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 السكن والساكن
 

 كیف تبحث عن بیت لإلیجار؟
لماذا یجب علیك دفع مصاریف الملكیة المشتركة 

 "العمارة"؟
أفضل مع جیراننا؟ بطریقة عیشنستطیع ال كیف  

 
 
الطلبات كثیرة لمن یبحث عن شراء أو إیجار عقار في  

ھذا الدلیل تجد اإلجابة على بعض المواضیع الھامة التي 
.والمالكتخص المستأجر   

 
 

إلیجاد معلومات مع شرح  المواطنینإنھ أداة لمساعدة 
لحات الفنیة األكثر استعماال.مصطلمعمق ل  
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خاصةالسكن في ملكیة   
 

المصاریف مسكن، لشراء الخطوات  
المالك والتزامات للمبنى العامة   
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

أن تكون مالك یعني اشتریت بیت من صاحبھ أو من وكالة 
.خاصة أو من شركة بناء  

 

بكاتب عدل موثوق بھ  االتصالقبل أن تقوم بھذه الخطوة المھمة یجب علیك 
یجب أن یكون: للتحقق من ھذه النقاط  

 

البائع ھو المالك األصلي.-  

 

البائع لدیھ أوراق الملكیة لبیع العقار.-  

 

.االفتراضغیر قائم على -  

 

مصاریف الملكیة المشتركة "العمارة" مدفوعة كاملة.-  

 

)التخطیط المساحي محین(جمیع أوراق البیت موجودة -  

 

 نصیحة
معرفة الحالة المادیة للشركة، ألنھ من المستحسن و لشركة بناء :ع العقارالمن یب

إفالس ھناك خطورة لخسارة المسكن.في حالة   



دفعـــل الـقب  
یجب معرفة تقدم األشغال وھل انتھت.-  

 

لتوفیر حمایة أكثر للشاري یمكن االنخراط في شركات التأمین لضمان عدم خسارة 
 األموال المسبوقة الدفع.

 

 الخطوات المتبعة لشراء مسكن
 

عــد بیـوع  
 

تاریخ ثمن المسكن وكیفیة الدفع و یحددة المشتري وھو عقد تمھیدي بین البائع 
المسكن. زالدفع الى جانب دفع مبلغ مالي لحج  

 

المشتري أو ي صورة خاصة وذلك بحضور البائع ویمكن لوعد البیع ان یتم ف
لكن بتكالیف إضافیة" فھو عبارة ولتوفیر الحمایة القانونیة "بحضور كاتب عدل 

.يعن عمل رسم  

 

اردة في وعد البیع اما في حالة تغیر الرأي ھناك یجب احترام االلتزامات الو
المال. فقدإمكانیة   

 

 

 

 



الملكیةسند   
 

من قبل البائع  اختیارهھي خطوة رسمیة لبیع المسكن ویوقع أمام كاتب عدل ویتم 
المشتري "ال یمكن فرضھ علیھما" اال في غیاب اتفاق حول من یدفع تكالیف و

 كاتب العدل 

یجب التوقیع على سند الملكیة بحضور في حالة عدم معرفة اللغة اإلیطالیة جیدا 
 مترجم.

 

رضـــقال  
 

للحصول على قرض مالي لشراء مسكن یكون عن طریق البنك وللحصول علیھ 
 یجب تقدیم الضمانات التي تأكد للبنك ان الشخص قادر على دفع األقساط.

أقساطالقرض یتم دفعھ على   

في بیع المسكن في المزاد العلني مع  البنك بالحقیتمتع حالة عدم دفع األقساط في 
 اخالء المسكن من متساكنیھ.

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 یجبقواعد  ھناك سكني مبني في موجود المنزل كان إذا
.احترامھا  

 

"العمارة" السكني المبني فیمصار  
 

 وھي جیدة بصورة االعمال كل إلتمام العمارة تحتاجھا مصاریف وھي
 صاحب ھناك كان إذا یملك ما حسب على كل الشقق مالكي كل بین مقسمة

 المصاریف تلك من جزء دفع المتأجر یسأل ان یستطیع مؤجرة وشقتھ شقة
.بالعمارة الخاصة  

 

لدفع تستخدم" العمارة مصاریف" المشتركة المصاریف  
 

 المبنى عن المسؤولون وھم المبنى برعایة یقومون الذین األشخاص
 و الصیانة خدمات"، النظافة عمال" التنظیف وخدمة وجد إذا والبواب

 و السلم إضاءة ،التدفئة مثل السكان جمیع قبل من یستخدم الذي الجزء
.......للعمارة الخارجي الجرس و الكھربائي المصعد  

 
 
 
 
 
 



 

المصاریف؟ لدفع مضطر الكل  
 
 
 
 

 الدیون علیھ تتراكم متعثر یصبح المصاریف یدفع ال ساكن ھناك كان إذا
المبنى. بمصاریف الخاصة  

 
 

العمارة؟ مصاریف تدفع ال حین یحدث ماذا  
 

 العمارة على الدیون تتراكم بالتالي المصاریف یدفعون ال السكان كان اذا
 الخدمة ضمان عدم و الموردین مستحقات دفع ذلك بعد یمكن ال بحیث
النظافة الخ  و الكھربائي مصعد و التدفئة مثل الجمیع یحتاجھا التي العامة
للجمیع اسوء حیاة النتیجة  
 المبنى ولؤمس یقوم بالعمارة الخاصة المصاریف الساكن یدفع ال عندما

.قضائي إنذار" بإرسال " 
 

.لذلك محدد التاریخ في المصاریف من جزء دفع طلب في نذاراإل یتمثل  
 یمكن اإلنذار في ةالمحدد المدة خالل علیھ ما یدفع ال الشخص كان اذ

 ما حجز او المستحق المبلغ السترداد البضائع حجز في البدء للمسؤول
.حجزه یمكن  



 

 ھل الكل یدفع نفس المبلغ؟
 

ھذا على االلف و " مقسومةالمصاریف المشتركة مقسمة الى "التكلفة المشتركة ال،
 یعني ان كل شخص یدفع و فقا لحجم منزلھ و خصائصھ.

 

 ما معنى األلف؟
 

 یستخدم األلف لقیاس نصیب كل مالك. 

رسوم الشقة على كل من األلف. احتسابیتم   

الجزء المتوقع لكل ساكن یحسب على و 1000الشقق ھي كل أصحاب  ونصیب
في الطوابق العلیا من كبیرة و كلما كانت الشقة الشقة،خصائص وحساب حجم 

حصة المصاریف بالتالي تزید كلما زادت قیمة األلف و المبني " العمارة"
 المشتركة التي یجب دفعھا.

  

؟"یتم جمع النفقات "مصاریف العمارةكیف   
 
 

ھو  للعام التاليالالزمة یخطط المسؤول عن المبني النفقات او المصاریف كل سنة 
".أو السعر التقدیري ةاألولی المیزانیةما یسمي "  

 

 

 



 

 

 

مجموع لھذا العام وكل المصاریف الخارجة  وخالل السنة یسجل المسؤول   
.تفاق النھائياال  

بالتالي أكثر ولو كان الحساب النھائي أكبر من القیمة المخصصة لھا أي صرف و
 سیكون لدیك زیادة في رسوم الخدمات "المصاریف المشتركة للمبني".

 

كان الرصید النھائي اقل من القیمة التي خطط لھا وفي ھذه الحالة یقوم  إذااما 
او تدفع نفقات للسنة المقبلة. ألصحابھابإعادة القیمة المالیة اإلضافیة المسؤول   

 

 مصاریف استثنائیة
 

 في بعض األحیان تكون ھناك مصاریف استثنائیة أي مصاریف غیر متوقعة.

ویقرر القیام بأعمال توجد عندما یعقد اجتماع سكان العمارة  ستثنائیةاال مصاریفال
.مثل التبیض مع مراعات السالمةیة صیانة غیر اعتیاد  

المصاریف االستثنائیة تكون على عاتق المالك قبل ان تقرر لذلك وجب عقد 
 اجتماع للموافقة على المصاریف.

حضور االجتماعات الخاص بالعمارة أھمیة  
 

مراقبة عمل المسؤول عن العمارة كذلكك لما فیھا من اخذ قرارات مھمة ووذل  

 

 

 



 

 

 

 

. 2.  
 
 

 
باإلیجار السكن  

 

العقود وأنواع الواجبات الحقوق،  
  
 

 

 

 

 
 

 



.المالكالسكان المستأجرون ھم سكان قاموا بتوقیع عقد االیجار بعد اتفاق مع   

مسؤول تأجر ھو السالم للمستأجر،في حالة جیدة ھي المالك یجب ان یسلم الشقة و
كل ما یوجد بھ مثال "صنابیر المیاه" وما ھو داخل عن كیفیة استخدام المسكن و

یاه والصرف الصحي" تحت مسؤولیة المالك.مثال "أنابیب الم الجدران  

 

 المصاریف
 

أجر دفعھ كل سنة لإلیجار ستالذي یجب على الممكتوب في عقد االیجار المبلغ 
.رةالمشتركة للعما والمصاریف  

 

صیانة مثل تنظیف الھي لإلدارة ودفعھا تأجر سلمالمصاریف التي یجب على ا
 الدرج، المصعد، البواب، المیاه الخاصة بالعمارة، التدفئة....

 

الغاز بالكھرباء وعمارة لیس لھا عالقة المصاریف المشتركة للتكون عادة و 
الغاز لدفع التعاقد مع شركة الكھرباء و الخاص بالشقة لذلك یجب على المستأجر

یجب تسجیلھا  بھا رفتمعصالحة وكل عقود االیجار لكي تكون و بانتظام الفواتیر
 في مكتب الضرائب.

 

على الحصول ن صاحب الشقة رؤیة تسجیل العقد وطلب میستطیع المستأجر ان ی
مسجل یجعلك تسكن بطریقة قانونیة.ھو العقد و  

 

 

 

 

 



 

ار ــعـشإ  
 

شعار إى عدد األشھر التي یجب على المالك فیھا یشیر عادة ال اإلیجارعقد 
عادة تبعث رسالة مضمونة الوصول المستأجر مقدما من قبل المالك بشكل كتابي، 

یجار لتلك أشھر اإلشعار وبدون دفع اإلترك المستأجر السكن بدون انتظار  وإذا
مسبقا كضمان. االحتفاظ بكافة األشھر التي دفعت یمكن للمالك األشھر،  

 

 الضمان او الكفالة
 
 

 أشھرالعقد یجب دفع مبلغ كضمان والضمان تقریبا ھو دفع ثالثة  یبرمعندما 
المستأجر في الشقة او لتغطیة یجار یحتاجھا المالك كتعویض ألي ضرر قام بھ إ

یجار الغیر مدفوع.اإل  

 

 

یرجع  لبیتال یوجد أي ضرر في ایجار بانتظام وستأجر یدفع في اإلكان الموإذا 
.مبلغ الضمان الى المستأجر  

 

 

 

 

 

 



ارــــد االیجــعق  
  

 ھناك أنواع مختلفة من العقود

  

4+4   ارــد ایجــعق  
 

عند نھایة العقد في العام الرابع یمكن سنوات و 4انتشارا ویستمر لمدة ھو األكثر و
تكون ھناك حریة في تحدید قیمة االیجار لتبقى طول وربع سنوات أخرى تجدیده أل
یر طفیف في كل عام.غغض النضر في تبد ومدة العق  

:IsTAT   لتعدیل

وتكالیف الدخل على حسب األسعار وھو مقیاس یعمل على ضبط تكالیف االیجار 
ھي نسبة مئویة.الحیاة و  

وتقوم على تغیر بسیط في قیمة االیجار. ةالمساوا تفرض على قدم   

ار مؤقتــجیعقد ا  
كان االیجار للطلبة او  إذاشھرا ویمكن استعمالھ اال  18یمكن ان یستمر  

األشخاص المحتاجین لمدة مؤقتة. واالحتیاج المؤقت للسكن یجب ان یكون بسبب 
المثال عقد عمل تثبت كیفیة ذلك على سبیل ھناك وثائق كون لھذا یجب ان توثابت 

 محدد المدة.

لكن یجب احترام األرقام االیجار قرارا من قبل الطرفین و ال ینبغي ان تكون قیمة
 المنصوص علیھا لمدینة میالنو.

 

 

 

 



ارـــعقد االیج  
 

 ایجار متفق علیھ 

مكن تجدیده لمدة عامین اخرین مع یمدة ثالث سنوات ولو عقد متفق علیھ ھ
األرقام المنصوص علیھا في االتفاق المحلي لمدینة میالنو. اتمراع  

 

 

 المستأجرین بطریقة غیر قانونیة
 

بح االیجار بطریقة غیر قانونیة لم یكن ھناك أي نوع من عقود االیجار یص إذا
المستأجر.نوع من الحمایة لكل من المالك و بالتالي ال توجد أيو  

كان المستأجر ال یدفع االیجار اما  إذافالمالك ال یجوز لھ الحصول على حقوقھ 
بالنسبة للمستأجر یمكن طرده من البیت او اإلبالغ عنھ في أي وقت الحتاللھ 

مع ذلك االیجار الغیر قانوني منتشر بكثرة.مسكن لعدم وجود أي صیغة لبقائھ وال  

صالت ة مھم جدا بالنسبة لك االحتفاظ باكنت مستأجر بطریقة غیر قانونی إذا-
وجودك  ألثباتھذا ھو السبیل الوحید المدفوعة للمالك بطریقة منتظمة وار االیج

 على الرغم من ان ھذا لیس كافیا.

 

ع الحصول ال تستطیمنتظم أي غیر قانوني بدون عقد و كنت مستأجر غیر إذا-
ة مشاكل في تفعیل عقد بالتالي ھناك إمكانیة مواجھعلى إقامة بذلك السكن و

الغاز.الكھرباء و  

ال یوجد لدیك عقد عمل منتظم فھذه تعتبر مشكلة كبیرة أجنبي وكنت  إذااما 
تصرح اإلقامة.للحصول على تصریح اإلقامة او حتى لتجدید   

 

 



 

ن المالك عند وكالة كان لدیك عقد غیر قانوني او غیر مسجل تستطیع اإلبالغ ع إذا
.االرادات الداخلیة  

ما یثبت بانك تسكن بذلك المنزل على سبیل المثال (نسخ من عقد  یجب إظھار-
او اظھار ما تدفع بھ االیجار شیك او تحویل بنكي). الكھرباء والغاز،  

L’agenzina dell entrate وكالة اإلیرادات الداخلیة    

 

سنوات اخري  ألربعسنوات قابل للتجدید  أربعالتحقق في شكواك ثم تطبیق عقد 
اجار بأكثر فائدة.رسوم مع   

 

سكن بطریقة غیر قانونیة؟مجار إماھي المخاطر التي یواجھھا المالك عند   

عدم دفع یعلن عن المداخیل بطریقة صحیحة ولم  ألنھبالتأكید العقوبات (غرامات) 
 الضرائب.

 

 الضریبة الغیر مدفوعة یمكن استرجاعھا عن طریق وكالة االرادات الداخلیة.

.یمكن ان یفتح المجال لمزید من التحقیقعالوة على ذلك   

 

واجبات المستأجر   
 

دفع االیجار بانتظام. .  

دفع المصاریف المشتركة للعمارة. .  

دفع عند تسجیل العقد نصف معلوم الضریبة. .  

الحفاظ على المسكن. .  

L’agenzina dell entrate 



 

 

 

وھو عبارة عن عدم إجار من الباطن اخرین ألشخاص الساكن من االیجار عدم .  

 

المنزل مغادرة قرر إذا األشعار وقت احترام  . 
 

القمامة جمع لخدمة البلدیة ضریبة رسوم دفع .  

 

السكن یأجر الذي المالك واجبات     
  

العقد تسجیل .  

 

التسجیل ضریبة قیمة نصف دفع .  

 

للشقة المستأجر ترك حین الضمان مبلغ ارجاع .  

 

العقد تجدید عدم حالة في المستأجر تنبیھ  . 
 

وصیانة المسكن االھتمام .  

 



 

 

 

 ماذا یحدث عندما ال یدفع المستأجر االیجار؟
 

ردـــالط  
 

تتجمع علیھ الدیون.و متعثرعندما ال یدفع المستأجر االیجار یصبح   

 

لعدم السداد. إلخالءبعد شھرین من التذكیر یستطیع المالك ان یبدأ في إجراءات   

 

الشقة.بإخالء الطرد ھو حكم القاضي الذي یأمر المستأجر   

 

المالك یستطیع ان یسترجع أموالھ بنظام الحجز عن طریق القضاء ویكون ذلك من 
 "الراتب" او الحساب البنكي او الحجز عن الممتلكات الموجودة بالسكن.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
؟اجتماعيھل صحیح ان الذي ال یدفع االیجار یتحصل على سكن   

 

(من البلدیة) فذلك  اجتماعيقیل لك ال تدفع االیجار لكي تتحصل على سكن  إذا ال،
 یكون استھزاء بك.

 

فبعد الطرد ال یمكن ان تتحصل على مسكن  المال،ال تملك  ألنكلم تدفع  إذاحتى 
.اجتماعي  

 

ال تحدث تلقائیا.التعینات الطارئة قلیلة و  

 

 إذاكنت ال تزال بال مأوى یجب علیك االتصال بمركز الخدمات االجتماعیة  إذا
سریر في المضجع "مكان مخصص للنوم". تقدیمتوفر لدیھم إمكانیة   

 .  

(comnità) او في مكان اخر مخصص لھذه الحاالت 

الكف عن دفع االیجار لھذا السبب (مجارفة كبیرة).   

 

 

 

 

 



 

 تشاركیة في السكن
 

السكن مع مستأجر اخر  شخص،ألكثر من  ركتیمكن ان یكون مشعقد ایجار 
 فرصة جیدة لالقتصاد.

 
استدعاء الضیوف؟ أستطیعھل   

 
لكن عندما یكون بقاء الضیوف لفترة طویلة من دایما استدعاء الضیوف و یمكنك

.المسكن المستحسن اخبار صاحب  

كز الشرطة مراألوربي یجب اعالم االتحاد  جخار أجنبيكان الضیف مواطن  إذا
.بوجوده في بیتك  

ساعة. 48خالل  مليء استمارة مجانیةویتم   

 

 30كانت مدة ضیافتھ تجاوزت  إذاولكن إذا كان الضیف إیطالیا یجب اإلعالن عنھ 
  یوما.

 

االلتحاق العائلي    
 

إذا كان السكن بطریقة قانونیة ولدیك تصریح إقامة تستطیع ان تقوم بالتحاق عائلي 
عائلتك التي تعیش خارج إیطالیا.ألفراد   

بالتالي تحتاج الى عقد االیجار او إقرار من لب االلتحاق العائلي وطذلك یتم  لعمل
 مالك البیت.

 



 

طلب االلتحاق العائلي یتم تقییمھ من قبل وزارة الداخلیة من خالل قسم خاص 
 بالمھاجرین.

 

 الطلب یتم عن طریق ملئ استمارة بواسطة األنترانت.

 

   یجب ان یكون البیت كبیر بما فیھ الكفایة الستیعاب العائلة وبالتالي یجب علیك 
(ASL)ان توفر كل من العقد و شھادة صالحیة للمنزل الصادرة من البلدیة او 

 التي تحدد الحد األقصى لعدد األشخاص المسموح بھم للسكن في المنزل.
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الخاصة بالمبنىالمسؤول واالجتماعات   
 

ما أھمیة االجتماعات؟من ھو؟ ماذا یفعل؟ و  
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 المسؤول عن الوحدات السكانیة
 

 ھو الشخص المسؤول عن تسیر أمور العمارة.
 

 واجباتھ ھي:

 

فرض احترام النظام في العمارة. .  

 

تنفیذ االعمال التي تساعد في الحفاض على المنزل في حالة جیدة.مراقبة و .  

 

الخاصة بالعمارة.والمیزانیة إدارة النفقات  .  

 

تحمیل رسوم المصاریف الخاصة بالعمارة. .  

 

 االجتماع الخاص بالعمارة
 

.السكانیةھو اجتماع یجمع كل مالكي الشقق في العمارة   

 االجتماع یعقد على األقل مرة واحدة في السنة.

 



 

 

 المسؤول عن المبنى غیر موجود
 

یین.عالتلم یتمكن من تعیین مسؤول اخر القاضي یستطیع ان یحدد  إذافي االجتماع   

یكفي ان یكون واحد من السكان ھو الذي یتصل بالمحكمة لطلب تعیین قضائي.و  

شقق في العمارة  8ھنالك أكثر من كان  إذاالمبنى یعن إلزامیا المسؤول عن 
 "مالك".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

یمكن ان تعقد عدة مرات لمناقشة مواقع محدد على سبیل  المیزانیة علىالموافقة 
 المثال.

القرارات التي تخص النفقات المتعلقة بمصاریف الصیانة الخارجة عن المعتاد.-  

 تعیین مسؤول جدید للعمارة

كان المسؤول ال یقوم بواجباتھ یمكن تغیره. إذا  

طرق األغلبیة او ضمن الاقصاء المسؤول عن مھامھ یمكن ان یكون متعمد من قبل 
 المذكورة في قوانین المبنى.

لو كان ھام المسؤول من قبل القاضي حتى وھناك أسباب جدیة تعجل بإبطال م
 مسؤول عن وحدة سكنیة واحدة.
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 المحافظة الجیدة عن البیت
 

 نصائح مباشرة تخص صیانة العمارة
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
المحافظة الجیدة على الشقةو النظافةكل ساكن مسؤول عن   

 

 مھم التذكیر ب:
 
ة جیدة للمكان.تھوی .  

عند استخدام المطبخ  باألخصمرات في الیوم و 3او  2النوافذ  فتح
الحمام.و  

 في ھذه الحالة تتجنب الرطوبة

.التھویةاین توجد  نشر الغسیل في أماكن مفتوحة .  

تبیض الجدران على األقل مرة كل سنة. .  

االجباریة في المطبخ. التھویةعدم غلق منافذ .  

ال تقم بإزالة السیفون "مكان تغریغ الماء الموجود بالدوش" لتنظیفھ ألنھ  .
 سھل جدا ان ینفك 

بالتالي یجب علیك ق تسلل للمیاه الى بیت الجیران وحدث ذلك بخل إذا .
بشقة الجار. لحقتالتي  األضراردفع قیمة   

عن طریق التامین بأسعار معقولة الجار  بشقة لحق التياالضرار تدفع  .  

 جدا.
 



، یكفي تضیع بسیط للمیاه یمكن ان یحدث تسلل للمیاهفي كثر من األحیان 
 في التفریغ الخاص بالغسالة الكھربائیة.

.أكثرفكر في ذلك التامین في الوقت المناسب لتكون مطمئنا   

دفئةــالت  
 

" "ذاتیةالتدفئة قد تكون مركزیة او مستقلة   

التكلفة تضاف الى المصاریف تدار من قبل المسؤول عن المبنى والتدفئة المركزیة 
 الخاصة بالعمارة التي تدفع من قبل السكان.

 

كانت التدفئة مستقلة نستطیع ان نقتصد مع قلیل االحتراس لبعض التفاصیل  إذا
 الصغیرة.

 

لو كنتم نھائیا حتى و بإطفائھا نصحلكن ال یترك التدفئة على معدل منخفض و -
 خارج المنزل.

 

النتیجة یكون االستھالك اقل فتنفق اقل.بعد ذلك یسخن المنزل بسرعة وو  

 شيءاول  الداخل،الھواء  اذ كان مقیاس الحرارة بارد(المبرد) یكون ذلك بتجمیع
لك بإخراج الھواء عن طریق فك م بھ ما یسمي بعملیة التنفیس وذمحاولة القیا

الموجود عادة على جانب المدفئة.الصمام   

 

 االستھالك 
 

اختیار مصابیح ذات استھالك بسیط.االنوار عندما ال تحتاج الیھا و إطفاء  

 



 

ن ــالعف  
 

 حالما توجد بقع من الرطوبة او العفن ال تنتظر.
 الكلور(المبیض) أوبسرعة! اغسل البقعة الموجودة بالماء وتصرف 

العفن.المواد الخاصة إلزالة الرطوبة و  
ضھور العفن. المبیض یطھر ویأخر  

بالتالي یسبب ضررا فادحا في تدخل فورا فان الوضع قد یتدھور واذ ال ت
من المال. أكثر إنفاقإلصالح ذلك سوف تحتاج الى الجدران، و  

 یحدث العفن عندما توجد رطوبة في الشقة.
منع العفن تذكر:للحد و  

في كل مرة أكثر من مرة في الیوم وئة الجیدة للمكان أي فتح النوافذ التھو .
 عند طھي الطعام او عند استخدام الحمام.

إذا استطعت او ترك النوافذ  نشر الغسیل في الھواء الطلق في الشرفة .
 مفتوحة.

الھواء. ع اختیار منتج الدھان یسمح بمرورتبیض البیت كل سنتین م .  

 تسلل "التسرب"
 

الرطوبة ال تنتظر حاول ان تفھم مع جارك لماذا حدث  عندما تكتشف بقعة
 ذلك؟

فورا اتصل بالمالك او المسؤول عن  السبب،اذ لم تتمكن من معرفة 
 العمارة للبحث عن السبب.



 

الشھاداتالمراجعات و  
األنظمة كل ساكن (حتي و لو كان مستأجر) لدیھ مھمة مراقبة و حفظ معاییر 

و السباك الموجود بالبیت). الكھرباء(  

سنوات یجب  أربعوفي كل  سنتین،سخان المیاه الكھربائي تكون مرة كل  نظافة-
سخان الماء الذي یعمل بالغاز.مراجعة ومراقبة المدفئة و  

 

 األماكن المشتركة
 

 للحفاض علیھا الكل یقوم یدوره كما یجب.
األماكن العامة.مدخل العمارة من (الساحة) و الفناءتعتبر الساللم و  

 اذ تحسنت األماكن المشتركة تتحسن البیئة المعیشیة الخاصة بك.
الفضالت) او أشیاء كبیرة الحجم والتي تشغل ( عدم ترك أكیاس القمامة

 حیزا خارج الباب الرئیسي للعمارة.

.و الورق) الزجاجالبالستك و(م أنظمة جمع المخلفات احترا .  

.العمارة توجیھات و احترام أنظمة .  

تسأل المسؤول عن ان  تستطیعكنت ال تعرف كیفیة توزیع المخلفات  إذا
.العمارة او جارك  

 AMSA كیفیة توزع مواد (مترجمة الي عدید اللغات) مكتوب علیھا
تقسیم المخلفات.توزیع و  

العمارة بھذه المواد.اطلب من المسؤول مد   
http://www.amsa.it 



      

الكبیر الحجم ذات النفایات من التخلص  
" ، اثاثتلفزیون مرتبة،" مثل الكبیر الحجم ذات النفایات من التخلص اردت اذا  
.العمارة فناء في او الشارع في تتركھا ال  

ASMA  

 بالرقم االتصال طریق عن موعد اخذ یكفي مقابل بدون االشیاء تلك بنقل تقوم
.800332299األخضر   

  

الغاز اسطوانات  
 

 نطاق على التوزیع یكون بالشبكة، متصل غیر المنزل في الغاز نظام كان إذا
.الغاز اسطوانات استخدام واسع  

 

ھــتنبی  
 في اسباب كلھا نفسھا االنظمة وصیانة التفریغ او االسطوانات استخدام سوء

.المنزل حوادث  

.الالزمة بالصیانة والقیام صحیح بشكل استخدامھا یجب  

 علیك" الطاقة في والتوفیر االستھالك" التدفئة حول وارشادات نصائح اردت إذا
.میالنو بلدیة في الطاقة بقسم االتصال  

0288468300رقم الھاتف   

  13:00الى  10:00من االثنین الى الخمیس من الساعة 

 

https://www.comin.milano-
it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/energia/sportellp+Energia 

https://www.comin.milano-it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/energia/sportellp+Energia
https://www.comin.milano-it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/energia/sportellp+Energia
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 العیش في مبنى سكني
 والقواعد المشتركة

 
القواعد األولى للتعایشالقمامة من   

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 قوانین المبنى" العمارة"
 

لھ قوانینھ الخاصة بھ الذي یملي القواعد التي یجب احترامھا من اجل  كل مبنى
 العیش بشكل جید ومن غیر ازعاج بعضنا البعض.

ناء؟فومن القوانین التي یجب التنویھ بھا مثال كیف ومتى یسمح باستخدام ال  

یسمح فیھا اصدار الفوضى "اصوات مزعجة".األوقات التي   

 

 كیفیة احترام استخدام األماكن المشتركة
 

لدیك شك حول األنظمة إذا  

 تستطیع االتصال بالمسؤول عن العمارة فھو الشخص المسؤول عن التنفیذ.

 

مكتوبة للعمارة فیھ أیضا قواعد وقوانین غیر القوانین الأي جانب من القواعد و
الفطرة السلیمة.معروفة بحكم العادة ومكتوبة ولكنھا   

 

في نفس الوقت یجب االبتعاد امحین لنتعایش جنبا مع جیراننا ویجب ان نكون متس
 عن السلوك الذي یزعج االخرین "الموسیقى الصاخبة".

 

 

 

 

 



 

 

 تذكر ان العدید من المشاكل تحل ببساطة من خالل التحدث والمواجھة.

 

بقرار من مدینة میالنو دعم م المبنى "العمارة" األطفال عندما یلعبون في ساحة
 الذي تم ادراجھا في الالئحة التنفیذیة.

 

ةــالشق  
 

یھ ھو مساحة خاصة لكل واحد منا والتي تستخدم الحتیاجاتنا البیت الذي یسكن ف
.عاداتناو  

 

بة ألنھا من السلوكیات التي تزعج المتساكنین، وبذلك الحد من الضوضاء الصاخ
السھل التعایش مع الجیران.یكون من   

 

 السلم واالرضیات 
 

 ھي المناطق المشتركة وھي أماكن العبور وااللتقاء باألخرین.

وعدم ترك األشیاء أمام الباب الخاص بك او في مدخل العمارة. فارغ مرترك الم  

 

 المصعد الكھربائي
 

 للجمیع حق في استعمالھ.



 

ةــاألنظم  
, الكھرباء و نضام إطفاء الحرائق و الصرف الصحي, الماء, الغاز وھي التدفئة,

.المصعد الكھربائي  

 فاألنظمة ھي التي تقوم بتشغیل المنزل بطریقة جیدة.

 

مراقبة األنظمة التي توجد في بیتك وإصالحھا قبل ان تصبح خطیرة وبالنسبة 
د من لجمیع األنظمة الخاصة بالعمارة فھي من اختصاص المسؤول وكل واح

 المتساكنین یدفع القسط الخاص بھ من المصاریف المشتركة.

 

 الفضاء و "الساحة" 
 

 ھو الفضاء المفتوح لجمیع السكان.

مع احترام األوقات المخصص لذلك.یمكن استخدامھا للعب او للقاءات   

كن ال تستطیع ركنھا وراء السیارة او الدراجة الناریة.تستطیع الدخول بالدراجة ول  

 

 المساحة المخصص للقمامة 
 

القمامة الخاصة بالعمارة.في ھذا المكان تجمع   

..... و بالستیكصنادیق مختلفة مخصصة لجمع أنواع القمامة "زجاج, ورقفي  
ذلك حترم لم ت كذلك على االقتصاد و اذا الحترام البیئة و تساعد ھمم فصل القمامة,

 یتم ارسال غرامة وعلى الجمیع الدفع.
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عن بیت لإلیجار  بحثأ  
 

 ماھي اإلمكانیات المتوفرة 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 الرد عن اعالن تابع لقطاع خاص
 

الجرائد واألماكن العامة حیث یمكنك ان تجد إعالنات و األنترانتھناك مواقع في 
توفر تكالیف خدمة  منزل من القطاع الخاص تكون مریحة ألنھا راجئعن است

.الوساطة  

 

وھي عبارة عن عربون لحجز في بعض الحاالت یمكن للمالك ان یطلب ودیعة 
بذلك یجتھد المالك في عدم عرض الشقة للرؤیة من قبل اشخاص اخرین الشقة و

 قبل الحصول على تأكید من قبل الذي یرید الشقة.
قرر المستأجر عدم توقیع العقد ال بتم استرجاع العربون. إذا  

.ر رأیھ فعلیھ ارجاع المبلغي غیالمالك ھو الذ إذااما   

لذلك من األفضل عدم الدفع نقدا ویطلب منھ وصل بون غیر مضمون دفع العر
 بقیمة المبلغ.

دائما من المستحسن الحصول على ما یمكن سھولة االتصال "الھاتف، عنوان و
 الخاص بالمالك".

 

 االتصال بوكالة للعقارات
 

مالك والمستأجر خدمة الوساطة العقاریة وكالة العقارات "مكتب سمسرة" یوفر لل 
حیث تقوم یجمع مجموعة مختارة من منازل االیجار نیابة عن المالك وكذلك 

 التعامل مع كل المعامالت الخاصة بالبیع والشراء.

 



 

 

 

 

 

 

 ضرورة العقد
 

 مساعدة من یبحث عن الشقة المناسبة.

إذا استطعت الوكالة الحصول على المسكن فإنھ یدفع قسطا من المال مقابل ذلك و 
 عادة تكون نسبة إیجار او نسبة من حصة االیجار السنوي.

 الوكالة تقیم مدى ثقة المستأجرین من قبل ان تعرضھم عن المالك.

   .أخرىوثیقة شھادة في اآلجر مع لھذا فھم یطلبون الوثائق التالیة "نوعیة العمل,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ضحایا التمیز
 

 القانون یمنع التمیز ألسباب عرقیة، وطنیة واصول أو األدیان.

من غیر الممكن بعد ذلك االستئجار بثمن مختلف او طلب ضمان مختلف وفقا و
 على الجنسیة.

 

تعرضت لذلك الموقف تستطیع ان تقدم شكایة و تتمثل ب  إذا  

800901010المكتب الوطني ضد التمییز على الرقم األخضر المجاني   

 االتصال "               ".
 

 التعاونیة السكانیة "الملكیة غیر مقسمة"

ألعضائھا بأسعار مناسبة.إعادة ھیكلة او بناء مساكن جدیدة لمنحھا كشقق لإلیجار   

لدیھا لتصبح عضو  للحصول على منزل لإلجار في التعاونیة تحتاج الى التسجیل
 ومن ثم تنتظر دورك في قائمة الحجز.

 لتصبح عضوا یجب دفع رسوم العضویة.
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المبلغ المطلوب من التعاونیة یمكن ان یكون مختلف جدا و یعتمد على الدولة 
 التابعة لھا التعاونیة.

 

.الممتعیسمى االستالم صلوحیة وعقد االیجار للتعاونیة لیس لھ   

 

یورو  50ة للتسجیل لدیھم حوالي من القیمة المالی أدنيھناك تعاونیات یطلبون حدا 
من قیمة المنزل  ٪30یورو أي نسبة  0010تعاونیات أخرى یصل المبلغ الى و

 كرسوم.

 

 عدم الحصول على منزل لإلیجار بقیمة ایجار معتدل
 

سوق یمكنك أن تشارك العروض الحصول على منزل لإلیجار بأسعار أقل من ال 
بیت االیجار بقیمة معتدلة أو اتفاقیة السكن االجتماعي.التي توفر   

التعاونیات أو ن أن تكون تابعة لملكیة عمومیة وجار معتدل یمكیالبیوت المؤجر بإ
 كیانات خاصة أخرى.

 

خالل المھلة  كل طلب یمكنك المشاركة في اعالن عام. یجب علیك تقدیم الطلب
تكون لھا بیانات خاصة یتم سردھا في االعالن.المحدد و  

 

 



 

 

 

 التقدم بطلب للحصول على منزل اجتماعي 
 

عام.قامة          اإلسكان الاال  

 للحصول على منزل لإلیجار في المساكن االجتماعیة 

اإلسكان العام).و البناء  (اإلقامة  

یجب التسجیل في ھذه القائمة    

 السنة،یتم تفعیلھ مرتین في و          االشعار او اإلعالن یكون بالتسجل في قائمة 
أخرى في الخریف.عادة مرة في الربیع و  

الخدمات من ة المستأجر ببعض مكاتب البلدیة ویمكنك القیام بالمطلب في مقر نقاب
تكون بینھم اتفاقیة. ألخروقت   

واحد یتم  كلتحدیثھا ونشرھا ویتم  الترشیحات،عندما تغلق مرحلة جمع قائمة 
الخصائص االجتماعیة تعیین نتیجتھ و تكون مرقمة وتحتوي على الدخل السنوي و

وجود  اعالتھم،كم عدد كبار السن الذین علیك و القاصرین،للعائلة (كم عدد األبناء 
 ذوي االحتیاجات الخاصة في العائلة).

شخاص الذین لدیھم حاالت طارئة لھم األولویة فھم في الماكن األولى في اال
 القائمة.

یورو یقترح علیھم  14000العائالت الذین لدیھم دخل سنوي اقل من فراد واال
 إیجار اجتماعي:

 تكون تكلفة االیجار تتوافق مع االحتیاجات االسریة.

لم یتم  سنوات وإذا 3ل ى سكن اجتماعي یستمر للحصول عل الالئحةالتسجیل في 
.الالئحةاستدعائك خالل تلك المدة یجب علك تجدید التسجیل في   

 

EAP 

ERP 

ERP 



 

 

 

 

لإلیجاركالة االجتماعیة وال  
.لإلیجارماعیة ة اجتكالة میالنو للسكن وھي وكالفي میالنو تنشط و  

 

كنتم تبحثون عن منزل بتكلفة مناسبة تستطیع التسجیل في ھذه الوكالة. إذا  

 

 26000األشخاص الذین لدیھم دخل سنوي متوسط الحد األعلى               یقارب 
 یورو.

 

.من تلك المتداولة في السوق الحرةیمكن العثور على سكن برسوم ایجار اقل   

یمكن للمستأجر الحصول على الدعم مثل القروض الصغیرة لدفع مصاریف و
 المقسمة كالعربون.

ات الجاریة مثل مصاریف النقل لسكن جدید او للتعامل ألبرام عقد جدید أو لالتفاق
 مع أي تأخیر بسیط او غیر مقصود في دفع مستحقاتھا.

 

0039023551310الھاتف    

e_mailinfo@milanoabitare.org  

webhttp://www.milanoobitare.org/  

 

 

 

 I.S.EE 

mailto:e_mailinfo@milanoabitare.org
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دةــالنج  
 

ن االتصال احتاج الى ید المساعدة بمن یمك   
 

 

 

 

 

 

 



ة في دفع االیجار مع مجازفة الطردأجد صعوب  

 مساھمة "االعانة"
 التأخیر بدون معرفة.

 بلدیة میالنو أحیانا تعلن عن إعالنات "تشمل مساعدات مالیة".

 لمساھمة في تغطیة العجز في دفع االیجار ذلك لتأخیر إجراءات الطرد. 

یتم منح االعانة فقط للمتأخرین مع خصائص معینة كل المعلومات تستطیع ان 
.020202تتحصل علیھا عن طریق رقم الھاتف   

المطلب تستطیع أن تقدمھ الى مكتب البروتوكول التابع للمجلس المحلي الخاص 
 بمنطقتك.

 شارع  

.2المجلس المحلي للمنطقة  2معھ ھي المنطقة المنطقة التي تتماشى   

 

مفتوح ایامالشباك   

الخمیس-األربعاء  –الثالثاء                

   12:15الى  09:30         من الساعة

0039020202الھاتف                

لدیك مشاكل مع المالك             

 النقابة والسكان والمسكن واألرض

Milano sede centrale 

Via Benedetto marcell n°18 – Milano 

Tel 00390229522100 
Fax 003902299197 

Milano.segretera@sicet.it 

www.sicet.it 

Viale padova 

Viale Zara  100-Milano 

SiCET 

mailto:Milano.segretera@sicet.it
http://www.sicet.it/


SUNIA   
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari  

Via del Giambellino 115 – Milano 

 tel. +39 02 4235006 – fax +39 02 4222300  

segreteria@sunia-milano.it 

 www.sunia-milano.it 

 UI 

 Unione Inquilini  

Via Belinzaghi 11 – Milano 

 tel. +39 02 89076733 – fax +39 02 89076734 
unioneinquilini.milano@gmail.com 

 www.unioneinquilini.it 

 لدي مشاكل مع المستأجرین من عندي
ASSOEDILIZIA 
Associazioni di Rappresentanza dei Proprietari  

Via Meravigli 3 - 20123  Milano  

tel. +39 02 885591 – fax +39 02 8900711  

info@assoedilizia.mi.it  

www.assoedilizia.com   

APU 

 Associazione Proprietari Utenti  

Via Giambellino 115 – Milano 

 tel. +39 02 48958106 

 segreteria@sunia-milano.it  

www.sunia-milano.it 

 

mailto:segreteria@sunia-milano.it
http://www.sunia-milano.it/
mailto:unioneinquilini.milano@gmail.com
http://www.unioneinquilini.it/
mailto:segreteria@sunia-milano.it
http://www.sunia-milano.it/


ASPPI  
Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari 

 Via Archimede 22 – Milano 

 tel. +39 02 76110167 – fax: +39 02 70105947 

 info@asppimilano.it  

www.asppimilano.it  

UPPI 

 Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  

Via Pancaldo 1/3 – Milano 

 tel. +39 02 2047734 - +39 02 76022974  

info@uppi-milano.it   

www.uppi-milano.it 

 أرغب في تأجیر بینتي
MILANO ABITARE 
Agenzia Sociale per la Locazione 

offre ai proprietari di casa che vogliono affittare a canone  

concordato un servizio di mediazione con gli inquilini e una serie 

di garanzie sul pagamento degli affitti. 

 tel.  +39 02.3551310  

 info@milanoabitare.org  

 www.milanoabitare.org 

ANACI 

 Sportello Consulenza Condominiale  

servizio gratuito di informazione e orientamento   

alla gestione e amministrazione condominiale 

 c/o Centri Aggregativi Multifunzionali (CAM)  

viale Zara 100 e via Padova 118 - solo su appuntamento 

 tel +39 02 88462830 

http://www.uppi-milano.it/
mailto:info@milanoabitare.org
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 معجم الكلمات 
 
 

للساكن بالنسبة صعبة كلمات  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 الودیعة:

 وھي قیمة مالیة تقدم كضمان حسب العقد على سبیل المثال "عقد االیجار".
 

 الملكیة المشتركة "العمارة":
ومكوناتھا الشقق عندما یكون ھناك مبني مقسم الى مجموعة من الممتلكات تنشأ 

یعتبر مالكا في ھذا المبنى وتملكھم لھذه الشقق اما عن طریق الشراء كل متساكن و
ان  األشخاص، أيعن طریق الشراكة بین  الھبة، اواو  اإلرث،او عن طریق 

 تكون ملك ألكثر من واحد.
األجزاء المشتركة من المبنى.الجمیع یعتبرون مالك لبعض   

 إذا وجد أكثر من شقتین لیس لھما نفس المالك تعتبر عمارة.
شقق  8ھي  الحد األدنى في الوحدات السكانیة االزمة لتعیین مسؤول عن المبنى

إذا كان وجود المسؤول لیس ضروري فعلى الرغم من ذلك تبقى فما فوق و
.االلتزامات الضریبیة للمبنى  

.في عدم وجود المسؤو   
یكون ذلك باإلتفاق مع السكان.یقوم بتسییر شؤون المبنى ویكون ھناك متطوع   

 
 المیزانیة:

المصاریف السنویة.حة التي تحتوي على كل المداخیل وھي الالئ  
تكتب المصاریف مھما كانت قیمتھا مع التاریخ الذي  جدا،یمكن أن تكون مفصلة و

النھائي للمصاریف المقسمة الى مجموعات كل على  أو یكتب المبلغ فیھ،صرفت 
 حسب موضوع الصرف.

ذلك لوثائق الخاصة بمصاریف العمارة وكل المتساكنین باستطاعتھم مراجعة ا
 بطلبھا من المسؤول.

 
 
 
 



قضائي:إنذار   
قاضي المختص بناء على طلب من المتضرر(المالك)عن طریق ھذا إجراء یتم   

 40أقصاه مع وجود أدلة حیث یجبر المستأجر على ارجاع الدین خالل مدة معینة 
أقساط.یمكن دفع المبلغ دد وحخ میتاریوم بعد اإلنذار في   

 المستأجر یستطیع ان یعترض عن طریق المحكمة.
 إذا لم یعترض یجبر على الخروج بالقوة.

:ضمانة  
 ھو ضمان من قبل شخص أو شركة.

الضمان بالتغطیة (التكلف بدفع الدین في حالة العجز). الذي یلتزم في ھذا  
على ن لھ ثمن یعتمد على نوع الضمان وعلى قیمة المبلغ المقرر وترك الضما

 أشیاء أخرى.
ھو حق یضمن الممتلكات، إذا كان المنزل في حالة رھن والذي قدم الیھ المال 

جباري أو مصادرة لشراء المنزل "عادة یكون البنك" یستطیع أن یطلب البیع اإل
 المنزل إذا لم یتم إرجاع قیمة الرھن.

 
 خطة مساحیة والسجل العقاري:

الخطة المساحیة للمنزل تسجل في السجل العقاري، تحتاج إلیھا وقت بیع أو شراء 
 المنزل.

 أو الستخراج بعض الوثائق الخاصة باإلقامة لألجانب.
ممتلكات على سبیل المثال الخطة المساحیة تحتوي على معلومات رسمیة تخص ال

كان ینتمي الى فئة مكتب أو منزل أو متجر. إذاالصفة الصحیحة للعقار   
 

  السعر التقدیري:
ادة تعتمد على العام عیة "المصاریف المشتركة للعمارة" للعام القادم وھو قیمة مال

یتم مناقشتھا في االجتماع الخاص بالعمارة.السابق و  
قبل موعد االجتماع.ویتم إرسالھ الى السكان   

ادقة علیھ یقسم المبلغ بالتكافؤ وبعد ذلك یناقش، إذا تمت المص  
 
 



 تسجیل العقد:
یوما من تاریخ  30عقود اإلیجار یتم تسجیلھا من قبل المالك أو المستأجر خالل 

 إمضاء العقد.
ثمن التسجل یقسم إلى نصفین بین كل من المالك و المستأجر.و  

 4مرة واحدة عند التوقیع للمرة األولى عادة أو  كل سنةیمكن أن یتم التسجیل 
أكبر. القیمة ویدفع بالتالي المبلغ كامال ویكون في ھذه الحالةسنوات   

 إذا تم إلغاء العقد قبل المدة المحدد ال تستطیع استرجاع المبلغ المدفوع مسبقا.
 

 المصاریف الغیر عادیة:
متوقعة أو المصاریف الناتجة عن  وھي المصاریف التي تكون في الحاالت الغیر

الصیانة والتي ال یمكن تجنبھا وھذه المصاریف تقرر في اجتماع المبنى وتدعم من 
 قبل دخل خاص الذي یخصص للحاالت الطارئة.

 
 الطرد:

 ھو المقیاس الذي یقوم بھ القاضي إلجبار المستأجر على إرجاع المسكن.
نھایة العقد. قرب یكون الطرد سبب عقد إیجار غیر رسمي أو مع  

بب التأخیر في دفع االیجار، یبدأ اإلجراء بإرسال إشعار بس اتفاقإذا لم یكن ھناك 
للمستأجر حیث یجب إخبار المستأجر بالطرد بسبب التأخیر والقرار یجب أن یكون 

 مصدقا من طرف القاضي.
وما ی 30یصبح تنفیذي بعد فإذا تغیب المستأجر عن الجلسة یقرر القاضي الطرد و

یمضي قدما ھذه المدة یبعث لھ إنذار قضائي وإذا لم یترك المستأجر المنزل بعد و
 في اإلخالء المنزل من قبل المحكمة (مع مساعدة محتملة من القوى العامة).

 
 
 
 
 
 



 
 نتوجھ بالشكر لكل الجمعیات 

 و المنضمات و الجماعات المحلیة 
 و مواطنین شارع 

 
  2منطقة 

 
Progetto grafico a cura di rete smarketing°  
www.smarketing.it 
tutte le icone utilizzate nella pubblicazione  
sono sotto licenza public domain: 
 - le icone in copertina sono del progetto 
collaborativo     www.thenounproject.com 
 - le icone delle pagine interne sono opera di 
rete smarketing° 

 
 
 
 

 ترجمة       
 األستاذة ھناء بن سالم

VIA PADOVA 

http://www.thenounproject.com/


 


