شـهــادة الـســكـن الـمــلئــم
Il certificato di idoneità alloggiativa

مـاهـي
شهادة السكن الملمئم هي وثيقة تثبت أن السكن يحترم المعايير المحددة من طرف التشريع الحالي.
هي ضرورية لجل:
ل 4م الشمل  /التجمع العامئلي ،أي عندما يجب ترخيص دخول ،قادما من الخارج ،أحد أفراد عامئلة العامل المهاجر؛
•
الحصول على تصريح القامة من نوع  CEبالنسبة للمهاجر وأفراد العامئلة تحت نفقته؛
•
توقيع عقد القامة )  (contratto di soggiornoبالنسبة للعمل المأجور.
•

مـن يـمـكـنـه طـلـبـها
يمكن طلب الشهادة
من طرف مالك السكن؛
•
من طرف المستأجر صاحب عقد اليجار؛
•
من طرف الشخص المقيم )  (residenteأو الساكن )  (domiciliatoأو الضيف )  (ospiteبالمنزل.
•

كـيـفـيـة تـقـديـم الـطـلـب
يجب تقديم الطلب باستعمال فقط النماذج الموجودة بموقع النترنت هذا ،بصفحة " ) "Certificato di idoneità alloggiativaشهادة
ملءمة المسكن( ،مصحوب بالوثامئق التالية:
•
•

•
•
•
•
•
•

نسخة )فوطوكوبي( من العقد المسجل بيع وشراء  /إيجار  /العارية )وضع تحت التصرف مجانا =  (comodatoالخاص
بالسكن.
خريطة عقارية مطابقة لحالة الماكن ،مسل4مة من طرف الوكالة الترابية )  (Agenzia del Territorioالتابعة لفلورانسا أو
نسKKخة )فوطوكKKوبي( كاملKKة ،ل مLص 4 Kغرة ول مLك 4بKKرة ول جزمئيKKة ،واضKKحة وتحتKKوي علKKى كKKل البيانKKات التعريفيKKة للسKKكن:
العنوان ،رقم السكن ،الطابق ،الورقة ،القسKKيمة ،الرقKKم الKKداخلي؛ إذا اسKKتدعى المKKر القيKKام بنسKKخة )فوطوكKKوبي( للخريطKKة
المسل4مة على ورق من حجم  A3من طرف الوكالة الترابية )  ،(Agenzia del Territorioمن الضروري أن يتم ذلك على
ورق مKKن نفKKس الحجKKم  KK،A3يجKKب تجنKKب النسKKخ )فوطوكKKوبي( علKKى ورقKKتين مKKن حجKKم A4؛ بKKدل مKKن ذلKKك ،نسKKخة
)فوطوكوبي( كاملة لخريطة السكن مودعة بإدارة عموميKKة ،أو خريطKة أو رسKم أصKلي للسKKكن بمقيKKاس هندسKي  1/50أو
 ،1/100يتم انجازه من طرف تقني مؤهل لمزاولة المهنة.
نسخة من وثيقة الهوية  /جواز السفر صالح/ة .في حالة تجمع عامئلي  /ل 4م الشمل أيضا نسخة من جواز سفر أفKKراد العامئلKKة
الذين سيتم استقدامهم.
نسخة من تصريح القامة و/أو الوصل البريدي المتعلق بطلب أو تجديد تصاريح القامة
التصريح بمطابقة الخريطة للوضع الحالي للسكن.
تصريح الضيافة إذا ما تعلق المر بذلك )في الحالت المتوقعة(
طابع ضريبي بقيمة  16,00أورو لوضعه على الطلب وطابع ضريبي بقيمة  16,00أورو لسحب الشهادة
وص Sل تأدية رسوم السكرتارية

يجب أن يكون الطلب مصحوبا بما يثبت تأدية رسوم السكرتارية التي تعادل  30,00أورو.
يمكن تأدية رسوم السكرتارية بأدنى قيمتها  5,16أورو ،إذا قدم المعني بالمر مع طلب شهادة السكن الملمئم شهادة  ISEEسارية
المفعول بقيمة ل تتجاوز  8.000,00أورو.
يجب أن يتم الدفع عبر وصل بريدي على الحساب الجاري البريدي رقم  125500والمستفيد " Comune di Campi Bisenzio
"- Servizio di Tesoreria Comunale

الـنـمـاذج
على الصفحة " ) "Certificato di idoneità alloggiativaشهادة السكن الملمئم( يمكن تحميل النماذج التالية:
نموذج الطلب ) (Modello di domanda
تصريح بديل كون الخريطة تتطابق مع وضعية السكن ) Dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’alloggio
(della planimetria
تصريح الضيافة ) (Dichiarazione di ospitalità
نموذح التفويض لسحب الشهادة ) (Modulo per la delega al ritiro del certificato

مـعـلـومـات
للحصول على المعلومات والمساعدة في ملء النماذج وتقKKديم الطلبKKات مملKKوءة بشKكل صKحيح ومصKحوبة بجميKKع الوثKKامئق المطلوبKKة
وسحب الشهادة يمكن اللجوء لـ:
شـبـاك اسـتـقـبـال الـمـواطـنـيـن الجـانـب
العنوانVia Limite, 15 - Villa Montalvo :
خلل أيام الثلثاء والربعاء من الساعة  9.00إلى  ،13.00الخميس من الساعة  15.30إلى 18.00
يمكن سحب شهادة السكن الملمئم أيضا من طرف شخص غير الذي قدم الطلب شريطة أن يكون لديه تفويضا للقيام بذلك

مثال للحساب
كمثال فقط ،على صفحة " ) "Certificato di idoneità alloggiativaشهادة السكن الملمئم( يوجد نموذجا يبين كيفية الحساب
ويساعد على فهم الطريقة التي يتم بها احتساب مختلق حجرات السكن حسب سبب طلب شهادة السكن الملمئم.

مـدة انـهـاء الجـراءات
المدة لنهاء الجراءات هي  60يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا تم طلبها لجل التجمع العامئلي  /ل 4م الشمل والحصول علKى تصKKريح
القامة ،باستثناء طلب إضافة وثامئق.
أما إذا تم طلب شKهادة السKكن الملمئم لجKل عقKKد القامKة )  (contratto di soggiornoبهKKدف تسKوية العمKKل الغيKر الشKرعي )مرسKوم
التدفقات – مرسوم تسوية العمل الغير الشرعي( ،المدة لنهاء الجراءات هي  120يوما من تاريخ تقديم الطلب.

