
















































































 لمعرفت

 إقايت انًطٕنت حصشيحٌ طهبٕي انزيٍ األجاَب انشػايا .1
يجب  .في معرفت اللغت اإليطاليا اِخخباًسا يخجاصٔ أٌ يجب ػهيٓى

ٕاليت انًخخصت انانطهب ػبش اإلَخشَج إنى ػهيٓى أٌ يشسهٕ 
 .اإليخحاٌ َخائج انشاجغ إنيّ بانُظش انششطتسيحقق يشكض ٔ
 يقذيى حصشيح اجػهى انشاغبيٍ بضٔ يجب لعقد القران .2

 .صهيبهذ األانج يٍ انضٔحشخيص بافي إيطانيت ٔ اإلقايت  رٔ صهحيت
نهًٕاطُيٍ  ًقاسَتػٍ طشيق ان الجنسيت اإليطاليت ٔحًُح .3

 يٍايطاني يٍيٕاطُانًخضٔجيٍ يٍ  ألشخاط بال جُسيتناألجاَب أٔ 
بؼذ ػاييٍ يٍ اإلقايت انقإََيت في إيطانيا، يٍ حاسيخ انضٔاج، أٔ 

، في حانت ٔجٕد أبُاء. ٕاث في حانت اإلقايت في انخاسجثالد سُ
 حٕسيمٔيجب أٌ يخضًٍ انطهب أيضا . ُصفاألجم يخقهص إنى ان

 .022،22€  احٕانت بشيذيت يبهغ
يجب ػهى لاللتحاق العائلي انخصشيح  نهحصٕل ػهى .4

 شٓادة في ساليتٔت انسكُ صهٕحيت يحمشٓادة انشاغبيٍ حقذيى 
يٍ حقذيى  يٕيا 082بؼذ  حانت ػذو انًٕافقتفي  .ت انًسكٍصحئ

انقُصهيت يٍ  انذخٕل يباششة يُخٓي حق طهب حصشيح، انطهب
 .ألصهياإليطانيت في بهذ ا

انحانت انًذَيت انبهذيت نإلسخظٓش  يكخب إنى انخٕجّ يجب .5
دائرة ة في قاراإلقامت الوطلب " رٔ صهحيت اإلقايت بخصشيح

اإلجشاء،  ِع ْزاحبإ ػذو في حانت .يٕيا 02في غضٌٕ  "بلديتال
 قائًت بؼذ سخت أشٓش يٍ اَخٓاء حصشيح اإلقايت يٍيحزف 

 .انبهذيت يٍ في ْزِ دائشةكُاسًاان
ٔسٕف يؼشف انًٕاطٍ األجُبي يٕو سحب حصشيح  .6

 .اإلقايت يٍ خالل سسانت ػهى ْاحف انُقال









 نتمتع األسرة، شمم جمعن ةانسكن نهحصول عهى صهوحية محم
 نمصهحت انتىجه األوروبيد ابتصريح اإلقامة انمطاونة داجم اإلتح

شازع مىوتٍسكانٍىسى  فً ،ماتٍسا فً انؼامت، وانصحت انىظافت
انشهادة انمركىزة سابقا مغ هرا انمطهب  مسافقت  وٌجب. 00177

تصسٌح  ػهى نهحصىل انبهدٌت مه ػهى انتصسٌح انمأقتنهحصىل 
 ، T.U. D.Lgsl n. 286/98 )،92انمادة ) األسسة شمم نجمغ

 انتحصم ػهى بتصسٌح اإلقامت انمطاونت داجم اإلتحاد األوزوبًو
 تسفقم أمكه أن إذاو.  T.U. D.Lgsl n.286/98 )،2انمادة )
 .نهمسكه مثال انمؼمازيان









انحصُل فً   ENI األوروبيين غير المشترقينَثٍقت ٌَىص  َ
ٌجب عهى انزاغب ببإلوخفبع  .انمحذد انمعهُودفع مع  عهى انعالج، 
 سبرٌت شخصٍت أَراق حعزٌف حُسحً فً ٌكُن أن بٍذي انخذمبث

 ، انخصزٌح (D.P.R. 445/2000) 64 انمبدة َبمُجب انمفعُل،
 َحبجت االقخصبدٌت انكبفٍت، انىفس بعذو َجُد انمُارد عهى

َمب ٌسبج  غٍز قببهت انخئجٍم، خذمبث صحٍت طبرئت عهى انحصُل
 سخت مذةصبنحت   ENIُثٍقت انٌَذي  .ببسٍهٍكبحب َالٌت فً اإلقبوت
 .بً بكفت أفزادي انعبئهت نهمكفهت انمطبنبت ٌَمكه انخجذٌذ، قببهت أشٍز،









 المؤسساث
هى هىقغ للشزطح الىطٌُح وفٍ  مركز الشرطت

هى فٍ شارع قاذٌٍُ، رقن الهاذف  هاذُزا
5380.8833 

 ساعت للجمهىر في مكتب الهجرة
 31إلى  9يىم االثنين، الخميس والجمعت من 

 33إلى  30ومن  31إلى  9يىم الثالثاء من 
هى الىثُقح الرٍ ذٌظن وجىد  تصريح اإلقامت
 .َطالُا وصذر ألسثاب هخرلفحالوهاجزَي فٍ إ

لٌؼزف ػي ذصزَحٌا، َوكي أى ًزاقة القىائن فٍ 
أو فٍ اإلًرزًد . هذخل هزكز الشزطح

www.questure.poliziadistato.it/Matera 
" ذصزَح اإلقاهح"ًضغظ ػلً الزّر فٍ الُوُي 

َوكي أَضا أى ًزي  فٍ اإلًرزًد. وًزاجغ حاله
اإلقاهح  قائوح الذػىاخ وهىاػُذ إصذر ذصزَح

 .االلكرزوًُح
هىَح الفزد توجوىػح  بيتبطاقت الضريالَشخص 

هى َحكن الؼالقاخ هغ . هي األرقام والحزوف
َوكي . الوؤسساخ واألفزاد، هي ًظام إدارٌ وهالٍ

أى ًقذم طلة الثطاقح الضزَثُح فٍ هكرة 
الضزائة وهىقؼه فٍ هاذُزا هى ساحح هاذُىذٍ، 

 5380.18033رقن الهاذف 
هٍ هىقغ الحكىهح فٍ الوذٌَح وذقغ فٍ  تالمحافظ

 5380.8893ساحح فُرىرَى فٌُُرى، رقن الهاذف 
فٍ الوحافظح َىجذ شثاك هىحذ للهجزج الذٌ َهرّن 
تووارساخ اإلسرخذام األولً، االلرحاق الؼائلٍ، 

 .ذحىَل ذصزَح اإلقاهح والرجٌس
 في الشباك المىحد للهجرة ساعت للجمهىر

إلى  59:85 والجمعت من ، األربعاءيىم االثنين
31:85. 



 تىحٍذاتفاق ل
 هى بٍن الوهاجر والوىاطن اإلٌطالً االتفاق

فهى ٌستخذم لتحذٌذ  .ٌنتظر الوىافقت النهائٍت
وتحذٌذ أهذاف  ،إلقاهت فً بالدناألفضل االحلىل 

جازها خالل فترة صالحٍت تصرٌح ٌتؼٍن إن
التىقٍغ . اعتماداتهن خالل تخصٍص  ،اإلقاهت

 .إلصذار تصرٌح اإلقاهت ضروريػلى اتفاق 
 إلغاء هجوىع االػتواداث ٌؤدي إلى فقدان

 إػفاء ٌتن. تصرٌح اإلقاهت وإجالء هن الذولت
للحصىل ػلى  ،لجىءل تصرٌح اإلقاهت حاهلً
 وػائلٍت،ألسباب إنسانٍت  ،لحواٌت الفرػٍت، اللجىء

 بطاقت ،طىٌلت لفترة الوقٍوٍن CE تصرٌح اإلقاهت
 .)االتحاد األوروبً(أجنبٍت  لؼائلت اإلقاهت






