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 /في ألمانياالمقيم لم الشمل إلى مواطن إحدى دول االتحاد األوروبي 

 حّريّة التّنقل ضمن االتحاد األوروبي )اإلقامة طويلة األمد(

 في ألمانيا( المقيمالشخص  عن بطاقة هوية أو جوازسكانر )تتضمن صورة   قسم التأشيرات لدى السفارةرسال رسالة إلى إالرجاء 

 بهدف حجز موعد.خانة العنوان  في  “Sondertermin Freizügigkeit„مع ذكر 

شخصياً عند موعد تقديم الطلب، حيث يجب تقديم المستندات  األطفال والرضع والعجزة، الحضور على جميع مقدمي الّطلبات، بمن فيهم

 التّالية:

 )، معبّأة وموقّعة )تُوقّع طلبات األطفال من قبل أحد الوالدين )األم/األب( الذي سيرافقهم في الّسفر(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 10 سنبتداًء من إمع توقيع حامله  جواز سفر صالح  ❸

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

 مجاني :رسم الطلب   ❹

مترجم  ومترجمة إلى األلمانيّة من قبل مع نسختين، حيث يُذَكر ذلك في البنود أدناه أصليّة ، على أن تكونيرجى إبراز المستندات التّالية

 .محلّف

 

 لم الشمل إلى الزوج)ة(: تفي حاال ⑤

 .*يحمل ختم تصديق السفارة األلمانية في بيروتو ،(2نسختين ) مع األصلي: بيان الزواج المدني

 

 لم شمل األطفال: تفي حاال ⑥

 .*يحمل ختم تصديق السفارة األلمانية في بيروتو ،(2نسختين ) مع األصلي: بيان الوالدة

o :في حالة عدم سفر أحد الوالدَين إلى ألمانيا يجب أيضاً تقديم ما يلي 

غير المسافر)ة( على مغادرة الّطفل/األطفال إلى ألمانيا وإقامتهم  األم/األباإلعالن الخطي األصلي لموافقة 

نقل األصلي الخاص ب مستندال، على أن يكون موثقاً من قبل القضاء او كاتب العدل، أو هناكبصورة دائمة 

 في ألمانيا األم/األب المقيم)ة(حق الحضانة والّرعاية القضائي إلى 

 

o  الوالدين:في حالة وفاة أو إختفاء أحد 

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

 .على الطفل/ األطفال (الوصي)ولي األمر  من السفر
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يحمل ختم تصديق السفارة و ،(2نسختين )مع  المستند األصلي :عند تقديم الطلبشهر أتة صداره السّ إال يتعدى تاريخ  قيد عائلي بيان ⑦

 .*األلمانية في بيروت

( 2) مع نسختين جواز الّسفر/الهويّة الّشخصيّة للشخص المقيم في ألمانيا:/وروبيةبطاقة اإلقامة ووثيقة الّسفر/وثيقة الّسفر األ ⑧

 عن كل من الجهة األمامية والخلفيّة لبطاقة اإلقامة وصفحة المعلومات الّشخصيّة في الجواز.

 

 (2: نسختان )في ألمانيا مقيمللشخص ال جار الحالييعقد االو أ فادة السكن الحاليةإ  ⑨

 

إثبات عن المقدرة المادية على التكفّل أو  في ألمانيا مع كشف برواتب األشهر الثالثة األخيرة مقيملشخص البا خاصعقد العمل ال  ⑩

 )مع تأمين صحي( بمصاريف إقامة مقدم)ي( الطلب في ألمانيا

 

بإستكمال المستندات الناقصة المحددة في الّنص  (ة)( من قانون اإلقامة، ملزم1الفقرة ) 82لقد تم إعالمي بوضوح بأنني، وفقاً للمادة        ⃝

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

 دون مراعاة أي من أسباب التّأخير غير المثبتة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .....الّطلبمقدم  توقيع           
 

 

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

 

 

 

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

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