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بطاقة إقامتك اإللكترونية
ما هي األمور التي يجب أن تعرفها

يجب أن تحمل بطاقة إقامتك اإللكترونية معك دائما.  

بطاقة اإلقامة ليس بمثابة جواز سفر أو بطاقة هوية  

ال تتأخر في طلب تجديد بطاقة اإلقامة.  

   تخبر دائرة البلدية إذا نقلت إلى عنوان جديد أو إذا كنت 
ستغادر البلد.

المزيد من المعلومات؟

مراكز الخدمة االجتماعية

Gentbrugge مركز الخدمة االجتماعية خنت بروغ  ï
 dcgentbrugge@stad.gent   

09 268 23 80   "

Wondelgem مركز الخدمة االجتماعية ونديلغم  ï
 

 dcwondelgem@stad.gent   
09 266 85 60   "

 Nieuw Gent مركز الخدمة االجتماعية نيو خنت  ï
 dcnieuwgent@stad.gent   

09 268 21 70   "

 Sint-Amandsberg مركز الخدمة االجتماعية سنت أمندسبرغ  ï
 dcsintamandsberg@stad.gent   

09 266 86 86   "

AC Zuid مركز االستعالمات الخاص بشؤون الهجرة
 infopuntmigratie@stad.gent  

09 266 71 40   "

AC Zuid مكتب شؤون الهجرة
 loketmigratie@stad.gent   

09 266 71 50   "

 مواعيد الدوام:
تجد مواعيد دوام مكاتب الشؤون المدنية على الموقع
www.stad.gent/nl/openingsuren-adressen
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هل أوشكت بطاقة إقامتك أن تنتهي؟ 
ال تتأخر في طلب بطاقة إقامة جديدة. 

إذا لم تطلب تجديد بطاقة إقامتك في الوقت 
المناسب فقد يتم توقيف إقامتك القانونية في 

بلجيكا. 
أطلب تجديد البطاقة بنفسك. 

تحصل على رسالة في هذا الشأن إال إذا كانت لديك 
.)H أو A بطاقة إقامة مؤقتة )= بطاقة من فئة

خذ أوقات االنتظار بعين االعتبار: 
ال تتأخر في تحديد موعد مع مكتب شؤون الهجرة   •

في البلدية AC Zuid. في حين تستطيع الذهاب 
إلى مراكز الخدمات االجتماعية بدون موعد.

يشترط في بعض األحيان أن تحصل على موافقة   •
من مكتب الهجرة الفيدرالي لتجديد بطاقة إقامتك 

وبالتالي قد يأخذ أمر تجديد بطاقتك وقتا أطول.

اتصل في الوقت المناسب مع مركز االستعالمات 
لشؤون الهجرة. 

تحصل بهذه الطريقة على المعلومات المتعلقة بوقت 
وشروط طلب تجديد بطاقة إقامتك. تعتمد شروط 

تجديد بطاقة إقامتك على وضعيتك القانونية. يتواجد 
.AC Zuid مركز االستعالمات لشؤون الهجرة في

هل ستنقل إلى عنوان آخر؟
يجب أن تدلي بأي تغيير في العنوان خالل 8 أيام عمل 

بعد نقلك. 
 Loket Verhuizen تذهب من أجل هذا الشأن إلى

)مكتب تغيير العناوين( في AC Zuid أو إلى أحد مراكز 

الخدمة االجتماعية. كما تستطيع اإلدالء بتغيير عنوانك 
 www.stad.gent < عبر اإلنترنت على الموقع

 Verhuizen < )الشؤون المدنية( Burgerzaken
 Aangifte van een < )النقل إلى عنوان جديد(

adreswijziging )إدالء بتغيير عنوان(: راجع الرابط في 
هذا النص.

إذا لم تدلي بتغيير عنوانك فستقوم البلدية بشطب 
اسمك من السجل. بعد شطب اسمك من السجل 
تنتهي صالحية بطاقة إقامتك مما قد يتسبب في 

سحب إقامتك. يتوجب عليك حينها تقديم طلب جديد 
إلعادة تسجيلك في السجل وتقديم إثبات أنك لم 

تمكث خارج بلجيكا أكثر من المدة المسموح بها. لن 
تحصل بسبب هذا التحقيق مباشرة على بطاقة إقامة 

جديدة. 

هل ستغادر بلجيكا لفترة مؤقتة )= أكثر من 3 
أشهر(؟

تدلي قبل أن تسافر بإنك ستغادر بلجيكا لمدة تزيد 
عن 3 أشهر وبعدها تريد العودة. 

تستطيع القيام بذلك لدى مكتب شؤون الهجرة في 
AC Zuid أو بأحد مراكز الخدمة االجتماعية. تحصل 

حينها على وثيقة من فئة ‘Bijlage 18’ تثبت إدالءك 
بسفرك المؤقت.

تتقدم، خالل 15 يوم من عودتك، إلى المكتب 
 .bijlage 18 للتصريح بعودتك وتحضر معك وثيقة
تحصل في حال عدت إلى نفس العنوان على وثيقة 

‘Bijlage 3’ تثبت غيابك المؤقت.

إذا لم تصرح بمغادرتك بلجيكا بشكل مؤقت سوف 
تضطر البلدية إلى شطب اسمك من السجل.

بعد شطب اسمك من السجل تنتهي صالحية بطاقة 
إقامتك مما قد يتسبب ذلك في سحب إقامتك. 

يتوجب عليك حينها تقديم طلب جديد إلعادة تسجيلك 
في السجل وتقديم إثبات أنك لم تمكث خارج بلجيكا 

أكثر من المدة المسموح بها. لن تحصل بسبب هذا 
التحقيق مباشرة على بطاقة إقامة جديدة. 

هل تغادر بلجيكا نهائيا؟ 
 يجب أن تدلي بمغادرتك النهائية سواء قبل مغادرتك 

بقليل أو مباشرة بعد مغادرتك. 
 Aangifte‘ تستعمل من أجل هذا الغرض استمارة
definitief vertrek uit België’ )تصريح بمغادرة 

بلجيكا نهائيا(. بإمكانك إرسال هذه االستمارة عبر البريد 
اإللكتروني أو الذهاب إلى مكتب شؤون الهجرة في 

AC Zuid أو إلى أحد مراكز الخدمة االجتماعية لإلدالء 
بذلك. تجد المزيد من المعلومات في هذا الشأن على 

الموقع اإللكتروني:
 Aangifte definitief‘ تبحث < www.stad.gent

 .’vertrek

هل ضاعت بطاقة إقامتك منك أو سرقت منك أو 
تلفت؟

تدلي بضياع بطاقة إقامتك أو تلفها أو سرقتها 
مباشرة بعد حدوثه. 

اتصل من أجل هذا الغرض بالرقم 0800/2123.2123. 
هذا الرقم مجاني ويمكن االتصال به ليال ونهارا وكذلك 
في نهاية األسبوع حتى ال يستغل أحد بطاقة إقامتك.

ال تنسى دائما بأن تبلغ الشرطة مباشرة! 
تحصل حينها على شهادة ‘Bijlage 12’ كإثبات بالبالغ. 
لتقديم بالغ تستطيع فقط اللجوء إلى الشرطة وليس 
إلى مكتب شؤون الهجرة أو مركز للخدمة االجتماعية.

تستخدم وثيقة ‘Bijlage 12’ لطلب نسخة طبق 
األصل من بطاقة إقامتك لدى مكتب شؤون الهجرة 

في AC Zuid أو أحد مراكز الخدمة االجتماعية.

 

ال تستطيع استعمال بطاقة اإلقامة في األمور 
التالية:

ال تعتبر بطاقة اإلقامة بمثابة وثيقة هوية.
يجب أن تحمل معك دائما وثيقة هوية لم تنتهي 

صالحيتها.
مما يعني: جواز سفر أو إذا كنت مواطنا من أحد بلدان 

االتحاد األوروبي* بطاقة الهوية أو جواز السفر.

ال تعتبر بطاقة اإلقامة بمثابة وثيقة سفر.
يجب أن تحمل معك دائما جواز سفر الزال صالحا )به 

تأشيرة )فيزا( إذا اقتضى األمر( وبطاقة إقامة لم 
تنتهي صالحيتها إذا كنت ستسافر وتعود إلى بلجيكا.

أحيانا تحتاج إلى أن يكون جواز السفر عليه تأشيرة )فيزا(. 
إذا كنت مواطنا من أحد بلدان االتحاد األوروبي* 

فيكفي أن يكون لديك بطاقة هوية وطنية لم تنتهي 
صالحيتها للسفر إلى بعض البلدان.

انتبه:
تحل بطاقة إقامة لم تنتهي صالحيتها محل تأشيرة   •

سفر صالحة لمدة ال تزيد عن 3 أشهر للتنقل في 
منطقة شينغن والعودة إلى بلجيكا.

إذا كان طلب إقامتك الزال قيد المعالجة وستغادر   •
بلجيكا مؤقتا فلن تستطيع في بعض األحيان 

العودة إلى بلجيكا. على سبيل المثال لن تستطيع 
السفر والعودة إلى بلجيكا بشهادة تسجيل 

.Bijlage 35 البطاقة البرتقالية( أو وثيقة(

مواطن أحد بلدان االتحاد األوروبي = أشخاص    *
لديهم جنسية من بلغاريا، اليونان-قبرص، الدنمارك، 

ألمانيا، إستالندا، فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، 
إيرالندا، إيطاليا، كرواتيا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، 

مالطا، هولندا، النمسا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، التشيك، المملكة 

المتحدة والسويد )+ في نفس المرتبة: إيسلندا، 
ليختنشتاين، النرويج وسويسرا(. 

تثبت بطاقة اإلقامة بإنك تقيم بشكل قانوني في بلجيكا 

هل يفوق عمرك 15 سنة؟ تحمل إذن بطاقة اإلقامة معك دائما.
يجب أن تكون دائما على استعداد إلظهار بطاقة اإلقامة إذا تعرضت لتفتيش. 

هل يفوق عمرك 75 سنة؟ ال تحتاج إلى تجديد بطاقة إقامتك. 
إال إذا كنت تريد السفر خارج بلجيكا. في أغلب األحيان ال تستطيع العودة إلى بلجيكا ببطاقة إقامة منتهية 

الصالحية. 

هكذا تضمن بقاء صالحية بطاقة إقامتك


