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Deutsche Botschaft                                                     لمانيةألالسفارة ا  

Kairo                                                                                                القاهرة 

 

  

يلالحصول ع طلبب التقدم بشأن إرشادات  

/ بطاقة تحقيق شخصية ألمانية / تغيير محل اإلقامة جواز سفر ألماني   
 

 (٢٠١٩ يناير)إصدار: 

 

غير و المقيمين في مصرن األلمان المواطني المنوط بها تلقي طلبات المختصة الجهةالسفارة األلمانية بالقاهرة هي 

كنتم ال تزالون مسجلون في  إنو ني أو بطاقة تحقيق شخصية ألمانية.جواز تسفر ألما تستخرا ال ألمانيا في لمسجلينا

فتستطيع  لمانياإقامتكم بأنطاق محل في التقدم بالطلب لدى الجهة المختصة  دون ظروف خاصةحالت ولكن ، ألمانيا

الحالة . في هذه تتولي هذا الشأنأن كتابي من المصلحة األلمانية المختصة بشئون الجوازات  تفويض السفارة بموجب

وم يرجي مراجعة ورقة االرشادات الخاصة بذلك على صفحة السفارة على ى قيمة الرتسرتسوم أعلى )للتعرف عل تفرض

 .(جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية بندتحت شبكة االنترنت 

 

خالل برنامج يتم تحديد موعد التقدم بالطلبات فقط من من حيث المبدأ الطلبات فأنه نظراً لكثرة انه  جدير بالذكر

 .www.kairo.diplo.deعلى العنوان التالي:  على االنترنتالجوازات قسم  لدىد يعاموال

من خالل االتصال بالهاتف أو عن طريق البريد  فرديةعدم إمكانية الحصول على مواعيد  تفهمكما نرجو من حضراتكم 

 االلكتروني.

 

وال توجد استثناءات في هذا من خالل توكيل أو تفويض، وليس  بنفسهه بتقديم الطلبأن يقوم صاحب يتعين كما 

من وفي حالة عدم تمكن أحد أولياء األمر  أمره. وليا فيتعين أن يحضر بصحبةبالطلب قاصر تقدم أما في حالة  الشأن.

 خاص به.صورة عن جواز السفر ال يضوفبالتوأن يرفق  للقيام بذلك ه تفويض ولي األمر اآلخرالحضور فيمكن

 

الجنسية األلمانية الالزمة للتحقق من الهوية و االثباتاتذكر كافة الحقائق وتقديم جميع التقدم بالطلب  ديتعين عن كما

 تسجيله. المراد العائلة لقبواالتسم وكذلك 

 

نظراً ذكر أنه جدير بالأصل وصورة.  منإرفاق المستندات التالي بيانها  الطلبتقديم يتعين عند وتجب اإلشارة إلى أنه 

  المستندات الخاصة بكم. تصويرمن السفارة تتمكن لن  المقدمة لكثرة الطلبات

 

 طلب مستوفي كامل البيانات وموقعاً عليه من صاحب الطلب شخصياً  -

اإلرشادات الخاصة بالصور )يمكن الرجوع إلي ، ة كافة المعايير البيومتريةحديثة مستوفا صورة شخصية( ٢)عدد  -

 .جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية(على صفحة السفارة على االنترنت تحت بند  الشخصية

 (يتعين أن تقدم شهادات الميالد المصرية بعد التصديق عليها وترجمتها) شهادة الميالد. -

 تسجيلشهادة بديم . أما في حالة اإلبقاء على محل اإلقامة فيتعين تقمن آخر محل إقامة في ألمانيا شطب القيد شهادة تفيد -

 إلى أكثر من ثالثة أشهر(. حل اإلقامة )بحيث ال يرجع تاريخ إصدارهام

 .جواز سفر طفلأو  بطاقة تحقيق الشخصيةالحالي أو  جواز السفر -

 

 ما يلي: تقديم كما يتعين في الحاالت التالي بيانها

 تحديد االتسم ولقب العائلة(اقرار ب ببيان بشأن االتسم ولقب العائلة أومشفوعة )وثيقة الزواج   -

 حكم بالطالق -

 له خار  إطار الزوا .  مولودحال والدة  باقرار اثبات نسب الطفل إليهاثبات قيام االب األلماني  - 
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الجنسية األلمانية والتي تسوف ينقلها إلى اإلبن  الذي يحملوالدين باإلضافة إلى شهادة ميالد أحد الوالدين زوا  ال ةوثيق -

 حال عدم حصوله عليها من قبل.

 التجنس بالجنسية األلمانية حال عدم الحصول على الجنسية األلمانية بالميالد.شهادة  -

لب في حالة رغبة مقدم الطلب إضافة الدرجة العلمية )في حالة حصول مقدم الط شهادة الحصول على درجة الدكتوراه -

 على درجة الدكتوراه من دولة أجنبية يتعين تقديم شهادة بموافقة الجهة األلمانية المختصة بالوالية المعنية(

 

       . مترجمة إلى اللغة األلمانية ومصدق عليها( أخرى )أو أى شهادات أجنبية لشهادات المصريةايتعين تقديم تقديمها 

 (في قسم"التصديقات"ق موجودة على الموقع الرتسمي للسفارة كافة اإلرشادات الخاصة بالترجمة والتوثي)

 

وكذلك في حالة التقدم بالحصول على جواز تسفر  القرانبسبب عقد  العائلة لقبإتسم وجدير بالذكر أنه في حالة تغيير 

  ضروريا. العائلة لقبقانوني بتحديد اسم و إقرار تقديميكون فقد بالخار   تمت والدتهلطفل 

في ضوء األوراق وذلك  مراجعة الطلب الخاص بكم عند تقديمه في الشباك المخصص لذلكتم ي همراعاة أنكم ونرجو من

مراجعة طلبكم هاتفياً أو من خالل رتسائل  يتسنى فلنيه وبسبب كثرة الطلبات المقدمة لوالمستندات المقدمة منكم، وع

  .االلكترونيالبريد 

 

يض وفنكم الحضور شخصياً التستالمه أو تفيمكبكم  ةة تحقيق الشخصية الخاصجواز السفر أو بطاق الستالمأما بالنسبة 

من األحد إلى الخميس من  استالم جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصيةويمكن  الغير تفويضاً كتابياً للقيام بذلك.

 تسارياً.برجاء إحضار جواز السفر القديم الخاص بكم إن كان ال زال  ص. ٣٠:١١ص وحتى  ٠٠:١١الساعة 

 

في اليوم الذي لكن يمكن لكم جدير بالذكر أن السفارة ال تقوم من حيث المبدأ بإرسال أية مستندات هوية بالبريد. 

والمتواجد مكتبها بجوار المدخل الخاص للشحن " TNTاالتفاق مع شركة "تي إن تي تتقدمون به بالطلب لدى السفارة 

 ة بكم. المستندات الخاص إعادةبقسم الجوازات على 

 

 هموضحاً بعلى البريد االلكتروني على رتسالتكم  ردصلكم تقديم الطلبات من خالل االنترنت يبعد الحصول على موعد ل

  الجوازات. بإجراءات  التقدم بالطلب لدى قسم تتعلقالتي تنظيمية الكافة المعلومات 

 

 :تغيير محل اإلقامة بجواز السفر وببطاقات تحقيق الشخصية األلمانية

 

           الحصول على موعد من خالل خانة يمكنكم ، يتعين الحصول على موعد مسبق لتقديم طلب تغيير محل اإلقامة

  ." على صفحة السفارة على االنترنتالجوازات والبطاقات الشخصية"

ص بكم أو بطاقة جواز السفر الخا وتقديمه مرفقاً بهبتغيير محل االقامة الطلب الخاص حضراتكم ملئ  كما نرجو من

  .باإلضافة إلى شهادة تفيد عدم التسجيل محل السكن بألمانيا تحقيق الشخصية األلمانية

 من الرتسوم. اةمعف جب اإلشارة إلى أن طلبات تغيير محل اإلقامةو ي
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