
البطاقة الزرقاء )اإلتحاد األورويب(مالحظات

 سهلت أملانيا للعاملة املدربة إمكانية الهجرة والعمل فيها، إذ أصبح ابتداء من

  1 أغسطس/آب 2012 بإمكان حاميل الشواهد العليا العمل بأملانيا بفضل البطاقة الزرقاء. 

هذه البطاقة موجهة لألشخاص الالمنتميني لدول اإلتحاد األورويب والذين قدموا ألملانيا من أجل 

العمل أو ملن لديه رخصة إقامة، من أجل الدراسة عىل سبيل املثال، أو من حصل عىل البطاقة 

الزرقاء من طرف إحدى دول اإلتحاد األورويب. 

رشوط

من أجل الحصول عىل البطاقة الزرقاء ينبغي استيفاء الرشوط اآلتية:

أن تكون بحوزتك شهادة يف الدراسات العليا. إذا درست يف بلد أخر غري أملانيا فينبغي أن  �

يتم االعرتاف بهذه الشهادة يف أملانيا أو أن تتم مقارنتها/مقاربتها بشهادة أملانية.

عقد عمل أو عرض عمل ذو راتب سنوي إجاميل حده األدىن يناهز )46.400 يورو:2013(. �

يف حالة عدم بلوغ هذا الراتب من لدن حاميل الشواهد العليا يف ميادين الشغل التي تعاين 

من الخصاص من قِبيل العلوم الطبيعية والرياضيات والهندسة والطب وأيضا تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلوميات، تبقى إمكانية الهجرة واردة رشط أن ال يقَل الراتب السنوي 

اإلجاميل للعامل املهاجر عن الراتب السنوي الذي يتقاضاه املوظفون األملان يف نفس الرشكة 

)36.192( يورو. وسيتم التأكد من صحة هذه املعطيات من طرف املكتب الفيدرايل للشغل 

قبل املوافقة عىل منح البطاقة الزرقاء. ويجدر بالذكر أن هذه املوافقة ال تعني األشخاص 

الذين حصلوا عىل شواهدهم بأملانيا.

شؤون اإلقامة والتجنيس

صيغة: يوليو/متوز 2013



شؤون اإلقامة والتجنيس

قوانني البطاقة الزرقاء ال يجري بها العمل يف كل من دول بريطانيا وايرلندا والدمنارك.

الجهات املختصة

إذا كانت بحوزتك رخصة إقامة أخرى بأملانيا فعليك التوجه ملصلحة األجانب املختصة  �

مبحل إقامتك من أجل تقديم طلب البطاقة الزرقاء.

إذا كنت مقيام يف بلدك األصيل فعليك أن تدفع طلب تأشرية من أجل العمل يف أملانيا  �

بإحدى التمثيليات الدبلوماسية األملانية ببلدك.

إذا كنت مواطنا من أسرتاليا أو إرسائيل أو اليابان أو كندا أو جمهورية كوريا أو نيوزيلندا  �

أو الواليات املتحدة األمريكية فيمكنك دخول أملانيا بدون تأشرية، لكن عليك يف غضون 

ثالثة أشهر أن تتقدم بطلب البطاقة الزرقاء لدى مصلحة األجانب املختصة مبحل إقامتك.

إذا كنت متلك البطاقة الزرقاء ملدة 18 أشهر من طرف دولة أخرى منتمية لإلتحاد األورويب  �

فبإمكانك أن تحصل عىل البطاقة الزرقاء كذلك يف أملانيا، رشط أن تقدم طلبا خالل مدة 

شهر من دخولك الرتاب األملاين لدى مصلحة األجانب املختصة مبحل إقامتك.

الصالحية 

تبقى البطاقة الزرقاء رخصة إقامة محدودة صالحة ألربعة أعوام إن كانت تلك هي مدة عقد 

العمل مع إمكانية متديد مدة الصالحية. إذا كانت مدة عقد العمل أقل من أربعة أعوام سيتم 

إصدار رخصة إقامة تساوي مدة عقد العمل مع إضافة ثالثة أشهر. بعد انقضاء مدة عامني 

يجب عىل حامل البطاقة الزرقاء أن يحصل عىل إذن خطي من مصلحة األجانب املختصة قبل 

أن يغري مكان عمله. 

فوائد و إيجابيات البطاقة الزرقاء

باستطاعتك كحامل البطاقة الزرقاء بأملانيا أن تحصل عىل رخصة إقامة دامئة إن اشتغلت  �

يف إطار الكفاءات العالية ملدة 33 أشهر إضافة لألداء املنتظم ملستحقات معاشات التقاعد 

وإذا كنت تتقن اللغة األملانية مبستوى B2 )راجع الفصل 2 من الصفحة 12 إىل 17 من هذا 

الكتيًب( فبإمكانك الحصول عىل إقامة دامئة بعد انقضاء 21 شهرا فقط.

إذا كانت بحوزتك البطاقة الزرقاء منذ 18 أشهر عىل األقل فبإمكانك العمل يف إطار  �

الكفاءات العالية يف أي دولة أخرى من دول اإلتحاد األورويب دون الحاجة للتأشرية وبعد 

ذلك ميكنك طلب البطاقة الزرقاء يف ذات البلد يف غضون شهر واحد وهذه الحقوق تنطبق 

عىل عائلتك أيضا.

من حق عائلتك الحصول عىل رخصة إقامة دون رشط تعلم اللغة األملانية قبل أن تلتحق  �

نح لألزواج أو الزوجات رخصة العمل فورا وبال رشوط  بك إىل مقر إقامتك بأملانيا. و متمُ

تذكر.

وإضافة لكل هذا يبقى من حق حامل البطاقة الزرقاء- و أيضا عائلته- أن يقيض مدة تصل  �

إىل 10 أشهر خارج دول اإلتحاد األورويب دون أن تفقد رخصة إقامته صالحيتها.

معلومة مهمة




