كانون الثاني 2020

تعليمات لإلعالن عن والدة
لتحديد موعد مقابلة شخصية ،يرجى ارسال رسالة الكترونية الى العنوان التالي  .rk-info-libanon@beir.diplo.deمن الضروري ان يتم
تحديد الموعد مسبقاً ،وغالبا ً ما يُطلب حضور الوالدين إلى السفارة .ينبغي تقديم الوثائق مصدقة ،مع النسخ المطلوبة (يرجى مراجعة المعلومات
في االسفل).
يتوجب إحضار المستندات التالية (االصلي  +نسخة واحدة) إلى الموعد:


جوازات سفر صالحة للوالدين



وثيقة والدة الطفل



وثائق والدة الوالدين ،في حال الوالدة في المانيا :سجل الوالدات (مع جزء المالحظات االضافية)



في حال اكتساب الجنسيّة االلمانية من خالل التجنيس :وثيقة التجنيس (.)Einbürgerungsurkunde



افادة السكن الحالية في ألمانيا ( )Meldebescheiniungأو إفادة الغاء السكن (.)Abmeldebescheiniung



مستندات الزواج الخاصة بالوالدين
-

اذا تم الزواج في المانيا :نسخة مص ّدقة عن إخراج القيد العائلي االلماني /وثيقة زواج الوالدين.

-

اذا تم الزواج في لبنان :عقد الزواج االسالمي وإثبات الزواج من المحكمة الشرعية او إفادة الزواج الكنسية مع وثيقة الزواج.

-

اذا تم الزواج في دولة من دول االتحاد األوروبي :وثيقة الزواج الدولية.

-

اذا لم يتم الزواج في لبنان أو في دولة من دول االتحاد األوروبي :يرجى االستعالم عن المستندات المطلوبة عند طلب الموعد.



إخراج قيد عائلي لبناني يُذكر فيه الطفل (إذا كان والد الطفل ايضا ً مواطنا ً لبنانيا ً).



اذا كان الوالدان غير متزوجين ،فعلى الوالد إبراز بيان االعالن عن األبوة.



اذا لم يكن هذا الزواج هو االول الحد الوالدين او لكالهما:
-

اذا تم الطالق في المانيا :نسخة مصدقة عن حكم الطالق القانوني لكل الزيجات السابقة.

-

اذا تم الطالق في لبنان :حكم الطالق من المرجعيّة الدينيّة المختصة التي تم فيها الطالق باإلضافة الى وثيقة الطالق وجميع
وثائق الزيجات السابقة.



وثائق الوالدة األلمانية او شهادة تسجيل االسم لإلخوة األكبر سناً.



عند الرغبة في تسجيل درجات او ألقاب أكاديمية معتمدة في المانيا ،يجب تقديم نسخة مصدقة عن الشهادة.
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الوثائق
يجب أن تكون الوثائق اللبنانية مص ّدقة من قبل وزارة الداخلية والخارجية اللبنانية ومن قبل السفارة ،وذلك قبل موعد المقابلة .للمزيد من
المعلومات حول التصديقات يرجى مراجعة الئحة االرشادات.
يجب تقديم المستندات االلمانية بشكل نسخة مصدقة او المستند االصلي .يتم اصدار النسخ المصدقة فقط لدى دائرة االحوال المدنية المصدرة
للمستند االصلي في المانيا.
عند تقديم مستندات غير صادرة عن لبنان أو المانيا أو دولة من دول االتحاد األوروبي ،يرجى االستفسار لدى البعثة الدبلوماسية األلمانية في بلد
اإلصدار عن شكل تقديم هذه الوثائق (التصديق ،حاشية التصديق ،الترجمة ،الخ.).

الرسوم:
تجدر االشارة الى ان الرسوم تدفع بالدوالر األمريكي .يترتب على عملية التصديق على التواقيع على االعالن عن الوالدة رسم بقيمة  20يورو،
وإلجراءات التصريح عن االسم  25يورو .اما النسخ االضافية فيترتب عليها رسم ال يقل عن  5يورو.
سيتم إرسال االعالن عن الوالدة إلى دائرة االحوال الشخصية المختصة في المانيا .يبلغ وقت المعالجة الى حين إصدار وثيقة الوالدة عدة أشهر
وقد يصل الى السنتين .وبحسب القانون الفدرالي ،قد تفرض دوائر االحوال الشخصية رسوما ً إضافية ،تُدفع اذا طُلبت ،وذلك باإلضافة الى
الرسوم المدفوعة مسبقا ً في السفارة.
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