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Remerciements 

Ont contribué à l’élaboration du Carnet de route citoyen : 

Les Centres Régionaux pour l’intégration 

Le Sétis wallon pour les traductions 

L’asbl Cap Migrants de Liège 

L’asbl Harmonie de Mons 

Nos remerciements s’adressent spécialement à : 

Florin Mircea Patru, stagiaire au Ce.R.A.I.C., pour sa gracieuse traduction 

en roumain et Steluta POPA pour la mise à jour en 2021 

Aurica USCOV et Inga GELIASHVILI de l’asbl Harmonie, pour leur relecture 

en russe 

Catherine HENROTTE de l’asbl Cap Migrants pour sa contribution à la fiche contrat  

de travail 

Les équipes des CRI et, en particulier Valérie MAUGUIT et Sophie GARAICOCHEA du 

CRIPEL, Angelica FERULLO du CRIC, Pina LATTUCA, Anne De Vleeschouwer et Claude 

GIOVANARDI du Ce.R.A.I.C., Daniel MARTIN, François MAWET, Khalissa EL ABBADI et 

Inès TAMAZARTI du CRVI 

Conception et relecture 
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 السكن

 

البحث عن سكن في القطاع الخاص ليس سهال،و خاصة في بعض المناطق الحححيح، حة، 
حيث  كون السكن نادرا أو أثمنا باهظة. للحصول على سحكحن 
اجتماعي، هناك ش،وط صارمة ولوائح االنحتحظحار طحو حلحة،   ن 

 الحصول على سكن ليس بسهل.

 

 للحصول على سكن

 

 أتجول باألحياء للبحث عن اإلعالنات، وأسأل المقيمين بالحي عن بعض المعلومات. •

 أتصفح اإلعالنات بالمجالت الخاصة وانت،نيت  •

 أسجل بوكالة السكن االجتماعية أو بجمعية التنمية االجتماعية)بش،وط معينة( •

 أسجل بمؤسسة السكن االجتماعي ،أو بصندوق العائالت الكبي،ة)بش،وط معينة(  •

 

 

 المنزل هو عبارة عن مبنى بأكمله مخصص للسكن لعائلة بأكملها.

 

 

الشقة هي عبارة عن مجموعة من الغ،ف توجد بعمارة أو 
بمنزل.ساحة المنزل في المتوسط تكون بين عش، ومائة 

 مت، م،بع.

 

السكن المزدوج، هو سكن  حتوي على طبقتين متصلتين بدرج 
 داخلي.

أستود و:هو شقة صغي،ة تحتوي على غ،فة رئيسية واحدة، 
 في أغلب األحيان، كون المطبخ والحمام منفصلين.

الكوة هو غ،فة الطالب. بعض هذه الغ،ف ال تسمح بطلب أو 
 تخا   قامة رئيسية.  ن ال  مكن تسجيل  قامتي، جب االنتباه 

  لى هذه المسألة.

http://www.discri.be
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 السكن

لوحات اإلعالن تكون غالبا غي، كاملة المعلومات،و تصعب ق،اءتها بسبب اإلختصار.و أتحصل 
 عليها في العناو ن

 .« Appartements à louer »  أو« Kots et studios à louer »  

  ليك األمثل لتسهل عليك الق،اء : 

App. = appartement 

  

C.C. = chambre à coucher 

  

Ch. = chambre 

  

Chauff./ Chf. = chauffage 

Chauff.C. = chauffage central 

  

Chde = chaude 

  

Chg.Compr. = charges comprises 

  

Cuis. = cuisine 

Cuis.Eq. : cuisine équipée 

  

Dch. = douche 

  

Ds = dans 

  

El. = électricité 

  

Eq. = équipé 

  

Et. = étage 

  

F.O. = feu ouvert 

  

Gar. = garage 

Gd/Gde = grand/grande 

  

Hres de vis. = heure de visite 

  

Imméd. = immédiatement 

  

Indiv. = individuel 

  

Jar. = jardin 

  

Lib. = libre 

  

Liv. = living 

  

Mais. = maison 

  

Maz. = mazout 

  

Mblé ent = meublé entièrement 

  

Mens. = mensuel 

  

Mod. = moderne 

  

Parlph = parlophone 

  

Pces =pièces 

  

Pers. : personne 

Plac. = placard 

  

Prox.ctr. = à proximité du centre 

  

Poss. = possibilité 

  

Pt. = petit 

  

Px, Prx = prix 

  

Rem. A nf = remis à neuf 

  

Rez/Rdch = rez-de-chaussée 

  

Sàm = salle à manger 

  

Sdb = salle de bain 

  

Stud. = studio 

  

Tél. = téléphone 

  

Terr. = terrasse 

  

Tp. Pl = tapis plain 

  

Tt Cft = tout confort 

  

Wc = toilettes 

http://www.discri.be
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Quelques sites utiles : 

 

  www.immoweb.be 

 

  www.vlan.be 

 

  www.jannonce.be 

 

  www.pap.be 

 

  www.immozoom.be 

 

Exemples : 

Appartements Locations 

Namur appt 2 ch 
cuis.éq.garage terrasse 

pour couple pas 
d’animaux 445€ + 65€ 

prov.chauff. 
0496/416.787 

Kots/studio à louer 

Liège à louer spacieux 
studio appart meublé tt 

confort calme, état neuf, 
Prox.ctr 550 € + Chg 

04/375.32.16 

 السكن

http://www.discri.be
http://www.immoweb.be
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عقد   جار السكن ض،وري،  حتوي على هو ة المالك) المؤج، و 
المستأج،، تار خ بدا ة العقد، تعيين ما هو ُمؤج،، ثمن اإل جار.  جب 

تسجيل هذا العقد من ط،ف المؤج، بإدارة التسجيل، كما  جب ق،اءة 
 العقد قبل  ميائه، ألن القانون  طبق بعد التوقيع.

 

 

عقد السكن  مكن أن  كون صالحا لمدة محدودة أو غي، محدودة. في 
حالة اإلخالل بالعقد، جب على المؤج، و المستأج، االمتثال للش،وط 
المحددة بالعقد )مدة اإلشعار،االتفاقيات المب،مة... ( أخب،   ن ماحبا 

البيت في وقت مبك، بنيتي بال،حيل)غالبا ثالثة أشه، قبل ال،حيل، أو تبعا 
للش،وط المتفق علها( عن ط، ق رسالة ميمونة بمكتب الب، د) أحصل 

 على وثيقة تشهد عن  رسالي لل،سالة بتار خ كذا(

 

 

المطلوب من المالك اإلشارة  لى سع، اإل جار و مقدار التكاليف المشت،كة )على سبيل 
المثال:  نارة المم،ات،المصعد،تنظيف الدرج...( لكل هذا  جب  ضافة المصار ف العاد ة : 

 تكاليف التدفئة، الماء، الكه،باء. 

 

تشمل بعض اإل جارات سع، اإل جار  ضافة  لى مبلغ  جمالي 
 غطي تكاليف ما  ك، أعاله مهما كانت حقيقة هذه التكاليف أو 

 عتب، هذا المبلغ مبلغا احتياطا للتكاليف،  ستعمله المؤج، كل ربع 
 سنة أو في نها تها لتغطية التكاليف الحقيقية.

 

 

تدفع قيمة اإل جار في معظم الوقت شه، ا، و ال  مكن مبدئيا تغيي،ها خالل فت،ة اإل جار  ال 
   ا كان هناك ما  نص عليه بالعقد.

 عقد إيجار السكن
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 حالة المباني

حالة المباني قبل الدخول: هي وثيقة تصف بدقة  حالة المسكن قبل دخوله:  جب 
مالحظة كل الشذو  والمشاكل.  جب على المالك أن  قدم مسكنا صالحا،وتابعا 

للمتطلبات األمنية و الصحية. المستأج، بدوره مسئول عن أي أض،ار قد تنتج  خالل مدة 
 اإل جار. لكن حالة المباني تيمن له عدم تحمل مسؤولية أي ض،ر قد أشي،  ليه مسبقا. 

 

 

 
 

 

وثيقة حالة المباني  جب  لحاقها بعقد اإل جار.  ألن تكون مقبولة،  جب أن تكتب بحيور 
الط،فين: المستأج، والمؤج، بمساعدة خبي، أو بدونه. تكاليف الخبي، تكون على عاتق 

% من سع، 15الط،فيين المؤج، و المستأج، :تنبيه ! تكلفة الخبي،  مكن أن تصل  لى 
 اإل جار.

 

في نها ة عقد اإل جار ،أالحظ   ا وقعت خسائ، ، جب علي  صالحها ،ما عدا   ا حصل ما 
 سمى بارتداء "طبيعي" . ن لم أقم باإلصالحات ، مكن للمؤج، استعمال مبلغ اليمان 

 كليا أو جزئيا إلصالحها.

 عقد إيجار السكن
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 ضمان اإليجار)العربون أو اإليداع(

 

المستأج، غالبا ما  دفع ضمانة تعادل شه،، شه، ن، أو 
ثالثة أشه، من اإل جار. هذه القيمة المالية تدفع 

مباش،ة  لى المؤج،، أو كيمانة تيع في البنك بحساب 
مجمد تحت اسم المستأج،، ) نصح بذلك لتفادي كل 

 الخدع وسوء التفاهم(.

 

 

كما  شي، اسمها، هذه القيمة المالية تعتب، ضمانة للمؤج،، في حالة وقوع أض،ار من 
ط،ف المستأج،.  مكنني استعادتها في نها ة العقد ش، طة، أن ات،ك المسكن كما 

 وجدته عند دخولي  ليه. 

 مكن أن أطلب من الم،كز العمومي للعمل االجتماعي الموجود بمنطقتي أن  دفع لي 
شه، اإل جار األول وقيمة اليمان اإل جاري:   ا لقي طلبي قبوال،أسدد الق،ض المدفوع 

من ط،ف  الم،كز االجتماعي حسب الخطة المطلوبة .كما توجد صناد ق أموال اليمان، أو 
جمعيات الق،ض االجتماعي  مكنها التدخل لمساعدتي. أطلب المعلومات في حالة 

 االحتياج.

  مكن أن أدفع اليمان اإل جاري بالتقسيط بحساب مجمد.

 

 تعويضات الرحيل واإليجار) ادال(

هي  عانة مالية  منحها  قليم القسم الوالوني  لى مستأج، كان مف،وضا عليه ت،ك 
مسكنه الغي، قابل للسكن.تُمنح أ ياً هذه اإلعانة لشخص بدون مأوى، حتى  جد مسكن 

 الئق. هي عبارة عن  عانة لإلنتقال فقط، تكملها  عانة  ضافية لتعو ض ارتفاع ثمن اآلجار 
 % على كل طفل (.20 ورو/بالشه،، وتز د  100) 

 

 

 عقد إيجار السكن
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 La Louvière, le 25 août 20..  

 

Monsieur (Madame( X (le nom du propriétaire(, 

 

Par la présente, je désire résilier le bail que j’ai signé le 1er janvier 20.. pour la 
location du studio situé : 

 

 Rue St Joseph, 21 

 7100 Trivières 

 Studio du 2ème étage 

 

Je m’engage à quitter les lieux pour le 31 décembre 20..  

 

Merci de me contacter rapidement pour fixer un rendez-vous sur place, à votre 
meilleure convenance. Nous pourrons établir ensemble l’état des lieux et envisager 

les modalités de remboursement de la caution versée lors de mon entrée dans le 
logement. 

 

Je vous prie de bien vouloir me signifier votre accord par retour de courrier. 

 

En vous remerciant pour votre aimable collaboration pendant ces années, je vous prie 
de recevoir, Monsieur (Madame(, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

M. Dupont 

 

(signature( 

Modèle de lettre de 
résiliation de bail 

http://www.discri.be
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  في حالة مشكلة

 ن لم  دفع المستأج، اإل جار،  مكن للمؤج، أن  طلب من قاضي الصلح أن  يع حدا لعقد  
 اإل جار. في بعض الحاالت   مكن ط،د المستأج، من مسكنه.

 

 نص القانون المدني على أن المؤج، مسئول عن اإلصالحات الهيكلية ،حتى  صبح 
المسكن قابال لإل جار:على العموم ، تكلف بكل اإلصالحات الكبي،ة. المستأج،  قوم 

باإلصالحات البسيطة،وصيانة المسكن طيلة فت،ة اإل جار.)مثال:نظافة المدخل، تنظيف 
 المدخنة نزع الكلس من مسخن الماء...(.

 

ال  مكن للمؤج، الدخول  لى المسكن بدون   ن من المستأج،، ال في حالة اإلصالحات 
 المستعجلة.

 

في غالب األحيان عقد اإل جار  ،غم المستأج، بأخذ تأمين ضد الح،ائق ،اتخا  هذا 
 االحتياط مهما جدا.

 

  ا حصل مشكل كبي، بالنسبة للمسكن الغي، الالئق للسكن ، مكن للمستأج، االتصال 
 بمصلحة األمن والسكن العمومي الغي، الالئق للبلد ة أو  قليم الوالون .

  

التمييز فيما  خص السكن  حظ، و عاقب عليه للقانون. غي، أن هذا ليس كافيا للقياء 
على الصور النمطية ،واألحكام الخاطئة،التي تميز بعض العقليات.  جب االستعداد 

 لمواجهة مثل هذه الوضعيات. 

 

)الم،كز اإلتحادي للمساواة ( هو م،كز عمومي   UNIAإذا تعّرضت للتمييز، يمكن إبالغ السلطات. 

مستقل، هدفه المساواة ومكافحة التمييز.  دافع باسم الشخص الذي تع،ض للتمييز.   ا 
 0800/12800واجهتك مشكلة  مكنك التوّجه  لى الخدمات التالية: ال،قم الجاني األخي، 

 unia.beأو 
  

 عقد إيجار السكن
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تقوم المؤسسة الوالونية ا لسكان بإدارة مؤسسة للسكن للقطاع العام .  مكن تقد م 
طلب لهذه للمؤسسات وفقا لبعض الش،وط ) أن ال تكون مالكاً ، وأن تكون من  وي الدخل 

 المحدود(.

 

أقدم طلبي  لى مؤسسة )واحدة فقط( لإلسكان. استمارة واحدة  كافية لتمد د طلبي 
 لى بلد ات أخ، ات . سجل الطلبات م،كزي، ومنظم بص،امة من ط،ف القانون الوالوني 

 للسكن الذي  حدد مجموعة من المعا ي، و األولو ات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتسجيلي أعبئ االستمارة وأضيف  ليها الوثائق المطلوبة: شهادة الي، بة، شهادة تكو ن 
األس،ة، مع تلخيص مؤرخ للسنوات الثالثة األخي،ة، شهادة الدخل أو األج،ة الحالية، 

 شهادة التعو يات العائلية.

 

على ال،غم من وجود عدد كبي، من المساكن ، فان السكن اإلجتماعي  جد صعوبة بتلبية 
 جميع الطلبات. قائمة اإلنتظار أغلب األحيان طو لة، فعليك   اً التحلي بالصب،.

 السكن االجتماعي

http://www.discri.be
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هي جمعية تعزز العثور على مسكن، بمنحها الخدامات واليمانات للمالكين 
والمستأج، ن. وهي عبارة عن وساطة بين المالكين الذ ن  طلبون ضمانة والمستأج، ن 

  وي الدخل المحدود. هذه الجمعية تقت،ح م،افقة كل المستأج، ن الم،شحين.  

 

للتسجيل ،  جب تلبية المتطلبات كالدخل، و حيار الوثائق المطلوبة: شهادة الدخل، 
 نسخة البطاقة الشخصية، تكو ن األس،ة، شهادة حسن السي،ة والسلوك.

 موقع المؤسسة الوالونية للسكن:

 

www.swl.be  

 

 

 من احل معلومات تخص:الش،اء، اإل جار، اإلعانات...باإلقليم الوالوني

 

 

www.wallonie.be/fr/vivre-en-wallonie/habitat-et-energie   

 الوكالة العقارية االجتماعية

http://www.discri.be
http://www.swl.be
https://www.wallonie.be/fr/vivre-en-wallonie/habitat-et-energie
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من المهم اختيار طبيب بالطب العام موثوق به،ق، با من مسكني :سيكون هو" طبيب 
األس،ة"، هتم و نظم ملفي الطبي.من األحسن ،فتح ما  سمى" بالملف الطبي 

اإلجمالي"   الذي  سمح بالتخفيض األدنى فيما  خض الواجبات الطبية .هذا الطبيب 
 الموثوق به ،هو الذي  ،سلني   ا دعت الي،ورة  لى أطباء أخصائيين .

 

   ا كان لدي معارف  سكنون نفس المنطقة اطلب منهم نصيحة.

 

 ن لم أكن اع،ف أي شخص اطلع على دليل الهاتف الخاص ببلد تي عند ح،ف "ط" ) مثل 
 طبيب( أو ابحث عن ط، ق االنت،نت 

 

لالستشارات ا هب  لى  مكتب الطبيب وفقا لألوقات المنظمة. ن لم أستطع التنقل 
 ،أطلب منه ز ارتي بالمنزل )الدفع بالسبة للز ارة  كون باإلضافة(.

 

 على العموم، كل طبيب  نظم االستشارات تبعا ألوقات محددة، أو  ستقبل بالموعد.

 

 

في الحاالت الطارئة فقط، في عطالت نها ة األسبوع وفي الليل،  مكنك االتصال بالطبيب 
لمع،فة المكان  1733المناوب أو الذهاب  لى م،كز المناوبة.  مكنك اإلتصال على ال،قم 

الذي  جب أن تذهب  ليه. كما  تم نش، اسماء األطباء المناوبين في الج، دة المحلية 
 التي توزع كل أسبوع في صندوق الب، د، باإلضافة  لى خدمات اإلسعاف واإلطفاء ...

  جب أن تعلم أن سع، االستشارة سيكون أعلى في هذه الحالة. 

 

 

 الطبيب

http://www.discri.be
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 تم أ يا نش، الئحة الصيدليات المناوبة في المجلة، على الموقع 
و تعلق على واجهات جميع  www.pharmacie.beاإللكت،وني 
 الصيدليات.

من غي، الممكن الحصول على أدو ة دون وصفة طبية تؤكد ض،ورة 
 الحصول عليها.

 

 

 

في حاالت االستعجال) الطوارئ( القصوى فقط  مكنني أن ا هب  لى المستشفى 
 ساعة. 24/24مباش،ة قسم االستعجاالت) الطوارئ( المفتوح 

 

 الطبيب العام) طبيب العائلة( هو شخص  و ثقة  وجه عالجي و  ش،ف عليه. 

  

من ط،ف طبيب العائلة أن العالج منظم   ا استش،ت طبيب أخصائي، من األفيل التحقق 
وم،اقب. مثال: االختصاصي في طب األطفال  طلب من طفلي  ج،اء تحاليل للدم: في 

هذه الحالة أطلب موعدا ،كما أطلب أن ت،سل النتائج  لى طبيب األطفال على حد سواء و 
 لى الطبيب العام. في كل م،حلة  مكن أن أعتمد على طبيب العائلة لمتابعة وم،اقبة 

 التطورات العالجية.

 الطبيب

http://www.discri.be
https://www.pharmacie.be/
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هو محل حيث  مكن أن أجد مجموعة من الخدمات الطبية األساسية: طبيب، مم،ضة، 

اختصاصي في أم،اض النساء أخصائي العالج الطبعي...وفي بعض الحاالت، مساعد 

اجتماعي، مختص في علم النفس، مختص في التغذ ة... مكن أن تج،ى بها بعض 

 العمليات الج،احية البسيطة.

كل األشخاص الذ ن  توف،ون على التأمين الصحي والمقيمين  بالبلد ة الموجودة بها دار 

الطب   مكنهم التسجيل بدار الطب. بعد التسجيل ،تصبح االستشارات الطبية مجانيا، 

بغض النظ، عن عددها ،بش،ط أن اع،ض عن استشارة أطباء آخ، ن)ما عدا  ومي السبت 

 واألحد وفي حالة الطوارئ(

 ن لم  كن لدي التأمين الصحي، دار الطب تساعدني على تعبئة الوثائق الي،ور ة،أو 

اطلب من الم،كز العمومي للعمل االجتماعي)س ب أ س( أن  تكلف بالنفقات الطبية 

المستعجلة. الد ار الطبية تقدم كذلك كل الخدمات التيامنية : نشاء مجموعات للنقاش 

 ،حصص  عالمية ...

 لمع،فة دار الطب الق، بة من مسكني، أزور هذا الموقع:

www.maisonmedicale.org 

 

 الدليل الهاتفي بقسم )دار الطب(،)الم،كز الصحي( أو )جمعية الصحة( 

  

 دار الطب

http://www.discri.be
http://www.maisonmedicale.org
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 تنظيم األسرة

م،اكز تنظيم األس،ة تستقبل بكل س، ة األشخاص المحتاجين  لى نصائح أو عالج فيما 

 تعلق بالجنس،الحمل،الحياة العائلية أو العاطفية .ح،اسات منظمة بدون موعد من أجل 

 توجيه األشخاص   ا اقتيى الحال نحو استشارات طبية، نفسية، قيائية، أو اجتماعية. 

 لمع،فة دار الطب الق، بة من مسكني، أزور هذا الموقع:

www.planning-familial.be  

www.loveattitude.be  

 

 

 خدمات الصّحة النفسية

( أي شخص )األطفال والم،اهقين والبالغين وكبار SSMتستقبل خدمات الصحة النفسية )
السن( في حالة عدم ال،احة )الصعوبات الزوجية واألس، ة،و المدرسية والقلق 

واالكتئاب...(.  قدمون االستشارات في الطب النفسي والطب النفسي لألطفال وعلم 
النفس وعالج النطق والعالج النفسي الح،كي.  تم دفع تكاليف هذه االستشارات من 

 .Fedasilأو  CPASقبل التأمين الصّحي أو 

أو أحصل على معلومات  cresam.beللحصول على خدمة الصحة النفسية، أتصّفح موقع 
 من قبل طبيبي المعالج.

 خدمات طبية أخرى

http://www.discri.be
http://www.planning-familial.be
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 مكن للشخص المقيم ببلجيكا غي، قانونيا أن  حصل على العالج الصحي بش،ط أن  شهد 

 له الطبيب على  لك، بمنحه شهادة طبية مستعجلة.

في هذه الحالة، أوجه طلبي  لى الم،كز العمومي للعمل االجتماعي الذي  منحني تذاك، 

 طبية أو صيدلية.  

 

 

 مكن كذلك منح وثيقة ، تسمى )شهادة السماح بالعالج(   ا كان األم،  تعلق بعملية 

ج،احية بالمستشفى. في بعض الحاالت المستعجلة ، تقوم المصلحة االجتماعية 

 باالتصال مباش،ة بالم،كز العمومي للعمل االجتماعي.  

 اإلعانة الطبية المستعجلة 

http://www.discri.be
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 التأمين

  

التأمين الصحي  مثل اإلدارة التي  تسيي، األموال التي 

 دفعها المواطنين العاملين لتمو ل العالجات الطبية. هذا 

التيامن المالي الجماعي هو الذي  منح العالج للكل 

بأسعار في متناول الجميع: اخذ المساهمة مباش،ة من 

 األجور أو الدخل.

هناك عدة صناد ق التأمين التي تقدم نفس الخدمات، مع بعض االختالفات: التأمين 

المسيحي، التأمين االشت،اكي، التأمين الليب،الي تأمين المحت،فين، التأمين المحا د،  

الكامي: )صندوق المساعدة لتأمين األم،اض والعجز الصحي(:هي  دارة عمومية تقدم 

 نفس الخدمات كباقي التأمينات األخ،ى.

 اختار التأمين  تم حسب موقع مسكني، ومفهوم نظ، تي. 

. أ هب  لى التأمين ليسدد  لي 3.أدفع أج،ة الز ارة، 2.أنا م، ض، اطلب طبيبا، 1مثال:

 مصار ف الز ارة .

 .الطبيب 

 التأمين الصحي

 25-المساهمة +/

http://www.discri.be
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 التسجيل

أشه،، مكن أن أسجل بالتأمين. أ هب  لى  3  ا كنت أتوف، على  قامة قانونية ألكث، من 

 التأمين بصحبة كل وثائقي للتع، ف.

أعبئ  وثيقة التأمين،و أقدم كل الوثائق المطلوبة:نسخة بطاقة 

التع، ف،شهادة من البلد ة تؤكد عنواني،شهادة الم،كز العمومي 

 للعمل االجتماعي   ا كنت استفيد على  عانة اجتماعية. 

 

 

 المشاركة السنوية واجبة)االكتتال(

أرو سنو ا  10أدفع اإلش،اك الواجب علي، قيمة هذا االشت،اك مغا ،ة من تأمين آلخ،)بين 

أرو( بعد  لك  صبح لدي وإلف،اد عائلتي الحق في التأمين. خدمات  100بالنسبة للكامي و

 2012أخ،ى مقت،حة من ط،ف التأمين، بش،ط أن تدفع نفقات زائدة.ابتداء من فاتح  نا ،  

 هذه النفقات الزائدة أصبحت  جبار ة، ما عدا بالنسبة للكامي.

 

 

 

استشارات الطبيب واألدو ة ووسائل  .IM ، أستفيد تلقائيًا من CPAS   ا أعتمد ماليًا على
والمت،و( تكون أرخص. هناك أ ًيا خصومات لبعض  والت،ام النقل العام )القطار والباص

 .األنشطة الت،فيهية مثل أحواض السباحة

 IM = ز ادة مساهمة التأمين الماد ة 

 التأمين الصحي

http://www.discri.be
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  ا كنت أستفيد من ز ادة مساهمة التأمين الماد ة،  مكنني أن أطلب تطبيق نظام الدفع 
المباش، . نظام الدفع المباش، هو  مكانية عدم دفع كامل المال مقابل خدمات معينة: 

أدفع فقط ال،سوم )مساهمتي الشخصية( و تم تعو ض الطبيب عن المبلغ المتبقي 
 .مباش،ًة من التأمين الصّحي

 

  ا كان دخل أس،تي ضئيل، فيمكنني التقدم بطلب للحصول على ز ادة مساهمة التأمين 
 .)IM)) الماد ة

 

 

، أكتب شهادة خطيّة موقعة من قبل MI للتقدم بطلب للحصول على
 .جميع أف،اد األس،ة وأقدم بيان ض، بي عن السنة السابقة

 

 

 

 

 تأمين االستشفات

قد تكلف اإلقامة بالمستشفى غاليا وهذا رغم التامين. لذا  وجد التامين الخاص باالقامة 

بالمستشفى الذي  يمن التغطية الكاملة للتكاليف. المساهمة المالية المطلوب لهذا 

 التامين تختلف من صندوق  لى أخ،.

 التأمين الصحي

http://www.discri.be


22 www.discri.be 

 وثائق التأمين

 بعد تسجيلي بالتأمين أحصل على وثائق  دار ة مهمة.

 

 

 بطانة االن راط ) توجد ببعر االتأمنات(

 هذه المذك،ة تكمل بطاقة التع، ف االجتماعية نجد فيها:

االسم العائلي والشخصي، تار خ االزد اد، والحالة العائلية لصاحبها ولكل أف،اد  •
 العائلة.

 أرقام التسجيل بالتأمين •

  شعار إلبالغ التأمين تغيي،ات الحالة المدنية أو السكن •

 أخبار مهمة مثل أوقات الح،اسة،أرقام هاتف المصالح. •

 

 

 :الصور المصصرة

ال  سمح بإنشاء اإلقامة ال،ئيسية.  ن ال  مكن تسجيل  قامتي، جب االنتباه  لى هده 
 المسألة.

 

أحصل كذلك على صور مصغ،ة للتأمين، أ ن توجد كل المعلومات الخاصة بي، هذه الصور 
تكمل بطاقة التع، ف االجتماعية، نحتاج  ليهم في الكثي، من المصالح الطبية )ز ارة طبية 

 بالمستشفى، تحاليل دمو ة، استعادة تكاليف شهادات العالج...(

 

 إذن أحتفظ دائما بالصور المصصرة معي.

 

 

http://www.discri.be
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  جالادة العهش

 

عندما أدفع تكاليف استشارة طبية، أحصل أحياناً على نسخة من شهادة م،اجعة طبية، 
والتي تعّد كدليل تُثبت الدفع.ألصق عليها لصاقة التأمين، وضعها في مكتب التأمين، ليتم 
تسد د مبلغ من الذي دفعته. من الممكن أ ًيا أن  ،سل الطبيب الشهادة مباش،ًة  لى 

 التأمين الصحي  لكت،ونيًا.

 

 

 تنبيه: كل النفقات الطبية لن تتم إعادته بالكامل

 

 

 الوطفة الطبية

عندما  ق،ر الطبيب  عطاء الدواء،  كتب وصفة)الوصفة الطبية(، أتقدم  بهذه األخي،ة  لى 
 الصيدلي صحبة بطاقة )سيس(.

وبهده الط، قة، أدفع فقط، مباش،ة جزءا من ثمن الدواء. بعض األدو ة مسمية  )ت،فيهية( 
 ال تسدد من ط،ف التأمين.

 التأمين الصحي

http://www.discri.be
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البحث عن  العمل  مكن  ن  كون تلقائيا. التواصل و العادات وال،موز الثقافية المحلية، 
تلعب دورا مهما.  من الي،وري أخد المعلومات قبل بدا ة البحث: األوراق ال،ابحة غي، 

كافية،  جب  عطائها قيمتها، وع،ضها في صيغة مقبولة من ط،ف رب العمل. لهذا الغ،ض 
 توجد مصالح مختلفة  مكن أن توجهني.

 األسئلة التي  جب ط،حها 

 البحث عن عمل

    نعم ال  

 جب أن أكمل ملفي:معادلة 
الدبلوم، شهادة التدر ب، 
شهادة التسجيل كطالب 

 لعمل

 هل أتوف، على كل الوثائق الي،ور ة     

أحقق الموازنة فيما  خص 
كفا تي ،مثال بالفور ين 

باإلدماج االجتماعي 
المهني،بالم،كز لالندماج 

 اإلقليمي

هل  مكن ش،ح مش،وعي المهني     
 وكافياتي بط، قة واضحة

هل أتوف، على منهج السي،ة       
 جيد،ورسالة التعليل جيدة ؟

ما هي كفا تي ،معلوماتي 
وخصوصي؟ هل هي صالحة لما 

  طلبه رب العمل 

أستعين بنصائح الفور  م بدار 
الحي، بمؤسسة اإلدماج 
االجتماعي أو أشارك في 

 ورشة التفتيش عن الشغل

هل لدي   المعلومات الكافية، مثال     
ألق،ر هل أرسل ت،شيحي ح،ا، أو 

 أجيب على ع،وض الشغل؟

أستعين بمؤسسة تقت،ح 
الم،افقة في البحث عن 

 الشغل

هل سبق لي أن شاركت في مقابلة     
 وظيفة؟ مادا أقول ؟ كيف  سأتقدم ؟

http://www.discri.be
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: هو المصلحة العمومية للشغل والتكو ن المهني بالوالون .  بالفورا م  أسجل   الفورا  م
كطالب للشغل .  مكنني استخدام  العد د من الخدمات مباش،ة: ع،وض للشغل، 

التكو ن، المعلومات فيما  خص المهن، قاعات الشغل...  ا كنت طالبا للشغل ،  مكن 
 للمستشار ن م،افقتي وتوجيهي.

أنا أطلب الشغل، علي العد د من الواجبات، وخاصة منها، التفتيش الحيوي للشغل.  دا 
توصلت باستدعاء ،من المف،وض علي الذهاب  لى الموعد المحدد. أحتفظ بكل الوثائق 
 وكل خطوات التفتيش عن العمل، وأخب، مستشاري بكل التغيي،ات فيما  خص وضعيتي.

 

 مكن العثور عن الشغل بط، قة أخ،ى:  شبكة العالقات التي أنسجتها من حولي.  عادة 
العثور عن الشغل  تم عن ط، ق العالقات واألخبار المتبادلة بين األصدقاء والعائلة.  العد د 

 من أرباب العمل  يعون ثقتهم في التوصية الشخصية.

 

 من بين خطط االندماج ،بناء عالقات الثقة ،تأخذ بعين االعتبار 

 

 :  الوكاالت بالنيابة

 عتب،ون ش، كا مفيال بالنسبة لبعض القطاعات الحية.  ببلجيكا عش،ات الش،كات ممثلة  
بالوالون. المستفيد  المؤقت  وظف من ط،ف الوكالة بالنيابة لصالح رب العمل الذي هو 
في حاجة  لى  د عاملة مؤقتة. هذا العمل منظم قانونيا. العامل المؤقت   تمتع على 

 نفس الحقوق كباقي العمال، مثل العطل، التأمين، التقاعد.

 

 بعض الوكاالت واعية باألسئلة المتعلقة باالختالفات  الثقافية.

 

اإلعالنات الصغي،ة المنشورة في المجالت  و بإنت،نيت، هي ط، قة كالسيكية للبحث عن 
 الشغل 

 

طبعا أنا منتبه، أق،أ كل اإلعالنات بتمعن كي ال أقع في شبكة الشغل الغي، قانوني )عمل 
باألسود( أو  حدى عمليات النصب واالحتالل. مثال ،أجتنب الذهاب  لى موعد بفندق...من 

 األحسن البحث بالصحف ،ومنشورات  الفورام. 

 البحث عن عمل

http://www.discri.be
mailto:info@capmigrants.be


26 www.discri.be 
Cap Migrants—info@capmigrants.be  

عندما أحدد هو تي ، مش،وعي المهني،أختار أرباب العمل ، وأبعث لهم طلبا عفو ا.بش،ط  
 أن   كون  البحث واالتصاالت هادفة  فان هذه الخطة تعتب، خطة فعالة.

 

 ضافة  لى هذا هناك العد د من المؤسسات لالندماج االجتماعي المهني، جمعيات 
مختلفة، منازل األحياء، و دارات األحياء، تقت،ح خدمات للم،افقة من أجل تطو ، خطة 

 جد دة للبحث عن الشغل.   ن لم اكن بارعا في هذه الدواليب، أتوجه  ليهم لمساعدتي

 

 معادلة الدبلومات) الشهادات التعليمية (

 جب طلب المعادلة من ط،ف خدمة المعادالت للمجتمع الف،نسي ألغلبية الدبلومات 
 األجنبية

 

احذر، ج،اءات معادلة الدبلوم ،تتطلب وقتا طو ال،وتتطلب تحيي، ملف دقيق  خيع لكل 
 المتطلبات. رقم الهاتف 

 

02 690 86 86 

 

 التمييز في التوظيف 

التمييز ممنوع ، و عاقب عليه للقانون.  ليس كافيا القياء فقط على الصور 
النمطية،واألفكار الخاطئة التي تميز بعض العقليات، بل من الي،وري االستعداد لمواجهة 

 مثل هذه الحاالت.

 

)الم،كز اإلتحادي للمساواة ( هو م،كز عمومي   UNIAإذا تعّرضت للتمييز، يمكن إبالغ السلطات. 

مستقل، هدفه المساواة ومكافحة التمييز.  دافع باسم الشخص الذي تع،ض للتمييز.   ا 
 0800/12800واجهتك مشكلة  مكنك التوّجه  لى الخدمات التالية: ال،قم الجاني األخي، 

 unia.beأو 

 البحث عن عمل
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ببلجيكا قانون الشغل  ختلف وفقا للقطاعات. نتكلم بصفة عامة عن القطاع الخاص| 
القطاع العمومي، القطاع التجاري| القطاع غي، التجاري. على الخصوص، كل قطاع )مثل 

 قطاع البناء( منظم قانونيا من ط،ف) لجنة متعادلة( هي التي تحدد ش،وط العمل.

 

الشغل  ف،ض عقدة العمل . وهو التزاما قانونيا  ،بط بين ط،فين على األقل، و خلق 
 الحقوق والواجبات. األم،  هم: المشغل أو رب العمل، والعامل 

 

عقد الشغل بالنسبة للط،فين،  خلق التزامات ) العمل، 
المهمة، األج،ة، العطلة...(،  جب أن  كون احت،ام متبادال من 

ط،ف المشغل والعامل، وان  تشبثوا ب،وح االحت،ام لكل 
 االلتزامات خالل مدة العقد.

توجد أنواع كثي،ة من عقد الشغل :وقت كامل، وقت جزئي، 
التعو ض لالنتداب)المشغل هو وكالة بالنيابة (لمدة محددة

)س د د: تار خ بدا ة ،ونها ة العقد مناص عليها بالعقد(. لمدة 
 غي، محددة )س د  :مدة العقد غي، محددة(

 

 

  ا رغب المشغل والعامل أن  يعوا حدا للعقد، مدة اإلشعار محددة من ط،ف القانون: 
أجل أدنى  جب احت،امه، قبل مغادرة العمل. هذا األجل  ختلف تبعا للوضعية ونوعية 

 العقد.

أتأكد دائما قبل  ميائي، أن شكل ونوعية العقد مقبولة. خالل التج،بة األولى أوفي حالة  
 الشك، أتوجه للنقابة التي تدافع عن مصالح العمال، أو نحو الفور م، أو خدمة اجتماعية 

 عقد العمل
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           رخصة العمل 

 والم،سوم الملكي  1999أب، ل  30مشاغل العمال األجانب، منظمة قانونيا، بقانون 

)بالنسبة  لألجانب( قوانين سوق العمل، بالنسبة للعمال األجانب، مثل  9061999  
 قوانين الحصول على بطاقة اإلقامة معقدة 

 

 ،  شي، تص، ح اإلقامة الخاص بي   ا كان لدي الحق في العمل أم ال.2019منذ عام 

 

   ا كان بإمكاني العمل،  شار في تص، ح اإلقامة الخاص بي :

 

لدي الحق في العمل لدى صاحب عمل واحد لوظيفة  :«" سوق العمل ": محدود  •
واحدة، الشخص الذي حصل على اإل ن بتوظيفي عندما تقدمت بطلب للحصول 

 على تص، ح واحد.

 

 أو

لدي الحق في العمل لدى أي صاحب عمل لجميع  : «سوق العمل : غي، محدود » •
 المهن بأج،. ال  جب ملئ أي وثيقة  ضافية.

 

 . »سوق العمل : ال «  ا ليس لدي الحق في العمل،  تم تسجيل 

 

 

edre  e strde 

SPW – DG opérationnelle Économie, Emploi et Recherche 

Département Emploi et Formation professionnelle 

Drrectron Empdor et Permr  de travard 

Place de Wallonie, 1 – bâtiment 2 

5100 Jambes 

 دخول سوق العمل
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من أجل ممارسة أي عمل مستقل )أي أن تكون أنت نفسك صاحب العمل(، كل شخص 
ال  ملك الجنسية البلجيكية، عليه أن  حصل على البطاقة المهنية من مكتب  نشاء 

 المؤسسات.

 

 الفئات من األجانب معفية

 دولة، وبعض أعياء عائلتهم، المستق،ون معهم. 25مواطنو االتحاد األوربي  •

 الالجئون المعت،فون  بهم، والمصلين على اإلقامة الغي، المحدودة. •

 الش، ك لبلجيكي، والبعض من أف،اد عائلته المقيمين معه. •

 الش،كاء الد ن  ساعدون أزواجهم، أو نسائهم في النشاط المستقل. •

األشخاص في رحلة عمل ،المحاض،ون، الصحفيون، الفنانة،  دا كانت  قامتهم ال  •
 تتعدى ثالث أشه، متتابعة.

 الطلبة األجانب الد ن  قيون تدر ب أثناء دراستهم. •

 

 ش،وط أخ،ى ال بد من م،اعاتها:البعض من المهن منظمة ولها قانونها الخاص

 

بالنسبة للنشاط الذي  قتيي التسجيل في سجل التجارة والصناعة الح،فية،  جب  ثبات 
الخب،ة في الشؤون اإلدار ة. وقد  توجب عليك  ج،اء  متحان في مجلس امتحانات 

 التوظيف الم،كزي.

 

بعض الح،ف تطلب الب،هان عن المهارات الح،فية وتقد م الدبلوم.  بالنسبة ألغلبية 
 الدبلومات األجنبية ،  جب االعت،اف بالتكافؤ من ط،ف خدمات المعادلة للمجتمع الف،نسي

 العمل المستقل
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 واجبات  دار ة ال بد من م،اعاتها:

 االنخ،اط في صندوق التأمين االجتماعي )دفع اكتتابا كال ثالثة أشه،( •

 طلب رقم الش،كة، من شباك ش،كات مصدق عليها . •

 طلب التسجيل من السجل التجاري، )باستثناء بعض الح،ف:الح،ف الح،ة، الفالحين( •

 عالن النشاط  لى الي، بة )ت ف أ( ،)كتابة بيان، ودفع المبلغ المستحق كل ثالثة  •
أشه، باستثناء بعض األنشطة: الممثلون، المغنون، النما ج البش، ة، ) د ج ( ، 

 الح،ف اللب،الية...( 

 فتح حساب بنكي خاص بالنشاط المستقل. •

االحتفاظ بالحسابات في وضع جيد، من المستحسن أن تكون مساعدا من ط،ف  •
 محاسب. 

 االنخ،اط في التأمين •

 دفع الي،ائب على أساس سنوي •

 

 

 موقع مفيد: 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/les-
conditions-dacces-la 

 العمل المستقل
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العمل الغي، معلن عنه  سمى عمل في ا\ألسود. هو نشاط مدفوع األج،ة، ولكنه غي، 
معلن عنه للسلطات العمومية. فهو ال  دخل في  طار كل قواعد التيامن للقانون 

 البلجيكي)ض، بة، االكتتاب االجتماعي...( ا ن،  عاقب من ط،ف القانون.

 

 مثال:  اقت،حت علي جارتي، صباغة منزلها مقابل خمسة أرو للساعة.

 

لما نشتغل في األسود، ليس فيه عقد للعمل القانوني، ما  سمى بالمشغل ال  طبق 
الواجبات االجتماعية والي، بية. العد د من الشطار تهدد هدا النوع من العمل، و مطن أن 

 تؤدي  لى عواقب وخيمة بالنسبة للعامل ورب العمل.

بدون عقد العمل،  حصل أن ال أتوصل بأج،تي، أو بجزء منها )كنسيان الساعات  •
 اإلضافية مثال(، الحيل والنكسات موجودة.

ليس لدي الحق في التأمين االجتماعي )العجز عن العمل، العطلة عند الوالدة،  •
 الموت، التقاعد( في حالة حاثة لست محمي. ال تأمين وال لجوء للعدل.

رب العمل  مطنه أن  طلب مني ما  ، د: العمل بأج،ة ضئيلة، أوقات العمل طو لة ال  •
 تتوافق مع المدة القانونية، كما  مكنه أن  ط،دني بدون مب،ر.

 دا كنت أتوف، على المساعدة المالية االجتماعية)س ب أ س ( أو  عانة العاطلين،  •
  مكن أن أعاقب بالط،د، و ذهب األم، أحيانا الست،داد البدالت المحصل عليها سابقا.

 اإلبالغ والم،اقبة متك،ر، والعواقب الناتجة هي الغ،امات، والعقوبات األخ،ى. •

 

 

التفتيشية للقوانين االجتماعية مختصة في مجال قانون الشغل. وهي تعالج مشاكل 
األج،، أسعار المواد ، مدة أوقات العمل. كما تقوم بم،اقبة محالت العمل، كمبادرة تلقائية، 

 أو بعد شكوى من اجل مع،فة هل قوانين الشغل محت،مة.

 

 دا حصل مشكل، أتوجه مجانا أ لى تفتيشية القوانين االجتماعية أو لمحكمة الشغل. 
  مكنني كذلك االستشارة مع النقابة.العنوان: 

 

 العمل المستقل
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 .589أق،ب سلطة من المواطنين ،هي البلد ة .ببلجيكا توجد  

مد نة وبلد ة والوانية ،تنقسم  لى خمسة محافظات: ب،ا بون والون، الهي نو،   262 
 ليبج، 

 لوكسنبورك، ونمور.

 

الكفاءات البلد ة تغطي جميع االحتياجات الجماعية للسكان:الحفظ على األمن العمومي، 
 دارة الحالة المدنية، مسؤولية سجل السكان، الزواج، النظافة العمومية، الم،كز العمومي 

 للعمل االجتماعي الذي  د ، اإلعانة االجتماعية، الخدمات العمومية، السكن، التعليم...

للحصول على الوثائق الالزمة إلج،اءاتي أتوجه  لى دار البلد ة خصوصا لإلبالغ عن عنوان 
مسكني. سيتم  رسال ضابط الش،طة للتحقق من صحة العنوان : بناء على تق، ،ه،  

تمنحني اإلدارة شهادة السكن. هذه الوثيقة مطلوبة في العد د من اإلج،اءات 
 المستقبلية.

  

 مصلحة األجانب

تهتم بكل األسئلة التي تتعلق باإلقامة، هي ال تأخذ الق،ارات و  نما تنفد ق،ارات مكتب 
 األجانب من ب،وكسيل.

في  دارة البلد ة أجدد، أو أمدد بطاقتي لإلقامة، البد من اإلعالن عن تغيي، في عنواني أو 
 في تكو ن أس،تي.

 بعد تسجيل مسكني بالبلد ة، أصبح أتمتع بالخدمات المقدمة للسكان.

 

مباش،ة بعد وصولي، أتع،ف عن المصالح، والمكاتب اإلدار ة التي الجأ  ليها لتسو ة 
 وضعيتي 

 البلدية
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 .C.P.e.S = المركز العمومي للعمل الاجتماعي)سبأس( 

سبأس( هو مصلحة بلد ة للتيامن المالي عن ط، ق الي، بة المدفوعة من ط،ف ) 

المواطنين الذ ن  عملون.  نظم  عانة بالنسبة لألشخاص 

الذ ن  قيمون بأراضي البلد ة ،و عيشون مشاكل ماد ة، 

مالية، اجتماعية، أو بسيكلوجيا . ببلجيكا  "كل شخص له 

الحق في اإلعانة االجتماعية، تهدف الى تمكين الناس 

عيش حياة تتوافق مع الك،امة اإلنسانية.  للحصول على 

)سبأس(  جب التوف، على ش،وط ،كما  جب تقد م كل الوثائق 

 المطلوبة .

 

عندما أتقدم  لى )سبأس(  قع االختيار على عامل اجتماعي للبحث في وضعيتي و فتح 

ملفا لصالحي .كل الطلبات تخيع  لى ق،ار اللجنة المكونة من ممثلين 

منتخبين من ط،ف السكان. العامل االجتماعي  قدم الطلبات  لى 

 اللجنة ، و خب،ني بالق،ارات المتخذة.

 

ككل اإلج،اءات اإلدار ة ،هذه األخي،ة تستجيب لقواعد صارمة ومعقدة. 

في الم،حلة األولى  تم االختيار على )سبأس( المختص،في غالب 

األحيان  قع االختيار على )سبأس( منطقتي ، ال أن هناك ش،وط أخ،ى تؤخذ بعين 

 االعتبار.

 

العامل االجتماعي هو أول شخص موثوق فيه، له تج،بة كبي،ة،  كون في االستماع  لي، 

و حاول األجوبة على أسئلتي.من المهم أن نع،ف أن هدا 

الشخص ال  مكن أخد الق،ارات. هو  لعب دورا كوساطة بين 

 صاحب حق االستعمال وسلطات الق،ار.

C.P.A.S. 

 المركز العمومي
 للعمل االجتماعي)سبأس(
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 تنبيه! كل مساعدة مقدمة م،تبطة بمحل مسكني، وبصالحية بطاقتي لإلقامة.

 

 جب أن أكون واعيا وعلى علم بكل التغيي،ات والتجد دات فيما  خص وثائقي، وأخب، مقدما 
مساعدي االجتماعي بكل التغيي،ات حتى  تمكن من  رسال ملفي  لى الم،كز العمومي 

للعمل االجتماعي )سبأس( آخ،.كل التغيي،ات لوضعيتي تؤدي   لى تغيي،ات فيما  خص 
 ش،وط اإلعانة الممنوحة.

 

من جهة أخ،ى، منح اإلعانة في غالب األحيان مش،وطة بعد د من الش،وط )البحث عن 
عمل، التدر ب...( أنا ح، ص جدا أن ألبي كل الش،وط، وأن أخب، مساعدي االجتماعي. 

اإلعانة من الم،كز العمومي للعمل االجتماعي  )سبأس(  تمنح فقط عند غياب كل 
 اإلمكانيات لكسب لقمة العيش.

 المركز العمومي
 للعمل االجتماعي)سبأس(
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 أحلل وضعيتي بمساعدة المساعد االجتماعي، الذي  كتب تق، ،ه في هذا المجال.

 مختلف الطلبات:

 طلب اإلعانة االجتماعية  لتلبية احتياجاتي. •

 طلب اإلعانة الماد ة بالنسبة للنقل. •

 طلب  عانة ماد ة لدفع   جار الشه، األول ومبلغ ضمانة اإل جار)شه،ان( •

 طلب المكافئة المالية لالستق،ار. •

 طلب اإلعانة الماد ة بسبب فاتورة طبية، أو م،افقة عالجية. •

 طلب الحصول على دعم للتعليم.  •

 

 مثال:

أرو،  وتشمل جميع  450 نا ،، ثمن اإل جار:     15عث،ت على أستود و، أرحل  ليه  وم 

التكاليف، صاحب المنزل  طلب مني دفع شه، ن كيمانة   جار ه، من الي،وري ش،اء 

أرو مثال، أنا بحاجة لبطاقة الحافلة كذلك، للذهاب  لى تكو ن،  200بعض الحاجات بقيمة   

 أرو شه، ا. 20قيمة البطاقة:  

 

أكتب  لى مساعدتي االجتماعية طلب عام لإلعانة االجتماعية. أطلب مسبقا قيمة   جار 

الشه، األول وضمانة اإل جار)أدفع بالنسبة لهذا الق،ض وفقا للخطة المقت،حة من ط،ف 

 31)سبأس((. وأخي،ا أطلب من )سبأس( دفع مقدار من المال للنفقات العاد ة حتى  

  نا ،، ولش،اء بطاقة الحافلة .

 الطلبات
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 الطلبات

 المال المقدم ،هو ق،ض تستلزم   عادته ) رجاع النقود(

 على عكس اإلغاثة الغي، المسددة، فهي غي، قابلة االست،جاع

 

 

العامل االجتماعي  قدم تق، ،ه االجتماعي للمجلس ، و خب،ني 
بالق،ارات التي اتخذت، )سبأس(  ،سل  لي التأكيد ،عن ط، ق 

رسالة ب، د ة مسجلة.   ا كنت غي، متفقا مع ق،ار المجلس ،أقدم 
 وما: في هذه الحالة أطلب محامي أو  30طلب استئناف خالل 

 مصلحة قيائية. طلب االستئناف  قدم مجانا أمام محكم العمل.

 

 

 قوم المجلس بتحد د المساعدة بناًء على تقييم التحقيق االجتماعي.   ا كنت تسكن 
مع شخص ما أو   ا كان بإمكان أحدهم توفي، قسم من احتياجاتك، فقد تكون المساعدة 

 جزئية أو م،فوضة.
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 المصالح االجتماعية األخرى

 مصلحة "حقوق الإنسان"

 بلغون الشباب بحقوقهم، و ساعدونهم على احت،ام تطبيق هذه الحقوق في المدرسة، 
في العمل، المساعدة االجتماعية، والتش، عات المتعلقة باألجانب.  نهم وكالء لمحاربة 

 اإلقصاء االجتماعي، وتعز ز ف،ص الحصول على الحكم الذاتي للشباب والعائالت.

 هذه المصالح تعمل بالمجان، و تنظم ح،اسة طيلة األسبوع  

www.sdj.be 

 

مراكز تنظيم الأسرة ومراكز المساعدة و تقديم المعلومات المتعلقة بالجنس، 

 العلاقات الزوجية والعائلية.

تستقبل وتبلغ  ما  تعلق بالحمل، منع الحمل، األم،اض التناسلية المعد ة.  قت،حون خلق 
 نشاط للمجموعات، والز ارات بالطب النفسي، القيائي، الطبي، واالجتماعي.

www.loveattitude.be/centres-de-planning 

 

 مكتب الولادة والطفولة

 تيمن مجانا م،اقبة الحمل، ونمو الطفل)الحالة الصحية، التلقيح، التغذ ة، اللغة.(

و نظم كذلك خدمات استقبال الطفل: م،اكز رعا ة الطفل الح،ة، المنازل المفتوحة، دور 
 الحيانة، المصالح المختصة ل،عا ة الطفل )هده الخدمات بالدفع(

www.one.be 

 

 مصالح مخصصة للمرضى

  ا كنت غي، قادرا عن التنقل، خدمات تسليم وجبات األكل بالمنازل، منظمة من ط،ف 
)سبأس(وكدا  ق،ض بعض األدوات)ال،كائز، ك،سي للمقعد ن...( منظمة من ط،ف الصليب 

 األحم، أو ش،كات للتأمين.
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تنظم كل بلد ة جمع ومعالجة النفا ات. التمو ل لهذه الخدمة  نطوي على الي، بة  
)القمامة( هذه الي، بة تختلف من مد نة  لى أخ،ى. مثالً، في مد نة لييج  1الحيار ة 

 140 ورو/ في السنة بالنسبة للشخص الذي  سكن وحده و  85المبلغ الواجب دفعه هو 
كانون الثاني من السنة   1 ورو بالنسبة للعائلة. تنبيه، هذه الي، بة تطبق  عتباراً من 

 الحالية :   ا قمت باإلنتقال، ستظل مقبوالً في البلد ة التابعة لمكان  قامتك السابق.

 

كل عائلة مسئولة عن  ف،از نفا اتها حسب تعليمات البلد ة .  ف،از النفا ات،  جباري. عدم 
 احت،ام هذا القانون  ؤدي  لى عقوبة .

 

 في أغلب األحيان،  نظم الف،ز بهذه الط، قة :

 

كيس ملون، قمامة رقابة مختصة لنفا ات المنزلية التي  
ال  مكن  عادة تدو ،ها. الصناد ق  تم جمعها تبعا 

 للب،نامج المقت،ح من ط،ف البلد ة

 

)بالستيك،   PMCكيس قمامة من لون آخ، مخصص 
معادن، علب مش،وبات(: ن،مي فيه العبوات 

البالستيكية والمعلبات والقنانب وعلب مستحي،ات 
التجميل واألطعمة وعلب المش،وبات )تسمى أ ًيا 

عبوات ( ... ال  نبغي رمي أي شيء آخ، فيها و ال 
فسيتم رفض استالم الكيس.  تم جمع األكياس بشكل 
منتظم وفًقا لجدول زمني تعلنه البلد ة.  ،جى مالحظة 
أنه بناًء على المكان الذي تتسكن فيه ، ال  مكن  لقاء 

بعض األشياء البالستيكية أو المعدنية في أكياس 
PMC !  ا كنت في شك ،  مكنك ال،جوع  لى  

 .PMCال،سومات والتوضيحات المطبوعة على حقيبة 

 الضرائب وفرز الزبالة )النفايات( 

 بالنسبة لذوي الدخل المحدود،  مكن تقد م طلب  عفاء. 1
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في بعض البلد ات، لما أدفع الي، بة الحي، ة ، أتوصل بقسائم   تم تغيي،ها بأكياس 
النفا ات .  ا استخدمت كل األكياس،  جب علي ش،اء أكياس آخ، ن من المحالت 

التجار ة الكب،ى، أو من أماكن تجار ة أخ،ى. في بعض البلد ات توجد حاو ات خاصة. 
الي، بة الحي، ة تمنحني عدد معين من الجمع المجاني:  ا تجاوزت هذه الحصص، أدفع 
على الوزن الزائد. توجد صيغ أخ،ى لتخفيض النفا ات المنزلية.  الهدف من هذا هو حث 

 المواطنين على   نتاج أقل ما  مكن من النفا ات المنزلية. 

 الضرائب وفرز الزبالة )النفايات( 

الورق  و الورق القوى  جب جمعه على حد، وضغط 
عليه للتقليل من حجمه و ربطه أو وضعه بعلب من 

 ك،تون.  جمع كذلك أسبوعيا.

 

 

 

النفا ات الثقيلة ال  مكن أن ت،مى بالمزبلة. هناك جمع 
مخصص لها ومب،مج شه، ا أو بطلب من صاحبها الذي 

 تصل بال،قم الخاص بهذا الغ،ض. النفا ات الثقيلة ال 
 مكن وضعها على ال،صيف العمومي  ال  وم جمعها. 
تنبيه األجهزة االلكت،ونية مثل التلفز ون و المذ اع و 

 الثالجة.... ال ت،مي  ال بالفياء الحاو ات. 

 

 

 

 ،مى الزجاج عموما بالحاو ات الزجاج التي توجد 
بالفياءات العامة. الزجاج مثل القارورات الزجاجية و 
العلب الزجاجية ....بالنسبة للعلب الزجاجية ت،مي 

 حسب ألوانها ونظيفة و بدون غطاء.

http://www.discri.be


40 www.discri.be 

 من يقرر؟

 )OE)مصلحة األجانب 

 مصلحة األجانب تد ، استقبال األجانب بالت،اب البلجيكي. 

هذه المصلحة تدرس الملفات من أجل أخد ق،ار الت،خيص أو رفض اإلقامة؛ ماعدا فيما 
 خص طلب اللجوء ) تسلمون الطلب و سلمونه  لى المفوضية العامة لالجئين وعد مي 
 الهو ة(

في كل الحاالت، مصلحة األجانب هي التي ت،خص، تحدد، أو تسحب وثيقة اإلقامة.وهي 
 التي تق،ر كذلك  ج،اءات اإلبعاد.)ال،جوع  لى البلد األصل(. 

كيف ما كانت نوعية  ج،اءاتي ، جب علي أن أح،ص دائما على  بالغ مصلحة األجانب   ا 
 وقع تغيي، في حياتي.

 

 المفوضية العامة لالجئين وعد مي الهو ة:)ٍس ج رأ( 

هي السلطة المكلفة بالالجئين ببلجيكا:هي الوحيدة التي  مكن لها االتخا  الق،ارات 

 التي تتعلق بقانون الالجئين أو الحما ة المؤقتة.

)س ج ر أ( تستدعي طالب اللجوء الذي  مكن أن  كون مصحوبا بمحاميه أو بشخص موثق 
 فيه.انتباه،  نصح باستشارة محامي. 

 حق اإلنامة

 مكتب األجانب 

 طلب ونف
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 مجلس التقاضي المتعلقة باألجانب

 

 هو سلطة قيائية مستقلة تعمل على فحص الطعون) االستئناف(

ق،ار سلبي من ط،ف)س ج ر أ( أو مكتب األجانب  مكن أن  فتح مجاال لالستئناف.اإلج،اء 
  كون كتابيا،و مشاركة المحامي الزمة،ألن الطعن  خض لش،وط صارمة.

 تبعا للقيا ا، هذا الطعن سيكون مؤقتا)الق،ار >موقف<في انتظار ق،ار مجلس التقاضي( 

 أو ال ) سلم أم، مغادرة الت،اب بدون انتظار ق،ار مجلس التقاضي( 

 

 

 مجلس الدولة 

 

هو سلطة قيائية ت،اقب فقط نزاهة دراسة اإلج،اءات . ن هذه السلطة ال تصدر في هذه 
الم،حلة حكما فيما  خص صلب الملف ،األم، لن  عد  تعلق بس،د القصة الشخصية ،أو 

  دماج أدلة جد دة.

 تقدم المحامي وحده أمام هذه السلطة بعد تحيي، ملفا  كون كامال وشامال. أوال  صدر 
مجلس الدولة حكما س، عا  تعلق بقبول الطلب، وبعده  درس الملف. مكن أن  حكم بإلغاء 

 أو بتوقيف آخ، ق،ار سلم.

 االستئناف أمام مجلس الدولة ال  مكن أن  كون   قافينا.أم، مغادرة الت،اب  بقى منفذا.

 حق اإلنامة
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المتعلق بالدخول   80.11.15الحق في اللجوء مادة معقدة،حددت على الخصوص بقانون 

 لى الت،اب الوطني ،لإلقامة ،للمكوث،و بعاد األجانب. نقدم لكم هنا الخطوط الع، ية، ألن 

 .2اإلج،اءات تستلزم تدخل محامي مختص

 

 

 

 

المحامي هو رجل القياء ،درس القانون.هو رجل ثقة ، ستمع لما 

أقول، نصحني ،و مثلني خالل اإلج،اءات. مكنه م،افقتي خالل الجلسات 

ليدافع عن مصالحي .  خض هذا األخي، لس، المهني:  ن  مكن أن 

 أتحدث  ليه بدون خوف.

 

 

 ن لم أكن اع،ف محاميا ، مكن أن الجأ دار القياء )المحكمة( أو   لى مكتب اإلعانة 

القانونية حيث  وجد محامون  قومون بالح،اسة،لإلجابة على األسئلة العامة ،و وجهون 

 نحو المصالح المختصة.

 المحامي

 2  
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 طلب اللجوء والحماية المؤقتة

اتفاقية جنيف تقتيي الحما ة الشخصية لكل شخص مهدد في بالده ألسباب سياسية، 
عنص، ة، د نية، جنسية، أو االنتماء  لى طائفة اجتماعية. قدم الطلب بالحدود أو بمصلحة 

األجانب،في األ ام الثمانية األولى بعد وصولهم )أو قبل انتهاء أجل اإلقامة   ا كان األم، 
 تعلق بإقامة طو لة(  حي، الملف و قدم  لى المفوضية العامة لالجئين وعد مي الهو ة .

)س ج ر أ( هذه األخي،ة تستقبل الشخص وت،اقب أدلة  تهد ده،وتق،ر منح اللجوء.)س ج ر 
أ( ت،اقب في نفس الوقت  مكانية الحما ة، المسمية )باالستط،اد ة أو المؤقتة( بالنسبة 

لبعض الحاالت الدقيقة، دليل التهد د الشخصي  مكن تغيي،ه ب)التقد ،( تقد ، التهد د 
 أإلجماعي المؤقت.

 حصل بعد الز ارة والم،اقبة  2007ماي31األجنبي الذي طلب اللجوء بعد تار خ   •
اإل جابية للسكن على شهادة التسجيل )بطاقة ب،تقالية( صالحة ثالثة أشه،، مكن 

تمد دها ثالث م،ات كل ثالثة أشه،، حتى الحصول على  جابة نهائية. في حالة 
الحصول على  جابة سلبية من ط،ف)س ج ر أ(  مكن تقد م طعن أمام مجلس 

 التقاضي لألجانب:   هذا الطعن  كون ا قافيا.

لمدة سنة  مكنه تمد ده تحت ش،ط    3CIREإذا تم اإلعتراف بك كالجئ يحصل  الشخص على  •

 سنوات،  صبح حق اإلقامة غي، محدود. 5(. بعد B( أو  قامة دائمة )البطاقة A)البطاقة 

 

 

 مكرر(  9طلب التسوية لأسباب إنسانية)

كل طلب ل،خصة اإلقامة ألكث، من ثالثة أشه،، وجب تقد مه  في البلد األصل من 
مك،ر هو استثناء بالنسبة للقانون:  ا كان األجنبي موجودا بالت،اب  9القنصلية أو السفارة. 

البلجيكي ،و توف، على جواز السف،، مكن لظ،وف استثنائية ،تقد م طلب تسو ة اإلقامة 
بإدارة بلد ته.هذه األخي،ة ت،سله  لى مصلحة األجانب.ر ثما  توصل بأجوبة   جابية لطلبه 

 ، بقى في حالة غي، ش،عية أي غي، قانونية.

  ا منحت التسو ة ،فهذا الشخص  حصل على)سي،ي( محددة لمدة سنة واحدة  •
 ،تجدد تبعا لش،وط)بطاقة.أ( أو  قامة 

 اإلجراتات

 شهادة التسجيل في السجل الوطني لألجانب  3
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 طير( 9طلب التسوية لأسباب طبية)

هذا اإلج،اء  مكن استخدامه بمصلحة األجانب، بالنسبة لألجنبي المقيم ببلجيكا، المتوف، 
على بطاقة التع، ف، والذي  شكو من م،ض،  مكن أن  شكل خط،ا على حياته، أو على 

 صحته، أو خط،ا لما  كون العالج ببالده األصلي غي،  نساني وغي، مالئما للم،ض.

دراسة الطلب تتم في م،حلتين:عند قبول الطلب، وبعد الم،اقبة اإل جابية للسكن،  -
 تحصل الشخص  على شهادة التسجيل )بطاقة ب،تقالية( صالحة ثالثة أشه،،  مكن 
تجد دها ثالث م،ات كل ثالثة أشه،.وبعد   ا اعت،ف له بحق اإلقامة ، تحصل الشخص 

 على ب )سي،ي( 

محدودة)بطاقة أ( لسنة على األقل، مكن تجد دها. بعد خمس سنوات  صبح له الحق   
 في بطاقة غي، محدود. 

 

 الاستغلال والاتجار بالبشر

  ا كان الشخص  عتقد انه ضحية االتجار بالبش، )االستغالل من ط،ف شبكة منظمة 
للمه،بين(هناك محل استقبال  خاص بهذا الغ،ض مقابل تعاونه مع السلطات لتفكيك هذه  

الشبكات.اإلج،اء معقد ، تطلب تقد م شكوى  لى السلطات القيائية.طلب اإلقامة  قدم 
  لى مكتب: القاص، األجنبي واالتجار بالبش، لمكتب األجانب(.

 

 التجمع العائلي) لم الشمل(

 قد هذا اإلج،اء  لى البعثة الدبلوماسية او والقنصلية في البلد األصلي، وفي بعض 
 الحاالت  قدم  لى  دارة البلد ة.

(،  سمح القانون لبعض 10أجنبي من بلد ثالث  توف، على اإلقامة الغي، المحدودة )المادة 
سنة معاق تحت  21أف،اد أس،ته لاللتحاق به) الزوج، ش، ك مسجل، طفل قاص،، طفل+

مسؤوليته، أب أو أم قاص، أجنبي بدون م،افقة تم االعت،اف به كالجئ أو استفاد من 
الحما ة المؤقتة(   به ،بش،ط أن  كون دخله ثابتا وكافيا،والسكن الئقا وكافيا،أن  كون لد ه 

 التامين الصحي،شهادة طبية ،وبدون سوابق عدلية .

 اإلجراتات
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الملتحق  صل حامال تأشي،ة )د() قامة طو لة( تسلم بعد الز ارة اإل جابية لم،اقبة 
السكن،اإلقامة المحدودة )بطاقة.أ(.بعد ثالث سنوات  مكن للشخص أن  طلب  قامة غي، 

 محدودة )بطاقة ب(من  دارة البلد ة ،التي ت،سل بدورها الطلب  لى مكتب األجانب.

  ا حصل انفصال،أو ضياع الدخل خالل الثالث سنوات،تسحب منه بطاقة اإلقامة، ماعدا   ا 
كانت هناك أسباب استثنائية )العنف الزوجي مثال( . مكن تقد م طعن مؤقت ضد نوعية 

 هذا الق،ار  لى مجلس التقاضي لألجانب. 

الش،وط هي نفسها بالنسبة للتجمع مع مواطن من بلد ثالث  ملك اإلقامة المحدودة 
(:بطاقة.أ ، ال أن اإلقامة المحدودة ال  مكن أن تتجاوز صالحية بطاقة  قامة 10)مادة

 الشخص المييف

أجنبي مقيم قانونيا ببلجيكا  مكن أن  طلب تغي، وضعيته:طالب  تزوج مثال. مكنه أن 
شهور.  ا اعت،ف له  حق اإلقامة  3 حصل على شهادة التسجيل )بطاقة ب،تقالية( لمدة 

، حصل على)سي،ي( محدود)بطاقة.أ(لسنة واحدة، مكن تجد دها.بعد ثالث سنوات، 
 اإلقامة تصبح نهائية..

 

المواطن األجنبي من بلد ثالث،و هو عيو من عائلة مواطن من اإلتحاد األوربي،أو الفياء  
أشه،، 3مك،ر(  مكن أن  قيم ببلجيكا  قامة قصي،ة،ال تتعدى  40االقتصادي األوروبي)قانون 

 وما من وصوله.  ا رغب في  قامة  10بش،ط أن  علن مجيئه  لى البلد ة غيون 
طو لة،عليه أن  قدم طلب السماح باإلقامة  لى البلد ة التي  نتمي  ليها و لك قبل انتهاء 

تار خ تأشي،ته. نحن  في  طار التجمع العائلي الذي  خيع لش،وط: كالدخل الشه،ي، 
السكن، التأمين الصحي.بعد التأكد من ال،بط العائلي، وبعد ز ارة منزلية مقبولة،  حصل 

أشه، إلنجاز ملفه . دا  3أشه،.له الحق في  6الشخص على شهادة التسجيل لمد 
سنوات اإلقامة تصبح نهائية  3اعت،ف له بحق اإلقامة ،البلد ة تمنح له )بطاقة ف(.بعد 

 )بطاقة ف+(.في حالة ال،فض ، مكن الطعن أمام مجلس التقاضي لألجانب.

 

 الإقامة القصيرة

المواطن األجنبي من لبلد ثالث عند وصوله  لى بلجيكا بتأشي،ة اإلقامة القصي،ة، أو  
معفي من التأشي،ة،  جب عليه أن  تقدم  لى البلد ة من أجل تص، ح وصوله. حصل   ن 

 ، ذك، عليه مدة اإلقامة  3على الملحق 

 اإلجراتات
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خالل مدة اإلج،اء، من األساسي تبليغ مصلحة األجانب أو)س ج ر أ( كل التغيي،ات 
والمعلومات الجد دة التي تهم حالتي ببلجيكا:تغيي، السكن، تغيي، في الحالة المدنية 

 )والدة طفل مثال(تغيي، بطاقة اإلقامة...

 

 تصيير السكن

 جب أن أخب، في كل وقت )س ج رأ(  بوجودي بالت،اب البلجيكي.   ا غادرت الت،اب 
 البلجيكي، مكن  غالق ملفي،  ن من الي،وري  خبار كتابيا بكل تغيي، للسكن

 كيفية  خبار مصلحة األجانب

 بكتابة رسالة وبعثها عن ط، ق الب، د الميمون  لى مصلحة األجانب أو)س ج ر أ(

هذا اإلج،اء  كون بمكتب الب، د:أتسلم وثيقة تشهد أن ال،سالة أرسلت فعال.انتباه! هذه 
 ال،سالة تكون مصحوبة بشهادة من البلد ة تثبت تغي، السكن 

 

 غيير عنوان المراسلة

 عنوان الم،اسلة، هو العنوان الذي أرغب استعماله ألحصل على رسائل )س ج ر أل(

 مكن أن  كون عنواني الخاص،عنوان محامي ،أو شخص  موثق  به و هو العنوان الذي 
 تصلني به  كل اسندعاءاتي  و شعاراتي ال،سمية.

العهنات بين مصلحة األجانب 
والمفوضية العامة لهجئين وعديمي 

 الالوية )س ش ر أ(

R 
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 كل م،ة أر د تغيي، هذا العنوان ، جب  بالغ المسئولين عن ط، ق الب، د الميمون. 

 

 التغييرات في تكوين الأسرة

 تكو ن األس،ة هي وثيقة  دار ة من البلد ة تحدد من  عيش معي بالمنزل.

 جب  بالغ مصلحة األجانب أو)س ج ر أ(،  بكل تغيي، ألنه قد  ؤث، على اإلج،اء: والدة طفل، 
 أو تبني طفل، زواج، معاش،ة، طالق، وفاة ألحد أفاد العائلة 

 

 تجديد بطاقة الإقامة

عند انتهاء تار خ وثيقتي لإلقامة، وجب علي الذهاب  لى البلد ة،  لى مكتب األجانب 
 لتجد دها، و لك شه، على األقل قبل تار خ انتهاء صالحيتها.

 

  ا كان األم،  تعلق) بسي،ي(  جب أن أقدم  لى البلد ة الوثائق التي تشهد أن ش،وط 
مصلحة األجانب متوف،ة لتجد د البطاقة .هذه الش،وط مكتوبة بالوثيقة التي ت،افق

)سي،ي( . جب أن أكون منتبها النتهاء الصالحية.بصحبة محامي أبعث بكل الوثائق التي 
أتوف، عليها، لتتمكن مصلحة األجانب من دراسة هذه الش،وط. مكن أن أبعث بملفي  

 لبلد تي،لكن مصلحة األجانب هي التي تق،ر وتبعث بالتعليمات  لى البلد ة. 

 

بالنسبة لشهادة التسجيل )بطاقة ب،تقالية(، ختم جد د  يع عليها كل ثالثة أشه،، لهذا 
 الغ،ض، أ هب  لى  دارة البلد ة في الموعد المحدد، ألحصل على ختم البلد ة.

 

مارس،  ستلزم علي تجد دها  وم األربعاء  20مثال:شهادة التسجيل تنتهي  وم الثالثاء 
مارس.  ا كانت البلد ة مغلقة أ ام السبت واألحد ، جب علي الذهاب بوم الجمعة  21

السابق. انتباه ،  ا ملئت البطاقة بالخواتم ،وجب طلب بطاقة جد دة و تقد م صورة 
 شمسية أخ،ى. 

العهنات بين مصلحة األجانب 
والمفوضية العامة لهجئين وعديمي 

 الالوية )س ش ر أ(
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أكون على انتباه:أدون وأحتفظ بتار خ تجد د وثيقتي لإلقامة، أعطي أفيل دليل على أني 
 أحت،م كل الش،وط، وأخب، فورا بكل التغي،ات المتعلقة بوضعيتي 

 

 

  ا دعت الي،ورة ،استخدم مصلحة الكتاب العموميين: الم،اكز اإلقليمية االندماج، بعض 
 الجمعيات تقت،ح مجانا المساعدة في الكتابة

العهنات بين مصلحة األجانب 
والمفوضية العامة لهجئين وعديمي 

 الالوية )س ش ر أ(
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Ccandement de ré rdence 

 

 Office des Étrangers 
 Boulevard Pacheco, 44 

 1000 Bruxelles 

 

 e xx/xx/20.. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Concerne : Changement de ma résidence habituelle. 

Mes références : Madame Gertrude Dumont, N°SP :           ou N°CGRA : 

 

En date du                              , j’ai effectué mon changement de résidence 
habituelle auprès de ma Commune. Je vous transmets dès lors ma nouvelle adresse 
ainsi qu’une attestation de la Commune certifiant ce changement. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mme Gertrude DUMONT 

Modèles de courriers 
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Ccandement de domrcrde éds 

 

 CGRA 
 Rue Ernest Blerot, 39 

 1070 Bruxelles 

 

 

Demande de changement d’élection de domicile élu 

 

 

Je soussigné(e( ………………………………………N°SP : …………………………… 

Déclare vouloir modifier mon domicile élu. 

 

Nouveau Domicile élu : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

 

Fait à …………………………………………….. le ……………………………………… 

 

 

Signature : 

Modèles de courriers 
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Offrce de  Étrander  

Boulevard Pacheco, 44 

1000 Bruxelles 

Tél : 02/793.80.00 

E-mail : infodesk@biz.fgov.be 

 

 

CGRe 

Rue Ernest Blerot, 39 

1070 Bruxelles 

Tél : 02/205.51.11 

E-mail : cgra.info@ibz.fgov.be 

 

 

CCE 

Rue Gaucheret, 92-94 

1030 Bruxelles 

Tél : 02/791.60.00 

E-mail : info.rvv-cce@ibz.fgov.be 

 

 

Con erd d’État 

Rue de la Science, 33 

1040 Bruxelles  

Hast Commr  arrat de  Natron  
Unre  posr de  Réfsdré  

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés 

Rue Defacqz, 1 bte 10 

1000 Bruxelles 

Tél : 02/537.82.20 

E-mail : belbr@unhcr.org 

Les adresses importantes 
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من الي،وري فتح حساب بنكي في أس،ع وقت  )بعد الحصول على بطاقة اإلقامة(  وهذا 
  تطلب العد د من اإلج،اءات .

الش،وط للحصول على حساب بنكي، والدفع اإلداري، جد مختلفة من بنك آلخ،.  ن  جب 
أن تكون لدي معلومات عن البنك الذي  سأفتح فيه حسابي،ألضع فيه ثقتي،كما  جب 

مع،فة كل الخدمات المقدمة ،وخاصة عدد الوكاالت والبنوك  وي الشبابيك الح،ة،والوكاالت 
 التي تقت،ح خدمات مباش،ة عب، اإلنت،نيت. 

 الحسال البنكي

 حساب البيانات

في كل م،ة تقوم بإج،اء عملية )مثل دفع فاتورة(،  مكنك طباعتها لإلحتفاظ بها كإثبات. 
 مكنك أ ًيا طباعة كشف الحساب بانتظام في البنك : وهي تعّد قائمة جميع تح،كات 

حسابك. في بعض البنوك ،  مكنك  رسال هذه الكشوف  لى منزلك.  ،جى مالحظة أن 
هذه الخدمة مقابل رسوم.  مكنك أ ًيا االحتفاظ بكشوفات حسابك على شكل  صدار 

  لكت،وني، على حسابك عب، اإلنت،نت، وهو مجاني.

 

 من المهم أن أحتفظ بكل بياناتي في ملف شخصي.

 العد د من اإلج،اءات تتطلب البيانات القد مة .
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 البطانة البنكية 

هذه البطاقة مصحوبة ب،قم س،ي،  جب االحتفاظ به،ألنني أستخدمه أثناء كل العمليات 
البنكية.  جب كذلك أن  كون موقعا. بهذه البطاقة البنكية  مكنني سحب النقود من البنك، 

و ج،اء العمليات عن ط، ق انت،نيت، وش،اء ما أحتاج  ليه من التجار المتوف، ن على آلة 
 بنكية،  توجد ملصقات بهذه المتاج،، مثل: بون كنتاك ، مست، قش.

 

 

 

 في حالة ضياع ،أو س،قة بطاقتي ،أخب، فورا ستوب كارت: 

( هذه الخدمة تعمل بدون انقطاع، وتتحمل المسؤولية عن توقيف  070. 344344)
استعمال البطاقة   ا دعت الي،ورة. وبعده ،أص،ح باليياع بمكتب الش،طة، وأطلب بطاقة 

 جد دة من البنك.

 الحسال البنكي
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 لدفع ثمن مشت، اتي باستخدام بطاقتي:

 أدخل البطاقة في جهاز الدفع، ال،قاقة نحو األسفل. •

 أدخل ال،قم الس،ي وأضغط على موافق. •

 أست،جع البطاقة و عطيني التاج، تذك،ة مطبوعة من الجهاز. •

 

 

 أم،ر بطاقتي فوق الجهاز أو بجانبه. :  »عن بعد  « مكنني أ ياً الدفع 

 

 

 الرنم السري

  جب أن احتفظ به  هنيا ،وأتجنب كتابته واالحتفاظ به في محفظتي.

 العد د من األشخاص  ستعملون تار خ االزد اد ك،قم س،ي .

تنبيه!   ا ضاعت مني محفظتي،  مكن لشخص آخ، أن  ستعمل تار خ ازد ادي الموجود 
 ببطاقة التع، ف. من األحسن استعمال رقم )بين( لهاتفي النقال.

تنبيه!   ا أخطئت في تكو ن ال،قم الس،ي ثالث م،ات، تحجز بطاقتي،علي أن أطلب من 
 البنك تص، حها.

 الحسال البنكي
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اسمي القدر الواجب دفعه، رقم الفاتورة هي نائمة حسال تفصيلية، مكتول عليالا 
الحساب البنكي الذي  جب أن ادفع  ليه، والتار خ المحدد للدفع .  مكن أن تكون بيائع 
مشت، ة،أو خدمات مقدمة :اإل جار ،اإلنارة ،الماء ،التأمين، المساهمات المالية، تكاليف 

 المستشفى ،المصار ف المدرسية .

 

 

لدفع الفاتورة،  جب أن أمأل قسيمة الدفع أو النقل ، مكن أن 
تكون عبارة عن ورقة، )أملئها وأضعها بالبنك( أو عن ط، ق 

 اإلعالميات )أقوم بالتمييز بالشباك البنكي(

 

 

لدفع فاتورة ، قد تحتاج  لى  كمال   صال الدفع أو التحو ل.  مكن أن  كون هذا على ورق 
)تقوم بتعبئته و  داعه في البنك( أو  كنمو ج  لكت،وني )تقوم بت،ميزه في بنكك الخاص، 
عب، تطبيق الهاتف الذكي أو موقع البنك الذي تتعامل معه(.  ،جى مالحظة أن التحو ل 

 الورقي مقابل رسوم.

 الفواتير

ورقة التحو ل تتكون من طبقتين واحدة فوق األخ،ى.انزع بدقة الطبقتين: أضع األولى 
 بالبنك، الذي  تكلف بعملية الدفع ،وأحتفظ بالنسخة األخ،ى دليال على  نني سدد ما عليا

 

  جب أن تكون الكتابة واضحة وبدون تشطيب
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لتسد د تحو ل عالمي، أستخدم رمز ) بان( هو الم،جع العالمي ألرقام الحساب.  بدأ 
 بإبان ثم ح،وف البلد )مثال: ب أ  بلجيكا، ف ر ف،نسا( ثم رقم متصل ببنك ،وقم الحساب.

 الفواتير

 أجد رقم أبان مكتوبا على بطاقتي، أو على حساب البيانات. 

 العد د من المقت،حات للش،اء باستعمال الق،وض المالية متواجدة في األسواق.

تستعمل هذه الط،ق لتسد د بالتقسيط لكن الخط، الناجم عليها  تمثل في الوقوع في 
 المد ونية الزائدة.تمثل هذه الظاه،ة بالءا اجتماعيا.

 

  ن المال المقت،ض ليس مجانيا الن معظم الق،وض تسدد بفوائد الم،تفعة.

 

 كما  قول المثل " اقت،اض المال  كلف المال"

 !  إحدروا القروض المالية
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