
 

 

 طلب

 للقاصرين )رجاء تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالطفل القاصر/الطفلة القاصرة!(

 (عاما 12 سن حتىجواز سفر لألطفال ) ☐   لإلصدار العاجل ☐     صفحة 48مؤلف من  ☐ جواز سفر ☐  

 1بطاقة هوية شخصية☐   
بطاقة هوية شخصية للسفر كبديل عن جواز  ☐   

 السفر
 جواز سفر مؤقت ☐   

   اسم العائلة .1

   اسم العائلة عند الوالدة .2

3. 
االسم األول )أو األسامي 

 األولى(
  

4. 

 األلماني األخير/بطاقة الهوية الشخصية األلمانية األخيرة؟هل تغّير اسم الطفل القاصر/الطفلة القاصرة منذ اصدار جواز السفر 

 

 نعم، عبر  ☐   كال ☐   
 االسم، تبني( إعالن)مثالً                        

  مكان الوالدة .6 تاريخ الوالدة .5

7. 
 

 الطول
                  

 يمترنتس

 . 9 لون العينين                             .8
 غير محدد☐    أنثى☐ذكر      ☐الجنس: 

 
 

10. 
 عنوان السكن الحالي )الشارع، رقم المنزل، الرقم البريدي، المدينة(:

 
 

 البريد االلكتروني، الهاتف أو الفاكس )المعلومات اختيارية. عند االقتضاء ترَسل االستعالمات عبر البريد(
 

 

  

11. 
 
 
 
 
 
 
 

 سكن ألماني للطفل القاصر/الطفلة القاصرة في الوثيقة الحاليةفي حال تم تسجيل مكان 
 عنوان السكن األخير في ألمانيا )الشارع، رقم المنزل، الرقم البريدي، المدينة(:

 
 
 

 

 تاريخ إلغاء التسجيل في العنوان:
 

 وثيقة إلغاء التسجيل مرفقة

 (ُتضاف عليها رسوم المعاملة!) كال ☐         نعم ☐   
 

  القانونيين معلومات حول األوصياء .12

  )مثالً األب( القانوني الثانيالوصي  )مثالً األم( القانوني األولالوصي   

 

   اسم العائلة

 
   اسم العائلة عند الوالدة 

االسم األول )أول 
 األسامي األولى(

  

   تاريخ الوالدة

    مكان الوالدة 

  (لوثيقة ألمانية االصدار األولعند / الطفلة القاصرة على الجنسية األلمانية )حصول الطفل القاصر  .13

 

  كطفل لرجل ألماني أو امرأة ألمانية عند الوالدة ☐

  كطفل لرجل ألماني أو امرأة ألمانية عبر التبني ☐

  كطفل لوالدين أجنبيين عبر الوالدة في ألمانيا ☐

  عبر التجنيس ☐

                                                
1
 من العمر رجاء استخدام الطلب للراشدين 16بالنسبة إلى مقدمي الطلب ما فوق  



 

 

  كمهاجر من أصل ألماني قادم من دول شرق أوروبا ☐

  غير ذلك:  ☐

  (طلب للحصول على جواز سفر أو بطاقة هوية شخصيةكل عند  تقدممعلومات حول جنسيات أخرى ) .14

 
 جنسية/على للطفلة القاصرة  قدمنا للطفل القاصر/ عدة جنسيات أجنبية وأنا/ نحن قدمت/ الطفلة القاصرة على جنسية/ حصل الطفل القاصر/
 عدة جنسيات أجنبية 

 

  نعم ☐   (15رقم عند كال )رجاء المتابعة  ☐   

 

 على جنسية أجنبية:الحصول عند 
 الحصول على الجنسية                             تّم بتاريخ

 

 عبر الوالدة ☐

 )مثالً التبني(                      تلقائياً عبر                                  ☐

 بناء على طلب من الوصي ☐
 

 عنوان السكن أو اإلقامة المتواصلة عند التقديم على طلب الحصول على هذه الجنسية
 

 لقد تمت الموافقة على المحافظة على الجنسية األلمانية قبل الحصول على الجنسية األجنبية الذي تم بناء على طلب

 
 نعم، ☐   
 

 بتاريخ                                من قبل )الهيئة(
 

 

  كال           

 

 الحصول على جنسية أجنبية تقديم طلبعند 

الجنسية  فقدانإمكانية  حوللقد قدمت/قدمنا للطفل القاصر/للطفلة القاصرة على جنسية/عدة جنسيات أجنبية وتم تنبيهي/تنبيهنا  ☐ 
 هذا التنبيه علمت/ علمنا بذلك عبرإننا  إنني/ وأل عليها، األلمانية في حال الحصو

  معلومات حول بطاقة الهوية الشخصية الحالية أو المنتهية صالحيتها .15

  جواز سفر لألطفال ☐    بطاقة هوية شخصية ☐   جواز سفر ☐ 

 
 رقم جواز السفر/رقم بطاقة الهوية الشخصية

 
 ة المصدرةيئاله
 

 

  صالح لغاية: خيصادر بتار 

  حائزة على وثائق ألمانية صالحة أخرى؟  الطفلة القاصرة حائز/ هل الطفل القاصر/ .16

  جواز سفر لألطفال ☐     بطاقة هوية شخصية ☐     جواز سفر ☐ 

 
 رقم جواز السفر/رقم بطاقة الهوية الشخصية

 
 ة المصدرةيئاله
 

 

  صالح لغاية: بتاريخصادر  

 

من قانون  6 المادةوكاملة. يجب إثبات جميع المعلومات المذكورة أعاله عبر تقديم الوثائق و/أو الشهادات المالئمة )حقيقية إن المعلومات المذكورة آنفاً 

 من قانون بطاقات الهوية الشخصية( 9 المادةجوازات السفر/

 

 المكان، التاريخ، التوقيع  الوصي الثاني  لالمكان، التاريخ، التوقيع  الوصي األو
 تم إثبات الهوية عبر )رقم جواز السفر/بطاقة الهوية الشخصية(

 
____________________________________________ 

 
 

 تم إثبات الهوية عبر )رقم جواز السفر/بطاقة الهوية الشخصية( 
 

____________________________________________ 
 

 

  



 

 

 ( لالتحاد األوروبيRPDGمن الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية ) 13ب المادة جمعلومات بمو

 

تستخدم وزارة خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية بياناتكم الشخصية لغرض إصدار جواز سفر أو بديل عن جواز السفر أو بطاقة هوية 

البيانات الشخصية هي كافة المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي مثبتة هويته أو من الممكن إثبات هويته. بهدف إطالعكم على  شخصية. إن

من الالئحة العامة لحماية البيانات  13معالجة البيانات الخاصة بكم وامتثاالً لاللتزام المتوجب علينا بتقديم المعلومات بموجب المادة 

 يطكم علماً بالتالي:(، نحRPDGالشخصية )

 

( RPDGمن لالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية ) 4من المادة  7. إن الجهة المسؤولة عن معالجة بياناتكم الشخصية بموجب البند 1

 هي وزارة الخارجية االتحادية: 

 

smä seAiträ suA 

1rekreä rre sredA 1 

10117 nreriB 

 0-17-18 030رقم الهاتف: 

 2000-17-18 030الهاتف لمكتب خدمة المواطنين: رقم 

 3402-17-18 030رقم الفاكس:  

 

 rmä rreAiträ-ruA.kr.   : الموقع اإللكتروني

 rAAiä://   .rmä rreAiträ-ruA.kr/kr/Br äeoou/smretreäre.i r-qrf-doBArdAاستمارة االتصال: 

 

 بيانات االتصال بمفوض وزارة الخارجية االتحادية لشؤون حماية البيانات: .2

 

PrArBä rmArsrrmqAertAre krä smä seAitrB suAä 

1rekreä rre sredA 1 

10117 nreriB 

 7099-17-18 030رقم الهاتف: 

 7099 5-17-18 030رقم الفاكس: 

 

 rAAiä://   .rmä rreAiträ-ruA.kr/kr/Br äeoou/krArBä rmAr/doBArdA-krArBä rmArاستمارة االتصال: 

 

. يمكنكم المختصة بكمالبعثة الدبلوماسية األلمانية  لدىحماية البيانات الموظف المسؤول عن شؤون بيمكنكم أيضاً في الخارج االتصال  .3

 كالتالي:حماية البيانات الموظف المسؤول عن شؤون التواصل مع 

 

PrArBä rmAr-sBäier rireäoB 

[nrrri rBmBt mBk sBä reiqA kre sB ] 

 [ أو عبر البريد اإللكترونيBre riä rmq ooBArdAqoeumrreمن أجل االتصال: ]

 

سفر والتأكد من صحتها والتحقق من هوية صاحب جواز السفر أو بطاقة السوف تتم معالجة بياناتكم الشخصية لغرض إصدار جوازات  .4

ن قانون م 6المادة من  2والفقرة  4الهوية وكذلك تطبيقاً لقانون جوازات السفر وقانون بطاقات الهوية. ويتم اعتماد كل من المادة 

 من قانون بطاقات الهوية كسند قانوني في معالجة البيانات الشخصية. 9 المادة من 2والفقرة  5جوازات السفر والمادة 

 

من  2سوف يتم إلغاء بصماتكم المحفظة أثناء تقديم الطلب على أبعد تقدير عند تسليمكم الوثيقة أو إرسالها إليكم، وذلك بموجب الفقرة  .5

 أقصاها لمدةمن قانون بطاقات الهوية. سوف يتم تحفيظ بياناتكم الشخصية  26من المادة  2نون جوازات السفر والفقرة من قا 16المادة 

من قانون جوازات السفر والفقرة  21من المادة  4إليها، وذلك بموجب الفقرة  البيانات تستندثالثين عاماً بعد انتهاء صالحية الوثيقة التي 

 من قانون بطاقات الهوية. 23من المادة  4

 

http://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz/kontakt-datenschutz


 

 

لتقوم للوثيقة  منتجةفي إطار معالجة البيانات وفي حال إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية، سوف تتم إحالة بياناتكم الشخصية إلى الجهة ال .6

من قانون جوازات السفر والمادة  وما يليها 22بطاقات الهوية بموجب المادة  وأ إصدار جوازات السفر يحق لدائرة .إنتاج الجوازبعملية 

 الجهةرسمية أخرى، طالما أن ذلك ضرورياً لتقوم  جهاتمن قانون بطاقات الهوية أن تحيل البيانات من سجل الجوازات إلى  24

 حياتها.المستلمة بإنجاز المهام المندرجة ضمن صال

 

 إنكم تتمتعون بمثابتكم الشخص المعني ولدى توفر الشروط المطلوبة بالحقوق التالية: .7

 

 (،RPDGمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 15الحق في الحصول على معلومات بخصوص البيانات، المادة  -

 ،(RPDGمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 16الحق في تصحيح البيانات، المادة  -

 ،(RPDGمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 17الحق في محو البيانات، المادة  -

 ،(RPDGمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 18معالجة البيانات، المادة  حصرالحق في  -

 ،(RPDGمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 20الحق في نقل البيانات، المادة  -

 .(RPDGمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 21معالجة البيانات، المادة الحق في االعتراض على  -

 

إن  .الشخصية باإلضافة إلى ذلك لديكم الحق في تقديم شكوى ضد معالجة بياناتكم الشخصية لدى هيئة مكلفة بمراقبة حماية البيانات .8

 حادي لشؤون حماية البيانات وحرية المعلومات:الهيئة الرقابية المسؤولة عن وزارة الخارجية االتحادية هي المفوض االت

 

Pre nmBkräsrrmqAertAr qde krB PrArBä rmAr mBk kir tBqoeurAioBäqerirriA 

 

 

 

 

 


