
 التسجيل االجباري  في النظام الصحي

 

في الجدول اسفله يشرح انواع رخصة االقامة التي تؤدي الى التسجيل االجباري في النظام الصحي و الوثائق المطلوبة لدى الدوائر 

 الصحية لطلب التسجيل, سواءا كانت رخصة االقامة صادرة او مازالت في قيد االصدار.

ذي يسحب من الدائرة الصحية.للتسجيل يجب تعبئة الطلب ال  

جميع من يريد التسجيل في النظام الصحي و هم في انتظار تجديد رخصة االقامة لدى دائرة الهجرة و الشرطة يجب عليهم تسليم 

جميع االوراق المطلوبة في الجدول اسفله باالضافة الى وصل تجديد االقامة الصادر من البريد او دائرة الشرطة الذي يثبت طلب 

 التجديد حسب القانون الى الدائرة الصحية المعنية باالمر.

عند لحظة التسجيل في الدائرة الصحية يجب ابراز جواز السفر لمن يحمل جواز سفره, باالضافة الى ورقة االستضافة لالجانب 

 غير المسجلين في سجل السكان المدني و بقية االوراق المطلوبة في الجدول حسب نوع رخصة االقامة:

 

 

االوراق المطلوبة في حالة توفر االقامة و لكن غير   نوعية االقامة الصادرة:

 مسجل في  النظام الصحي او قادم من مدينة اخرى

الوثائق المطلوبة في حالة اول اصدار 

 لرخصة االقامة

 اقامة عمل
 
 
 

 رخصة االقامة صالحة 
 اثبات عمل او التسجيل في مكتب العمل 

 
 

 

 رة الدخول جواز السفر و تاشي

 لتصريح العمل
  تصريح العمل الصادر من

 المحافظة
  وصل البريد الذي يثبت طلب

 رخصة االقامة المنتهية  تجديد اقامة العمل االقامة
 وصل البريد الذي يثبت طلب تجديد االقامة 
 اثبات عمل او التسجيل في مكتب العمل 
 

 اقامة عمل خاص
 
 
 

 رخصة االقامة صالحة 
 
 
 
 

  و تاشيرة الدخول جواز السفر

 لتصريح العمل
  وصل البريد الذي يثبت طلب

 االقامة
  ورقة التصريح  بالرقم

الضريبي التجاري و التسجيل 
في الغرفة التجارية  او 
التسجيل في النقابة المهنية  او 
 السجالت المهنية

 

 رخصة االقامة المنتهية  تجديد اقامة العمل الخاص
 د االقامةوصل البريد الذي يثبت طلب تجدي  
  اثباتات العمل الخاص مثل التسجيل بالغرفة

 التجارية

 رخصة االقامة صالحة  اقامة عاطل عن العمل
 

  جواز السفر و تاشيرة الدخول

 لتصريح العمل
  وصل البريد الذي يثبت طلب

 االقامة
  ورقة من المحافظة تصرح بان

رب العمل لن يقوم بتوظيف 
 العامل

 



بب االقامات الصادرة الي س

يتعلق بطلبات اللجوء بكافة 

 اشكاله و حاالته

  االقامة الصادرة السباب تتعلق بكافة اشكال

 اللجوء و طلباته او االستئناف حسب القانون
ricorso ex art.35 d.lgs. 25/2008 

  وصل دائرة الشرطة لطلب

تصريح االقامة السباب اللجوء 

بكافة انواعه السياسي, المدني, 

ة, اتفاقية دبلن االنساني, الحماي

 53او االستئناف حسب القانون 

8002/83بتاريخ   
 

 
في حالة كفالة و تبني او 

 الحضانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
للقاصرين المتبنين من قبل 

 المواطنين االيطالين
 
القاصرين ليسوا بحاجة )

 (لرخصة االقامة
 

 رخصة االقامة المنتهية 
  وصل البريد الذي يثبت طلب تجديد االقامة

انتهاء االقامة في حالة   
  هوية شخصية للراعي الذي سيسجل القاصر

 في الرعاية الصحية
 ورقة تصرح بالرقم الضريبي للقاصر 

 
 
 
 
 

 اثبات هوية شخصية للكافل او المتبني 
 اثبات هوية شخصية للقاصر 
  ورقة تصرح بالرقم الضريبي للقاصر و

 الحالة االسرية

  جواز السفر مع تاشيرة الدخول

ة او التبني او السباب الحضان

 الشروع في  التبني
  وصل البريد الذي يثبت طلب

 االقامة
 هوية شخصية للراعي 
  ورقة تصرح بالرقم الضريبي

 للقاصر و الحالة االسرية

 رخصة االقامة صالحة, او اذا كانت منتهية  في حالة طلب الجنسية

مصحوبة  بوصل البريد الذي يثبت طلب  

 تجديد االقامة
 

 تاشيرة الدخول  جواز السفر مع

 لطلب و انتظار الجنسية
  وصل البريد الذي يثبت طلب

 االقامة
 

رخصة االقامة صالحه, او منتهية مصحوبة   القاصرين

او ورقة  بوصل التجديد من دائرة الشرطة

مصرح فيها الموعد المنسق عبر الها تف مع 

 دائرة الشرطة من قبل المعني بالقاصر 

 جواز السفر في حالة توفره 
 صل دائرة الشرطة الذي يثبت و

 طلب االقامه 
  ورقة مصرح فيها بان الخدمة

االجتماعية تتكفل بالقاصر و 

ستتكلف بتسجيله في النظام 

 الصحي
  يمكن ان يقوم بتسجيل القاصر

من لديه امر الحضانة او التبني 

من المحكمة  مع ابراز اثبات 

 الهوية الشخصية
 ورقة تصرح  بالحالة االسرية 
 

 
اب عائليةالسب    رخصة االقامة صالحة, او اذا كانت منتهية

مصحوبة  بوصل البريد الذي يثبت طلب  

 تجديد االقامة
  ورقة مصرح بها افراد االسره 

  

في حالة االلتحاق العائلي من خارج 

 ايطاليا
  الجواز مع تاشيرة الدخول

 السباب عائلية
  تصريح الموافقة المعطاة من



 
 

ائليالمحافظة لاللتحاق الع  
  وصل البريد الذي يثبت طلب

 االقامة
 

 

 

 
 
في حالة لم الشمل العائلي داخل ايطاليا, 

 او في حالة القاصرين من االوالد

 جواز السفر للقاصر 
  وصل يثبت  طلب االقامة

صادر من  دائرة الشرطة  او 

 من البريد
  ورقة تثبت الحالة االسرية و

صلة القرابة للقاصر و رقمه 

 الضريبي الشخصي
  رخصة االقامة صالحة

  للمسئول عن القاصر
 

رخصة االقامة صالحه, او منتهية مصحوبة   السباب الحمل

بوصل التجديد من دائرة الشرطة او ورقة 

مصرح فيها الموعد المنسق عبر الها تف مع 

 دائرة الشرطة
  ورقة مصرح  فيها بالوالدة و بيانات المولود

 و الرقم الضريبي للمولود

 جواز السفر 
 الذي يثبت  وصل دائرة الشرطة

طلب رخصة االقامة  السباب 

 صحية و مرضية
  شهادة صحية صادرة من جهة

 رسمة تثبت الحمل
 

رخصة االقامة صالحه, او منتهية مصحوبة   السباب عمل يتعلق بالديانات

بوصل التجديد من البريد الذي يثبت طلب 

 تجديد االقامة 
 المتكفلة   رقة من الجهة الدينيةعقد عمل او و

 بالمصاريف و السكن
 

 

 رخصة االقامة الدائمة   رخصة االقامة الدائمة
 

 
 

 

 

 التسجيل التطوعي في النظام الصحي

في الجدول اسفله يشرح انواع رخصة االقامة التي تؤدي الى التسجيل التطوعي في النظام الصحي و الوثائق المطلوبة لدى الدوائر 

كانت رخصة االقامة صادرة او مازالت في قيد االصدار. الصحية لطلب التسجيل, سواءا  

 

 

 لتجديد التسجيل في النظام الصحي البد من ابراز الوثائق التالية:

 1( رخصة االقامة صالحة و صورة عن وصل المدفوعات لرسوم التسجيل في النظام الصحي

2( رخصة االقامة المنتهية, وصل البريد الذي  يثبت التجديد  حسب القانون و صورة عن وصل المدفوعات لرسوم التسجيل في 

 النظام الصحي



 

 

نوعية االقامة 

 الصادرة:

االوراق المطلوبة في حالة توفر االقامة و لكن غير 

 مسجل في  النظام الصحي او قادم من مدينة اخرى

الوثائق المطلوبة في حالة اول اصدار لرخصة 

 االقامة

 

 

 السكن الدائم

  جواز السفر 
 االقامة الصادرة السباب السكن  رخصة

 الدائم
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

  جواز السفر مع التاشيرة السباب

 السكن الدائم
 وصل البريد الذي يثبت طلب االقامة 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

 

 

 

 

 الدراسة

  جواز السفر 
 رخصة االقامة الصادرة السباب دراسية 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

  جواز السفر مع تاشيرة الدخول

 السباب دراسية
 لرسوم  صورة عن وصل المدفوعات

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها  بالتسجيل

 الدراسي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
  ورقة مصرح  فيها بانه ال يتقاضى

منحة دراسية  او اي مساعدة من 

 طرف حكومي
 

 
 

 موازي لالخرين

 

 

  جواز السفر 
  رخصة االقامة صادرة السباب موازية

 لالخرين
 صل المدفوعات لرسوم صورة عن و

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

 جواز السفر مع تاشيرة الدخول 
 وصل البريد الذي يثبت طلب االقامة 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
 شهادة التسجيل المدرسي 
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

 

 

 السباب دينية

  جواز السفر 
 رخصة االقامة صادرة السباب دينية 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

  جواز السفر مع تاشيرة الدخول

 السباب دينية
 وصل البريد الذي يثبت طلب االقامة 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
 ورقة من الجهات الدينية 
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

 
 جواز السفر   السباب رياضية

 رخصة االقامة صادرة السباب رياضية 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  تاشيرة الدخول جواز السفر مع

 السباب رياضية
 وصل البريد الذي يثبت طلب االقامة 



 

 

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
 ورقة من الجهات التمعنية بالرياضة 
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

 

 

و  السباب  اكاديمية

 ابحاث

  جواز السفر 
 ديمية و رخصة االقامة  صادرة السباب اكا

 ابحاث
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

  جواز السفر مع تاشيرة الدخول

 السباب  اكاديمية و ابحاث
 وصل البريد الذي يثبت طلب االقامة 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
 العقد 
  مصرح  فيها بالرقم الضريبي ورقة

 الشخصي
 

 

 

التاهيل المهني و 

 الصناعي

  جواز السفر 
  رخصة االقامة صادرة السباب التاهيل

 المهني و الصناعي
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

  جواز السفر مع تاشيرة الدخول

هيل المهني و الصناعي/ السباب التا

 دراسي
 وصل البريد الذي يثبت طلب االقامة 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

 

 

 متطوع

  جواز السفر 
 رخصة االقامة صادرة السباب تطوع 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

  جواز السفر مع تاشيرة الدخول

 كمتطوع
 وصل البريد الذي يثبت طلب االقامة 
  صورة عن وصل المدفوعات لرسوم

  التسجيل في النظام الصحي
 الوثائق التي تثبت البرنامج التطوعي 
  ورقة مصرح  فيها بالرقم الضريبي

 الشخصي
 

 

 

 


