العــامل أو التســريح من طــرف صــاحب العمل .

ما هــو العمل لوقت حمـــــــدد )له نهايـــة حمـــددة(؟
نهايــة  له وقت محـــدد و  ، منظــــــم في عقــد يوجـــد  تابع  هــو عمــل 
محــــددة . يدخــل في هــذه الفئــة المشـروع أو عمــل محــدد ، موضح في 

محتــــوياته ، وينتـــهي وقتـــه مع انتهــــاء المشـــروع المحـدد .

ما هــــــــــو العمــــــل املو�ســـمي ؟
هــو عمــل تابع لوقـت محــدد ويمـكن القــيام به فقــط في أوقـات معينـة من 
السنــة )مثاًل العمــل في المجـال الزراعي أو في المجــال السيـاحي – الفنـدقي( 
. بالرجــوع الى قانــون الهجـرة ، هنـاك شــروط خاصـــة لعمـــال االجــانب 
مــن خــارج الوحــدة االوروبية ويريدون الدخــول الى ايطاليا لممارســة عمــل 
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موسـمي )مثل حصـص الدخـول الخاصــة ، حق االســبقية لمـن دخل مســبقًا الى 
ايطاليا للســبب نفســه ، الخ . ( 

هل يجب ان يكون عقد العمل لوقت حمــــدد مكتـــــــــــــــــــوبًا ؟
نعــم ، نهاية العمــل ال تكـــن فعــالة اذا لم تكن مكتوبة .

يجـب ان تســـلم نســخة من العقــد الى العــامل خــالل 5 ايام من بــــداية 
العمـــل . وفي العقـــد يجــب ان يوضــح صــاحب العمـــل لمــاذا اســتخدم 

العمـــل لوقــت مــحدد.
 تنبيـه : كـتابة العقـد ليسـت ضـرورية اذا لم يتجـــاوز العمــل 12 يومــًا .

كيف يتــــم ابرام عقـــــد العمـــــــــــــل؟
في لحظة التوظيف، رب العمل يجب ان يسلمك تصريح مكتوب بمعلومات التسجيل 

التي تمت في كتاب التسجيل، مع المعلومات التالية:
المعلومات الكاملة عنك ؛   •

مكان العمل ؛  •
تاريخ بدأ العمل ؛  •

مدة العمل ؛  •
مدة فترة التجربة ، اذا كانت موجودة ؛  •

التصنيف، المستوى و التخصص ؛  •
الراتب ؛  •

مدة العطلة المدفوعة ؛  •
ساعات الدوام ؛  •

فترة التنبيه في حال فض العقد ؛  •

ما هي املدة الق�سوى لعقد العمل املحدد؟
مدة العقد هي حرة .

اذا كان عندي عقد بوقت حمدد، هل العمال االخرين بعقد دائم يكونوا مف�سلون علي؟
بمــبدأ عـدم التمــييز، العمـال الموظــفين بعقــد لوقـت محــدد اليجــب ان تكــون 
معاملتهـــم اقــل تفضيــاًل مــن العمــال بعقــد دائــم و مصـــنفين بنفــس 
المســتوى. اذن لك الحــق في العطــلة، والهــدية في عيــد الميــالد او الراتــب 
الثــالث عشــر )والرابع عشـــر اذا وجـــد( ، والمكــافأة في نهــــاية الخــدمة، 

والحــق في أي معاملــة تطبقهــا الشـركة على العمــال بعقــد دائــم.
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عقد العمل لوقت حمدد ي�سرف على االنتهاء. هل ميكن متديده؟
نعم: رب العمل يستطيع تمديد العقد المؤقت، ولكن التمديد مسموح به:

مرة واحدة فقط ؛  •
باالتفاق مع العامل ؛  •

اذا كانت مدة العقد البدائية اقل من 3 سنين، ومع التمديد، مدة العقد الكاملة ال   •
تتجاوز 3 سنوات ؛
بنفس نوع العمل ؛  •

اذا كانت هناك اسباب واقعية ؛  •

عقد العمل لوقت حمدد انتهى ولكني اعمل حتى االن لنف�س رب العمل، هل هذا غري قانوين؟
ال، قد يحصل حتى بعد انتهاء العقد، ان العامل يتابع نفس العمل. في هذه الحالة لك 

الحق في زيادة ، يساوي:
حتى ال%20 لكل يوم تكميل حتى اليوم العاشر ؛  •

حتى ال %40 لكل يوم زيادة  •
ولكن هناك حدود، اكثر من ذلك العمل يصبح لوقت دائم .

هل ميكن جتديد عقد العمل لوقت حمدد عنـــد نهايته؟
نعم، ولكن بهذه الشروط:

بعد 10 ايام على االقل اذا كانت مدة اول عقد حتى 6 اشهر ؛   •
بعد 20 يومًا على االقل اذا كانت مدة اول عقداكثر من 6 اشهر؛   •

ما هو الفرق بني التجديد و التمديد؟
في التمديد، العقد القديم يتم تمديده اكثر من المدة المحددة في البداية، اما التجديد 

فان رب العمل يوظف من جديد نفس العامل بعقد جديد لوقت محدد.

رب العمل جدد عقد العمل لوقت حمدد بدون احرتام النهاية. هل عقدي اجلديد �سالح؟
نعـــم ، اذا لم يحترم رب العمل الوقت المذكور اعاله، العقد الجديد يعتبر لوقت 

دائم.

هل ي�ستطيــع رب العمل انهاء العقد قبل نهايته بدون ق�سية �سحيحة "ا�ســباب مقنعــة"؟
ال ، انهاء عقد العمل مسبقًا ال يمكن اال بقضية صحيحة .

لقد مت ت�سريحي من العمل بدون ق�سية �سحيحة. ماذا ا�ستطيع ان اأفعل ؟
تستطيع ان تطلب التعويض. والعوده الى العمل اذا كانت الشركه تحتوي على أكثر 
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التدريب المهني

 ماهو التدريب املهني وما فائدته؟
التدريب المهني والتوجيه او)stage( هو شكل مؤقت الستيعاب الشباب في عالم العمل، 
ويمكن ان يستمر من 4 شهور على االقل الى سنتين على االكثر. التدريب المهني ليس 
توظيفًا واليعني بداية عمل: يفيدك بالتوجيه والحصول على خبرة. باالضافة الى العمل 

الذي تقوم يعتبر رصيدًا تأهيليًا وتكتبه في سجلك الشخصي.

انا �ساب! اذن ا�ستطيع القيام بالتدريب املهني؟ وكم هي مدته؟
نعم، اذا انهيت الدراسة االلزامية وتدخل في هذه المجموعات:

الطالب الذين يدرسون في المدرسة الثانوية: المدة العليا هي 4 شهور   •
عمال عاطلين عن العمل )يشمل ايضًا المسجلين في قوائم التعبئة(: المدة العليا 6   •

شهور
طالب المدارس المهنية والدورات التأهيلية: المدة العليا هي 6 شهور  •

طالب الجامعة: المدة العليا هي 12 شهرًا  •
اشخاص ظروفهم صعبة )معاقين، مدمنين، مدمنين على الكحول، الخ( المدة العليا هي 12 شهرًا  •

معاقين : المدة العليا هي 24 شهرًا  •

هل يل راتب كمتدرب؟
ال، كمتدرب انت موجود مؤقتًا في عالم العمل، القانون ال يقرر أي راتب للعمل الذي تقوم 

به. ولكن رب العمل حر العطائك بدل مصاريف، مساعدة، جوائز، منحة دراسية .

اذا موجــودا في ايطاليا ومعك اذن اقامــه قانوني )الســباب دراســيه مثال(، يمكننــــك 

من 15 عامل.

هل ا�ستطيع اناانهــاء عقد العمل م�ســــبقًا؟
ال . كصاحب العمل، العامل ايضًا ال تستطيع انهاء عقد العمل مسبقًا. في حالة معاكسة 
يجب عليك دفع التعويض. )يجب تعويض الخساره( يتم خصمها من الراتب اذا لم 

يكن هناك انذار مسبق.
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القيام بالتدريب المهــني من غير الرجــوع الى الحصص المقرره لدخول المهاجرين. أما اذا 
كنت موجود في الخارج ليس مطلوب منك وثيقة الال مانع للعمل، ولكن يجب عليك طلب 
تأشيرة الدخول السباب دراسيه أو تأهيليه من الهيئه الدبلوماسيه االيطاليه في بلدك، وبعد 
الحصول على الموافقه - من المحافظه التي سيتم بها التدريب – للمشروع التأهيلي المقرر 

من الذي قرره والذي يستظيفه. تأشـــيرات الدخول عمل شبه تابع

ماهو العمل �سبه التابع؟ 
هو عمل بحيث العامل أو المتعاون يقدم خدماته العمليه الى متعهد )الذي يقوم بالتنظيم(، 
بطريقه مستقله وبدون أي تبعيه. وبعقد خاص، وفي هذا العقد يتم االتفاق على شروط العمل 
والراتب. هذا العقد، أي عقد عمل بمشروع، يجب ان يكون لفتره زمنيه محدده ويجب ان يحتوي 

على جميع تفاصيل مشروع العمل ) أو مرحله من المشروع(، ويتعهد العامل بالقيام به.

ما هو نوع االقامه التي حت�سل عليها اذا كانت عامل �سبه تابع؟
اقامه عمل لعمل مستقل. 

العمــــــــــل الم�ســــــــــــتقل

مــا هــــــــــــوالعمــــــــــل امل�ســــــــــــتقل؟
هــو عبــارة عـن عمــل يتعهــد فيه الشـخص بالقيــام بعمـل او خــدمة لحسـاب 
جهــة معينـة ، بعمـل او مهنـــة محـــددة بــدون ان يكـون تابـع الي شـــخص . 

العمــــل المسـتقل يمكـن ان يكـون بسـجل تجـاري )بارتيــا ايفـا( او بــدون .

ما هي احلـــــــــــــــدود التي يال قيهــــــــا العامل امل�سـتقل؟
العمل المستقل يدير عمله باستقاللية تامة ، ويتمتع بحرية الوقت والمكان وتنظيم العمل )طبعًا 

يجب ان يلتزم بالشروط الموضوعة في العقد وبطبيعة العمل( ، 

 العمل امل�ستقل بال�سجـــــــــــــل التجاري

اين اذهب لفتح ال�سجل التجاري؟
الى مكــتب الدخــل المحــــــلي المختــــص، خــــالل 30 يومــــًا مـــن بــــــدأ 

العمــل او تأســــيس الشـــركة. فتح الســجل التجاري هو مجاني .
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الت�سهيالت للقيام بعمل م�ستقل ؟

كيف ا�ستطيـــــــــع احل�ســــــــــــــول على الت�سهيــــــــــالت؟
تستطيع الحصول على التسهيالت بفضل هذه القوانين :

المرســوم الحكومي 185\2000
يقــدم تســـهيالت لمقيميــن بالغيــن، بــــدون عمــل في 6 اشــهر التي 
تســبق تقــديم الطلــب ، مع مشــروع يتعـــلق بالبـدأ بالعمـــل )فـــردي 
، او شـــركة صــغيرة او بفـــروع( في مجـــاالت انتـاج الملكيـــة ، او 

تقــــديم الخدمات و التجارة.

يستثنى من هذه االعمال:
انتاج وتجارة المنتجات الزراعية ؛  •

نقل )بضائع لحساب اخرين او نقل اشخاص اكثر من 9 ( .  •
www.sviluppoitalia.it تجد المزيد من المعلومات في الموقع

- القانون 215\1992
وجد هذا القانون لمساعدة انشاء وتطوير الشركات النسائية في مجاالت مختلفة:

الزراعة ؛  •
التصنيع ؛  •

التجارة، السياحة والخدمات ؛  •
لطلب هذه التسهيالت عليك تقديم الوثائق التالية:

نمــــوذج الطــلب للتســهيالت، مـــع معـــلومات مفصــلة عن الشـركة   •
وبرنامـج االســـتثمار؛

المقتــرحة  والمشـــاريع  ،بالتفصـــيل  التقنيـــة  البطـــاقة   •
والمعـــــلومات االقتصادية – المالية؛

وثيقة التسجيل في سجل الشركات قي غرفة التجارة.  •
www.215.it تجد المزيد من المعلومات في الموقع

- القانون 488\1992
القـانون 488 يســـاعد الشـــركات في المجـــال االنتـــاجي، الخــــدمات، 
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االســكان، السيــاحة والتجــــارة الـــذين يريدون تطبيق برامج استثمار.
يمكـن تمــويل كل االســـتثمارات في امــالك دائمة، مــادية وغير مـــادية 

تريد الشـركة القيام بها، اعتبــارًا من اليوم التـــالي لتـــقديم الطلب.
www.legge488.it للمزيد من المعلومات على الموقع

مرا�سيم من املحافظة و الق�ساء؟
هي ادوات تقــررها المحـافظات او المنطقـــة باستقاللية، لتمــويل مشـــاريع 
على المســتوى المحلي. لمـــزيد مــن المعــلومات تســــتطيع مـــراجعة 
المحـــافظات  في  االنتـــــرنت  مــــواقع  و  المعــلومات  مكــــاتب 

والقضــاء.

دخول �سوق العمــــــــــل في ايطاليا

كيف ا�ستطيع الدخول اىل �سوق العمل يف ايطاليا؟
في طريقتين:

مباشرة في ايطاليا ) مع احترام شروط خاصة(؛  •
من الخارج عن طريق نداء اسمية او رقمية؛  •

اذا  مثـــاًل  العــائلي،  الوضـــع  الى  النظـــر  المــهم  من  ان  تنــــــــــــــــــويه: 
ابــن/ابــنة  أو  مــتزوجًا  االروبيــة  الوحــدة  خــارج  من  مواطنـــًا  كــــنت 
في  فـــورًا  للدخـــول  الحـــق  لك  االوروبيــة،  الوحــدة  مــن  لمـــواطن 
الى  والتحتــــاج  ذمـــــة  برائـــة  بـــدون  ايطاليا  في  العمـــل  ســــوق 
نفســــهم  يجـــــدون  الذين  المواطنيـــــن  الواقــــع  في   .) للعمـــل  االذن 
في هــــذه الظــــروف يدخــــلون فـــورًا الى ســـوق العمـــل في ايطاليا. 
في هـــذه الحـــالة يحتــــاج دائمـــًا الى اذن االقامــــة )"اذن اقامه اوروبي 

لمقيمين لمدة طويله"( ولكنها ليســـت شـــرطًا للخول الى عالم العمل.

اىل املوجــــــــــــــودون يف ايطالــــــــــــــــــيا

للعمل يف ايطاليا يجب ان يكون معي اذن االقامة؟
نعم: للعمل في ايطاليا يجب ان يكون معك اذن االقامة الحد االسباب التالية:
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عمل تابع؛  •
عمل مستقل؛  •

اسباب عائلية وانضمام عائلي؛  •
لجوء سياسي؛  •
حماية مدنية؛  •

دراســـة و تأهيــل مهـــني )في هــــذه الحـــالة تســــتطيع العمـــل 20   •
 1040 الى   أعلى  وبحد  االسبوع  في  االكــثر52  على  اســـبوعيًا  ســـاعة 

ســـاعة في الســـنة(؛
االقامـــــــة  اذن  االجـــــنبي  )يعـــــــطى  عمـــــل  انـــــتظار   •
مـــراكز  في  مســـــجاًل  يكــــون  عنــــــدما  عمــــــل  النتظـــــــار 

التـــوظيف(.
مساعدة ولد قاصر )الوالد الذي يساعد االبن المريض(؛  •

ال تستطيع العمل اذا كان اذن االقامة ل:
سياحة؛  •

اسباب دينية؛  •
عالج طبي؛  •

قاصري السن؛  •
طلب لجوء سياسي؛  •

اعمال؛  •
اسباب قضائية؛  •

تنـــــــــــــــــــــــويه: الى طالبي اللجوء السياسي، اذا لم يتم فحص الطلب خالل 6 أشهر 
من تقديم الطلب السباب ال تتعلق باالجنبي، فانه سيتم تجديد اذن االقامة ل 6 شهور 

اخرى ويسمح بمالكه بالقيام بالعمل تابع حتى انتهاء طلب اللجوء.

اىل من ياأتي من اخلارج

كيفية الدخــــول اىل ايطاليا للعمــــــــــــــل؟
تابع  لعمـــل  ايطاليا  الى  ســـيدخلون  الذين  االجــانب  المـــواطنين  عــدد 
)وموســــمي ايضًا( أو مســـتقل يجب ان يكون مقررًا من خالل حصص "الدخول" 
المقررة في مراسيم حصص الدخول ، والتي تحدد العدد االقصى لالجانب من خارج 
الوحدة االوروبية )تابع ، موسمي ايضًا ، ومستقل(. في الحاالت المقررة في القانون 

يمكن الدخول للعمل خارج الحصص )انظر ايضًا الى العمل التابع والعمل المستقل(
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طريقة الدخول اىل ايطاليا لعمل تابع؟
في  يســكونون  اجــانب  عمــال  يوظــف  ان  يريد  عمــل  صــاحب  طــريق  عن 

الخــارج لعمــل تابع، لوقــت محــدد ، غــير محــدد أو موسمي.
مـــن  ايطــــاليا  الى  الدخــــول  يســـتطيع   ، االيطـــالي  القــانون  حســب 

خــــــارج الحصــــــص )لعمـــــــل تابع ولعمـــــــل مســــتقل(:
مدراء / أشخاص متخصصين بدرجات عليا؛  •

معيدين في بالجامعات؛  •
مدرسين في الجامعات موجهون لتسلم عمـــــــل تعليمي في ايطاليا؛  •

أجانب يحملون شهاده دراسيه عليا تؤهلهـم للدخــــــــــول، في بلد االصــــل، في   •
برامـج الدراسات العلي، للقيـــــــــام ببرامــــــــج االبحاث، بوجـــــــــود 
الئحة  في  مسجـــــل  لالبحـــــــــــــاث  مركــــــــــز  جهة  من  طلب 

موجـــــــوده لدى وزارة التعليــــــــم، الجامعه والبحث"؛
مترجمين؛  •

البرامج  في  بالمشاركه  لهم  يسمح  العمـــر،  من  سنه   30 و   20 بين  أجانب   •
التطوعيه لدى هيئات دينيه مدنيه معترف بهــــــــا، هيئــــات غير حكوميه 
وجمعيات للشؤون االجتماعيه، بوجود اتفاق بين االجنــــــــبي والمنظمـــــه 

المضيفه.
لعمل تابع فقط تستطيع الدخول الفئات التالية:

المــــنزلية(،  بالخــــــدمة  يقومـــون  )الــذين  عائـــليين  متعـــاونين   •
ولـــهم في الخــارج ســنة واحـــدة على االقــــل مـــن العمـــل العــــائلي 
الوحدة  دول  احد  من  أو  ايطاليين  مواطنين  مع  كامل  لوقـــت  )الخــــدمة( 

االوروبية مقيمين في الخارج ويريدون العودة الى ايطاليا؛
أجانب مصرح لهم االقامة في ايطاليا بسبب التأهيل المهني ، ويقضون اوقاتًا من   •

التدريب لدى اصحاب عمل ايطاليين ويقومون ايضًا بعمل من النوع التابع؛
موظفون في هيئات او شركات تعمل على االراضي االيطالية؛  •

البحـــــارة؛  •
عمـــــال تابعـــــون الصـــــحاب عمـــــل ، أشــــــخاص او هيئـــــات ،   •
يقيمـــــون او لهــــــم مقـــــرات في الخـــــارج، والــــذين انتقــــلوا 
مؤقتــــًا مـــن الخــــارج الى أشـــــخاص او هيئــــــات مقيمــــــة في 
ايطالــــــيا، لهـــــدف القيـــــام باعمــــال عـلى االراضـي االيطــــــالية 
تحـــــت عقــــــد مناقصــــــــة موقـــــع بـــين هــــــؤالء االشخاص 

أو الهيئات؛ 
عمال يعملون في السيرك أو العروض الفنية التي تسافر الى الخارج؛  •

أشخاص فنانين / تقنيين لعروض االوبرا، المسرح، الحفالت الغنائية والرقص؛  •
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راقصين / فنانين / موسيقيين للعمل في محالت الترفيه؛  •
فنانين للعمل في هيئات موسيقية ومسرحية و سينيمائية ، او في محطات راديو   •

وتلفزيون و هيئات حكومية ومظاهرات ثقافية وفلكلورية؛
رياضيون محترفون؛  •

محطات  او  صحافية  وكاالت  لدى  وموظفين  معتمدين  مراسلون   / صحفيون   •
اعالمية؛

مؤقـــــت  عمــــــل  او  بابحــــــــاث  يقــــــــــومون  أشــــــخاص   •
موظـــــفين  اشـــــــخاص  أي  التبـــــــــادل،  برامـج  مجــــــال  في 

بالتساوي؛
ممرضين مهنيين موظفين في هيئات صحية عامة او خاصة.  •

وجدت �ساحب عمل ويريد ان يوظف عمال اجانب: ماذا يجب ان افعل؟
قانوني طلــب  بشكل  مقيم  أجنبي  او  ايطالي  العمــل  يقــدم صــاحب  ان  يجــب 
معــــاملة  عن  المســــؤول  للمهــــاجرين،  الوحــــيد  الشـــباك  الى  اسمي 
او  محــــدد  لوقـــــت  االجــــانب  التــــابعين  العامــــلين  توظــــــيف 
المكــــتب   – "البـــريفــــيتـــورا"  لدى  وضــــع  محـــــدد،  غــــير 
موقـــع  منطقـــــة  او  اقامتـــــك  منطقــــة  في  للمنطقـــة  الحكـــومي 
الشــــركة القــانوني او في المكــان الذي ســـيتم العمــــل بــه، الوثيقــــة 

يجـــب ان تحـــتوي على الطــــلب)اسمي او رقمي( لشهادة الخلو
تعـــرف  تكــــن  لم  اذا   – رقميـــة  او   – معيــــنا  عامـــال  وجـــد  اذا   –  
العــــامل مباشــــرة تســـــتطيع طلـــــب شــــهادة الخـــلو لشــــخص او 
اكـــثر مســـجلين في اللوائــــح الموجوده في السفارات والقنصليات االيطاليه 
يطلبـــون  الــذين  االجـــانب  اســــتمارات  و  اســــماء  على  تحـــتوي  التي 

العمــل في ايطاليا. 

الطلب يجب ان يحتوي على:
معلومــات كــاملة عـن صــاحب العمـــل، الممثـــل القـــانوني للشـــركة،   •

مجــال العمــل، مـــوقع الشــركة ومكــان مـزاولة العمل؛
في حـــال طـــلب اســـمي، كل المعـــلومات عن االجــــنبي الذي ســـيتم   •
توظـــيفه، تحتــوي عـلى مكــان اقامـــته في الخارج، في الحالة الرقمية او 

الجماعية عدد العمال الذين سيتم توظيفهم؛
الراتب الشهري والتأمين المقرر في القانون؛   •

في  الموجودة  الشروط  يوفر  او  والنظافية،  الصحية  الشروط  يوفر  توفير سكن   •
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القانون الوحيد؛
تصريح استعداد البالغ أي تغيير في شروط العمل  •

تصريح استعداد لدفع تكلفة التسفير.  •
مع  وثيقه  أي  ترفق  ان  اليجب  الحاسوب  فيه  يستخدم  الذي  الجديد  النظام  حسـب 
يكون  الذي  الطلب  من  اساسي  جزء  هو  االقامه  عقـــــــــد  مشروع  الطلـــب. 

خاضعا عن طريق االنترنت الى الشباك الوحيد للهجره. 

ثم ماذا يحدث؟ كم يجب االنتظار؟
الشــباك الوحــيد لالجــانب يـبلغ الطلبــات مركز العمل المختص في منطقة   •
القانوني للطالب، باستثناء الطلبات االسمية للعمل  السكن، المنزل او مكان العمل 

الموسمي؛
االدارة المحليــة للعمــل، خـالل 20 يومــا مــن خـالل مــركز التوظيــف   •
الوحــدة  مــن  الوطنـــيين،  العمـــال  امكـــانية  يراجــع  المختـــص، 
الشـــباك  يبـــلغ  و  مســـبقًا  اقامـــة  اذن  معـــهم  اجــانب  او  االوروبــية 

الوحـــيد و صــاحب العمـــل المعلومات التي حصل عليها؛
او  االجــــنبي  العامــــل  من  بالتأكـــد  يقـــوم  الشـــرطة  مــركز   •

صــــــاحب العمــــــل اذا كانـــــت هنـــاك اســــباب مانعة للتصريح؛
 – الطلــــب  تقـــديم  مـــن  يــوما   40 خــــالل  الوحــــيد  الشــــباك   •
المقدم الى دائرة العمل المحليه القرار حول شروط العقد المطبقه واالمكانيات 
الماليه للشركه، وبسبب وجود حصص الدخول، واالســــتماع الى رأي مركــــز 
الشـــــرطة، يدعــــو صـــاحب العمــــل الصـــدار شهادة الال مانع، صــالحة 

لوقـــت اليتجـــاوز 6 اشـــــهر )من تاريخ الصدور(؛
طــــلب  يقــــدم  ان  يجـــب  االجـــــنبي  العــامل  الحـــالة  هــذه  في   •
بــــلده  في  القنصـــــلية  مــــن  الدخـــــول  تأشيرة  على  للحصـــــول 
اقــــامة  اقــــتراح عقـــد  تبــــلغ االجـــنبي  القنصــــــلية  االصــــلي. 
للعمــــل ويــــتم اصـــدار تأشيرة الدخـــول خــــالل 30 يومـــا مــن 
عـــندما  المــــالي.  الرقــــم  عــــن  ومعـــــلومات  الطــــلب  تقـــديم 
الـــى  الدخــــول  يســــــتطيع  الدخـــــول  تأشيرة  عــلى  يحصـــــل 

ايطــاليا ؛
يذهـــــب  ان  يجــــب  ايطــــاليا،  الى  الدخــــول  مــــن   8 خــــالل   •
مــــن صحة  يتــــأكد  الــذي  الوحـــــيد  الشــــــباك  الى  االجنـــــبي 
الوثائق ويســـلم العامــل وثيـــقة للحصــول على الرقم المالي. االجنبي يوقع 

عقد االقامة للعمل بدون تغيير والذي يتم حفظه في الشباك نفسه.
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الشــــباك الوحــيد يعــلم االجنــبي بكتــابة النمـــوذج لطلــــب االقــــامة   •
والــذي يرســــل الى مــــركز الشــــرطة المخــــتص. عن طريق ارسال 

الوثائق "كيت" في مكتب البريد. 
 تنبيــــــــــــــــه: تستطيع العمـل والتمتع بجميع الحقوق – التسجيل المدني ، اإلقامة 
 ، الوطنية  الصحية  ت  الخدما  في  التسجيل   ، الشخصية  الهوية  وتجديد  الحصول   ،
الحصول علي الرقم المالي، المرض، االمومه، التزامات لمساعدة الدخل، بالمساواة مع 
الذين ينتظرون الحصول علي إذن اإلقامة ، بشرط أ ن تكون قد تقدمت بطلب الحصول 

علي إذن اإلقامة إلي الشباك الوحيد للهجرة خالل 
8 أيام من دخولك إيطاليا و تكون قد و قعت عقد اإلقامة. و يجب عرض نشخة 
مصورة لطلب إذن اإلقامة المقدم إلي الشباك الوحيد للهجرة ، ووصل البريد المثبت 

علي تقديم الطلب. 

حتذيـــــــــــــــــــــــر: صاحب العمل يجب ان يبلغ الشباك الوحيد بداية العمل خالل 5 ايام :
تاريخ بداية العمل  •

تاريخ انتهاء العمل )اذا تم انهاء العمل مسبقًا(؛  •
انتقال مكان عمل االجنبي )في حال النقل(.  •

مركز  الى  للتوظيف  االجبــــاري  التصريح  ارســـال  ايضا  مجبر  العمل  صاحب 
التوظيف،  عل االقل اليوم الذي يسبق بداية العمــــل. 

ايضا  تصلح  التوظيف  مركــــز  الى  البالغ  الوحيد،  التصريح  ادخــــــــال  بعد 
للتسجيل في النظام االجتماعي "انبس" وهيئة االصابات في العمل "اينايل". للعاملين 
الطرق  يتم عن  "االنبس"  االجتماعي  الضمان  الى  البالغ  المنزليه فقط  الخدمه  في 

www.inps.it نموذج يمكن تنزيله من موقع االنبس

كيف يتم الدخول اىل ايطاليا لعمل مو�سمي مو�سمي ؟
الشــــباك  التــابع.  العمـــــل  خطـــــوات  نفــــس  تتــــبع  ان  يجـــــب   
اليـــزيد  وقــــت  خــــالل  الخـــلو  شــــهادة  يصــــدر  الوحـــــــيد 
عـــن 20 يومـــا من اســــــتالم طلــــــب التوظيـــف مــــــن صــــاحب 
 20 عــن  التقـــل  لفـــترة  صــــالح  الحـــــاالت  هـــــذه  في  العمــــل 
تاريـــــح  مـــــن  اعتبــــــــارا  أشـــــــهر   9 واليتجـــــاوز  يومــــًا 

توقيـــــــع عقـــــــد االقامـــــــة.

انا عامل اجنبي مو�سمي: هل ا�ستطيع الدخول مرة اخرى العام القادم؟
نعم، كعامل اجنبي موسمي لك االولوية للدخول مرة اخرى الى ايطاليا العام التالي 
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بالنسبة الى المواطنين من نفس البلد الذين لم يدخلوا الى ايطاليا للعمل.

كيف ادخل اىل ايطاليا لعمل م�ستقــــل؟
يمكن الدخول داخل الحصص المقررة أو من خارج الحصص ، حتى لو هذه االمكانية 
، يجب  القيام بعمل غير فرصي أي مؤقت مستقل  االخيرة محدودة جدًا . المكانية 
الحصول على اذن اقامة لعمل مستقل . ويجب ان تثبت القدرة المالية المناسبة والعمل 
الذي ستقوم به اليجب ان يكون خاصًا فقط بالمواطنين االيطاليين او مواطني االتحاد 

االوروبي.

حتـــــــــــذير: في مرسوم الحصص يتم تحديد فئات العاملين الذين يمكنهم الدخول الى 
ايطاليا، في السنوات االخيره تم تحديد الفئات التاليه: مهن حره، رجال أعمال يقومون 
بأعمال لها فوائد وطنيه، شركاء في شركات ليست جمعيات تم تأسيسها من 3 سنوات 

على االقل، فنانين بشهره عالميه و باحثين.

 ماذا يجب ان افعل للح�سول تاأ�سرية الدخول"الفيزا" لعمل م�ستقل؟
اذا كــنت تنوي ممارســة نشــاط عمـل مســتقل في ايطــاليا وليــس فرصــي، 
ان  المســـتقل يجــب  للعمـــل  المقــررة  الحصـــص  في  تــدخل  واذا كــنت 
تقــدم هــذه الوثائق الى مركز الشــرطة المخــتص في منطقتــك للحصــول 

على شــهادة الخــلو للحصول غلى اذن الدخول:
تقــرير يثـــبت عــدم وجــود مــوانع الصــدار االذن\ الـــتأهيل، صــادرة   •

عــن الهيئات المختصة؛
 ، التجــارة  غــرفة  عــن  االســـاســية، صـــادر  الشـــروط  عــن  تقــرير   •
الصنـــاعية ، الحــرفية، الزراعيـــة، او مـــن هيئــــة العامـــلين المختصـــة 
في مكان العمل المستقل الذي سيتم القيام به، أو لدى هيئة العاملين المختصين، 
تصريح المعايير المتعلقة باالمكانيات المالية لممارسة العمل هذه المقاييس تقوم 
على االمكانات في ايطاليا من جهة الطالب ، والمبلغ اليقل عن رأس المال السنوي 

الذي يساوي المعاش التقاعدي ؛
تقرير مسؤولية، صادر عن مكتب مراقبة العمل المختص ؛)في حال الدخول بعقد   •

عمل بمشروع(؛
تقرير من الذي يجد لك العمل، يضمن ان دخلك يكون اكثر من الحد االدنى   •

للمعفيين من المصاريف الصحية؛ 
نسخة من اخر ميزانية ارسلت الى مكتب تسجيل الشركات؛  •

امكانية لسكن مناسب؛  •

sezione soggiorno.indd   69 9/24/2009   7:08:35 PM



الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج70

وثيقة خلو من مركز الشرطة المختص.  •
اذا كنت مقيما في الخارج يمكن ان توكل )بتوكيل خاص مترجم ومصدق( شخصآ 

تثق به يقوم بطلب الوثائق الالزمه.
 بعد الحصــول على وثــيقة امكانية القــدرات المــالية الالزمة للعمــل ، تســتطيع 
ان تقــدم طلب تأشيرة دخــول الى الهيئــة الدبلوماســـية او القنصــلية حســب 
الجنســـية او االقامــة . تأشيرة الدخــول تصدر خالل 120 يومًا من تاريخ تقديم 

الطلب ويجب ان تستعمل خالل 180 يومًا.

هل ميكن ان ترف�س ال�سفارة طلبي لتاأ�سرية الدخول؟
ان  يجــب  الرفـــض  للســفارة.  قرار  هــو  الدخــول  تأشيرة  اعطـــاء  نعـــم، 
يكـــون  دائمآ مكتوبًا ومبررًا، في طلب تأشيره الدخول السباب ليست للعمل، الضم 

العائلي أو الدراسه، في حال أسباب أمنيه أو النظام العام يمكن ان اليكون مبرر.

عندمــــا ادخل اىل ايطاليا بتاأ�سرية دخول لعمل م�ستقل ، ماذا افعل؟
مســــتقل  لعمـــــل  االقامـــة  اذن  عــلى  الحصـــول  عليـــك  يجــــب 
تاريخ  من  عملية  أيام   8 ، خالل  تابــــــع  عامــــــل  مثــــــل  تمــــــامًا   ،

الدخول الى ايطاليا. بارسال جميع الوثائق "كيت" لدى مكتب البريد.

باذن االقامــــــة هل ا�ستطيع ممار�سة اأي عمل م�ستقل؟
نعم، يسمح بالقيام باي عمل مستقل ليس فرصيًا، بشرط ان اليكون العمل مخصص 
فقط للمواطنين االيطاليين او مواطني دول االتحاد االوروبي، على كل حال االجنبي 
يجب اثبات القدرة على امتالك المقومات االقتصادية المناسبة للقيام بعمله في ايطاليا. 
عندما يحصل على اذن االقامة لعمل مستقل يستطيع ان يقوم بعمل تابع ، اذن يمكن ان 

يوظف من صاحب عمل ، دون الحاجة الى الرجوع الى الحصص المقررة لالجانب .

كم هي مـــــدة �سالحية اذن االقامــــــــــة؟
اذن االقامة له صالحية التتجاوز السنتين.

هل ميكن جتــــديد اذن االاقامة؟
نعـــــــــم، ولكن بشــرط ان االجـــنبي يقـــوم بعمــل ويملك وثائق تثــبت 
دخـــله مــن العمــل الذي قـــام بــه خــالل صالحية اذن االقامة لعمل مستقل.
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بدايـــــــــة ونهــــــــــاية عالقـــــــة العمــــل

عقــــــــــــــــد العمـــــــــــــــل
كعامـــل اجــــنبي، في لحظـــة التوظــــيف لك الحــــق بمعــــرفة كـــل 

المعـــلومات عـــن شــــروط العمل، ويجب ان تكون مكتوبة على وثيقة:
من هو العامل؛   •

من هو رب العمل؛   •
اين مقر العمل؛  •

كم يدوم العمل؛  •
كم تدوم فترة التجربة؛   •

ماهي ساعات الدوام؛  •
الوضع، المستوى و التخصص المعطاة للعامل؛  •

كم الراتب؛  •
كم هي فترة العطلة المدفوعة؛  •

ما هي المدة التي خاللها يقطع فيها العمل.  •
 تنبيــــــــــــــــه: في مرحلة االختيار، اليستطيع رب العمل ان يسألك عن اراء سياسية 

او دينية، حمل او االيدز )سبب ليس للتمييز(

انهـــــــــــــاء عالقة عمــــــــــل

احتمــال 1: اال�ستقالة

 كيـــف ا�ستطيع اال�ستقــــــــــالة من العمـــــل؟
ان  يجـــــب  دائمـــــــًا،  التـــــــنبيه  مـــــدة  احــــترام  يجـــــب 
نسختين  طريق  عن  مكتـــــوب،  بشــــــكل  استــــــــقالتك  تقــــــــدم 

تحتوي، في العادة:
المعلومات عن الشركة الموجه اليها الرسالة؛  •

المكان والتاريخ؛  •
توقيعك؛  •

توقيع الجهة الثانية.  •

هل يجب ان احرتم مدة التنـــــيه اجباريًا؟
مــدة التنـــــــبيه يــــتم تقــــــريرها في بـــداية العمــــــــل. اذا لـــم 
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بفترة  المتعلقة  المبالغ  بـــدل يســـاوي  تــــدفع  ان  تحتــــــرمها فعـــليك 
التنبيه

هل ي�ستطيع رب العمل رف�س التنبيه؟
نعم، في هذه الحالة تستطيع قبول التخلي الفوري، و لك الحق بتعويض بديل.

يف حال وجـــــــــود ا�سباب جدية من جهة رب العمل لعــــــدم وفائه باالتزامــــــــاته
)الق�سية ال�سحيحة( هل يجب ان احرتم التنبيه؟

عـــــــــــدم  الســــــــباب  مذنــــــــب  العمــــــل  رب  ان  حــــال  في 
وبدون  لوجود  فورًا  العمل  انهاء  تستطيع  بالتزامــــــــــاته،  وفــــــــــائه 

احترام فترة التنبيـه )قضية صحيحة(

احتمـــــــــــــــــــال 2: الت�سريــــــــــــــح 

اذا كنت اعمل يف �سركة �سغرية ومت ت�سريحي بدون مربر، هل يل احلق يف التعوي�س؟
نعم، في الشركات الصغيرة رب العمل يستطيع االختيار بين توظيف العامل الذي تم 
تسريحه من غير مبررمرة اخرى خالل 3 ايام، او دفع تعويض يكون بين دفع راتب 

شهرين ونصف كحد ادنى و 6 شهور كحد اقصى. 

اذا كنت اعمل يف �سركة كبرية ومت ت�سريحي بدون مربر، هل يل احلق يف التعوي�س؟ 
 نعــــــــم، في الشــــركات الكبيـــرة )التـــي يوجـــد بهــــا 15 موظفـــــًا 
كمجمـــــــوع(،  موظفــــــًا   60 او  البلديــــــــة  نفــــــــس  في 
له  المبــــــرر  غيـــــــر  التســـــــريح  حـــــــال  في  العامـــــــل 
الحـــــق باالندمــــاج مرة اخرى في عمله و تعويض بمقدار راتب 5 اشهر على 

االقل.

ماذا افعل لالعرتا�س على الت�سريح؟
فيها  وتوضــــــح  مكتـــــــوبة  وثيقــــــة  تقـــــــدم  ان  يجــــــب 
الرغــــبة في االعتـــــراض على التســــــريح، مثــــــاًل طلب اكمال الطريقة 

االجبارية للصلح.

ما هو احلد االق�سى لالعرتا�س على الت�سريح املعترب غري قانوين؟
يجــــب  قانـــوني،  غيـــر  تســـريحك  تعتـــــــبر  كـــــــنت  اذا   
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االعـــــتراض عليـــه خــالل 60 يومــًا من اســتالمك بــالغ التســريح، او 
تفقـــد الحـق بحمــاية القانون.

هل ي�ستطيع رب العمل ت�سريحي ال�سياء حدثت خارج العمل؟
يستطيع عمله اذا كانت مرتبطة بمهمات العمل.

ما هي احلاالت التي ميكن الت�سريح فجاأة )بدون تنبه(؟
فقــــط اذا حصـــــلت قضــــــية صحـــــــيحة، أي ان يكـــــــون حــــــدثًا 
خطيــــــــرًا اليســـــــمح باكمــــــــال العمـــــــل حـــتى ولو بشكل مؤقت.

خـــــــــــــــــــدمات التوظيف

ما هي خدمــــات التوظيف وما الفائدة منها؟
خــــدمات التوظــــيف هي هيئـات حكـــــومية ووجـــــدت بدل مكـــــاتب 
بيــــن  اللقــــــاء  لتســـــــهيل  ووجــــــدت  الســــابقة،  التوظيـــــف 
البطــــــالة  من  الوقـــــــاية  العمـــــل،  في  والعــــرض  الطلــــــب 

وتســـــهيل الدخــــــول الى ســـوق العمل لالشـــخاص المعرضون للبطالة.

كيف ا�ستطيع اال�ستفادة من هذه اخلدمات؟
"الئحة  بدل  جائت  والتي  االسماء"،  "الئحة  يسمى  ما  في  نفسك  تسجل  ان  يجب 

التوطيف" القديمة. معلومات عنك توضع في:
كـــاملة  شـــــخصية  معـــلومات  مـــع  الســـــــجل،  في  وثـــيقة   •
الدراســـــــية  شــــــهادتك  عائلــــتك،  وعــــــن  عنــــــك 

ووضـــــعك التوظيفي
وثيــــــــقة مهــــــنية )دفتر العمل القديم( مع معلـــــومات عـــــــن   •
مهارتك  ووثائق عن  استعدادك  مدى  والتأهيلية وعن  العملية  خبــــــــراتك 

العملية

 البحث عن عمـــــــــــــــــــــل

ما هوو�سع البطــــــــــــالة؟
هي وضع الشخص بدون عمل ، ومستعد فورًا للعمل او البحث عن عمل .
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كيف ا�ستطيع احل�ســــــــــــــول على و�سع البطالة؟
يجب ان تذهب الى مكتب التوظيف في مدينتك ، وتترك تصريح )ذاتي( يحتوي على 

:
االعمال التي قمت بها في السابق  •

االستعداد الفوري للعمل   •

اذا فقدت عملي او قدمت ا�ستقالتي، افقد الت�سجيل يف الئحة اال�سماء؟
اذا فــــقدت عمــــلك حـــتى لو باالســــــتقالة ومعـــــك اذن اقامـــــــة 
اذن  الالئحة لنفس مدة صالحية  تابـع تحتفـــــــظ بتسجيلك في  لعمـــــــل 

االقامة.
عمل  عن  للبحث  الحق  لك   ، للهجـــــــرة  الوحيد  النص  اساس  على   ، بالعكس 
بعــــــــد  حتى  )اذًا  شهـــــــــور   6 عن  التقل  لفترة  العمل  عن  كعاطل   ،
انتهـــــــــــــــــاء اذن اقامـــــــــــــــــتك( اذا لم تجد عمـــــــــاًل 

خـــــــالل هذه الفترة يجب ان تترك البــــــلد.

عن  تبحث  التي  بال�سركات  لالت�سال  اذهب  ان  يجب  اين  عمل.  عن  وابحث  اقامة  اذن  عندي 
عاملني؟

القــــانون يحــفظ لالجــانب المقــيمين قــانونيًا ولعـــائالتهم نفس المعاملة 
ونفس حقوق العامل االيطالي. مثله تمامًا، اذن تستطيع الذهاب الى:

غرفة  جامعات،  بلديات،  للتوظيف،  مراكز   ( الحكومية  التوظيفية  الخدمات  الى   •
التجارة(؛ 

او الخدمات التوظيفية الخاصة )وكاالت العمل او الى هيئات اخرى(.  •

ما هي مراكــــــــز التوظــــــــيف، اين توجــد وماذا توفر يل؟
خدمات  وتوفر  ايطاليا.  كل  في  وتوجد  حكومية  هيئات  هي  التوظيف  مراكز 

مختلفة:
استقبال، معلومات وتوجيه لمن يبحث عن عمل؛  •

وساطة بين عرض وطلب العمل؛  •
اسشارات للشركات.  •

اين اجد عناوين و�ساعات دوام مراكز اخلدمات يف حمافظتي؟
تستطيع مراجعة مقر القضاء او موقع االنترنت.
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ماهي وكاالت العمل؟
القيام  وتصنيفهم،  الموظفين  عن  بالبحث  وتهتم  بها،  مصرح  خاصة  مؤسسات  هي 

بوساطة بين الطلب والعرض في سوق العمل. توفير اليد العاملة للشركات الخ..

هل ي�ستطيع العاملني وال�سركات تبادل عر�س وطلب العمل بدون و�ساطات؟
نعم، عن طريق حقيبة العمل: نظام معلوماتي لاللتقاء بين الطلب والعرض، يستطيع 
مراجعتها العاملين والشركات. ويستطيعون ان يضعوا طلبات جديدة لعاملين وبدون 

www.welfare.gov.it وسطاء. لمزيد من المعلومات في الموقع
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INAIL و   INPS

لكــــل مواطن ، واالجـــــــانب الذين يعملون في ايطاليــــــــا ايضًا، تحفظ 
في  االصابــــة  حال  في  اليومية  الحياة  وحـــــــاجات  حقـــــــــوقهم  لهم 
شــــــــــــــيخوخة  اعــــــــاقة،   ، مــــــــــــرض  العمـــــــــــــل، 
وبطالة اجبارية. الهيئــــــــــــــــــات المختصـــــــــــــة لضمـــــــان 
والضمــــــــــان  للتقاعـــــــــد  الوطنيــــة  "الهيئـــة  هي  الحقوق  هذه 
في  لالصـــابات  الوطنيـــة  و"والهيئة   INPS المسمى  االجتمــــــــــاعي" 
العمــــل" المسمى INAIL . الهيئتان توفران خدمات مثل التقاعــــد، التعويض 
والراتب مقابل االصابــــة، المرض، انتهاء العمل بسبب الوصول الى سن التقاعــــــد 
العائلة في حال موت  افراد  الى  ايضًا  التقاعدية تقدم  واالعاقة. الخدمــــــــــات 
العامل المؤمن عليه. االجانب يستفيدون ايضًا من خدمات الضمان االجتماعي ، المرض 

واالصابة في العمل.

ما هــــــــــو االنبــــــ�س؟
االجتمــــــــــاعي  للتقاعـــــــــد والضمــــــــــان  الوطنيــــة  الهيئـــة 
من  واالغلبية  الخــــاص،  المجــــــــــال  في   ، التابعين  العمال  الغلبية  تضمن 

العمال المستقلين، والعمال شبه التابعين، وبعض العاملين في الدولة.
الضماني  بفئتيه  والتقاعد  الخدمــــــة  نهاية  مكافأة  دفع  هي  الرئيسية  الخدمة 

واالجتماعي. 
 الفئة االولى هي:

تقاعد الشيخوخة  •
تقاعد االقدمية  •

التقاعد الى االحياء  •
تقاعد العجز  •
تقاعد االعاقة  •

التقاعد لعمل تم في الخارج حسب االتفاقات الدولية.  •
الفئة الثانية هي :

المعاش االجتماعي  •
المعاش للعائلة  •
االعاقة المدنية  •

"االنبــــس" يقدم الخدمــــــــــات الى للمســـــــــاعدة في الدخل المالي ) 
مثل البطـــالة ، المرض، االمـــــومة ، التعبئـة، مكافأة نهاية الخـــــــــدمة( 
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وعدم  واالعاقة  الطبيـــــة  الفحــــــــوص  ايضًا  الخدمــــــــــــــات  وبين 
القدره على العمل.

اذن  بانتظــــار  أو  االقامـــــــــه،  اذن  تجديد  حالة  في  ايضا  كنت  اذا 
بشكــــــــــل  بالعمــــــــل  تقوم  ان  تستطيع  االول،  االقامــــــــــــــــه 
النشاطات  او  االمومه،  المرض،   ( بالعمل  المتعلقه  الخدمات  من  واالستفاده  نظامي، 
المساعده للدخل( بشرط ان تثبت انك تملك الوثائق الالزمه بانك طلبت تجديد 
اذن االقامه او االصدار االول حسب الشروط المطلوبه من القانون ) نسخه عن اذن 
االقامه القديم و نسخه عن وصل طلب التجديد في الحاله االولى؛ أو نسخه عن نموذج 
طلب اذن االقامه صادر عن شباك الهجره الوحيد ونسخه عن وصل تقديم الطلب في 

الحاله الثانيه(.
 

ما هو االينايل ومباذا يهتم؟
"االينايل" هو المؤسسة الوطنية للتأمين ضد اصابات العمل واالمراض المهنية. يقوم 
بادارة التأمين االجباري لحماية العمال ضد اصابات العمل واالمراض المهنية. باالخص 

االينايل يهتم في: 
ضمان خدمات اقتصادية، صحية وتكميلية؛  •

اعطاء معلومات و التشكيل، للشركات الصغرى والمتوسطة، في مجال الوقاية في   •
اماكن العمل؛ 

تأمين التأهيل والدخول مرة ثانية الى العمل؛  •

ال�سمـــــــــــــــــــــان االجتمـــاعي والم�ســـــــاعدات

اال�ستـــــــــــــــــــراكات

كيف يتم ح�ساب اال�ســــــــــرتاكات
المقدر  والمبلغ  الحساب،  طريقة  االشتراكات.  خالل  من  خدمتانه  يقدم  "االنبس" 
العمل  الواجبة تختلف حسب  االشتراكات  دفع  الذين سيدفعوا وطريقة  االشخاص   ،

التابع ، المستقل. 

اىل اأي هيئــــــــــــة يجب دفـــــــع اال�ســـــــــرتاكات؟
الى "االنبس" )المؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي( لخدمات الضمان االجتماعي  •
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ضد  للتأمين  العمل(  في  االصابات  لمساعدة  الوطنية  )المؤسسة  "االينايل"  الى   •
االصابات واالمراض المهنية 

الهيئة  )مثل  خاصة  عمال  لفئات  الضمان  لتغطية  اخرى  مؤسسات  ايضًا  توجد 
للموظفـــــــــين  االجتماعي  للضمـــــــــــــان  الوطنيــــــــة 

الحكـــــومين، المسمــى "انـبـــــداب"(.

ما هي الفرتة التي تدخل اليًا يف ا�سرتاكات االقدمية؟
الفترات التي يتم حسابها وبطلب من المنقدم هي:

الخدمة العسكرية؛  •
الحمل واالمومة؛  •
المرض واالصابة  •
الخدمة المدنية؛  •

مهمات نقابية  •
فترات التوقف عن العمل بسبب النشاطات االنتخابية   •

التغطية التأمينية بشكل الي هي:
البطالة الغير مدفوعة؛  •

العمال الموقفون عن العمل بسبب مشاكل في الشركة؛  •
العمال الموجودون في فترة التعبئة؛  •

االلتهابات الرئوية.  •

 ما هــــــو ال�سمان التكمــــــــــــــــــــــــــيلي؟
الضمان التكميلي أو االلحاقي هو توفير ضماني بشكل حر يوازي الضمان االجباري. 
التقاعد  طريق  وعن   . الحياة  حاجات  يناسب  تقاعد  على  بالحصول  للعامل  يسمح 

االضافي يرتفع مستوى التقاعد. 

 التقاعــــــــــــــــــــــــــــد

من له حق التقاعــــــــــــد؟
كل العاملين الذين يقومون بعمل تابع و قانوني، بدون تمييز جنس او جنسية. 

ارباب العمل يجب ان يقوموا بدفع االشتراكات لتقاعد العمال.

متى ين�ســــــــج التقاعــــــــــد؟
سنة   65 االن  وهو  المطلوب،  السن  الى  تصل  عندما  صرفه  يتم  الشيخوخة  تقاعد 
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للرجال و 60 سنة للنساء، مع 20 سنة من االشتراكات المدفوعة.
السن  بلوغ  يتم  عندما  تصرف  الشيخوخة  لتقاعد  االشتراك  نظام  في   •
المطلوب وهو حاليًا 57 سنة للرجال والنساء، و 5 سنوات من االشتراكات الفعلية 
ويجب ان اليكون مبلغ التقاعد اقل من مبلغ المعاش االجتماعي والذي ارتفع الى 20 
بالمئة. ال يتم النظر الى هذا المبلغ االدنى في حال ان العامل قد تجاوز ال 65 سنة 

من العمر. 
تقاعد االقدمية يمكن الحصول عليه قبل بلوغ سن التقاعد. الشروط المطلوبة االن   •
هي 35 سنة من االشتراكات المدفوعة و 57 سنة من العمر. اذا لم يتم بلوغ ال 

57 سنة يمكن الحصول على التقاعد اذا تم معادلة 38 سنة من االشتراكات. 

كيف يتم ح�ســــاب التقاعد؟
في نظام االشتراكات مبلغ التقاعد مرتبط بعنصرين:

بلوغ  تسبق  التي  االشتراكات  من  االسابيع  اخر  متوسط  محسوب حسب  اشتراك   •
التقاعد؛ 

ويتم  المدفوعة،  االشتراكات  بمبلغ  مرتبط  التقاعد  مبلغ  االشتراك  نظام  في   •
تقديرها. المبلغ الفردي من االشتراكات يتم مضاعفته حسب 

 سن المشترك وتاريخ بلوغ سن التقاعد. 
 

 هل ا�ستطيع طلب التقاعد املبكر؟
نعم، اذا انتهى العمل السباب صحية.

في هذه الحالة يمكن طلب تقاعد االعاقة وراتب االعاقة. 
االقامة  اذن  يملكون  الذين  من  فقط  طلبه  يمكن  المبكر  التقاعد  تنـــــــــــــــويه: 

االوروبي لمقيمين لمده طويله.

من مـــــــاذا يتكــــون التقاعــــــــــــد؟
من  االســـاسي،  التقاعـــد  من  "االنبس"  من  المصــروف  التقاعـــد  يتكون 

المســاعـدة العائليــة "الشيك العائلي" اذا كان يحق، ومن الراتب الثالث عشر.
التقاعد المصروف من الهيئات الحكومية االخرى المختلفة عن "االنبس" يتكون من 
التقاعد االساسي، من تعويضات تكميلية خاصة، من المبالغ التكميلية للعائلة اذا كان 

لها الحق ومن الراتب الثالث عشر.

ما هو تقاعد االحيـــــــــــــــــــاء؟
هو التقاعد الذي، عند وفاة العامل المشترك والمأمن عليه او المتقاعد، تحق لمن لهم 
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الحق. يحق لالحياء:
التقاعد الدائم اذا كان المتوفي متقاعد؛  •

هذه  في  بالعمل.  يقوم  الوفاة،  وقت  في  الشخص،  اذا كان  المباشر  غير  التقاعد   •
الحالة المتوفي يجب ان يكون قد دفع، في أي فترة 15

سنة من االشتراكات على االقل او يكون مأمنـــًا عليه من 5 سنوات على االقل منها 
3 سنوات مدفوعة في اخر خمس سنوات قبل الوفاة.

العجــــــــــــز عن العمـــــل

ما هــو تقاعــــــــــــــــد العجـــز؟
هو تقاعد يحق الى العمال التابعين والمستقلين الذين يتعرضون الى عجــز جسدي 
او عقلي. لالستفادة من هذه الخدمــة يجب ان يكون قد دفع 5 سنين )260 من 
3 سنين على االقل )156 اسبوعًا( قد تم دفعها في  االشتراكات االسبوعية(، منها 

الخمس سنين التي تسبق تقديم الطلب لتقاعد العجز.
العجز الجسدي او العقلي يتم التأكد منه من اطباء "االنبس" ويجب ان العجز دائم 

ويسبب استحالة القيام بأي عمل.

مــا هــو معـــا�س االعـــــــــــــاقة؟
اعاقة  الى  يتعرضون  الذين  والمستقلين،  التابعين  العمال  الى  يصرف  معاش  هــو 
جسدية او عقلية. لالستفادة من هذه الخدمــة يجب ان تكون قد دفعت 5 سنين من 
اشتراكات التقاعد على )260 اسبوعًا من االشتراكات(، منها على االقل 3 سنوات 

)156 اسبوعًا( تكون خالل الخمس سنوات السابقة لتقديم الطلب معاش االعاقة.
االعاقة الجسدية او العقلية يتم التأكد منها من خالل فحوص طبية من اطباء االنبس 
ويجب ان تسبب انخفاض دائم للقدرات العملية تقل عن الثلث، في االعمال المعتادة 

التي يقوم بها العامل. 
يصرف معاش االعاقة حتى لو استمر بالعمل.

تنـــــــــــــــــــــويه: للحصول على معاش االعاقة للعمال من خارج االتحاد االوروبي 
يجب ان يملكون اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمده طويله

مـــاذا يجب ان اأفعل للح�ســـــــول على االعرتاف باالعاقة ؟
للحصول على االعتراف باالعاقة يجب تقديم طلب الى مؤسسة الصحة المحلية في 
مكان السكن. اذا سائت الحالة الصحية او االعاقة، فيمكن تقديم طلب تعريف بالوضع 

الجديد الى المؤسسة الصحية المحلية.
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تنـــــــــــــــــــــــويه: يتم االعتراف بها فقط لالجانب المالكين الذن االقامة االوروبي 
لمقيمين لمده طويله.

هل هنــاك درجــــــــــــــــات االعاقـــــــــة؟
نعــــــــــم، على اساس درجة االعاقة المعترف بها له الحق في:

معاش شهري للمساعدة )مصروف من "االنبـــس"(. هذا المعــــــــاش يمكن   •
صرفــه ايضا الى مالكي اذن االقامــــــــه اذا اثبت ان حالته ليست مؤقته واذن 

االقامـــه صالح لفتره طويله؛
عفو من التذكرة الصحية )تصرفها المؤسسة الصحية المحلية "ازل"(؛  •

خصم على االشتراك في المواصالت العامة؛  •
تصريح لصف السيارة في مناطق خاصة )مكتب المعاقين التابع للمنطقة(؛  •

اجهزة و لوازم )مراجعة االزل(؛  •

تعـــــــــوي�س بدل البطالة

ماذا يحدث يف حال البطـــــــــــــــــالة؟
في حال التسريح او االستقالة يتم دفع تعويض من قبل "االنبــــــــــــــــس"، 
بشرط ان تكون قد دفعت االشتراكات لسنتين على االقل، منهم سنة على االقل قبل 

التسريح او االستقالة.
الطلب يتم تقديمه خالل 68 يومًا من نهاية العمل والمبلغ المدفوع لفترة قصوى 

هي 180 يومًا.
صندوق االيراد التكميلي لدى "االنبس" يقدم الخدمات الى العامل في حال:

االيقاف عن العمل؛  •
الترميم المؤسسي او التغيير الصناعي؛  •

ازمة في الشركة )في هذه الحالة التعويض ال يتجاوز السنتين(؛  •
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انواع اخرى من امل�ســـــاعدات : املعا�ســــــات 

ما هو املعا�س للعائلة؟
هو مبلغ من المال لمساعدة العامل او المتقاعد لموجهة االعباء والمصاريف العائلية. 

المعاش العائلي يختلف حسب عدد افراد العائلة والدخل الكامل للعائلة.
له احلق فقط الذي لديه عائلة حتت الو�ساية. يقوم ب�سرف املبلغ "االنب�س"

ما هو املعا�س االجتماعي؟
المعاش االجتماعي هو مبلغ من المال يصرف الى الى االشخاص لديهم صعوبات ويجب 

ان تنطبق علسهم الشروط التالية:
العمر اكثر من 65 سنة  •

الدخل يساوي الصفر في السنة السابقة او اقل من المقرر في القانون  •
جنسية ايطالية، بطاقة اقامة او لحوء سياسي  •

اقامة في ايطاليا  •

اعتبارا من 1 كانون ثاني )يناير( 2009، للحصول على الراتب االجتماعي يجب ان 
يكون معك اذن اقامـــــــه قانوني، بشكل مستمــــر، على االراضي االيطاليه من 

عشــــــــــر ســــــــنوات على االقل.

حتــــــــــــــذير: لالستفاده من هذه الخدمه يجب ان تكون مقيمآ فعال في ايطاليا. 
الراتب سيتم توقيفه اذا بقيت في الخارج لمده تزيد عن الشهر، اال اذا كانت هناك اسباب 
صحيه موثقه. بعد مرور عام من توقيف الراتب، وبعد المراقبه اذا لم يتغير الوضع، يتم 

سحب الراتب نهائيآ.

ما هو معا�س االمومة امل�سروف من البلدية؟
هو معاش يعطى للنساء بسبب االمومة وليس لديهن راتب اخر او عندهم دخل اقل من 

المقرر في القانون.
في الحالة االخيرة يعطى للعاملة الفرق.

هل ت�ستطيع ان تطلبه مواطنة اجنبية؟
نعم، اذا كان لديها اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمده طويله او قدمت طلبًا. في هذه 
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 النظــــــــــــــام التاأميـــــــــــني

ما هي ا�ســـــــابة العمل؟
هو حدث طارىء وقع بسبب حادث عنيف خالل ساعات العمل سببت الوفاة، او االعاقة 
العمل  الغياب عن  والذي يسبب  العجز بشكل مؤقت  او  الجزئية،  او  الكاملة  الدائمة، 

الكثر من ثالثة ايام.

ما هي الطريقة التي يقوم بها رب العمل بالتاأمـــــــني على العاملني �سد اال�ســابات؟
الجسدية  االصابات  ضد  العاملين  على  "االينايل"  لدى  يؤمن  ان  يجب  العمل  رب   
واالقتصادية بعد الحوادث واالمراض بسبب القيام بالعمل، هذا يخلصه من المسؤولية 

المدنية.
تنــويه : اما اذا وقعت المسؤولية على رب العمل لمخالفة قوانين الرقاية والنظافة، 

فهذا اليخلصه من المسؤولية.

كم هي تكلفة التاأمني يف ال"اينايل"؟
التأمين مجاني بالنسبة للعامل وكله على مسؤولية رب العمل. رب العمل يجب ان 
المتعلقة  االخطار  التأمين عن  ودفع قسط  العمل  بداية  في  للممارسة"  "بالغ  يقدم 

بالعمل نفسه.

من هم العاملني املمكن تاأمينهم يف ال"اينايل"؟
اجهــــزة،  االت،  يســــتعملون  الذين  المستـــقلين  او  التابعـــين  العمــــال   •

الحالة المعاش يجمد الى ان تحصل على البطاقة.

متى يجب ان يقدم الطلب؟
 خالل ستة اشهر من والدة الطفل. ايضًا في حال الوصاية قبل التبني او التبني بدون 
وصاية يجب ان يقدم الطلب خالل ستة اشهر، بشرط ان القاصر لم يتجاوز 6 سنوات. اذا 

كانت الوصاية دولية فان العمر االعلى يصل الى 18 سنة.
تنبيــــــــــــــــه: يمكن لالجنبية طلب المعاش عندما يكون القاصر حتى ولو ولد خارج 
ايطاليا او غير ايطالي او من خارج االتحاد االوروبي. مسجاًل في اذن االقامة االوروبي 

لمقيمين لمده طويله الحد الوالدين.
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شــــــبكات او الذين يعملون في بيئة منظمة تستعمل فيها هذه االجهزة؛
ربات المنزل، ولكن االصابات الدائمة مع اعاقة تساوي او اكثر من 33%.  •

ماذا افعل اذا كانت عندي ا�سابة؟
البالغ عن االصابة متبعًا التعليمات التالية

اخبار رب العمل فورًا؛  •
وثيقة  العالج  اكملت  واذا  عليه(  الحصول  )فور  طبي  اول كشف  وثيقة  تقديم   •

الطبيب المعالج او طبيب االنايل الى رب العمل
الذهاب الى مقر االينايل االقرب اليك عندما تسمح لك حالتك الصحية، لمتابعة   •

العالج وعمل الوثيقة الطبية – القانونية.

اذ مل يقم رب العمل بتاأميــــــيني وا�سبت بالعمــل اأو ا�سبت مبر�س مهــــني،
 مــــــــــــاذا يحدث؟

العمل  صاحب  يقم  لم  ولو  حتى  "االينايل"  خدمات  في  دائمًا  الحق  لك 
بتأمينــــــك.

ما هي اال�ســـــــابات التي يحميني فيهــا "االينايل"؟
ـــ في حال تمت االصابة خالل العمل ، وتتجاوب مع الحاالت التالية:

يجب ان يكون السبب عنيف،  •
يجب ان تسبب الوفاة، اعاقة دائمـــــة او مؤقتـــــــــة والتي تسببت بالغياب   •

عن العمل لثالثة ايام على االقل.
ـــ لالصابات "على الطريق" ، اي حدثت خالل الذهاب من السكن الى مكان العمل . 

الشروط الالزمة للحماية )اذن لتسلم التعويض( هي التالية: 
يجب ان تقع االصابة في الطريق العادي في اعاله خالل الذهاب والرجوع من مكان   •

العمل الى مكان الطعام المعتاد، في حالة عدم
 وجود مطعم للشركة؛ 

حدثت خالل استعمال وسيلة نقل خاصة للضرورة.   •

كعامــــــــــل ما هي واجباتي؟
اتباع التعليمات المتعلقة بعملك؛  •

البالغ عن الخطر )الى المدير، المسؤول، الخ(؛  •
احترام وعدم ازالة اشارات الخطر؛  •

القيام بفحوص طبية / صحية.  •
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 كعامل ما هي حقوقي؟
عدم اكمال العمل/ عدم العمل في حالة خطر مباشر؛  •

االبتعاد عن مكان العمل او منطقة الخطر في حال الخطر المباشر؛  •
القيام بفحوصات طبية السباب لها عالقة باخطار المهنة.  •

ماذا يجب ان يكون مكتوبًا يف بالغ اال�سابة؟
المعلومات الشخصية عن العامل والمعلومات عن االصابة: السبب والظروف، اليوم   •

والساعة، الخ(؛
معلومات عن الدخل في اخر 15 يوم السابقة لتاريخ االصابة؛  •

اذا كان هناك نقص في االحتياطات المتخذة للنظافة والوقاية؛  •
الشاهدين الحاضرين على الحدث؛  •

ونوع وموقع الجروح.  •

ما هو املر�س املهني؟ وهل هو خمتلف عن اال�سابة؟
نشــــاطات  فســـــببه  االصــــابة،  عـــن  يختـــلف  المهـــني  المــــرض 

ضــارة تنمـــو مع الوقـــت وتقلـــص القـــدرة على العمل للشخص المريض.
انا مصاب بمرض مهني، ماذا افعل؟
ــ اذا كنت تعمل يجب عليك ان:

البالغ عن مرضك الى صاحب العمل خالل 15 يومًا من مرضك  •
تقدم  ان  يجب  العالج  اكملت  واذا  العمل،  رب  الى  االولى  الطبية  الوثيقة  تقديم   •

الوثيقة الطبية من الطبيب المعالج.
ــ اذا كنت التعمل فيجب:

تقديم طلب االعتراف بالمرض المهني الى ال" اينايل"  •

ماذا يفعل ال"انايل" اذا كان عندي ا�سابة او مر�س مهني؟
اقتصادية  خدمات  يقدم  االينايل  مهنيًا،  يمرض  او  العمل  في  يصاب  الذي  العامل 

وصحية.

الية ا�سباب ا�ستطيع احل�سول على امل�ساعدة االقت�سادية؟
نقص الراتب )التعويض المؤقت(؛  •

نقص فقدان القدرة على العمل )االعتراف بدرجة العجز المستمر( للحوادث التي   •
تسبق ال 25 تموز )يوليو( 2000؛

نقص اجزاء جسدية او ضعف عقلي )ضرر حيوي( وتأثيراتها االقتصادية للحوادث   •
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التي تسبق ال 25 تموز )يوليو( 2000؛
في حال الوفاة الراتب يذهب الى االحياء.  •

ما هو التعوي�س املوؤقت وكم ي�ساوي؟
وهو تعــويض بســـبب نقــص الراتــب، ويدفعـــه "االينايل" مـن اليــوم الرابـع 

لالصــابة او ظهــور المــرض المهــني، الى حين الشفاء السريري.
الى  ويرتفع   90 ال  اليوم  الراتب حتى  %60 من معدل  يساوي  المؤقت  التعويض 

%75 بعد اليوم ال90.
االمراض التي التتعلق مباشرة بالعمل هي من اختصاص "االنبـــس".

اذا مل ابلغ عن اال�سابة او املر�س املهني، هل ا�ستفيد من خدمات ال"اينايل"؟
ان  يجــب  المــرض:  او ظهــور  االصــابة  يوم  مــن  3 ســـنوات  نعم، خــالل 

تــبلغ انت نفســك عن المــرض، او تذهــب الى مؤســسة رعاية مصرح لها.

ما هو االعرتاف بدرجة العجز الدائم؟
بعد الشفاء يدعو" االينايل" العامل المصاب الجراء مراقبة طبية – قانونية، للتأكد 

من درجة العجز الدائم الذي سببته االصابة او المرض المهني.
ــ الحوادث التي وقعت قبل 25 تموز )لوليو( 2000: 

اذا كانت درجة العجز المتأكد منها بين 11 و %100 يحق للعامل التعويض؛  •
حق  اي  للعامل  يوجد  ال   11% من  اقل  منها  المتأكد  العجز  درجة  كانت  اذا   •

بالتعويض اال اذا حدث هناك تدهور. 
ــ الحوادث التي وقعت اعتبارًا من 25 تموز )لوليو( 2000: 

للعامل حق  %6 اليوجد  الجسدية تقل تقل عن  النفسية  العجز  اذا كانت درجة   •
بالتعويض؛

الحق  للعامل   16% %6 وتقل عن  او تزيد عن  العجز تساوي  اذا كانت درجة   •
بالتعويض بمبلغ عن االصابة الجسدية فقط؛

اذا زادت درجة العجز عن %16 للعامل الحق بالتعويض، منها جزء عن االصابة   •
الفعلية وجزء منه للتأثيرات االقتصادية من االصابة. 

ماذا افعل اذا �سائت حالتي ال�سحية؟
تستطيع ان تطلب من االينايل اعادة النظر في درجة العجز خالل:

10 سنوات من تاريخ االصابة في العمل؛  •
15 سنة من تاريخ ظهور المرض المهني؛  •
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بدون وقت محدد في حال التهاب الرئتين اوالقصبات التنفسية.  •
يجب ان تجري رقابة طبية – قانونية للتأكد من ارتفاع او نقص درجة العجز.

ماذا ت�سمن اخلدمات ال�سحيـــــــــــــــة؟
العالجــات الطبيــة، العمليــات الجراحيــة والجســـدية لمســـاعدة الشــــفاء،   •

مقدمة مجانًا من النظام الصحي الوطني ومن عيادات ال"اينايل"
الجسدية  القدرات  استيعاد  على  تساعد  التي  االجهزة  و  المؤهلة  الطبية  العالجات   •

والنفسية للعودة الى العمل.
للحصول على المساعدة المجانية، تستطيع ان تذهب ايضًا الى مؤسسات الرعاية.

واجبات �ساحب العمل اذا ا�سيب او مر�س احد العمال 

 ما هو ال 626 ومباذا يهتم؟
المرسوم التشريعي 626 لعام 1994، معروف ب"قانون السالمة في العمل"، يقرر 
اول  العمل وهو مهم النه  للعاملين في مكان  السالمة  النظافة و  القواعد في مجال 
مرسوم وضع اليجاد، اختبار، طرد، وقلية، والحد من االخطار في بيئة العمل، ليضمن 

الحد االعلى من السالمة.

ما هي واجبات رب عمل؟ 
اعالم العمال؛   •

عمل صيانة مستمرة لالجهزة؛  •
مراقبة احترام القانون.  •

ماذا افعل اذا ا�سيب احد العمال عندي؟
تقديم بالغ الى الى ال"انايل" والى السلطات االمنية، على نموذج خاص خالل يومين   •

من وصول الخبر اليك
ارسال الوثائق الطبية االصلية الى ال"اينايل"  •

دفع اليوم كاماًل عندما حصلت االصابة و%60 لاليام الثالثة التالية.  •
في حال الدخول الى المستشفى ، المستشفى يبعث بنسخة من الوثائق الى "االينايل"   •

والى صاحب العمل
 تنبيــــــــــــــــه: في حال االصابة التي تؤدي الى الوفاة، صاحب العمل يجب ان يبلغ 

عن طريق التلغراف او الفاكس خالل 24 سلعة من االصابة. 
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ما العمل اذا تعر�س احد العاملني ملر�س مهني ؟ 
تقديم بالغ الى "االينايل" خالل 5 ايام ؛  •

ارسال الوثائق الطبية االصلية الى "االينايل".  •
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ال�سـجل المدنيال�سجل المدني
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معلومات عامة

ما هو ال�ســــجل املدين؟
السجل المدني هو سجل فيه المعلومات الشخصية عن السكان في احدى البلديات.

يقوم مكتب السجل المدني باالضافة المستمرة للمعلومات.

ما هـــــو "املنام"، "مكان االقامــــــة"، "امل�ســـــــكن"؟
محدد،  ولوقت  مؤقتًا  فيه  يبقى  ان  يقرر  مكان  هو  مؤقت(  مسكن  )ببساطة  المنام 

بانتظار وجود سكن مستقر.
مكان االقامة هو المكان الذي يعيش فيه بالعادة والمكان الذي يطلب فيه التسجيل في 

السجل المدني. يطلب االقامة من يعتقد انه سيبقى لوقتًا طوياًل.
المسكن، هو المكان الذي يقرر العيش فيه وان يكون مكان االعمال والنشاطات. 

 هل ا�ستطيع الت�سجيل يف ال�سجل املدين؟
لمدة  اقامة  اوالذن  لمده طويله  لمقيمين  االوروبي  االقامة  اذن  مالكًا  اذا كنت  نعم 
طويلة مثل العمل، اسباب عائلية، مكان اقامة مختار، حتى في مرحلة التجديد، باثبات 

وصل التجديد، تستطيع الذهاب الى مكتب السجل المدني في بلديتك.

متى يتــم الت�سجيــــل املدين؟
في حــال الوالدة، في الســـجل المـــدني في بلـديــــة الوالدين او في بلدية   •

االم، في حال ان الوالدين مسجلين في بلديتين مختلفتين؛
عندما يتم تغيير االقامة الى بلدية اخرى او من الخارج، في البلدية التي تسكن.  •

التسجيل وطلب التغيير في السجل المدني يمكن ان يكونوا معرضين للرقابه، من قبل 
المكاتب البلديه المختصه، للوضع النظافي – الصحي للمكان الذي يقرر فيه الطالب 

اعتباره مكان لالقامه، حسب الشروط الصحيه المعمول بها.

ما هي العائلة املدنية؟
هي مجمــــــــوعة مــــن االشـــــــخاص الذين يعيشــــون في نفس المسكن. 
هؤالء االشخاص يوجد بينهم رابط زواج، او قرابة، تبني، حماية، او ببساطة عاطفية.

متى يتم احلذف من ال�سجل املدين يف بلدية االقامـــــــــــــــة؟
اذا تم تغيير مكان االقامة الى بلدية اخرى او الى الخارج  •

اذا انتقل شخص من دون مكان اقامة الى بلدية اخرى  •
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عندما التجد السلطات المختصة الشخص في المكان المصرح عنه  •
 تنـــــــــــــــــــويه: عندما اليجدد االعالن عن المسكن المعتاد: يتم تنبيه االجنبي بان 

يقوم بالتجديد خالل 30 يومًا

ماذا ا�ستفيد من الت�سجيل يف ال�سجل املدين؟
يلزم الكمال بعض المعامالت المهمة:

تجديد اذن االقامة؛  •
طلب الحصول على اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمده طويله ؛  •

طلب تقديم الجنسية؛  •
طلب لم الشمل العائلي؛  •
طلب البطاقة الصحية؛  •

طلب للحصول على سكن عام )البيوت الشعبية(.  •

هل من املمكن ان يكون مركز ال�سيافة م�سكني املعتاد؟
عندما يسكن االجنبي في مركز ضيافة ل 3 شهور على االقل يكون المركز المسكن 

المعتاد.

هل هو اجباري جتديد الت�سجيل املدين؟ متــــى؟
طويله  لمده  لمقيمين  االوروبي  االقامة  اذن  تجـــــدد  مـــــرة  نعــــــم، كل 
)او  التجــــديد  مـــن  يومـــًا   60 خــــالل   ، طويله  لمدة  االقامــــة  اواذن 
البطاقـــة الجــديدة( لالقامـــة. خـــالل مــدة تجـــديد اذن االقامـــة )او اذن 
التســــجيل يبقى صالحا . مكتب السجل  االقامة االوروبي لمقيمين لمده طويله( 

المدني يقوم باالضافات ويبلغ مركز الشرطة.

متى يجب ان ابلغ ال�سرطة التغيريات يف امل�سكن؟
يقوم مكتب السجل المدني بابالغ الشرطة بتغييرات مسكن االجنبي.

االجانب الذين يقيمون قانونيًا ولكن ليس لديهم مكان اقامة فيجب عليهم االبالغ خالل 
15 يومًا، الى الشرطة.
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طلب الت�سجيــل في ال�سجــــــــــــل المدني 

 ماذا يعني "طلب ت�سجيل مدين" لالجانب؟
هو طلب يطلب فيه المواطن االجنبي التسجيل في السجل المدني. اذا تم الموافقة على 
الطلب، الموطن يعطى مكان االقامة في المدينة المختارة ويستطيع فيه طلب الوثائق 

الالزمة للبقاء في ايطاليا.

ماذا يعني تغيري االقامة او امل�سكن؟
تغيير مكان االقامة يعني االنتقال الدائم من المسكن الرئيسي من بلدية الى اخرى.

اما تغيير المسكن فيعني االنتقال من بيت الى اخر، داخل البلدية نفسها.

هل ا�ستطيع تقدمي طلب لتغيري مكان االقامة او امل�سكن؟
فقط اذا كنت بالغًا وعندك اذن اقامة صالح.

كيف اقدم طلب لتغيري مكان االقامة او امل�سكن؟
اذا انتقلت من الخارج يجب ان تذهب الى مكتب تغيير االقامات في البلدية التي ستسكن 

بها، لتوقيع طلب التسجيل.
الذي  المكان  المدني في  السجل  الذهاب مكتب  الى اخرى يجب  انتقلت من بلدية  اذا 

قررت السكن فيه.

كيف اقدم طلب ت�سجيل مدين او تغيري مكان االقامة لكل عائلتي؟
افـــراد  لكـــل  الطلـــب  تقـــديم  يســـتطيع  العائلة  من  بالغ  شــــخص  أي 
العائلة: وعلـــيه ان يقـــدم اذن االقامة لكل العائلة ويتعهد بابالغ العائلة بالتغيير.

ماذا افعل اذا ذهبت اىل العي�س مع عائلة اخرى؟
الشخص االول الموجود في دفتر العائلة التي تستضيفك، يجب ان يرافقك الى مكتب 

تغيير االقامة و ان يقدم طلب التسجيل لمكان االقامة.

كم هو الوقت للت�سجيل او لتغيري مكان االقامة؟
يجب ان يطلب المواطنين االجانب التسجيل المدني خالل 90 يومًا من الدخول الى 

ايطاليا.
يجب ان يطلب المواطنين االجانب تغيير االقامة في السجل المدني خالل 20 يومًا 

من االنتقال.

sezione soggiorno.indd   99 9/24/2009   7:08:40 PM



الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج100

ما هي الوثائق املطلوبة؟
جواز سفر صالح  •
الرقم الشخصي  •

اذن اقامة صالح الكثر من سنة )واول اصدار يجب ان اليقل عن 3 شهور(. اذا كان   •
اذن االقامه في مرحلة التجديد، يمكن تقديم اذن االقامه المنتهي مدته مع وصل 

التجديد )صادر عن مركز الشرطه او مكتب البريد(.
حسب البلدية يطلب ايضًا:

البلد االصلي يوضح فبها  شهادة ميالد باللغة االيطالية او وثائق مصدقة من من   •
الحالة االجتماعية والعائلية 

صورة عن عقد االيجار او وثيقة الملكية للبيت، او بدياًل،  •
 تصريح ضيافة من صاحب البيت؛

فاتورة المخلفات تثبت التسجيل للبيت الذي ستعيش فيه.  •
المتحدة  لالمم  العليا  الهيئة  من  تصريحًا  يقدموا  ان  يجب  السياسيون  الالجئون   •

للالجئين.
تنـــــــــــــويــه 

 بعد تسجيل او تغيير الالقامة البلدية سترسل للمراقبة شرطة البلدية، للتأكد من 
مكان االقامة الجديد، هذه الرقابة اساسية الكمال االجرائات؛ 

 في حال تغيير مكان االقامة يجب عليك تغيير العنوان الجديد على اذن االقامة من 
الشرطة المحلية في البلدية الجديدة

على  الجديد  االقامة  مكان  اضافة  فيجب  ايطالية  قيادة  رخصة  لديك  كان  اذا   
الرخصة

السجل  نفس  في  تلقائيًا  بشكل  مسجلين  هم  البيت  نفس  في  الساكنين  االشخاص   
العئلي. اذا لم تكن هناك عالقة قرابة، فيمكن طلب التسجيل بشكل مستقل.

كم هي تكلفة الت�سجيل او تغيري ال�سكن؟
التسجيــــل مجانًا

 خــــــــــدمات ال�ســـجل المدني
ما هي خدمات السجل المدني والوضع المدني التي يستفيد منها االجانب المقيمين؟

الوثائق هي اذا كانت هذه الوقائع مسجلة في البلدية:
الوالدة؛  •
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مكان االقامة؛  •
تاريخ مدني؛  •

وضع اجتماعي حر؛  •
الوضع العائلي؛  •

على قيد الحياة؛  •
التطعيم؛  •
مطابقة.  •

معادلة(  وثيقة  السفر)او  جواز  امتالك  يجب  الخدمات  من  لالستفادة  تنـــــويه: 
واذن االقامة او اذن االقامة االوروبي لمقيمين لمده طويله والمعلومات فيهما يجب 

ان تتوافق
ما هي بطاقة التعريف "الهوية"؟

هي وثيقة للتعريف الشخصي، يمكن استخدامها في ايطاليا، وتصدر الى االجانب المقيمين 
في البلدية و تجاوزوا ال 15 سنة من العمر. صالحة 10 سنوات، وغير صالحة للسفر.

تنبيــــــــــــــــه: بطاقة الهوية الصادرة من رئيس البلدية التحل محل اذن االقامة 
لالجنبي في ايطاليا، ويجب اظهارها دائمًا مع اذن او اذن االقامة االوروبي لمقيمين 

لمده طويله وجواز السفر. 

متى ا�ستطيع تقدمي الطلب؟
الول مرة في أي لحظة.

للتجديد: قبل 180 يومًا من انتهاء صالحيتها.

اين ا�ستطيع تقدمي طلب التجديد وما هي الوثائق املطلوبة؟
يجب تقديم الطلب الى مكتب الهوية في البلدية. 

عندما يقدم طلب الهوية يجب تقديم:
ثالثة صور شخصية حديثة ومتشابهة بدون غطاء رأس؛  •

مواطنو دول االتحاد االوروبي يجب ان يقدموا بطاقة شخصية وبطاقة االقامة؛  •
المواطنين االجانب يجب ان يقدموا جواز السفر واذن االقامة؛ اذا كان اذن االقامه   •
في مرحلة التجديد، يمكن تقديم اذن االقامه المنتهي مدته مع وصل التجديد )صادر 

عن مركز الشرطه او مكتب البريد(.
 من المهم شراء طلب من خزنة فرع البلدية وتعبئته

هل ميكن احل�سول على بديل للهوية؟
الحاالت المقررة الصدار بديل هي 
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السرقة؛  •
الضياع؛  •
االتالف.  •

اأي وثائق يجب ان اقدم؟
ثالثة صور شخصية حديثة ومتشابهة بدون غطاء رأس  •

يجب ان يقدموا جواز السفر واذن االقامة  •
ويجب دفع الحقوق الى السكريتارية

متى ا�ستطيع ا�ستعمال الت�سريح الذاتي؟
العامة)البريد،  الخدمات  او  الحكومية  المكاتب  الى  الى  المقدمة  المعامالت  بعض 
الكهرباء، ...( يمكن تقديم التصريح الذاتي أي بالغ بسيط وموقع من الشخص الطالب 

بدون طوابع.
الموطن االجنبي المقيم قانونيًا في ايطاليا يستطيع استعمال التصريح الذاتي للوثائق 

التالية:
الجهات  قبل  من  منها  التأكد  ويمكن  موجودة  الشخصية،  والصفات  الوضع   •

الحكومية؛
اشياء  التأكد منها من جهة موظفين حكوميين، باستثناء  او  اشياء يمكن توثيقها   •

مقررة من القانون.

ما هي املطابقة القانونية؟
حيث تقوم الهيئات الدبلوماسية بالتأكد والموافقة على وثائق صادرة من سلطات خارجية. 

ما هي املعادلة؟
او  الوثائق  مع  وترفق  المدنية  المحكمة  من  وتكون مصدقة  ختم  مع  الترجمة  هي 

الصورة اذا كانت مكتوبة بلغة اجنبية.

ما يجب ان افعل اذا اردت الزواج؟
او  المدنية  بالطـريقة  ايطــاليا،  في  الزواج  يستـــطيعون  االجــانب  الموطــنون 

الدينية، حسب الديانات المتبعة في الدولة. 
في حال االجنبي المقيم في ايطاليا مثل االيطاليين، االحتفال بالزواج يجب ان يكون 

مسبوق باالعالن، يطلب من مكتب الحاالت المدنية في بلدية االقامة.
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ما هي الوثائق املطلوبة؟
•  االقامه أو تصريح الحضور ) عندما اليكون اجباري تصريح الحضور يكفي رؤيه 

الصفحه في جواز السفر الموجود عليها ختم الدخول من قبل شرطه الحدود(؛
مكتب  من  مصدق  القنصل  توقيع  ايطاليا-  في  السفارة  من  صادرة  خلو،  شهادة   •
الحكومة المحلي "البريفيتورا"- او من السلطات المختصة في بلد االصل – مصدقة 

من السفارة االيطالية في الخارج.
بلدية  من  صادرة  االقامة  مكان  على  تحتوي  الوثيقة  المقيم،  االجنبي  حال  في   •

االقامة.
جواز السفر هو وثيقة تعريف شخصية  •

االصـــل مترجــمة ومصـــدقة عندما  بــلد  الصـــادرة في  الوالدة  شـــهادة   •
تكون شهادة الخلو تحتوي على معلومات الوالدة، االبوة واالمومة.

الضـــروري حضـــور  مــن  القســـــم  لحظــــــة  في  تنــــــــــــــــــــــويه: 
شـــــاهدين بالغين مع بطـــــاقات تعـــريف صالحة )اذا كانوا اجانب يجب ان 

يملكوا اذن االقامة(.
في حال االجنبي المقيم في ايطاليا، الوثائق المتعلقة بالسكن تصدرها البلدية التي 

يسكن بها. 
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مكـــاتب خــدمات اخــرى للبلديــــة 

ماهي اخلدمات االجتماعية وما هي الفائدة منها؟
في كل بلدية يوجد مكتب الخدمات االجتماعية. يستطيع كل المقيمون االيطاليون 
واالجانب الذهاب الى هذا المكتب. المساعدون االجتماعيون يساعدون االشخاص الذين 

عندهم صعوبات ومشاكل خالل الوصول او االندماج في ايطاليا ويعطوا معلومات عن:
مساعدة منزلية لكبار السن، القاصرين، والمعاقين  •

مساعدة اقتصادية للفرد والعائلة  •
مساعدة للسكن  •

ادخال القاصرين في هيئات سكنية  •
تبني وطني ودولي   •

اذن خاص لوقوف السيارات للمعاقين  •
اسعار تشجيعية للمواصالت  •

اذن دخول الى المطاعم الشعبية و\ او استقبال ليلي، الخ.  •

ما هي اخلدمات الرتبوية؟
في كل بلدية يوجد مكتب الخدمات التربوية ويعطي معلومات عن الخدمات التالية:

خدمة الطعام في المدرسة )المينســا(  •
مراكز ترفيهية صيفية، شتوية وفي المدارس  •

وثيقة دوام في روضة االطفال او مدرسة الطفولة البلدية  •
التسجيل في روضة االطفال  •

التسجيل في مدرسة الطفولة، الخ  •

ما هي اخلدمات الثقافية، الريا�سية، والوقت احلر؟
في كل بلدية يوجد مكتب الخدمات الثقافية، الرياضية، والوقت الحر والذي يهتم بالقيام، تنظيم 

وتحقيق النشاطات الثقافية والرياضية في المنطقة. ويعطي المعلومات عن الخدمات التالية:
المراكز الرياضية في المنطقة  •

مراكز ترفيهية صيفية  •
التسجيل في قائمة الجمعيات الثقافية وارياضية، الخ  •
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�سمان ال�سكن

السكن  على  الحصول  يمكن   . سكن  ضمانات  الى  يحتاج  ايطاليا  في  االجنبي  القامة 
بواسطة الضيافـة من اي شخص او االيجار او شـــــــراء بيت. وفي حاالت الصعوبات 

والمشاكل تستطيع ان تستفيد من مراكز الضيافة .

انا �سيف عنــد اقارب / ا�سدقاء هل عندي التزامات؟
ليس انت ، أي شخص وبأي صفة، يوفر ســكنًا او يستضيف اجنبيًا في بيته، يجب عليه 

ابالغ الشرطة )بالغ السماح بالسكن واستعمال البيت والبالغ ( في الحاالت التالية:
ايجار او اعطاء مسكنًا او قسمًا منه؛  •

ترك ملكية مسكن، مع معلومات كاملة عن المستفرغ او البائع؛  •
ترك حتى جزئيًا، بهدف السكن، مسكنًا موجود في ايطاليا  •

هل االلزام لكل املواطنني واملوؤ�س�سات؟
نعم، باستثناء المجمع المقدس والهيئات الدبلوماسية، واي مواطن او جمعية، خاصة او 

عامة، يجب ان تبلغ الشرطة، حتى لو كان االجانب المستضافين اقارب.

ما هي طريقة البالغ؟
ايضــًا  ســـاعة،   48 خــالل  مكــتوب  بشــكل  يكــون  ان  يجــب  البــــــالغ 
البالغ  المحلية.  المختصة  الشرطة  الى  االستالم  وصل  مع  مســجلة  برســالة 
يحتــــــوي باالضافة الى المعلومات الشخصية عن المبلغ، المعلومات عن االجنبي 
التعريف،  السفر او هوية  الموجودة في جواز  المعلومات  الذين من غير جنسية،  او 
وتتضمن على موقع وجود السكن المستلم او الذي سيسكن به الشخص، وما هي صفة 

السكن الذي تم البالغ عنه.
تنــــــــــــــــويه: من اليقوم بالبالغ يتعرض الى العقوبة )دفع مخالفة(

ملن ار�سلها؟
الى مركز الشرطة الرئيسي في المنطقة؛  •

الى مركز الشرطة او الى البلدية في البلديات االخرى التي ليست مركز المنطقة.  •

ما هي املعلومات املطلوبة يف البالغ؟
مكان  العائلة،  اسم  )االسم،  السكن  يعطي  الذي  الشخص  عن  الشخصية  المعلومات   •
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وتاريخ الوالدة، واالقامة(؛
وتاريخ  مكان  العائلة،  اسم  )االسم،  المستضاف  االجنبي  عن  الشخصية  المعلومات   •
صدور  ومكان  تاريخ  البطاقة،  رقم  التعريف،  بطاقة  نوع  واالقامة،  الوالدة، 

البطاقة(؛
العنوان الصحيح للسكن الذي سيتضيف االجانب؛  •

بالغ  ببساطة  او  غيره؛  او  بملكية  مجانًا،  ايجار،  مثاًل،  للسكن،  البيت  ترك  سبب   •
الضيافة بدون أي مكاسب.

حتــــــــــــــــذير: القانون 94/2009  قرر أي شخص يعطي سكنآ – مقابل مبلغ 
من المال – أو يتخل عن سكن الجنبي من غير اقامه أو اقامه منتهيه الصالحيه وغير 
مجدده، يعاقب بالسجن من ست شهور الى ثالث سنوات. اذا كانت العقوبه نهائيه يتم 

االستيالء على البيت اال اذا كان صاحب البيت ليس معنيا بهذه الجريمه. 

 ا�ستئجـــــــــــــار بيت

ماذا افعل ال�ستئجــــــار بيت؟
بيتًا  يؤجر  العقد من  وبهذا  ايجـــــار(.  )عقـــــــــد  توقع عقد سكن  ان  يجب 
أي صاحب البيت يتركه الخرين الستعمال السكن لوقت محدد بدفع مبلغ من المال. 
ويقوم المستأجر بدفع االيجار ويكون عادة شهريًا. تتم مراجعة االيجار كل سنة على 
اساس نسبة التضخم باشارة من "االستات" )هيئة االحصائات العامة( يمكن ان يرتفع 

الى نسبة %75 من تلك االشارة.

ما هي الكفـــــــــالة املقدمة؟ 
 الكـــفالة هي مبــلغ يدفعــه المســـتأجر الى صـــاحب البيت ضــــــد اي تلف 
قـــد يتعــرض له البيت. الكــفالة اليجــب ان تتــجاوز المبــلغ الذي يعــادل 
ايجار 3 اشــهر. اذا كــان البيت ســليمًا فان المبــلغ سيعاد بالكامل بعد انتهاء عقد 

االيجار، باالضافة الى الفوائد القانونية خالل هذه الفترة. 

ما هــــــــو �سـكل عقد االيجار؟
القانون يجبر ان تكون عقود االيجار موقعة وبشكل مكتوب وان تناسب فئات محددة.

عقد االيجار يقرر:
كم سيدفع المستأجر الى صاحب البيت شهرياً؛  •
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كم هي المدة التي سيبقى فيها المستأجر؛  •
في أي يوم من الشهر سيدفع االيجار، وما هي الطريقة والمكان.  •
الفئتين الرئيستين من العقود موجودة في القانون 431/98 هي:

العقـــد الحر، ويتبع سوق االيجارات ويعتمد على العرض والطلب. مدته 4 سنوات   •
قابلة للتجديد 4 سنوات اخرى بنفس الشروط، في حال نقص الفض بستة اشهر 
تسبق انتهاء العقد . ويمكن انهاء العقد بانتهاء اول 4 سنوات ، في هذه الحالة بسبب 

حاجات شخصية او حاجات االقارب الى الدرجة الثانية، او بسبب اعمال صيانة.
والمستأجرين  المالكين  نقابات  بين  االتفاق  عن  ناتج  هو  عليه  المتفق  العقد   •
وباالشتراك مع البلديات. المدة هي 3 سنوات باالضافة الى سنتين. باستخدام هذا 
النوع من العقود يستفيد صاحب البيت والمستأجر من خصم على الضرائب يساوي 

ال %30 من ضريبة التسجيل و حذف ضريبة السكن من البلدية.
 

هل ت�سجيل العقد اجبـــــــــــــــاري؟
نعم، حسب القانون خالل 30 يومًا من التوقيع، عقد االيجار يجب ان يسجل في مكتب 
وكلفة  االيجار.  مبلغ  من  سنويُا  بالمئة   2 ال  تساوي  التسجيل  ضريبة  التسجيل. 
التسجيل كل سنة.  المستأجر والمالك. يجب تجديد  بالنصف بين  التسجيل تقسم 
االيجارات لسنوات متعددة فيمكن دفع ضريبة التسجيل مرة واحدة للسنوات التالية 

ايضًا. في هذه الحالة يستفيد من خصم عن مصاريف التسجيل.
بالعقد المسجل يمكن االشتراك بمسابقات البلدية للحصول على مبلغ للمساعدة في 

دفع االيجار لالقل حظًا اقتصاديًا حسب الدخل وكم يأخذ االيجار من الدخل.
تنـــــــــــــــــويه: اذا لم يكن العقد مسجـــاًل فهو غير صالح الثبات سكن مناسب 

عند تجديد اذن االقامة. 

�ســــــــــــــراء بيت

هل ا�ستطيع �سراء �سقــة؟
اذن االقامة  او  اقامـــة لعمل او الســـباب عائلية،  اذن  يســــتطيع االجــانب مع 
شــــروط  بنفــــس  مســـكن  شـــــراء  طويله.  لمده  لمقيمين  االوروبي 

المواطـــنين االيطاليين.
االخرين يمكنهم شراء بيت فقط اذا كان هناك اتفاق بين بلد االصل وايطاليا.

في حال شراء البيت االول هناك تسهيالت على الضرائب )ضريبة التسجيل ، التخزين، 
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والضريبة االضافية(

ما هي الوثائق التي يجب توقيعها ل�سـراء البيت؟
اتفاق مبدأي، وبه يتم ايقاف المبلغ المتفق عليه والتوقيع على اقتراح للشراء غير   •

قابل للتغيير، ويتم بدفع جــــزئًا من المبلغ الكامـــــل؛ 
وعــد البيع ، عقد مبدأي تلتزم فيه الجهات الموقعة )بعقد البيع والشـراء( ويقرر   •
المبدأي  العقد  العقد مباشـــــرة عند توقيع  اذا لم يكن ممكنًا توقيع   ، التاريخ 

يصبح ساري المفعولية ، ولكنه غير اجباري دفع مبلغًا مقدمًا من سعر البيت.
عقد البيع الشراء هو وثيقة رسمية ، وتتضمن انتقال الملكية ، يتم التوقيع امام   •

محرر العقود ، وبحضور البائع والمشـتري ، ويكون بصفة عامـــــة.

ما هـــــو القــر�س؟
اذا لم تكن تملك المبلغ الكامل لشراء البيت تستطيع ان تطلب قرضًا من البنك وترده 
عن طريق االقساط. حتى يعطي البنك القرض يطلب بعض الضمانات ويقوم برهن 
البيت. اذا كان الراتب الشهري اليكفي لدفع القسط الشهري ، يطلب البنك ضمانًا من 
شخص اخر او من هيئة تضمن شخصيًا بامالكها لدفع دينك. الرهن طريقة تسمح 
لضمان  وبيعه  البيت  بامتالك  للقرض،  الشهرية  االقساط  دفع  عدم  حال  في  للبنك 

االموال المدفوعة مسبقًا.
في حال شراء البيت االول فهناك قرض مسهل ويسمح بدفع فوائد منخفضة بالمقارنة 

مع تلك التي تطبقها البنوك بشكل عام.
تنبيــــــــــــــــه: اذا كنت تفكر بطلب قرض، فعليك ان تتأكد مع البنك امتالكك 

للشروط الالزمة للقرض الذي تحتاجه قبل ان تقوم باقتراح لشراء البيت.
 

ما هي ال�سـروط التي يطلبها البنك العطائي القر�س؟
للحصول على قرض البنك يطلب بعض الضمانات:

تصريح الدخــــــــــــل،  •
تحويل راتبك الى حســـــــاب بنكي )في بعض الحاالت غير ضروري(،  •

ضمانة شخصية او ملكية.  •

ماذا يجب ان يكون مكتوبًا يف العقد لطلب قر�ســــــــــًا؟
الشروط الرئيسية المكتوبة في العقد:

طالب  سن  مراعاة  وايضًا  سنة(؛   30 الى   5 من   ( المبلغ  العادة  المدة  هي  كم   •
القرض؛

sezione soggiorno.indd   110 9/24/2009   7:08:41 PM



111 الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج

ما هي الفائدة التي ستطبق ) السقف االعلى للفائدة محدد بالقانون، مع منع تطبيق   •
فوائد الربى؛ الفوائد تقرر بنهايات زمنية محددة )شهرية، فصلية، الخ( وبالرجوع 
الى االشارات المنشورة في الجرائد )مثل اشارة يورو بور، يوريس( باالضافة الى 

مبلغ اخر مطبق من البنك ويختلف من بنك الى اخر، ويسمى "سبريد"؛ 
ما هو القسط الذي سيدفع وما هي خطة الدفع )الفترات الزمنية التي ستدفع بها   •

االقساط(؛ يجب ان يكون القسط متناسبًا مع دخل صاحب القرض؛
الى كم تصل العقوبة النهاء القرض مبكرًا.   •

من يقوم بتحـــــرير العقود املتعلقة بالقر�س والبيت؟
عقد البيع والشراء للبيت وعقد اصدار القرض يجب ان يحررهما ويسجلهما محرر 

العقود.

اال�ســـــكان العام واجلمعيلت ال�سكنية

 ما هــــواال�ســــــــــــكان العـــام؟
هي بيوت تم انشائها بمساهمة حكومية فهي اذن مملوكة لهيئات ، هدفها السكن..

. من ي�ستطيع اال�ستفادة من اال�سكان العام؟
مواطنون ايطاليون أو مواطنون اجانب يملكون اذن اقامه لمده سنتين على االقل ويمارسون 
عمل تابع او مستقل او اذن اقام اوروبي لمقيمين لمده طويله، يستطيع االستفاد ايضا من 

االسكان الشعبي الالجئين أو الذين بحاجه الى حمايه.
القانون  من   11 )البند  الشعبيه  المساكن  حجم  لزياده  الترتيبات  تنبيــــــــــــــــه: 
133/2008( يتوقع مشاريع لزياده العرض السكني الموجه كاول سكن لطبقات معينه 
"اشخاص ظعيفين"، وبين هؤالء يوضع ايضا المهاجرون القانونيين ودخلهم المالي منخفض، 
بشرط ان يكونوا مقيمين على االراضي االيطاليه منذ 10 سنوات على االقل اي خمس سنوات 

على االقل على اراضي المحافظه.
وايضا لالستفاده من الخزنه الوطنيه للمساعده على االستفاده من بيوت االيجار، بين الشروط 
الدنيه لالستفاده من المعونه الماليه التكميليه يجب على المهاجرين ان يكون بحوزتهم وثيق 

سكنيه تاريخيه ل10 سنوات على االقل في ايطاليا أو 5 سنوات في المحافظه.

كيف ميكن الدخــــــــــول اىل اال�سكان العام؟
الذين يريدون بيتًا شعبيًا يجب ان يقدموا طلبًا الى البلدية التي تسكن فيها على نموذج موجود 
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لدى البلدية عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار استالم. يتم تسليم البيوت حسب الئحة عامة. 
للمعلومات عليك الذهاب الى مكتب العالقات مع الجمهور .

ما هي اجلمعيــة ال�سكنيــــــــة التعاونية؟
الجمعية السكنية هي هيئة هدفها بناء او شراء المساكن لالعضاء المشاركين..يجب ان 

تتوفر عدة شروط في االعضاء 
بعض الشروط ) االقامة في البلدية، دخل مالي قليل، ان ال يكون صاحب امالك اخرى، الخ(.

بشكل عام بيوت الجمعيات لها تسهيالت الن الجمعيات تستفيد من التسهيالت. 

. هل ا�ستطيع اال�سرتاك يف جمعية �سكنيـــــــــة؟
نعم، المواطنون االجانب يستطيعون االشتراك في الجمعيات السكنية. 

ماهي ال�سرائب وامل�ساريف التي �ساأواجهها عندما اأ�سرتي بيتًا؟
ضريبة التسجيل )بشروط تسهيلية لشراء البيت االول(؛  •

اذا اشتريت عقارًا او بيتًا من شركة فيجب اضافة الضريبة االضافية )ايفا(؛  •
ضريبة الرهن؛  •
ضريبة المكتب؛  •

مصاريف محرر العقود المتعلقة بالعقدين البيع والشراء والقرض.  •

ما هي امل�ساريف التي �ستواجهني، ك�ساحب بيت او م�ستاأجر ؟
يجب ان تدفع الفواتير المتعلقة ب )الغاز، الكهرباء، الماء، التدفئة، والهاتف اذا كان 
موسمية.  او  شهرية  هي  الفواتير  موجودة(  كانت  اذا  البناية  ومصاريف  موجودًا، 

الضريبة على المخلفات )الزبالة( تدفع مرة واحدة في السنة.

 مراكــــــــــــــز ال�سيافــــــة

ما هي مراكز ال�سيافة؟
هي اماكن تضمن العديد من الخدمات االجتماعية والمساعدة وتوفر السكن المؤقت 
الذاتية  االستقاللية  مساعدة  منها  الهدف  بصعوبات  نفسهم  يجدون  الذين  لالجانب 

واالنخراط االجتماعي في اقصر وقت ممكن.
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هل ا�ستطيع دخول مراكز ال�سيافة؟
فقط اذا كنت اجنبيًا ومعك اذن اقامة طويلة المدة، أي للعمل او السباب عائلية، او 

انتظار عمل وال تستطيع ان تجد السكن لوحدك.

من لي�س له احلق بدخول مراكز ال�سيافة؟
االجانب بدون اذن اقامة أي غير قانونيين، باستثناء حاالت طوارىء ) يقررها رئيس   •

البلدية(
االجانب مع اذن اقامة السباب سياحية، دراسة، اعمال، عالج طبي او أي نوع اخر   •

لفترة قصيرة.

هل ال�سكن يف مراكز ال�سيافة جماين؟
ممكن ان يكون مجانيًا او مشروط بدفع ايجار.

هل هناك واجبات عندما اكون �سيفًا يف مركز ال�سيافة؟
نعم، يجب احترام نظام المركز.

sezione soggiorno.indd   113 9/24/2009   7:08:41 PM



sezione soggiorno.indd   114 9/24/2009   7:08:41 PM



ال�سحةال�سحة

sezione soggiorno.indd   115 9/24/2009   7:08:41 PM



sezione soggiorno.indd   116 9/24/2009   7:08:41 PM



117 الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج

 الت�سجيل في النظام ال�سحي الوطني

النظام الصحي الوطني )س. س. ن( هو عبارة عن مجموعة الهيئات والخدمات التي 
تضمن حماية الصحة لكل المواطنين االيطاليين واالجانب.

من  باالستفادة  الحق  له  اقامة  وباذن  ايطاليا  في  قانونيًا  المقيم  االجنبي  المواطن 
النظام الصحي الوطني، بالتساوي مع المواطنين االيطاليين. يستفيد ايضًا من الخدمات 

الصحية كل افراد العائلة تحت المسؤولية المقيمين بشكل قانوني.

اين يتم الت�سجيــــــل؟
التسجيل يتم في المؤسسة الصحية المحلية )ا.س.ل( في المنطقة التي تقيم فيها او 

)اذا لم تكن مقيمًا( يجب مراعاة العنوان الموجود على اذن االقامة.

ماهي املوؤ�س�سة ال�سحية املحلية )ا.�س.ل(؟
المختبرات،  المستشفيات،  من  مجموعة  هي  )ا.س.ل(  المحلية  الصحية  المؤسسة 
العيادات والمكاتب في منطقة ما )مثاًل القضاء(، يهتم بصحة السكان. لدى المؤسسة 

الصحية المحلية )ا.س.ل( يطلب التسجيل واختيار طبيب العائلة.

 هل ا�ستطيع الت�سجيل يف النظام ال�سحي الوطني؟
التسجيل في النظام الصحي الوطني اجباري لالجانب الذين يملكون:

اذن اقامة اوروبي لمقيمين لمده طويله؛  •
اذن اقامة السباب العمل التابع؛  •

اذن اقامة السباب العمل المستقل؛  •
اذن اقامة السباب التسجيل في مكتب العاطلين عن العمل؛  •

اذن اقامة السباب عائلية؛  •
اذن اقامة السباب اللجوء السياسي؛  •
اذن اقامة السباب اللجوء االنساني؛  •

اذن اقامة السباب انتظار التبني؛  •
اذن اقامة السباب الوالية على القاصرين؛  •

اذن اقامة السباب التجنس.  •

تجديد  ينتظرون  الذين  االجانب  مسجلين  يكونوا  لم  اذا  او  التسجيل  حق  اليفقد 
االقامة. 

الحق ايضًا يمتد الى افراد العائلة تحت الوصاية.
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تنــــــــــــــــويه: االجانب الذين يدخلون الى ايطاليا للعالج اليستطيعون التسجيل في 
النظام الصحي الوطني ويجب ان يدفعوا شخصيًا المصاريف المتعلقة بالعالج؛

االجانب الالجئين السياسيين او من غير جنسية هم وازواجهم، متساوين مع المواطنين 
االيطاليين اذا كان معهم اذن اقامة صالح بسبب اللجوء السياسي.

من  محفوظ  حقهم  الوطني  الصحي  النظام  في  المسجلين  القاصرين  االجانب  ابناء 
لحظة والدتهم، نفس حق المسجلين.

متى ال ميكن الت�سجيل يف النظام ال�سحي الوطني؟
اليمكن التسجيل في حال استحالة تجديد اذن االقامة او الطرد من ايطاليا اال اذا تم 

تقديم اثبات االستئناف.

ما هي الوثائق الالزمةللت�سجيل يف النظام ال�سحي الوطني؟
اذن  تقديم  فيمكن  التجديد،  مرحله  في  االقامه  اذن  كان  اذا  صالح؛  اقامة  اذن   •
االقامه المنتهي صالحيته مع وصل التجديد )الصادر من مركز الشرطه او مكتب 

البريد(.
وثيقة اقامة ) او تصريح لسكن فعلي مثل المكتوب في االقامة(؛  •

الرقم المالي؛  •
تصريح تعهد في البالغ عن التغييرات في االحوال الشخصية.   •

 باالضافة الى:
العاطلين عن العمل المسجلين في مكتب التوظيف بتقديم التصريح الذاتي؛  •

او  العائلية  الحالة  وثيقة  يقدموا  ان  يجب  ايطاليين  مواطنين  مع  المتزوجين   •
التصريح الذاتي؛

القاصرين بالوكالة او بانتظار التبني يجب ان يقدموا وثيقة محكمة القاصرين   •
تثبت انتظار التبني او الوكالة.

كم هي �سالحيةالت�سجيل يف النظام ال�سحي الوطني؟
الصالحية هي لوقت غير محدد وهي نفس صالحية اذن او اذن اقامة اوروبي لمقيمين 

لمده طويله.
 

متى ينتهي الت�سجيل يف النظام ال�سحي الوطني؟ 
 ينتهي التسجيل في النظام الصحي الوطني:

االقامة  اذن  او  التجديد  وصل  تقديم  تم  اذا  اال  االقامة  اذن  صالحية  انتهت  اذا   •
مجددًا؛
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اذا تم سحب او الغاء اذن االقامة اال اذا ثبت االستئناف؛  •
في حال الطرد؛  •

الصحي  النظام  في  االجنبي  تسجيل  في  تسهم  التي  الشروط  احدى  تنقص  عندما   •
الوطني )مثل: انتهاء عيش افراد العائلة تحت الوصاية، تغيير اذن االقامة الى اذن 
اقامة ال يسمح بالتسجيل، انتهاء العمل او التسجيل في الئحة العاطلين عن العمل و 

ال يوجد معهم اذن اقامة التجعل التسجيل اجباريًا(.

ماهي الوثائق واخلدمات االجتماعية – ال�سحية التي ي�ستفيد منه امل�سجلون يف
 النظام ال�سحي الوطني؟ 

بطاقة صحية؛  •
اختيار طبيب العئلة و طبيب االطفال؛  •

فحوص طبية في العيادات او فحوص طبية مختصة؛  •
فحوص طبية في البيت؛  •

العالج في المستشفى؛  •
التطعيم؛  •

فحص دم، تصوير اشعة، الخ؛  •
كتابة وصفات طبية؛  •

كتابة وثائق طبية قانونية؛  •
المساعدة في الشفاء ، اجهزة، الخ.  •

البطاقة ال�سحية

ما هي البطاقة ال�سحية؟
النظام  التسجيل في  التي تثبت  المحلية  الوثيقة الصادرة عن المؤسسة الصحية  هي 
الوطني وهي اساسية لالستفادة من الخدمات الصحية وعليها مكتوب االسم  الصحي 

الكامل للشخص واسم طبيب العائلة
ماذا افعل يف حال �سياع البطاقة ال�سحية؟

يجب البالغ عن الضياع الى السلطات المختصة وطلب بدل الضائع من )ا.س.ل(
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خدمات النظام ال�سحي الوطني

ما هو طبيب العائلة ؟
هو الطبيب الذي يعالج االمراض العامة:

فحص المرضى في عيادته او في بيت المريض عندما تكون الظروف الصحية ال   •
تسمح بالخروج من البيت؛

كتابة العالج والفحوص االختصاصية؛  •
يقترح العالج في المستشفى اذا كان ضروريًا؛  •

يصدر وثائق الطبية الالزمة.  •

من هو طبيب االطفال العائلي؟
هو الطبيب الذي يتابع االطفال، يفحصهم بشكل مستمر، ويراقب النمو، يكتب العالج، 
الفحص والزيارات االختصاصية، يقترح العالج في المستشفى اذا لزم ويصدر الوثائق 

كيف ميكن اختيار طبيب العائلة و االطفال؟
العائلة  طــبيب  اخــتيار  يســتطيع  الوطــني  الصــحي  النظام  في  المســجل 

واالطفــال من صـــفر الى 14 ســـنة الذين لهم الحــق المجاني للطبيب.
اسم  الصحية،  البطاقة  الذي يصدر  المكتب  في  االطباء  قائمة  الى  تنظر  ان  تستطيع 

طبيب العائلة يجب ان يكتب على البطاقة الصحية.

هل الوثائق التي ي�سدرها طبيب العائلة و االطفال جمانية؟ 
يكون مجاني :

وثيقة غياب الوالد عن العمل في حال مرض االبن؛  •
وثيقة الممارسة الرياضية في المدرسة؛  •

وثيقة المرض او االصابة او عدم قدرة مؤقتة.  •
 ليس مجانيًا:

وثيقة ممارسة الرياضة المختصة؛  •
وثيقة الستعمال التأمين؛  •

وثيقة لطلب االعاقة.  •

هل ا�ستطيع الغاء او تغيري طبيب العائلة يف اأي حلظة؟
نعم بتعبئة نموذج مخصص في نفس اللحظة يجب ان تختار طبيب جديد.
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كيف يتم عمل الفحو�س االخت�سا�سية؟
لعمل فحص اختصاصي يجب ان ان يكون هناك طلب من طبيب العائلة. بطلب الطبيب 
العائلي و البطاقة الصحية و الذهاب الى مكتب الحجز في المؤسسة الصحية لحجز 

الفحص. الفحص يمكن ان يتم في احد العيادات الخاصة المسرح لها.
هل الفح�س الطبي املخت�س جماين؟

للفحص االختصاصي وفحص المختبر وشراء الدواء يدفع قسمًا من المبلغ مقررًا من 
الحكومة التذكرة )التكت(.

)التكت( للدواء ال يدفع:
الذين  او   3\2 من  اعلى  بنسبة  المدنيين  والمعاقين   100% المدنيين  المعاقين   •

يحتاجون الى مرافقة والعميان والصم؛
ضحايا االرهاب والجريمة المنظمة؛  •

المرضى الذين يخضعون الى عالج مؤلم؛  •
الذين معهم تقاعد الشيخوخة؛  •

الذين معهم الحد االدنى للتقاعد واكثر من 60 سنة.   •
للفحوص االختصاصية يعفى من التكت:

الذين معهم تقاعد الشيخوخة وعائلتهم التي تحت وصايتهم؛  •
العاطلين عن العمل، الذين معهم الحد االدنى للتقاعد واكثر من 60 سنة؛   •

المعاقين المدنيين بنسبة اعلى من 2\3 او الذين يحتاجون الى مرافقة؛  •
شروط  او  امراض  بسبب  المعفيين  المواطنين  فئات  وكل  العمل  في  المصابون   •

خاصة بقانون خاص.
 بعض الخدمات الطبية ال تحتاج الى الدفع حتى ولو لم يكن المواطن مشمواًل في 

الفئات اعاله 
فحص البحث عن السرطان ) التصوير االشعاعي للصدر(؛  •

الفحوص التي تخدم االمومة مثل الدم واالشعة الخ؛  •
الفحوص التي تخدم التبرع بالدم، االعضاء والخاليا، التطعيم غير االجباري حتى   •

سن 14 سنة.

كيف اح�سل على العفو؟
او  المختص  الطبيب  بوثيقة  مرفقة  المحلية  الصحية  المؤسسة  الى  طلب  بتقديم 
المستشفى، والبطاقة الصحية والرقم المالي. المؤسسة الصحية المحلية تصدر بطاقة 

تعطي الحق على الدواء حتى 6 حقن التي يحتاجها المرض
تنبيــــــــــــــــه: القرارات حول العفو يمكن ان تتغير. لمزيد من المعلومات عن نظام 
العفو الحالية وعن الوثائق التي يجب تقديمها، يمكن الرجوع الى طبيب االسرة او 
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الى طبيب االطفال. 
 

ما هي خدمات الطوارىء؟
الذهاب  في حال الخطر )حوادث، اصابات و أي وضع فيه خطر على الحياة( ممكن 
الى الطوارىء في المستشفى او يطلب الطبيب باالتصال بالرقم المجاني 118 والذي 

يعمل 24 \24 ساعة
هل العالج يف امل�ست�سفى جماين؟

العالج في المستشفى مجاني لجميع المسجلين في النظام الصحي الوطني.
قانون الموازنه لعام 2006 قرر اعتبارا من 1 /1/2007 بدفع مبلغ على خدمات 

الطوارىء التي تعتبر مستعجله )"الرمز االبيض"(.

ما هي الرقابة الطبية؟
هي خدمة مجانية بالكامل، ويمكن االتصال بها في حاالت الخطر باي ساعة في اليوم 

وهي توفر المساعدة الطبية الفورية في البيت.

هل امل�ساعدة التمري�سية هي �سمن النظام ال�سحي الوطني؟
حاليًا هذه الخدمة غير مشمولة. ولكن في حاالت الحاجة يمكن توفيرها في البيت، 

باشارة من الخدمات االجتماعية للبلدية الى السلطات الصحية.

هل ميكن للرقابة ال�سحية او العالج ان يكونوا اجباري؟
 ال، فقط في بعض الحاالت المقررة من القانون)عالج صحي اجباري( دائمًا باحترام 

الشخص وحقوقه المدنية.
هذه الحاالت مقررة من رئيس البلدية، باشارة من طبيب وموقعة من طبيب في هيئة 

صحية رسمية.
بعد 48 ساعة من المأوى يجب ابالغ قاضي الحماية المختص. 

هل من املمكن رف�س العالج ال�سحي االجباري؟ 

من يتعرض الى العالج االجباري يستطيع ان يقدم استئنافًا الى المحكمة ضد العالج 
االجباري الموافق عليه من القاضي.

ماذا لو ان هذا العالج يحدث ملواطن اجنبي او بدون جن�سية؟
القرار يجب ان يتم ابالغه الى وزارة الداخلية والى سفارة البلد االصلي. البالغ يتم 
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عن طريق مدير المكتب الحكومي المحلي )البريفيتو(

ماهي العيادات العائلية؟
للمرأة،  والنفسية  الجسدية  الصحة  تحمي  محلية  صحية   – اجتماعية  خدمات  هي 
والطفل، والعائلة. كل الخدمات العيادية هي مجانية ويمكن االستفادة منها بموعد. 

يستفيد من الخدمة االجانب ايضًا.
في العيادات العائلية يعمل مختصون في علم النفس واالجتماع: علماء نفس، مساعدون 
ممرضين،  مولدات،  و  اطفال،  اطباء  صحية:  بمهمات  ثقافيون،  وسطاء  اجتماعيون، 

مساعدين صحين.
يمكن الذهاب الى العيادة العائلية للخدمات التالية:

نصائح و فحص لمنع الحمل؛  •
المتابعة خالل الحمل؛  •

دورات تحضير للوالدة؛  •
وثائق و نصائح وفحص لالجهاض الطوعي؛  •

متابعة من طبيب النساء؛  •
الوقاية من سرطانات النساء؛  •

نصائح ومساعدة في سن اليأس؛  •
مساعدة طبية لالطفال؛  •

التطعيم االجباري و )المنصوح به(؛  •
نصائح لحل المشاكل االجتماعية والنفسية.  •

اين يوجد عنوان العيادة العائلية؟
في دليل التلفون، في خانة "المؤسسة الصحية المحلية" لتلك العامة، وفي "العيادات" 

لتلك الخاصة

هل توجد خــدمات �سحية – اجتماعية حملية اخرى؟
نعم، الوحدة المحلية للشفاء "اوتر" ومراكز الصحة العقلية "تشيم"

متى وما هي التطعيمات االجبارية؟
لالطفال في ايطاليا اجباري التطعيم ضد شلل االطفال ، التهاب القصبات، التهاب الكبد 
)بي(. اما التي ينصح بها ولكنها غير اجبارية كالحصبة، السعال الديكي، والحمرة 

للبنات فقط. اما للبالغين ضد التهاب الكبد )بي( وضد االلتهابات العضلية.
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هل التطعيم االجباري جماين؟
نعم

اين ميكن ان يطلبوا وثيقة التطعيم؟
عند التسجيل في المدرسة االبتدائية؛  •

عند التسجيل في مدرسة االمومة؛  •
عند التسجيل في روضة االطفال؛  •

عند التسجيل في المخيمات الصيفية، ولممارسة رياضة مهنية، الخ.  •

من ي�ستطيع ت�سجيل نف�سه تلقائيًا يف النظام ال�سحي الوطني؟
االمراض،  ضد  الوقاية  عليهم  يجب  بالتسجيل،  ملزمين  الغير  االجانب  المواطنين 

واالصابات واالمومة. بامكانهم التسجيل
عن طريق وثيقة تأمين لدى وكالة تأمين ايطالية او اجنبية، صالحة في ايطاليا؛  •
عن طريق التسجيل تلقائيًا في النظام الصحي الوطني بدفع قسط قليل يتناسب مع الدخل.  •

لهم حق التسجيل تلقائيًا )بدفع مبلغًا من المال سنوي( 
الطالب؛  •

اشخاص تنطبق عليهم شروط اتفاق ستراسبورغ ل 24\11\1969 )معدل بقانون   •
18\5\1973 رقم 304(؛

رجال دين؛  •
مالكو اذن اقامة اختيارية وال يعملون؛  •

اجانب موجودون في ايطاليا ويعملون في السفارات؛  •
التسجيل  في  الحق  لهم  وليس  باالستثناء  وجودهم  يمكن  اخرون  اشخاص   •

االجباري. 

ما هي الوثائق الالزمة للت�سجيل التلقائي يف النظام ال�سحي الوطني؟
اذن اقامة صالح؛ اذا كان اذن االقامه في مرحلة التجديد، يمكن تقديم اذن االقامه   •
المنهي مدته مع وصل طلب التجديد )صادر عن مركز الشرطه او مكتب البريد(. 

وثيقة مكان االقامة )او تصريح للسكن الفعلي كما هو في اذن االقامة(؛  •
الرقم المالي؛  •
وصل الدفع.  •

 يجب ان يقدموا المزيد من الوثائق
الطالب )تصريح ذاتي للتسجيل في دورات الدراسة(؛  •

اجانب موجودون بالتساوي )نصريح لوضع الوجود بالتساوي(.  •
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ل يل حقــــــــــــوق اذا مل يكن معي اذن اقامــــــــــــــة؟
اقامة منتهية مدته من  باذن  أو  اقامة  اذن  امتالكهم  لعدم  القانونيين  لالجانب غير 
بعمل  والمصرح  الحكومية  المستشفيات  في  تأمين صحي  لهم  يومًا،   60 من  اكثر 
العيادات والطوارىء وبالمعالجة االساسية من المرض واالصابات ، واالدوية الوقائية 

النقاذ الصحــــة الفردية والجماعية، هذه االخيرة تضم:
العالج المتعلق بالحماية االجتماعية للحمل واالمومة؛  •

التطعيـم؛  •
العالج الذي ياخذ شكاًل دوليًا؛  •

الوقاية، والدراسة والعالج لالمراض المعدية؛  •
النشاطات التي هدفها حماية الصحة العقلية.  •

االجنبي الموجــــــــــــــود موؤقتــــــــــًا )�س.ت.ب(
 

المواطنين االجانب الموجودين مؤقتًا وغير قانونيين يتم اعطائهم رقم تعريف يسمى 
)اسه. تي. بي( صالح 6 شهور وقابل للتجديد.

االستفادة من الخدمات الصحية من طرف المواطن االجنبي غير القانوني الموجود في 
ايطاليا اليجب البالغ عنه الى الشرطة اال في الحاالت االجبارية من القانون.

 
هل ميكن اال�ستفادة من اخلدمات ال�سحية اذا مل يكن معي مال لدفع التذكرة )التكت(؟

اذا لم يملك االجنبي المال الكافي سيدفع مبلغًا رمزيا )مبلغ اشتراك(
يعفى من  ان  يمكن  الفقـــر(  قطعيًا )حاالت   ً ماال  الذي اليملك  االجنبي  المواطن 

المبلغ الرمزي )التكت(، على ان يوقع تصريح بالفقر صالح 6 اشهر.

اي من اخلدمات ال�سحية ميكن اال�ستفادة منها اذا مل يكن معي مال لدفع التذكرة )التكت(؟
كما هو مقرر للمواطنين االيطاليين االجنبي ايضًا الغير قانوني في ظروف الفقر 

يعفى من دفع التذكرة في الحاالت التالية:
خدمات صحية من الدرجة االولى؛  •

الطوارىء؛  •
الحمل؛  •

امراض معفية؛  •
اشخاص معفيين بسبب السن وامراض خطيرة مثل االعاقة.  •
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الحق و الواجب في التربية و التعليم

في ايطاليا توجد الحقوق والواجبات في التعليم والتأهيل يبدأ من سن 6 سنوات .
النظام الوطني للتعليم تمثله المدارس الحكومية والخاصة.

المدرســــــــة االجبارية تقسم الى قسمين : االول ويتكون من المدرسة االبتدائية 
، والمدرسة الثانوية من الدرجة االولى . القسم الثاني، يتألف من المدرسة الثانوية 

التعليمية والتأهيل المهني. كل اقسام الجزء الثاني تسمح بدخول الجامعة.

رو�سة االطفال او رو�سة الطفولة

يف اأي �سن ميكن ان ا�سجل اوالدي يف رو�سة االطفال؟
يمكن تسجيل االطفال بعد ان يكملوا ثالثة أشهر حتى سن 3 سنوات.

كم هي مدة الرو�سة؟
3 سنولت.

من هو الذي يدير الرو�سة؟
البلديات او الخاصين.

كيف ميكنني ت�سجيل اأبنائي برو�س اجلماعة؟
 يجب ان تقدم طلبًا في الوقت والمكان المناسب المقرر من البلدية. في الطلب تستطيع ان تذكر 
روضة اطفال اواكثر بالترتيب حسب تفضيلها، حسب منطقة السكن او العمل. يعطى الطلب 
نقاط وذلك حسب ظروف الوالدين العملية، ووجود اطفال اخرين على مسؤوليتك والظروف 
والمشاكل االجتماعية والصحية، اذن تقرر الئحة للمقبولين. لمزيد من المعلومات تستطيع ان 

تراجع البلديه التي تسكن فيها، بسب ان شروط الدخول تعتمد على قوانين كل بلديه. 

كم هي تكلفة الت�سجيل يف رو�سة االطفال؟
التكلفة في روضة االطفال التابعة للبلدية تختلف حسب الدخل؛ اما تكلفة الروضة 

الخاصة فهي حسب كل روضة.
ابتدائا من العام الدراسي 2007/2008 تم تجهيز خدمه مخصصه لالطفال الذين 
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الى مدرسة  الروضه تم ظمها  اقسام من  الربيع. وهي  أقسام  اعمارهم سنتين:  تبلغ 
االمومه الخاصه الموازيه وموجهه الى االطفال من 24 الى 36 شهرا، مرخص لها 

بالعمل. للدخول يجب مراجعة مدير المدرسه مباشره.

مدر�سة االمومة او مدر�سة الطفولة

يف اأي �سن ا�ستطيع ت�سجيل اطفايل يف مدر�سة االمومة؟
يمكن تسجيل االطفال من الذين يكملون 3 سنوات خالل ال 30 نيسان )ابريل( من 

السنة الدراسية المشار اليها.

كم هي مدة مدر�سة االمومة؟
3 سنوات.

من يدير مدر�سة االمومة؟
البلديات، الدولة والقطاع الخاص.

اأين ميكن ان ا�ســـــــــجل اوالدي يف مدر�سة الطفولة؟
في قسم الخدمات المدرسية في بلديتك للتسجيل في مدرسة االمومة البلدية؛ وفي الحاالت االخرى 
الى مكتب السكرتيرة في المدرسة التي تختارها. التسجيل في المدرسة الحكومية يتم حسب قائمة.

كم هي تكلفة الت�سجيل يف مدر�سة الطفــــــولة؟
تكلفة التسجيل في المدارس الحكومية تختلف حسب الدخل. ام التكلفة في المدارس 

الخاصة فتقررها المدرسة باستقاللية.

الق�سم االول

اأ( املدر�ســــــة اال�سا�سية )االبتدائية(

يف اأي �سن ا�ستطيع ت�سجيل اطفايل يف املدر�سة اال�سا�سية؟
6 سنوات.  في  واجباري  5 سنوات ونصف،  في  اختياري  التسجيل  االول،  الصف  في 
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)يستطيعون التسجيل االطفال الذين يكملون 6 سنوات خالل ال 30 نيسان )ابريل( 
من السنة الدراسية المشار اليها(.

تنبيــــــــــــــــه: القرار الذي يتعلق بتسجيل االطفال االختياري في سن ال 5 والنصف 
ويمكن ان يتغير في المستقبل. للمعلومات حول التغييرات يجب ان تراجع المدرسة 

التي اخترتها مباشرة.

كم هي مدة املدر�سة اال�سا�سية؟
5 سنوات.

اين اذهب ملزيد من املعلومات؟
الى ادارة المدرسة المختصة في المنطقة في المدرسة الحكومية، او الى بلدية السكن 

او المدرسة الخاصة. 

ب( املدر�ســــــــــــة الثانوية )الدرجــــة االوىل(

ما هي؟
هي مرحلة تعليمية تتبع المدرسة االساسية

ما هي مدته؟
3 سنوات.

اين اذهب ملزيد من املعلومات؟
الى  او  فيها.  تسكن  التي  البلدية  الى  او  المنطقة  في  المختصة  المدرسة  ادارة  الى 

المدرسة الخاصة.

الق�سم الثاني

ما هو الق�ســــــــم الثاين؟
في القسم الثاني، يتألف من نظام الثانوية ومن التعليم التأهيل المهني . كل الدورات 

في أي حال تؤدي الى الجامعة.
حتـــــــــــــــذير: اعتبارآ من العام الدراسي 2010/2011، وبعد الموافقه على االصالحات 
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التي غيرت النظام الدراسي االيطالي، سيتم تنظيم الدراسه الثانويه والمدارس التقنيه 
المتجددات  لتفسير  المختصه،  الوزاره  من  معلومات  بحمله  القيام  سيتم  والمهنيه. 
www.pubblica.istruzione. وقياده الطالب. أي معلومات تجدوها في الموقع

it

هل من املمكن ان انتقل من م�سار اىل اخر؟
نعم، ويمكن ان تغير التخصص في نفس المسار، من خالل المشاريع الدراسية المتوفرة 

في المدرسة؛ في سن ال 15 سنة هناك طرق عديدة للتعليم:
الدراسة وقت كامل؛  •

في  وانتاجية  اجتماعية  ثقافية،  هيئات  لدى  بدورات  والعمل  الدراسة  بين  التردد   •
الخارج ايضًا؛

التعليم المهني.  •

املدار�س الثانوية العليا

ما هي انواع املدار�س الثانوية يف ايطاليا؟
الفنية، التقليدية، اجتماعي-نفسي-تربوي، اللغات، علمي،المدارس الثانويه مقسمه في 

سنتين و ثالث سنوات.

كم هي مدة املدر�سة الثانوية العليا؟
5 سنوات.

هل هناك فح�س يف نهاية املدر�سة الثانوية؟
نعم، الفحص الحكومي في نهاية السنة الخامسة. يلزم للتسجيل في الجامعة، الدورات 

الفنية العليا، والموسيقية وفن الرقص. يلزم ايضا للتعليم والتأهيل التقني العالي.

التعليم التقني و التعليم املهني
االيطالي،  االنتاج  حقيقة  على  مباشره  اجابه  وهو  سنوات   5 يستمر  التقني  التعليم 
الزراعي  البناء،  المواصالت،  الصناعي،  السياحي،  التجاري،  المجال  في  وخصوصا 
والنشاطات التي لها توجه اجتماعي )موجهه الى االنسان(. هناك العديد من التوجهات 
الخبير  التجاري؛  والخبير  المحاسبه  هي  الرئيسيه  التخصص.  ومستويات  لدراسيه 

الصناعي؛ الخبير الزراعي؛ المساح؛ وخبير السياحه.
ثالث  بعد  المهني  التخصص  بمتابعة  يسمح  ولكن  سنوات،   5 يستمر  المهني  التعليم 

sezione soggiorno.indd   132 9/24/2009   7:08:43 PM



133 الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج

سنوات.
من  الثالثه  المرحله  الى  بالدخول  ويسمحان  حكومي  بفحص  ينتهيان  الفئتين  كل 

التعليم )الجامعه، "افام، افتس(
 

التعليــــــم و التاأهيــــــــــــــــل املهني

ما هــــــــــــــــــو؟
هي عن مرحلة دراسية تدوم ثالث واربعه سنوات تسمح باكمال التخصص المهني، 

معترف فيها وطنيًا واوروبيًا ويمكن استخدامها فورافي سوق العمل.

وبعد ذلك هل ميكن ان ا�سجل يف اجلامعة؟
نعم، ولكن اال اذا حصلت على شهاده على االقل من اربع سنوات وداومت سنة خامسه 
للتحضير للفحص الحكومي، ضروري للتسجيل في الجامعة و التأهيل العالي الفني، 

الموسيقي والرقص.

 الشهادة بعد اربع سنوات التي تحصل عليها بعد انتهاء مرحلة التعليم والتأهيل المهني 
تعطيك ايضًا الحق للدخول الى الكليات العلمية والتأهيل المهني العليا. )انظر الى التالي(

الجامعـــة

كيفية تنظيم اجلامعــــــــــــــــة؟
النظام التعليمي الجامعي يتكون من مستويين وتتوقع لكل كلية

مستوى اول مدته ثالث سنوات )شهادة تخرج(؛  •
مستوى ثاني مدته سنتين )شهادة تخصص(.  •

من ي�ستطيع الت�سجيل يف اجلامعة؟
الجامعة  في  التسجيل  يستطيع  مهني،  تخصص  أو  الثانوية  الشهادة  يملك  من  كل 

والحصول على الشهادة الجامعية.

كيف ا�ستطيع دخول اجلامعة؟
الدخول الى الجامعات االيطالية مســــموح ل:

sezione soggiorno.indd   133 9/24/2009   7:08:43 PM



الهجره دليل اال�ستعمال لالندمـاج134

مواطنو االتحاد االوروبي اينما يسكنوا او المواطنين من خارج االتحاد االوروبي   •
بهدف  االيطاليين  المواطنين  مع  بالكامل  متساوين  ايطالياهم  في  المقيمين 

التسجيل؛
المواطنون االجانب المتواجدون في ايطاليا مع اذن اقامة صالح؛  •

المواطنون االجانب المقيمون في الخارج معهم تأشيرة الدخول "الفيزا" السباب   •
دراسية.

ما هي ال�سهادات الدرا�سية املطلوبة للدخول اىل اجلامعة؟
مدة  كانت  اذا  اما  االقل.  على  سنة   12 الدراسة  بعد  عليها  تحصل  التي  الشهادات 
الدراسة خارج ايطاليا اقل من 12 سنة، فعلى الطالب ان يقدموا باالضافة الى الشهادة 
الثانوية االصلية، وثيقة صادرة من الجامعة التي تأتي منها توثق النجاح بالفحوص 

المطلوبة:
للسنة االولى الجامعية، في النظام المدرسي المحلي المكون من 11 سنة؛   •

الول سنتين اكاديمتين، في حال نظام محلي من 10 سنوات.  •

اين ومتى يجب ان اقدم طلب الت�سجيل؟
طلب التسجيل يتم تقديمه الى مكتب الطالب االجانب )سكرتيرية الطالب – االجانب(، 

في الوقت المحدد )تموز )الشهر السابع( - ايلول ) الشهر التاسع(.

ما هي الوثائق الالزمة للت�سجيل؟
شهادتك الدراسية، مصدقة من السفارة االيطالية المختصة.

كم هي االماكن املخ�س�سة للطالب االجانب املقيمني يف اخلارج؟
ويمكن  دراسية  سنة  لكل  انفراد  على  جامعة  كل  من  مقررة  المخصصة  االماكن 

www.miur.it :االطالع عليها في موقع وزارة التعليم والجامعات والبحوث

قائمة  يف  ا�سافية  نقاط  على  احل�سول  ميكن  هل  االيطالية،  باللغة  �سهادة  لدي  كان  اذا 
املقبولني؟

نعم، ويعتمد على الجامعة، يمكن ان تشكل شهادة تفضيلية:
شهادة اللغة والثقافة االيطالية التي تحصل عليها من احدى الجامعات لالجانب في   •

بيروجا و سيينا؛
وثيقة اختصــاص في اللغة االيطالية صــادرة عــن الجامعــة الثالثة للدراسات   •

في روما، او من جامعة االجانب في بيروجا وسيينا؛
وثائق اختصاص في اللغة االيطالية صادرة في الخارج.  •
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انا طالب جامعي. هل ا�ستطيع جتديد اذن االقامة ال�سباب درا�سية؟
تأشيرة الدخول واالقامة السباب الدراسة يتم تجديدهم للطالب الذين :

في السنة االولى بعد ان ينجحوا في المراجعة وفي السنين التالية بعد مراجعتين   •
على االقل؛ 

صحية  ظروف  هناك  كانت  اذا  فقط  واحدة  مراجعة  بعد  االقامة  تجديد  يمكن   •
خطيرة وموثقة.

 اذن االقامة اليمكن تجديده الكثر من ثالث سنوات اضافة لمدة الدراسة القانونية.

اأنا دخلت اىل ايطاليا للدرا�ســه يف اجلامعــــــــه. هل اأ�ستطيع تغيري نوع الدرا�سه؟
نعـم، بشرط الحصول على تصريح من الجامعه.

هل ميكن ان اطلب جتديد ا�سايف القامتي لالخت�سا�س او الدكتوراه يف البحث؟
نعم.

كم هي تكلفة الت�سجيل يف اجلامعة؟
يعتمد على الجامعة وعلى الكلية التي تختار. على كل حال تكلفة الدراسة في الجامعة 

ممكن ان تكون مرتفعة.

هل ا�ستطيع احل�سول على منحة درا�سية وم�ساعدات مالية اخرى؟
نعم، الطالب االجانب يمكنهم الحصول منح دراسية، قروض مسهلة و سكن. المحافظات، 
يمكنها ان تسمح بالدراسة المجانية للطالب االجانب الذين يواجهون مشاكل اقتصادية 

صعبة اذا كانت موثقة.
سكريتيرية  مراجعة  يمكن  الخدمات  هذه  من  االستفادة  عن  المعلومات  من  لمزيد 

الطالب االجانب في جامعتك او في الجامعة التي ستختارها للدراسة.
 

التعليم والتاأهيل المهني العالي "افت�س"

ما هي الفائدة منه؟
 هي عباره عن مراحل عاليه من التخصصات التقنيه والمهنيه، ومدتها تختلف من سنه 
العليا  التقنيه  الى سنتين، وتشمل تدريب وممارسه لمدة طويله. يتم فيهما تحظير 

المطلوبه من سوق العمل. 
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من يديره؟
المحافظات،  من  المقدمه  برامج  في  تدخل  في  تدخل  افتس  المسماه  المراحل  هذه 
برنامج 2007-2008.  العمل القرار  يتم  برنامج من ثالث سنوات. وحاليا  حسب 
http://www.pubblica. لمعرفة كل هذه المراحل، زيارة الموقع االلكتروني
أو  istruzione.it/dg_post_secondaria/figure_nazionali.shtml

. http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php

كم هي تكلفة الدوام يف دورة ؟
في العادة الدوام في الدورات المهنية هي مجانية، ومقرر ايضًا دفع بدل مصاريف.

ما هي ال�سروط املطلوبة ليمكنني الدخول اىل دورة تاأهيل مهني؟
معرفة جيدة للغة االيطالية؛  •

ان تكون حاصل على الشهاده الثانويه أو شهاده بعد الدوام اربع سنوات من التعليم   •
و التأهيل المهني )افب(.

االعتراف بال�سهادات الدرا�سية

اريد اكمال درا�ستي يف ايطاليا ماذا يجب ان افعل؟
التعليم  الى معهد  او  الجامعة  الى  ان تقدم طلبًا  ايطاليا، يجب  الدراسة في  الكمال 
الجامعي الذي يهمك. يمكنهم االعتراف بالشهادة االجنبية باستقاللية ذاتية او حسب 

معاهدات ثنائية او اتفاقات دولية في هذا المجال.
يرفق مع الطلب الوثائق التالية:

نسخــــة عن شهادة الثانوية ، مترجمة ومصدقة مع وثيقة صالحية من السفارة   •
االيطالية؛

لشهادة  التسجيل  حال  )في  كأعاله  مجهزة  الجامعية  الشهادة  عن  نسخــــة   •
تخصصية، مدرسة التخصص او الماستر(؛

وثيقة االمتحانات الجامعية مترجمة ومصدقة؛  •
برنامج االمتحانات المقدمة؛  •

نسخــــة عن الهوية الشخصية او االقامة.  •
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وماذا يحدث بعد؟
تقوم السلطات التعليمية بفحص شهادتك الدراسية، مصرحة بالمساواة الكاملة او جزء 
منها للشهادة االيطالية: في الحالة االولى، يتم االعتراف بكل االمتحانات؛ وفي الثانية، 

بعض االمتحانات فقط. يجب ان تقرر الجامعة خالل 90 يومًا من تقديم الطلب.

االعتراف ببع�س ال�سهادات التخ�س�سية

انا معي �سهــادة مهنية تخ�س�سية. ماذا اأفعل لالعرتاف ب�سهادتي الدرا�ســية يف ايطاليــــا؟
يجب ان تقدم طلبـــــــــًا الى الوزارة المختصـــــــــــــة.

كم هي املدة الالزمة لالعرتاف ومعادلة �سهادتي اجلامعية املهنية؟
خالل ثالثين يومًا من استالم الطلب، تبدأ الوزارة المختصة بالتأكد من الوثائق .

بالمعادلة  تبدأ  الوزارة  االلحاقات،  او من بعض  الطلب  اشهر من تقديم  اربعة  خالل 
واالعتراف وتصدر قرارًا بذلك.

انا طبيب اأو ممر�س. من اراجــــــــــــــع ؟
للشهادات المشمولة في المجال الطبي والتمريضي، المسؤولية هي من اختصاص وزارة 

العمل، الصحة، والسياســــات االجتماعيه.

انا حمامي اأو حيائي / كيميائي/ زراعي / متخ�س�س يف طبقات االر�س/ مهند�س/نف�سي/
م�ست�سار لالعمال/م�ساح/�سحفي/خبري زراعي و �سناعي. اين اذهب ملعادلة �سهادتي 

الدرا�سية؟
الوزارة المختصة لهذه المهن هي وزارة العدل.

انا م�ست�سار يف االمالك ال�سناعية اأو و�سيط جتاري. اين اذهب ملعادلة �سهادتي الدرا�سية؟
الوزارة المختصة هي وزارة التنميه االقتصـــاديه.

انا مدر�س اين اذهب ملعادلة �سهادتي الدرا�سية؟
الوزارة المختصة لهذه المهنة هي وزارة التعليم، الجامعه، والبحوث.
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حماية الحقـــــــــــــوق

هل من املمكن لالجنبي ان يحمي حقـــــــــــوقه ب�ســــــــكل قانوين؟
نعم، بالتساوي مع المواطنين االيطاليين. اذا كنت مقيمــــا بشـــــكل غير قانوني، 
اراضـــي  من  ابعادك  من  الدوله  يمنع  ال  قانونيا  حقــــوقك  عن  بالدفاع  القيام 

الدوله، اال في حاالت خاصه.

 اأمام اأي هيئة ميكن الدفاع عن حقوقي؟
أمام المحاكـــــــــــم حسب النظام االيطالي والفاع يكون عن طريق محامي.

كيف هو منظم النظام الق�سائي االيطايل؟
امامهم:  حقوقك  عن  الدفاع  يمكنك  والذين  قاضي  من  اكثر  الى  الرجوع  يمكن 
القاضي المدني، الجنائي واالداري، واختصاصـــــهم منظم حســـب قوانين الدوله 

االيطاليه.

من هو قا�سي ال�ســلح؟
هو قاضي فخـــري يمكن الرجوع اليه لحـــل بعض القضايه الصغيره االداريه التي 
التتجاوز قيمتها مستوى محـــدد )مثل مشاكل داخل بناية السكن(، يقرر في القضايه 
الجنائيــــــــه  القضايه  في  محـــدده  قدرات  له  الســـــير،  قانون  الى  العائده 
والمصادقه على قرارات الحاكم االداري في مجــــــــــال الطرد من اراضي الدوله، 
وقرارات االبعاد الى الحــــــــــدود أو الحجز في مراكــــــــــز االستضافه 

المؤقته المقــرره من رئيس قسم الشرطه.

 اىل اأي قا�سي يجب الرجوع للم�سائل املتعلقه باذن االقـــــــامه؟
الى المحكمـــــه االداريه المحليــــــــــه واذا كان هناك ضــــــروره يمكنك 
في  موجــود  ومقـــره  الدوله  مجلس  امام  القاضي  هذا  قرارات  ضد  االستئناف 

رومــــــــا.
لدى المحكمه المدنيه في موضوع القسم العائلي )مثالز الضم العائلي(

 ما تكلفة الق�سايا؟
هناك اسعار ثابته حسب كل قضيه ومشــــــــكله يمكن البدأ بها باالضافــــه الى 
تكاليف الدفاع والتي يقررهـــــــــا المحــــامي. على كل حال الدوله االيطاليه 
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تضمن للجمـــيع الحق في الدفاع وحماية حقوقهـــــــم، في حال عدم وجـــود 
المال الالزم يمكن االستفاده من الخدمه المجانيه على نقة الدوله حسب الشـــــروط 

المقـــــرره في قوانين الدوله.

اذا مل اأ�ســـــــــــــتطع دفع حمامي، هل ميكنني احل�ســــــــول على حمامي مكتب؟
ال، الدوله تضمن لك امكانية الدفاع من محـــــامي ثقه تختـــــــــــاره انت، 
تضع لك امكانية الدفاع المجاني على نفقة الدوله، حتى اذا لم يكن اذا كنت مقيما 
بشكــــل قانوني واليتجاوز دخلك الحد المسموح به حسب القانون: يجب ان يكون 
دخلك الســـــنوي، المصـــــــــــرح به في اخــــــــر تصـــــــريح دخل، 

اليتجاوز 10.628,16 يورو )ايلول – سبتمبر 2009(.

لقد مت االدعـــــــــــاء علي وال اأعـــــــــــرف حمـــــــــامي: ماذا اأفعــــــــــل؟
في هذه الحاله سيتم تعييـــــــــن محامي مكتب، مختــــــــــــار من الئحـــه 
وال  للدخـــل  الالزمــه  الشـــــــــــروط  تتجاوز  كنت  اذا  بذلك.  خاصه 
المبلغ  تدفع  ان  عبيك  يجب  المجـــــــــــــاني،  الدفاع  طلب  تستطــــــــيع 

المطلوب حسب التعريفه المتعارف عليها.

 ماذا يحـــــــــدث اذا مل اأفهــــم القرارات الق�سائيه؟
لي الحق على تعيين مترجم ليترجم القرارات القضائيه في لغتي. تكلفة المترجـــم 
يمكن ان تكون على حســــاب الدوله اذا كانت ظروفي االقتصاديه تسمح لي باالستفاده 

من الخدمات المجانيه وعلى حساب الدوله االيطاليه.

التمييــــــــــــــــــز

لقد �سمعت باأن هنـــــــــاك قانون يحمــــــــــي من التمييـــــــــــــــز.
 ما الذي يعنيه القانون بفعل متييزي؟

يعتبر تمييــــــــــزا كل فعل، بشـــــــكل مباشـــر أو غير مباشر، ينتج عنه 
تفريق، استثنـــــــــتاء، تظييق أو تفضيــــــــل يعتمد على العرق، اللون، سلف 
أو االصـــل الوطني أو العرق، الدين والممارسات الدينيه، ويهدف الى أو ينتج عنـــه 
تدمير أو انهاء، التمتع وممارســـــــة، في شــــروط متســـــاويه، لحـــــقوق 
المجــــــــــــــال  في  االســــــــــاسيه  والحـــــــــــريات  االنسان 
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أي مجـــال في  والثقافي وفي  االجتماعي  الســــــــــياسي واالقتصـــــــادي، 
الحياه العامـــه.

 كيف ميكنني الدفـــــاع عن نف�سي اذا تعر�ست اىل اأفعال متييزه من قبل اأفراد او
 من جهـــــات حكوميــــه؟

من  بالطلب  محامي،  طريق  عن  المدنيه،  المحكمــــه  الى  الرجـــــوع  أستطيع 
القاضي بأن يأمر بانهـــاء االفعال التمييزيه ويعتمد أي قرار مناسب، حسب الوضع، 

ويلغي نتائج هذا التمييز.

اأنا �سحيـــــة للتمييز ولكني خائف من ال�سكوى. ماذا اأفعــــــــل؟
الجمعــــيات المسجله في الئحة خاصه لدى قســـم تســـاوي الفرص تحت اشراف 
رئاســـة مجلس الوزراء لها الحق بالقيام بافعال قانونيه باسم، ولحساب وللدفاع عن 

الشخص الذي تعرض لتمييزا عنصريا أو عرقيا.

انا �سحية متييز يف العمـــــل. ماذا افعل؟
النقابات المهنيه تستطيع القيام بنشاطات قانونيه لحماية ضحايا التمييز عندما يقوم 

صاحب العمل بالقيام بافعال عنصريه وبشــــكل جماعي.
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معلومات عامة

تصريح الدخل وهو وثيقة عن طريقها تعرف الدولة وضعك المالي وتقرر كمية 
الضرائب التي ستدفعها.

يجب ان يقدم تصريح الدخل كل االشخاص الذين لديهم دخل مالي في السنة الماضية 
ومن رجال االعمال والعاملين المستقلين الذين لديهم سجل تجاري )ايفا(، حتى ولو 
لم يكن لديهم دخل مالي. تصريح الدخل يقدم على نموذج جاهز كل سنة الى مكتب 
الدخل )الضرائب(. النماذج تختلف حسب االشخاص او الشركات. النموذج المستخدم 
لالشخاص يمكن ان يكون النموذج الوحيد )اشخاص( أو اذا كان المصرح عامل تابع 
، متعاون بمشروع أو متقاعد النموذج 730 . النماذج االخرى هي 770 )لصاحب 

العمل( و"الريد" للمتقاعدين. 

ما هي الفائدة من ت�سريح الدخل؟
لالجانب له اهمية خاصة في الحاالت التالية:

طلب اذن االقامة االوروبي لمقيمين لفترة طويله؛  •
طلب الضم العائلي؛  •
تجديد اذن االقامة؛  •

الجنسية.  •
هذا النموذج مهم ايضًا عندما:
اذا طلبت قرضًا من البنك؛  •

اذا اردت الشراء باقساط؛  •
تستأجر بيتًا؛  •

تريد توضيح وضعك الضرائبي مع وزارة المالية.  •

الكــــــــــــــــــــــــــود

ما هو الكود؟
الكود هو الوثيقة الوحيدة للدخل من عمل تابع، مساوي او شبيه .

في الكود يجب كتابة:
الدخل في السنة السابقة؛  •

الكمية المحذوفة، المحسوبة والحصيلة؛  •
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معلومات الضمان االجتماعي المتعلقة بالمبلغ المدفوع الى "انبس" و "انبداب"؛  •
المبلغ الذي سيدفع الى الضمان االجتماعي من جهة العامل او الذي سيدفع الى نفس   •

هيئات التقاعد.
رب العمل او الهيئات الحكومية أو الخاصة التي توفر خدمات تقاعدية يجب ان تسلم 
الوثيقة بنسختين الى المشترك العامل التابع، المتقاعد، او الى الذي يستلم راتب شبيه 

بالعمل التابع.

نموذج 730

مستعملين  الدخل  تصريح  تقديم  مصلحتهم  من   ، والمتقاعدين  التابعين  العاملين 
النموذج 730 . في هذه الحالة صاحب العمل أو هيئة المتقاعدين ، او مركز مساعدة 

الضرائب )كااف( الذي راجعته، والذي سيرسل تصريح الدخل الى مكتب الدخل.
تقديم النموذج 730 من مصلحة االشخاص الذين لديهم افراد العائلة على عاتقهم 

)زوج/زوجة، اوالد(، حتى لو لم يعيشوا في ايطاليا.

ما هي فوائد النموذج 730؟
ليس بحاجة الى حسابات، اذا دفعت اكثر من الالزم سيرد اليك المبلغ في راتب تموز 

الشهر السابع او قسط التقاعد.
اما اذا دفعت ضرائب اقل من الالزم فسياخذ المبلغ مباشرة من الراتب او التقاعد. 

ما هي الوثائق التي يجب تقدميها؟
تصريح الدخل للسنة السابقة؛  •

مراقبة السجل )اذا كانت هناك امالك عقارية(؛   •
وثائق دخل من عمل تابع او مشابه، تعاون، او عمل مستقل فرصي الخ؛  •

فواتير ومصاريف يمكن خصمها ) مصاريف طبية، اهتمامات غير مباشرة، مصاريف   •
دفن، البيطرة، تأمين على الحياة واصابات، مساهمات تلقائية، مساهمة في الضمان 
االجتماعي االجبارية، الضريبة على العاملين مع العائالت، تبرعات حرة الى احزاب 

سياسية، الى هيئات دينية، منظمات انسانية، مصاريف تتعلق بترميم البناء، الخ(؛
وثائق لمدفوعات مباشرة.  •

ماهو الدخل امل�سرح بها؟
دخل عمل تابع؛  •
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دخل مشابه بالعمل التابع؛  •
دخل من اراضي وبنايات؛  •

دخل من رأس المال؛  •
دخل من عمل مستقل غير مطلوب فيه السجل التجاري؛  •

بعض الدخول المختلفة؛  •
دخل معرض للضريبة المنفصلة.  •

 
كيف يتم تقدمي الت�سريح؟

النموذج 730 يجب ان يقدم مكتوبًا الى مركز المساعدة الضريبية )كاف( او الى 
رب العمل )في حال ان رب العمل يقدم مساعدة ضريبية( اوالى هيئة التقاعد. الوثائق 
المصروفية )الوثائق التي تتعلق بالمصاريف دفعًا او قبضًا( يجب االحتفاظ بها على 

االقل 5 سنوات فيمكن طلبها الجراء مراقبة.
اليمكنهم  به  المسموح  الوقت  خالل  الدخل  تصريح  يقدمون  ال  الذين  االشخاص 
اذا لم يدفعوا الضرائب  السابقة.  التي لهم الحق فيها عن السنوات  المبالغ  استرجاع 

فانهم يواجهون غرامة من %120 الى %240 من الضرائب غير المدفوعة

ماذا افعل لو اخطاأت؟
اذا اكتشفت بانك اخطأت بتعبئة النموذج، تستطيع ان تقدم بالغًا تكميليًا. يجب ان 
تستعمل النموذج 730 وفيه تكتب المربع 730 تكميلي وتقدمه خالل الوقت الالزم 

الى مركز ضريبي مصرح به.

النموذج الوحيد 
 

اين يجب تقدمي النموذج الوحيد؟
االشخاص الذين يجب ان يقدموا النموذج الوحيد:

في البنك او البريد اذا كانت التعبئة على ورق، هذه الطريق مخصصة لالشخاص   •
الذين هم بدون سجل تجاري؛

من خالل االنترنت الولئك المجبرين قانونيًا بهذه الطريقة او الذين يفضلون هذه   •
الطريقة.

الوقت المحدد للشركات هو نفسه لالفراد
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من يجب ان يقدم النموذج الوحيد؟
ال  تقديم  اليستطيعون  والذين  "كـــــــود"  ال  لديهم  ليس  الذين  االشخاص   •

730؛
بنفس  يعملوا  الذين  الالشخاص  )مثال:  عمل  من  اكثر  لديهم  الذين  االشخاص   •
الوقت عملين، او الذين عملوا لبعض االشهر في السنة السابقة لشركة، ثم عمل في 

شركة اخرى(؛
الذين اليعملون لدى صاحب عمل من  الشخصية، االشخاص  الدخل  حسب ظروف   •

خالل السنة الحالية؛
الخادمات والمساعدات البيتية.  •

ما هي الوثائق الالزمـة؟
تصريح الدخل للسنة السابقة؛  •

الرقم المالي و معلومات عن افراد العائلة تحت الوصاية؛  •
الكود للسنة السابقة؛  •

وثائق عن الدخل الناتج )مثل كل االعمال التي قمت بها بالسجل التجاري(؛  •
كل الوثائق المتعلقة بالمصاريف المسترجعة او المدفوعة.  •

ما هي الوثائق الالزمـــــــة للخادمات وامل�ساعدات املنزلية؟
تصريح من رب العمل للدخل عن السنة السابقة؛  •

وصول "االنبس"؛  •
وصول ضريبة )اربيف( المدفوعة؛  •

عقد ايجار؛  •
كل الوثائق المتعلقة بالمصاريف المسترجعة او المدفوعة.  •

هل ممكن ان ا�ستفيد من خ�سم لل�سرائب؟
نعم لبعض المصاريف ) المسماة مصاريف محذوفة( الحكومة تعمل خصمًا للضرائب 

:
مصاريف طبية، فواتير من الصيديلية، فواتير من طبيب االسنان ومصاريف صحية   •

اخرى؛
ضرائب مدرسية؛  •

تأمين على الحياة، السيارة، الخ؛  •
المدفوعات الى الضمان االجتماعي، ووصل الدفع الى "انبس" للخادمات او الخدم؛  •

فوائد على القروض.  •
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ما هو ح�ساب "االربييف" ؟
ستدفع  انك  لمعرفة  الجارية.  السنة  عن  كضرائب  مقدمًا  المدفوع  المبلغ  هو   -
ضرائب اوال، يجب ان تقارن مع حسابات الضرائب بتصريح الدخل المتعلق في السنة 

السابقة. 

كيف ا�ستطيع ت�سحيح االخطاء املرتكبة؟
تستطيع تصحيح وضعك  الالزم،  من  اقل  دفعت  انك  السنة  نهاية  في  اكتشفت  اذا 
باستغالل النموذج المسمى "االعتراف الفعلي" أي دفع المبلغ الناقص باالضافة الى 
تصريح  لتقديم  المحدد  الموعد  في  هذا  تأخير. كل  يوم  لكل  وفائدة   6% غرامة 
الدخل في السنة التي تم الخطأ فيها )مثاًل. خطأ الدفع في 2005 ، التصحيح قبل 
31/12/ 2005 ( اذا تم تجاوز الموعد المحدد هناك غرامة %30 على المبلغ غير 

المدفوع او كان المبلغ ناقصًا اضافة الى الفوائد.

اأين اأجــــــد ال "كــــــــــــود"، النموذج 730 والنموذج الوحيــــــــــــد؟
تستطيع ان تأخذها من موقع وزارة االقتصاد والمالية االلكتروني أو من موقع مكتب 

الضرائب )الدخل(.

النمـــــــــــــــــــــوذج 770

ماهو النمـــــــــوذج 770؟
االشخاص  وليس  مبالغ  دفعوا  الذين  باالشخاص  يتعلق  هوتصريح   770 النموذج 
الذين قبضوا. وهو النموذج المستخدم من اشخاص ) مثل اصحاب العمل( للتصريح 
التصريح   2002 عام  من  اعتبارًا  محذوفة.  مبالغ  نوع  والي  المدفوعة  بالمبالغ 
لهؤالء االشخاص )المسميين بديلين عن الضريبة ايضًا( وتقسم الى قسمين وتشكالن 

تصريحين منفصلين:
المبالغ المحذوفة عن عاملين تابعين او متعاونين  ال770 السهل، ويحتوي على   •
بشكل مستمر، المستقلين، المتعاونين بشكل فرصي. هذا النموذج ال يمكن ان يشكل 

جزئًا من النموذج الوحيد ولكن منفصاًل.
ال 770 االعتيادي، ويلزم لحذف اخر مثل االرباح الموزعة في الشركات. في هذه   •

الحالة يمكن تقديمه مع النموذج الوحيد.
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اين ميكن ان اقدم النموذج 770 ؟
فقط عن طريق االنترنت، مباشرة او عن طريق وسيط مرخص له. يعتبر التصريح 
مقدمًا من اليوم الذي يرسل فيه عن طريق االنترنت لوكالة الضرائب. اليمكن تقديم 
التصريح عن طريق البنك او البريد، وال االشخاص الموجودين في الخارج عن طريق 

رسالة مسجلة.

اين اجــــــــــــــد النموذج 770؟
تستطيع الحصول عليه مجانيًا من موقع االنترنت التابع لوزارة االقتصاد والمالية او 

من موقع وكالة الضرائب.

 ريد، ايت�سي، ايزي

ما هو ال"ريــــــــد"؟
اضافية  مساعدات  يتسلموا  الذين  المتقاعدون  يقدمه  ان  يجب  تصريح  هو  الريد 
للمتقاعد  تسمح  باداة  يتعلق  بالدخل.  ومرتبطة  ال"انبس"  من  مقدمة  التقاعد،  مع 

باالستفادة من هذه الخدمات.

ما هي ال�سريبة البلدية ال"ايت�سي"؟
هي ضريبة يدفعها الذين يملكون اراضي زراعية، عقارات و بيوت، وتدفع الى البلدية 

التي يوجد بها العقار.

اعتبارا من العام 2008 اليجب دفع الضريبه البلديه عن البيت االول.
 

ما هو الو�سع االقت�سادي املوازي ال"ايزيي"؟
هو وثيقة تصريح عن دخل العائلة اساسية لالستفادة من الخدمات االجتماعية المقدمة 

من الهيئات الحكومية ) مساعدة للولد الثالث، مساعدة لالمومة، الخ ...(.
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الخدمات البنكية

ماهي اخلدمات البنكية التي ا�ستفيد منها؟
 المطلوبة في العادة هي دفتر التوفير، فتح الحساب )ضروري لدفتر الشيكات، والبطاقة 

البنكية(، سلفات وقروض لشراء بيت )انظر ايضًا الى موضوع شراء البيت(

ماهــــــــو دفرت التوفــــري؟
دفتر التوفير هو وسيلة سهلة بسعر منخفض ينصح به خصوصيًا الى الذين يعملون 
او  جسديًا  شخص  باسم  مسجل  )اي  باسم  يكون  ان  يمكن   . كبيرة  لمبالغ  تنقالت 
يتم  الفوائد  المال(.  او سحب  لوضع  الحق  له  يحمله  من  )أي  للحامل  أو  قانونيًا( 

حسابها واضافتها الى الحساب مرة في السنة. 

اريد ان افتح دفرت ح�ساب، ماذا افعل؟
اختر البنك ويجب ان يكون معك:

الرقم المالي؛  •
اذن االقامة.  •

 يمكن ان تطلب بعض البنوك
وصل الراتب؛  •

وثيقة مكان االقامة.  •

ما هو احل�ســــــــــــــــاب البنكي؟
هو حساب يمكن وضع مالك فيه، ويعطيك بعض االرباح تتفق عليها مع البنك . 
لسحب المال من حسابك تستطيع ان تمأل نموذجًا لدى البنك، عمل شيك باسمك 

او تستعمل البطاقة البنكية.
 

اريد ان افتح ح�ساب يف البنك ماذا افعل؟
اختر البنك ويجب ان يكون معك:

الرقم المالي؛  •
اذن االقامة.  •

يمكن ان تطلب بعض البنوك
وثيقة مكان االقامة )االن اجباري حسب القانون(؛  •

كفالة زبون اخر اجنبي او ايطالي معروف لدى البنك؛  •
تصريح الدخل؛  •
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مبلغ للبداية؛  •
في بعض الحاالت، قبل فتح الحساب بعض البنوك تطلب من رب العمل بان الزبون   •

المستقبلي يعمل فعاًل لديه.

ما هي البطاقـــــــــة البنكية؟
اذا كان لديك  البنك  ان تطلبها من  البنكية هي بطاقة مغنيطيسية يمكن  البطاقة 
حسابًا بنكيًا. البطاقة البنكية هي بطاقة بنكية على المستوى الوطني ويمكن استعمالها 
في كل الصرافات االلية )البنكومات( في البلد )وفي بعض الصرافات االوروبية ايضًا( 
لسحب المال نقديًا )ا ت م(. وهناك ايضًا الكثيرمن المتاجر والمحالت يقبلون الدفع 

عن طريق البطاقة البنكية )بوس(.

ما هي بطـــاقة االعتمــــاد؟
بطاقة االعتماد ايضًا مغناطيسية وتستطيع طلبها اذا كان لديك حساب بنكي. باالضافة 
الى الفوائد التي توفرها البطاقة البنكية )البنكومات(، تسمح لك بطاقة االعتمادالدفع 
المحالت،  من  كثير  في  مقبولة  وهي  ايضًا(؛  االنترنت  عبر  )والشراء  الخارج  في 
االعتماد تطلب  الخ. الصدار بطاقة   ، البريد  المحروقات،  المطاعم، محطات  الفنادق، 
بعض البنوك عدد من الضمانات مثل: االقدمية في العمل، تحويل الراتب بشكل الي على 

حسابك، او اي مصدر دخل اخر ) مثل التقاعد(.

ما هي احلوالة البنكية؟
والذي  اخــر  حســـاب  الى  حســـابك  من  المــال  من  مبلغ  تحــويل  نظام  هو 

يمكـــن ان يســــتخدم للدفـــع. مصاريف الحواالت تختلف من بنك الى اخر.

هل ا�ستطيع ار�سال املال اىل بلدي؟
نعم، هذه واحدة من الخدمات التي تستطيع ان تطلبها من البنك. سعر هذه الخدمة 
تطلب  البنوك  بعض  وفي  ثابت،  مبلغ  على  ويحتوي  اخر  الى  بنك  من  من  يختلف 

مصاريف مئوية من المبلغ الذي ترسله )بين %0,5 و 2%(.

ما هي الوثائق التي يطلبها البنك الر�سال املال؟
الوثائق المطلوبة تختلف من بنك الى اخرو في العادة هي:

اذن االقامة؛  •
الرقم المالي؛  •

والبلد  الشخص  اسم  المرسل،  والمبلغ  الشخصية  معلوماتك  فيه  تكتب  نموذج   •
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المرسل اليه المال.
االموال)موني  ارسال  وكاالت  احدى  طريق  عن  المال  الرسال  حتــــــــــــــــــــذير: 
ترنسفير(، تذكر انه يجب عليك اظهار االقامه، واالصاحب الوكاله سيقوم بابالغ 

الشرطه خالل 12 ساعه باسمك بانه لم يكن معك اقامه.
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خدمات اأخرىخدمات اأخرى
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مدخل

في هذا القسم تجد معلومات مفيدة عن الرقم المالي )الكوديشي فيسكالي( وعن سياقة 
السيارات.

الرقم المالي هو "رقم" يميز االشخاص بشكل أكيد السباب الدفع والضرائب . يجب 
ان تطلبه للعمل ولالستفادة من بعض الخدمات المهمة.

في القسم المتعلق بقيادة السيارات تجد معلومات مفيدة عن تغيير رخصتك االجنبية 
الى رخصة ايطالية وبعض المعلومات عن نظام القيادة في ايطاليا.

الرقــــــــــم المالي )الكودي�سي في�سكالي( 

 ما هو الرقم املايل؟
الرقم المالي يحتوي على االسم ومكان وتاريخ الوالدة للشخص

يتم اصداره مجانيًا في مكتب ضريبة الدخل ويلزم وزارة االقتصاد و المالية للتعرف 
على االشخاص الهداف مالية و ضريبية.

تنبــــــــــــــه: يتم اصدار الرقم المالي الى االجانب الذين يدخلون الى ايطاليا السباب 
العمل من الهيئات الدبلوماسية لحظة اصدار اذن الدخول.

كيف ميكن احل�سول عليه؟
يجب ان تملك: 

اذن اقامة صالح؛ اذا كان اذن االقامه في مرجلة التجديد، يمكن تقديم اذن االقامه   •
المنتهي الصالحيه مع وصل طلب التجديد )الصادر من مركز الشرطه او مكتب 

البريد(؛
صورة عن جواز السفر؛  •
وثيقة تعريف صالحة.  •

 ويمكن ان تذهب الى مكتب ضريبة الدخل )التابع لوزارة المالية، قسم الدخل(. تعبئة 
الطلب والبطاقة يتم ارسالها الى البيت مباشرة.

للمواليد الجدد يكفي شهادة الوالدة او تصريح ذاتي الحد الوالدين.

ماذا يلزم الرقم املايل؟ 
للتسجيل في النظام الصحي الوطني؛  •
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للعمل كعمل تابع؛  •
لبدء عمل مستقل؛  •

النهاء عقود مختلفة؛  •
لفتح حساب في البنك.  •

اذا �سيعتـــــــــه؟
تستطيع ان تطلب بدل ضائع من نفس مكتب ضريبة الدخل المحلي أو:

الى اجهزة الفيديو االلية للوكالة؛  •
 www.agenziaentrate,it في موقع االنترنت  •

 بعد عدة ايام ستصل البطاقة الى البيت بواسطة البريد المضمون.
تنبيــــــــــــــــه: اذا غيرت سكنك يجب الذهاب الى المكتب المحلي البالغ التغيير، مع 

بطاقة الهوية الموجود عليها العنوان الجديد، او عمل التصريح الذاتي(

 القيادة وال�ســـــــــــــــيارات

هل ا�ستطيع القيادة يف ايطاليا برخ�ستي؟
االوروبي، تستطيع  االتحاد  بلد من خارج  قياده صادره من  اذا كنت تملك رخصة 
القياده كل السنه االولى من اقامتك في ايطاليا. اذا كانت رخصه القياده مكتوبه 
فقط بلغه اجنبيه، يجب ان تكون مرفقه بترجمه محلفه الى اللغه االيطاليه أو وثيقه 

مشابهه.
في نهايه العام االول من االقامه في ايطاليا يجب طلب معادله الرخصه الى رخصه 
ايطاليه، الن رخصة القياده التي تملكها غير صالحه للقياده في ايطاليا بعد مرور السنه. 
الرخص  أما  القياده من غير رخصه.  الرخصه يعادل جنايه  القياده من غير تحويل 
بصالحيتها.  االعتراف  أو  التحويل  طلب  يمكن  االوروبي  االتحاد  دول  من  الصادره 
التحويل يضمن لك الحق باعطائك رخصه قياده ايطاليه الستبدال الرخصه االجنبيه. 

بعد الحصول على المعادله سترسل لك قسيمه اللصاقها على رخصتك.
تنبيــــــــــــــــه: اذا حصل االجنبي على رخصة القيادة في ايطاليا فهي التحل محل 

اذن االقامة، فعليه دائمًا اظهار اذن االقامة وجواز السفر

ما هي مدة �سالحية رخ�سة القيادة؟
10 سنوات لالشخاص بين 18 و 50 سنة؛  •

5 سنوات لالشخاص بعد ال 50 سنة؛  •
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3 سنوات لالشخاص فوق ال 70 سنة؛  •
الحق  لها  الشرطة  القيادة:  عند  دائمًا  الرخصة  حمل  عليك  يجب  تنبيــــــــــــــــه: 

بحجز السيارة اذا لم تكن معك الرخصة

هل يجب ان اعمل فح�ســـًا لتغيري رخ�سة القيادة االجنبية اىل ايطالية؟
اذا كنت تقيم في ايطاليا ومعك رخصة قيادة صادرة من احد دول االتحاد االوروبي او من دولة من خارج 
اتفاق محدد مع هذه الدولة، تستطيع امتالك رخصة قيادة ايطالية او رخصة  االتحاد االوروبي واليطاليا 
مساوية، بدون ان تعمل فحصًا. لمعرفة اذا كنت يجب ان تفحص اوال يجب ان تراجع قيادة المرور المدنية 

في المدينة الرئيسية القريبة.

اين ميكن الذهاب لتحويل او للتعريف بالرخ�سة االجنبية اىل ايطالية؟
طلب التحويل و\ او التعريف تتم في فروع مكتب ادارة المواصالت المحلية التابع 

لوزارة المواصالت. خالل سنه من تاريخ االقامه.

هي الوثائق الالزمة لتحويل او للتعريف بالرخ�سة االجنبية اىل ايطالية؟
جواز السفر؛   •

اذن االقامة؛  •
بطاقة تعريف شخصية ايطالية )الهوية(؛  •

المحلفة  الترجمة  )مع  عنها  وصورة  صالحة،  للرؤية  االصلية  االجنبية  الرخصة   •
من  مصدق  توقيع  مع  بي  الفئة  فوق  للرخص  اجبارية  السفارة،  من  بالغ  او  و\ 

"البريفيتورا"(؛
وثيقة مكان االقامة )يمكن عمل التصريح الذاتي(؛  •

وثيقة طبية مع صورة شخصية على ورقة رسمية أي بطوابع ) الفحص يتم في   •
المؤسسة الصحية، او في مدرسة قيادة( اليجب ان تكون صادرة قبل اكثر من 6 

اشهر من تقديم الطلب؛
تصريح ذاتي بعدم محكومية؛  •

صورتين شخصيتين بخلفية فاتحة وبدون غطاء رأس.  •

اذا مل يكن معي رخ�سة او رخ�ستي غري معرتف بها؟
للحصول على الرخصة يجب الذهاب الى مكتب قيادة السير او التسجيل في مدرسة 

قيادة وعمل الفحص النظري والعملي. للتسجيل في المدرسة يلزمك:
جواز السفر؛  •
اذن االقامة؛  •
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وثيقة مكان االقامة؛  •
صورة شخصية.  •

كيف ميكنني احل�سول على ن�سخة جديدة عن رخ�ستي؟
اذا ضيعت الرخصة او تلفت او سرقت خالل ساعتين يجب البالغ عند الشرطة وتعبئة 
صالح  مؤقتًا  قيادة  اذن  تصدر  الشرطة  مختومة.  شخصية  صورة  وعليها  النموذج 
90 يومًا. من تاريخ اصدار اذن القيادة المؤقت رخصتك حتى لو وجدت فهي غير 

صالحة.

هل ا�ستطيع قيادة �سيارتي يف ايطاليا؟
حسب القانون االيطالي، السيارات المسجلة في الخارج يمكنها السير في ايطاليا سنة 

واحدة، اذا تم استيرادها مؤقتًا.
اذا كنت مقيمًا في ايطاليا )اجبارية لمن يبقى اكثر من سنة(، يجب تسجيلها في 

)السجل العام للسيارات(.

هل ا�ستطيع �سراء �سيارة عندما ا�ستقر يف ايطاليا؟
االجنبي مواطن اوروبي او ال لشراء سيارة يجب ان يكون معه الوثائق التالية:

الرقم المالي؛  •
اذن االقامة؛  •

وثيقة مكان االقامة.  •

هل يجب التاأمني على �سيارتي يف ايطاليا؟
من الضروري التأمين في هذه الحاالت:

اذا كنت مقيمًا في ايطاليا ومعك سيارتك من الخارج؛  •
اذا كنت مقيمًا في ايطاليا واشتريت سيارتك في ايطاليا.  •

الذهاب الى وكالة تأمين لتأمين سيارتك
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حرية الجمعية

باحدى  االشتراك  ويمكن  ايطاليا.  في  القانون  من  محمية  الجمعيات  تأسيس  حرية 
الجمعيات اذا لم تكن ممنوعة من القانون؛ وبالتفصيل يمكن:

تأسيس جمعية؛  •
االنتساب الى جمعية؛  •

ترك جمعية او االستقالة منها.  •

تاأ�سيــــــــــــــ�س جمعيــــــــــة

ما هي ن�ساطات اجلمعيـــــــــــــــة؟
أي نشاط ال يكون ضد قانون العقوبات.

هل هناك م�ساعدات اقت�سادية للجمعيات؟
اذا كانت الجمعية تساعد على اندماج االجانب في المجتمع المحلي فيمكن مساعدتها 

اقتصاديًا:
لهذا فقد اسس في وزارة العمل، الصحــــــه والسياسات االجتماعيه – االدارة العامة 

للهجرة السجل الوطني للجمعيات.

ما هي ال�سروط املطلوبة للت�سجيل يف ال�سجل الوطني للجمعيات؟
يمكن تسجيل الجمعيات "بصفة وطنية": وهي التي تقوم بنشاطات في خمسة محافظات 

و 20 قضائًا على االقل.

كيف هو �سكل اجلمعية؟
ثقافية،  اجتماعية،  الهداف  يجتمعوا  االشخاص  من  مجموعة  من  مكونة  الجمعية 

خدماتية وبيئية، الخ.
ان  ويمكن  جمعية  يكونون  الذين  االشخاص  لعدد  ادنى  حد  اليوجد  تنبيــــــــــــــــه: 

يكونوا شخصين، النشاطات التجارية تكون منظمة

ما هي العنا�سر اال�سا�سية لتكوين جمعية؟
كل مجموعة تعطي نفسها مجموعة من االنظمة لتنظيم النشاط.
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تأسيس جمعية يمكن ان يكون اتفاقًا مكتوبًا او شفهيًا
فقط الجمعيات المكتوبة تستطيع القيام بنشاطات يكون فيها دفع مالي ، واالستفادة 
الخ.  التطوعية،  الجمعيات  في سجل  والتسجيل  العامة،  المساعدات  و  التسهيالت  من 
باالضافة الى ذلك اذا تم تأسيس الجمعية بشكل نظامي عام او بشكل خاص مصدق و 

مسجل، فيمكن االستفادة التسهيالت الضرائبية.

 كيف تاأ�س�س جمعية بطريقة مكتوبة؟
يجب كتابة عقد جمعية.

عقد الجمعية يقسم الى وثيقتين ولكن يشكلوا وثيقة واحدة، وهما:
القانون االساسي )الدستور(؛  •

وثيقة التأسيس.  •

ما هو القانون اال�سا�سي؟
هي الوثيقة التي تنظم حياة الجمعية، توضيح الهدف االجتماعي، تنظيم تشكيل الهيئات، 

انتخاب الرئيس، تنظيم اجتماعات االعضاء، صياغة الميزانية.

ما هي وثيقة التاأ�سي�س؟
هي الوثيقة التي تثبت والدة الجمعية ، وتكتب فيها المعلومات االساسية مثل: المقر 

االجتماعي، االعضاء المؤسسون، تاريخ التأسيس.
للمتابعة  بعضويتهم  فيها  يصرحوا  المؤسسين،  االعضاء  من  موقعة  تكون  ان  يجب 

القانونية.

ماذا يجب ان يكتب يف "القانون اال�سا�سي" الد�ستور؟
اسم ومقر الجمعية؛   •

توضيح اذا كان هناك مكسب مالي او ال؛  •
الموضوع االجتماعي تضامني او تعاوني؛  •

شروط انتساب االعضاء؛  •
قواعد اداء االعضاء؛  •

ذكر الثروة والدخل؛  •
الهيئات ) االدارة، الجمعية(؛  •

الدعوى،  طريقة  العامة،  والجمعية  االدارة،   : وباالخص  الهيئات  عمل  قواعد   •
التداول؛

مدة النشاط االجتماعي؛  •
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طرق حل الجمعية.  •
 

متى تكون الوثيقة عامة او خا�سة؟
اذا كانت الوثيقة مكتوبة امام محرر العقود ويتم تسجيلها في مكتب السجل فتسمى 
وثيقة عامة؛ اما اذا كانت مكتوبة من االعضاء فانها تكون خاصة، ويمكن تسجيلها او 

ال والتواقيع تكون مصدقة من محرر العقود.

ما هي فوائد الكتابة العامة بالن�سبة للخا�سة؟
بالجمعية  االعتراف  طلب  المستقبل  في  يمكن  العامة  بالوثيقة  هو  االساسي  الفرق 

وتصبح قانونية.

ما هي اجلمعيات املعرتف بها؟
الحرية  الجمعية  تعطي  وثيقة حكومية  – وهي  اعتراف"  تملك "تصريح  التي  هي 

االقتصادية.
هذا يعني ان الجمعية مستقلة المسؤولية أي قانونية.

ما هي اجلمعيات الغري معرتف بها؟
هي التي ال تتمتع برأس مال مستقل ومسؤوليتها محدودة. اذًا اذا كان رأس المال 
غير كاف للقيام بالواجبات التي تم الوعد بها، الكمال الفرق الناقص يدفعه وبرأس 

مالهم االشخاص االعضاء. 

ما هي الطريقة لالعرتاف باجلمعية؟
المنطقة  )البريفيتورا( في  المحلي  الحكومة  الى مكتب  ان يقدموا  المهتمون عليهم 

التي يوجد بها المقر طلب مكتوب من المؤسس مرفق بوثيقة التأسيس.
يجب اثبات رأس المال للجمعية في الوثائق المرفقة للطلب.

كم هو الوقت الالزم لالعرتاف باجلمعية؟
السلطات المختصة يمكنها اتخاذ القرار خالل 120 يومًا لتسجيل الجمعية ام ال؛ يمكن ان يمدد 

هذا الوقت الى 180 يومًا اذا ابلغت "البريفيتورا" نقص في الوثائق او مشاكل اخرى.

ما العمل اذا مل يتم االعرتاف باجلمعية؟
اذا رفض تسجيل الجمعية فيمكن تقديم استئناف اداري
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هل يوجد للجمعية رقم مايل؟
المكتب يصدر  الجمعية.  المباشر "تأسيس"  الدخل  الى مكتب  نعم وضروري للبالغ 

الرقم المالي.

ما هي فائدة الرقم املايل؟
الرقم المالي اساسي ل:

شراء مستلزمات بفاتورة؛  •
كتابة عقارات باسم الجمعية ) عن طريق الممثل القانوني(؛  •

توقيع عقود ايجار؛  •
طلب مساعدات استراجاعات مالية من الهيئات الحكومية؛   •

دفع رواتب، الخ.  •

 بع�س انواع الجمعيات

 ما هي جمعيات الن�سر االجتماعي؟
هي جمعيات تعمل نشاطات لها فائدة اجتماعية لصالح المسجلين و المجتمع.

ما هي الن�ساطات االجتماعية املفيدة؟
التبرعات، نشر الثقافة والفن، حماية وتثمين البيئة، التعليم والتأهيل، الرياضة على 

مستوى الهواية، حماية الحقوق المدنية.
القوانين التي يرجع اليها: الجمعيات االجتماعية منظمة حسب القانون 383\00

 ماهي املنظمات التطوعية؟
القانون يحدد النشاط التطوعي بتلك بدون مكاسب مالية وانما بهدف التضامن.

المنظمات التطوعية تستطيع ان تتخذ أي شكل قانوني، يتماشى مع هدف التضامن. في 
احيان كثيرة الشكل القانوني هو شكل الجمعيات. تعتمد على العمل المجاني، حتى ولو 

كان لديهم بعض الموظفين ان دعت الحاجة.
القوانين: الجمعيات التطوعية منظمة من القانون 266\91

 املنظمات غري احلكومية 
تعمل في مجال التعاون مع البلدان النامية. هذه المنظمات حسب القانون تتخذ شكل 
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للعمل  الخارجية  وزارة  الى  بها  االعتراف  يطلبوا  ان  يجب  المؤسسة،  او  الجمعية 
بمشاريع تنمية بتمويل حكومي.

القوانين التي تنظمها القانون رقم 49\87

ماذا تعني منظمة غري مربحية لفائدة اجتماعية )ONLUS(؟
الحصول على هذا النوع أي "ONLUS" يسمح للجمعية باالستفادة من التسهيالت 

من نوع ضرائبي، وتتعلق بالنظام المالي للجمعية نفسها او للمنتسبين.
 النظام الضرائبي المطبق على هذه المنظمات فهو يطبق بشكل الي على المنظمات 

التطوعية المسجلة في سجل المحافظات وعلى التعاونية االجتماعية.

ماذا تعني منظمة غري مربحية "”NO PROFIT؟
 أي من غير مكاســب مالية، المكاســب المالية اليمــكن ان توزع على االعضــاء 

ولكن يجــب ان تســـتثمر في نفــس النشاطات او الهداف تنظيمية.
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