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 ألمانيا صفة باحث إلىطلب السفر ب

عند موعد تقديم الطلب، حيث يجب تقديم المستندات  ا  شخصي األطفال والرضع والعجزة، الحضور فيهم، بمن الّطلباتجميع مقدمي على 

 :التّالية

 ))تُوقّع طلبات األطفال من قبل أحد الوالدين )األم/األب( الذي سيرافقهم في الّسفر، معبّأة وموقّعة (2عدد )، إستمارة الّطلب  ❶

خلفية بيضاء اللّون. تجدون المزيد من  وذات 35x45mm بحجم تظهر صاحبها بوضوح، ، بيومتريّة(2: عدد )صور شمسيّة  ❷

 .هناالتّفاصيل 

عن كل صفحات البيانات )أي  (2نسختين ) معالجواز األصلي  :سنوات 10مع توقيع حامله إبتداء  من سن  جواز سفر صالح  ❸

 الّصفحات األربع األولى، الّصفحة االخيرة ]في حال كان عليها توقيع[ وكل الصفحات االخرى التي تتضمن تأشيرات او أختاماً(

 .سن الثّامنة عشرة(دون يورو لألطفال ) 37,50و للبالغين، يورو 75بما يعادل  نقداً بالدوالر األمريكي رسم الطلب يُدفع   ❹

 إلى األلمانيّة يرجى إبراز المستندات التّالية حيث يجب، على أن تكون أصليّة حيث يُذَكر ذلك في البنود أدناه، مع نسختين، ومترجمة

 .مترجم محلّفمن قبل 

  المؤسسة الداعية ومقدم الطلباإلتفاق الخطي بين   ⑤

 أو 

أو الفقرة األولى (AufenthG)  من قانون اإلقامة األلماني 20الجزء األول من الفقرة األولى من المادة يه، بموجب عقد عمل يساو

 )AufenthV( اإلقامة األلماني نظاممن  38fمن المادة 

 الشهادات الجامعية  ⑥

 :خالل من  إلقامةا تمويل إثبات عن  ⑦

o  الحدّ األدنى لألجور بحسب قانونراتب 

 أو 

o  (احتساب الضرائب بعدكحدّ أدنى شهرياً يورو  947)منحة 

 أو 

o (احتساب الضرائب بعدكحدّ أدنى شهرياً يورو  947) مغلق حساب 

 أو 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
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
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Forschungseinrichtungen/08muster-aufnahmevereinbarung-deutsch-englisch.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Forschungseinrichtungen/08muster-aufnahmevereinbarung-deutsch-englisch.html?nn=282388
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488


 
o هدف تحديد يتضمن اإلقامة، قانون من 68 إلى 66 المواد بحسب ألمانيا في األجانب دوائر إحدى عن صادر بالكفالة تصريح 

ً ( من قانون اإلقامة 20أو مقيم بموجب المادة  باحث) اإلقامة  ال) (“Bonität nachgewiesen„) المصاريف تغطية عن وإثباتا

 .العدل( ابكتّ  لدى عةالموقّ  بالتعهدات السفارة تقبل

 

( من قانون اإلقامة، ملزم)ة( بإستكمال المستندات الناقصة المحددة في الّنص 1الفقرة ) 82تم إعالمي بوضوح بأنني، وفقاً للمادة لقد        ⃝

خالل مدة أقصاها............................................. )ثالثة أشهر(. بعد مرور هذه المدة قد يتم البّت بالملف  أعاله بأقرب وقت ممكن

 ون مراعاة أي من أسباب التّأخير غير المثبتة.د

 

..... 

 
 

 

 

 

 

 

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

 مقدم الّطلب توقيع            

 

 

 

 

 

مع ذكر رقم الملف في عنوان  ،قسم التأشيرات لدى السفارةيرجى إرسال المستندات النّاقصة أو التّبليغ عن أي تغيير يعني مقدم الّطلب إلى 

 . سالةالر  

 مرفقاً بنسخة عن إيصال تقديم الطلب ظرف يكتب عليه رقم جواز الس فرالنّاقصة بالبريد أو تسليمها باليد في  األصلي ةل المستندات يرجى إرسا

 ( على العنوان التّالي:IOMإلى مركزالمساعدة العائليّة التّابع لمنظمة الهجرة الّدولية )

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