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متطلبات التوثيق لألجانب  علىقيود الدخول إلى البالد: تعديالت 
 المقيمين في النرويج 

 

إلثبات إقامة الشخص في النرويج  المتطلبات الخاصة بالوثائق الالزمة تعديالت على الوزارة جريت  
  وبالتالي حقه في دخول البالد. 

 بفرض قيود دخول صارمة انتشارها في البالدمنع مكافحة العدوى القادمة من الخارج ول في إطار جهودها قامت الحكومة

ومع ذلك، فقد تم منح إعفاء من قيود الدخول  إلى النرويج. أن عدًدا قليالً من األجانب تمكنوا من الدخولعليها  ترتب

 للمواطنين األجانب المقيمين في النرويج ممن لديهم تصريح إقامة أو حق في اإلقامة بموجب قانون األجانب.

تسجيل شترط لم يعد ي   مقيما في النرويج. مرءفيما يخص متطلبات التوثيق حتى يعتبر القررت الحكومة تقديم تسهيالت 

. ستتاح اإلمكانية أمام لدخولدخول البالد بموجب الئحة قيود ا كمقيم في النرويج حتى يحق له قيد النفوس مرء فيال

قيمين، بتوثيق اإلقامة بطريقة أخرى. ونؤكد على استمرار األشخاص الذين يعيشون في النرويج، ولكنهم غير مسجلين كم

   الضوابط الجديدة. G-15/2021يشرح تعميم الوزارة رقم  العمل بمتطلبات صارمة فيما يخص التوثيق.

 

 هذه هي النقاط الرئيسية في القواعد الجديدة التي تسري اآلن: 

 مسكن دائم في النرويج، أي لديهم منزل دائم هنا، من قيود الدخول إلى البالد. ي عفى األجانب الذين لديهم 

 ي شترط أن يمتلك الشخص حق اإلقامة أو تصريح إقامة بموجب قانون األجانب.  -
إذا لم يتمكن المرء من توثيق قيد النفوس كمقيم، فيتعين عليه توثيق تملك أو إيجار مكان للمعيشة في النرويج. ويشرح  -

 توثيق الذي يتم قبوله. تفاصيل ال G-15/2021تعميم الوزارة رقم 

 اء العطالت مسكنًا دائًما. قض منازلال تعتبر  -
عندما غادرت النرويج وأنه يتوفر لديك يثبت أنه كان لديك سكن إذا كنت تستأجر سكنا، فيتعين عليك تقديم عقد إيجار  -

  .أخرىالدخول إلى البالد مرة دما تريد عن اآلن سكن
يكن لديك هكذا عقد، يجب عليك تقديم  ، توفر عقد إيجار ساري عند وقت المغادرة. إذا لمصريحة وي شترط كقاعدة رئيسية -

 وثائق إضافية ترجح إقامتك في النرويج. قد تكون تلك الوثائق هي عقد عمل أو إثبات من جهة الدراسة. 
أو إقامة مؤقتة في  سفر تعين عليك إثبات رجحان أنك تعود إلى النرويج بعد رحلةإذا لم تكن مسجاًل في قيد النفوس، في -

 الطيران لرحلة المغادرة. حجز سبيل المثال تقديم بطاقةالخارج. يمكنك على 
 

 خطة إعادة االفتتاح التدريجي. 
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