
منذ 31 ديسمبر 2022 يسري حق جديد لإلقامة يسمى، "حق اإلقامة بالفرصة" 
(AufenthG c104§)

إذا كان لديك Duldung وجئت إىل ألمانيا قبل 31 أكتوبر 2017, يمكنك اآلن الحصول عىل
تصريح إقامة لمدة 18 شهرًا.

 
هنا تجد أهم المعلومات التي تحتاجها,

 لكننا نوصي بأن تتحدث إىل مركز استشاري أو محاميك قبل تقديم الطلب.
 
 

 

اتصال
 

Bleiberecht für Alle - statt Chancenfalle! :حملة 

 kontakt@bleiberecht-statt-chancenfalle.net :بريد إلكتروني 

www.bleiberecht-statt-chancenfalle.net :موقع إلكتروني 

@Alle_Bleiben :تويتر

bleiberecht_statt_chancenfalle :انستغرام

 www.facebook.com/BleibeRecht :فيسبوك

        

ماذا يحدث إذا لم أستوف هذه المتطلبات بعد 18 شهًرا؟
 

ذا لم تستوِف متطلبات تصريح اإلقامة بعد 18 شهرًا، فسيتم منحك Duldung مرة أخرى.
لذلك فإن استشارة محامي أو مركز استشاري مهمة.

 

معلومات حول نظام تصريح اإلقامة الجديد
 

ما هو الوضع الذي أحصل عليه مع فرصة حق اإلقامة؟ 
 

ستحصل عىل تصريح إقامة لمدة 18 شهرًا. باإلضافة إىل ذلك، يمكنك:

       العمل.
       السفر إىل الخارج إذا كان لديك بالفعل جواز سفر ساري المفعول.

       التقدم بطلب للحصول عىل "مساعدة المواطنين" من مركز العمل (الجوب سنتر) والمزايا
االجتماعية األخرى.

       حضور دورة االندماج.

أريد البقاء � ألمانيا بعد 18 شهًرا, ماذا علي أن أفعل خالل ال 18 شهًرا؟

 
لكي تتمكن من البقاء � ألمانيا بعد 18 شهًرا، يجب عليك:

         إمكانيتك لتأمين معيشتك - � الغالب من خالل العمل، أي محاولة كسب ما يكفي من المال.

        إثبات هويتك وجنسيتك.

.(A2 مستوى) اإللمام باللغة األلمانية, ويكفي معرفتك التحدث باللغة األلمانية        

        إذا كان لديك جواز سفر فقد يكون مفيدا لك (ألنه قد تكون هناك استثناءات � الحاالت الفردية).

 

إذا كنت أوراقك ومستنداتك كافية فيمكنك التبديل إىل لوائح اإلقامة األخرى.

 

       هام: يجب عليك التقدم بطلب للحصول عىل تصريح إقامة إضافي قبل انتهاء الـ 18 شهًرا.

        ال يمكنك تمديد حق اإلقامة بعد مرور 18 شهًرا.
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من الحملة

نحن نقوم بمتابعة ومالحظة كيف تقوم سلطات الهجرة بمعالجة طلبات الحصول عىل حق اإلقامة.
يرجى إعالمنا إذا كان لديك أي مشاكل � هذا المجال عىل البريد اإللكتروني

 
 .Duldung نود أن نتبادل المعلومات والخبرات معك ومع أشخاص آخرين باستخدام

لذلك ندعوكم للقاء:
kontakt@bleiberecht-statt-chancenfalle.net 

 
 



عىل من تنطبق الالئحة؟ وماهي الشروط المطلوبة؟
 

يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل تصريح إقامة الفرصة إذا كنت:
.Duldung لديك         

         قدمت إىل ألمانيا قبل 31 تشرين األول (أكتوبر) 2017.
         لديك "Duldung" أو تصريح إقامة مؤقت, أو تصريح إقامة دون انقطاع منذ دخول البالد.

      - " Duldung light" هو شيء مهم أيًضا لألشخاص الذين ال يملكون وثائق إثبات هوية رسمي 
.(AufenthG b60§)

     - إذا غبت عن ألمانيا لمدة 3 أشهر كحد أقصى خالل هذه الفترة (عىل سبيل المثال لقضاء عطلة أو
سفر)، فال تعتبر مشكلة.

         ليس لديك إدانات جنائية، أي ليس لديك سجن أو غرامات، عىل أن تكون الغرامة ال تتجاوز 50
مرة الدخل اليومي (ويجوز حتى 90 مرة للجرائم الجنائية بموجب قانون اإلقامة أو قانون اللجوء).

         لم تقدم عن قصد وبشكل متكرر معلومات خاطئة عن هويتك أو جنسيتك.
          االلتزام بالنظام األساسي الديمقراطي الحر. 

 

كيف يمكنني تقديم طلب؟
 

         مالحظة هامة: يجب عليك تقديم الطلب إىل مكتب الهجرة المسؤول عنك.
         تقديم الطلبات ممكن اآلن وفورا.

         يجب أن يكون الطلب كتابًيا وموقًعا منك.
         يمكنك إرسال الطلب عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني أو البريد.
         يمكنك تقديم طلب للحصول عىل حق اإلقامة حتى 31 ديسمبر 2025.

 
نحن نوصي:

 
        احتفظ بتقرير الفاكس أو تأكيد تسليم البريد اإللكتروني أو تأكيد البريد المسجل.

        قد يحتاج مكتب الهجرة إىل وقت طويل لمعالجة طلبك. تقدم بطلبك بمجرد استيفاء جميع األوراق
المطلوبة.

        تحدث إىل مركز استشاري حول قانون اللجوء واإلقامة أو إىل محاميك قبل تقديم الطلب

 

هل يمكن لعائلتي أيًضا الحصول عىل "حق اإلقامة بالفرصة"؟
 

يمكن ألفراد عائلتك أيًضا الحصول عىل "Chancen - Aufenthaltsrecht"، إذا كانوا قد وصلوا ألمانيا
بعد 31 أكتوبر 2017.

       األزواج / الشركاء المنزليون واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما إذا كانوا:
 - يعيشون معك � نفس المنزل.

 - يجب استيفاء المتطلبات التالية:
Duldung، ال إدانات جنائية، ال معلومات كاذبة عن الهوية / الجنسية

 
       األطفال البالغين (فوق 18) إذا كانوا:

 - قدموا إىل ألمانيا عندما كانوا تحت سن 18 عاًما.
 - يعيشون معك � نفس المنزل.

 - يجب استيفاء المتطلبات األخرى:
Duldung، ال إدانات جنائية، ال معلومات كاذبة عن الهوية / الجنسية

 
 

      مالحظة مهمة: يجب عليك أيًضا تقديم طلب ألفراد عائلتك, 
      ويجب إرفاق هذه الطلبات مع طلبك الخاص.

 

يرجى االنتباه إىل ما يلي:

 
تطلب سلطات الهجرة أحيانًا جواز سفر للحصول عىل تصريح إقامة.

 
ال تحتاج إىل جواز سفر للحصول عىل حق اإلقامة.

 
تحصل عىل حق اإلقامة فقط إذا استوفيت جميع المتطلبات.

 
·إذا رفضت سلطات الهجرة طلبك للحصول عىل حق اإلقامة، فإنه يمكنها أيًضا استخدام جواز

السفر للتخطيط لترحيلك.
 

تحدث دائًما إىل محاميك قبل تسليم جواز سفرك إىل مكتب الهجرة.


