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   ارشادات بشأن التأشيرة المحلية
 3/2023اصدار 

 تأشيرة ألغراض لم الشمل 

 طفال القصرالى األ

 مدة اإلقامة أكثر من ثالثة شهور 
 متمتعين بالحماية المؤقتة(الى العلى لم الشمل  ال ينطبق)

 ارشادات أساسية

 

للوقوف على المستندات المطلوبة من أجل اعداد طلب برجاء قراءة ورقة االرشادات التالية بعناية  .1

 التأشيرة والمستندات الخاصة بكم بعناية.

بنفس الترتيب التالي. مع وضع عالمة في ورقة االرشادات على كل مستند  ترتيب المستنداتيرجى  .2

  يتم ارفاقه.

محل شخاص الذين لهم ألالسفارة األلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات التأشيرة الخاصة با .3

 وكذلك عن األشخاص المقيمين في سوريا واليمن وليبيا. مصر)سكن( فى  إقامة معتاد

بعد  إصدار التأشيرة المطلوبة إالسفارة لتستطيع اال  من عدة أسابيع إلى شهور.تستغرق مدة معالجة طلب التأشيرة  .4

ن للسفارة التأثير على مدة النظر في وال يمك. زمعفي مكان إقامتك الممصلحة شئون األجانب على موافقة الحصول 

قرار مصلحة شئون األجانب المختصة. يتم التواصل مع مقدم الطلب مباشرة بعد االنتهاء من معالجة على أو الطلبات 

 . الطلب

  VIDEXوذج طلب التأشيرة يرجى استخدام تطبيقملن .5

  الرابطبرجاء حجز موعد تقديم طلب التأشيرة لدى السفارة األلمانية بالقاهرة مباشرة من خالل  .6

ال  .()صورةأو اإلنجليزية لها إلى اللغة األلمانية  ترجمةكافة المستندات مع تقديم  أصليتعين تقديم  .7

 يتعين ترجمة المستندات الصادرة باللغة االنجليزية.

 إجراءات عن معلوماتمترجمة ومصدقة وموثقة. تجدون  السورية أو المصرية العامة الوثائق جميعتقديم  يجب

 الرابطعلى  (في بيروت األلمانية السفارة بها تقوم التي) السورية الوثائقتوثيق 

مستندات كاملة فقط! إذا كنت تصر على قبول الطلب ناقصا فقد يؤدي ذلك إلى الرفض كاملة اليمكن قبول الطلبات  .8

 علىحقها في أن تعلق موافقتها على منح التأشيرة في بعض الحاالت ب السفارة تحتفظ بسبب المستندات الناقصة.

 .(إلخ ، الطالق شهادة ، األلمانية A1 شهادة مثل) المستندات من المزيد تقديم

  www.kairo.diplo.de ترنت بشكل دوري على الرابط متابعة صفحة السفارة على اإلنيرجى  .9

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=kair&realmId=702&categoryId=2893
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=kair&realmId=702&categoryId=2893
https://beirut.diplo.de/lb-ar/service/beglaubigungen-legalisationen/-/2102708
https://beirut.diplo.de/lb-ar/service/beglaubigungen-legalisationen/-/2102708
http://www.kairo.diplo.de/
http://www.kairo.diplo.de/


 المستندات األساسية المطلوبة

 جواز السفر .1

  عن عشر سنوات ويحتوي على صفحتين فارغتين على األقل وغير تالف تاريخ إصدارهجواز السفر ال يزيد. 

 نتهاء صالحية التأشيرة المطلوبة.لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد ا صالحيةجواز السفر ساري ال  

  قبل تقديم الطلب صاحبهتم التوقيع على جواز السفر من قبل. 

  جواز السفرالشخصية في صورة الز السفر بوضوح من جوا صاحبيمكن تحديد. 

  والتأشيرات في جوازات السفر السورية(  4)وكذلك الصفحة تم عمل نسخ من صفحة البيانات والصفحة الثالثة

 السابقة.

 التأشيرات الموجودة في جوازات السفر القديمة تم عمل نسخ من آخر. 

 نموذج طلب التأشيرة والتعريف القانوني .2

 استمارة  نموذج  VIDEX Antrag مكتمل بالكامل وموقع شخصيًا وورقه التعريف القانوني المرتبط به 

hrungdazugehörige Bele وكذلك اقرار بيانات المراسلة Erreichbarkeit 

 صورة( 2صوره شخصية حديثة مستوفاه المعايير ) .3

برجاء عدم لصق هذه  -صورة شخصية على نموذج طلب التأشيرة وصورة شخصية أخري لعمل مسح ضوئي )سكان( لها 

 www.biometrisches- هنامزيد من المعلومات بشأن الصورة الشخصية البيومترية تجدونها  -الصورة

passbild.net 

 أشهر ستة أكثر من يرجع تاريخ الصورة إلى ال 

 خلفيه الصورة بيضاء. 

 لم يتم تعديل الصورة رقميا. 

 

 

 يتم تقديم أصول المستندات! سيتم إرجاع األصول إليك بعد الفحص.  .1

 باإلضافة إىل ذلك مطلوب نسخة من المستندات .2

 ومصورة عىل وجه واحد فقط من الورقة ويجب عدم تدبيسها او لصقها  A4وهذه النسخة من المستندات يجب أن يكون حجمها 

!sein geheftet oder klebtge/  nicht geklammert, darf einseitig kopiert seinDie Kopie muss  

 

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/-/2517582
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http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/


لتأمين الصحي( .4  مستند يفيد توافر حماية تأمينية كافية )وثيقة ا

  شنجنالتأمين صالح لجميع دول. 

  يورو ٣٠,٠٠٠الحد األدنى للتغطية هو. 

 .ال توجد قيود أو استبعاد للعالج 

 أشهر(. 6 االحيان أشهر )في بعض 3يجب ان يكون ساريا من بداية صالحية التأشيرة ولمدة عادة التأمين الصحي للسفر 

اال عند االتصال بك لتسليم جواز سفرك إلصدار التأشيرة وسيتم ابالغك حينها عن  للسفرال يتم تقديم التأمين الصحي  :مالحظة

 . (أشهر 6 أو 3) الالزمةالتأمين  صالحية فترة

ل  :سفراثبات الغرض من ا

 إذا كان الوالدان متزوجان( وثيقة زواج موثقة( 

والتي تحتوي في صفحتها األولى على  : يتعين تقديم وثيقة الزواج األصلية المفصلة)بالنسبة لوثيقة الزواج المصرية

 (الصور الشخصية للزوج والزوجة

 كليهما على األم موافقةاقرار و الحضانة قراروإ األبوةعند الضرورة اعتراف : غير متزوجين كان الوالدان إذا

  من القيد العائلي )ال يرجع تاريخ اصداره الى أكثر من ثالثة أشهر( موثقمستخرج رسمي حديث 

 في المانيا تقدم شهادة الميالد  مولودة /مولوداالبن/ االبنة يالد االبن/ االبنة المقيم في المانيا، أما اذا كان شهادة م

 األلمانية 

  في المانيا )ال يرجع تاريخ اصدارها إلى ما يزيد عن ثالثة أشهر(االبن/ االبنة شهادة اثبات محل إقامة 

 يحمل الجنسية األلمانية:ال الطفل الذي بالنسبة لطلب االنضمام إلى 

 بالفعل في المانيامقيم ملحوظة: يسمح بلم الشمل فقط في حالة لم يكن أحد الطرفين الذين لهم حق الحضانة )االب أو األم( 

  المقيم/ المقيمة في المانيا )باستثناء الصفحات الخالية( االبن/ االبنه سفر صورة ضوئية من جواز 

  في المانيا بنه المقيمةاال /االبنصورة من تصريح/ كارت اقامة 

 :الجنسية األلمانية /األلمانيبن/ االبنه بالنسبة لطلب االنضمام إلى اال

 مقيم/ المقيمة في المانيا )باستثناء الصفحات الخالية( لماني/ االلمانية الصورة ضوئية من جواز سفر االبن/ االبنه اال 

 :بهم المعترف الالجئين ألحد الشمل لم حالةفي 

 والالجئين للهجرة االتحادي المكتباللجوء من  قرار (BAMF )الالجئبن/ االبنه اال بوضع االعتراف بشأن/ 

  ألمانيافي الالجئة المقيم/ المقيمة 



رجى مراجعة ورقة االرشادات المنفصلة الخاصة خص الحاصل على الحماية المؤقتة يملحوظة: بالنسبة لالنضمام للش

 الحاصل على حق الحماية المؤقتة. للشخص األسرة معبإرشادات لم شمل 

رسوم التأشيرة:  

ة  ي حالة  75تبلغ رسوم التأشير
ى

ي حالة الرفض أو ف
ى

دادها ف يورو ويتم سدادها بالعملة المحلية وال يتم اسير

 سحب الطلب! 

ة ي بدون رسوم للتأشير
 ملحوظة: لم الشمل اىل طفل المانى

 تنبيه!

ال تضيع الوقت والمال على معلومات خاطئة! يمكن العثور على جميع المعلومات حول التأشيرة بالدخول 

  www.kair.diplo.deعلى موقعنا على اإلنترنت 

إذا لم تتمكن من العثور على معلومات حول أسئلتك هناك، يرجى الكتابة إلينا عبر نموذج االتصال الخاص 

بنا. األطراف االخرى مثل وكاالت السفر ومكاتب الطباعة ومكاتب االستشارة وما إلى ذلك أو صفحات  

وتخسر المال.  -يتأخر طلبك  الويب األخرى التي تقدم معلومات خاطئة. إذا كنت تثق في تلك المعلومات فقد

 خاصة إذا طلب شخص ما المال مقابل تلك المعلومات حول التأشيرات فيجب عدم الوثوق به. 

 كافة المستندات واإلرشادات ونماذج الطلبات التي تصدرها السفارة مجانية. 

 أنا على علم باالرشادات التالي بيانها وتمت احاطتي بها

 يؤدي وقد الطلب، رفض حتما إلى خاطئة ببيانات اإلدالء أو مزورة مستنداتأوراق أو  تقديم يؤدي 

 الشنجن. منطقة دول من أخرى دول دخول منعكم من إلى يؤدي قد كما ألمانيا دخول من منعكم إلى

 الطلب. رفض إلى مستوفاة غير مستندات تقديم يؤدي قد 

  ي قرأت ورقة االرشادات وفهمت ما
  جاء فيها. بموجب توقيعي أقر بأننى

   . ي
ونى يد االلكير   أوافق بموجب توقيعي هذا أن تقوم السفارة بالتواصل معي من خالل الير

 

 المكان والتاريخ وتوقيع مقدم الطلب: 


