
 
 

 

ليس له مرافق في ألمانياالسوري القاصر  الالجئ مع األهللم الشمل  – مسهلةتأشيرة الالطلب  إجراءات:  81رقم  ورقة معلومات

          03/2017  

 

 :منتنطبق هذه النشرة إلي  لم الشمل 

 36§ المادة  بموجب)مانيا أل به فيمن الحماية المعترف ليس له مرافق ولي األمر مع المستفيد الالجئ السوري القاصر  -

 (لقانون اإلقامة األلماني 1الفقرة من 

 

و صدر له  قرار اإلعتراف به  من قبل المكتب االتحادي   فقط (subsidiären Schutz)الحماية المؤقتة حصل الالجئ  علي 

الفقرة  104§ لمادة  وفقا  الشمل )له لم  يحق)شاهد قرار اإلعتراف به( ال  17.03.2016(  بعد تاريخ  BAMFللهجرة والالجئين )

 التأشيرة لعدم وجود أساس قانوني. ورفض  رسوملقانون اإلقامة(.  وال يزال تقدمون الطلب، وهذا يستلزم دفع  13

 

تحت  IDATAمن  موعد سابقا.  حجز الموعد يمكن فقط عبر البوابة اإللكترونية  حجزال يمكن تقديم طلب إلى قسم التأشيرات إال بعد 

هذا الموقع )باأللماني، التركي والعربي( ستجدون جميع معلومات   https://nationalvisagermany.idata.com.trلعنوان التلي: ا

تيبات الدفع ستجدون تحت )المزيد عن ترIDATA للدفع إلي   لكل شخص يورو 7,80حول حجز الموعد.  حجز الموعد يكلفكم 

 (.www.idata.com.trالعنوان 

 للمتقدمين آخرين قدر اإلمكان.قصيرة الللحفاظ على فترات االنتظار  إذا لم تكونوا بحاجة ألي موعد محجوز، نرجوا من فضلكم إلغائه 

 

الفقرة  36 § المادة ألمانيا بموجب  به فيالحماية والمعترف  المستفيد منالجئ القاصر : يمكن لم الشمل األبوين مع اليرجى المالحظة

حق لم الشمل  تلقائيا. وهذا  ينتهييتحقق سفر األبوين حتي هذا التاريخ،  إذا لمسنة من العمر.  18لقانون اإلقامة األلماني فقط حتى  1

وبالتالي  تقوم ذلك التاريخ. و تقديم الطلب  في الوقت المناسب غير ممكن.  ينطبق أيضا إذا قدمتم الطلب أو قد حجزتم الموعد قبل

يمكن االطالع على المزيد من  سنة من العمر. 17 مكاتب التأشيرات األلمانية في تركيا بإعطاء المواعد مبكرة في حالة الطفل بلغ

 https://nationalvisagermany.idata.com.tr/#/underage:  تالمعلومات تح

 

 

 اختصارعلى  بالطلبات المتقدمينهكذا تساعدون جميع  إلى الموعد في الوقت المحدد ومع كافة المستندات المطلوبة. الحضوريرجى 

كم أية أسئلة حول إجراءات التأشيرة )الفيزا( مجاناً إذا كانت لدي تدعمكم (IOMالمنظمة الدولية للهجرة ) .فترة االنتظار بقدر اإلمكان

يرجى االتصال عن طريق البريد اإللكتروني:   و تقديمها خالل موعد المقابلة.  باإلضافة لضمان جاهزية جميع الوثائق الضرورية

info.fap.tr@iom.in 

 

ورقة المعلومات هذه كقائمة )الرجاء استخدام  لمستندات التاليةا كل منل صورتينإضافة إلى أصلية  نسخالطلب تقديم  مقدمعلى يجب 

 (: مرجعية

يرجي تعبئة اإلستمارة من . عليهما عللبيانات باللغة األلمانية وموق مستوفيانللتأشيرة  (2) طلبان 

https//fap.diplo.de ينوجزالم ينالرجاء استخدام الطلب  .مقابلةلوتقديم نسخة مطبوعة عند ا IB 92  

أو  تم اصدارهمبأن جوازات السفر،الالتي  يرجى المالحظة .(صاحبه ل توقيع أو بصمة)يشمجواز سفر صالح  

في هذه الحالة يجب وال يمكن قبولهم.  وإدلب، دير الزور ،الحسكة، الرقة محافظات في 2015/1/1بعد  تمديدهم

 إصدار جواز السفر الجديد من جهة الهجرة والجوازات في مكان آخر وتقديمه الي السفارة.

أشهر وغير  6 همعلى الخصائص الحيوية )البيومترية( ال يتجاوز عمر يتحتو x 45mm 35 صور شخصية  3  

 مطبوعتين بواسطة الحاسب اآللي

 .اليوروعملة ب المحددالمبلغ بو . يجب دفع الرسوم نقدايورو( 60) رسوم التأشيرة 

  انياية أو الالجئ السوري في ألماالمستندات الخاصة بالمستفيد من الحم 

o صورة عن جواز السفر 

o منها بيان الوالدة أو صورة 

o  بحجم بطاقة مصرفية( اإلقامة رخصةصورة عن( 

o  كالجئاالعتراف به  قرار صورة عن (BAMF-Bescheid)  

o ( البريد األلكترونيMailو رقم الجوال من  الالجئين المعترف به في ألمانيا ) 

وال يمكن قبول أية ومختوم من قبل وزارة الخارجية السورية(. )مصدق عليها رسميا  إخرج قيد عاءلي  نسخة من 

وال يمكن أيضا قبول أية نسخ من إخرج قيد عاءلي قد أستخرجت علي أساس   رسميا. عليهاليس مصدق نسخ 

 .وفي هذه الحالة يجب اخراج القيد العائلي من البوابة االلكترونية عائلي.دفتر 

https://nationalvisagermany.idata.com.tr/
http://www.idata.com.tr/


 
ال يمكن   وإدلب، دير الزور ،الحسكة، الرقة محافظات في  تم اصدارهمالتي بأن المستندات، ال يرجى المالحظة: 

  دمشق.  فيمن جهة اإلصدار  تم اصدارهمقبولهم. يرجي إحدار المستندات  الالتي 

من الجهة التركية  والتي يمكن استصدارها"( Yabancı Tanıtma Belgesi)" الكيمليك -ةاإلقامة الترك رخصة 

 "Yabancılar Şubesi" التالية:

 

 

 

 


