
Arabia |

مرسد مصطلحات عن 

السكن والضامن اإلجتامعي
-   اىل الذين انتقلوا حديثاً اىل فنلندا  

العربية 



عندما ينتقل الشخص اىل بلد جديد، عليه ان يتعلم عادات وكلامت  جديدة.  يف معضم األحيان 
الكلامت يف البلد الجديد ممكن ان تكون غريبة وال توجد  الكلمة املرادفة فوراً من لغتك. هذا 

النوع من الكلامت يحتاج اىل تفسري وتوضيح ما تعنيه حقاً. هذا الكتيب مرسد املصطلحات الصغري 
اُعد لك انت الذي انتقلت حديثًا كالجئ اىل فنلندا. الهدف من الكتيب هو مساعدتك عىل فهم 

املصطلحات التي تخص السكن والضامن االجتامعي الفنلندي. يحتوي الكتيب عىل 69 كلمة 
مهمة متعلقة بالسكن والضامن االجتامعي الفنلندي والتي موجودة يف الكتيب باللغتني العربية 

والفنلندية. كام ان تم انتاج مقاطع فيديو ملحتوى الكتيب بخمس لغات مختلفة خاصة لالشخاص 
 الذين ال يجيدون القرائة والكتابة. ميكنك مشاهدة مقاطع الفيديو عىل قناة مؤسسة 

Sininauhasäätiö عىل اليوتوب.

املقدمة  الفهرس 

تم إنتاج هذه املواد بتمويل من صندوق اإلتحاد األورويب للجوء 

 .AMIF ،والهجرة واإلندماج

املرتجمني: آية ابوحمدة ، هبة املوسوي ، ساالر صويف 

التنسيق والرسوم اإليضاحية: إميليا موستوري
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جمعية اإلسكان / رشكة سكن املحدودة
Taloyhtiö / asunto-osakeyhtiö

يف فنلندا، الشقق السكنية عىل سبيل املثال، هي جمعيات 

سكنية، أي رشكات سكن محدودة. األشخاص الذين ميتلكون 

مساكن يف جمعية سكنية ميتلكون جزًءا من رشكة السكن 

املحدودة. يتم تحديد شؤون الجمعية من قبل مجلس إدارة 

ينتخب من قبل أصحاب املساكن. تتمثل مهمة املجلس 

يف االهتامم بكيفية التعامل مع شؤون الجمعية السكنية  

وكيفية الحفاظ عىل مساكن جمعية سكنية يف حالة جيدة. 

األشياء الكبرية مثل تعمري املساكن، يتم تحديدها بشكل 

مشرتك من قبل أصحاب املساكن ومجلس إدارة جمعية 

اإلسكان. يتكون مجلس إدارة الجمعية السكنية من أصحاب 

مساكن ومدير العقار.

مدير العقار
Isännöitsijä

يتوىل مدير العقار إدارة الجمعية السكنية. هو شخص عينه 

مجلس إدارة الجمعية السكنية. عىل سبيل املثال، يحتفظ 

بسجل للمقيمني، ويتوىل الشؤون املالية لرشكة السكن، ويعد 

مقرتحات لتعمري الجمعية السكنية. يتخذ مجلس إدارة 

الجمعية السكنية والسكان قرارات إجراء تعمري الجمعية 

السكنية.

املؤجر الخاص 
Yksityinen vuokranantaja

املؤجر الخاص هو مالك املسكن الذي يؤجر 

املسكن ألشخاص آخرين.

املستأجر  
Vuokralainen

املستأجر هو الشخص الذي يستأجر شقة من 

مالكها، أي من املؤجر.

جمعية تأجري املساكن 
Vuokrataloyhtiö

جمعية تأجري املساكن هي جمعية متتلك 

مباين وتؤجر املساكن املوجودة فيها ألشخاص 

آخرين. غالبًا ما يكون للمدن والبلديات 

جمعية تأجري املساكن خاصة بها.

رشكة الصيانة/صيانة العقار
Huoltoyhtiö / kiinteistöhuolto

تقوم رشكة الصيانة عىل سبيل املثال، بإصالح العيوب يف 

هياكل املنزل والشقق وتحافظ عىل نظافة األماكن العامة 

واملباين.  

1( جمعية اإلسكان 
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2( عقد اإليجار 

عقد اإليجار 
Vuokrasopimus

عقد اإليجار هو اتفاق مكتوب بني 

املستأجر واملؤجر. من خالل هذا العقد 

يتفق املستأجر واملؤجر، عىل سبيل 

املثال، عىل مبلغ اإليجار وفرتة اإليجار. 

مبجرد توقيع عقد اإليجار، عليك اإللتزام 

مع املؤجر عىل األمور املتفق عليها يف 

العقد وكذلك عىل القانون الذي يحدد 

قواعد تأجري املساكن. 

قانون تأجري املساكن 
Asuinhuoneenvuokralaki=AHVL

AHVL تعني قانون تأجري املساكن. 

القانون وعقد اإليجار يحددان قواعد 

تأجري املساكن. يتم تحديد فرتة اإلشعار 

لعقد اإليجار يف قانون املستأجرين 

السكنيني، أي أنها متوافقة مع 

.AHVL

اإليجار
Vuokra

اإليجار هو مبلغ من املال يدفعه 

املستأجر يف حساب املؤجر كتعويض 

عن السامح له بالعيش يف الشقة. يُدفع 

اإليجار عادًة مرة واحدة شهريًا عن 

طريق التحويل املرصيف.

عقد إيجار ساري املفعول حتى 

إشعار أخر 
 Toistaiseksi voimassa oleva
vuokrasopimus

عقد اإليجار ساري املفعول حتى 

إشعار آخر ينص فقط عىل تاريخ بدء 

عقد إيجار الشقة. إذا كان لديك عقد 

إيجار ساري املفعول حتى إشعار أخر 

فاالتفاقية سارية املفعول حتى ترغب 

أنت أو املؤجر بإلغاء عقد اإليجار 

وفرتة إلغاء عقد اإليجار تنتهي.

مهلة اإللغاء 
Irtisanomisaika

عندما يتم إلغاء عقد إيجار ساري 

املفعول حتى إشعار اخر، تنتهي 

صالحية االتفاقية دامئًا بعد فرتة زمنية 

معينة. هذا الوقت يسمى مبهلة 

اإللغاء. يسمح للمستأجر بالعيش يف 

الشقة حتى نهاية مهلة اإللغاء. يحدد 

القانون مهلة إلغاء مختلفة للمستأجر 

واملؤجر. تكون مهلة إلغاء عقد اإليجار 

من طرف املستأجر شهراً تقوميياً 

واحداً.عىل سبيل املثال، إذا ألغيت 

عقد اإليجار يف الخامس عرش من 

يناير/كانون الثاين، عليك دفع اإليجار 

اىل نهاية شهر فرباير/شباط. مهلة إلغاء 

عقد اإليجار من طرف املؤجر هي 

ثالثة أشهر تقوميية إذا استمر عقد 

اإليجار أقل من عام. إذا استمر عقد 

اإليجار ألكرث من عام، فإن مهلة إلغاء 

عقد اإليجار من طرف املؤجر هي ستة 

أشهر تقوميية. لذلك، إذا أنهيت عقد 

اإليجار يف 15 يناير/كانون الثاين، عىل 

سبيل املثال، فسوف تدفع اإليجار حتى 

نهاية فرباير/شباط.

 إلغاء عقد اإليجار
Irtisanominen

الغاء عقد اإليجار يعني إنهاء عقد 

اإليجار ساري املفعول حتى إشعار 

أخر. قد يتم اإلنهاء كتابيًا من قبل 

املستأجر أو املؤجر.

شهر تقوميي 
Kalenterikuukausi

الشهر التقوميي هو شهر كامل مذكور 

يف التقويم من أول يوم له إىل آخر يوم 

له. عىل سبيل املثال، يناير/كانون الثاين.

ضامن اإليجار   
Vuokravakuus / takuuvuokra

ضامن اإليجار هي وديعة يدفعها 

املستأجر للمؤجر عىل حسابه املرصيف 

قبل االنتقال إىل الشقة للعيش فيها. 

سيحصل املستأجر عىل ضامن اإليجار 

عند انتقاله من الشقة. إذا مل يدفع 

املستأجر جميع إيجاراته، ميكن 

للمؤجر أخذ اإليجار غري املدفوع من 

ضامن اإليجار. ميكن للمؤجر أيًضا 

استخدام ضامن اإليجار إلصالح ما تم 

تخريبه او كرسه من قبل املستأجر. يف 

مثل هذه الحاالت، ال يحصل املستأجر 

عىل ضامن اإليجار لنفسه. مبوجب 

القانون، ميكن أن يصل ضامن اإليجار 

إىل إيجار ثالثة أشهر.

عقد إيجار محدد املدة 
Määräaikainen vuokrasopimus

عقد اإليجار محدد املدة هو عقد 

ساري املفعول من تاريخ بدايته حتى 

تاريخ انتهائه. مبجرد توقيع العقد، 

ال ميكن للمستأجر أو املؤجر إنهاءه 

قبل تاريخ انتهاء العقد )مع بعض 

االستثناءات(. إذا وقعت عقد إيجار 

محدد املدة  يجب عليك دفع اإليجار 

حتى تاريخ انتهاء العقد. لك الحق 

بالسكن يف الشقة حتى تاريخ االنتهاء.
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3( معلومات من الجيد معرفتها  كمستأجر

بالغ بشأن انتقال املسكن  
Muuttoilmoitus

يتم عمل بالغ بشأن انتقال املسكن 

كلام انتقلت للعيش يف شقة أخرى. 

عليك إخطار مكتب الربيد و املسكن 

الذي سيتم االنتقال منه واملسكن الذي 

سيتم االنتقال اليه و دائرة البيانات 

الرقمية واالحوال املدنية.

دائرة البيانات الرقمية وتسجيل 

السكان
Digi- ja väestötietovirasto

دائرة البيانات الرقمية وتسجيل 

السكان هي دائرة حكومية فنلندية. 

مهمة الدائرة هي االحتفاظ بسجل 

السكان، أي سجل األشخاص الذين 

يعيشون يف فنلندا. يعد االحتفاظ 

بسجل سكاين أمراً مهامً ألنه يساعد، 

عىل سبيل املثال، الدولة والبلديات 

يف أنشطتها. يحدد القانون بعناية 

املعلومات التي يجوز للدائرة جمعها 

وتخزينها وايضاً ملن ميكن مشاركة 

املعلومات.  قم بتبليغ دائرة البيانات 

الرقمية وتسجيل السكان عند انتقالك.

محل السكن  
Kotikunta

فنلندا مقسمة اىل عدة بلديات، أي 

مناطق تتخذ قراراتها بشأن العديد من 

األشياء بشكل مستقل. محل السكن 

هي البلدية التي تعيش فيها. القانون 

يحدد ما هي الخدمات التي يجب أن 

تقدمها البلديات لسكانها. عىل سبيل 

املثال، املدارس وإدارة النفايات هي 

خدمات من البلدية. يتم دفع نشاطات 

وخدمات البلدية بأموال الرضائب. 

جميع سكان البلدية يدفعون الرضيبة. 

عقد الكهرباء 
Sähkösopimus

عقد الكهرباء هو عقد يربمه املستأجر 

مع رشكة الكهرباء التي يختارها. لن 

يكون هناك كهرباء يف شقتك إذا مل 

يكن لديك عقد كهرباء ساري املفعول.

جهاز إنذار الحريق
Palovaroitin

جهاز إنذار الحريق هو جهاز يستجيب 

للدخان بواسطة الصفري. عندما يصدر 

جرس إنذار الحريق صفريًا، فهذه عالمة 

عىل احتاملية نشوب حريق يف الشقة 

أو البناية السكنية. يجب أن يوجد يف 

كل شقة جهاز إنذار الحريق. يجب 

عليك كمستأجر التأكد من أن جهاز 

إنذار الحريق املوجود يف منزلك يعمل.

تأمني املنزل  
Kotivakuutus

التأمني عىل املنزل هو عقد يتم برمه 

مسبقاً يف حالة حصول أرضار يف املنزل. 

يوقع املستأجر العقد مع رشكة التأمني 

التي يختارها. عندما يدفع املستأجر 

قسطًا منتظاًم لرشكة التأمني، فإن 

رشكة التأمني ستعوض عن أي رضر 

يلحق باملنزل. يف حالة حدوث رضر، 

غالبًا ما يدفع املستأجر مبلًغا معيًنا 

مقابل الرضر نفسه. يسمى هذا املبلغ 

بالخصم او بالقسم الخاص باملشرتي. 

رشكات التأمني املختلفة لديها أنواع 

مختلفة من التأمني. تحقق دامئًا مام 

يغطيه تأمينك قبل إبرام العقد. التأمني 

عىل املنزل طوعي، لكن العديد من 

املؤجرين لن يوافقوا عىل تأجري الشقة 

إذا مل يكن لدى املستأجر تأمني عىل 

املنزل.
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السلم املنزيل  
Kotirauha

السلم املنزيل هو حق محدد يف الدستور الفنلندي. هذا 

يعني أنه يُسمح للجميع بالعيش يف سالم يف منازلهم. عىل 

سبيل املثال، ال يُسمح ألي شخص بالدخول إىل منزلك من 

دون إذنك. يحدد القانون إستثناءات معينة، عىل سبيل املثال 

يحق للسلطات الدخول ملنزلك يف وجود حالة طوارئ. 

الضوابط والنظم لرشكة اإلسكان 
Järjestyssäännöt

الضوابط والنظم لرشكة اإلسكان هي تعليامت وإرشادات 

لجميع سكان املبنى السكني حول ما يجب القيام به يف 

املنزل ويف أي وقت. توجد هذه القواعد للتأكد أنك انت 

وجميع املقيمني يف السكن تشعرون بالراحة واألمان للعيش 

يف املبنى السكني. تنطبق التعليامت عىل الشقق الخاصة 

باملبنى السكني، وكذلك عىل املناطق املشرتكة يف املبنى 

السكني.

اإلستهالك الطبيعي 
Tavanomainen kuluminen

االستهالك الطبيعي يعني تآكل األسطح يف الشقة مبرور 

الوقت. التآكل املعتاد عىل أسطح الشقة هو، عىل سبيل 

املثال، آثار اللوحات أو املصابيح التي تبقى عىل الحائط. 

ليس عليك تعويض املؤجر عن آثار االستهالك الطبيعي.

اإللتزام بالتعويض 
Korvausvelvollisuus

اإللتزام بالتعويض يعني ان عىل املستأجر أن يدفع تعويضاً 

للمؤجر إذا قام، عن غري قصٍد او متقصداً، بكرس يشء ما يف 

الشقة. إذا كان هناك رضر يف هيكل الشقة، او عىل سبيل 

املثال، يف املعدات الثابتة يف املطبخ او الحامم، يجب عليك 

استبدالها بنفسك. إذا كان لديك ضيف او صديق وهم 

كرسوا شيئاً ما يف الشقة، فإنك انت كمستأجر املسؤول بكل 

األحوال. 

عملية التنظيف قبل إخالء السكن  
Muuttosiivous

عملية التنظيف قبل إخالء السكن تعني تنظيف وترتيب 

الشقة قبل الخروج منها. أثناء عملية التنظيف، يتم تنظيف 

الشقة بدقة إلبقائها مرتبة ونظيفة للمستأجر التايل. خالل 

عملية التنظيف يتم غسل وتنظيف الفرن ومقدمة الفرن 

الزجاجية والثالجة ويتم مسح الخزائن والجدران واالرضيات. 

يجب أن تكون الشقة عىل األقل يف نفس الحالة بعد االنتقال 

كام كانت عندما انت انتقلت اليها. 
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تبليغ عن خلل
Vikailmoitus

يتم التبليغ عن الخلل اىل رشكة صيانة املنزل واىل املالك يف 

حالة وجود العيوب او املشاكل يف املنزل. املشاكل اللتي 

يجب عليك اإلبالغ عنها كمستأجر هي اللتي تتعلق عىل 

سبيل املثال بتدفئة او انابيب او تهوية او مياه املنزل. 

ارضار الرطوبة 
Vesivahinko

ممكن ل ارضار الرطوبة ان تحدث عىل سبيل املثال بتدفق 

الكثري من املياه عىل األرض و ميكن ان تصل املياه اىل تحت 

سطح األرض. ارضار الرطوبة ممكن ايضاً ان تكون بسبب 

ترسيب احد األنابيب او كرس صنبور املاء. ارضار الرطوبة 

تحدث رضراً يف املنزل و ممكن ان تتسبب مبشاكل صحية اىل 

السكان. تصليح ارضار الرطوبة ممكن ان تكون مكلفة جداً. 

إذا حدث يف منزلك ارضار رطوبة, ابلغ رشكة الصيانة واملالك 

عىل الفور. 

شكوى ملدير العقار 
Valitus (isännöitsijälle)a

الشكوى هي تبليغ كتايب تقدم من احد سكان البناية عندما 

يكون احد السكان األخرين تسبب ب إزعاج او خالف 

القوانني املشرتكة. مدير العقار يتحقق من األمر, وقد يصدر 

مالحضة او تحذير اىل الشخص الذي تسبب باإلزعاج. 

تحذير 
Varoitusa

التحذير هو رسالة مكتوبة يرسلها 

مدير العقار او املؤجر اىل املقيم يف 

السكن إذا مل يلتزم املقيم يف السكن 

بقوانني املستأجر: عىل سبيل املثال: إذا 

املستأجر مل يدفع اإليجار او إذا احدث 

ضوضاء يف الليل. إذا مل يغري املستأجر 

سلوكه, قد يؤدي هذا اىل فسخ عقد 

اإليجار. 
طرد 

Häätöa

الطرد يعني ان الساكن ملزم برتك 

املنزل باإلجبار. املؤجر ميكن ان يقوم 

بتقديم طلب طرد للمستأجر إذا كان 

عقد ايجار املستأجر فسخ او إنتهى 

لكن يرفض الخروج من املنزل. الطرد 

هو اجراء قانوين. املؤجر ميكن له 

بتقديم طلب طرد للمستأجر إذا مل 

يدفع اإليجار او خالف قوانني عقد 

اإليجار. يتطلب تنفيذ قرار الطرد قراراً 

من املحكمة اي ان املؤجر يجب عليه 

تقديم طلب للمحكمة للحصول عىل 

موافقة للطرد. 

فسخ عقد اإليجار
 Vuokrasopimuksen
purkaminen

فسخ عقد اإليجار يعني ان عقد 

اإليجار يفسخ عىل الفور. ميكن فسخ 

عقد اإليجار من قبل املستأجر او 

املؤجر إذا حدث خرق خطري بعقد 

اإليجار او القوانني.  ميكن للمستأجر 

فسخ عقد اإليجار عىل سبيل املثال 

عندما يسبب املنزل مشاكل صحية 

او إذا املؤجر ال يقوم باصالح األمور 

األساسية يف املنزل. املؤجر من جهته 

ميكن لهه فسخ عقد اإليجار بدون 

اعطاء تحذير إذا مل يدفع املستأجر 

اإليجار. املؤجر ميكن له فسخ عقد 4( مشاكل يف السكن 

اإليجار ايضاً إذا مثالً املستأجر ال يهتم 

باملزل او يخرتق القوانني املشرتكة 

بعمل ضوضاء. يف هذه الحالة يجب 

عىل املؤجر اعطاء املستأجر اوالً تحذير 

مكتوب. 
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الضامن االجتامعي

الضامن االجتامعي 
Sosiaaliturva

الضامن االجتامعي هو نظام تأمني سبل العيش والرعاية 

املناسبني يف جميع مواقف الحياة للساكنني يف فنلندا. يشمل 

الضامن االجتامعي الخدمات االجتامعية املحددة يف القانون 

ومختلف انواع الدعم املادية اي املزايا. يتم متويل الضامن 

االجتامعي بشكل اسايس من اموال الرضائب. 

مؤسسة التقاعد و الضامن اإلجتامعي – كيال 
Kansaneläkelaitos=Kela

مؤسسة التقاعد والضامن االجتامعي اي كيال هي مؤسسة 

حكومية فنلندية مهمتها دفع الضامن االجتامعي لألشخاص 

الذين يعيشون يف فنلندا يف مختلف ظروف حياتهم. يشمل 

الضامن االجتامعي لدى كيال مختلف انواع الدعم املايل أي 

املزايا. اإلعانات املالية التي تدفعها كيال هي عىل سبيل املثال 

إعانة الطفل ومساعدة السكن. 

َمِزيَة 
Etuus

املزية هو دعم مايل تدفعه عىل سبيل املثال كيال. الهدف 

من املزية هو مساعدتك مالياً. أنواع املزايا تختلف حسب 

رضوف الحياة. معايري منح املزايا تختلف من مزية اىل اخرى. 

انواع الدعم مقسمة اىل الدعم األويل والدعم األخري. 

الدعم األويل واألخري 
Ensisijainen- ja viimesijainen etuus

الدعم األويل يشمل جميع انواع الدعم عدى دعم املعيشة. 

دعم املعيشة هو الدعم األخري. قبل تقدميك عىل دعم 

املعيشة يجب عليك ان تكون قد قدمت عىل انواع الدعم 

األخرى، اي عىل انواع الدعم األولية. إذا مل يكن دخلك و 

انواع الدعم التي تحصل عليها كافية لتغطية مصاريفك 

اليومية الرضورية، ميكنك بتقديم طلب للحصول عىل دعم 

املعيشة.

الخدمات االجتامعية 
Sosiaalipalvelut

الخدمات االجتامعية هي خدمات مقدمة من البلدية تعزز 

من رفاهية سكان البلدية وتدعمهم يف ظروف حياتهم 

الصعبة. ميكنك الحصول عىل مساعدة او استشارة من 

الخدمات االجتامعية عىل سبيل املثال عندما يكون يف األرسة 

شخص معاق او اذا حدثت ازمة مفاجئة يف األرسة او اذا كان 

الشخص قد انتقل للتو اىل فنلندا من بلد اخر.    

العمل االجتامعي للبالغني 
Aikuissosiaalityö

يدعم العمل االجتامعي للبالغني الكبار عندما يواجهون 

صعوبات يف الحياة. ميكن ان تكون الصعوبات هي مشاكل 

يف السكن او إدارة األمور الخاصة او املعيشة. العمل 

االجتامعي للبالغني هو جزء من الخدمات االجتامعية.   

خدمات املهاجرين 
Maahanmuuttajapalvelut

تساعد خدمات املهاجرين األشخاص الذين انتقلوا جديداً اىل 

فنلندا يف أمور السكن وإدارة امورهم الخاصة ويف املسائل 

املتعلقة مبعيشتهم. خدمات املهاجرين ممكن ان تكون جزًءا 

من الخدمات االجتامعية. 

الخدمات 

االجتامعية 

دعم املعيشة األسايس دعم املعيشة التكمييلدعم املعيشة الوقايئ

5( معلومات عن الضامن االجتامعي 

الضامن االجتامعي

دعم املعيشة 
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املزايا االولية 

دعم املعاقني 
Vammaisetuus

دعم املعاقني يدفع لألشخاص املعاقني 

او للمصابني بأمراض مزمنة ملساعدتهم 

عىل العيش بشكل افضل يف الحياة 

اليومية. 

تقاعد الضامن 
Takuueläke

تقاعد الضامن هو دعم يدفع للشخص 

املتقاعد الذي ال يحصل عىل معاش 

تقاعد اخر او قيمة معاشه التقاعدي 

صغريه.

دعم األمومة 
Äitiysraha

دعم األمومة هو دعم يدفع لألم عندما 

تلد طفالً. يبدأ الدفع قبل والدة الطفل 

ويستمر الدفع تقريباً ملدة اربع اشهر. 

دعم الرعاية املنزلية
Kotihoidon tuki

دعم الرعاية املنزلية هو دعم يدفع 

عن رعاية الطفل دون سن ثالث 

سنوات يف املنزل. 

دعم الوالدين 
Vanhempainraha

دعم الوالدين هو دعم يدفع اىل احدى 

الوالدين عندما يقوم برعاية طفله 

الصغري يف املنزل. األم او األب ميكنهم 

الحصول عىل دعم الوالدين. دعم 

الوالدين من املمكن الحصول عليه 

ملدة ستة اشهر تقريباً.    

النفقة  
Elatustuki

إذا كان احد الوالدين هو والد وحيد، 

أي املسؤول الوحيد عن إعالة الطفل، 

فيحق له أو لها الحصول عىل دعم مايل 

من والد الطفل اآلخر. إذا كان الوالد 

اآلخر ال يستطيع تحمل نفقات إعالة 

الطفل، فيمكن للوالد الوحيد التقدم 

للحصول عىل الدعم املايل، أي النفقة 

   )Kela( - من مكتب كيال

بدل السكن العام 
Yleinen asumistuki

بدل السكن العام مزية مخصصة لدفع 

اإليجار. ميكنك الحصول عىل بدل سكن 

إذا كنت أنت أو مشاريك مقصفك 

من ذوي الدخل املنخفض. مبلغ بدل 

السكن ليس، كبريا بحيث ميكنك دفع 

اإليجار الكامل منه. 

مشاريك املقصف 
Ruokakunta

مشاريك املقصف يعني شخًصا واحًدا 

أو أكرث يعيشون يف نفس املسكن. 

عىل سبيل املثال، األرسة التي تعيش 

يف نفس املسكن تعترب مقصف واحد. 

تتأثر ميزات األشخاص يف نفس 

املقصف ببعضها.إذا كنت تعيش مع 

صديق يف نفس املسكن وكل منكام له 

عقد إيجار خاص للمسكن، فلن تكونو 

مقصف واحدا.

مكتب يت أي )TE( أو مكتب 

  )TE( خدمات يت أي
TE-toimisto

مكتب يت أي هو مكتب العمل واملوارد 

املعيشية. يقدم لك مكتب يت أي 

املشورة والتدريب عندما تكون عاطالً 

عن العمل.  يبحث مكتب يت أي أيًضا 

فيام إذا كان بإمكانك الحصول عىل 

أموال لفرتة البطالة. فهو يعطي تقريره 

أي وجهة نظره الخاصة عىل سبيل 

املثال إىل كيال. بناًء عىل التقرير، تقرر 

كيال املزايا التي ميكن دفعها للعاطل 

عن العمل.

سداد النفقات  
Kulukorvaus

سداد النفقات هو مبلغ من املال 

يعوض عىل سبيل املثال، نفقات السفر. 

يعوض سداد النفقات نفقات السفر 

املتولدة من مشاركة شخص يتلقى 

دعم سوق العمل يف التدريب.   

خطة التوطني  
Kotoutumissuunnitelma

يتم وضع خطة التوطني لألشخاص 

القادمني حديثاً اىل البالد. يتم إنشاء 

 )TE( خطة التوطني يف مكتب يت أي

اي  مكتب العمل و املوارد املعيشية 

او يف محل سكن الشخص. يف خطة 

التوطني نتفق عىل الخدمات واألمور 

التي تعزز املهارات الذي تحتاجها انت 

يف املجتمع الفنلندي. يف خطة التوطني 

ممكن ان نتفق عىل سبيل املثال عىل 

املشاركة يف دراسة اللغة الفنلندية. 

دعم سوق العمل 
Työmarkkinatuki

دعم سوق العمل عبارة عن مزية 

مالية ميكن دفعه للعاطلني عن العمل. 

كثريا ما يتم دفع دعم سوق العمل 

عندما يحرض الشخص دراسة أو تدريبًا 

يساعده يف الحصول عىل عمل. ميكن 

ملؤسسة التقاعد الوطني-كيال دفع 

دعم سوق العمل لألشخاص القادمني 

إىل فنلندا كالجئني، عىل سبيل املثال، 

عند مشاركتهم يف دورة لتعليم اللغة 

الفنلندية.  قبل أن تتمكن من التقدم 

بطلب للحصول عىل دعم سوق العمل 

من كيال، يجب عليك إخطار مكتب يت 

أي، أي مكتب العمل واملوارد املعيشية، 

بأنك عاطل عن العمل.

إعانة الطفل   
Lapsilisä

إعانة الطفل هي إعانة تُدفع عن كل 

طفل يعيش يف فنلندا إىل ويل أمره. يتم 

دفع إعانة الطفل حتى يبلغ الطفل سن 

السابعة عرش. 

دعم األبوة 
Isyysraha

دعم األبوة هو دعم يدفع لألب حتى 

يتمكن من رعاية طفله الصغري يف 

املنزل. دعم األبوة من املمكن دفعه 

لألب فقط إذا كان األب يعيش مع 

الطفل يف نفس املنزل. يف الوقت الذي 

يحصل األب عىل دعم األبوة، بإمكان 

األب ان يرعى الطفل لجزء من الوقت 

مع األم و جزء من الوقت مبفرده. 
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دعم املعيشة 

دعم املعيشة األسايس
Perustoimeentulotuki

دعم املعيشة األساسية ميزة مالية 

تدفعها كيال. ميكنك الحصول عليها 

عندما ال يكون دخل أو مزايا مشاريك 

مقصفك كافية لتغطية النفقات اليومية 

األساسية مثل السكن والطعام. دعم 

املعيشة األسايس هو امليزة املحتملة 

األخرية. من أجل دعم املعيشة يتم 

دامئًا حساب األموال املتوفرة لدى 

مشاريك املقصف. 

دعم املعيشة التكمييل
Täydentävä toimeentulotuki

دعم املعيشة التكمييل هو ميزة ميكن 

املطالبة بها إذا كان الفرد أو األرسة 

يعاين من وضع مايل صعب وطويل 

األمد.  ميكن التقدم بطلب للحصول 

عىل دعم املعيشة التكمييل لبعض 

التدابري الخاصة، مثل رشاء غسالة إذا 

مل يكن هناك غرفة غسيل يف العامرة. 

يقوم األخصايئ االجتامعي بالبلدية 

بتقييم ما إذا كان الشخص مؤهال 

للحصول عىل دعم املعيشة التكمييل. 

دعم املعيشة الوقايئ
Ehkäisevä toimeentulotuki

دعم املعيشة الوقايئ هو ميزة ميكن 

للفرد املطالبة بها مبجرد حصوله عىل 

قرار بشأن دعم املعيشة األسايس. 

الغرض من دعم املعيشة الوقايئ هو 

منع منو مشاكل الفرد أو األرسة. يقوم 

األخصايئ االجتامعي يف البلدية بتقييم 

ما إذا كان الشخص يستحق دعم 

الدخل الوقايئ أم ال.

 حساب دعم املعيشة
Toimeentulotukilaskelma

من أجل استيضاح الحق يف دعم 

املعيشة األسايس، تقوم كيال بحساب 

دخل مقدم الطلب )مشاريك املقصف( 

وأمواله، أي املدخرات واملمتلكات، 

باإلضافة إىل النفقات. عندما يتم 

رسد جميع دخل مشاريك املقصف، 

يتم خصم جميع النفقات األساسية 

القانونية )السكن والرعاية النهارية 

والعقاقري الطبية بوصفات طبية وما إىل 

ذلك( منها. بعد ذلك، يجب أن يرُتك 

ملقدم الطلب )ملشاريك املقصف( املبلغ 

الذي ينص عليه القانون، أي الجزء 

األسايس من املال.  إذا مل يبقى ملقدم 

الطلب )ملشاريك املقصف(هذا املبلغ، 

يدفع له دعم املعيشة إىل الحد الذي 

يتم فيه تلبية هذا املبلغ. ميكن العثور 

عىل الحساب يف قرار دعم املعيشة 

األسايس. 

الجزء األسايس 
Perusosa

الجزء األسايس هو مصطلح يستخدم يف 

حساب دعم املعيشة. يشري إىل مقدار 

املال الذي يحدده القانون والذي يجب 

أن يبقى متاًحا لكل شخص شهريًا، بعد 

دفع النفقات األساسية. تشمل النفقات 

األساسية النفقات املتعلقة بالسكن 

وحقوق الطبيب واألدوية ورسوم 

الرعاية النهارية.

كشف الحساب 
Tiliote

كشف الحساب البنيك هو مستند 

يوضح املعامالت املالية لحسابك 

املرصيف. يوضح كشف الحساب مقدار 

األموال املوجودة يف الحساب ومن أين 

أتت األموال وما الذي تم استخدام 

األموال من أجله.  ميكنك الحصول عىل 

كشف حساب مرصيف من البنك الخاص 

بك.  إذا كنت تتقدم بطلب للحصول 

عىل دعم املعيشة، فيجب عليك تقديم 

كشف حساب مرصيف مرفق بطلبك.

بدل الدفع 
Maksusitoumus

بدل الدفع هو مستند يسمح للشخص 

برشاء منتج أو خدمة معينة.  يف هذه 

الحالة، ال يدفع مستخدم بدل الدفع 

مااًل للبائع بنفسه، ولكن البائع يتلقى 

املال من مصدر بدل الدفع. عىل سبيل 

املثال، قد تعطي كيال بدل الدفع لرشاء 

نظارات. ميكن أيًضا تقديم بدل الدفع 

إلكرتونيًا، عىل سبيل املثال لألدوية.

دعم املعيشة 
األسايس

دعم املعيشة التكمييل

الخدمات االجتامعية  

دعم املعيشة الوقايئ

املزايا االخرية

++ ==
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املبلغ املعقول لتكاليف السكن 
Kohtuulliset asumismenot

حددت مؤسسة التقاعد الوطني-كيال املبلغ املناسب أو 

املعقول لتكاليف السكن، للشخص الذي يتلقى دعم املعيشة 

األسايس. تشمل تكاليف السكن عىل سبيل املثال، مبلغ 

اإليجار ورسوم املياه. يؤثر حجم األرسة وبلدية السكن عىل 

مقدار تكاليف السكن املعقولة. إذا كان إيجارك أعىل من 

تكاليف السكن املعقولة التي حددتها كيال، فلن تأخذ كيال 

بنظر اإلعتبار الجزء الذي يتجاوز الحد املعقول من إيجارك 

يف حساباتها. مبعنى آخر، حتى إذا تجاوز إيجارك حد تكاليف 

السكن املعقولة، فلن يزداد مبلغ اإلعانة التي تتلقاها.

الراتب 
Palkka

الراتب هو املبلغ الذي يدفعه صاحب 

العمل للموظف مقابل العمل املنجز. 

يتم دفع الراتب إىل الحساب البنيك 

ويتم خصم الرضائب منه تلقائيًا. إذا 

كنت تعمل وتتلقى راتبًا، فأبلغ كيال 

بذلك، حيث سيؤثر ذلك عىل املزايا 

التي تحصل عليها.

ارجاع رضيبى  
Veronpalautus

يتم خصم مبلغ من جميع الدخل 

تقريبًا وتلقائيًا كمبلغ الرضيبة يف 

فنلندا. كل عام تحسب إدارة الرضائب 

ما إذا كنت قد دفعت املبلغ الصحيح 

للرضيبة. إذا كنت قد دفعت الكثري 

من الرضائب، فستقوم إدارة الرضائب 

برد الرضيبة اإلضافية إىل حسابك. تؤثر 

اسرتداد الرضائب أيًضا عىل املزايا، مثل 

دعم املعيشة. إذا حصلت عىل الكثري 

من املبالغ املسرتدة من الرضائب، 

فقد يؤدي ذلك إىل تقليل مقدار دعم 

املعيشة لعدة أشهر.

اسرتداد املساعدة 
Tuen takaisinperintä

يعني اسرتداد املساعدة أن كيال 

تستعيد امليزات التي دفعتها عندما تم 

دفعها أكرث من الالزم. ميكن أن يحدث 

اسرتداد املساعدة عىل سبيل املثال، إذا 

كانت هناك تغيريات يف سكن أو عمل 

أو دخل األرسة ومل تقم بإخطار كيال 

بها. تؤثر التغيريات يف األرسة عىل مبلغ 

املزايا املستحقة الدفع.

الجزء الذي عىل مسؤولية الشخص من اإليجار 
Vuokran omavastuusosuus

الجزء الذي عىل مسؤولية الشخص من اإليجار، هو جزء من 

اإليجار ال يسدده بدل السكن. يدفع الشخص بنفسه هذا 

الجزء من مبلغ اإليجار ملالك العقار. إذا كنت تتلقى دعم 

املعيشة األسايس باإلضافة إىل بدل السكن، فيمكن لكيال 

دفع بدل السكن ودعم املعيشة األسايس مبارشة إىل حساب 

املالك، إذا كنت ترغب يف ذلك. إذا مل يكن بدل السكن ودعم 

املعيشة األسايس مًعا كافيني لدفع اإليجار بالكامل، فسيتعني 

عليك دفع ما يبقى من مبلغ اإليجار من حسابك.  ميكنك 

استخدام املزايا األخرى التي تتلقاها لدفع هذا املبلغ. 

الجزء الذي عىل مسؤولية الشخص من اإليجار 

دعم املعيشة األسايس

بدل السكن العام 

اإليجار

ضع يف اعتبارك هذه االشياء اذا كنت تحصل عىل مزايا  دفع اإليجار ودعم املعيشة األسايس 
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االستحقاق 
Eräpäivä

تاريخ االستحقاق هو التاريخ األخري لدفع الفاتورة. إذا مل تتمكن من دفع الفاتورة 

بحلول تاريخ االستحقاق، ميكنك االتفاق عىل تاريخ إستحقاق جديد مع مرسل 

الفاتورة. 

تذكري بالدفع/ طلب الدفع 
Maksumuistutus / maksukehoitus

تذكري بالدفع او طلب الدفع هو بالغ مكتوب يرسله صاحب الفاتورة اىل دافع 

الفاتورة إذا مل يتم دفع الفاتورة بحلول تاريخ االستحقاق. قد تتلقى اكرث من تذكري 

إذا مل تدفع الفاتورة. إرسال بريد التذكري عليه تكاليف وبالتايل املبلغ االجاميل 

للفاتورة يزيد ايضاً. 

العالمة بشأن املشاكل يف الدفع 
Maksuhäiriömerkintä / luottotietomerkintä

يف فنلندا يوجد سجل عام يتم إدخال فيه العالمات بشأن املشاكل يف الدفع. تنشأ 

العالمة  بشأن املشاكل يف الدفع إذا مل تدفع الفاتورة بالرغم من التذكريات. العالمة 

بشأن مشاكل الدفع من املمكن ان تؤدي اىل صعوبة يف الحياة. عىل سبيل املثال 

الحصول عىل منزل او خط تلفون قد يكون صعباً. 

خطة السداد
Maksusuunnitelma

يتم وضع خطة السداد عند وجود دين وال ميكن سداد الدين بالكامل مرة واحدة. 

يتم اإلتفاق يف خطة السداد مع الطرف الذي يسرتد الديون عىل كيفية سداد 

الدين عىل أقساط. عىل سبيل املثال، إذا كانت كيال قد دفعت لك الكثري من املزايا، 

فسوف تستعيد املزايا الزائدة املدفوعة. إذا كنت غري قادر عىل سداد الدين دفعة 

واحدة، ميكنك اإلتفاق عىل السداد مع كيال، أي وضع خطة سداد مع كيال. 

6( مشاكل الدفع
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