
 إرشادات التجنيس

 

 أنتم ترغبون في الحصول على الجنسية األلمانية. تجدون هنا بعض المعلومات المتعلقة بالتجنيس:

 

 الشروط:

 

 تصريح اإلقامة المطلوب -

، 20، 17، 16تصريح إقامة دائمة أو تصريح إقامة آلخرين ألسباب غير المذكورة في المواد القانونية 

من قانون اإلقامة، أو حق اإلقامة لمواطني دول  5حتى  3الفقرات  25و 24أ، 23، 1الفقرة  23، 22

 االتحاد األوروبي وسويسرا

 

 القدرة على اإلعالة -

مبدئياً اإلعالة يجب أن تكون متوفرة دون الحاجة لالستفادة من المساعدات االجتماعية حسب كتاب 

 قانون الشؤون االجتماعية الثاني والثاني عشر.

 

 اإلقامة المطلوبة فترات أو ُمدد -

ثمان سنوات من اإلقامة المنتظمة على األقل )في حاالت اندماج خاصة: ست سنوات(، لتجنيس األزواج 

واألطفال القاصرين تسري مدد زمنية أقصر، وكذلك لتجنيس األزواج األجانب من األلمان. حملة 

 اينة أدقتصاريح وقف التسفير أو اإلقامة لغرض دراسة طلبات اللجوء بحاجة لمع

 

 المعرفة اللغوية -

 معرفة كافية باللغة األلمانية والتي تعادل المستوى األدنى ب أ حسب إطار المرجعية األوروبية المشترك

 

 المعرفة األساسية بالمواطنة -

في حال عدم توفر شهادة مدرسية أو تخرج من مدرسة مهنية ألمانية أو شهادة تخرج في تخصصات 

 االجتماع، السياسة أو الشؤون اإلدارية، فمن الضروري تقديم امتحان الجنسيةالحقوق، المجتمع وعلم 

 

 مبدئياً يجب التنازل عن الجنسية الحالية -

االستثناءات ممكنة، على سبيل المثال لمواطني الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وسويسرا أو 

 للحاصلين على حق اللجوء

 

 بدون سوابق جنائية -

 

 ام الديمقراطي الحر كما ينص عليه دستورنااالعتراف بالنظ -

 

 اال تكون هناك مؤشرات ألعمال متطرفة أو إرهابية -

 

 الوثائق المطلوبة -

 جواز سفر ساري المفعول

 والمطلوبة األخرى، تختلف من حالة إلى أخرى.الوثائق المحددة 

 إن تعداد أو ذكر هذه الوثائق المطلوبة هنا أمر غير ممكن.

 استشارية شخصية أمر ضروري.مقابلة  محادثة أو

 

 االستمارات -

 نماذج الطلب تحصلون عليها بعد مقابلة استشارية شخصية.

 الرسوم -

 يورو، 51يورو للشخص، األطفال القاصرين  255التجنيس: 

 يورو 25امتحان الجنسية: 

 يورو 255الموافقة على االحتفاظ: 

 يورو 10الوثيقة السلبية: 

 



 األحكام القانونية -

التنازل عن الجنسية السابقة أو الحالية يقتضي دفع رسوم ومصاريف إضافية/ للتنازل رسوم الوثائق 

 والتصديقات. بهذا الخصوص عليكم االستفسار عنها من سفارة بلدكم.

 األساس القانوني -

 قانون الجنسية

 

 المعدل الزمني لدراسة المعاملة -

. بعد ذلك تتبع قضية أشهرس تستغرق على األقل ثالثة المدة الزمنية لحين اتخاذ قرار حول طلب التجني

 التنازل عن الجنسية الحالية من بلدكم.

 

 

 


