إصدار09.2022 :

إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة وطنية
ل ّم الشمل العائلي مع الزوج /ــة المقيم/ــة في ألمانيا
إذا كنت ترغب /ـين في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ل ّم شمل األسرة مع زوجك  /زوجتك المقيم/ــة في ألمانيا ،فيرجى تقديم المستندات التالية
إلى السفارة:





جواز سفر ساري المفعول وموقّع من حامله يحتوي على صفحتين فارغتين على األقل
نسختين عن صفحة بيانات جواز السفر
نموذجين طلب التأشيرة الوطنية معبأين وموقعين (يمكن الحصول عليه عبر موقع اإلنترنت )https://videx-national.diplo.de
صور شخصية بيومترية حديثة عدد ( 2راجع نموذج مواصفات الصور الشخصية وفق شروط السفارة)

يرجى تقديم المستندات الشخصية األصل التالية مع نسختين عنهم:








القيد العائلي (مصدق من السفارة بعد التصديقات الالزمة)
عقد الزواج وشهادة الزواج (مصدقة من السفارة بعد التصديقات الالزمة)
إذا لزم األمر ،وكالة خاصة بالزواج
شهادة والدة (مصدقة من السفارة بعد التصديقات الالزمة)
القيد الفردي (مصدق من السفارة بعد التصديقات الالزمة)
إن اقتضى األمر :شهادة الطالق /شهادة الوفاة لزوج سابق (مصدقة من السفارة بعد التصديقات الالزمة)
إثبات إجادة اللغة األلمانية األساسية (المستوى  A1من اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات .ويجب أن تكون شهادة اللغة معترف
بها .ويتم االعتراف بالشهادات التالية :معهد غوته  ،telc GmbH, ÖSD, Goethe Institutو .TestDaFال يلزم تقديم شهادة اللغة
األلمانية إذا كان الشخص المرجعي المقيم في ألمانيا يحمل البطاقة الزرقاء لالتحاد األوروبي .Blaue Karte EU

و تقديم نسختين من المستندات التالية المتعلقة بالشخص المرجعي المقيم في ألمانيا:







صفحة بيانات جواز السفر ساري المفعول
إذا لزم األمر :بطاقة تصريح اإلقامة أو تصريح اإلقامة اإللكتروني
إثبات حديث بتسجيل مكان السكن
شهادة الوالدة (وإذا لزم األمر :مصدقة من السفارة بعد التصديقات الالزمة)
إثبات بمالءمة السكن (مثل عقد اإليجار)
إثبات القدرة على تأمين مصاريف العيش (مثل إثبات الدخل ،شهادات الراتب)

إذا لم تكن أردني الجنسية ،فان السفارة تحتاج إلى:


إثبات اإلقامة في األردن (مثل تصريح اإلقامة)

من المواطنين السوريين يُطلب أيضًا:


الهوية الشخصية ودفتر العائلة األصل ،باإلضافة إلى نسختين وترجمة إلى اللغة األلمانية

من المواطنين العراقيين يُطلب أيضًا:


الهوية الشخصية وشهادة الجنسية األصل ،باإلضافة إلى نسختين وترجمة إلى اللغة األلمانية

تبلغ رسوم تقديم الطلب  75يورو ،تدفع نقدًا بالدينار األردني.
تحتفظ السفارة لنفسها بحق طلب مستندات إضافية خالل فترة إجراءات التأشيرة.
عا ،بد ًءا من اكتمال الطلب .خالل هذه الفترة ،لن يتم الرد على أية استفسارات
إنجاز معاملة هذه الفئة من التأشيرات يحتاج في العادة  12أسبو ً
حول وضع المعاملة ،وسيتم حذف أية استفسارات واردة بهذا الخصوص دون الرد عليها.

