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 تعليمات الحصول على تأشيرة لغرض لـّم الشمـل

 

تقديم الطلب للحصول على  يمكن المقابلة الشخصية لمقدم الطلب ضرورية من أجل الحصول على التأشيرة.

 الموقع اإللكتروني الخاص بالسفارة.  عبر الرابط الموجود على التأشيرة فقط من خالل حجز موعد مسبق

 عاماً.  18لنيل تأشيرة لّم الشمل إال بعد أن يكون الزوجين قد اكمال سن الـ 

 

 يجب تقديم المستمسكات التالية: 

 

  مملوءة بالكامل و موقعة، 2إستمارة منح تأشيرة عدد 

  األبعاد:  2صور جواز بايومترية ملّونة عدد(X (3,5 x 4,5  أشهر  6يكون قد مضى أكثر من على أن ال

 على إلتقاطها )يرجى مالحظة مواصفات لوحة نماذج الصور على موقع السفارة)

 من الجواز و نسخ عن تأشيرات الشينغن السابقة إن ُوِجَدت 2نسختين عن الصفحة  جواز سفر مع، 

 مقيمة في ألمانيا،نسختان عن جواز السفر األلماني أو تصريح األقامة للزوج أو الزوج المقيم أو ال 

 ،نسختان عن إفادة التسجيل في ألمانيا للزوج أو الزوج المقيم أو المقيمة في ألمانيا 

 ( ،يورو) تدفع نقداً بما يعادلها بالدوالر األمريكي عند تقديم الطلب.  75أجور معاملة التأشيرة 

 

 : في حال تم طلبهايجب باإلضافة لذلك تقديم المستمسكات التالية 

 واج مصدّق من وزارة الخارجية العراقيةعقد ز 

 هوية األحوال المدنية و شهادة الجنسية العراقية 

  بيان والدة 

 صورة قيد مدني 

 صورة قيد عائلي  

  إذا دعت الضرورة توكيل الزوجة الموّكل عنها عند عقد الزواج 

 إذا دعت الضرورة وثيقة طالق بالزيجات السابقة 

 ت اللغوية البسيطة في المستوى إذا دعت الضرورة إثبات المهاراA1  بالنسبة لهجرة الزوج إلى الرعايا(

من قانون اإلقامة أو هجرة الزوج إلى الرعايا األجانب وفقًا للمادة  1رقم  1الفقرة  28األلمان وفقًا للمادة 

 من قانون اإلقامة) 30

  إذا دعت الضرورة بيان والدة الطفل مصدٌق من وزارة الخارجية العراقية في حالة تقديم طلب لم شمل له

 أيضاً،

  إذا دعت الضرورة تصريح موافقة الزوج أو الزوجة المقيم أو المقيمة في ألمانيا على تقديم طلب تأشيرة

 للطفل في حالة كون الطفل غير بالغ. 

 

 عند التقديم. قد تُطلَب مستمسكات أخرى 

 

 



 

 

 

 

 انتباه! انتباه! انتباه! انتباه! انتباه! انتباه! انتباه! انتباه! انتباه! انتباه! انتباه!
 

من وزارة  مصدقةيجب تقديم جميع المستندات المذكورة أعاله بالترتيب المذكور أعاله بالنسخ األصلية 

إنجليزية أو  بترجمةب تقديم جميع الوثائق العربية عند تقديم الطلب. يج ونسختين لكل منهاالخارجية العراقية 

 ألمانية.

 

 ال يتم قبول الطلبات و استمارات التقديم غير المكتملة. 

 

جميع إجراءات منح التأشيرة في قسم التأشيرات مجانية ما عدا أجور التأشيرة التي يستلم المتقدم بالطلب  -

 وصالً إزاءها،

 ند رفض الطلب،ال يمكن استرجاع اجور التأشيرة ع  -

أشهر أو أكثر بسبب اإلشراك الضروري لسلطة  3إجراء التأشيرة يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى  -

 الهجرة المسؤولة في ألمانيا 
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