كيف تترصف؟

كيف تنهي إجراءات اإلقامة
2020

قامت وزارة داخلية الجمهورية التشيكية بتمويل هذا المشروع الرامي إلى اندماج األجانب.
.بتنفيذ المشروع ” “Slovo 21, z.s.وقامت مؤسسة

بعد وصولك إىل الجمهورية التشيكية قم بواجب اإلبالغ والتسجيل وإال
فتعترب مخالفة!
املهلة :خالل  3أيام عمل من يوم دخول أرايض الجمهورية التشيكية.
املكان:مكتب رشطة األجانب أو مكتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية (مخترصه
« )»OAMP MVČRإذا طلبت إصدار ترصيح اإلقامة ملدة طويلة أو اإلقامة الدامئة.
كيف؟ شخصيا .وإذا قام صاحب مكان السكن (فندق أو بيت الطلبة مثال) بهذا الواجب فليس عليك التبليغ.

ترصيح اإلقامة ملدة طويلة
عادة يتم تقديم الطلب عىل أرايض الجمهورية التشيكية (يف بعض الحاالت من املمكن تقديم طلب اإلقامة بناء
عىل ترصيح اإلقامة ملدة طويلة يف سفارات الجمهورية التشيكية يف الخارج مبارشة ومنها طلب الترصيح باإلقامة
ملدة طويلة لغرض الدراسة والبحث العلمي ومل الشمل أو بطاقة التوظيف والكارت األزرق...وإلخ).
عادة يتم إصداره بعد تأشرية املدة الطويلة الصادرة للغرض نفسه
يتم إصداره ألجنبي يرغب يف اإلقامة يف الجمهورية التشيكية ملدة مؤقتة أكرث من سنة واحدة ( )1وبالنسبة إىل
بطاقة التوظيف ملدة أكرث من  3أشهر
يتم إصداره عىل شكل البطاقة البيومرتية

طلب ترصيح اإلقامة ملدة طويلة
من يحق له تقديم الطلب؟
مواطنو الدول خارج اإلتحاد األوريب الذي لديه تأشرية املدة الطويلة (تأشرية إلقامة أطول من  90يوما) ويرغب يف
اإلقامة املؤقتة يف الجمهورية التشيكية ملدة أكرث من سنة واحدة ( )1عىل رشط استمرار غرض اإلقامة نفسه (هناك
استثناءات مثال بالنسبة إىل الكرت األزرق وبطاقة التوظيف ،مل الشمل والعلامء).
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املهلة:ينبغي تقديم الطلب قبل  120يوما من انتهاء التأشرية وليس قبل ذلك وحتى اليوم األخري لصالحية التأشرية
عىل أقىص حد .وإذا كان هذا اليوم األخري هو يوم السبت أو األحد أو يوم إجازة رسمية فيكون اليوم األخري
لهذه املهلة هو يوم العمل التايل مبارشة .وينبغي أن يتم تسليم الطلب يف مكتب من مكاتب قسم سياسة
اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية يف اليوم األخري لهذه املهلة .التزم باملهلة املحددة وإال
فتتعرض إلنهاء إقامتك ومغادرة الجمهورية التشيكية!
املكان:مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية .ويف بعض الحاالت من
املمكن تقديم طلب إصدار الترصيح باإلقامة ملدة طويلة يف سفارة الجمهورية التشيكية.
كيف؟ يتم تقديم طلب إصدار الترصيح باإلقامة ملدة طويلة شخصيا.
عند تقديم الطلب هناك رسم إداري قدره  2500كرونة تشيكية وبالنسبة إىل أطفال مل يبلغ عمرهم  15سنة 1000
كرونة تشيكية
ينبغي تقديم الطلب يف استامرة رسمية خاصة.

ما هو مطلوب تقدميه مع طلب اإلقامة ملدة طويلة؟
اكتب الطلب بالحروف الكبرية! اكتب بأسلوب واضح!
 )1جواز السفر،
 )2صورة،
 )3إثبات غرض اإلقامة يف الجمهورية التشيكية،
 )4إثبات السكن ملدة اإلقامة يف الجمهورية التشيكية (ال يتم تقدميه لغرض البحث العلمي)،
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 )5إثبات املصادر املالية لإلقامة يف الجمهورية التشيكية (ال يتم تقدميه لغرض الوظيفة والبحث العلمي وبطاقة
التوظيف والكارت األزرق*)،
 )6إثبات التأمني الصحي السياحي يف الجمهورية التشيكية وعند الطلب إثبات سداد سعر التأمني،
 )7وبالنسبة إىل القارصين موافقة ويل األمر باإلقامة عىل أرايض الجمهورية التشيكية (ال يتم تقدميه إذا كان ويل
األمر مقيام مع الطفل عىل األرايض التشيكية أو إذا كان الشخص القارص مقيام عىل أرايض الجمهورية التشيكية
أصال)،
 )8عند الطلب مستخرج من سجل السوابق من بلد األصل مشابه للمستخرج من سجل السوابق للجمهورية
التشيكية،
 )9عند الطلب شهادة االستيفاء برشوط اإلجراءات ملنع إدخال مرض معد.
*) بالنسبة إىل بطاقة التوظيف والكارت األزرق ينبغي أن تكون لعقد العمل رشوط معينة خاصة بالحد األدىن
للمرتب.

معلومات مهمة

ينبغي أال تكون اإلثباتات املطلوبة لطلب اإلقامة صادرة منذ أكرث من  180يوما ما عدا جواز
السفر وشهادة امليالد وعقد الزواج والصورة .وينبغي أن تكون املستندات املقدمة كلها (باستثناء
جواز السفر) صادرة باللغة التشيكية أو مرتجمة ترجمة رسمية للغة التشيكية .واملهم أن تكون كل
املستندات املقدمة أصال أو صورة طبق االصل! وينبغي تقديم األصل لكل من جواز السفر وشهادة
الزواج وامليالد وإثبات غرض اإلقامة عىل أرايض الجمهورية التشيكية .وإذا قامت جهة من جهات
البلد األجنبي بإصدار املستند املعني فينبغي أن يكون مرتجام ترجمة رسمية للغة التشيكية وموثقا طبقا لبلد
األصل (التصديق األعىل أو األبوستيل).

مستندات تثبت غرض اإلقامة عىل أرايض
الجمهورية التشيكية:
أ) غرض الدراسة أو أخرى (التعليم)
إثبات املدرسة أو املؤسسة التعليمية عن الدراسة أو قبول الشخص
للدراسة (أو التعليم) للسنة الدراسية املعينة.
ب) بطاقة التوظيف
عقد العمل أو اتفاق مامرسة العمل أو عقد مبديئ لعقد العمل ملدة
4

كيف تنهي إجراءات اإلقامة

 3أشهر عىل األقل ومبرتب شهري إجاميل يف حدود الحد األدىن للمرتب الشهري عىل األقل ومبدة العمل  15ساعة
يف األسبوع عىل األقل وكذلك مستندات تثبت املؤهالت والتخصص للقيام بالوظيفة املطلوبة (ينبغي أن تكون
الوظيفة مسجلة يف سجل الوظائف الفارغة التي من املمكن أن يقوم بها أشخاص لديهم بطاقة التوظيف) .وللمزيد
من املعلومات انظر إىل:
www.mpsv.cz/web/cz/-/vyhledavani-volnych-pracovnich-mist-pro-cizince
ويف حاالت محددة القرار بترصيح التوظيف الصادر عن مكتب العمل يف الجمهورية التشيكية
إذا كان لألجنبي طبقا للامدة  98لقانون التوظيف الحق يف الدخول الحر يف سوق العمل فينبغي تقديم إثبات
االستيفاء بإحدى الرشوط املذكورة يف هذه املادة.
إذا كان صاحب العمل هي وكالة العمل (انظر إىل قامئة وكاالت العمل يف موقع
 www.uradprace.cz/web/cz/agentury-praceفينبغي تقديم مستند يحتوي عىل اإلسم واللقب (أو اللقب
األصيل قبل الزواج) والجنسية تاريخ امليالد ومكان امليالد وعنوان اإلقامة للشخص األجنبي ونوع العمل الذي
سيقوم به الشخص األجنبي بصفته موظفا تم تعيينه ملدة محددة ومكان العمل لدى املستخدم وإسم املستخدم
وعنوانه الرسمي.
ت) الكارت األزرق
عقد العمل للقيام بوظيفة تتطلب مؤهالت عالية ملدة سنة واحدة عىل األقل واملرتب الشهري أو السنوي اإلجاميل
الذي يساوي معدل املرتب اإلجاميل السنوي والنصف ( )1.5يف الجمهورية التشيكية وملدة العمل يف حدود املدة
األسبوعية القانونية وإثبات املؤهل العايل أو التخصص (ينبغي أن تكون الوظيفة مسجلة يف سجل الوظائف الفارغة
التي من املمكن أن يقوم بها أشخاص لديهم الكارت األزرق)
ث) غرض مزاولة عمل حر
إثبات التسجيل يف السجل املختص (سجل األعامل الحرة أو السجل التجاري) أو القامئة املختصة أو السجالت
املختصة
إثبات عدم املديونية
وإذا كنت عضوا يف رشكة فعليك إثبات عدم مديونية الرشكة.
ينبغي أال يكون إثبات عدم املديونية صادرا منذ أكرث من  30يوما يف يوم تقديم الطلب ويحتوي عىل إثبات صادر
عن الجهات التالية:
دوائر إدارة الجامرك
دوائر اإلدارة املالية
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رشكة التأمني الصحي املختصة
فرع إدارة الضامن االجتامعي املختص
عند الطلب التحديد الرسمي لرضيبة الدخل
ج) غرض مل الشمل
إثبات النسب (مثال أصل شهادة امليالد أو الزواج أو
موافقة أحد الوالدين/ويل األمر أيضا).
ح) غرض البحث العلمي
اتفاقية اإلستضافة
•التزام كتايب ملؤسسة البحوث بأنها سوف تدفع
أي تكاليف متعلقة بإقامة الباحث عىل أرايض الجمهورية التشيكية بعد انتهاء صالحية الترصيح باإلقامة إذا
أصبحت التكاليف خالل  6أشهر من يوم انتهاء اتفاق العامل الزائر وتم سداد التكاليف من املصادر العامة.
خ) غرض االستثامر
للمزيد من املعلومات انظر إىل www.mvcr.cz/cizinci
د) غرض البحث عن الوظيفة  /بداية عمل حر
•شهادة جامعية
•شهادة إمتام بحث علمي صادرة عن مؤسسة بحوث علمية

متديد ترصيح اإلقامة ملدة طويلة
املهلة :قبل  120يوما من انتهاء الترصيح وليس قبل ذلك وحتى اليوم األخري لصالحية ترصيح اإلقامة السابق عىل
كحد أقىص .وإذا كان اليوم األخري لهذه املهلة هو يوم السبت أو األحد أو يوم إجازة رسمية فيكون اليوم
األخري لهذه املهلة هو يوم العمل التايل مبارشة .وينبغي أن يتم تسليم الطلب ملركز الربيد يف اليوم األخري
لهذه املهلة عىل األقل.
املكان :يف مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية
كيف؟ شخصيا أو بأسلوب آخر (بالربيد املسجل إىل العنوان الصحيح أو عن طريق موكلك)
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عند تقديم الطلب هناك رسم إداري قدره  2500كرونة تشيكية وبالنسبة إىل أطفال مل يبلغ عمرهم  15سنة 1000
كرونة تشيكية

ما هو مطلوب تقدميه مع طلب متديد ترصيح اإلقامة ملدة طويلة؟

 )1جواز السفر،
 )2إثبات غرض اإلقامة يف الجمهورية التشيكية،
 )3إثبات السكن ملدة اإلقامة يف الجمهورية التشيكية (ال يتم تقدميه لغرض البحث العلمي)،
 )4إثبات املصادر املالية لإلقامة يف الجمهورية التشيكية (ال يتم تقدميه لغرض البحث العلمي وبطاقة التوظيف
والكارت األزرق*)،
 )5إثبات التأمني الصحي يف الجمهورية التشيكية وعند الطلب إثبات سداد سعر التأمني (ال يتم تقدميه لغرض
البحث العلمي ،بطاقة التوظيف والكرت األزرق)،
 )6ويف حالة تغيري شكل الشخص صورة واحدة لكل طلب.
*)بالنسبة إىل بطاقة التوظيف والكارت األزرق ينبغي أن تكون لعقد العمل رشوط معينة خاصة بالحد األدىن
للمرتب.

معلومات مهمة

ينبغي أال تكون اإلثباتات املطلوبة لطلب اإلقامة صادرة منذ أكرث من  180يوما ما عدا جواز
السفر وشهادة امليالد وعقد الزواج والصورة .وينبغي أن تكون املستندات املقدمة كلها (باستثناء
جواز السفر) صادرة باللغة التشيكية أو مرتجمة ترجمة رسمية للغة التشيكية .واملهم أن تكون كل
املستندات املقدمة أصال أو صورة طبق االصل! وينبغي تقديم األصل لكل من جواز السفر وشهادة
الزواج وامليالد وإثبات غرض اإلقامة عىل أرايض الجمهورية التشيكية .وإذا قامت جهة من جهات
البلد األجنبي بإصدار املستند املعني فينبغي أن يكون مرتجام ترجمة رسمية للغة التشيكية وموثقا طبقا لبلد
األصل (التصديق األعىل أو األبوستيل).

تغيري غرض اإلقامة
متى؟ خالل مدة صالحية الترصيح السابق باإلقامة.
أين؟ يف مكتب مختص من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية.
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كيف؟شخصيا .إذا أردت تغيري غرض إقامتك لغرض «مزاولة عمل حر» فال ميكن تغيريه إال بعد خمس سنوات
من اإلقامة يف الجمهورية التشيكية وال يتعلق هذا األمر بشخص أجنبي يطلب إصدار الترصيح باإلقامة
ملدة طويلة لغرض االستثامر وبشخص أجنبي مقيم بناء عىل الترصيح باإلقامة ملدة طويلة لغرض البحث
عن وظيفة أو لغرض بداية عمل حر .وإذا وصلت إىل أرايض الجمهورية التشيكية بناء عىل إقامة املدة
الطويلة لغرض مل الشمل فمن املمكن تغيريه بعد ثالث سنوات من اإلقامة أو بعد بلوغ  18سنة من العمر.
وال تنطبق هذه الرشوط عىل التغيري لبطاقة التوظيف أو الكارت األزرق أو لغرض اإلقامة للبحث العلمي.
عند تقديم الطلب هناك رسم إداري قدره  2500كرونة تشيكية وبالنسبة إىل أطفال مل يبلغ عمرهم  15سنة 1000
كرونة تشيكية

ترصيح اإلقامة الدامئة
يف األحوال العادية يتم تقديم الطلب بعد  5سنوات من اإلقامة الغري منقطعة عىل أرايض الجمهورية التشيكية بناء
عىل تأشرية املدة الطويلة أو الترصيح باإلقامة ملدة طويلة
وتحسب من ضمن هذه املدة اإلقامة بناء عىل تأشرية املدة الطويلة وترصيح اإلقامة ملدة طويلة
وتحسب اإلقامة لغرض الدراسة بنصف املدة
وبدون رشط إقامة مستمرة سابقة من املمكن أن يطلبه األطفال القارصون لألجانب الذين لديهم اإلقامة الدامئة
إذا كان سبب تقديم الطلب هو مل الشمل.
ويتم تقدميه شخصيا عىل أرايض الجمهورية التشيكية يف
مكتب مختص من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة
لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية أو شخصيا يف سفارة
الجمهورية التشيكية يف الخارج
سوف يتم إصدار قرار عن إصدار الترصيح باإلقامة الدامئة
وخالل  60يوما من تقديم البيانات عليك الحضور لتسلم
البطاقة البيومرتية
وللبطاقة البيومرتية مدة صالحية محددة .ال تنىس مد
صالحية البطاقة قبل فوات األوان.
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طلب ترصيح اإلقامة الدامئة
اكتب الطلب بالحروف الكبرية! اكتب بأسلوب واضح!
متى؟يف األحوال العادية يتم تقديم الطلب بعد  5سنوات من اإلقامة املؤقتة الغري منقطعة عىل أرايض الجمهورية
التشيكية.
أين؟يف مكتب مختص من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية أو يف سفارة
الجمهورية التشيكية يف الخارج.
كيف؟ شخصيا.
عند تقديم الطلب هناك رسم إداري قدره  2500كرونة تشيكية وبالنسبة إىل أطفال مل يبلغ عمرهم  15سنة 1000

كرونة تشيكية

ينبغي تقديم الطلب يف استامرة رسمية مختصة.

ما هو مطلوب تقدميه مع طلب اإلقامة الدامئة؟

 )1جواز السفر،
 ) )2صورة،
 )3إثبات السكن يف الجمهورية التشيكية،
 )4إثبات املصادر املالية لإلقامة يف الجمهورية التشيكية ،والكارت األزرق*)،
 ) 5شهادة االمتحان يف اللغة التشيكية (املحاولة األوىل مجانا!*)،
 )6ويف حالة الطلب املقدم يف السفارة (ال يطبق هذا األمر عىل األطفال الذين مل يبلغ عمرهم  15سنة) ويف حاالت
أخرى عند الطلب مستخرج من سجل السوابق من بلد األصل مشابه للمستخرج من سجل السوابق للجمهورية
التشيكية.
*)سوف تحصل عىل الورقة للقيام باالمتحان يف اللغة التشيكية مجانا يف مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء
والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية.
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معلومات مهمة

ينبغي أال تكون اإلثباتات املطلوبة لطلب اإلقامة صادرة منذ أكرث من  180يوما ما عدا جواز
السفر وشهادة امليالد وعقد الزواج والصورة .وينبغي أن تكون املستندات املقدمة كلها (باستثناء
جواز السفر) صادرة باللغة التشيكية أو مرتجمة ترجمة رسمية للغة التشيكية .واملهم أن تكون كل
املستندات املقدمة أصال أو صورة طبق االصل! وينبغي تقديم األصل لكل من جواز السفر وشهادة
الزواج وامليالد وإثبات غرض اإلقامة عىل أرايض الجمهورية التشيكية .وإذا قامت جهة من جهات
البلد األجنبي بإصدار املستند املعني فينبغي أن يكون مرتجام ترجمة رسمية للغة التشيكية وموثقا طبقا لبلد
األصل (التصديق األعىل أو األبوستيل).

اإلقامة الدامئة والتأمني الصحي
يقوم مكتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية بتبليغ رشكة التأمني الصحي العامة
يف الجمهورية التشيكية ( )VZPعن حصولك عىل ترصيح اإلقامة الدامئة مبارشة .وإذا أردت التأمني لدى رشكة
تأمني صحي عمومية أخرى فعليك التبليغ بذلك بال تأخري وإال ستكون مؤمناً بشكل تلقايئ يف رشكة التأمني الصحي
العامة .وينبغي سداد سعر التأمني (تقوم أنت بسداده أو الدولة يف بعض الحاالت).
وإذا كنت موظفا فلديك التأمني الصحي العمومي اصال .ولكن حتى يف هذه الحالة عليك تبليغ رشكة تأمينك
بحصولك عىل ترصيح اإلقامة الدامئة.

الصفة القانونية للشخص املقيم ملدة طويلة
مينح قسم سياسة اللجوء و الهجرة التابع لوزارة الداخليةيف الجمهورية التشيكية
ملواطني اإلتحاد األوريب املقيمني ملدة طويلة عىل األرايض التشكية الصفة
القانونية تزامناً مع إصدار ترصيح اإلقامة الدامئة  .برشط اإلقامة عىل األرايض
التشيكية ملدة خمس سنوات من اإلقامة الغري منقطعة ومل يقم بخرق النظام
العام بشكل خطري ومل يهدد أمن الجمهورية التشيكية أو دولة أخرى من أعضاء
االتحاد األورويب وقمت بإثبات ضامن املصادر املالية لإلقامة عىل األرايض.
وبهذه الصفة من املمكن أن تنتقل إىل دولة أخرى من االتحاد األورويب وتطلب
ترصيح اإلقامة ملدة طويلة هناك مبارشة إذا أردت الدراسة أو الوظيفة أو مزاولة
عمل حر هناك.
للمزيد من املعلومات انظر إىل .www.mvcr.cz/cizinci
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التبليغ عن التغيريات
التبليغ عن التغيريات الخاصة بإقامتك هو واجبك القانوين!
وإذا مل تقم بهذا الواجب فقد تفرض عليك غرامة!
عىل األجنبي أن يبلغ بتغيري اللقب والحالة املدنية وبيانات جواز السفر وتغيري العنوان وتغيري البيانات يف وثيقة
صادرة لإلقامة عىل أرايض الجمهورية التشيكية (بطاقة ترصيح اإلقامة مثال) .ويتم التبليغ يف مكتب مختص من
مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية.

تغيري عنوان السكن
املهلة:عليك التبليغ بالتغيري خالل  30يوما من يوم التغيري إذا كانت لديك تأشرية املدة الطويلة أو ترصيح اإلقامة
ملدة طويلة وإذا كان تغيري عنوان اإلقامة املتوقع ملدة أطول من  30يوما .وإذا كان لديك ترصيح اإلقامة
الدامئة وإذا كان تغيري عنوان اإلقامة املتوقع ملدة أطول من  180يوما فعليك اإلبالغ بالتغيري خالل  30يوما.
املكان:مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية طبقا لعنوان السكن
الجديد.
كيف؟شخصيا أو عن طريق موكل بناء عىل التوكيل .وإذا كانت لديك اإلقامة الدامئة فبسبب هذا التغيري ينبغي
إصدار بطاقة بيومرتية جديدة فلذلك احجز موعدا لتسليم البيانات البيومرتية .وإذا كان لديك الترصيح
باإلقامة ملدة طويلة فال يذكر العنوان يف البطاقة ولن تكون يف الحاجة إىل بطاقة بيومرتية جديدة .ويتم
تسجيل العنوان الجديد يف جواز سفرك.
ماذا عليك تقدميه للتبليغ بالتغيري؟
إثبات السكن يف العنوان الجديد (صورة طبق األصل من عقد اإليجار مثال أو شهادة السكن بتوقيع موثق رسميا).
إذا مل تبلغ بتغيري عنوان السكن ولست مقيام يف العنوان املسجل فمن املمكن أن يلغي قسم سياسة اللجوء والهجرة
لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية العنوان املسجل لسكنك .فبالتايل تصبح بطاقة الترصيح باإلقامة الدامئة الغية
ألنها تحتوي عىل بيانات غري صحيحة وبالتايل قد تكون هناك مشاكل عند عبور الحدود .وال ينتهي ترصيح اإلقامة
الدامئة بإلغاء البيانات عن مكان السكن املسجل .وإذا مل يكن لديك سكن خالل اإلقامة بناء عىل تأشرية املدة
الطويلة أو ترصيح اإلقامة ملدة الطويلة فمن املمكن أن يتم إلغاء ترصيح اإلقامة!
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التبليغ بتغيري الحالة املدنية – عقد الزواج أو الطالق
املهلة :خالل  3أيام عمل من يوم التغيري.
املكان :مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة طبقا لعنوان اإلقامة.
كيف؟ شخصيا أو عن طريق موكل بناء عىل توكيل.

ماذا عليك تقدميه للتبليغ بالتغيري؟
إثبات تغيري الحالة املدنية (وثيقة الزواج مثال أو قرار املحكمة النهايئ بالطالق) .وإذا مل يكن املستند صادرا يف
الجمهورية التشيكية فينبغي ترجمته إىل اللغة التشيكية وتوثيقه (التصديق األعىل أو األبوستيل).

التبليغ بتغيري اإلسم أو اللقب
املهلة :خالل  3أيام عمل من يوم التغيري.
املكان :مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة طبقا لعنوان اإلقامة.
كيف؟شخصيا أو عن طريق موكل بناء عىل توكيل .وبسبب هذا التغيري ينبغي إصدار بطاقة بيومرتية جديدة
فلذلك احجز موعدا مبارشة لتسليم البيانات البيومرتية من الجديد.
ماذا عليك تقدميه للتبليغ بالتغيري؟
جواز السفر باإلسم الجديد أو اللقب الجديد.
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تغيري جواز السفر
املهلة :خالل  3أيام عمل من يوم إصدار جواز سفر جديد أو من يوم عودتك إىل الجمهورية التشيكية بجواز سفر جديد.
املكان :مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة طبقا لعنوان اإلقامة.
كيف؟ شخصيا أو عن طريق موكل بناء عىل التوكيل.
ماذا عليك تقدميه للتبليغ بالتغيري؟ جواز السفر الجديد.

معلومات عامة
كيف أعرف إذا تم إصدار القرار يف طلبي؟
إذا متت املوافقة عىل طلبك فسوف تجد الرقم اإلشاري لطلبك يف قامئة الطلبات يف موقع .www.mvcr.cz/cizinci
وسوف يتصل بك املكتب إذا مل تتصل به بنفسك .وإذا تم إيقاف إجراءات طلبك أو رفضه فسوف يرسل لك قسم
سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية رسالة (للتسليم الشخيص) ويخربك فيها عن نتيجة
اإلجراءات

كيف يتم إصدار البطاقة البيومرتية؟
إذا عرفت من املوقع عىل االنرتنت أو من قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية أنها
متت املوافقة عىل طلبك فاحجز موعدا يف أقرب وقت ممكن لتسليم البيانات البيومرتية .وبعد تسليم البيانات
البيومرتية تحصل عىل موعد لتسلم البطاقة الجديدة .وخالل  60يوما من تسليم البيانات البيومرتية عىل أقىص
حد عليك الحضور شخصيا إىل مكتب من مكاتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية
لتسلم البطاقة .وإذا مل تستلم بطاقة ترصيح اإلقامة خالل املهلة املحددة فسوف يتم إيقاف اإلجراءات! ويدخل
القرار بترصيح اإلقامة ملدة طويلة أو اإلقامة الدامئة ملواطن االتحاد األورويب أو ألحد أفراد أرسته حيز التنفيذ إذا
استلمت بطاقة ترصيح اإلقامة يف مكتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية .ويدخل
القرار بترصيح اإلقامة الدامئة ملواطن دولة غري عضو يف االتحاد األورويب حيز التنفيذ يوم تسلم القرار املكتوب عىل
رشط التنازل عن حق االستئناف يف الوقت نفسه.
يتم الدفع عن إصدار البطاقة عن طريق الدمغات.
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فقدان جواز السفر أو البطاقة البيومرتية
عليك التبليغ بفقدان جواز السفر أو البطاقة البيومرتية بدون أي تأخري! ويعترب عدم التبليغ به مخالفة.
املهلة واملكان :بلغ رشطة الجمهورية التشيكية مبارشة بفقدان جواز السفر أو بطاقة الترصيح باإلقامة خالل  3أيام
عمل وبلغ كذلك املكتب املختص لقسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية.
كيف؟ شخصيا أو عن طريق موكل بناء عىل توكيل .وإذا فقدت البطاقة البيومرتية فينبغي إصدار بطاقة جديدة
فأحجز موعدا مبارشة لتسليم البيانات البومرتية من الجديد.

طفل مولود يف الجمهورية التشيكية
إذا ولد طفل لك يف الجمهورية التشيكية فينبغي أن تقدم طلب إصدار الترصيح باإلقامة بإسمه من نفس نوع
ترصيحك باإلقامة أو إقامة والده اآلخر .ويعترب عدم تقديم الطلب بإسم طفل مولود عىل أرايض الجمهورية
التشيكية مخالفة.
املهلة :خالل  60يوما من يوم والدة الطفل.
املكان :يف مكتب لقسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية.
كيف؟ شخصيا.
ولتقديم الطلب ينبغي تقديم جواز سفر الطفل (أو جواز سفر ويل األمر املسجل فيه الطفل) وشهادة ميالد الطفل
ويف حالة طلب تأشرية املدة الطويلة ينبغي تقديم مستند التأمني الصحي السياحي.
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تسليم الربيد
ومن املرجح أن ترسل لك الدوائر الحكومية بريدا مسجال يحتوي عىل معلومات مهمة .ويعترب الربيد مستلام بعد
 10أيام فقط من إيداعه يف مكتب الربيد الذي سوف يبلغك مكتب الربيد به حتى إذا مل تتسلمه .وينبغي لصق
عالمة بإسمك عىل صندوق الربيد وعىل الجرس ليك يستطيع موزع الربيد الوصول إليك.
وماذا يحدث إذا مل يجدين موزع الربيد يف العنوان ألنني مل ألصق إسمي عىل صندوق الربيد أو لست مقيام يف
العنوان؟
سوف يتم نرش اإلخبار لتسلم الربيد يف الالفتة الرسمية (اإلعالن العام) يف مكتب قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة
داخلية الجمهورية التشيكية طبقا لعنوانك (يف براغ يف شارع  Nad Štolouرقم  )3وبالصورة اإللكرتونية يف موقع
وزارة داخلية الجمهورية التشيكية.

وتعترب الرسالة مسلمة يف اليوم  15بعد نرش اإلخبار يف الالفتة الرسمية .فعليك تبليغ قسم سياسة
اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية يف املهلة املحددة بتغيري عنوانك أو مد عقد
اإليجار!
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إرسال املستندات بالربيد
إذا أرسلت مستندا بالربيد إىل قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية فعليك إرساله
بالربيد املسجل دامئا واحتفظ باإلثبات ألنه دليل عىل إرسال الرسالة .ومن املمكن أن تستخدم خدمة اإلرسال مع
إثبات التسليم ويف نطاقه سوف تحصل عىل إثبات تسليم الرسالة إىل وزارة داخلية الجمهورية التشيكية .واكتب
عنوانا صحيحا للمكتب .ويقوم قسم سياسة اللجوء والهجرة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية بإجراءات ترصيح
اإلقامة وال تقوم بها رشطة األجانب .وسوف يتم رفض الرسالة إذا مل يكن املرسل إليه صحيحا!

النصائح
تكون البطاقة البيومرتية ومستند التأمني الصحي دامئا معك عىل أرايض الجمهورية التشيكية.
ال تدفع بال جدوى عىل إنهاء إجراءات تستطيع إنجازها بنفسك أو مبساعدة املنظامت الغري حكومية.
قم بتوكيل شخص تثق فيه فقط!
ال تخف من حل األمور بنفسك.
انظر إىل موقع .www.mvcr.cz/cizinci
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