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   2222تشرين الثّاني 

 

في ألمانيا  األوالدإلى الوالدين مل لم شتأشيرة   
(مين المقيمين في لبنانللمتقدّ )  

 
األطفال القّصرالحاملين للجنسيّة األلمانيّةتُعنى هذه القائمة بحاالت لم شمل األسرة إلى   

 

ةمعلومات عامّ   
 

 

 ا  تحديد موعد مقابلة للحضور شخصيّ . رة لتقديم طلبهفاإلى السّ  حضور شخصيا  الم طلب مقدّ لكي نتمكن من معالجة طلبكم، يجب على كل 

 . www.beirut.diplo.de/termine :يتم حصريّا  عبر نظام حجز المواعيد االلكتروني الخاص بنافارة السّ لدى أشيرة لتقديم طلب التّ 

 أكد من أنّ ، كما يرجى التّ طلب التّأشيرةقائمة اإلنتظار بحسب نوع  علىاغبين بالحصول على مواعيد إدخال معلوماتهم يرجى من الرّ 

فارة يوم تقديم ، تحت طائلة منع مقّدم الطلب من الدخول إلى حرم السّ في وثيقة التّعريف الّشخصيّةهي عينها الواردة  التي أٌدخلتالمعلومات 

 .م تطابق تلك المعلوماتفي حالة عد لبالطّ 

 أشيرةلتقديم طلب التّ مطلوبة الية المستندات التّ 

 (مرفقة بترجمة إلى اللّغة األلمانيّة من قبل مترجم محلّف ةغة العربيّ ادرة باللّ الصّ تُقّدم كل المستندات )

 

 (.منها فارغةنسخ عن جميع الّصفحات، عدا ال)، جواز سفر صالح مع نسختين عنه 

  لبعتين من قبل صاحب الطّ ن وموقّ معبأتي" ةالحصول على تأشيرة وطنيّ  طلب"استمارتي 

  ّتين تين بيومتريّ صورتين شمسي(3,5 x 4,5 cm  ّونة فاتحة اللّ بخلفي) 

   فلالطّ  الّطلب و( ة)األبّوة بين مقّدمظهر صلة التي تُ القانونيّة المستندات ين عن األصلي مع نسخت: 

o  ّة العائدة للطفل وثيقة الوالدة األصلي 
  إن  أو عقد زواج أجنبي أو إفادة زواج ديني/بيان زواج ألماني و)عند حدوث الوالدة  والد ي الطفلإثبات عن الزواج القائم بين

 ( و إخراج قيد عائلي جل المدنيالسّ  منوثيقة الزواج توفرت، 
صادرة قبل و، كل من الزوجين إسمتُظهر  وكالة خاصة(: زواج بالوكالة)وجين عند عقد الزواج الزّ عن أحد  شخص نابفي حال  -

 .تاريخ إتمام الزواج

 

في هذه الحالة يجب االستحصال أيضا  على مصادقة )ساري المفعول قانونا  لألبوة  إثبات: ينمتزوج   الدان غيرفي حال كان الو -              
 (أشيرة وسفره إلى ألمانياد على التّ الوالحصول فل قبل على الطّ    عهد بالوصاية فارة على التّ السّ 

 قرار بالوصاية على الطفل  صادر عن المحكمة ذات اإلختصاص: الدان مطلق ينفي حال كان الو -             
 

 المرجع جواز الّسفر األلماني الخاص بالطفلنسختان عن : في حال السفر برفقة الطفل المرجع إلى ألمانيا 

 

  المرجع مع الطرف األبوي اآلخر في ألمانيافي حال إقامة الطفل : 

o  في ألمانيا  ( ة)المقيم( ة)والدة بالالصدور خاصّ  حديثة موّسعة  إفادة سكننسختان عن(Erweiterte 

Meldebescheinigung) 

o  في ألمانيا ( ة)المقيم( ة)والدلل ينابع  فر وبطاقة اإلقامة التّ جواز السّ نسختان عن 

 أفراد األسرة في ألمانيا عند تقديم الّطلب في حال عدم إقامة أي من: 

http://www.beirut.diplo.de/termine
http://www.beirut.diplo.de/termine


 

 .أو بناء مطالب قانونية على أساسهاال يمكن ضمان اكتمالها ودقتها عند صدوره، و لى معطيات وخبرات السفارةفي هذا المستند إرة المعلومات المذكوتستند 

 

 

o  كتاب دعوة مع صورة عن مستند هوية خاص بالداعي في ، عقد إيجار)إثبات بديل عن مكان اإلقامة بعد السفر إلى ألمانيا
 ...(على سبيل المثالإفادة عن تسجيل األطفال في المدرسة  أو ألمانيا

 

 
. تجدر اإلشارة إلى أنّه قد يُطلب تقديم المزيد من المستندات في بعض الحاالت  

 

 

 

 

 

 قديمالتّ  إجراءات

 بريدأو في عنوان الرقم الملف على الظرف ذكريرجى   .فارةالسّ  لدىن الملف جميع المستندات المطلوبة عند تقديمه جب أن يتضمّ ي

 كما. بناء  على طلبها لنتمكن من ضّمها إلى الملف فارةإلى السّ غير الواردة ضمن هذه القائمة  ةاإللكتروني عند إرسال المستندات اإلضافيّ 

 .خص المعنيلب إال عندما تبادر هي إلى طلبها من الشّ تقديم الطّ  قبل موعدة مستندات يّ أفارة عدم إرسال ترجو السّ 

في بعض  ، وقد تتخطى هذه المدةابتداًء من تاريخ تسليم جميع المستندات من حيث المبدأ أشهر أربعةفترة البت بالطلب متوسط  لغيب

 .أو تبت السفارة بالملف خالل مدة أقصر في حاالت أخرى الحاالت الفردية

 .المستقبلي بمعالجة الملف و البت فيهكن سّ الدائرة األجانب في منطقة  إنما تسهم لملفات، وتشترك بدراسة اة في ألمانيا ما من سلطة مركزيّ 

، وذلك على األقل خالل الفترة المتوسطة للبت بالملف شيراتغط على قسم التأّ عن الطلبات لتخفيف الضّ سار الرجاء العدول عن االستف

 .لباتالطّ جميع ب البت أّن  الّرد على مثل هذه االستفسارات يشغلنا فيطيلإذ ، (أربعة أشهر)

 . ومن دون الحاجة إلى االستفسار عنهاالبّت بالملف، ستبلغكم الّسفارة  بالنتيجة فور 

من غير . لتأشيرةلل فارةفر، وذلك قبل إصدار السّ صالحة إبتداء  من تاريخ السّ  صّحيبوليصة تأمين  الحصول علىلب ايجب على مقدم الطّ 

شراء أيّة بوليصة تأمين صّحي قبل أن الرجاء عدم . فارة ذلكلب، وإنما فقط عندما تطلب السّ تقديم الطّ الضروري إبراز هذه البوليصة عند 

 .يُطل إليكم ذلك من الّسفارة

 

 سومالرّ 

 . على دراسة هذا النّوع من الّطلبات التترتّب أيّة رسوم

 :عن الحكومة اللّبنانّيةصادرة " وثيقة سفر للالجئين"تعليمات إضافيّة للفلسطينيين الذين يحملون 

واجب امتالك  من لإلعفاء" اإلتّحاديّة الدّاخلية وزارة إلى بطلب إضافي التقدّم يجب لذلك. إن الوثيقة المذكورة أعاله غير صالحة للحصول على تأشيرة سفر

ضافيّة إيورو  49تبلغ رسوم هذه المعاملة . الطلب لتقديم ذلك بعد بيروت تأشيرات مكتب بكم سيتصل .طلبكم على الموافقة تمت في حال ،"سفر جواز

 بطاقة إبراز كما يرجى. أسابيع 3إلى 2، وتتطلّب وقتاً إضافيّاً للعمل يبلغ حوالي (تُسدد عند تقديم الّطلب بالدوالر األميركي حسب سعر الّصرف حينها)

 .الّطلب تقديم عند( نسخ + األصليّة) الهويّة وبطاقة التّموين

 

يرجى  .حسب األصول مصّدقة دوما   يجب ان تكونلمانيا، لطات داخل ألى السّ إ التي تُقدم ةجنبيّ األالمستندات : صديقالتّ 

فارة ة، الموجودة على موقع السّ بنانيّ المستندات اللّ صديق على تّ ة حول اللمانيّ فارة األادرة عن السّ مراجعة المعلومات الصّ 

 . في بيروت VFS globalمركز الخدمات  عن طريقصديق حالي ا التّ   مواعيد منحتُ . االلكتروني


