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 اإلقامة المؤقتةيسري على العاملين الحاصلين على إذن إقامة مؤقت أو وثيقة قبول 

 A61§ السند القانونّي Abs. 2 AsylG, § 32 BeschäftigungsVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf                                                                                        21.04.2018  
 
Vortrag:  Der Arbeitsmarkt mit seinen rechtlichen Rahmenbedingungen 
Referent/in:   Hr. Becker, Amtsleiter Ordnungsamt, Fr. Gehrig, Referatsleiterin Ausländeramt , 
                                Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

 حظر العمل )من الشهر األول حتى الشهر الثالث(

 Bundesagenturوالوكالة االتحادية للعمل Ausländerbehörde(ABH) موافقة مصلحة األجانب

für Arbeit (BA) عشر، لم يعد يتوافر شرط األفضلية في الحصول , على ذلك بدًءا من الشهر الخامس

 (نيواألربعالثامنوظيفة )بدًءا من الشهر الرابع حتى الشهر  على

 العمل دون قيود )بدًءا من الشهر التاسع واألربعين(       سوق إلى الدخول 
 إلزامية تبقىABH، ولكن موافقة BAال تلزم موافقة 
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 إجراء التدريب دائًماُيمكن بشكل أساسي  -

 ضرورية )في حالة إذن اإلقامة المؤقت( ABHموافقة  -

لن يتم إصدار شهادة التدريب في حالة عدم وجود وثيقة إثبات هوية أو عند نقصان  –Regierungspräsidium Karlsruheصالحية إصدار تصريح تدريب متواجدة لدى  -

 المشاركة في الحصول على هذه اإلثباتات

 

ديم عقد التدريبيلزم تق 

 

 

 به بأنه لديه حق لجوء أو ممن لهم الحق في حالة الحماية، فإنه يحصل على تصريح إقامة.ًفامعترإذا كان طالب اللجوء 

 

 

  31§ العمل وفًقا للمادة BeschäftigungsVOبه مسموح 

 

 

 

 

 Aاالتصالkreis.de-neckar-auslaenderamt@rhein 

 A06221 522 - 1478هاتف السكرتارية 

 

 

mailto:auslaenderamt@rhein-neckar-kreis.de
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 إذن اإلقامة المؤقت 
 إذن اإلقامة المؤقت

 Duldungوثيقة اإلقامة المؤقتة

بدًءا من  واقع الحال
 متى

 التصريح
ABH 

 الموافقة
BA 

شرط 
األفضلية 
للحصول 
 على وظيفة

شروط 
سوق 
 العمل

بدًءا من 
 متى

 التصريح
ABH 

 الموافقة
BA 

شرط األفضلية 
للحصول على 

 وظيفة

شروط سوق 
 العمل

 التوظيف "الطبيعي" 
 إعارة / عمالة مؤقتة( دونبدًءا من يورو واحد لكل شهر )

- ال نعم نعم شهر 3

08/2019 
-ال  نعم نعم شهر 3 نعم

08/2019 
 نعم

 التوظيف "الطبيعي"
 إعارة / عمالة مؤقتة( دونبدًءا من يورو واحد لكل شهر )

 نعم ال نعم نعم شهر 15 نعم ال نعم نعم شهر 15

 التوظيف "الطبيعي"
 اإلعارة / عمالة مؤقتة( معبدًءا من يورو واحد لكل شهر )

 ال ال ال نعم شهر 48 ال ال ال نعم شهر 48

 نعم ال ال نعم فوًرا نعم ال ال نعم شهر 3 األشخاص الحاصلون على مؤهل دراسي محلي في الوظيفة المعنية 
 األشخاص الحاصلون على مؤهل دراسي أجنبي 

 يورو إجمااًل  48,400بحد أدنى 
 نعم ال ال نعم فوًرا نعم ال ال نعم شهر 3

األشخاص الحاصلون على مؤهل دراسي أجنبي في وظيفة مطلوبة )مثل األطباء 
 والمهندسين( 

 يورو إجمااًل  37,752بحد أدنى 

 نعم ال نعم نعم شهر 3 نعم ال نعم نعم شهر 3

 نعم ال نعم نعم شهر 3 نعم ال نعم نعم شهر 3 األشخاص ممن أتموا تدريًبا وظيفًيا محلًيا في الوظيفة المعنية
به إذا كان األمر يدور حول إحدى ًفاُمعتراًل ُمعادّيًادراسًبااألشخاص ممن أتموا تدري

 إيجابي( BAالوظائف المطلوبة )
 نعم ال نعم نعم شهر 3 نعم ال نعم نعم شهر 3

 هيئة المتطوعين االتحادية
 

 نعم ال ال نعم فوًرا نعم ال ال نعم شهر 3

 التدريب الوظيفي
 

 نعم ال ال نعم فوًرا نعم ال ال نعم شهر 3

 التدريب العملي للتوجيه بشأن تولي العمل
 

 نعم ال نعم نعم فوًرا نعم ال  نعم نعم شهر 3

 ال ال ال نعم فوًرا ال ال ال نعم شهر 3 شهور( 3للتوجيه الخاص بالتدريب أو الدراسة )اختياري بحد أقصى التدريب العملي 
 Nur) ال شهر 3 التدريب العملي في إطار الدراسة أو التأهيل المدرسي

schriftlich 
mitteilen) 

 Nur) ال فوًرا ال ال ال

schriftlich 
mitteilen) 

 ال ال ال

 التدريب
 )ال تقلق إن لم يكن لديك عمل خاص( 

 ال ال ال ال فوًرا ال ال ال ال فوًرا

 

 


