
 

 

 

 

 

 

 

 بهدف لم شمل العائلة وطنيةتأشيرة سفر 

 11.30الى  8.30مواعيد تقديم الطلبات في قسم التأشيرات: األثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة من 
 يجري استقبال مقدم الطلب فقط بعد تحديد موعد

 :الوثائق المطلوبة

المعطى  الوثائق وفق التسلسلترتيب جميع و  احضار ورقة المتطلبات هذه مطبوعة عند قدومكم لتقديم التأشيرةالرجاء 
علمًا  ذلك مشيرًا الى المستندات المرفقة بطلب التأشيرة.في المربع المخصص ل ( √)  عالمة ووضعأمامكم في هذه الورقة 

صلية مع احضار صورتين واضحتين عن األصل، إضافة الى األجب إحضار جميع الوثائق المطلوبة بالنسخة تو يبأنه 
 األلمانية. الى اللغة تقديم الوثائق العربية إما بترجمة الى اللغة اإلنجليزية او

 )ال يزيد عمره عن عشرة سنوات وتتوفر فيه صفحتان فارغتان على األقل( جواز السفر 
 الشخصيةالهوية 

 

1.  

 السفر الوطنية تأشيرةطلب من تين نسخ 
 معبأة وموقعة
 ورقة التعليمات مرفقة مع

 أيضاً  موقعة

2.  

 صورتان شخصيتان 

 متطابقتان وفق القياسات البيومترية، على أن ال تكون أقدم من ثالثة أشهر على خلفية فاتحة اللون

3.  

قامته جواز سفر الشخص صاحبصورة عن    العالقة وا 
 أو

 ب العالقةحجواز السفر األلماني / الهوية الشخصية للشخص صاصورة عن 

4.  

 

 العنوان
  ، رام اهلل13شارع برلين 

 القدس 25166العنوان البريدي:  ص.ب. 

  www.ramallah.diplo.de  الصفحة االلكترونية:
 
 
 
  

    info@rama.diplo.deالبريد االلكتروني: 

  +972-2 2977 630: الهاتف

 972+ 4786 298 2فاكس: 

 الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب: متوفرة

http://www.ramallah.diplo.de/
mailto:info@rama.diplo.de


 (تم لم الشمل مقدم الطلب معهسي الذي هو الشخص = صاحب العالقة  الشخص)

 ل السكن مع مساحة كافيةإثبات حو 
 )عقد أيجار / شهادة حول مكان السكن(في المانيا صاحب العالقة شخص لل

5.  

 إثبات حول الموارد المالية الكافية للمعيشة 
  في المانيا )إثبات دخل( صاحب العالقةللشخص  

6.  

 

 طلب االنضمام الى الزوج أو الزوجة:وثائق اضافية  
 عقد الزواج 

 مترجم الى اللغة األلمانية ومصدق
 

 وكالة خاصة

 )في حال عقد القران بالتوكيل( مع ترجمة إن لزم 

7.  

 الطالق حال سبق الزواج طالق، وثيقة  في 
 ةقمصدو  ترجمةم 

8.  

 :إثبات حول المعرفة المبدئية باللغة األلمانية 
 حول المعرفة اللغويةمن معهد غوته  A1شهادة 

 الصفحة اإللكترونيةلمانية" على لمزيد من المعلومات أنظر ورقة المعلومات الخاصة "المعرفة المبدئية باللغة اال

9.  

 

 :طلب االنضمام الى األبن / األبنةوثائق اضافية  تقدم عند 

 الطفل شهادة ميالد 
 الى اللغة األلمانية  ةمترجمو  ةمصدق

7.  

 إثبات حول الحق بالرعاية 
 ولذلك لألطفال المنحدرين من عائلة حدث فيها طالق وقرار الحق بالرعاية أن تطلب األمر

8.  

 في حال تم رفض طلب االنضمام الى العائلة، اذا تطلب األمر حول صعوبة الوضع العائليتوضيح خطي  
 األبنة البالغة )الشخص المرجع( األبن /فقط في حالة  -

9.  

 

 طلب االنضمام الى األب / األم:وثائق اضافية  

 شهادة ميالد 
 الى اللغة األلمانية ةمترجممصدقة و 

7.  

 ، اذا تطلب األمرالمبدئية باللغة األلمانيةمعرفة إثبات حول ال 
 عام 16عمرهم يتجاوز ت األطفال )مقدمي الطلبات( الذين فقط في حاال

8.  

 في حال تم رفض طلب االنضمام الى العائلة، اذا تطلب األمر توضيح خطي حول صعوبة الوضع العائلي 
 األبنة البالغة )الشخص المرجع( األبن /فقط في حالة 

9.  

 

 وثائق اضافية  تقدم عند استالم تأشيرة السفر

  الخاص بالسفر إثبات حول التأمين الصحي 

 



 الرجاء االنتباه:

 الشيكل االسرائيليبيورو وتدفع  75في العادة تبلغ قيمة الرسوم  -
المانيا. تبلغ فترة معالجة الطلب تصدر الممثلية األلمانية تأشيرة السفر فقد بعد أن يردها موافقة من قبل دائرة االجانب المختصة في  -

 أسبوع 12الى  8ما بين 

 تحتفظ الممثلية األلمانية لنفسها بالحق في حاالت فردية طلب مزيد من الوثائق  -
طلب الوثائق الناقصة بأثر رجعي. سيتخذ القرار فيما يتعلق  يجب احضار جميع الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب. لن يجري -

 بالطلبات المعبئة بشكل غير مكتمل وأيضا في حال نقصت بعض الوثائق وذلك وفقا لما هو متوفر من وثائق

ية ستعلمكم هاتفيًا معالجة الطلب التي تلي تقديمه، فالممثل توجيه أية استفسارات متعلقة بطلبات تأشيرات السفر خالل فترةعدم الرجاء  -
 بمجرد صدور تأشيرة السفر

 الرجاء احضار وصل دفع الرسوم عن الحضور الستالم التأشيرة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتمال وصحة هذه مان اخالء المسؤولية: حررت كافة البيانات الواردة في هذه االرشادات وفقًا ألحدث المعلومات المتوفرة وقت صياغة النص. لذا ال يجري هنا ض
 ل حدوث تغييرات بين الحين واآلخرالبيانات خاصة بسبب احتما


