
 
 )eAT(کارت اجازه اقامت الکترونيکی 

يک کارت اجازه اقامت  2011می  1از تاريخ 
الکترونيکی که به شکل کارت بانک اعتباری 

برگه چسب (است جايگزين اجازه اقامت معمولی 
، کارت اقامت و کارت اقامت دائم و کارت )دار

خواهد بود کاغذی که به صورت شناسايی المثنی 
 . شد

کارت اجازه اقامت الکترونيکی مجهز به يک 
ترونيکی داخلی است که از دسترس و تراشه الک

تماس محفوظ بوده و مشخصات الکترونيکی 
، شرايط کمکی )عکس و دو اثر انگشت(شخص 

و اطالعات شخصی ) نيازهای خاص(مورد نياز 
عالوه بر آن، اين . وی در آن ذخيره شده است

بکار گيری يک مدرک شناسايی  امکانتراشه 
را  یشخصالکترونيکی و يک امضاء الکترونيکی 

 . فراهم می کند

تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا الزم است در 
تا اين سيستم اجازه اقامت الکترونيکی را معرفی 

اين امر بر اساس مقررات اتحاديه . و به کار گيرند
 .EC) No(و  EC) No. 1030/2002(اروپا 

 همگون از اينکارهدف . می باشد 380/2008
ازه اقامت اتحاديه سازی و استاندارد کردن اج

اروپا، قابليت شناسايی بهتر اين مدرک و دارنده 
آن و پيش گيری از سوء استفاده از اطالعات 

برای تمام ساکنان . الکترونيکی شخص می باشد
) شامل نوزادان و بچه ها(کشورهای غير عضو 

کارت اجازه اقامت الکترونيکی مختص به آنها 
 . بايد صادر شود

 توجه
اجازه اقامت اعم از پاسپورت و  مدارک قبلی

آوريل  30پاسپورت های المثنی فقط تا تاريخ 
 .معتبر خواهند بود 2021

 امنيت اطالعات 
تمام اطالعات و مدارک مربوطه توسط روش 
های کد گذاری شده موجود و رسمی جهانی 

يک مدرک گواهی مجاز . حفاظت می گردند
از  مشخص می نمايد که چه کسی مجاز به استفاده

 اين کارتها دارندگان . اطالعات شخصی فرد است
می توانند مطمئن باشند که دسترسی به اطالعات 

 . تنها به ادارات قانونی ذيصالح اعطاء می گردد

 مشخصات الکترونيکی فرد 
در داخل  وعکس الکترونيکی بر روی بدنه کارت 

برای تمام . شودتراشه الکترونيکی ذخيره می 
باالی کشورهای غير عضو دو  سال به 6ساکنان 

اثر انگشت نيز به صورت الکترونيکی بر روی 
 . تراشه الکترونيکی ذخيره می گردد

به همين دليل، الزم است تا شخصًا برای ارائه فرم 
 .درخواست حاضر شويد

از قبيل پليس، مقامات (فقط مقامات رسمی 
اجازه دسترسی به ) مهاجرت و ادارات ثبت احوال

 . انگشت ها را دارند عکس و اثر

 )نيازهای خاص(پيش بينی های ديگر 
در برگه  وشرايط کمکی شخص بر روی تراشه 

مکمل مربوطه که با کارت اجازه اقامت 
 . ذخيره می شود همراه استالکترونيکی 

بر روی بدنه “ برگه مکمل را ببينيد”کلمه توجه 
اگر شرايط کمکی شخص تغيير . کارت قرار دارد

نمايد، يک برگه مکمل جديد بايد مورد استفاده 
قرار گرفته و اطالعات داخل تراشه الکترونيکی 

 . تغيير کند

فقط مقامات رسمی اجازه دسترسی به شرايط 
 .کمکی شخص را دارند

 نالينقابليت شناسايی آ
از قبيل (ارائه کنندگان خدمات اقتصادی و اجرايی 

قادر خواهند بود تا ) بانک ها يا مقامات رسمی
خدمات الکترونيکی خود را با استفاده از سيستم 
اجازه اقامت الکترونيکی و از طريق شناسايی 

اين امر باعث سهولت . دارنده کارت ارائه نمايند
ر کردن فرم مراحل ورود به صفحات اينترنتی، پ

ها و تأئيد سن شخص از طريق اينترنت يا در 
هنگام استفاده از دستگاه های الکترونيکی می 

 .باشد

فقط ارائه کنندگانی که دارای مجوز قانونی هستند 
اجازه دسترسی به اطالعات دارنده کارت را 

به عالوه، دارنده کارت بايد انتقال . خواهند داشت
تأئيد يک عدد رمز اطالعات شخصی خود را با 

 .شش رقمی تأئيد نمايند

در هنگام استفاده از اين سيستم شناسايی آنالين 
ارائه کنندگان قادر به خواندن مشخصات 

 .الکترونيکی شخص نيستند

 قابليت امضاء
با همراه داشتن کارت اجازه اقامت الکترونيکی 
توسط شخص، ديگر نيازی به همراه داشتن مدرک 

کارت اجازه اقامت . يستديگری توسط وی ن
الکترونيکی شخص را قادر می سازد تا بتواند 

 .اسناد ديجيتالی قانونی را امضاء نمايد

 نگاه اجمالی

 2011می  1معرفی در تاريخ  

 چسب دار قبلی برگهجايگزين  

استاندارسازی و همگونی اجازه اقامت  
نان کشورهای غير عضو در برای ساک

 سرتاسر اروپا

 به شکل کارت اعتباری 

 تراشه غير قابل تماس در داخل کارت 

به کارگيری عکس ديجيتالی و اثر  
انگشت برای حفاظت در مقابل سوء 

استفاده، که از اين طريق امکان آن را 
فراهم می سازد تا آشکارا بتوان مشخص 

نمود که اجازه اقامت مربوطه به چه 
 .تعلق داشته و صاحب آن کيست کسی

قابليت شناسايی الکترونيکی برای  
معامالت اينترنتی و در هنگام استفاده از 

 دستگاه های بانکی 

قابليت امضای الکترونيکی و استفاده از  
آن برای چک کردن امضاء قانونی اسناد 

 ديجيتالی 

 :ناشر
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