
 

تطرأ على  هذه النشرة التعريفية إلى المعلومات المتوفرة لدى السفارة حتى تاريخ كتابة النشرة. السفارة غير مسؤولة عن أي تعديالت أو إضافات قدتستند جميع البيانات الواردة في 

 مضمون هذه النشرة بعد هذا التاريخ.
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  وطنيةتأشيرة إرشادات لتقديم طلب الحصول على 

 لفرد العائلة المستفيد من الحماية في ألمانيالم الشمل غايات ل

 )بموجب قرار االعتراف كالجئ أو نازح(

 (يوًما 90 طويلة تزيد عن)اإلقامة لمدة 

 

عيد اإللكتروني على نظام الموا تسجيل بياناتكم الشخصية من خاللطلب الحصول على تأشيرة من السفارة األلمانية، يجب  لتقديم

. ويجب مجاًنابأنفسكم بسهولة  تسجيل بياناتكم". بإمكانكم الجئلتسجيل البيانات لتقديم طلبات لم الشمل ، باختيار الفئة "موقع السفارة

أو األطفال، يتم تسجيل بياناتهم في خانات إضافية )في حال مرافقة الزوج/ة  دـــواح أفراد العائلة الواحدة لموعدتسجيل بيانات ويجب 

 المقابلة.  وتوقيتموعد وإخطاركم بتاريخ الفيما بعد، سيتم تحديد . بنفس التسجيل(

 قة وتمّعن. ال تتعاون السفارة مع مكاتب السياحة والخدمات، وتنصح بدراسة عروض خدماتهم بد

ُيرجى العلم بأن فترة االنتظار حتى تحديد موعد المقابلة قد تستغرق بضعة نظًرا لضغط العمل على القسم القنصلي والتأشيرات، 

ـان مسؤولة عن استالم  أشهر بعد تسجيل البيانات بشكل صحيح والحصول على الرقم المرجعي. تكون السفارة األلمانية في عمَّ

 إذا كنتم:و، فرد العائلة مقيًما في ألمانيا نطلباتكم، إذا كا

 )مقيمين في األردن )بغّض النظر عن جنسيتكم 

 مواطنين سوريين مقيمين في سوريا 

 مواطنين يمنين مقيمين في اليمن 

 

 ويتوجب إبراز إثبات السكن تزامًنا مع تقديم الطلب.

 

  العمر.من  18الـ عند إتمامللزوج/ة المقيم/ة في ألمانيا فقط ُيرجى الِعلم بإمكانية تقديم طلبات لم الشمل 

من  18المقيم في ألمانيا حتى إتمام االبن/ة الـصاحب الحق في الحضانة وألحد الوالدين ُيرجى الِعلم بإمكانية تقديم طلبات لم الشمل 

 . العمر، وكان/ت غير متزوج/ة

 

للوصول إلى ألمانيا. ومن  لعائالت األفراد المقيمين في ألمانيا والمستفيدين من الحماية( الدعم IOM) المنظمة الدولية للهجرةتقدم 

ـان بانتظار موعد لم الشمل  لين لدى السفارة األلمانية في عمَّ لالنضمام إلى فرد العائلة المستفيد من اآلن فصاعًدا، على جميع المسجَّ

ـان، والذي قامت المنظمة بافتتاحه في ضوء IOM) ، التواصل مع مكتب المنظمة الدولية للهجرةالحماية  األسرة دعم برنامج( في عمَّ

الراغبين بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة لم الشمل باإلجابة عن  مساعدةإلى  ، والذي يهدفاأللمانية الخارجية وزارة أطلقته الذي

 ميع المستندات والوثائق المطلوبة. استفساراتهم المتعلقة بكيفية تقديم الطلبات، والتأكد من استكمال ج

( قبل موعد المقابلة في السفارة األلمانية IOMوبناًء على ذلك، ُنوصي جميع أصحاب الطلبات بزيارة مكتب المنظمة الدولية للهجرة )

ـان، األمر الذي من شأنه تسريع إجراءات دراسة طلبات لم الشمل والوصول إلى ألمانيا.  في عمَّ

 :عنوان المكتب

ـان.7شارع عبدهللا بن الجبير، بناء رقم   ، تالع العلي، عمَّ

 962+791024999/  962+791024888/  962+791024777هاتف: 

  /Facebook :https://www.facebook.com/IOM.Family.Assistance.Programmeصفحة 

 

 الوثائق األجنبية: تصديق

 ُمصدقة. جميع الوثائق األردنيةيجب أن تكون 

 مصدًقا. إخراج القيد العائلي، فيجب أن يكون الوثائق السوريةأما 

 من وزارة الخارجية العراقية.  مسبًقامصدقة ، فيجب أن تكون الوثائق العراقيةأما 

 موقع السفارة األلمانية المعنية في بلد اصدار الشهادة أو الوثيقة.لمزيد من المعلومات عن تصديق الوثائق األجنبية، يرجى تصفح 

اإلنجليزية، أنتم بحاجة إلى أن يرافقكم مترجم مؤهل إلى موعد ، أوحدث باللغة األلمانية، أوالعربيةعلى التفي حالة عدم قدرتكم 

 المقابلة.

https://www.facebook.com/IOM.Family.Assistance.Programme/
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نيا فيما يتعلق بمتابعة المعاملة، فقط بموجب وكالة رسمية يتم يمكن تفويض طرف ثالث لينوب عنكم أو عن فرد العائلة المقيم في ألما

 تقديمها عند الحاجة.

 

 إلى موعد المقابلة. على تأشيرة شخصًيا الراغبين بالحصول جميعيجب حضور 

 

 المستندات واألوراق المطلوبة:

 جواز السفر )أصل + نسخة( .1

 على أن يكون:

  سنوات من عمره فما فوق. 10الـمن قَِبل صاحب الجواز، إذا أتم موقًعا 

  سنوات 10عمر الجواز أقل من 

  على األقلأشهر  6ساري المفعول لمدة 

  فيه صفحتين فارغتين على األقل 

 غير تالف 

 .أيام عمل، بعد تقديم الطلبات 10 – 7لمدة يبقى الجواز بُعهدة السفارة 

 (2وطنية )عدد نموذج طلب تأشيرة  .2

 أللمانية أو اإلنجليزية، وتوقيعها.باللغة ا بشكل كامليجب تعبئة الطلبات 

 

 اإلقرار األمني وبيان الموافقة على التواصل باإليميل .3

يجب على كل صاحب طلب التوقيع على اإلقرار األمني وتعبئة بيان الموافقة على التواصل باإليميل، والتي تجدونها على موقع 

 "تأشيرة إلقامة طويلة"، خانة "النماذج والطلبات". السفارة تحت فئة

 

 الصورة الشخصية .4

أشهر(، وبخلفية بيضاء، وفق  6أن تكون حديثة )لم يمِض عليها أكثر من على لكل صاحب طلب تقديم صورتين شخصيتين يجب 

 شروط السفارة الموّضحة على موقعها.

 

 الرسوم .5

تدفع بالدينار األردني، حسب سنة ) 18للفئة العمرية تحت يورو  37.50ما فوق، وسنة ف 18للفئة العمرية من  يورو 75.00بقيمة 

 (.أسعار صرف العمالت المعتمدة في السفارة في حينه

 

 إخراج القيد العائلي )أصل + نسختين(  .6

أن يوضح إخراج القيد العائلي جميع أفراد العائلة الواحدة )مع ذكر األفراد غير المتقدمين بطلبات لم الشمل أيًضا(، على أن  يجب

 يكون األصل مترجًما إلى اللغة األلمانية.

 

 )أصل + نسختين( الزواج /بيانوشهادة /صكعقد .7

اللغة األلمانية. في حالة الزواج بموجب وكالة، فيجب أيًضا تقديم  الزواج مع ترجمتها إلى ة/بيانالزواج وشهاد /صكيجب تقديم عقد

في حالة كان أحد األبناء المرافقين أو فرد العائلة المقيم في ألمانيا متزوًجا، يجب إرفاق عقد/صك  الوكالة األصلية مترجمة.

 وشهادة/بيان الزواج الخاصة به، وترجمتها إلى اللغة األلمانية.

 

 )أصل + نسختين(شهادة الميالد  .8

يجب تقديم شهادة ميالد لكل صاحب طلب إضافة إلى شهادة ميالد فرد العائلة المقيم في ألمانيا، على أن تكون جميعها مترجمة إلى 

 اللغة األلمانية. 

 

 إخراج قيد فردي/مدني )أصل + نسختين( .9

 مترجًما إلى اللغة األلمانية.، على أن يكون 13يجب تقديم إخراج قيد فردي / مدني لكل شخص أتّم عامه الـ
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 )أصل + نسختين( أو الوفاةفي حاالت الطالق  .10

 عند طالق الزوجين أو وفاة أحدهما، يجب تقديم شهادة الطالق أو الوفاة، وترجمتها إلى اللغة األلمانية.

الفردية مترجًما إلى  الحضانة، وتقديمهم طلبات لم شمل، يجب إرفاق قرار بحضانة أحد الوالدين بعد الطالق في حالة وجود أطفال

(، يجب الحصول على إقرار من الطرف الثاني بعدم مثال وعند تعذر تقديم قرار الحضانة )إذا كانت ما تزال مشتركة. اللغة األلمانية

إلى اللغة  على أن يكون مصدقاَ من كاتب العدل ومترجًماالممانعة بسفر األبناء برفقة الطرف األول إلى ألمانيا وإقامتهم هناك، 

فقط تقديم طلبات لم شمل ألحد األبناء المقيمين في ألمانيا، الفردية بعد حدوث الطالق، بإمكان صاحب الحق في الحضانة األلمانية. 

 وذلك بإرفاق قرار الحضانة مترجًما إلى اللغة األلمانية مع الطلب. 

 

 إثبات الكفاءة اللغوية .11

من الحماية في ألمانيا، إذا كان حاصال على  /ةعند تقديم طلبات لم الشمل إلى الزوج/ة المستفيديشترط إرفاق إثبات الكفاءة اللغوية ال 

من قانون  Abs. 3 AufenthG 26§ ، أوAbs. 2 AufenthG 25§ ، أوAbs. 1 AufenthG 25§تصريح إقامة بموجب المادة 

 نيا.قيام الزوجية قبل انتقال الزوج/ة للعيش في ألما واإلقامة األلماني، 

( على A1في حالة قيام الزوجية بعد انتقال الزوج/ة للعيش في ألمانيا، يجب حينها تقديم شهادة الكفاءة اللغوية للمستوى األول )أما 

. ولكم حرية اختيار المعهد أو للغات المقاييس والمعايير األوروبية العامةاألقل، كإثبات على اإللمام بمهارات اللغة األلمانية حسب 

المركز لتعلم اللغة، بشرط أن تكون الشهادة معترف بها وصادرة عن معهد مصرح له باصدار شهادات الكفاءة اللغوية. في األردن،  

ة من بلدان (. أما فيما يخص شهادات اللغة الصادرÖSDيتم االعتراف حالًيا بشهادات معهد غوته، ودبلوم اللغة األلمانية النمساوي )

 أخرى، يرجى التأكد من صحتها باالستفسار من السفارة األلمانية في البلد المعني.

 واإلعفاءات: تاالستثناءا

 إذا كانت مهاراتكم اللغوية وقت تقديم الطلب ممتازة . 

  الحالة. أما حاالت األّمية عدم القدرة على تعلم مهارات اللغة األلمانية بسبب إعاقة جسدية أو عقلية، بشرط تقديم تقرير طبي عن

 أو ِكبـَر السن ال تندرج تحت مسمى إعاقة.

 

 األوراق الخاصة بفرد العائلة المقيم في ألمانيا )نسختين( .12

 يجب تقديم نسخ واضحة ومقروءة عن:

 .صفحة الجواز الموضح عليها بيانات حامل الجواز ومدة الصالحية 

  الوجهين( قامةاإلتصريح(. 

  والالجئين للهجرة االتحادي المكتبقرار االعتراف باللجوء واالستفادة من الحماية )كامالً( الصادر عن (BAMF) 

 الطلب صالحية إشعار 

 إثبات سكن حديث. 

 

 بالنسبة لإلخوة السوريين، يجب إرفاق المستندات التالية، إضافة إلى ما ُذكر أعاله:

 ()أصل + نسختينلمانية ألالهوية السورية، مع ترجمتها إلى اللغة ا

 دفتر العائلة، مع ترجمته إلى اللغة األلمانية )أصل + نسختين(

 أشهر( )أصل + نسختين( 3إثبات التطعيم ضد شلل األطفال )في حالة اإلقامة في األردن لمدة تقل عن 

 

 بالنسبة لإلخوة العراقيين، يجب إرفاق المستندات التالية، إضافة إلى ما ُذكر أعاله:

 )أصل + نسختين(لمانية الهوية العراقية، مع ترجمتها إلى اللغة األ

 (نسختين)أصل + ترجمتها إلى اللغة األلمانية  شهادة الجنسية، مع

 تكتفي السفارة بتصديق وزارة الخارجية العراقية على المستندات، دون الحاجة إلى تصديقها من السفارة األلمانية.

 ندات العراقية المطلوبة، يرجى زيارة موقع السفارة األلمانية في العراق. لمزيد من المعلومات عن المست
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 رجى الِعلم:يُ 

أيام  10 – 7بعد انتهاء السفارة األلمانية من تدقيق المستندات األصلية. تستغرق فترة التدقيق  يمكنكم استرجاع الجواز وبطاقة الهوية

 األصلية حتى إتمام إجراءات دراسة الطلب.عمل. في حين تحتفظ السفارة ببقية المستندات 

ألوراق المطلوبة في الموعد تقديم جميع ااسة طلبكم بسهولة وُيْسر، يستحسن ترتيب الطلب حسب نشرة اإلرشادات هذه، ولضمان در

 ب. المحدد، و تعبئة الطلب بوضوح بالحروف الالتينية )اإلنجليزية(، وإرفاق نسخ مقروءة عن المستندات كما هو مطلو

مع  للسفارة الحق بطلب أية أوراق إضافية عند الحاجة، أو دعوتكم للحضور مجدًدا إلى السفارة لإلجابة عن بعض االستفسارات.

األخذ بعين االعتبار، أن تقديم أوراق غير كاملة أو بيانات غير صحيحة قد يعّرض الطلب للرفض أو إطالة مدة اإلجراءات 

ـان ال يشمل مكان إقامتكم، إذا كان نطاق صالحي والدراسة. ، وعليكم التوّجه إلى لن يتم استالم طلبكمات السفارة األلمانية في عمَّ

 السفارة األلمانية المعنية في بلد إقامتكم.

غير مسؤولة عن أي تعديالت أو إضافات قد تطرأ على تستند جميع البيانات الواردة في هذه النشرة التعريفية إلى المعلومات المتوفرة لدى السفارة حتى تاريخ كتابة النشرة. السفارة 

 مضمون هذه النشرة بعد هذا التاريخ.
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 :في ألمانيا لفرد العائلة المستفيد من الحمايةوطنية لغايات لم الشمل تدقيق جاهزية طلب تأشيرة قائمة 

  + (نسختينجواز السفر )أصل 

  ( 2وطنية )عدد نموذج طلب تأشيرة 

 اإلقرار األمني وبيان الموافقة على التواصل باإليميل 

  2عدد صورة شخصية 

 الرسوم 

 )إخراج القيد العائلي )أصل + نسختين 

 )عقد وشهادة الزواج )أصل + نسختين 

 )شهادة الميالد )أصل + نسختين 

 )إخراج قيد فردي / مدني )أصل + نسختين 

 أصل + نسختين(السفر ممانعة أو إقرار بعدم  ، وقرار الحضانةأو الوفاة شهادة الطالق( 

 )إثبات الكفاءة اللغوية )أصل + نسختين 

  األوراق الخاصة بفرد العائلة المقيم في ألمانيا 

 كر أعاله:إلى ما ذُ  ب إرفاق المستندات التالية، إضافلإلخوة السوريين، يج 

 اللغة األلمانية )أصل + نسختين(ترجمتها إلى  الهوية السورية، مع

 دفتر العائلة، مع ترجمته إلى اللغة األلمانية )أصل + نسختين(

 أشهر( )أصل + نسختين( 3إثبات التطعيم ضد شلل األطفال )في حالة اإلقامة في األردن لمدة تقل عن 

 

 العراقيين، يجب إرفاق المستندات التالية، إضافة إلى ما ُذكر أعاله: لإلخوة 

 (نسختين)أصل + ترجمتها إلى اللغة األلمانية  الهوية العراقية، مع

 (نسختين)أصل + ترجمتها إلى اللغة األلمانية  شهادة الجنسية، مع


