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Deutsche Botschaft                                                     لمءنيةألالسفءبرة ا  

Kairo                                                                                                القءهرة 

 

  

المواليد عشأن إبرشءدات  

اللقبوتحديد  خءبرج ألمءنيء  
 

 (٢٠١٥)إصدار: أكتوبر                   

 

ي ف خارج ألمانيا لتوثيق واقعات الميالد التي تمتيمكن تقديم طلب لدي مكتب األحوال الشخصية المختص في ألمانيا 

 جالت المواليد في ألمانيا.س

 

ذلك إن ليس أمراً ملزماً،  بالقيام بتسجيل المولود في سجل المواليد في ألمانيا على الرغم من كونهبشدة تنصح السفارة 

تقديم شهادة الميالد األلمانية دون هذا التسجيل  من خالل كانت لديكم نية العودة إلى ألمانيا في مرحلة الحقة، حيث يمكن

 بشئون األحوال الشخصية. المتعلقة في األمورأدنى مشكلة 

 

 .ا  موحد ء  ن لقبال يحمال ألعوينا كءن إذا لطفل فهو عخالف مء سبق أمر ملزم قءنونء  ا لقب تحديدأمء 

 نصوص القانون االلماني.ل اً حالة كون األب واألم يحمالن الجنسية األلمانية فيتم تحديد لقب الطفل وفق في

يمكن اختيار القانون الخاص بتحديد لقب الطفل سواء القانون يحمل جنسية أخري غير األلمانية  فإن كان أحد الوالدان

 توضيح اإلمكانات المختلفة لتحديد اللقب.و تقديم المشورةعند حضوركم  األجنبي. وتقوم السفارة األلماني أو القانون

 

لدى السفارة األلمانية. وإذا تعلق األمر بتحديد  طلب تسجيل الميالد أو تحديد لقب الطفلجدير بالذكر أنه يمكنكم تقديم 

ذلك للتصديق على توقيعاتهم )أي أنه ال يمكن ألحد و ن عشخصهمءحضوبر الوالدالقب الطفل )انظر ما سبق( فيتعين 

 الوالدين تفويض اآلخر في هذا الشأن(.

 

خالل عرنءمج من حيث المبدأ يتم تحديد موعد التقدم عءلطلبءت فقط من ر انه نظرا  لكثرة الطلبءت فأنه جدير عءلذك

 .www.kairo.diplo.deالانوان التءلي: على االنترنت على عقسم الجوازات مسبق لتقديم الطلبءت الحصول على موعد 

من خالل االتصءل عءلهءتف أو عن طريق  فرديةمراعءة عدم إمكءنية الحصول على مواعيد كمء نرجو من حضراتكم 

 البريد االلكتروني.

 

كامل البيانات وموقعاً عليه من صاحب الطلب، إضافة  أن يكون مستوفياً  تقديم الطلبوتجب اإلشارة إلى أنه يتعين عند 

 تصويرلن تتمكن السفءبرة من  المقدمة ونظرا  لكثرة الطلبءتمن أصل وثالث صوبر. إبرفءق المستندات التءلي عيءنهء إلى 

  المستندات الخءصة عكم.

 

ماء المترجمين المعتمدين على )تجدون قائمة بأس ومصدق عليها. مترجمة إلى اللغة األلمانيةشهءدة ميالد الطفل  -

ما تجدون ورقة ارشادات أخرى بشأن إجراءات كمعلومات قنصلية، صفحة السفارة على شبكة االنترنت تحت بند 

 التصديق تحت بند التصديقات والشهادات والتوثيق(.

 ها(.يتعين ترجمة شهادات الميالد المصرية إلى األلمانية والتصديق علي)شهءدة ميالد الوالدين  -

)يتعين ترجمة وثيقة الزواج المصرية إلى اللغة االلمانية والتصديق  إن كان األب واألم متزوجانوثيقة الزواج  -

وذلك حال كون األب واألم الدته وعند  لمولودعنسب اتثبت اعتراف األب  المفاول سءبريةالمستندات  أوعليها( 

علي  صفحة السفارة على  االقرار بنسب الطفل إلى األب)تجدون معلومات حول اجراءات  غير متزوجين

 االنترنت تحت بند "الشئون المتعلقة باألحوال الشخصية وباألسرة"(.

 )فقط الصفحة األولى التي تحتوي على البيانات الشخصية(. جواز السفر الخءص عكال الزوجين  -

 حاصالً عليها بالميالد. ، في حالة ما لم يكن أحد الطرفينشهءدة الحصول على الجنسية -

mailto:passstelle@kair.diplo.de
http://www.kairo.diplo.de/


 www.kairo.diplo.de إنترنت:     passstelle@kair.diplo.deبريد إلكتروني:    ٠٠٢٠٢  -  ٥٦٢٧٢٨٢٠تليفاكس:    ٠٠٢٠٢  -  ٢٧٢٨٢٠٠٠هاتف العمومي:      ال   العنوان:

 برعاء فقط من االثنين إلى األهاتف قسم الجوازات:  شارع برلين، من حسن صبري ٢

     ٠٠:١٥ – ٣٠:١٣من              الزمالك، القاهرة

              ٠٠٢٠٢  -  ٢٧٢٨٢٠١٨   

على صفحة السفارة على  )تجدون معلومات حول االعتراف بالطالق الذي تم خارج ألمانيا أو وثيقة الطالق -

 االنترنت تحت بند "الشئون المتعلقة باألحوال الشخصية وباألسرة"(. 

 أو شهادة وفاة أحد الوالدين. -

 

 ١٠فرض رسوم قيمتها . إضافة إلى ذلك فيتم يورو ٢٥د لقب الطفل تحديب المرتبطة صحة التوقيعرسوم تبلغ قيمة 

عشر  إلىحجمها  يصل)المستندات باللغة األجنبية والتي  المقدمة منكمصور  صحة للتصديق على على األقل يورو

 عن كل صحة إضافية(، يورو ١تفرض رسوم قيمتها كما  ، صفحات

لغة العربية والتي يصل حجمها إلى عشر صفحات وتفرض يورو )المستندات بال ١٥كما تفرض رسوم قيمتها 

 (.عن كل صحة إضافية يورو  ٥،١رسوم قيمتها 

عءلاملة المصرية فقط ووفقء   و نقدا   عند التقدم عءلطلب سداد الرسوم المستحقة يكونأن نرجو منكم مراعءة و

 لقءهرة عتحديده.السفءبرة األلمءنية عء خزينةالمامول عه في حينه والذي تقوم  لسار الصرف

 

وإلصدابر  واقاءت الميالدللتسجيل في سجل عفرض برسوم إضافة إلى ذلك فيقوم مكتب األحوال الشخصية المختص 

. يقوم مكتب االحوال الشخصية المختص بتحديد شهءدة ميالد ألمءنية أو إلصدابر شهءدة عشأن تحديد لقب الطفل

 البدء في نظر الطلب الخاص بكم.قيمة الرسوم المطلوبة، ويقوم بإخطاركم بها عند 

 تقوم السفارة برفع طلبكم مشفوعاً بصور المستندات إلى مكتب األحوال الشخصية المختص في المانيا.

الطفل  لقب نفاذ تحديدأو اثبات فينعقد اختصاص تسجيل المولود  وفي حالة وجود محل إقامة مسجل لكم في ألمانيا،

 ي دائرة محل إقامتكم.لمكتب األحوال الشخصية الذي يقع ف

 .على حدة شخصيةلكل مكتب لألحوال ال اً كما قد تصل مدة النظر في طلبكم إلى عدة الشهور وفق

 .أول أما في حالة عدم وجود محل إقامة لكم في المانيا فيتم رفع الطلب إلى مكتب األحوال الشخصية برلين

 ن أو أكثر.نتيوهناك قد تستغرق مدة النظر في الطلب س

راً ألن السفارة األلمانية ليس في مقدورها التدخل لدي مكاتب األحوال الشخصية في ألمانيا والتأثير عليها فيما ونظ

 .فإنه يرجى منكم التكرم بعدم االستفسار المتكرر عن نتيجة النظر في طلبكمعمدة النظر في طلبكم،  يتعلق 
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