
 دعم اليجار (الكراء)

SOSTEGNO CANONE LOCAZIONE
Sostegno all'affitto

https://sociale.comune.fi.it/sostegno-canone-locazione

 (منتصف اللي''ل) م''ن ي''وم24اعة  أبريل، يمكن تقديم الطلب عبر النترنت فقط، إلى غاية الس20ابتداء  من يوم الثنين 

. هذا الجراء الستثنائي لتأدي''ة مس''تحقات اليج''ار مخص''ص للعم''ال الم''أجورين والع''املين  لحس''ابهم الخ''اص ماي11

(عمل حر)، الذين عرف نشاطهم العملي أو عقد عملهم إما توقف أو انخفاض أو تعليق بسبب حال''ة الط''وارئ الناجم''ة
عن فيروس كورونا.

 ش''هري ا. إذا ك''ان مبل''غ€ 300ل''ن تتج''اوز ح'وال  من مس''تحقات اليج''ار، لك''ن ف'ي جمي'ع ال %50ستغطي المساهمة 

 شهري ا كحد أقصى. المساهمة تع'ادل ثلث''ة أش'هر الموالي''ة ابت''داء م'ن€ 300، فالمساهمة ستكون € 1000اليجار 

.€ 900 = 3 × 300 (أبريل / ماي / يونيو) ، وبالتالي 2020أبريل 

لتقديم الطلب إجباري:

؛ في افلورنسا، بالعقار المؤجر الذي من أجله يتم طلب المساهمة (الدعم)  )residenza  (  أن يكون لديك إقامة .1

سجل بطريقة قانونية، ويخص السكن حيث تم تس''جيل  أن يكون في إسمك عقد اليجار لعقار خاص بالس.2 كن، مس
؛)residenza  (  القامة 

أن ل تكون لك حقوق الملكية أو النتفاع، فيما يخص الستعمال أو السكن، على مسكن يتناسب مع احتياجات.3
؛)Km( كم 50أفراد السرة، والذي يوجد على مسافة ل تتجاوز 

 أف''راد الس''رة) للس'''رة بكامله'''ا ل يتج'''اوز  جمي''ع   واح''د، يعن''ي يخ'''ص E   (بح''رف Ise  الت''وفر عل'''ى قيم''ة .4

؛22  ، 21  ، 20   (السئلة الشائعة) FAQ  ؛ انظر    28.684,36€

. ه''ذاCovid-19 لس'''باب مرتبط''ة بالط'''ارئة الوبائي'''ة  %30دخ''ل الس''رة ع''رف اتخفاض'''ا بم''ا ل يق''ل ع''ن .5

cassaدم''اج -  يمكنه أن يخص ال'دخل م''ن عم'ل م''أجور (انخف''اض ف'ي س''اعات العم''ل، ص''ندوق النخفاضال

integrazione-  إلخ)، والدخل من عم''ل ح''ر (م''ع الش''ارة بش''كل خ''اص إل''ى فئات ،ATECOال''تي ت''م تعلي''ق 

نشاطها بعد الجراءات الحكومية)، والدخل من عمل بعقود غير دائمة من أي نوع كانت؛

 -)؛CASE POPOLARI (السكن الشعبي - EROستفادة السرة من مساكن عدم إ.6

كل أسرة يمكنها تقديم طلب واحد فقط؛.7

 الستثنائي تقديم أيضا طلب ضمن العلن المتعلق بمس''اهمة اليج''ار لس''نةجراءيمكن للمستفيدين من هذا ال.8
2020 )bando contributo affitto 2020(المبل''غ الم''دفوع ك''إجراء اس''تثنائي س''يتم خص''مه م''ن المبل''غ .

.2020المستحق على أساس العلن المتعلق بمساهمة اليجار لسنة 

FAQ س''تثنائية م''ن الض''روري: أنظ''ر إل''ى الطريق''ة ع''ن بع''د (ع''بر الن''ترنت) لطل''ب المس''اهمة الللوص''ول.9

؛15(السئلة الشائعة) 

.19، 18، 17 (السئلة الشائعة) FAQ يجب أن يكون الطلب مصحوب ا بالوثائق التالية: انظر .10
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 (تص''ريح ب'ديل واح''د)، ال''ذي يمك''ن الحص''ول علي''هDsu، يجب إدخال في الطلب رقم بروتوك''ول Iseفيما يتعلق بقيمة 

 أو جمعي''اتCAF (م''ع إمكاني''ة الحص''ول عل''ى استش''ارة هاتفي''ة م''ن ط''رف INPSأيض ''ا ع''بر الن''ترنت عل''ى بواب''ة 

). المساعدة لتعبئة الطلب:القائمة مدرجة أدناهالمستأجرين، 

SUNIA -  :العنوانvia delle Porte Nuove 15/a, 50144 Firenze :؛ البريد055368573 / 055367904. الهاتف

 (م  ع الحتياط  ات الص  حية20ثني  ن  مفت  وح للعم  وم ابت  داء م  ن ي  وم الSunia  ـ sunia@suniafirenze.itاللك  تروني: 

 .12.30 - 8.30اللزمة) بالتوقيت التالي: من الثنين إلى الجمعة الساعة 

SICET - :العنوان via Carlo del Prete 135 و Piazza dell'Indipendenza 21 3393090950  الهاتف: 3 الطابق

يجب أخذ موعد

Sicet :افلورانسا sicetfirenzeprato@gmail.com

CONIA ـ CONIA :افلورانس  ا العن  وان Via  Sant’Angelo,  17  –  Firenzeش  ريطة أخ  ذ موع  د مس  بقا ع  بر اله  اتف .

conia.firenze@alice.it تعبئة الطلب ليست مجانية. 371.4427144 وأيضا على رقم 055/753386

FAQ يجار(أسئلة الشائعة) حول الجراء الستثنائي لدعم تأدية مستحقات ال
FAQ MISURA STRAORDINARIA PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

ستفادة من المساهمة الستثنائية؟من يمكنه ال

 نش'اطهم العمل''ي أو علق''ة عمله'م إم''ا توق'ف أوال ذين ع رف لحسابهم الخاص (عمل ح ر) أجورين والعاملينالعمال الم
.Covid-19مة عن  بسبب حالة الطوارئ الناجانخفاض أو تعليق

سرة؟ما هو حجم انخفاض دخل ال.1

.Covid-19 (ثلثين بالمائة) لسباب مرتبطة بحالة الطارئة الوبائية  %30يجب أل يقل النخفاض في دخل السرة عن 

هل انخفاض الدخل يخص جميع العمال؟.2

، -cassa integrazioneدم  اج -  يخص الدخل م  ن عم  ل م أجور (انخف اض ف  ي س اعات العم  ل، ص  ندوق النخفاضال

 ال  تي ت  م تعلي  ق نش  اطها بع  د الج  راءاتATECOإل  خ)، وال  دخل م  ن عم  ل ح  ر (م  ع الش  ارة بش  كل خ  اص إل  ى فئات 

الحكومية)، والدخل من عمل بعقود غير دائمة من أي نوع كانت؛

؟ATECOماذا أفعل إذا لم أجد العمل الذي أزاوله ضمن قائمة رموز .3

 ه  و واح  د فق  ط م  ن2020/18 الخ  اص بالنش  اط العمل  ي ال  ذي ت  م تعليق  ه بم  وجب المرس  وم التش  ريعي ATECOرم  ز 

ش هادالمكانيات لتوضيح أسباب فقدان الدخل، فهو ليس حص رياا ول ض روريا؛ وف  ي جمي ع الح وال، ح تى ف ي حال ة ال
ا) يبرر انخفاض الدخل. الذاتي المتعلق بنشاط "آخر"، يجب أن يكون هناك سببا يمكن التحقق منه (لحقاا أيضا

 في افلورنسا؟)residente(هل يجب أن أكون مقيما  .4

كن ال  ذي م  ن أج  ل مس  تحقات إيج  اره بالبلدية، ف  ي الس  )residenza anagrafica(نعم، يجب أن تكون لديك إقامة مسجلة 

يتم طلب المساهمة.

هل يجب أن يكون عقد اليجار في أسمي؟.5

سجل بطريقة قانوني  ة، ويخ  ص الس  كن حي  ث ت  م تس  جيلنعم، يجب أن يكون في إسمك عقد إيجار لعقار خاص بالس كن، مس
؛)residenza(القامة 
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ا على العقود ذات ال.6 ؟)canone concordato( المتفق عليه يجار هل المساهمة تنطبق أيض 

نعم، لنها تبقى عقود إيجار خاصة.

 -؟cedolare seccaساهمة تنطبق أيضا على العقود ذات تسهيلت ضريبية - هل الم.7

نعم، لنها تبقى عقود إيجار خاصة.

مقيم في مك''ان آخ''ر، ولك''ن ل''ه إيج''ار س''كن ف''ي افلورنس''امر يتعلق بعامل هل يمكن طلب المساهمة إذا كان ال.8
لتلبية احتياجات العمل؟

 بالسكن الذي من أجله يتم طلب المساهمة.قامةل، من الضروري أن تكون ال

هل يمكنني طلب المساهمة في حالة امتلك عقار؟.9

نع  م ممك  ن، طالم  ا أن  ه ل توج  د حق  وق ملكي  ة أو ح  ق انتف  اع، للس  تعمال أو الس  كن عل  ى مس  كن يتناس  ب م  ع إحتياج  ات
 أو أقل.)Km( كم 50السرة، ويوجد على مسافة تعادل 

هل هناك شرط أساسي؟.10

.€ 28.684,36 الذي يخص العائلة بكاملها ISEنعم، يجب أل تتجاوز قيمة 

؟ERPستفيدين من مساكن هل يمكنني طلب المساهمة إذا كنت من الم.11

 ال  ذين له  م فرص  ة الس تفادة م  ن تس  هيلت أخ  رى ف  ي حال ةERPل، هذا النوع من المساهمة غير مخصص للمستأجرين 

انخفاض دخلهم.

 ومس'''اهمة  إيج'''ار الس'''كنGiovaniSì المس'''اهمة لس'''تقللية الش'''باب ض'''من إج'''راء م'''ع بي'''نه''ل يمك'''ن الج.12

المستقل؟

ل، ل يمكن الجمع بينهما.

؟2020 مساهمة اليجار لسنة علن الستثنائي تقديم أيضا طلب ضمن إجراءهل يمكن للمستفيدين من ال.13

.2020 مساهمة اليجار لسنة علننعم، لكن سيتم خصم المبلغ المدفوع كإجراء استثنائي من المبلغ المستحق ضمن إ

كيف يمكن إرسال الطلب؟.14

ا ليوم الثنين 9يمكن إرسال الطلب فقط عبر النترنت، ابتداءا من الساعة   من23.59 اعة أبريل وإلى غاية الس20 صباحا

.2020 ماي 11يوم 

 كيف يمكنني الوصول إلى الطريقة عبر النترنت؟.15

يمكن الوصول إلى الطريقة عبر النترنت بإحدى الطرق التالية:

A( اعتمادات النظام العمومي للهوية الرقمية )SPID(للحصول على معلومات حول كيفية التوصل والس  تخدام، ننص  ح :

 التالي: وقعبالتصال بعنوان الم

https://www.spid.gov.it/



B(  البطاق''ة الوطني''ة للخ''دمات)CNS(:للحص  ول عل  ى معلوم  ات ح  ول كيفي  ة إص  دارها واس  تخدامها، يمك  ن التص  ال 

بالعنوان التالي:
http://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi؛

C(  بطاقة الهوية اللكترونية)CIE(:

للمعلومات:
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/carta-di-identita-elettronica-cie

D( بالصدار توجد على العنوان التالي:تعلقة: جميع المعلومات الماعتمادات الولوج الصادرة عن البلدية 
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/Index

كم طلب يمكن تقديمه؟.16

كل أسرة يمكنها تقديم طلب واحد فقط.

ما الذي يجب إرفاقه بالطلب؟.17

يجب إرفاق بالطلب ما يلي:

A(كن حي  ث يقي  م: نس  خة م  ن عق  د اليج  ار لغ  رض س  كني، مس  جل بش  كل ق  انوني، وال  ذي يخ  ص الس  إجب''اري
، فلن يمكن إرسال الطلب.جبارية إذا لم يتم إرفاق الوثائق الالمتقدم بالطلب؛

B(ا م  ن تعل ق بال الم %30: وث  ائق تثب  ت انخف  اض ال  دخل بم  ا ل يق ل ع  ن اختياري  ين اير31نش اط العمل  ي ب دءا

ا التص  ريح بالس  تفادة م  ن2019 والدفعات الشهرية المقابلة لعام 2020 ا. يمك  ن أيضا   ، حيثما كان ذل  ك متاحا 

) م  ن غي  ر إرف  اق أي ش  يء. بالنس  بة للع  املين لحس  ابهم الخ  اصcassa integrazioneص  ندوق الدم  اج (

. %30 الذاتي على انخفاض الدخل بنسبة شهاد(عمل حر)، يكفي إدخال بيانات النشاط وال

C(.يمكن إرسال الطلب حتى ولو لم يتم إرفاق الوثائق الختيارية 

D(تخ  ص أح  د أف  راد العائل  ة و/أو ش  هادة العج  ز  %67: ش  هادة تثب  ت إعاق  ة بنس  بة تع  ادل أو تف  وق إجب''اري )

handicap(فلن يكون ممكنا إرسال الطلب.جبارية في حالة التوفر عليها. إذا لم يتم إرفاق الوثائق ال ،

؟DSUهل يكفي الشارة إلى رقم بروتوكول .18

 أو، ب دلا م ن ذل  ك،2019 (تص ريح ب ديل واح د) لس نة DSUفي الطلب عبر النترنت، يكفي الشارة إلى رقم بروتوكول 

.INPS مباشرة من موقع ISE، بينما سيتم تنزيل قيمة 2020لسنة 

 (تصريح بديل واحد)؟DSUكيف يتم تعبئة .19

ا تعبئة   (مع إمكانية الحصول على استشارة هاتفيةINPS) عبر النترنت على بوابة تصريح بديل واحد (DSUيمكن أيضا

 أو جمعيات المستأجرين التي سيتم الشارة إليها في مذكرة الخدمات.CAAFمن طرف 

؟€ 28.684,36 تفوق ISEماذا يحدث إذا كانت قيمة .20

في هذه الحالة، لن يسسمح بالستمرار في ملء الطلب.

ا تعبئة   (م  ع امكاني  ة استش  ارة هاتفي  ة م  ن ط  رفINPS (تصريح بديل واح  د) ع  بر الن  ترنت عل  ى بواب ة DSUيمكن أيضا

CAAFستأجرين). أو جمعيات الم
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تحقيق في عينة من الطلبات؟هل ستقوم البلدية بال.21

البيانات التابع  ة لدارات عمومي  ة أخ  رى أوطلع على أبناك نعم، ستقوم البلدية بإجراء تحقيقات على بعض الطلبات بال
أبناك البيانات التابعة للبلدية.

كم تبلغ قيمة المساهمة؟.22

 / شهر. على سبيل المثال، إذا ك  ان اليج ار€ 300 من اليجار، وفي جميع الحوال، لن تتجاوز  %50تغطي المساهمة 

 شهرياا، كحد أقصى.€ 300، فقد تكون المساهمة € 1000

 وس  يتم دفعه  ا ش  ريطة اس  تمرارية الت  وفر عل  ى الش  روط2020المس  اهمة تع  ادل ثلث  ة أش  هر الموالي  ة ابت  داء م  ن أبري  ل 

 كحد أقصى. €900ساهمة، بعد الموافقة النهائية، وتصل إلى اللزمة للستفادة من الم

كيف يتم تشكيل الترتيب؟.23

.INPS الصادرة عن ISEE الناجمة عن شهادة ISEيتم تشكيل الترتيب على أساس قيمة 

 الترتيب؟وقع في بين عائلتين أو أكثر، كيف يتم تحديد المISEفي حالة تكافؤ .24

سيتم تحديد الموقع وفقاا لمعايير السبقية التالية، المطبقة على النحو المبين أدناه:

 للعائلة بأكبر عدد من القاصرين وعمر القاصرين أقلسبقيةعدد وعمر القاصرين في السرة: ال•

)handicap( و / أو م  ع حال  ة العج  ز س  رة داخ  ل ال %67وجود أشخاص ذوي إعاقة بنسية تعادل أو تزيد عن •

.104، رقم 1992 فبراير 5بموجب القانون 

متى تتم الموافقة على الترتيب؟.25

30، ف ي غض  ون حوالتوافق البلدية على قائمة الترتيب في أقصر مدة ممكنة بعد مراقبة الطلبات المقدمة، وفي جميع ال

ا من الموعد النهائي لتقديم الطلبات. يوما

كيف يتم دفع المساهمة؟.26

تقوم البلدية بالدفع المباشر للمساهمات إل ى المس تفيدين ال ذين ت م تحدي دهم عل  ى أس اس ال ترتيب إل ى غاي ة انته اء الم وارد
المتاحة. إذا لم تسمح الموارد المتاحة بتخصيص المساهمة لجميع من تم قبولهم، ستقوم البلدية بإرسال لئحة الترتيب إلى

ستفادة. المساهمة، وأيضا الخرين الذين لم يتمكنوا من الشارة للشخاص الذين استفادوا منالولية (طوسكانا)، مع ال


