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:أشهر ثالثة ، لمدة إقامة تزيد عنقانون األجانب األلمانيوفقاً لتأشيرة  طلب  

 جمع شمل األوالد القاصرين الى ألمانيا

 2020 ثانيكانون ال

 

 :تقديم الطلب

 الموقع االلكتروني عبر الرابط التالي:على  موعد مقابلة شخصية في السفارة تحديد يرجى

 

www.beirut.diplo.de/termine 

 

تجدر االشارة الى انه، ونتيجة الطلب العالي على المواعيد لدى قسم التأشيرات، قد ال يكون الحصول على موعد ضمن الفترة الزمنية 

 المطلوبة مضموناً، لذلك ننصح بالتخطيط المبكر للسفرة.

 

 لوضع وارسال المستندات المذكورة أدناه مسبقاً على عنوان البريد االلكتروني التالي:، يرجى شرح الةالمستعجالحاالت في 

visa@beir.diplo.de 

  

 ولي األمر. على وكالة من حاصلص أو شخ برفقة ولي األمر، الى المقابلة شخصيا  الحضور كل ولد ى عليجب 

 المستندات التالية:از ابر يجب 

 "٢عدد بشكل كامل وموقع:  ملوءم "طلب تأشيرة وطنية 

 ( ٢جواز سفر صالح ونسختين) عنه 

 ( حسب التعليمات البيومترية امام خلفية فاتحة اللون )يرجى مراجعة ارشادات "مواصفات الصور ٢) صورتين شمسيتين

 الشخصية"(

 

( عن كل منها ٢المستند االصلي او نسخة مصدقة عنه باإلضافة الى نسختين )شكل التالي: كما يجب تقديم المستندات المذكورة ادناه بال

 )يجب ارفاق جميع المستندات باللغة العربية بترجمة الى اللغة االلمانية من قبل مترجم محلف، و تُقدَّم ايضاّ مع نسختين(:

 

  ألبن/ األبنةلاالصلية والدة الوثيقة  

  والدينلل لمانيةاألزواج الوثيقة 

 أو

  سجل المدنيال الزواج برهانا  على تسجيل الزواج في وثيقة معالزواج الديني عقد أو للوالدين  عقد الزواج األجنبي

  الزواج بالوكالة:تم في حال  

 لما قبل تاريخ إبرام عقد الزواج. الزوجين، ويعود تاريخ اصدارها لكال الكاملة سماءاأل ظهرت وكالة خاصة

  والحضانة بحق الرعاية تصريحو )قانونية( بوةباألاالعتراف شهادة  :غير متزوجينالوالدان في حال كان 

 سفر الولدالطرف اآلخر على موافقة بتصريح  :فقط الوالدينجمع الشمل الى أحد  سيتمي حال كان الوالدان مطلقين أو في حال ف 

 األلماني اإلقامة إذن أو الوالدين سفر يجوازعن ة نسخ 
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 :صادرة عن الحكومة اللبنانية" وثيقة سفر لالجئين"تعليمات إضافية للفلسطينيين الذين يحملون 

لداخلية عن طريق الوزارة ا التقدم بطلب مستقل بإجراءات عالقةلذا فمن الضروري على صاحب ال. صالحة للحصول على تأشيرة سفر إن الوثيقة المذكورة أعاله غير

لثة ونسخة مصورة ثا طلبللإضافي  نموذجلهذا الغرض يحتاج صاحب الطلب الى . واجب امتالك جواز سفرتتعلق ب من أجل الموافقة على إجراءات استثنائيةااللمانية 

 .مع الطلب عند تقديمه( صور+ األصل )يرجى إرفاق بطاقة االغاثة والهوية الشخصية . من كافة الوثائق الضرورية المذكورة أعاله

 .أسابيع ٨ الى ٤ من عادة   للعمل على الطلب مجملةال فترةال تزداد الحالة هذهفي 

وتعاد لصاحبها في حال رفض إجراء معاملة التأشيرة أو عدم منح  بالدوالر االمريكيم طلب التأشيرة تدفع الرسوم في يوم تقدي. يورو 94تبلغ رسوم إجراءات المعاملة 

.ورقة التأشيرة  

 اإلفادة عن رقم الهاتف يجبكما في ألمانيا  الوالدين أحد الوالدين / عقد إيجار ة عننسخ 

 في ألمانياأحد الوالدين  الوالدين / افادة سكن 

 الوالدين االلماني احد من عمره، ولن يسافر مع كال او احد والديه او لن يسافر الى  (16) سادسة عشرةفي حال كان الولد قد اتم ال

 الجنسية:

o بمستوى اللغة األلمانيةكافي باللمام اإلثبت إفادة ت  C1كان الطرف  إال أذا، لمرجع األوروبي الموحدا حسب معاييرب

 المقيم في المانيا من الوالدين حامل الجنسية االلمانية

o  الماضيتين سنتينللالعالمات المدرسية بيان 

 

. يرجى مراجعة ارشادات السفارة الخاصة بتصديق المستندات مصدقةانية السلطات االلم الى تُقدَّمالتي  المستندات االجنبية يجب أن تكون

 السورية الموجودة على الموقع االلكتروني التابع للسفارة.

 

تجدر االشارة الى انه، وبحسب جنسية الطرف المقيم في  األسرة. ان المستندات المدرجة اعاله مطلوب تقديمها في حالة جمع شمل

يحتفظ قسم . يمكنكم التواصل مع السفارة عبر البريد االلكتروني. ، قد تجوز االستثناءات في تقديم بعض المستندات المانيا او نوع اقامته

 .  للبت بالطلب في بعض الحاالت الفردية ،التأشيرات بحق طلب المزيد من المستندات الضرورية وغير المدرجة على الئحة االرشادات

 

مكتملة ويصبح على صاحب العالقة تعيين موعد جديد الغير يتم رفض الطلبات  اذالمطلوبة، يجب ان يُقدم طلب التأشيرة مع كل المستندات 

 لتقديم طلب التأشيرة. 

.إلى الطلب المناسباضافتها  نا، إذ أنه ال يمكندون طلب من جانبنامستندات إلى السفارة  يرجى عدم ارسال أي  

 

 اإلجراءات

 

 دون شخص مرافق.أي  ،دخول الى قسم التأشيراتالمقدمي الطلبات أنفسهم بلقسم التأشيرات، تشير السفارة الى أنه يسمح فقط  لقدرة نظراً 

 . فترة أطول وفي بعض الحاالت الفردية ،بين الشهرين والثالثة اشهرالطلبات عادةً  دراسةتبلغ مدة 

 .تأشيرةال نوني في الحصول علىيخضع كل طلب لدراسة دقيقة، وما من حق قا

 صاحب / صاحبة العالقة.بالسفارة  تصلبعد البت بأمر الطلب، ت

 يرجى عدم االستفسار عن معامالتكم، اذ أن ذلك يؤدي الى تأخير في اتمام جميع الطلبات المقدَّمة.

 

ال ضرورة إلبراز لكن  ى األراضي األلمانية،الدخول القبل الحصول على التأشيرة، يجب ابراز تأمين صحي، صالح اعتباراً من تاريخ 

 سيُطلب منكم ابراز التأمين في الوقت المناسب وال حاجة للمباشرة به في هذه المرحلة.  صحي عند تقديم الطلب.التأمين ال

 

 

 مالرسو

 سوم في حال تم رفض الطلب.ال تعاد هذه الر يوم تقديم الطلب.بالدوالر االمريكي يورو، تدفع  75تبلغ رسوم معاملة طلب التأشيرة 

 


