
(CIE) بطاقة الهوية اإللكترونية
إصدار الشهادات

تغيير المنزل
تحديث البطاقة الخضراء / 

 اإلقامة المعتادة

 تغيير االقامة/تسجيل االقامة

 

 لمواطنين من خارج االتحاد األوروبي

 
ماذا تفعل ل...

 

بطاقة الهوية اإللكترونيةبطاقة الهوية اإللكترونيةبطاقة الهوية اإللكترونيةجهات االتصالجهات االتصالجهات االتصال   
   (CIE)(CIE)(CIE)

وثائق ضرورية:
- جواز سفر + 1 نسخة;

- البطاقة الخضراء +1 نسخة;
- (صورة 1 (حجم بطاقة الهوية;

- التكلفة 22,20€.
  قبل طلب وثيقة الهوية ، من الضروري أن يكون لديك  مكان اقامة 

في البلدية حيث يُطلب ذلك.
.

إصدار الشهاداتإصدار الشهاداتإصدار الشهادات   
RILASCIO CERTIFICATIRILASCIO CERTIFICATIRILASCIO CERTIFICATI

إصدار الشهادات الشخصية بشكل شخصي بعد الحجز عبر اإلنترنت
عىل الموقع في قسم "الخدمات اإللكترونية".

يمكن فقط لألشخاص المقيمين أو المسجلين في باليرمو طلب
الشهادات.

وثائق ضرورية:

anagrafe@comune.palermo.it
ufficiostranieri@comune.palermo.it
stranieri@cert.comune.palermo.it

Ufficio Stranieri Tel.
0917405206 

للعثور عىل النماذج ، قم باالتصال بالموقع التالي وابحث عن القسم
Settore Servizi Demografici:

https://www.comune.palermo.it/modulistica.php?area=84

 - بطاقة الهوية +1 نسخة;

 - التكلفة 16,70€ .

 - البطاقة الخضراء المفعول أو منتهي الصالحية مع إيصال تجديد 
+ نسخة;

في حالة اإلعفاء من رسوم الدمغة ، تكون التكلفة 0.30€.
(شهادات الحالة االجتماعية مجانية (شهادة الميالد ، شهادة الوفاة.

 
يمكن لألشخاص المقيمين أو المسجلين في باليرمو أن يطلبوا عبر اإلنترنت، مع

أوراق اعتماد من الموقع اإللكتروني لبلدية باليرمو
الشهادات التالية:

- مكان اقامة;
- والدة;

- التعايش بحكم الواقع;
- (الزواج (فقط إذا كان مسجالً بالفعل في األحوال المدنية;

- الوضع العائلي;
- شهادة اتحاد مدني .

 يجب شراء طابع اإليرادات البالغ 16.00 يورو, إذا كان مستحًقا, من
محل التبغ.

إذا كنت مقيًما بالفعل في إيطاليا ، فيمكنك طلب شهادة ذاتية من خالل بوابة
الخدمات عبر اإلنترنت.

في هذه الحالة ، ال يُسمح بالوصول إىل الخدمات إال من خالل :
- SPID (نظام الهوية الرقمية العامة); 

- CIE (الهوية الرقمية العامة);
- CNS (بطاقة الخدمة الوطنية).

إصدار الشهادات اإللكترونية

االعتماد الذاتي عبر اإلنترنت

المكتب ال يستقبل يوم االثنين.

احجز موعدك عبر اإلنترنت من خالل بوابة الخدمات لبلدية
باليرمو.

https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/%E2%82%AC16
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/%E2%82%AC16
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9


وثائق ضرورية:

لجميع اإلجراءات من الضروري الحجز عبر اإلنترنتلجميع اإلجراءات من الضروري الحجز عبر اإلنترنت..
  

تغيير االقامة/تسجيل االقامةتغيير االقامة/تسجيل االقامة
  
  

" Iscrizione cittadini UE/EXTRA UE" " Iscrizione cittadini UE/EXTRA UE" أخترأختر

وحجزوحجز موعدك ألداء الممارسة بحضور في موعدك ألداء الممارسة بحضور في      

Ufficio Anagrafe - Viale LazioUfficio Anagrafe - Viale Lazio  
  
  

تغيير المنزلتغيير المنزل
  
  

يمكنك االختيار من بينيمكنك االختيار من بين::

"Richiesta cambio abitazione" "Richiesta cambio abitazione" الحجز عبر اإلنترنت من اختيارالحجز عبر اإلنترنت من اختيار
والذهابوالذهاب إىل الوجود لتنفيذ هذه الممارسة إىل الوجود لتنفيذ هذه الممارسة

أوأو

أأرسل البريد اإللكتروني إىل محطات العمل الالمركزية أو إىل مكتبأأرسل البريد اإللكتروني إىل محطات العمل الالمركزية أو إىل مكتب
Viale Lazio Viale Lazio التسجيل فيالتسجيل في  

إلكمال الطلب عبر اإلنترنتإلكمال الطلب عبر اإلنترنت  ..
أوأو

منمن خالل بوابة الخدمات لبلدية باليرمو عن طريق تسجيل الدخول خالل بوابة الخدمات لبلدية باليرمو عن طريق تسجيل الدخول
باستخدام بيانات اعتماد الموقعباستخدام بيانات اعتماد الموقع

->-> Servizi Demografici -> Dichiarazione di cambio di indirizzo Servizi Demografici -> Dichiarazione di cambio di indirizzo
/ abitazione./ abitazione.

النزوح داخل بلدية باليرمو 

 - تصريح اإلقامة + نسخة مصورة أو إذا انتهت صالحيته إرفاق صورة من التصريح
 منتهي الصالحية + إيصاالت الدفع + صورة ضوئية; 

 - جواز سفر + 1 نسخة (إذا كان في الحيازة);
 - بطاقة الهوية + 1 نسخة; 

 -رقم الحماية االجتماعية+ 1 نسخة; 
 - عقد إيجار أو سند ملكية أو قرض لالستخدام + صورة ضوئية + صورة من وثيقة 

 الهوية لمالك المنزل (تحقق من أن البيانات المساحية موجودة في العقد وأن 
 األرضية والداخلية والسلم والمتر المربع محددة. وإذا لم يكن األمر كذلك ، أرفق 

المسح المساحي);
- في حال لم تكن صاحب عقد اإليجار ، يجب إرفاق إقرار من صاحب المنزل +

 نسخة من بطاقة هوية المالك + وثائق هوية المستأجر ;
;TARI استمارة البيانات الشخصية + استمارة كاملة -

تحديث تصريح اإلقامة / اإلقامةتحديث تصريح اإلقامة / اإلقامةتحديث تصريح اإلقامة / اإلقامة

المعتادةالمعتادةالمعتادة

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO   
PERMESSO DI SOGGIORNO/PERMESSO DI SOGGIORNO/PERMESSO DI SOGGIORNO/   

DIMORA ABITUALEDIMORA ABITUALEDIMORA ABITUALE

تغيير المنزلتغيير المنزلتغيير المنزل
CAMBIO DOMICILIOCAMBIO DOMICILIOCAMBIO DOMICILIO   

   ISCRIZIONE ANAGRAFICA - ISCRIZIONE ANAGRAFICA - ISCRIZIONE ANAGRAFICA - تسجيل االقامةتسجيل االقامةتسجيل االقامة

- استمارة اإلقامة المعتادة;
- تصريح اإلقامة+1 نسخة;

- بطاقة الهوية(إذا كان في الحياز);
 

وثائق ضرورية:

وثائق ضرورية:

CAMBIO RESIDENZA - CAMBIO RESIDENZA - CAMBIO RESIDENZA - تغيير االقامةتغيير االقامةتغيير االقامة
لمن يسجل ألول مرة في إيطاليا

االنتقال من أي بلدية إىل باليرمو
تتم هذه الممارسة مع الحجز عبر اإلنترنت عىل الموقع

. "Servizi Online"

تتم هذه الممارسة مع الحجز عبر اإلنترنت عىل الموقع
. "Servizi Online"

تتم هذه الممارسة مع الحجز عبر اإلنترنت عىل الموقع
. "Servizi Online"

 
- تصريح اإلقامة + نسخة مصورة أو إذا انتهت صالحيته إرفاق صورة من

التصريح منتهي الصالحية + إيصاالت الدفع + صورة ضوئية;   

- جواز سفر + 1 نسخة(إذا كان في الحيازة);
- بطاقة الهوية + 1 نسخة; 

- رقم الحماية االجتماعية+ 1 نسخة;
- عقد إيجار أو سند ملكية أو قرض لالستخدام + صورة ضوئية + صورة من 

 وثيقة الهوية لمالك المنزل(تحقق من أن البيانات المساحية موجودة في العقد 
 وأن األرضية والداخلية والسلم والمتر المربع محددة. وإذا لم يكن األمر كذلك,

أرفق المسح المساحي); 
- في حال لم تكن صاحب عقد اإليجار ، يجب إرفاق إقرار من صاحب المنزل 

+ نسخة من بطاقة هوية المالك + وثائق هوية المستأجر;
.TARI استمارة البيانات الشخصية + استمارة كاملة -

 
إذا كان المواطن األجنبي متزوًجا / مطلًقا خارج بلدية باليرمو ، فيجب إرفاق 

شهادة الزواج / الطالق األصلية والمترجمة والمصدق عليها + نسخة.
إذا تم وضع المواطن األجنبي في وحدة عائلية في

يجب عىل إيطاليا إرفاق المستندات التعريفية ألعضاء وحدة األسرة + النسخ;

ERSU إذا كان المواطن األجنبي يقيم في الجامعة ، فقم بإرفاق إعالن -
بختم واجب 16 يورو + نسخة.

 
ألصحاب المركبات:

إرفاق رقم تسجيل المركبة.
 

ترسل الوزارة الكوبون الالصق لتطبيقه عىل شهادة التسجيل إىل العنوان الجديد.
للحصول عىل معلومات حول الملف المتعلق بشهادة التسجيل، اتصل عىل رقم وزارة

البنية التحتية:
800232323.


