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 طلب للحصول على تأشيرة وطنيةتقديم إرشادات 

 لمانياألى ا / للعودة إللدخول مجدد  

 

كما  ستفساركيرجى االطالع على المعلومات المدرجة أدناه إن كانت تنطبق عليك وترد على اقبل التواصل معنا، 

 :الحاالت التاليةفي  هو موّضح

نقل تصريح  في السفارة إقامتي الدائمة. هل يمكننيفي جواز سفري المنتهية صالحيته يوجد تصريح  .1

 ، أم انني أحتاج إلى تأشيرة لجواز السفر الجديد؟الجديد الجواز اإلقامة على

 

ل ألمانيا نه يمكنك عادة دخوإرر بسبب إلغاء جواز السفر القديم، فألمانيا لم يتضفي طالما أن تصريح اإلقامة 

يضا إذا كان لديك تصريح إقامة أ . األمر نفسه ينطبقمعًا قديم والجديدلا ال الجوازينك بوجوددون أي مشاكل 

لمانيا. ألى إا ، ليس من الضروري إصدار تأشيرة للدخول مجددً طاقة بالستيكية(. في هذه الحاالتإلكتروني )ب

كامل جواز السفر ، أُطلب من مكتب الجوازات المختص تسليم ك بطلب للحصول على جواز سفر جديدعند تقدم

لى أن تصريح اإلقامة سيصبح الغيا، إذا تمت إزالة صفحات جواز السفر ه إلغاؤه. يرجى االنتباإالقديم الذي تم 

جانب ، يرجى االتصال بمكتب األوالدخول مجددًا إلى ألمانيا العودة وبمجردز السفر القديم. ذات الصلة من جوا

 .ر تصريح إقامة جديدبطلب إصدا لديهمالمحلي المختص والتقدم 

 

 ؟ اامتي. ما الذي يجب علي فعله حينهُسرق جواز سفري مع تصريح إق لقد .2

 

لمانيا. لتقديم ألى ل إلك يمكن تقديم طلب معاودة الدخوعليك التقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد. بعد ذ ،بداية

 .(العامالفئة: لم الشمل العائلي واختيار موعد عبر اإلنترنت على موقع السفارة )ل تسجيل بياناتكالطلب يرجى 

 .بالبريد اإللكتروني إلى السفارةالمرجعي ك رسل رقمأ التسجيل،وبعد االنتهاء من 

 - مرذا لزم األإ - إلصدار التأشيرة، يوصى ةضروري الذي تتبع لهجانب المحلي نظًرا ألن موافقة مكتب األ

الُمسبقة صدار ما يسمى بالموافقة إل، ي السفارةطلب التأشيرة فبالتواصل مع المكتب قبل تقديم 

(Vorabzustimmung).  ًوهذا يتوقف على الُمسبقةموافقة اللزمة بإصدار جانب غير مُ ن دوائر األأا بعلم ،

 .تقدير هذه الدوائر

 

 انتهت صالحية تصريح إقامتي. ما الذي يجب علّي فعله حينها ؟ .3

 

موعد عبر اإلنترنت ل تسجيل بياناتكلمانيا، يرجى ألى / العودة إ امجددً لتقديم طلب للحصول على تأشيرة للدخول 

بالبريد اإللكتروني ك المرجعي رسل رقمأ التسجيل،وبعد االنتهاء من (، العامالفئة: لم الشمل العائلي واختيار )

 .إلى السفارة

 - مرذا لزم األإ - إلصدار التأشيرة، يوصى ةضروري الذي تتبع لهجانب المحلي نظًرا ألن موافقة مكتب األ

الُمسبقة صدار ما يسمى بالموافقة إل، طلب التأشيرة في السفارةبالتواصل مع المكتب قبل تقديم 

(Vorabzustimmung).  ًوهذا يتوقف على الُمسبقةموافقة اللزمة بإصدار جانب غير مُ ن دوائر األأا بعلم ،

 .تقدير هذه الدوائر

 



 09.2022إصدار: 

 ن؟اآلالذي يتوجب علّي فعله  اإللكتروني في ألمانيا. مايح إقامتي لقد نسيت تصر .4

 

ما شابه. إذا لم  مكان إرسال تصريح اإلقامة إليك عن طريق البريد السريع أواإلإذا كان بيرجى التحقق أوالً 

 .3 النقطةنفس اإلجراء كما في عليك ، فينطبق يكن ذلك ممكنًا

 

 على التأشيرة؟ يما هي المدة التي يستغرقها حصول .5

 

تم تقديم الموافقة في حال  ،أيام عمل 10-7 تستغرق إجراءات معاملة تأشيرة العودة إلى ألمانيا حواليعادةً ما 

مدة أطول. يمكنك ترك جواز سفرك في السفارة وفي بعض األحيان قد تستغرق ، من دائرة األجانبالمسبقة 

 .عند تقديم الطلب

انتظار رد دائرة األجانب. لذلك ال يمكن إعطاء معلومات محددة  ب على السفارةيتوج، مسبقةالموافقة البدون 

 .حول مدة هذا اإلجراء

 

عن حال ورودها اإلجابة عليها مرة أخرى  لن يتم اإلرشاداتفي هذه  حةاالستفسارات الموض  أن  متفه   نرجو

 .دون الرد عليها هاسيتم حذف، وطريق البريد اإللكتروني

 

 :على النحو التاليتقديم المستندات مرة أخرى؟ يرجى  / للعودة إلى ألمانيا تأشيرة لدخولكهل تحتاج إلى 

  ّعلى األقل نويحتوي على صفحتين فارغتيمن حامله ع جواز سفر ساري المفعول وموق 

 نسختين من صفحة بيانات جواز السفر 

 يمكن الحصول عليه عبر موقع اإلنترنت ن يوموقعأين معب طلب تأشيرة وطنيةين نموذج(

national.diplo.de-https://videx) 

  راجع نموذج مواصفات الصور الشخصية وفق شروط السفارة( 2صور شخصية بيومترية حديثة عدد( 

 منتهي الصالحية / المفقود / عن جواز السفر القديم ن عن تصريح إقامتكينسخت 

 إثبات إقامتك في ألمانيا 

 (/ الخروج لمانيا )ختم الدخولة أردن / مغادرألثبات دخول اإ 

 فقدان من الشرطة األردنية )في حالة الضياع / السرقة( بالغ، إذا لزم األمر 

 المعنيةانب من دائرة األج إذا لزم األمر، موافقة مسبقة 

 إثباتات إضافيةا لزم األمرإذ ، 

 

 .اللغة األلمانية إلى اللغة األلمانيةالصادرة بغير يجب ترجمة جميع المستندات 

 

 .تدفع نقد ا بالدينار األردنييورو،  75 تقديم الطلب رسوم تبلغ

 

 جراءات التأشيرة.إحق طلب مستندات إضافية خالل فترة بتحتفظ السفارة لنفسها 

 

. خالل هذه الفترة، لن يتم الرد على أية اأسبوع   12شيرات يحتاج في العادة أالفئة من التإنجاز معاملة هذه 

 ية استفسارات واردة بهذا الخصوص دون الرد عليها.أالمعاملة، وسيتم حذف وضع استفسارات حول 

 

 

https://videx-national.diplo.de/

