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 على الحصول طلب لتقديم إرشادات
 الشخصية الهوية

 

 تقديم الطلب

ا، المواعيد نظام خالل من موعد حجز أولا  يجب األلمانية، الشخصية الهوية على للحصول طلب تقديم لغايات ا الحضور الطلب صاحبوحضور  إلكترونيا  شخصيا
 ة.السفار إلى

ا بمرافقة والديه أو الوصي الشرعي. السنة، يمكن للوالدين أو الوصي الشرعي تقديم  16تحت عمر  للقاصرينبالنسبة   طلب بشرط تواجد القاصر شخصيا
 .للقاصر الطلب تقديم على بالموافقة خطي كتاب إرفاق يجب السفارة، إلى الوالدين أحد أو الَوصي حضور تعّذر ندع
 

 . www.amman.diplo.de يمكن حجز المواعيد عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني للسفارة األلمانية

 
 بصمات تخزين يمكن الطلب، مقدم رغبة على بناءا . ائتمان بطاقة شكل في الوظائف متعددة بطاقة هي التالمسية غير اإللكترونية الشريحة ذات الهوية بطاقة

 قراءة (والشرطة الحدود مسؤولي مثل) السيادية للسلطات ويمكن فقط. إضافية بيومترية أمان كميزة - الصورة إلى باإلضافة - الهوية بطاقة شريحة على األصابع
 .هذه البيومترية األمان ميزات

 
 .ل أم إضافية بيومترية أمان كميزة بك الخاصة الهوية بطاقة شريحة على أصابعك بصمات كنت ترغب بتخزين إذا ما أن توضح يجب طلبك، تقديم عند
 

ا بأنه  اعلما  .إلزامية األصابع بصمات ستكون 02.08.2021تاريخ  من اعتبارا
 

 التعرف يمكن) اإللكترونية الهوية وظيفة تدعم التي واألجهزة اإلنترنت تطبيقات على التعرف لك يتيح، معّرف إلكتروني على بك الخاصة الهوية بطاقة تحتوي

 الهويةبطاقة  وظيفة الذي يوضح المعلومات كتيب قراءة يرجى. الخدمات وحجز اإلنترنت عبر التسوق عند المثال سبيل على ،(شعار بطاقة الهوية خالل من عليها

 الهوية. بطاقة على للحصول التقدم قبل /https://www.personalausweisportal.de :الفيدرالية الحكومية الهوية بطاقة بوابة على اإلنترنت عبر

 
 :الشخصية الهوية على الحصول طلب لتقديم المطلوبة والوثائق المستندات

 

 عليه التوقيع أولً  عليك يجب والذي عاًما، 16 عن أعمارهم تقل الذين المتزوجين غير للقّصر أو المتزوجين القّصر/  للبالغين بالكامل معبأ طلب نموذج •

 (حضور وتوقيع الوالدين أو الوصي الشرعي يلزم للقصر،) السفارة أمام الموظف المسؤول في

 (حسب شروط السفارة الموضحة على موقعها اإللكتروني) شخصيتان صورتان •

 الميالد شهادة •

 الهوية بطاقة أو السابق األلماني السفر جواز •

 سفر جواز أو ،قديم سفر جوازمثال )شخصية  إضافي يحتوي على صورة هويةبفقدان الجواز من الشرطة وإثبات  بالغ: السرقة/  فقدان الجواز حالة في •

 (قيادة رخصة أو ،إن وجد أردني

 (الحالية السفر عنوان السكن في ألمانيا موضًحا على وثيقة في حالة كان) إقامة مكان آلخر التسجيل إلغاء شهادة •

 أردني سفر جواز أو إقامة تصريح أو أردنية تأشيرة •

 مازواجه وشهادة ازواجهم وعقد الوالدين سفر جوازات من نسخ: رللقصّ  •

 

 :إذا دعت الحاجةكما يجب تقديم المستندات التالية، 

 

 تثبت السممع شهادة دفتر العائلة أو شهادة الزواج  •

 باإلقرار أو بالتجّنس ذلك كان سواءا الحصول على الجنسية األلمانية  إثبات •

 إثبات الحصول على جنسية أخرى •

 الصادر عن الجهات الرسمية األلمانية الجنسيات تعدد على الموافقة قرار •

 لتسجيل الدرجة األكاديميةشهادة الدكتوراه  •

 

 بالنسبة لألطفال ألول مرة:

 

 ميالد الطفل شهادة •

 شهادة ميالد كال الوالدين •

 شهادة زواج وعقد زواج الوالدين •

 الوالدين سفر جوازات نسخة من •

 في حالة طالق الوالدين: شهادة الطالق •

ا)  الحضانة قرار :الفردية الحضانة حالة في •  )ةماإلقا بلد وتعليمات لقانون تبعا

 المزيد من المستندات والوثائق إذا دعت الحاجة لذلك ! ! يحق للسفارة طلب

 

أن تكون األصول مصدقة  مالحظة: يجب ترجمة المستندات باللغة العربية إلى اللغة األلمانية. المستندات األردنية تحتاج لتصديق السفارة األلمانية عّمـان، على

 المعلومات الطالع على رجىفي حالتك، ي طلوبًام التصديق كان إذا ما أن تكون مصدقة كذلك. لمعرفةبقية المستندات األجنبية يجب من الخارجية األردنية أوالً. 

الرابط التالي  علىاأللمانية  الخارجية وزارة من التفصيلية
http://www.konsularinfo.diplo.de/contentblob/1615026/Daten/1845796/Urkunden_Auslaendische_oeffentliche_inDeutschland.pdf 
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 على موعد حجز قبل التواصل مع السفارة يرجى الطالق، أو الزواج بعد اسم العائلة/اللقب تغير ألول مرة أو لطفل هوية إثبات على الحصول طلب في حالة
  .مطلوًبا الطالق شهادة أو/  و االسم كانت شهادة تثبيت إذا ما للنظر amt.de-pass@amma.auswaertiges: التالي اإللكتروني البريد

 .إضافية، وبالتالي زيادة مدة دراسة ومعالجة الطلب مستندات تقديم الضروري من يكونس عندها،

 

 

 :الرسوم

 .(كارد ماستر/  فيزا) االئتمانية بالبطاقة أو حينه، في السفارة في المعتمدة العمالت صرف أسعار وحسب ،عند تقديم الطلب األردني بالدينار نقًدا الرسوم تدفع

 

ا )صالحة لمدة  24هوية شخصية لمن هم فوق سن   يورو 67,00 سنوات( 10عاما

ا )صالحة لمدة  24هوية شخصية لمن هم تحت سن   يورو 52,80 سنوات( 6عاما

 

ا بمكان إقامتك ألنك) عّمـان السفارة األلمانية في طلبك خارج صالحيات قسم الجوازات والهويات كان ذاإ سيتم استيفاء رسوم  ،(مثأل ألمانيا في ما تزال محتفظا

من إلصدار الهوية الشخصية في عّمـان على تصريح  حصول السفارة األلمانية، لغايات يورو 13 بقيمة( الهوية بطاقة إعادة تفعيل باستثناءإضافية على ما سبق )

 .أطول بك الخاص الهوية بطاقة إصدارطلب  معالجة وقت سيكوننية حسب مكان إقامتك في ألمانيا، الدائرة المع

 .الرسوم دفع وتم بالكامل المستندات جميع تقديم تم إذا إل طلبك معالجة يمكن ل أنه العلم يرجى

 الشخصي السري رقمال

ا 15 عمره كان من كل يستلم ورقم فتح القفل  ،(PIN) السري الرقم تضم األلمانية التحادية المطبعة عن صادرة رسالة الطلب تقديم وقت فوق فما أشهر 9و عاما

(PUK)، في بها الحتفاظ الرسالة استالم بعد يجب الخدمات، هذه بتفعيل الرغبة عدم حالة وفي. الشخصية للهوية اإللكترونية الخدمات تفعيل ورقم السر، وكلمة 

 .ضياعها عدم على والحرص َمأمن،

ـان، في األلمانية السفارة إلى ُترسل وإنما مباشرة، الطلب صاحب إلى الخدمات تفعيل رسالة إرسال يتم فال األردن، في المقيمين لطلبات بالنسبة أما  تقوم والتي عمَّ

ا، الطلب صاحب إلى الرسالة بتسليم بدورها  .رسمي تفويض بموجب حتى لستالمها آخر شخص عنه ينوب أن يمكن ول شخصيا

 فترة دراسة ومعالجة الطلب

 أسابيع. 8 – 6تستغرق فترة العمل على الطلب من 

 الهوية الشخصية استالم

 استالم الهوية الشخصية إل إذا: كيمكن ل

 .أعاله ةالمذكور الشخصي رسالة الرقم السري استلمت قد أنك السفارة األلمانية عّمـان في والهويات الجوازات لقسم أكدت -

ا قمت -  .السفارةفي  أرقام ستة من المكون الشخصي الرقم السري تعيين بإعادة شخصيا

 .جديدة شخصية هوية بإصدار المطالبة يمكنكم السري، بالرقم رسالة استالم عدم حال وفي

 يرجى قسم الجوازات والهويات في السفارة األلمانية عّمـان بعد تحديد موعد مسبق. من الشخصي ورسالة الرقم السري بك، الخاصة الهوية بطاقة استالم يمكنك

ا، الشخصي ورسالة الرقم السري الهوية بطاقةعند استالم (. بعد هوية بطاقة لديك يكن لم إذا السفر جواز أو) السابقة هويتك بطاقة إحضار  البطاقة حامل فإن معا

 .الوقت نفس في معه الشخصي والرقم السري الهوية بطاقة من كل وجود خطر يتحمل

ا الحضور ويجب ا، السري الرقم إدخال فيها يكون التي الحالت في شخصيا  رقم بتحديد األّولي السري الرقم إلغاء يتم بحيث) مثالا  السري الرقم تغيير عند ضروريا

 (.الشخصية الهوية استخدام وتفعيل جديد سري

 .على استفساراتكم إلجابةل انـعمّ األلمانية  سفارةل تتردد في التواصل مع ال

 

 
 

 على تطرأ قد إضافات أو تعديالت أي عن مسؤولة غير السفارة .النشرة كتابة تاريخ حتى السفارة لدى المتوفرة المعلومات إلى التعريفية النشرة هذه في الواردة البيانات جميع تستند
 .التاريخ هذا بعد النشرة هذه مضمون
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 قائمة تدقيق جاهزية الطلب:

 السم:

 تاريخ ومكان الميالد:

 

2 biometrische Passfotos 

2 biometric fotos 

 قابلة للقياس البيولوجي )بيومترية( 2صورة شخصية عدد 

 

Bisheriger Reisepass / Kinderausweis 

current passport / children’s passport 

 جواز السفر الحالي

 

Geburtsurkunde (im Geburtsland ausgestellt, ggf. mit Übersetzung / Legalisation) 

Birth Certificate (issued in the country of birth, if necessary with translation / legalization) 

 شهادة الميالد مصدرة من بلد الميالد )مع ترجمة و تصديق السفارة األلمانية في ذلك البلد(

 

Heiratsvertrag (mit Übersetzung / Legalisation) 

Marriage contract (mit Übersetzung / Legalisation) 

 عقد الزواج )مع ترجمة و تصديق السفارة األلمانية(

 

Heiratsurkunde (ggf. mit Übersetzung / Legalisation) 

Marriage Certificate (issued in the country of marriage, if necessary with translation / legalization) 

 لمانية(شهادة الزواج )مع ترجمة و تصديق السفارة األ

 

Nachweis über Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit (z.B. Einbürgerungsurkunde, Erklärungsurkunde) 

Document of naturalization in Germany  

 اثبات كيفية التجنس )مثال شهادة التجنس(

 

Aufenthaltserlaubnis in Jordanien 

Residence permit in Jordan  

 تصريح القامة في األردن

 

Verlustanzeige der örtlichen Polizei (mit Übersetzung) 

protocol of loss / theft by the local police (with translation) 

 )مع ترجمة(أو سرقة من الشرطة المحلية بالغ فقدان 

 

Abmeldung aus Deutschland (bei deutschem Wohnsitz im bisherigen Pass) 

deregistration in Germany (in case of German residence in the current passport) 

 )إذا كان عنوان اإلقامة مسجال في جواز السفر( لغاء تسجيل السكن في ألمانياإشهادة 

 

 

 مستندات إضافية لطلبات األطفال القّصر:

Vorsprache beider Eltern und Kinder (bei Abwesenheit eines Elternteils schriftliche Zustimmung mit 

beglaubigter Unterschrift) 

Appearance in person by both parents and children (in case of absence of one parent, written consent with 

authenticated signature) 

من السفارة األلمانية في  الشخصي لكال الوالدين و األطفال )في حال تعذر قدوم أحد الوالدين, يجب تسليم موافقة خطية مع التصديق على التوقيع الحضور

قامة(بلد اإل  

 

Pässe der Eltern 

Passports of the parents 

 جوازات سفر الوالدين

 

Geburtsurkunde der Eltern (im Geburtsland ausgestellt, ggf. mit Übersetzung / Legalisation) 

Birth Certificate of the parents (issued in the country of birth, if necessary with translation / legalization) 

من بلد الميالد )مع ترجمة و تصديق السفارة األلمانية في ذلك البلد( صادرةشهادة ميالد الوالدين   

 

Bescheinigung über die Namensführung 

Name Certificate 

 وثيقة تثبيت اسم العائلة لألطفال

 

Sonstiges  

possible other documents 

 أخرى
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