
 تعليمات طلب تمديد تصريح اإلقامة

 تخص جميع األشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة إلكترونية مؤقتة (تصريح إقامة الكتروني ).

 أسابيع) قبل نهاية التاريخ المذكور في 6-4يجب أن يتم تقديم طلب التجديد في الوقت المناسب (حوالي 
تصريح اإلقامة االلكتروني السابق  في مكتب الهجرة المسؤول (البلدية أو مكتب األجانب قي  المدينة) 

 بالشكل المناسب.

 ويعتمد مكتب الهجرة المسؤول على مكان اإلقامة:
• مكان اإلقامة في مدينة شفيبيش هال: المسؤول هو مكتب األجانب في مدينة شفيبش هال  

• مكان اإلقامة في منطقة كرايلسهايم: المسؤول هو مكتب األجانب في مدينة شفيبش هال مدينة 
كرايلسهايم 

• اإلقامة في بلدية أو مدينة أخرى تابعة  للمنطقة: مكتب الهجرة في مكتب المقاطعة شفيبيش هول (في 
 البلدية في شفيبش هال )

 

ويمكن االطالع على االستمارة وملئها على الموقع 
www.lrasha.de/buergerservice/elektronische-dienste/form أو يمكن الحصول ،

 عليها من مكتب الهجرة / مكتب المقاطعة ("طلب تجديد تصريح اإلقامة").

 

 BAMF للحاصلين على الحماية الثانوية (اإلنسانية)  - إذا لم يقم الــ –كما سيتم تمديد طلب التمديد 
 بإلغاء استمرار حالة الحماية.

 المستندات الالزمة لذلك والتي يتم كصورة  ارفاقها بالطلب، إن وجدت:

إثبات الدخل على مدى األشهر الثالثة الماضية (على سبيل المثال، بيان الراتب من صاحب  .1
العمل) أو إشعار من قسم الحسابات في الجوب سنتر أو البلدية  حول المدفوعات(المساعدات 

 االجتماعية المدفوعة) .
  إثبات التأمين الصحي (متوفر من شركة التأمين الصحي حيث أنت مؤمن) .2
 "Schulbescheinigung إذا كان لديك أطفال في سن المدرسة، شهادة المدرسة " .3
 جواز سفر وطني لبلدك. .4

 

 مالحظة بشأن وجود  جواز السفر عند إصدار تصريح اإلقامة:
 4) رقم 1 (5كقاعدة عامة، يجب على األجانب تقديم جواز سفر للحصول على تصريح إقامة (المادة 

من قانون اإلقامة )، إال أن هذا ال ينطبق على الالجئين المعترف بهم والحاملي الحماية الثانوية  وحاملي 
  إقامة).1) 3 (25 من المادة 3تصريح اإلقامة وفقا للفقرة 

 



وإذا لم يكن للشخص المعني لديه جواز سفر وطني، فإنه يجب عليه أن بالسعي للحصول على جواز 
 سفر وطني من السفارة المعنية أو أقاربه في البلد األصلي وأي وسيلة أخرى ممكنة.

ويجب إثبات هذه الجهود كل حالة بشكل فردي . وفي بعض  الحاالت الفردية، يمكن التنازل عن ذلك 
بعد فحصه من قبل دائرة مكتب األجانب المختصة. وبصرف النظر عن هذا الشرط للحصول على 

 ).]5.3.1.1تصريح تمديد اإلقامة ، يمكن إصدار تصريح اإلقامة بعد الفحص (انظر أيضا رقم جيب 

 

 اإلجراءات من التطبيق إلى اإلخطار:
• تقديم الطلب في الوقت المناسب لمكتب الهجرة في مكتب األجانب مقاطعة شفيبش هال مع المطلوب 

 أسابيع قبل انتهاء الصالحية) 4-6(
• الوثائق / الشهادات (انظر أعاله) 

 قانون اإلقامة) 5• الفحص الفردي من قبل مكتب الهجرة المختص (وفقا للفقرة 
• إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فسيحصل الشخص المعني على تمديد تصريح اإلقامة ، الذي عادة ما 

يكون عامين. 
• إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، فيجب استشارة الشخص المعني من أجل إعطاء أسباب إقامته في 

ألمانيا. وإذا تبين أن الفحص مرة أخرى يكون سلبيا وال يمكن تقديم أي استئناف آخر (معارضة المجلس 
 اإلقليمي وربما إلى المحكمة اإلدارية)، يمكن أن يؤمر بااللتزام بمغادرة البلد وبالتالي الترحيل.

 

يتم تقديم المعلومات في الموقع من قبل مكتب الهجرة المختصة، والتي تقوم على مكان اإلقامة: 
. اإلقامة في المنطقة الحضرية من شفيبيش هال: مكتب الهجرة لمدينة شفيبيش هول (إدارة مكتب 1

 شفيبيش هال) 74523، 2أجانب شفيبيش هال، غيمناسيومستراس 
 
. اإلقامة في المناطق الحضرية كريلسيم: مكتب األجانب من مدينة كرايلسهايم 2
 
. اإلقامة في بلدية أو مدينة أخرى في المنطقة: أوسالندربيهورد في مكتب المقاطعة شفيبيش هول 3

 شفيبيش هول) أو تحت الصفحة الرئيسية 74523، 1(مكتب الهجرة، منستراس 
https://www.lrasha.de/migration/ 
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