الوتائق الالزمة عند الشباك الوحيد للمهاجرين
الوتائق المتعلقة بصاحب طلب الشمل العائلي
نسخة من رخصة االقامة لم تنتهى مدة صالحيتها بعدة مدة ال تتجاوز سنة او رخصة االقامة منتهية صالحيتها مرفوقة بتوصيل
نسخة كاملة لجواز السفر لم تنتهي مدة صالحيته
شهادة اصلية للحالة المدنية و التي يتم اصدارها في البلدية المقيم بها مع عبارة استعمال للهجرة
شهادة اصلية لالقامة و التي يتم اصدارها في البلدية المقيم بها
النموذج االصلي
طابع بريدي المشار اليه في الطلب

الوتائق المتعلقة \العائلة \المطلوبة
زوج\ة غير مطلق\ة عمه\ها ال يقل عن  81سنة :
الخ

•نسخة عن جواز السفر لم تنتهي صالحيته و فقط الصفحات التي تتضمن على البيانات الشخصية لصاحبه \اسم نسب تاريخ االزدياد
•النمذج االصلي

ابناء\قاصين\ عندة تقديم الطلب:
نسخة عن جواز السفر لم تنتهي صالحيته و فقط الصفحات التي تتضمن على البيانات الشخصية لصاحبه \اسم نسب تاريخ االزدياد

الخ

ابناء في سن الرشد\ تحت مسؤلية االباء والسباب موضوعية ليمكنهو توفير احتياجاتهم االساسية و بسبب حالتهم الشخصية التي تؤدي
الى العجز الكلي:
•نسخة عن جواز السفر لم تنتهي صالحيته و فقط الصفحات التي تتضمن على البيانات الشخصية لصاحبه \اسم نسب تاريخ االزدياد

الخ

•تصريح يؤكد استحالة مستمرة "ال تمكنهم من توفير االحتياجات االساسية و بسبب حالتهم الشخصية التي تؤدي الى العجز الكلي" هذا
التصريح يجب ان يترجم و يتم تصديقه شرعيا من طرف المصالح القنسلية االيطالية في البلد االم

اباء\ تحت مسؤلية االبناء في حالة ليس لديهم ابناء آخرون في البلد االم
•نسخة عن جواز السفر لم تنتهي صالحيته و فقط الصفحات التي تتضمن على البيانات الشخصية لصاحبه \اسم نسب تاريخ االزدياد
•تصريح باءن االباء هم تحت مسؤلية االبن مقدم الطلب و باءن ليس هناك ابنء آخرون في البلد االم
•نسخة من عقد الزواج الب\ام مطرجمة و مصدق بها شرعيا من طرف السلطات االيطالية بالبلد االم
•النموذج االصلي

الخ

اباء\فوق  56سنة في حالة االبناء االخرون ليس باستطاعتهم حمت مسؤليتهم السباب صحية موتوقة
•نسخة عن جواز السفر لم تنتهي صالحيته و فقط الصفحات التي تتضمن على البيانات الشخصية لصاحبه \اسم نسب تاريخ االزدياد

الخ

•تصريح باءن االباء هم تحت مسؤلية االبن مقدم الطلب و باءن االبناء االخرون في استحالة لكسب العيش من اجلهم السباب صحية خطيرة
•النموذج االصلي \تصريح االلتزام بالتوقيع التامين الصحي
•نسخة من عقد الزواج الب\ام مطرجمة و مصدق بها شرعيا من طرف السلطات االيطالية بالبلد االم
•النموذج االصلي

الوتائق المتعلقة بسكن
شهادة اصلية تمنح من طرف البلدية المقيم بها والتي تدل ان المسكن لديه المتطلبات التالية :
متطلبات النظافة الصحية
االسكان المالئم
في حالت وجود ابن ليه اقل من  81سنة الشهادة المالئمة لسكن يمكن تبديلها بموافقة صاحب المسكن مالء النمذج االصلي

اذا كان مقدم الطلب هو صاحب عقد المسكن:
•اذا كان عقد المسكن باسم مقدم الطلب فقط يجب تقديم نسخة من العقد بمدة ال تقل عن  6اشهر مسجلة طبق القانون في
agenzia delle entrate
•اذا كان العقد باسم مقدم الطلب و شخص آخر يجب تقديم النموذج االصلي كامل ب نسخة بطاقة التعريف لالشخص االخر اذا كان هو كذالك
اجنبي يجب تقديم نسخة لرخصة اقامته كذالك
•اذا كان هناك رفض في سكن اشخص اخرون في عقد المسكن يجب تقديم النموذج االصلي مملوء من طرف مالك المسكن مرفوق بنسخة
لبطاقة التعريف الشخصية

اذا كان مقدم الطلب هو صاحب المسكن:
•نسخ من الملكية مسجلة حسب القانون

اذا كان مقدم الطلب هو صاحب عقد مسكن مجاني:
•نسخة من عقد المسكن المجاني بمدة ال تقل عن  6اشهر مسجلة طبق القانون في
agenzia delle entrate
• النموذج االصلي مملؤ من طرف مالك المسكن كامل بنسخة من البطاقة الشخصية موقعة من طرفه
•اذا كان العقد باسم شخص آخر يجب تقديم النموذج االصلي كامل ب نسخة بطاقة التعريف لالشخص االخر اذا كان هو كذالك اجنبي يجب
تقديم نسخة لرخصة اقامته

اذا كان مقدم الطلب ضيف:
• نسخة من عقذ السكن\مجاني\عقد الملكية لصاحب المسكن الذي تتم فيه الضيافة
النموذج االصلي مملؤ من طرف مالك المسكن كامل بنسخة من البطاقة الشخصية موقعة من طرفه اذا كان اجنبي كذالك يجب تقديم نسخة
لرخصة اقامته

الدخل
•مقدم الطلب عليه ان يثبت ملك للعام  5182دخل ادنى يساوي  21,1386مبلغ االستحقاق االجتماعي و الذي يضاف اليه 53823,1
نصف االستحقاق االجتماعي لكل عائل مطلوب
•لشمل العائلي لعئلين او اكثر البناء لديهم اقل من  81سنة مطلوب دخل يعادل ضعف االستحقاق االجتماعي اليقل عن مبلغ االستحقاق
االجتماعي 88668325
•لشمل عائلي لعائل واحد اوالبناء لديهم اقل من  81سنة مطلوب دخل يعادل 8128633
• لشمل العائلي لعئلين او اكثر البناء لديهم اقل من  81سنة مطلوب دخل يعادل88135351
الجل تحديد الدخل يجب ايضا اخد بعين االعتبار افراد العائلة الموجودين في الحالة المدنية
• مقدم الطلب يجب ان يقدم الوتائق لدخل المدرجة ادناه ايضا كل فرض عائلة لديه دخل
• في حالة ان مقدم الطلب دخله غير كاف او فارغيمكن ان يعتبر و بوجود تصريح خاص في النموذج وكذالك لزوج\ةاو لعاءل
• االجنبي المقبول في الضمان االجتماعي لديه حق لشمل العائلي بنفس شروط االجنبي الذي منح اليه وضع االجىء ليس مطلوب منه تلبية
كل المتطلبات المطلوبة عادة

--------------------------------------------------------------------اإلجرءات المتوقعة
نسخةمن آخر Modello CUD
أو في حالة عدم توفر الوثيقة ،الشهادة الذاتية  Dichiarazione di Redditiنسخة من آخر إقرار ضريبي
لرب العمل مملوءة في Modello S3 bis
نسخ من الطوابع المدفوعة ل bollettini INPS
نسخ من بعض الرواتب الشهرية لعام ( 4102-4102موقع قانونيا
نسخ تبالغ بالقبول في INPS

شهادة ذاتية لرب العمل مملؤة في Modello S3
بتاريخ اليتاجوزشهر والذي من خالله تتبين عالقة العمل بين رب العمل و المهاجر ،و نسخة كاملة من بطاقة
التعريف لم تنتهي مدة صالحيتها و الموقعة من طرف صاحبه

إذا كان رب العمل أجنبي فنسخة من إذن إقامته لم تنتهي مدة صالحيتها
نسخ من إعانة البطالة حصل عليه في عام assegno di disoccupazione 4102-4102
لتدكير فإن العاملين في المنازل ،إذا كان لديهم دخل سنوي خاضع لضرائب أعلى من ثمانية أالف فيجب عليهم
مابين شهر  Mod/730هذا اإلقرار يمكن تقديمه في  dichiarazione dei redditiتقديم اإلقرار ضريبي
شهر ماي أو شهر يونيو  MOD unicoمارس وماي أو مع
--------------------------------------------------------------------------------------------نسخة من آخر دخل الفرض العائلي CUD
نسخة من آخر إقرار ضريبي dichiarazione dei reditti
نسخة من آخر رواتب شهرية لعام 4102-4102
شهادة ذاتية لرئيس التعاونية مملؤة في MOD S3
بتاريخ اليتاجوزشهر والذي من خالله تتبين عالقة العمل بين رب العمل و المهاجر ،و نسخة كاملة من بطاقة
التعريف لم تنتهي مدة صالحيتها و الموقعة من طرف صاحبه
نسخ من كتاب المساهمين
نسخة من المعلوات عن النشاط التجاري
نسخة من المعلوات عن النشاط التجاري visura camerale
وشهادة لمنح partita IVA
--------------------------------------------------------------------------------------------نسخة من آخر Modello unico
مرافق بنقل إلكتروني الى Agenzia delle Entrate
نسخة من شهادة تأسيس الشركة
visura camerale
ال يزيد عمرها عن  6أشهر وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة partita IVA
نسخة من رخصة البلدية ،حيثما يتطلب ذالك
تقرير مفصل للمحالسبة إلى  4020424102مكتوب و موقع من طرف مستشار تجاري والذي عليه تأكيد أن كل
الحسبات صحيحة و متوافقة مع السجالت مع نسخة من بطاقة التسجيل في
Albo professionale

