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 أحكام جديدة بشأن تصاريح اإلقامة والوثائق
األخرى واإلجراءات اإلدارية والقضائية

أ ) تصاريح اإلقامة والوثائق األخرى 

 للحصول على أي معلومات ، اتصل بنا على هذا الرقم أيام3519443368
االثنين واألربعاء والجمعة من 15:00 إلى 17:00

١. تصاريح اإلقامة ألي لقب
تنتهي صالحيته اعتباًرا

  من 31/01/2020  
فصاعًدا ، ولم يتم طلب التجديد أو التحويل

 تظل سارية حتى 31/08/2020

 تذكر أنه بموجب القانون ، يمكن طلب التجديد في غضون
 60 يوًما من الموعد النهائي ، ولكننا ننصحك بتحديد موعد

 في مقر الشرطة - مكتب الهجرة ، في أقرب وقت ممكن بعد
31/08/2020

٢. تصاريح اإلقامة للعمل الموسمي
   تنتهي في الفترة ما بين 23/02/2020 و 31/05/2020

 تظل سارية حتى 31/12/2020 
 تلك التي انتهت صالحيتها من 31/01/2020 إلى 23/02/2020 

ومن 31/05/2020 فصاعًدا   
 تظل صالحة حتى 31/08/2020

٣. تصاريح اإلقامة
   انتهت صالحيتها قبل 31/01/2020

التي لم يتم طلب التجديد أو التحويل لها ، حتى
في غضون 60 يوًما من انتهاء الصالحية 

 لم تعد صالحة
 يسمح لك القانون بطلب التجديد على أي حال ولكن من المستحسن
 تبرير التأخير )على سبيل المثال: عدم القدرة على مغادرة المنزل

 ، بدافع المرض(. إذا انتهت فترة 60 يوًما بعد انتهاء الصالحية
 بعد 09/03/2020 ، يمكنك طلب التجديد لتبرير التأخير بإغالق

 كويستورا - مكتب الهجرة ، الذي أمرت به تعميم وزارة الداخلية ،
 ن. 20359 من 20/03/2020 وصعوبة الذهاب إلى أقرب مكتب

بريد

٤. وثائق سفر لألجانب
   انتهت صالحيته اعتباًرا من 31/01/2020 فصاعًدا

التي لم يتم طلب التجديد لها
 تبقى صالحة حتى 31/08/2020

 

 ٥. انتهت صالحية “الموافقات” على العمل
الموسمي وجمع شمل األسرة

   من 31/01/2020
 تبقى صالحة حتى 31/08/2020

 ٦. تصاريح اإلقامة في إيطاليا لحاملي تصاريح
اإلقامة الصادرة من دولة أوروبية أخرى

   انتهت صالحيته اعتباًرا من 31/01/2020 فصاعًدا
 تبقى صالحة حتى 31/08/2020

 ٧. بطاقات الهوية ورخص القيادة ووثائق الهوية
األخرى

   منتهية الصالحية بتاريخ 31/01/2020
 تبقى صالحة حتى 31/08/2020

٨. البطاقات الصحية
   منتهية الصالحية قبل 30/06/2020

 تبقى صالحة حتى نفس التاريخ
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ب) طلبات تجديد أو تحويل تصاريح اإلقامة وألقاب السفر لألجانب

 للحصول على أي معلومات ، اتصل بنا على هذا الرقم أيام3519443368
االثنين واألربعاء والجمعة من 15:00 إلى 17:00

 أحكام جديدة بشأن تصاريح اإلقامة والوثائق
األخرى واإلجراءات اإلدارية والقضائية

 ١. تقييم طلبات تجديد أو تحويل تصاريح اإلقامة
ووثائق السفر لألجانب

   مقدم قبل أو بعد 31/01/2020

 تم تعليقها من 23/02/2020 إلى 15/05/2020

 مقر الشرطة - مكتب الهجرة: يجب أن يقرر خالل 60 يوًما

من تقديم الطلب

 تذكر أن القسيمة أو اإليصال البريدي مع التعيين في مقر

 الشرطة ، صالحة كإذن إقامة مؤقت حتى قرار مقر

 الشرطة وتسمح لك بالحصول على جميع الحقوق

  المعترف بها لك. ننصحك بعدم الذهاب إلى مقر الشرطة

 مكتب الهجرة ، إذا لم يكن ذلك ضروريًا تماًما ولكن

االتصال للحصول على تحديثات بشأن طلبك

٢. يمكنك طلب التحويل

   من تصريح اإلقامة للدراسة

 تصريح إقامة للعمل الثانوي

  من تصريح اإلقامة للعمل الموسمي

 تصريح إقامة للعمل الثانوي

 حتى 31/08/2020
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ت) جلسة استماع في اللجنة اإلقليمية للجوء واالستماع واالستئنافات

 للحصول على أي معلومات ، اتصل بنا على هذا الرقم أيام3519443368
االثنين واألربعاء والجمعة من 15:00 إلى 17:00

 أحكام جديدة بشأن تصاريح اإلقامة والوثائق
األخرى واإلجراءات اإلدارية والقضائية

 ١. إذا كنت تنتظر تلقي موعد لمقابلة اللجنة اإلقليمية التي ستنظر في طلب اللجوء ، فتذكر أن
اللجان مغلقة حاليًا

 سوف يتصلون بك بمجرد إعادة فتح المكاتب
على رقم الهاتف أو العنوان الذي أشرت إليه عند تقديم الطلب

٢. إذا كان من المقرر عقد اجتماعك خالل فترة إغالق المكاتب
اللجنة اإلقليمية

 سوف يتصل بك عند إعادة فتح المكاتب
على رقم الهاتف أو العنوان الذي أشرت إليه عند تقديم الطلب

ننصحك بعدم الذهاب شخصيًا إلى اللجنة ، ولكن االتصال بهم لطلب المعلومات التي تحتاجها

٣. إذا كنت تنتظر تلقي قرار اللجنة اإلقليمية للجوء
فتذكر أن اللجان مغلقة حاليًا

 سوف يرسلون لك القرار عند إعادة فتح المكاتب 
على العنوان الذي أشرت إليه عند تقديم الطلب 

 ٤. إذا كنت قد استأنفت ضد قرار اللجنة اإلقليمية للجوء أو ضد رفض إصدار تصريح إقامة
.ألسباب عائلية في المحكمة العادية ، فتذكر أن الجلسات معلقة حتى 11/05/2020

 نوصي باالتصال بمحاميك للحصول على المعلومات الالزمة

٥. إذا كنت قد استأنفت ضد رفض إصدار تصريح إقامة في المحكمة اإلدارية اإلقليمية
(TAR(

يذكر أن المحكمة اإلدارية اإلقليمية علقت جلسات االستماع حتى 15/04/2020
 نوصي باالتصال بمحامك للحصول على المعلومات الالزمة

 ٦.إذا تلقيت رفًضا للتقدم بطلب لجوء أو إصدار تصريح إقامة ألسباب عائلية ويجب عليك تقديم
   استئناف إلى المحكمة العادية، فتذكر أن الموعد النهائي لمدة 30 يوًما معلق

من 09/03/2020 إلى 11/05/2020 
 ننصحك في أي حال باالتصال بمحام

٧. إذا تلقيت رفًضا إلصدار تصريح إقامة ويجب عليك االستئناف أمام المحكمة اإلدارية اإلقليمية
فتذكر أن الموعد النهائي 60 يوًما معلق من 08/03/2020 إلى 03/05/2020

 ننصحك في أي حال باالتصال بمحام


