كانون الثاني 2021

قائمة المعلومات الخاصة بتقديم طلب الحصول على جواز سفر ألماني
ال يسمح بالحضور إلى السفارة لمقدمي طلبات الحصول على جوازات سفر ألمانية إال بموجب موعد يتم حجزه مسبقاً على موقع
السفارة .على جميع مقدمي الطلبات ،بمن فيهم األطفال والرضع ،حجز موعد تحت إسم كل مقدم طلب على حدة والحضور
شخصيا ً عند موعد تقديم الطلب ،حيث يجب تقديم المستندات التالية األصلية باإلضافة إلى نسخة واحدة عن كل منها:

المستندات اإللزامية:
 جواز السفر الحالي أو محضر صادر عن القوى األمنية اللبنانية في حال فقدانه أو سرقته.





صور شمسية عدد ( ،)2بيومترية تظهر صاحبها بوضوح ،وذات خلفية بيضاء أو فاتحة اللون.
إستمارة طلب الحصول على جواز سفر ألماني ،معبأة وموقعة من قبل مقدم الطلب شخصيا
وثيقة والدة المانية أو بيان/إخراج قيد (دفتر) عائلي ألماني
في حال عدم وجود وثيقة والدة المانية أو بيان/إخراج قيد (دفتر) عائلي ألماني :وثيقة والدة صادرة في مكان الوالدة

 في حال تم تغيير الشهرة :إثبات عن تغيير الشهرة (من خالل وثيقة زواج المانية مثالً)
 في حال ورود عنوان السكن في المانيا في آخر جواز سفر ألماني يحمله مقدم الطلب (للجوازات الصادرة في ألمانيا) :إفادة
إلغاء أو انتقال من مكان السكن في ألمانيا )(Abmeldebescheinigung
 في حال كان مقدم الطلب يحمل الجنسية اللبنانية أيضاً :إخراج قيد عائلي أو إخراج قيد إفرادي أو بطاقة هوية لبنانية
 في حال كان مقدم الطلب غير لبناني ومتزوجا ً من مواطن لبناني :بطاقة إقامة لبنانية وإخراج قيد عائلي للزوج حديث
الصدور
المستندات اإللزامية لمقدمي الطلبات القاصرين:
 حضور الوالدين إلزامي عند تقديم الطلب من حيث المبدأ.
 في حال تواجد أحد األبوين في ألمانيا أو في الخارج :موافقة خطية على حصول مقدم الطلب على جواز السفرُ ،موقعة من
الطرف األبوي الغائب لحصول الطفل على الجواز مع مصادقة الدوائر المختصة األلمانية على التوقيع
 إثبات عن إسم مقدم الطلب القاصر (كشهرة الوالدين المشتركة بعد الزواج من خالل وثيقة زواج ألمانية أو إثبات عن شهرة
أحد إخوة مقدم الطلب أو اخواته األكبر)

تنبيه :من الضروري في حاالت كثيرة التصريح عن اإلسم الكامل لمقدم الطلب القاصر لتحديد شهرته بشكل واضح أمام القانون
األلماني .يجب حجز موعد خصيص ًا من خالل اإليميل للقيام بهذا التصريح.
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 إثبات عن الحضانة/الوصاية على مقدم الطلب القاصر (من خالل إبراز إثبات عن زواج الوالدين مثالً)
 في حال إنفراد أحد الوالدين بحق الحضانة/الوصاية :قرار المحكمة الذي بموجبه تقرر ذلك
المستندات اإللزامية في حال تقديم طلب الحصول على جواز سفر ألماني في بيروت للمرة األولى:
 في حال إكتساب مقدم الطلب الجنسية األلمانية عند الوالدة :إثبات عن جنسية الطرف األبوي أو الجد(ة) المتمتع بالجنسية
األلمانية عند والدة مقدم الطلب
 في حال إكتساب مقدم الطلب الجنسية األلمانية بالتجنيس :وثيقة التجنيس
 على المستندات اللبنانية أن تحمل تصديق وزارة الخارجية اللبنانية وأن ترفق بترجمة إلى األلمانية (من قبل مترجم محلف)
قبل تقديمها إلى السفارة.
 على المستندات األلمانية أن تقدم أصلية أو بنسخ طبق األصل (أي مع مصادقة الجهة المصدرة في ألمانيا) إلى السفارة.
 عند تقديم مستندات صادرة في بلد ثالث (في دولة من دول اإلتحاد األوروبي مثالً) يرجى اإلستعالم مسبقاً لدى السفارة
األلمانية في بلد الصدور عن الشروط الواجب مراعاتها من حيث الشكل عند تقديم هذه المستندات لدى السلطات أو الممثليات
األلمانية (تصديقات/مصادقات ،تصديقات وافية"/أبوستيل" .)...يجب إرفاق ترجمة إلى األلمانية بهذه المستندات في حال عدم
صدورها باأللمانية أو اإلنجليزية أو األلمانية.
الرسوم
يدفع رسم الطلب نقداً وبالدوالر األمريكي حصراً بما يعادل سعر الصرف اليومي للمبالغ المذكورة أدناه باليورو .ال تقبل السفارة
أية مبالغ باليورو أو بالليرة اللبنانية وال الدفع بالبطاقات المصرفية .يرجى إحضار المبالغ المناسبة إلى السفارة يوم تقديم الطلب.
رسم تقديم طلب الحصول على جواز سفر لألطفال 26,00 :يورو (صالح لمدة ست سنوات ولسن الثانية عشرة كحد أقصى)
إذا كان مقدم الطلب ال يزال مسجالً على أنه مقيم في ألمانيا ،يضاف إلى الرسم رسم تنازل السفارة عن المسؤولية يبلغ 13,00
يورو .يبلغ رسم التجديد لمدة سنة واحدة  18,00يورو.
رسم تقديم طلب الحصول على جواز سفر مؤقت 39,00 :يورو (صالح لمدة سنة واحدة وللحاالت المستعجلة فقط).
إذا كان مقدم الطلب ال يزال مسجالً على أنه مقيم في ألمانيا ،يضاف إلى الرسم رسم تنازل السفارة عن المسؤولية يبلغ 26,00
يورو.
رسم تقديم طلب الحصول على جواز السفر لألشخاص دون سن الرابعة والعشرين 58,50 :يورو (صالح لمدة ست سنوات).
إذا كان مقدم الطلب ال يزال مسجالً على أنه مقيم في ألمانيا ،يضاف إلى الرسم رسم تنازل السفارة عن المسؤولية يبلغ 37,50
يورو.
رسم تقديم طلب الحصول على جواز السفر لألشخاص فوق سن الرابعة والعشرين 81,00 :يورو (صالح لمدة عشر سنوات).
إذا كان مقدم الطلب ال يزال مسجالً على أنه مقيم في ألمانيا ،يضاف إلى الرسم رسم تنازل السفارة عن المسؤولية يبلغ 59,00
يورو.
رسم تقديم طلب الحصول على بطاقة هوية لألشخاص دون سن الرابعة والعشرين 52,80 :يورو .إذا كان مقدم الطلب ال يزال
مسجالً على أنه مقيم في ألمانيا ،يضاف إلى الرسم رسم تنازل السفارة عن المسؤولية يبلغ  13,00يورو.
رسم تقديم طلب الحصول على بطاقة هوية لألشخاص فوق سن الرابعة والعشرين 67,00 :يورو.
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تنبيه :ال تبدأ السفارة بالبت بالطلب قبل إستكمال جميع المستندات المطلوبة ،وتحتفظ بحق طلب المزيد من المستندات بعد البدء
بالبت بأي طلب حصول على جواز سفر.
تتراوح فترة البت بطلبات الحصول على جوازات سفر لألطفال والجوازات المؤقتة بين األسبوع واألسبوعين ،بينما تتراوح فترة
البت بطلبات جوازات السفر البيومترية ستة اسابيع إبتدا ًء من تاريخ تقديم جميع المستندات المطلوبة .من الممكن تقديم طلب معجل
للحصول على جواز سفر (خالل فترة تتراوح بين األسبوع واألسبوعين) مقابل رسم إضافي يبلغ  32,00يورو.
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