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�ت �
�	�ات ������� ور�� 


	��ل ا����ل    

���  ������ت أ
   .�ر�� ط��� ھذه ا���رة .1

��� ا�����دات و����� ا�����دات ا��ط�و�� ������ .2��  .�ر�� �راءة ا��! ظ�ت ا������ و

3.  #�! � ا���و*رة �( ا�����دات�ر�� �ر��ب ا�����دات ا�)�'� �ك ����ر��ب ا���ط� �� و$

�ن  ا����0ز������ ا�����دات ا�'�درة ���,# ا��ر��� ��ب ان �'� �-� �ر��# ����ده ا�( ا��,� ا+������ او  .4
 �����  ھذا ا�را�ط.��دوھ� *(  ا���ر���ن��2ب �ر��# ����د �ن ا���1رة . 

  .����6ھرة ��ؤو�� *6ط ن ا���6د��ن ا�ذ�ن �د�-م � ل إ���# ����د *( �'را���1رة ا+������  .5

*;ن ا���1رة ا+������ ��ؤو�� *6ط ن ط���ت ا� 'ول �� �:��ره ��,ن إذا ��2ت  ا��:��رات،و*�6ً ���6ون  .6
ذ�ك �ن )!ل ا�و�-� ا�ر����� ھ( أ������.  إذا �2ن �ن ا��6رر ز��رة دول ��,ن ا+)رى أ�ً$� ، *��ب ا>��ت  

  ا�����دات ا��ر*6� ، �>ل  �وزات ا���1دق

7. ��  .وا �ز �ودك ھ��ك www.tlscontact.com  �ر�� ا�����ل �� ا��و

  .�ك ا�)�'� (ا����Aرة)�� ا��Aر�ت ���(ء  *�د�2س�ر�� ا��)دام �ط��ق  .8

  .و�6د�م ط�ب ا��:��رة و�'��ت ا+'��� ھ��ك TLS Contact �ر�� ا� $ور �)'�� *( �ر2ز ا����6ل .9

A  د�دة� �ا�ذ�ن �د�وا �'��ت أ'���-م إ�� ��1رات  ا�A �د  ������� ����6د��ن��زم �6د�م �'��ت أ'��
  .اAورو�( *( �'ر )!ل ا���وات ا+ر�� ا���$��

� �# �و�2ً! ر��ً�� ��دوب(*(  �ل �6د�ت �ط�ب ا��:��رة �ن )!ل �� ��وب �ك �)، *�����ن ��ك أن �و
  ���ًط�  �� ���2ن �ن �6د�م ا����Aرة �������� �ك

�ً�� 12ھم ن رأ����'��ت �ط�و�� �Dط�1ل ا�ذ�ن �ز�د .   

10.  ��:��رة ، *$! ن ر�وم ا�)د�� *( ھ��ك ر�وم �� 'ول �� ا�� �:��رة،�د ا��6دم �ط�ب �� 'ول 
A ��م رد ا�ر�وم *(  ��� ر*ض أو � ب ط�ب ا��:��رة. �ر�� أ�$�  . TLS Contact Center �ر2ز

 TLS �! ظ� أ�# *�  ��# دم ا� $ور او ا� $ور �� ����دات �Fر ����2� ، *�ن ��م ا��رداد ر�وم )د��

Contact Center.  د�  .أ��م  ��ل �ودك ا�� �وز 3ا�� �وزة ����1ل  �� �ن ا���2ن إ�,�ء ا��وا

��ل ا�ر �� ا��)طط �-� 4أ�-ر إ��  �6ن ا���2ن �6د�م ط�ب ا� 'ول �( ا��:��رة �ن  .11 �  .أ����

�واز ا��1ر ھو �زء A ���زأ �ن ط�ب ا� 'ول �( ا��:��رة. A ��2ن إر��ع �واز ا��1ر أ>��ء إ�راءات  .12
  .ا��:��رة +���ب ��ظ����

ا����رات ط���ت ا��:��رة �� ا�����دات ا����2� *6ط. إذا أ'ررت �� ����م ا�ط�ب �����دات ���'# او  ��6ل .13
  ..�Fر ���و*�ه ، *6د �ؤدي ذ�ك إ�� ا�ر*ض ا��:��رة  ���ب دم ا����1ء ا�����دات

��2ن ان �ز�د *( ��ض اA ��ن او ا� �Aت  .  ��ن ا��و�ن و ار�� ا����� �ده ا�راءات ا��:��رة ��راوح   .14
   .ا��دة ن ذ�ك

   .اA ��ن� �1ظ ا���1رة ��� ق *( ط�ب ا��ز�د �ن ا�����دات *( ��ض  .15

�� �و���� ا�2�0رو�( .16  www.kairo.diplo.de   ود ا��1ر�����د دا�ً�� 2ل ا����و��ت ا�)�'� ����:��رة و
 .ا���ر��  ��ً��
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��ت �������  �����ات أ
  �واز ا��1ر

  .�واز ا��1ر A �ز�د �ره ن �ر ��وات و� �وي �� '1 ��ن *�ر��Fن �� ا+�ل و�Fر ���ف •

���� *( ا�)�رج •L� �ل ��د ا��1رة ا��ط�و��  .�واز ا��1ر ��ري ا���1ول ��دة >!>� أ�-ر �� ا+

�� �واز ا��1ر �ن ��ل  ��ل �واز  • ���  .ا��1ر ��ل �6د�م ا�ط�ب�م ا��و

  .��2ن � د�د  ��ل �واز ا��1ر �و$وح �ن 'ورة �واز ا��1ر •

�م �ل ��M �ن '1 � ا������ت ، ا�'1 � ا�>��>� وا��:��رات ا����6� (�:��رة ��,ن ، ا�و��Aت ا��� دة  •
  )ا+�ر��2� ، ا����2� ا��� دة ، �2دا

  .ازات ا��1ر ا�6د����م �ل ��M �ن آ)ر ا��:��رات ا��و�ودة *( �و •

 ���
  وا
������ت(ا����ره )  ���ذج ا
� �)'ً�� وور�# ا�������ت  VIDEX ��وذج  ا����رة •�  ا��ر��ط� �#���2ل �����2ل و�و

  ) %�ره +*(�) ����'�ه ا
���&�	 (%�رة وا$�ة
  �ن *$�ك A ��'ق ا�'ورة �� ا����Aره ! ��2ن ا��>ور �� ���و��ت ن 'ورة �واز ا��1ر �� ا�را�ط •

passbild.net-www.biometrisches 

  .*�� #)��1# ا�'ورة ��$�ء او ر��د�#  •

  A �ز�د �ر 'ورة ن ��� أ�-ر •

   �م ��م ��د�ل او � ��ن ا�'ورة ����)دام اي �ن ا��را�P �>ل ا�1و�و�وب •

	,�

�وا�- ا ./)
   ا
��1�0 ا
•  Q��' دول ��,نا��:��ن �����.  

  �ورو  30.000ا� د ا+د�� ���,ط�� ھو  •

  .A �و�د ��ود أو ا�����د ���!��ت •

  ���دة ا���ر��ت ( �ن ا����� ) 
�ً��؟ 16أ�ت ��6دم �ط�ب �� 'ول �� �:��رة ��,ن +ول �رة ، أ�ت ��6م *( �'ر و�رك أ�2ر �ن   

•  �  ا+������او  ا��,� ا����0ز��ا�( � ��ر��أ�ت � ��� إ�� �-�دة � ر�2ت �ن ا����

  ھل ���6ت ����1ل �:��رة ��,ن؟

A � ��ج إ�� �-�دة � ر�2ت ، إذا ��2ت ھ��ك ��M �ن ا��:��رات ا����6� (�>ل �:��رة ��,ن ،  •
  ) ا�و��Aت ا��� دة ا+�ر��2� ، �2دا ، �ر�ط���� ا��ظ��

  ھل *6دت �واز �1رك؟

)�رة و � $را��رط# ا�)�ص �61د ا��واز ��ر�م  ا�( � ��ج إ�� �-�دة � ر�2ت ����� ��وات ا+ •
  ا��,� ا����0ز�� او ا+������ 
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	,�
  إ�45ت ا
3	ض �0 ا

  ا��78�
  ھل �د�ك  �ز *�دق ��ري ا���1ول ��� *( ذ�ك ر�م ا� �ز / ا�ر�م ا��ري؟ •

  �ر�� إر*�ق ��)� �ن ا� �ز ا��1د�( ��+وراق ا��6د��

  أ�-ر �ن ا�دا( *( أ������؟ �6د�ك دوه ر���# �)�و�� ()ط�ب ا��زام ر��( ) ، A �ز�د �ره ن  •

)  .�ر�� إر*�ق أ'ل و او 'وره �ن ا�دوة  و2ذ�ك ��)� �ن �واز �1ر ا�دا

  �د�ك دوة �Fر ر���� �و��� �ن ا�دا( �����وان ا���2ل ور�م ا�-��ف *( أ������؟ •

 .، ��0$�*� إ�� ��)� �ن �واز ا��1ر و��)� �ن �'ر�Q إ���� ا�دا( �ر�� إر*�ق ا�دوة �ط��ك

  

  $;: ا
��	ان
    ا���ري ��+وراق ا��6د��ذھ�ب و وده  �ر�� ار*�ق  �ز ا�ط�ران  •

 

 -  ا���ب ا����� 

  !ا
��=���0 ���> �0 ا
������ ا
�����ات 
  :ا������ ا�����دات �6د�م �ر��

���ل  و ا�2�0رو�( وا��ر�د ا�-��ف ور�م ا���وان ��1'�ل �� ا+������ ا��ر2� �ن ا� ��( ا�دوة )ط�ب •
 � ّ�ل إ!ن إ�� ��0$�*� ، �1ره �واز �ن و��)� ا�دا( وا�م وا��دة ا0���� �ن وا�,رض ا���ل

���ون �ن 68-66 ��61رات و*�6ً ا�����2ف ���� ا0

  
�ل �ن ا������ف ��ط�� ��م �م إذا.� وا(���� ا�ر�)� ��و�ل #)' د��ل �&د�م %��ب ا�دا#"، أو ا��ر�� 

 .ا�-�,� ���و+�*ل

  
  :ا�زا��� ��ط)��ت

 أ�-ر W 6)ر ز��ً�� �ر��ً�� و�)�و�� �ر��� �)'�# �'ر*��  ����ت �2وف •

  أ�-ر W 6)ر ز��ً�� �ر��ً�� و�)�و�� �ر����2وف  ����ت �'ر*�# )�'# ����ر2�  •

  ).إ�M ، ��زل ، ���رة ، ا��>�ل ���ل ��( ���2� إ>��ت ، ����� أوراق �د)رات،: ���ً � �2ن إذا •

 .�� >�
	&� و ا��7(�د&� '- �(	 ا�������� و 	وا�@ا
دAا  
���# روا�ط�  

  .�ر��ء إر*�ق ���)رج �ن ��ل ا+�رة  ( ���ن ا��6د ) ا��'ري ��ر�م ا�( ا��,� إ�� ا+������ أو ا����0ز�� •

  .�-�دة و*�ة ا���و*� ��ر��� ا�( ا��,� ا+������ أو ا����0ز��ھل ا�ت ار�ل؟ �ر�� إر*�ق  •
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��د���  ا�! ور ا��

 B�  ��ظE؟ھ< أ
  :�ر�� �6د�م ا�����دات ا������

  ر ا�( )ط�ب �-� ا���ل ا� ��( ا�ذي ��� •

 ا�Aم �����2ل  -

 إ�� ا�وظ�1� -

 �ده ا�)د�� -

 � و�ل ��2( او �6دا ) –طر�# � '�ل ا�را�ب  (وا�د)ل ا��-ري  -

- �� .��ب ا�ز��ره و ا��ده ا���و

 ا�ر�م ا��:���(  -

� ووظ��1#  (��2 ����ن ان � �وى ا�)ط�ب �( ا�م ا��ر2� ,ر�م ا�-��ف , ا��ر�د ا�2�0رو��  , ا�م ا��و

  أ�-ر ��6$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر  ز����ً,�ر��� �)'�#  �2وف  ����ت �'ر*��  •

  )�2ن ���ً �: ا��د)رات ، وا+وراق ا������ ، وإ>��ت ا����2� (�� ���ل ا��>�ل ، ا����رة ، ا���زل ، إ�Mإذا  •

  ھل أ1ت ,��ب ا#��ل �ره؟
  :�ر�� �6د�م ا�����دات ا������

   'وره �ن �ن ا���ل ا����ري ��ري •

  ا��ط��� ا�$ر���� ا� ���� ��ر�# 'وره �ن •

 رأ�-�6ر��� ز����ً , ��$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر �2وف  ��ب ���2� )�'# ����ر2�  •

  أ�-ر �6ر��� ز����ً , ��$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر  �)'�# ��ب ���2�  �2وف •

• Mل ا��>�ل ، ا����رة ، ا���زل ، إ���� ��  )إذا �2ن ���ً �: ا��د)رات ، وا+وراق ا������ ، وإ>��ت ا����2� (

 '- ا
���رض ا
�;�ر&�ن ا
��ر�Gن

   �وظف ا�ت ھل  

  ر ا�( )ط�ب �-� ا���ل ا� ��( ا�ذي ��� •
 ا�Aم �����2ل  -

 إ�� ا�وظ�1� -

 �ده ا�)د�� -

 � و�ل ��2( او �6دا ) –طر�# � '�ل ا�را�ب  (وا�د)ل ا��-ري  -

- �� .��ب ا�ز��ره و ا��ده ا���و

 ا�ر�م ا��:���(  -

� ووظ��1#  (,ر�م ا�-��ف , ا��ر�د ا�2�0رو���2 ����ن ان � �وى ا�)ط�ب �( ا�م ا��ر2�  •�  , ا�م ا��و

  أ�-ر ��6$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر  ز����ً,�ر��� �)'�#  �2وف  ����ت �'ر*��  •

• Mل ا��>�ل ، ا����رة ، ا���زل ، إ���� ��  )إذا �2ن ���ً �: ا��د)رات ، وا+وراق ا������ ، وإ>��ت ا����2� (

  ����رض ا���ظ�� ا��-� �ن ��2رض ا����ر2� �:�2د •

  ا���رض و ��2ن ا��رض أر$�� �)طط �ن ��)� •
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���ل $	ه   �$�% B�  ھ< ا

  ��ر�# �ط��# $ر���#  •

  ��ري ��ل ���ري  •

  ����رض ا���ظ�� ا��-� �ن ��2رض ا����ر2� �:�2د •

  و ��2ن ا��رض ا���رض أر$�� �)طط �ن ��)� •

  ، أ�-ر W 6)ر و�)�و�� ز����ً  �ر���)�'#  �'ر*�� �2و*�ت •

 أ�-ر W 6)ر و�)�و�� ز����ً  �ر���)�'#  ����ر2�  �'ر*�� �2و*�ت •

 ا���زل أو ا����رة ، ا��>�ل ���ل ��( ا����2� وإ>��ت ا������ وا+وراق ا��د)رات: ���ً � ذ�ك �2ن وإذا •
 )ذ�ك إ�� �� أو

  ����رض ا���ظ�� ا��-� �ن ��2رض ا����ر2� �:�2د •

  ا���رض و ��2ن ا��رض أر$�� �)طط �ن ��)� •
  

  زاH	وا ا
���رض 
   �وظف ا�ت ھل  

  ر ا�( )ط�ب �-� ا���ل ا� ��( ا�ذي ���

 ا�Aم �����2ل  •

 إ�� ا�وظ�1� •

 �ده ا�)د�� •

 � و�ل ��2( او �6دا ) –طر�# � '�ل ا�را�ب  (وا�د)ل ا��-ري  •

• �� .��ب ا�ز��ره و ا��ده ا���و

 ا�ر�م ا��:���(  •

� ووظ��1#  (� �وى ا�)ط�ب �( ا�م ا��ر2� ,ر�م ا�-��ف , ا��ر�د ا�2�0رو���2 ����ن ان  •�  , ا�م ا��و

  أ�-ر ��6$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر  ز����ً,�ر��� �)'�#  �2وف  ����ت �'ر*��  •

  )، ا���زل ، إ�Mإذا �2ن ���ً �: ا��د)رات ، وا+وراق ا������ ، وإ>��ت ا����2� (�� ���ل ا��>�ل ، ا����رة  •
o ا����ري ا���رض إ�� د)ول �ذ2رة 

o د  �:�2د  ا���رض *( ا+�ل �� وا د �رض �� ا����ع �ل�و

  �$�% B�  ���ل $	ه اھ< ا

 �ط��# $ر���# ��ر�#   •

 ��ل ���ري ��ري   •

  ، أ�-ر W 6)ر و�)�و�� ز����ً  �ر���)�'#  �'ر*�� �2و*�ت •

 أ�-ر W 6)ر و�)�و�� ز����ً  �ر���)�'#  ����ر2�  �'ر*�� �2و*�ت •

 ا���زل أو ا����رة ، ا��>�ل ���ل ��( ا����2� وإ>��ت ا������ وا+وراق ا��د)رات: ���ً � ذ�ك �2ن وإذا •
  )ذ�ك إ�� �� أو

 ا����ري ا���رض إ�� د)ول �ذ2رة •

  ا���رض ا+�ل *( �� وا د �رض �ود ا����ع �ل �� �:�2د •
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  ��LM	اتا
 '- ا
��Kر�Jن

  ��ظE؟أ�B ھ< 

  :�ر�� �6د�م ا�����دات ا������

  ر ا�( )ط�ب �-� ا���ل ا� ��( ا�ذي ��� •

 ا�Aم �����2ل  -

 إ�� ا�وظ�1� -

 �ده ا�)د�� -

 � و�ل ��2( او �6دا ) –طر�# � '�ل ا�را�ب  (وا�د)ل ا��-ري  -

- �� .��ب ا�ز��ره و ا��ده ا���و

 ا�ر�م ا��:���(  -

� ووظ��1#  (ا��ر2� ,ر�م ا�-��ف , ا��ر�د ا�2�0رو���2 ����ن ان � �وى ا�)ط�ب �( ا�م �  , ا�م ا��و

  أ�-ر ��6$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر  ز����ً,�ر��� �)'�#  �2وف  ����ت �'ر*��  •

• Mل ا��>�ل ، ا����رة ، ا���زل ، إ���� �� )إذا �2ن ���ً �: ا��د)رات ، وا+وراق ا������ ، وإ>��ت ا����2� (

  ھ< أ�B %�$� ا���ل $	ه؟
  :�ر�� �6د�م ا�����دات ا������

   'وره �ن �ن ا���ل ا����ري ��ري •

  ا��ط��� ا�$ر���� ا� ���� ��ر�# 'وره �ن •

 رأ�-�26وف  ��ب ���2� )�'# ����ر2� �ر��� ز����ً , ��$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر  •

  أ�-ر �6ر��� ز����ً , ��$��# ا�$�ء ��ؤول ا���ك  و�)�و�� W)ر  �)'�# ��ب ���2�  �2وف •

• Mل ا��>�ل ، ا����رة ، ا���زل ، إ���� ��  )إذا �2ن ���ً �: ا��د)رات ، وا+وراق ا������ ، وإ>��ت ا����2� (

  ا��)'( ا�و�ود إ�� ا� ��� �� �و>وق د��ل •

  ا��ؤ��ر  ا>��ت ا)ر �����ر2� *( أي أو���ؤ��ر   ا�����ل �:�2د •

�ل ���ا��1 •  /���  ا�� ث ��-د �ن ��� � ��-د/  ا��$�*� ا��1

  او ا�Aر ا�را�ب و ا��دة •

  ، أ�-ر W 6)ر ز����ً  وا��)�و�� وا��ر��� ا�-�,� ا��'ر*�� ا��2وف •

).إ�M ، ا���زل ، ا����رة ، ا��>�ل ���ل ��( ا����2� وإ>��ت ، ا������ وا+وراق ، ا��د)رات: ���ً � ذ�ك �2ن إذا 

��ل )( ا���ل أو) ا��وظ�1ن ا�ظر( ا� ��( ا���ل )ط�ب •Aا�ظر أ' �ب ا  

  ، أ�-ر W 6)ر ز����ً  وا��)�و�� وا��ر��� ا�-�,� ا��'ر*�� ا��2وف •

 ا���زل ، ا����رة ، ا��>�ل ���ل ��( ا����2� وإ>��ت ، ا������ وا+وراق ، ا��د)رات أر'دة: ���ً � ذ�ك �2ن إذا •
، Mإ�.(  
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 0�$N�
  ا
4/�ره  /ا

  ا��وظ�ف 6د •

  ا�'�ود �( ا��#��1 �� �وا*ق •

  ا����1� و�2ل ����زام إ�رار •

  ا�� ري ا��1ر �واز •


�وا�- ا
��ر&�  	,�
  ا

   ول ���و��ت �� ا��A$�*� أو ا�دا)�( ا��در�ب دوة/  6د/  �:�2د •
  ا��د*و# ����\ أو �را+ -
  ا�2�0رو�( ا��ر�د ، ا���ؤول ا��)ص ، ا�-��ف ر�م ، ا��ر2� �وان -
  ا��ر2� �ل ���ل -
 و�د�-� ا0���� �ن ا�,رض -

� ا��1ر �واز و'ورة وا�وظ�1� ا�Aم -� ���وّ

���#AufenthG 68-66§§ ا���ده   �ب ا��1�2� �������ب إ�رار: و�د إن -Aن ا���6ون ا�  

 ا���ل '� ب �-�دة ، ا�����م إ>��ت: ا��>�ل ���ل ��( ا��6'ود ا����ط ���ل *( �ؤھل ا� إ>��ت •
 ).������ �-�دة ، ا����ق/  ا� ��(

��ل )( ا���ل أو) ا��وظ�1ن ا�ظر( ا� ��( ا���ل )ط�ب •Aا�ظر أ' �ب ا  

  ، أ�-ر W 6)ر ز����ً  وا��)�و�� وا��ر��� ا�-�,� ا��'ر*�� ا��2وف •

 ا����رة ، ا��>�ل ���ل ��( ا����2� وإ>��ت ، ا������ وا+وراق ، ا��د)رات أر'دة: ���ً � ذ�ك �2ن إذا •
  ).إ�M ، ا���زل ،

  ر�م ا
�1+�	ة
  .�ورو و��ب د�5%� ����5)� ا���)�� �80.00�)4 ر+وم ا����3رة 

����� �!��رداد *(  ��� ر*ض أو � ب ا�ط�ب. �ر�� �! ظ� أ�# *(  ��� دم ا� $ور أو ا�ظ-ور  ا�ر�وم �Fر
��2ن إ�,�ء ا��وا�د ا�� �وزة ����1ل  ��  .TLScontact �����دات �Fر ����2�، �ن ��م ا��رداد ر�وم ا�)د�� �ن ��ل

  .أ��م ��ل �ودك 3

ا�)�'� �����1رة ا+������ ������. ا����دات �ن ���2ب ��� �# و  ���� ا�����دات وا����ورات وا����رات ا��6د�م
 .�Fرھ� ���ت �ط�و��

  

  �6د أ)ذت �! ظ� ������و��ت ا������

��ؤدي �6د�م ا�����دات وا+وراق ا��زورة ، ��0$�*� إ�� ا����و��ت ا�)�ط�� إ�� ا�ر*ض ا�0زا�(  �
  .أ�ً$� �دول ��,ن ا+)رى��ط�ب و�د �ؤدي إ��  ظر د)ول +������ ور��� 

  .�ؤدي �6د�م ����دات �Fر ����2� إ�� ا�ر*ض �

  .��و���( أ�ر �:��( �د �رأت ور�� ا����و��ت ھذه و*-�ت � �و���-� �

��و���( أ'رح �:��( أوا*ق �� أ�# ��وز ����1ره أو ا��6'��� ا�A'�ل �( �ر ا��ر�د ا�2�0رو�(   �
  ا���2وب *( ا����Aرة

 ���1ر ����ب ط�( �:��ن �� أ 'ل أن ��ب ، ا�د)ول ���دد ط�ب �6د�م  ��� *( �:�# إ�!F( �م �6د �
  .ا+$�ء ا�دول إ���م إ�� A 6� ز��رة و2ل ا+و�� إ����( )!ل

� �6دم ا�ط�ب�� ��2ن و��ر�M و�و


