
 

 

 ...................:.................رقم الملف                                              .................سم:............................اإل

 

  شخص معترف به كالجئ إلىمل لم الش  

شخصياً عند موعد تقديم الطلب، حيث يجب تقديم المستندات  األطفال والرضع والعجزة، الحضور لبات، بمن فيهمجميع مقدمي الط  على 

 الية:الت  

 )فرالذي سيرافقهم في الس   أحد الوالدين )األم/األب(طفال من قبل األع طلبات )تُوق  عة أة وموق  ، معب  (2)عدد ، لبستمارة الط  إ  ❶

ون. تجدون المزيد من خلفية بيضاء الل   وذات 35x45mm بحجم ،تظهر صاحبها بوضوح  ة، بيومتري  (2: عدد )ةصور شمسي    ❷

 .هنافاصيل الت  

)أي  عن كل صفحات البيانات (2نسختين ) معصلي الجواز األ :سنوات 10 سنمن  بتداءً حامله إ موق ع من جواز سفر صالح  ❸

 .و أختاماً(أاالخيرة ]في حال كان عليها توقيع[ وكل الصفحات االخرى التي تتضمن تأشيرات  فحةفحات األربع األولى، الص  الص  

 .(امنة عشرةالث  سن دون )ألطفال يورو ل 37,50و ،للبالغين يورو 75بما يعادل  األمريكي الروبالد  نقداً  رسم الطلب يُدفع   ❹

 (2: نسختان )لمانيا كالجئفي أ قيم( الذي يعترف بالشخص المBescheid-BAMFجئين )للهجرة والال   اإلت حادي مكتبالقرار   ❺

 .بكل صفحاتهعن القرار 

 مترجمة من قبل إلى األلماني   ومترجمة ، مع نسختينر ذلك في البنود أدناهذك  حيث ي   ةأصلي   ، على أن تكوناليةيرجى إبراز المستندات الت  

 .فمحل  

 ر(ذا توف  إ) Barcode اً شريطي اً رمز أو تاريخ اإلصدار تحمالنواضحتان و( 2، نسختان )شعار صيانة المهلةإ   ⑥

 وج)ة(:مل إلى الز  لم الش   تفي حاال   ⑦

 *ة في بيروتفارة األلماني  حمل ختم تصديق الس  ي (2)نسختين  مع األصلي: واج المدنيالز   بيان 

o  يجب أيضاً تقديم ما يليطفال أفي حال ليس لألزواج : 

المحكمة صادر عن  دعوى تثبيت الزواجو أ الش رعي ة المحكمة من شهادة إثبات الزواجو أ ينيواج الد  عقد الز  

 .(2)نسختين مع  األصلي المستند :رعية أو عن سلطة أخرى مختصةالش  

ل دخول للزوج)ة( إوفي حال إتمام الز             لى ألمانيا:اج بعد تاريخ أو 

 عن معهد غوته فقط ، وتصدر هذه الشهادات حالياً ALTEبحسب معايير ) A1ة على مستوى للغة األلماني  اإتقان  علىإثبات 

 .(في بيروت

  

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/05-VisaEinreise/-/2081622
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/05-VisaEinreise/-/2081622
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/-/2009958
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/-/2009958


 

 

 :لم شمل األطفال تفي حاال   ⑧

 *ة في بيروتفارة األلماني  الس   يحمل ختم تصديق (2نسختين ) مع األصلي: بيان الوالدة 

o يجبدم سفر أحد الوالدين إلى ألمانيا في حالة ع  ً  :تقديم ما يلي أيضا

وإقامتهم إلى ألمانيا  األطفالفل/على مغادرة الط   )ة(غير المسافر األم/األبي األصلي لموافقة اإلعالن الخط  

ً موثق على أن يكون ،هناكدائمة بصورة  نقل األصلي الخاص ب مستندالأو من قبل القضاء او كاتب العدل،  ا

 .في ألمانيا األم/األب المقيم)ة(عاية القضائي إلى حق الحضانة والر  

 

o  أحد الوالدين: إختفاءفي حالة وفاة أو 

على  الموافقةب الخاص ياألصلالمستند والمتوفي)ة( أو المفقود)ة( ألم/األب ل بيان وفاة أو إختفاء أصلي

 .األطفالعلى الطفل/ (الوصي)ولي األمر  من فرالس  

 

  يحمل ختم تصديق  (2نسختين )مع  المستند األصلي، لبعند تقديم الط  شهر تة أصداره الس  ى تاريخ إال يتعد   :قيد عائلي بيان ⑨

 .*ة في بيروتفارة األلماني  الس  

ة والخلفي ة لبطاقة عن كل من الجهة األمامي  ( 2) مع نسختين في ألمانيا: قيمللشخص الم ابعانالت   األلماني فربطاقة اإلقامة وجواز الس   ⑩

 .وصفحة المعلومات الش خصي ة في الجواز اإلقامة

 (2نسختان )في ألمانيا:  المقيمللشخص  جار الحالييإلاعقد و أ ةكن الحالي  فادة الس  إ  ⑪

 

 حددة في ال نصالمستندات الناقصة الم بإستكمال (ة)( من قانون اإلقامة، ملزم1) الفقرة 82عالمي بوضوح بأنني، وفقاً للمادة لقد تم إ       ⃝

الملف ب البت  قد يتم قصاها............................................. )ثالثة أشهر(. بعد مرور هذه المدة خالل مدة أ أعاله بأقرب وقت ممكن

 .غير المثبتة أخيرراعاة أي من أسباب الت  دون م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 

 .....لبمقدم الط   توقيع           
 

 

 .دون حجز موعد مسبق  فارة يوم تقديم الطلب* باإلمكان تصديقه في الس  

قسم أو  )IOM( منظمة الهجرة الدوليةإلى  ألمانيا في قريبه أو الط لب مقدم يعني تغيير أي عن بليغالت   أو اقصةالن   المستندات إرسال يرجى

  .سالةالرّ  عنوان الملف ورقم جواز الّسفر في رقم ذكر مع ،التأشيرات لدى السفارة

 الطلب تقديم إيصال عن بنسخة مرفقا   جواز الّسفر رقم عليه يكتب ظرف في باليد تسليمها أو بالبريد اقصةالن   ةاألصليّ  المستندات إرسال يرجى

 :اليالت   العنوان على( IOM) وليةالد   الهجرة لمنظمة بعاالت   ةالعائلي   المساعدةمركز إلى

 (مسعود صالون مبنى) قاموح بناية الرئيسي، بكفيا طريق الككو، بيت المتن، لبنان، جبل
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