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رب العمل
ميكن أن يستفيد من قانون التسوية أربابُ العمل الذين هم:

 مواطنون إيطاليون؛•
 مواطنون أوروبيون؛•
  مواطنون ينتمون لدول العالم الثالث ويحملون تصريح اإلقامة التي متنحه املفوضية األوروبية للمقيمني لفترات طويلة (أو لم يتم•

بعد إصدار تصريح اإلقامة لهم/أو يحتاج تصريح اإلقامة الذي ليدهم إلى جتديد) (*)
  مواطنون ينتمون لدول العالم الثالث ويحملون بطاقة اإلقامة (أو لم يتم إصدارها لهم بعد/ أو لديهم بالفعل بطاقة اإلقامة،•

ولكنها حتتاج إلى جتديد)
 مواطنون ينتمون لدول العالم الثالث حصلوا على حق اللجوء (تصريح إقامة لطالبي اللجوء)• (**)

  أفراد أوهيئات أوجمعيات تعاونية أوشركات تقع مقراتها الرئيسية أو العاملة في إيطاليا حتى وإن كان املمثل القانوني لها هو•
في هذه احلالة يكفي فقط حمل تصريح اإلقامة "املعتاد". (**). أحد الرعايا األجانب

أرباب العمل الذين ال ميكنهم االستفادة من قانون التسوية
 متت إدانتهم خالل اخلمس سنوات األخيرة حتى وإن كان بأحكام غير نهائية في - –لن يتمكن من تقدمي الطلب أصحاب العمل الذين 

تهمٍ تتعلق بـ:
  تسهيل الهجرة غير الشرعية من وإلى إيطاليا، أو جتنيد بعض األشخاص ملمارسة الدعارة، أو التربح من الدعارة، أو إجبار•

القاصرين على القيام بأنشطة غير قانونية؛
 مكرر من قانون العقوبات؛603 السمسرة غير املشروعة واستغالل نفوذ الوظيفة وفقاً للمادة• 

 ، رقم1998 يوليو 25، من القانون املوحد كما في املرسوم التشريعي الصادر في 12، الفقرة 22 اجلرائم املشار إليها في املادة• 
، والتعديالت واإلضافات التالية على ذلك (توظيف العمال األجانب من غير حاملي تصريح اإلقامة).286

  ويستثني أيضاً أرباب العمل الذين في مناسبات أخرى بعد قيامهم بتقدمي طلب السماح ملواطن أجنبي بالدخول إلى األراضي• -
 لم يقوموا بتوقيع سواء عقد اإلقامة أو عقد العمل اخلاص بالعمال الذين عملوااإليطالية للعمل لديهم، أو طلب تسوية وضع العامل - 

لديهم، باستثناء حاالت الضرورة القسوة التي ال دخل لرب العمل فيها.
 من أجل هذا، سيحصل شباك الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) بعيداً عن رب العمل على تقرير سيَرِد من قسم الشرطة ومن - -

Dpl .(إدارة العمل اإلقليمية)

دخل رب العمل
على أرباب العمل تقدمي ما يثبت أن لديهم دخالً كافياً.

 (إدارة العمل اإلقليمية) املختصة بتقييم مدى كفاية الدخل بالنسبة لعدد الطلبات املقدمة واألجور التي من املنتظر أن Dplستقوم 
يحصل عليها العمال.

مستويات الدخل املطلوب:
 احلد األدنى للدخل اخلاضع للضريبةفي حالة أشخاص أو هيئات أو شركات، ويتم حتديد هذا املبلغ من خالل  30000€• 

.ميزانية السنة السابقة، أو من خالل حجم املبيعات، أو من خالل آخر إقرار ذمة ماليةاملذكور في 
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 في حالة ما إذا كان رب العمل هو شركة حديثة اإلنشاء وبالتالي لم تكتمل بعد السنة الضريبية األولى، ولم يتوفر إقرار ضريبي -
ميكن االستناد إليه ففي هذه احلالة، يتم تقييم احلالة االقتصادية للشركة من خالل حجم املبيعات. -

 لتقنني وضع عامل منزلي في حالة وجود عائلة مكونة من فرد واحد ُيعد مصدر دخلها الوحيد.20000€• 
  بها فرد واحد فقط هو مَن ميثل مصدريطلب هذا املستوى من الدخل أيضاً في حالة وجود عائلة تضم أكثر من شخص، ولكن

دخلها الوحيد؛
  عندما تكون األسرة التي تريد تشغيل عامل منزلي لديها تتألف من أكثر من شخص يشتركون جميعاً في دخل هذه27000€ •

األسرة.
ميكن للزوج واألقارب حتى الدرجة الثانية أن يتشاركوا في الدخل، حتى وإن كانوا ال يعيشون معًا.

  في حالة أرباب العمل الذين يرغبون في تسوية وضع عامل لديهم يقدم خدمة لشخص من ذوي)27000 أو 20000• (
االحتياجات اخلاصة (بالطبع يختلف هذا الشخص عن رب العمل نفسه)

  ال يجب على رب العمل من ذوي االحتياجات اخلاصة والذي يريد تعيني عامل لديه بشكل قانوني ليتولى رعايته أن يقدم احلد• - -
األدنى للدخل اخلاص به.

  (الهيئة الصحية الوطنية).SSNينبغي في هذه احلالة تقدمي إقرار باإلعاقة صادر من إحدى الهيئات الصحية أو من طبيب تابع لـ 
ويبنغي أن يكون هذا اإلقرار صادراً قبل تقدمي الطلب.

لن تكون هناك حاجة لتقدمي هذا اإلقرار إذا كان بحوزة صاحب العمل شهادة تثبت إعاقته.
  شرط الدخل البد أن يتم االلتزام به فقط في حالة ما إذا كان صاحب العمل مختلف عن الشخص الذي يحتاج ألن يتلقى رعاية،•

.الوصي القانوني للشخص املعاق أو القاصر مبوجب السلطة األبويةباستثناء 
 (املعهد الوطني للتأمني ضد INAILال تخضع لضريبة الدخل مثل من أجل االلتزام بشرط الدخل، ميكن أن تتشارك الدخول التي 

، والبدالت األسرية، إلخ). (مكافأة نهاية اخلدمة)TFRو ،  (تعويضات للمدنيني املعاقني)INV CIV ، أوحوادث العمل)
 في حالة أرباب العمل املزارعني، لن يتم االستناد إلى الدخل الزراعي وحده لتقييم حالتهم االقتصادية، فهو غير كافي لبلوغ احلد
 األدنى من الدخل املطلوب، ولكن سيتم النظر إلى مؤشرات أخرى للثروة، مثل البيانات املذكورة في إقرار ضريبة القيمة املضافة

IVAمع األخذ في االعتبار حجم الصفقات التي مت عقدها مقارنةً بصافي املشتريات. ميكن أيضاً النظر إلى اإلقرار اخلاص ، 
 ، مع مراعاة ما إذا كان املزارع قد حصل على مساهمات مجتمعية (وبالتاليIRAPالضريبة اإلقليمية على األنشطة اإلنتاجية ب

فمثل هذه املساهمات تكون موثقة من قبل الهيئات التي قامت بدفعها للمزارع) أم ال.
]   الوزارة فيما يتعلق بدخول العمل الزراعي   نشرة  اقرأ ما تنص عليه[

العامل
 للمواطنني األجانب املتواجدين بصفة مستمرةمن املمكن تقدمي طلب لتقنني عالقة عمل، وبالتالي إصدار تصريح اإلقامة للعمل 

.2011 ديسمبر 31في إيطاليا قبل 
إثبات تواجد املواطن األجنبي داخل األراضي اإليطالية

 بعض الوثائق من خالل تقدمي 2011 ديسمبر 31البد أن يتم إثبات تواجد املواطن األجنبي داخل األراضي اإليطالية قبل 
.الصادرة من الهيئات العامة

املستندات التي يعتد بها في هذه احلالة:
 ختم الدخول على جواز السفر•

 (وهو كود يعطى للمواطن األجنبي املتواجد في إيطاليا بصفة مؤقتة)STP كود• 
 تصريح إقامة منتهي•
 شهادة طبية من إحدى نقاط اإلسعافات األولية•
 طلب للحصول على اللجوء•
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 جتديد جواز السفر لدى السلطات القنصلية في إيطاليا•
ال تعوق تواجد املواطن األجنبي داخل األراضي اإليطالية قرارات تصدرها املحكمة أو بالغات نتيجة ارتكاب جرائم• 

2009 مستندات متعلقة بقرار العفو لعام• 
 إجراءات اإلبعاد القسري•
 شهادة مواظبة األبناء القصر على الذهاب إلى املدرسة•
 فواتير دفع املصاريف اخلاصة مبقصف املدرسة املقيد بها االبن•
 طلب احلصول على الكود الضريبي•
 غرامة مفروضة من أجهزة الشرطة•
  ميكن أن تثبت تواجد31/12/2011والتي حتمل تاريخ الحق لـ  أختام الدخول أو اخلروج من وإلى أراضي الدولة اإليطالية •

 املواطن األجنبي داخل إيطاليا بصورة غير متقطعة. وعلى أية حال، يجب أن يتم حتديد تاريخ ومكان الدخول إلى إيطاليا حتى
يتمكن املواطن األجنبي من التقدم بطلب للحصول على تصريح اإلقامة.

مَن ال ميكن أن يتم تقنني وضعه
ال ميكن تقنني وضع العمال األجانب الذين:

 من النص املوحد من املرسوم التشريعي، احلرف ج) 2 و 1، الفقرتني 13 صدر بحقهم قراراً باإلبعاد القسري وفقا للمادة• 
 ، مع144، حتت رقم 2005 يوليو 27 من القانون الصادر في 3، واملادة 286، حتت رقم 1998 يوليو 25الصادر في 

، بصيغته املعدلة واملكملة.155، حتت رقم 2005 يوليو 31بعض التعديالت املنبثقة من القانون الصادر في 
 مت منعهم وفقاً التفاقيات أو معاهدات دولية سارية املفعول أبرمتها احلكومة اإليطالية من دخول إيطاليا. (اقرأ امللف - –• 

اخلاص مبعوقات الدخول إلى منطقة شنجن).
 الذين أدينوا حتى ولو بأحكامٍ ليست نهائية، مبا في ذلك تلك األحكام الصادرة استجابةً لتطبيق العقوبة املطلوبة مبوجب• 

  اجلرائم املقصودة في هذه من ذات القانون.380 من قانون اإلجراءات اجلنائية، الرتكابهم جرمية مبوجب املادة 444املادة 
 احلالة هي تلك التي تستتبع إلقاء القبض على اجلاني ومعاقبته وفقاً ملا ينص عليه القانون بالسجن مدى احلياة أو بالسجن – -

 ملدة ال تقل عن خمسة أعوام كحد أدنى،  وعشرين عاماً كحد أقصى. وعلى أية حال، تندرج حتت هذه الفئة من اجلرائم تلك التي
 متس هيبة الدولة، ومتثل دماراً ونهباً للدولة، وكذلك اجلرائم التي تهدد السالمة العامة، وجرائم االستعباد، وإجبار القصر على

 ممارسة الدعارة، وتسجيل مواد فيلمية إباحية لهم، إضافةً إلى تلك اجلرائم التي يرتكبها السياح من استغالل القصر في ممارسة
 البغاء، واالعتداء اجلنسي، والسرقة، والسطو، وجتارة األسلحة، وحيازة املخدرات أو جتارتها، واإلرهاب والتخريب، والتآمر مع

املافيا والتورط في ارتكاب جرائمهم؛
 يشكلون تهديداً للنظام العام أو أمن الدولة أو واحدة من الدول التي وقعت معها إيطاليا اتفاقيات تقضي بإلغاء الذين• 

 الضوابط على احلدود الداخلية، وضمان حرية تنقل األشخاص. ومن أجل تقييم مدى اخلطورة التي قد ميثلها املواطن
 األجنبي، فالبد أن تؤخذ في االعتبار أي إدانة صدرت بحقه، حتى ولو بحكمٍ ليس نهائياًّ، مبا في ذلك تلك الصادرة استجابةً

  من قانون اإلجراءات اجلنائية، الرتكابهم إحدى اجلرائم املنصوص عليها في444لتطبيق العقوبة املطلوبة مبوجب املادة 
  يوليو2 بتاريخ 172 كما يجب أن يؤخذ في االعتبار حكم املحكمة الدستورية الهام الصادر برقم  من ذات القانون.381املادة 
 ، والذي قضى بعدم دستورية التسليم بخطورة املواطن األجنبي بشكل تلقائي، وشدد على أهمية القيام وبشكلٍ دقيق – -2012

بتقييم مدى اخلطورة التي ميكن للمواطن األجنبي أن ميثلها على املجتمع في الوقت الراهن.
 وكقاعدة عامة، سينتظر مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) وذلك قبل أن يقوم بإجراءات إصدار تصريح اإلقامة إلى أن – -

يرد إليه تقريراً من قسم الشرطة بشأن املواطن األجنبي.
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 حتى بعد أن تكون اإلجراءات اإلدارية قد بدأت بالفعل.النقضاء مدة العقوبةإعادة التأهيل وعموماً، ميكن التقدم بطلب 

األجانب املقيمون بشكل قانوني
 ميكن تقدمي الطلبات أيضاً من أجل تسوية عالقات العمل غير القانونية إلى عالقة عمل بني رب العمل وعامل لديه عالوة على –

 مهارته تصريح اإلقامة (مبا يتضمنه ذلك من الرعاية الطبية، واختيار مكان اإلقامة، وطلب اللجوء خالل الستة أشهر األولى)، أو -
 ،27تصريح اإلقامة لغرض محدد (مثل تصاريح اإلقامة التي تصدر للدراسة)، أو تصاريح اإلقامة غير القابلة للتجديد (املادة 

املوسمية، رعاية األطفال، طلب اللجوء بعد انقضاء الستة أشهر األولى).
 €، في حني أن الرواتب والرسوم1000في حالة الرغبة في تسوية عالقات عمل ليست قانونية بشكل كامل، فإنه يجب سداد مبلغ 

والضرائب يتم سداد اجلزء املتبقي منها فقط.
جواز سفر العامل

 في حالة ما إذا كان جواز السفر منتهي أو قيد التجديد، البد من إدخال رقم جواز السفر املنتهي في اخلانة املخصصة لرقم
 ، ُينصَح بتكرار نفس األخطاء أثناء ملء الطلب. وعموماً، سيكونF24اجلواز. في حالة ارتكاب بعض األخطاء أثناء ملء النموذج 

 من الضروري تقدمي جواز السفر الساري عند استدعاء مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) للمواطن األجنبي (ومن املحتمل
أن يتم في هذه املرحلة تصحيح األخطاء الكتابية).

 لم يتم بعد اإلفصاح عن مدى إمكانية استخدام الورقة الصادرة من اجلهة القنصلية التي يتبع لها املواطن األجنبي في إيطاليا،
والتي البد أن حتمل كود يحدد هوية املواطن األجنبي.

عالقة العمل
 على األقل.2012 مايو 9البد أن تكون عالقة العمل سارية وقت تقدمي الطلب ومنذ 

 ميكن تقنني عالقات العمل لدى الغير سواء ملدة محددة أو غير محددة، والتي تكون عدد ساعات العمل فيها بدوام كامل.•
 ساعة في األسبوع.20 عالقات العمل املنزلي ودعم األسر ملدة محددة أو غير محددة، بدوام جزئي ال يقل عن• 

(البد أن يكون األجر متسق مع العقد الوطني اجلماعي وأال يقل عن احلد األدنى من استحقاقات الرعاية االجتماعية املطلوبة 
).€429 سنوياًّ،€ 5577  شهرياًّ

يجوز أن يقوم رب العمل بتحمل مصاريف سكن العامل، وميكن للعامل نفسه حتمل تلك املصاريف من خالل خصمها من راتبه.
 ولكن في حالة ما إذا كان العامل يسكن مع رب العمل، فال يُسمح لرب العمل أن يخصم من مرتب العامل لتحصيل مصاريف

السكن.
األعمال املنزلية

 ال ميكن للعامل األجنبي الذي يعمل لدى أكثر من رب عمل أن يقدم طلب تسوية وضعه. في هذه احلالة، ميكن ألحد أرباب العمل
الذين يعمل لديهم العامل األجنبي أن يقدموا طلب التسوية.

 فإنه سيتم قبول طلب، وعلى أية حال، بالنسبة لألعمال املنزلية التي تتمثل في تقدمي الرعاية إلحدى األسر (املسماة بـ "كولف")
 التسوية حتى وإن كان املكان الذي يعمل فيه العامل األجنبي بيتاً مختلفاً عن منزل رب العمل (سواء في مكتب، أو في منزل أحد

األقارب، أو في منزل آخر ميلكه رب العمل) ما دام قد مت استيفاء الشروط املتعلقة بالدخل.
  من3 الفقرة 1وجود عالقة قرابة أو نسب مع العامل ال تعطي احلق لرب العمل بتوظيفه دون وجود عقد ألداء عمل منزلي (املادة 

  يونيو19 الصادرة بتاريخ 1255 رقم) INPS؛ نشرة املعهد الوطني للضمان االجتماعي (1403/71املرسوم الرئاسي رقم 
)، شريطة أن تكون عالقة العمل موثقة وأن يبلغ الراتب النسبة املنصوص عليها.1972

ميكن إذاً في هذه احلالة أيضاً تقدمي طلب التسوية.
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 في حالة الزوج، ميكن إقامة عالقة العمل املنزلي فقط عندما يكون صاحب العمل مصاب ببعض اإلعاقات التي جتعله من ذوي
 االحتياجات اخلاصة، والتي بسببها مت االعتراف بحاجته ملقدم رعاية. في هذه احلالة ميكن أن يتعلق طلب التسوية مبقدمي

  من142الرعاية املنزلية فقط. في الواقع، تدخل الرعاية املقدمة للزوج ضمن الواجبات املتبادلة التي ينص عليها القانون (املادة 
القانون املدني)، وفقط في حالة وجود ضعف شديد ميكن إقامة عالقة عمل منزلي.

 حتى في حالة اآلباء واألبناء، الرعاية واخلدمة املنزلية ينظر إليهم على أنهما يتم أدائهما بدافع العاطفة. وأخيراً، نوضح أن
مسئولية إثبات وجود عالقة العمل املنزلي تقع على عاتق رب العمل.

املبلغ املقرر
 تقريباً عن كل عامل يراد تقنني وضعه.€1000 سبتمبر من سداد – 7لتقدمي الطلب، البد ابتداءً من – 

 في اجلزء املخصص للمدفوعات املصاحبة لعناصر خاصة بتحديد F24سداد هذا املبلغ البد أن يتم فقط عن طريق ملء النموذج 
.الهوية

وحددت وكالة اإليرادات (أجينتسيا ديليه إنتراتيه) أنه أثناء ملء النموذج، البد من اإلشارة إلى:
؛في اجلزء املخصص ملن يقوم بسداد هذا املبلغ، البيانات الشخصية والكود الضريبي لرب العمل الذي يقوم بسداد هذا املبلغ• 
 ما يلي:في اإلدارة املالية التابعة للدولة وغيرها •

R في خانة "نوع" حرف الـ• 
 17 في خانة "عناصر خاصة بتحديد الهوية" رقم جواز سفر العامل أو أي مستند آخر معادل له (إذا كان مكوناً من أكثر من• 

 حرف األولى فقط)17حرفاً، يكفي إدخال الـ 
 بالنسبة ألرباب العمل لدى الغير.RESO في حالة أرباب األعمال املنزلية، والكود REDO في خانة "الكود" يتم كتابة الكود• 

  هذا املبلغ التقريبي الذي ينبغي على رب العمل سداده غير قابل للخصم ألغراض الضريبة.2012"السنة" يتم كتابة في خانة • 
.ولن يتم استعادته في حالة حفظ الطلب، أو رفضه، أو عدم إمكانية استالم الطلب

]  وكالة اإليرادات (أجينتسيا ديليه إنتراتيه)  انظر تعليمات [

تعليق اإلجراءات اجلنائية واإلدارية
  يتم تعليق)Pdsوطلب حزب اليسار الدميقراطي  أغسطس وحتى االنتهاء من اإلجراءات (توقيع عقد اإلقامة 9ابتداءً من 

اإلجراءات اجلنائية ضد رب العمل والعامل املتعلقة بـ:
)؛TU من النص املوحد 12 الدخول واإلقامة (باستثناء املادة• 

  إجراءات الدخول املستحدثة التي بدأ العمل بها مع صدور القانون نفسه، حتى وإن كانت تلك اإلجراءات اجلنائية تتعلق بالناحية•
الضريبية أو املالية أو الضمان االجتماعي أو الرعاية االجتماعية.

 ال ميكن طرد املواطن األجنبي إال في احلاالت املعوقة لتقنني وضعه املنصوص عليها.•
يتم إنهاء التعليق في حالة عدم تقدمي الطلب أو رفضه وبالتالي حفظه.

ال تعزى مباشرةً لهم.لن يتم مالحقة أرباب العمل الذين رُفِضَ طلبهم ألسباب 
وفي حالة إمتام اإلجراءات، تسقط جرائم العامل ورب العمل.
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دفع األجور واملكافآت واملبالغ املستحقة لألغراض الضريبية
األجر

 بعد تقدمي الطلب وقبل استدعاء مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو)، يجب على رب العمل إثبات أنه قد قام بتسوية وسداد
 أشهر.6كافة املبالغ املستحقة املتعلقة بأجر العامل األجنبي أثناء فترة عمله لديه، وهي عموماً مدة ال ينبغي أن تقل عن 

وميكن إثبات ذلك من خالل شهادة محرَّرة من رب العمل والعامل.
 البد أن يكون األجر متسق مع ما ينص عليه العقد الوطني اجلماعي وأال يقل عن احلد األدنى اليومي الذي ينص عليه سنوياًّ

).INPSاملعهد الوطني للضمان االجتماعي (
 أشهر بعد انتهاء عالقة العمل أن يسترد مبالغ لم تُْدفَع له. –6في غضون البد من األخذ في االعتبار أنه ميكن للعامل - 

املكافآت
 بعد تقدمي الطلب، يجب على رب العمل عند توقيع عقد اإلقامة إثبات قيامه بإعطاء العامل كافة املكافآت املستحقة منذ بداية - –

 أشهر.6عمله لديه وحتى وقت توقيع عقد اإلقامة، وهي عموماً مدة ال ينبغي أن تقل عن 
بالنسبة لألعمال غير املنزلية:

  في حالة العمالة غير الزراعية، سيكون من الضروري القيام بإجراءات التسوية، وتقدمي نسخة من الشكاوى املقدَّمة في النموذج•
Uniemens أخوذة من التقارير الفردية اخلاصة بالعامل والتي تشمل كافة الشهور التي ينبغي تسويتها.وامل

  ؟  Uniemens  ما هو النموذج 
 (وثيقة انتظام دفع املكافآت)DURC سيقوم مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) بطلب تقدمي إلكترونياًّ نسخة من• – – 

  ؟  DURC   ما هو •
   املعد من قبلDMAG في حالة العمالة الزراعية، سيكون من الضروري القيام بإجراءات التسوية، وتقدمي نسخة من منوذج•

).INPSاملعهد الوطني للضمان االجتماعي (
  ؟  DMAG   ما هو• 

:بالنسبة لألعمال غير املنزلية
 (الدفع من خالل إشعارات)، والتي ميكن سدادها لدى املنافذ البنكيةMAV إشعارات  البد من تقدمي ما يثبت دفع رسوم• 

والبريدية فقط.
  بإعطاء كود مؤقت لعالقة العمل، كما سيقوم أيضاً بإعطاء إشعارات الدفع)INPSاملعهد الوطني للضمان االجتماعي (وسيقوم 

ألرباب العمل.
  ؟  MAV  ما هو 

املبالغ التعلقة بأمور ضريبية
 يجب على صاحب العمل تسوية املبالغ املستحقة املتعلقة باألجر ملدة تتناسب مع مدة عالقة العمل، وهي عموماً مدة ال ينبغي أن

  بسداد كافة الرسوم الضريبية املتعلقة بذلك. وعلى أية حال، ال بد من2012 نوفمبر 16 أشهر، وذلك بالقيام خالل 6تقل عن 
إثبات التسوية وقت إبرام عقد اإلقامة من خالل حترير شهادة بذلك.

في حالة ما لم يكن رب العمل املنزلي ملزماً بسداد أي رسوم ضريبية، فلن يقوم بتسوية أية مبالغ متلعقة بأمور ضريبية.
  ]  )  INPS  انظر نشرة املعهد الوطني للضمان االجتماعي (  [

مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو)استدعاء 
  حتميل إيصاالً يفيدnullaostalavoro.interno.itمبجرد إرسال الطلب، سيكون من املمكن وذلك من خالل املوقع اإللكتروني – 

بإرسال الطلب.
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تُسَلَّم نسخة من هذا اإليصال إلى العامل.س
 مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) من أجل التوقيع على عقد اإلقامة، والتحقق منسيتم استدعاء رب العمل والعامل لدى 

 أو مبركز التوظيف.)INPSاملستندات، ومستويات األجور، وكذا لالتصال باملعهد الوطني للضمان االجتماعي (
دون مبرر سيؤدي إلى حفظ الطلب.تخلف الطرفني عن احلضور 

  الالزم لتقدمي طلب تصريح اإلقامة لدى مكاتب209وسيقوم مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) بتسليم الطرفني منوذج 
 البريد. بعد ذلك ينبغي انتظار استدعاء قسم الشرطة لتسليم املستندات وأخذ البصمات. ثم بعد ذلك سيتم حتديد موعداً الستالم

تصريح اإلقامة.
 في حالة عدم قدرة رب العمل على القيام باإلجراءات املطلوبة، فيمكن للزوج أو األبناء أو األقارب حتى الدرجة الثالثة أن يقوموا

.445/2000 من املرسوم الرئاسي 4بها بدالً منه، وذلك وفقاً للمادة 
 ميكن أن يحل محل صاحب العمل في القيام باإلجراءات املطلوبة أشخاصٌ آخرون غير األقارب املذكورين أعاله، وذلك إذا كان
لديهم توكيل موثق، أو تفويض، أو توكيل وقَّع عليه رب العمل أمام إحدى مسئولي البلدية التي يتبع لها محل إقامة رب العمل.

 r/r في حالة الرغبة في القيام بإجراءات التسوية دون االلتزام ببعض الشروط املفروضة، ًينصَح بإرسال خطاب موصى عليه(*) 
مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) وإبالغه باملوقف.إلى 

 "تصريح إقامة متنحه املفوضية األوروبية ال توجد في النماذج خانات مخصصة لشرح مثل هذه احلالة. يرجى اختيار(**) 
مكتب الهجرة املوحد (سبورتيلُّو أونيكو) إلبالغه باملوقف. إلى r/r، وإرسال خطاب موصى عليه "CEللمقيمني لفترة طويلة 

  املستندات الالزمة  كافة 
  MeltingPot Europa  منتدى 
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