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2202تشرين الثّاني   

 تعليمات لتقديم طلب الحصول على جواز سفر ألماني/ بطاقةهويّة 

يرجى طلب موعد في الوقت المناسب من خالل برنامج حجز المواعيد االلكتروني على موقع السّ فارة، علماً أّن كل مقدّم طلب 

ً  إلى الموعد )بما في /http://www.beirut.diplo.deيحتاج إلى موعد منفرد ويتوجّ ب عليه ، من حيث المبدأ، الحضور شخصيّ ا

.(طفال/ الّرضعاأل ذلك  

 

 :خالل الموعد منها كلّ  عنواحدة الية باإلضافة الى نسخة ة التّ صليّ الوثائق األ يجب تقديم

 

 :الية دائما  يجب إحضار الوثائق التّ 

     و س رق.أد قة في حال ف  بنانيّ رطة اللّ أو محضر بفقدان الجواز من الشّ  فر الحاليالسّ از جو 

    ونة فاتحة/بيضاء اللّ ام خلفيّ أم تانبيوميتريشخصيتان  ناصورت.   

    أ مسبقاً.معبّ  لحصول على جواز سفر ألمانيا طلب 

 دفتر عائلة /ة لمانيّ وثيقة والدة أ 

 و دفتر عائلةأ ةلمانيّ عدم وجود وثيقة والدة أفي حال  ان الوالدةصادرة عن مكوالدة بيان 

وثيقة زواج إبراز مثالً من خالل  ّشهرةتغيير ال إثبات على

 ةلمانيّ أ

 (اسم العائلة) ّشهرةال تم تغييرفي حال 

مدون عليه  /لمانيااز سفر في أخر جوآفي حال تم إصدار  في ألمانيا اإلقامة(مقر ) كنسّ التسجيل إفادة إلغاء 

 لمانياعنوان سكن في أ

ة هويّ بطاقة  أوإخراج قيد إفرادي  لبناني، إخراج قيد عائلي

 بسبور لبناني مرفق معها ترجمة إلى األلمانيّة /ةلبنانيّ 
 ةبنانيّ ة اللّ الجنسيّ  أيضا   م بالطلب يحملالمتقدّ  في حال أنّ 

لى ه ترجمة إرفق بم عائلي للزوج ة وإخراج قيدإقامة لبنانيّ 

  ةلمانيّ غة األاللّ 

متزوج و ةبنانيّ ة اللّ م بالطلب ال يحمل الجنسيّ المتقدّ أّن  في حال

 ةالجنسيّ  من شخص لبناني

 بالنسبة للقاصرين

 لبالطّ تقديم ألم واألب عند كل من اأي  القاصر حضور والدي توجبي

 على الجواز بن/ةحصول االعلى  خطيّة موافقةتقديم  توّجبي

 من جهة ألمانيّة مختّصة وقيعلى التّ ع مصادقةمع ال
  لبنانفي  لوالدينتواجد أحد الم يفي حال  

 وثيقة المشتركة للزوجين أو من خالل إبراز  هرةشّ المستخدمة مثالً من خالل وثيقة زواج ألمانيّة تظهر ال شهرةال لىإثبات ع 

 .خ أو ألخت أكبروالدة ألمانيّة أل

ً  لطات األلمانيّةلسّ بغرض إثبات ّشهرته/ا أمام االّطفل)ة(  اسمب توضيح لطيراً ما ي  كثوجب التّنويه أنّه  :مالحظة في هذه . قانونيّا

 .أنفارة في هذا الشّ السّ  طلب موعد خاص عبر البريد االلكتروني لمراجعة الحال يجب

  ّاية والحضانة مثالً من خالل وثيقة زواج الوالدينعإثبات حق الر 

 المنفرد والحضانة حق الرعاية لوالدينألحد ا كانفي حال  محكمة الذي يثبت حق الحضانة المنفرد.يجب إبراز قرار ال

 لماني للمرة األولى في بيروتتقديم طلب للحصول على جواز سفر أفي حال 

 والدةلنسب عند االبة ة األلمانيّ الجنسيّ في حال تم إكتساب  جنسيّة األم/ األب األلمانيّة.على إثبات  إبرازيجب 

 التجنيسبة ة األلمانيّ الجنسيّ في حال تم إكتساب  جنيسالتّ  وثيقةيجب إبراز 

 

 :لمانيّةاألالحالة المدنيّة  وثائق

األحوال  دائرةيمكنكم الحصول على النّسخ المصدّقة للشهادات من يجب إبرازها بشكل أساسي كنسخ مصدّقة أو بنسخها األصليّة. 

 . اصدرت عنه ية التالّشخصيّة األلمانيّ 
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 ة:جنبيّ األ الوثائق 

 

ً  ةبنانيّ اللّ  الوثائق . أّما الوثائق التي لم تصدر عن لبنان، ةبنانيّ اللّ  ةالخارجيّ قبل وزارتي الدّاخليّة ومن  يجب أن تكون مصدّقة مسبقا

 ً يمكنكم الحصول على  .Apostile / Legalisationوال ألمانيا، وال إحدى دول االتّحاد األوروبي يجب أن تكون مصدّقة مسبقا

 مزيد من المعلومات حول عمليّات المصادقة على الّصفحة االلكترونية للسفارة األلمانيّة في بلد إصدار الوثيقة. 

  

 سوم: الرّ 

ً لسعر الّصرف حينهادفع سوم ت  الرّ  شارة إلى أنّ تجدر اإل واسطة أو ب وروبالي. إّن الدّفع باللّيرة اللّبنانيّة، بالدوالر األميركي وفقا

ً المبلغ مطابق . يرجى إحضارغير ممكن طاقة االئتمانب ً  ا  للمبلغ المطلوب. تماما

 

 الرسوم اإلضافيّة الرسوم األساسيّة نوع وثيقة الّسفر

 ، 24جواز الّسفر البيومتري لمقدمي الّطلبات دون سن ال

 صالح لستة سنوات

في حالة ة المسؤوليّ  لعدم تحّمل ةكلفة إضافيّ ت يورو 58.50

: الّسكن مقر تسجيلشهادة إلغاء  إبرازعدم 

يورو 37.50  

 يورو 32.00: الّسريعلإلصدارإضافيّة  تكلفة

 ، 24جواز الّسفر البيومتري لمقدمي الّطلبات فوق سن ال

 صالح لعشرة سنوات

ة في حالة المسؤوليّ  لعدم تحّمل ةكلفة إضافيّ ت يورو 81

 59: ّسكنال مقر شهادة إلغاء تسجيل إبرازعدم 

 يورو

 يورو 32.00 :لإلصدارالّسريعإضافيّة  تكلفة

صالح لستة  ، 24بطاقة هويّة لمقدمي الّطلبات دون سن ال

 سنوات

ة في حالة المسؤوليّ  لعدم تحّمل ةكلفة إضافيّ ت يورو 52.80

 13: الّسكنمقر شهادة إلغاء تسجيل إبرازعدم 

 يورو

صالح  ، 24بطاقة هويّة لمقدمي الّطلبات فوق سن ال

 لعشرة سنوات

ة في حالة المسؤوليّ  لعدم تحّمل ةكلفة إضافيّ ت يورو 67

 13: الّسكن مقر شهادة إلغاء تسجيل إبرازعدم 

 يورو

صالح لمدّة سنة واحدة، لألطفال حتى  جواز سفر لألطفال،

 .12عامهم ال

ة في حالة المسؤوليّ  لعدم تحّمل ةكلفة إضافيّ ت يورو 26

 13: الّسكنمقر  اء تسجيلشهادة إلغ إبرازعدم 

 يورو

ة في حالة المسؤوليّ  لعدم تحّمل ةكلفة إضافيّ ت يورو 18 صالح لمدّة سنة واحدة تمديد جواز سفر األطفال،

 6: الّسكن مقر شهادة إلغاء تسجيل إبرازعدم 

 يورو

حالة ة في المسؤوليّ  لعدم تحّمل ةكلفة إضافيّ ت يورو 39 صالح لمدة سنة واحدةجواز سفرمؤقت، 

 26: الّسكن مقر شهادة إلغاء تسجيل إبرازعدم 

 يورو

 

تحتفظ الّسفارة بحق طلب مستندات ووثائق إضافيّة  .ةاألوراق المطلوب جميع ال يمكن البدء بالعمل على الطلب إال بعد تقديم

 للتدقيق بالّطلب بعد تقديمه. 

وبطاقات الهويّة  ، والجوازات البيومتريةسبوعينأ إلىع أسبو حواليخالل جوازات سفر األطفال والجوازات المؤقتة نجز ت  

، أسابيع 3-2حوالي فيستغرق  ريعالسّ  صدارإلإستالم جميع المستندات المطلوبة. أّما امن تاريخ  أسابيع 8-6حوالي تحتاج إلى 

 إستالم جميع المستندات المطلوبة.  من تاريخ
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