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ني في مرحلة وعليه فقد بدأ مكتب السجل المد ،أصبحت بلدية سوريزينا تتوفر هي أيضا على صالحية إصدار بطاقة الهوية اإللكترونية الجديدة
 صدار البطاقة الجديدة.من على موقع الوزارة وإعبر النت أونالين  الحجزاختبار إجراءات 

 
 8108يناير  8ابتداء من يوم 

 طبقا لتوجيهات وزارة الداخليةو 
 سيتم اإللغاء النهائي إلصدار بطاقات الهوية على النموذج الورقي

 
 .INA-SAIAمن أجل إصدار بطاقة الهوية الجديدة، يجب إدخال البيانات في بنك البيانات الوطني 

ضون ، فسيلجأ مكتب السجل المدني الى مراجعتها في غهبسبب عدم تطابق بيانات المذكورةإذا كان طالب البطاقة غير موجود في قاعدة البيانات 
 .عمل مفتوحةأيام  4
 وثيقة هويتهم قصد البرمجة المقدمة إلصدار بطاقة الهوية اإللكترونية. بيانات القيام بمراجعة إلى المواطنين فإننا ندعو عليهو 
 

 ال يمكن إصدار بطاقة الهوية اإللكترونية إال بالموعد
 

 وفي حدود األماكن الشاغرة. مسبق ال تستقبل مكاتب بطاقة الهوية اإللكترونية المواطنين إال بموعد
الرابط الموجودة على عن طريق األجندة اإللكترونية الوزارية وستتم كيفية حجز الموعد ال زالت في مرحلة البرمجة 

 https://agendacie.interno.gov.it/ 

 األجندة الخاصة ببطاقة الهوية اإللكترونية.ب بداية العملفي انتظار يمكن حجز الموعد مباشرة من مكتب السجل المدني 
 ية. وزارة الداخل طرف مباشرة من هاسيتم إلغاء إصدار بطاقة الهوية اإللكترونية من طرف مكتب السجل المدني للبلدية ليصبح إصدار 

ن تاريخ إصدارها م مفتوحة ابتداء للدولة وسيتم إرسالها في غضون ستة أيام عمل ةستتم طباعة بطاقة الهوية اإللكترونية في دار السكة التابع
 .فيه اإلشارة إلى العنوان الذي يرغب التوصل بهافعلى المواطن  اليوبالت

 
ي الصالحية في مكتب البريد ذ بإيداعهايخبره فيه إشعارا ترك له ساعي البريد سيوصول البطاقة إلى عنوانه فلحظة  المواطن غيابفي حال 
 استالمها.إليه قصد التوجه يمكنه  وبالتالي
 سابقة لتاريخ انتهاء صالحيتها الحقيقي.يوما  081جديد الوثيقة في غضون مكن تمن المأنه على نذكر 

لمواطن ن لفيمك.. إلخ( مثال بسبب مرض خطير أو ألسباب أخرى )النزول في المستشفى في حال عدم التمكن من التوجه إلى مكاتب البلدية
خصية للموكل شصورة باإلضافة إلى  ائق الدالة على عجز موكلوق بالوثمرفنيابة عنه البلدية  مقر توجه إلىيالمعني باألمر توكيل شخص 

سوريزينا  موقع بلدية علىاإلشارة في نموذج الطلب الموجود . يجب أيضا الجهوية للخدمات تهبطاقوبطاقة هويته )أو أية بطاقة هوية أخرى( و 
www.comune.soresina.cr.it ،  كمال إل أو مكان تواجد الموكلعنوان إرسال بطاقة الهوية االلكترونية واالتفاق على الموعد في بيت إلى

 اإلجراءات.
من النوع  قاقةر  وتتضمن أنظمة متطورة ضد التزوير تحتوي علىورق مصنوع من البوليكاربونات تتم طباعة بطاقة الهوية اإللكترونية على 

)النظام العام  SPID كود جواز السفر بأنظمة المراقبة المتواجدة في المطارات ويمكن استعمالها للحصول علىكما يقرأ  قراءتهاالتماسي يمكن 
 ولوج خدمات اإلدارات والمصالح العامة أونالين )عن طريق األنترنت(.الخاص بللهوية الرقمية( 
 التالية:االستثناءات  معسنوات  01إللكترونية صالحية لبطاقة الهوية ا

  سنوات 3سنوات بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  3مدة صالحية 

  سنة. 08و  3سنوات بالنسبة للقاصرين ذوي األعمار ما بين  5مدة صالحية 

  
 تبقى صالحية بطاقات الهوية الحالية سارية إلى تاريخ انتهائها.س

https://agendacie.interno.gov.it/
http://www.comune.soresina.cr.it/
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يجب التوجه إلى ف( 01/6102ليها في الالئحة الوزارية رقم إ)طبقا للكيفيات المشار طلب الحصول على بطاقة الهوية اإللكترونية من أجل 
 مكتب السجل المدني )بعد حجز الموعد مسبقا( وتقديم:

 وية شكاية ضياعها أو سرقتها باإلضافة إلى وثيقة همحضر هية الصالحية( أو تبطاقة الهوية القديمة المنتهية الصالحية أو الغير من
 واز السفر أو رخصة القيادة.أخرى مثل ج

 وثيقة هوية: أية في حال عدم التوفر على
تسجيله المحفوظة طاقة بنا، فسيتم تحديد هويته عن طريق على وثيقة هوية صادرة من بلدية سوريزي في السابق متوفراإذا كان طالب البطاقة  -

 مكتب السجل المدني. سجالت في

لى البلدية إالسابقة صورة عن البطاقة فسيقوم المكتب بطلب ى، لسابقة مسلمة من طرف بلدية أخر في حال ما إذا كانت بطاقة الهوية اأما  -
 المراجعة الالزمة.إجراءات وبالتالي سيتم إصدار بطاقة الهوية اإللكترونية بعد القيام ب هاالتي أصدرت

رين على بشاهدين بالغين متوف االتوجه إلى مكتب السجل المدني مرفوقفيمكنه التأكد من هوية طالب البطاقة،  افي حال ما إذا كان غير ممكن
 بطاقات هوية سارية الصالحية.

على  لبالنسبة للمواطنين األجانب المنتمين إلى بلدان االتحاد األوربي والغير المنتمين إلى بلدان االتحاد األوربي الذين يقدمون طلب الحصو أما 
ة ساري الصالحية أو بطاقة هوية األجانب المنتمون لدول االتحاد األوربي )فقط بالنسب همتقديم جواز سفر  عليهمبطاقة الهوية اإللكترونية فيجب 
 ألجانب دول االتحاد األوربي(.

 بسرعة.فورا و  البطاقة الجهوية للخدمات )البطاقة الصحية( التي تسمح بأخذ البيانات 

 بالنسبة للحجم والخاصيات يرجى االطالع على موقع شرطة الدولة بالرابط  بطاقةخاصة بال شخصية حديثة صورة(
 https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf 

 ملم. 45ملم وبطول ال يقل على  35يكون حجمها مساويا في العرض  حتىب قص الصورة عند الضرورة من أجل األخذ الصحيح للصورة يج
 لصورة وهي تبين الوجه بالكامل للشخص وبدون أن يدير رأسه )يجب أن ظهور األذنين معا(.ا التقاطقص الصورة يجب أن يكون بشكل يضمن 

 

 
 

ينها بأي شكل أو تلو عليها تعديالت  إدخالاعتدال الرأس كما ال يجب أن قصد البحث عن رة بشكل يستثني ظهور الخلفية أو ال يجب قص الصو 
يها العينين بشكل تظهر فو من األشكال. يجب أن يكون علو الصورة بشكل يضمن وجود الوجه كامال في الصورة وفي الوسط بالنظر إلى إطارها 

 ملم كحد أدنى بالمقارنة مع قاعدة اإلطار نفسه. 63حد أقصى وملم ك 30في علو ما بين 
 

 
  

https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
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 سيتم أخذ البصمات لحظة طلب بطاقة الهوية اإللكترونية. 
 سنة.  06تؤخذ بصمات كل المواطنين الذين تفوق أعمارهم أو تساوي 

 أي مكان آخر. حفظها فيبحيث ال يتم  هابصمتين داخل لتأمين بطاقة الهوية اإللكترونية الشخصية فيتم تسجيل
 

 
 

 يورو 66,60 هو ثمن بطاقة الهوية اإللكترونية
 يورو في حال ضياعها ومع تقديم صورة من شكاية الضياع( 62,32)

 حاالت خاصة:
 القاصرين:

 على األقل. واحد تقديم طلب الوثيقة الخاصة بقاصر في حضور ولي أمر له يتم
حمل ييجب تقديم المطبوع الخاص بالموافقة على السفر في حال حضور ولي أمر واحد،  فإنه طاليةاإليبالنسبة للقاصرين الحاملين الجنسية و 

 على موقع بلدية سوريزينا(.يوجد المطبوع ) تهق بصورة من بطاقة هويو حاضر ومرفالولي أمر القاصر الغير توقيع 
 ة الصالحية.ية سار في حالة أول إصدار، يجب حضور شاهد ثاني بالغ ومتوفر على بطاقة هويو 

يها بعد لسنة مضاف إ 04هوية اإللكترونية الصالحة للسفر إلى الخارج إلى المواطنين اإليطاليين القاصرين الذين تقل أعمارهم عن لتسلم بطاقة ا
 الطلب أسماء الوالدين أو أولياء األمر.

اهد ثاني يجب حضور شففي حال أول إصدار و ضور ولي أمر واحد في ح ،بالنسبة للقاصرين األجانب المولودين في إيطالياعندما يقدم الطلب 
 ة الصالحية.يبالغ ومتوفر على بطاقة هوية سار 

جواز في حال أول إصدار فيجب تقديم وثيقة هوية سارية الصالحية )و بالنسبة للقاصرين األجانب الغير المولودين في إيطاليا عندما يقدم الطلب 
 دولة من دول االتحاد األوربي(. السفر أو بطاقة هوية صادرة عن

 المواطنين اإليطاليين المقيمين في الخارج: سجالت المواطنين المسجلين في
ليم بطاقات الهوية تس ها فقطيمكنبل  ن اإليطاليين المقيمين في الخارجلمواطنيال يمكن لمكاتب البلدية إصدار بطاقة الهوية اإللكترونية إلى ا

 الحالة يجب تقديم صورتين شخصيتين(.)في هذه لهم الورقية 
 سمه عند وفاتهج من حق كل مواطن بالغ لحظة تقديم طلب أو تجديد البطاقة التصريح بموافقته أو عدم موافقته على التبرع بأعضائه أو بأنسجته

 (w.trapianti.salute.gov.itww )للمزيد من المعلومات االطالع على الموقع 

http://www.trapianti.salute.gov.it/
http://www.trapianti.salute.gov.it/

