بطاقة الهوية اللكترونية )(C.I.E
)La Carta d'Identità Elettronica (C.I.E

عن ماذا نتحدث

Di cosa stiamo parlando /

بطاقة الهوية اللكترونية ) ( C.I.Eالجديدة وظيفتها التعري ف بهوي ة الم واطن ،ووثيق ة س فر بالنس بة للم واطنين اليط اليين
إل ى جمي ع البل دان ال تي تنتم ي إل ى التح اد الوروب ي وإل ى تل ك ال تي أبرم ت الدول ة اليطالي ة اتفاقي ات مح ددة معه ا،
منصوص على ذلك في المادة  10الفقرة  3من المرسوم التشريعي  2015/78الم7حو 6ل بموجب القانون .2015/125
ابتداءا من  3يوليوز  ،2017شرعت بلدية ) Campi Bisenzioكامبي بيزانسيو( في إصدارالوثيقة الجديدة.
بناءا على القواعد الجديدة ،بطاقات الهوية الورقية ل يمكن إصدارها.

الطلب

La richiesta /

يمكن تقديم الطلب ابتداء من  6أشهر قبل انتهاء الصلحية بالطرق التالية:
 .1أخذ موعد لتقديم الطلب :عبر ") "Agenda Ministeriale C.I.Eم ذكرة وزاري ة  -بطاق ة الهوي ة اللكتروني ة(
وذلك بالوصول إلى العنوان  https://agendacie.interno.gov.it/logInCittadino.doبع د التس جيل .ق امت
الوزارة بتوفير هذه المنظومة اللكترونية على النترنت لتخفيض /تجنب أوقات النتظار بمكاتب البلدية.
 .2تقديم الطلب بالبلدية  :مباشرة بشبابيك المصالح الديموغرافية )الطابق الرضي بقصر البلدية – العنوان:
(Piazza Dante n. 36
هذه البلدية أتاحت كل الخيارين.
بتعبير أدق:
.1

.2

عبر "أخذ موع))د لتق))ديم الطل))ب" – ص))با ح ي))وم الثلث))اء – ص))باح ي))وم الخمي))س  -بع))د ظه))ر ي))وم الخمي))س –
ص))باح ي))وم الجمع))ة  ،تق وم المك اتب بالش تغال عل ى الطلب ات الم7قدم ة ع ن طري ق أخ ذ موع د ع بر "Agenda
) "digitale C.I.Eمذكرة رقمية  -بطاقة الهوية اللكترونية( .سيعمل المكتب على احترام المواعيد .مقدم الطلب
ليس ملزما بأخذ رقم الدور )(numerino؛ يكفي الحضور ف ي وق ت الموع د وإظه ار إيص ال الموع د ال ذي يت م
إصداره بطريقة أوتوماتيكية أثناء أخذ الموعد.
عبر "تقديم الطلب بالبلدية"  -ص))با ح ي))وم الثني))ن  -بع))د ظه))ر ي))وم الثلث))اء  -وص))باح ي))وم الربع))اء ،ستش تغل
المك اتب عل ى طلب ات الص دار ب))دون حج))ز موع))د .ف ي ه ذه الحال ة عل ى م ن ق دم الطل ب أخ ذ رق م ال دور )
 (numerinoواحترام الصف في حالة وجوده.

بالنسبة للقاص رين أو المجردي ن م ن حق وقهم أو المع اقين أو الخاض عين للمس اندة الداري ة ،تق ديم الطل ب يت م م ن ط رف
الشخص الوصي أو الذي يقوم بالرعاية.

ما تحتاجه عند تقديم الطلب

Cosa occorre all'atto di richiesta /

يجب تقديم للعامل بالشباك صورة  1من حجم بطاقة حديثة ووثيقة هوية )جواز الس فر ،رخص ة الس ياقة ،رخص ة قي ادة
Xبح Wرية ،رخصة حمل السلح ،كتيب المعاش ،رخصة تأهي ل متعلق ة بتوص يلت مع دات الت دفئة ،بطاق ات هوي ة ص ادرة
عن إحدى إدارات الدولة ،شريطة أن يكون عليها صورة وختم أو أي علمة معادلة أخرى(.
بعد ذلك سيتم إعادة الصورة.

وثيقة القاصر Il documento del minore /

ل يمكن في أي حال من الحوال إصدار وثيقة هوية القاصر بدون حضور هذا الخير.
•
•
•

الطلب يجب تقديمه من قبل من يمارس السلطة البوية على القاصر.
ي7سمح بالصدار بعد الحصول على موافقة كل الوالدين.
إن لم يستطع أحد الوالدين الحضور ،فيمكنه تسليم الموافقة باستعمال النموذج الموجود في أسفل هذه الفقرة.
نموذج الموافقة Modulo di assenso /

إجراءات الصدار

Il processo di rilascio /

إصدار بطاقة الهوية اللكترونية من اختصاص وزارة الداخلية.
بمكاتب البلدية يتم القيام فقط بالجراءات المعلوماتية التحضيرية لصدار الوثيقة نفس ها )تحص يل التوقي ع الرقم ي ،مس ح
الصورة ،استلم التصريحات المتعلقة بالتبرع بالعضاء إلخ …(.
يتم إرس))الها ع ن طري ق البري د المض مون خلل س))تة أي))ام عم))ل م ن تاري خ تق ديم الطل ب عل ى العن وان ال ذي أش ار إلي ه
المواطن.
بطاقة الهوية اللكترونية ) (C.I.Eمزودة بمعالج بيانات دقي ق لتخزي ن المعلوم ات الض رورية للتحق ق م ن هوي ة ص احب
البطاقة ،بما في ذلك القياسات الحيوية الولية )الصورة( والثانوية )البصمة الرقمية(.
تجدر الشارة إلى أنه يمكن استخدام بطاقة الهوي ة اللكتروني ة الجدي دة للوص ول إل ى الخ دمات العمومي ة .سﻮف يﺼﺪر
مﻜﺘﺐ التسجيل بالبلدية لﻤقﺪم الﻄلﺐ الجزء الول من رمﺰ ) PINرقم التعريف الشخصي( ومن رمﺰ ) Pukمفتاح إلغاء
الحظر الشخصي( .الجزءان المتبقيان من الرمزين سوف يتم التوصل بهما عند التسليم المادي للوثيقة.

الصلحية

Validità /

مدة صلحية الوثيقة لم يتغير مقارنة بالنموذج الورقي:
•  10سنوات للشخاص البالغين؛
•  5سنوات للطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلثة وثمانية عشر سنة؛
•  3سنوات للطفال دون سن الثالثة.

بطاقة الهوية اللكترونية والستثناءات

CIE ed eccezioni /

كما سبق ذكره أعله ،إصدار بطاقة الهوية الورقية لم يعد ممكنا.
ومع ذلك فقد توقع الم7شرع الستثناءات التالية:
 .1أسباب صحية :المر يخص مقدم الطلب طريح الفراش الذي لسباب موضوعية ل يمكنه الوصول إلى المكاتب
لقيام بالجراءات التحضيرية للصدار.
 .2أس باب الس فر  -المغ ادرة الوش يكة – اس تحالة انتظ ار أوق ات التقني ة للص دار :يج ب عل ى مق دم الطل ب تق ديم
الوثائق التي تبين الضرورة الستعجالية للذهاب إلى الخارج )نسخة من تذكرة السفر أو الحجز أو وثائق أخ رى
مناسبة( مع تقديم شهادة إبلغ سلطة المن الوطني في حالة ضياع أو سرقة الوثيقة التي في حوزته.
 .3المشاركة في مناقصة عامة أو مباراة عمومية ذات مواعيد نهائية وشيكة :يج ب عل ى الط رف المعن ي أن يح دد
نوعية الجراء الذي من أجله يطلب إصدار وثيقة الهوية الورقية بشكل استعجالي.
ي7سمح فقط في الحالت المذكورة أعله إصدار بطاقة الهوية الورقية .كم ا ه و الح ال ف ي الماض ي ،يج ب تق ديم  3ص))ور
حديثة خاصة بالبطاقات ،مع وثيقة هوية أخرى.

مواصفات الصور

Caratteristiche delle Foto /

مواصفات الصور اللزمة لصدار وثيقة الهوية يجب أن تستجيب للمتطلبات المحددة من طرف وزارة الداخلية.
راجع  linkالرابط المرجعي بالمواصفات المطلوبة.

إمكانية إبداء الرأي بخصوص التبرع بالعضاء
Possibilità di esprimersi circa la donazione degli organi

بطاقة الهوية اللكترونية ) (C.I.Eالجديدة تمكن المواطن البالغ من التعبير في نفس الوقت ع ن م وافقته أو رفض ه الت برع
بالعضاء و/أو النسجة في حالة الموت.
عند تقديم طلب بطاقة الهوية اللكترونية ) ،(C.I.Eيمكن للم واطن عل ى أي ح ال ع دم الختي ار وتأجي ل إل ى وق ت لح ق
قراره في الموضوع.
ننص ح بأخ ذ جمي ع المعلوم ات المفي دة لتوض يح الش كوك والس ئلة ح ول ه ذا الموض وع ،ب المراكز الص حية المحلي ة أو
بالتحدث مع طبيب العائلة.
بالفعل ،مكاتب التسجيل التابعة للبلدية ل يمكنها تقديم شروحات طبية.
تجدر الشارة إلى أنه من الممكن دائمoا تغيير الرأي بشأن التبرع بالعضاء ،لن ه ي7ؤخ ذ بعي ن العتب ار آخ ر تص ريح ت م
القيام به حسب الترتيب الزمني .في هذه الحالة يجب اللجوء إلى المؤسسة الصحية ).(ASL

المواطنون من خارج التحاد الوروبي

Cittadini non comunitari /

يجب على المواطنين من خارج التحاد الوروبي أيض oا تقديم:
تصريح إقامة ساري المفعول أو نسخة )فوطوكوبي( من تصريح القام ة منته ي الص لحية م ع اليص ال الص لي ال ذي
يثبت تقديم طلب التجديد قبل انتهاء صلحية تصريح القامة أو خلل ستين ) (60يومoا من تاريخ انتهاء صلحيته.

توقيف بطاقة الهوية اللكترونية في حالة الفقدان أو السرقة
Blocco della Carta d'Identità Elettronica in caso di smarrimento o furto

في حال ة فق دان أو س رقة البطاق ة س ارية المفع ول يج ب إبلغ الش رطة العس كرية )  (Carabinieriأو مديري ة الش رطة )
 (Questuraأو مركز شرطة الدولة.
التلف )النموذج الورقي أو اللكتروني( ينبغي البلغ عنه فقط في حالة ع دم إمكاني ة تق ديم بقاي ا الوثيق ة ال تي تتض من
البيانات.
لطلب توقيف بطاقة هويتك اللكترونية ) (CIEيجب التصال بالرقم  800263388ومنح المعطيات التالية:
•

السم واللقب
الرمز الضريبي codice fiscale /
رقم بطاقة الهوية اللكترونية ) (CIEإذا كان متوفرا

•

بيانات البلغ المقدم للقوات المنية

•
•

التكاليف وطرق الدفع

Costi e modalità di pagamento /

بالنسبة لصدار وتجديد بطاقة الهوية اللكترونية ،ينبغي دفع رسومoا وزارية بقيمة  € 16,79بالضافة إلى رسوم البلدية
الثابتة بقيمة  € 5,16ورسوم سيكريتارية البلدية بقيمة  ،€ 0,26بمجموع إجمالي .€ 22,21
سيتم تحصيل المبلغ نقدا من قبل البلدية بالشباك.

قوانين

Normativa /

•

المرسوم التشريعي  2015/78الذي يتضمن "تدابير عاجلة متعلقة بمؤسسات إقليمية" الم7حو 6ل بموجب الق انون
 6غشت  2015رقم 125؛

•

مرسوم وزير الداخلية المؤرخ في  23ديسمبر  ،2015نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2015.12.30؛

•

المادة  5من المرسوم التشريعي  7مارس  ،2005رقم  82المتضمن لـ "قانون الدارة الرقمية"؛
المادة  3من ) T.U.L.P.Sالنص الموحد لقوانين المن العام(

•

المادة  291الفقرة  3من المرس وم الملك ي  1940.5.5رق م 635؛ مرس وم رئي س الجمهوري ة  1974.8.6رق م
649؛

•

المادة  31من قانون 2008/133؛ الدورية رقم  – 2016/10وزارة الداخلية – البطاقة اللكترونية الجديدة؛

•

الدورية رقم  - 2016/11وزارة الداخلية – تعليمات إضافية فيما يتعلق بإصدار البطاقة اللكترونية الجديدة.

•

