التشطيب من سجل السكان المقيمين بالبلدية
Cancellazione dall'anagrafe dalla popolazione residente nel Comune

وصف
التشطيب من سجل السكان المقيمين بالبلدية يمكنه أن يتم للسباب التالية:
•
•
•

•
•

وفاة؛
الهجرة إلى جماعة أخرى )بتقديم التصريح بالقامة إلى بلدية الجماعة الجديدة التي سيتم القامة بها(؛
الهجرة إلى الخارج )باستعمال النموذج الخاص بذلك الموجود أناه(؛
غياب تم التحقق منه أو أثناء الحصاء السكاني؛
عدم تجديد التصريح بالمسكن ) (dimoraالمعتاد بالبلدي8ة )فق8ط بالنس8بة للم88واطنين الج88انب ،م88ن خ8ارج التح8اد
الوربي(

الغياب المؤقت من الجماعة حيث يوجد المسكن المعتاد ل ينتج عن8ه تش8طيب القام8ة إذا ك8ان الش8خص يتواج8د ف8ي مدين8ة
أخ8رى أو ف88ي الخ8ارج م8ن أج8ل الدراس8ة أو العم88ل أو لس8باب أخ8رى لم8دة مح8ددة ،وف88ي جمي8ع الح8وال ل تتج8اوز س8نة
واحدة ).(1
في حالة تشطيب القامة ،يجب تقديم من جديد التصريح بالقامة ).(dichiarazione di residenza
التشطـيب من سجل المقيمين بسبب الوفاة
في حالة الوفاة )ح8تى المعلن8ة قض8ائيEا( ،ل يج8ب عل8ى أقرب8اء المت8وفى إج8راء أي اتص8ال بمكت8ب التس8جيل بالبلدي8ة بحي8ث
سيقوم موظف الحوال المدنية في البلدية التي وقعت بها الوفاة إبلغ بذلك مكتب التسجيل ببلدية القامة.
يخبر مكتب التسجيل بوفاة الشخص عبر التصال اللكتروني )التيليماتيكي( كل من وكالة تحصيل الض88رائب والمؤسس88ة
الوطنية للضمان الجتماعي ) (I.N.P.S.ومديرية النقل المدني ).(MCTC
التشطـيب من سجل المقيمين بسبب الهجرة إلى جماعة أخرى
يجب على المواطن الذي ينتقل إل8ى جماع8ة إيطالي8ة أخ8رى تق8ديم التص8ريح بالقام8ة مباش8رة إل8ى بلدي8ة الجماع8ة الجدي8دة.
الهجرة إلى جماعة أخرى يؤدي إلى التشطيب وفي نفس ال8وقت التس8جيل ف8ي س8جل المقيمي8ن بالجماع8ة الجدي8دة .ك8ل ه8ذا
يحدث تلقائيا )أوتوماتيكيا( بين البلديتين المعنيتين.
التشطـيب من سجل المقيمين بسبب نقل القامة إلى الخارج
المواطـن اليط8الي ال8ذي ينتق8ل بش8كل نه8ائي إل8ى الخـ8ارج ،يج8ب علي8ه ال8ذهاب إل8ى الس8فارة/القنص8لية اليطالي8ة الخاص8ة
بالمنطفة من أجل التسجيل بـ ) Aireسجل اليطاليين المقيمي8ن بالخ8ارج( .س8تقوم القنص8لية ب8إبلغ البلدي8ة اليطالي8ة مح8ل
آخر إقامة بهذا النتقال من أجل التشطيب من سجل السكان المقيمين والتسجيل في سجل اليطاليين المقيمين بالخارج.
مواطني التحاد الوروبي والمواطنين الجانب )من خ8ارج التح8اد الوروب8ي( ال8ذين يع88تزمون النتق8ال إل8ى الخ8ارج أو
العودة إلى بلدهم الصلي ،يجب عليهم تقديم نقل القامة إلى الخارج وعنوان القامة الجديدة باستعمال النم88وذج ال8وزاري
الموجود أدناه.
التشطـيب من سجل المقيمين بسبب غياب تم التحقق منه
التشطـيب من سجل المقيمين قد يتم بسبب الغياب المتحقق منه ،عندما يتبين أن الشخص غ8ائب رغ8م التحقيق8ات متك8ررة.
في هذه الحالة يبادر المكتب بالشروع في الجراءات أو بعد التبليغ بذلك من طرف الخواص .هذا التشطيب قد يت88م أيض88ا
بعد عمليات الحصاء العام للسكان.

التشطيب بسبب الغياب يؤدي إلى استحالة الحصول على الشهادات من مكتب التس8جيل وعل8ى وث8ائق الهوي8ة وفق8دان ح8ق
التصويت بالنسبة للمواطنين اليطاليين.
إجراءات التشطيب يتم إختتامها بعد التحقق المتكرر بالمسكن المعتاد بنتيجة سلبية ،طيلة مدة ل تقل عن سنة واحدة.
التشطـيب من سجل المقيمين بسبب عـدم تجديد التصريح بالمسكن المعتاد بالجماعة
يمكن للمكتب التشطيب على المواطنين الجانب )من خارج التحاد الوروب8ي( ف8ي حال8ة ع8دم تجدي8د التص8ريح بالمس8كن
المعتاد بالجماعة.
بناءا على التشريع الحالي المواطنين الجانب المسجلين في سجل المقيمين هم مج77برين عل88ى تق8ديم إل88ى البلدي8ة التص8ريح
بتجدي88د المس88كن المعت88اد ،مص77حوب بنس77خة م77ن تص77ريح القام77ة ) (permesso di soggiornoالجدي77د ،بنف88س الط88رق
الموضحة أدناه.
بع88د م88رور  180يوم88Eا ع88ن انته88اء ص88لحية تص88ريح القام88ة )  (permesso di soggiornoدون أن يج88دد الم88واطن
التصريح بالمسكن المعتاد ،الموظ8ف بمكت8ب التس8جيل س8يدعوه إل8ى تق8ديم تص8ريح القام8ة ) (permesso di soggiorno
المجدد ،وفي نفس الوقت تقديم أيضا التصريح بالمسكن المعتاد.
طرق تقديم الطلب
الشارة من طرف المعنيين بالمر لجل طلب التشطيب من سجل المقيمين يمكن القيام بها بتقديم النموذج المش77ار إلي77ه
أدناه ،مصحوب بنسخة من وثيقة هوية صالحة وعبر إحدى الطرق التالية:
•
•
•
•
•

شخصيا بـ ) Sportello Polifunzionaleالمكتب متعدد الخدمات( ،في الوقات المفتوحة للعموم؛
عن طريق البريد المضمون  ARإلى مكتب التس88جيل الت88ابع للبلدي88ة عل88ى العن88وان الت88اليComune di Campi :
Bisenzio Piazza Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI BISENZIO - FI؛
عن طريق الفاكس رقم 055/8959446؛
عن طريق البري8د اللك88تروني المعتم8د ) (PECالعن8وانcomune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it :
عبر البريد اللكتروني المعتمد التابع للمXصرح؛
عن طريق إرسال بريد إلكتروني ع8ادي إل8ى البري8د اللك8تروني anagrafe@comune.campi-bisenzio.fi.it
م8ع التوقي8ع رقمي8ا التص8ريح أو إرف8اق نس8خة م8ن التص8ريح م8ع ت8وقيعه بالي8د ونس8خة م88ن وثيق8ة هوي8ة ال Xمص8رح
بواسطة الماسح الضوئي ).(scanner
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