
 

 

 

 

Stand: März 2022 

 إرشادات التأشيرة المحلية 
 2023 ابريلإصدار 

 تأشيرة ألغراض العمل التطوعي

FREIWILLIGENDIENST 
إرشادات أساسية  

 

برجاء قراءة ورقة االرشادات التالية بعناية للوقوف على المستندات المطلوبة من أجل اعداد  .1

 طلب التأشيرة والمستندات الخاصة بكم بعناية.

على كل  اتبنفس الترتيب التالي. مع وضع عالمة في ورقة االرشاد المستنداتترتيب يرجى  .2

  مستند يتم ارفاقه.

الذين  شخاصألاب التأشيرة الخاصة السفارة األلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات .3

 ن وليبيا.وكذلك عن األشخاص المقيمين في سوريا واليم مصرفى )سكن(  محل إقامة معتادلهم 

 وحجز الموعد طبقا لنوع التأشيرة المناسب الرابطرجاء الضغط على  .4

  VIDEX لمنوذج طلب التأشيرة يرجى استخدام تطبيق .5

 .أسابيع قبله 4المزمع وحتى  أشهر قبل تاريخ السفر 3يمكن تقديم طلب التأشيرة بـ  .6

 .ة )صورة(إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزي لها ترجمة كافة المستندات مع تقديم أصليتعين تقديم  .7

المستندات المصرية يتعين تقديمها مترجمة  سفر.المع جواز أصل المستندات  تسليمكسيتم 

 ومصدقة وموثقة.

يمكن قبول الطلبات التي تحتوي على مستندات كاملة فقط! إذا كنت تصر على قبول الطلب  .8

 .ناقصةفقد يؤدي ذلك إلى الرفض بسبب المستندات ال ناقصا

قد يتم تمديد وقت  حوالي أربعة أسابيع. في حاالت استثنائية التأشيرة تستغرق معالجة طلب .9

ال تتم . الحاالت بعض فيمستندات المزيد من الالمعالجة. تحتفظ السفارة بالحق في طلب 

 الطلب.  أثناء وقت معالجةعن حالة الطلب  االستفسارات اإلجابة على 

جواز السفر جزء أصيل من طلب التأشيرة الخاص بك وال يتسنى ألسباب تنظيمية  .10

 سحبه أثناء اجراءات النظر في طلب التأشيرة.

 بشكل دوري على الرابط التالي يرجى متابعة صفحة السفارة على اإلنترنت .11

 www.kairo.diplo.de   

  

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=kair&realmId=702&categoryId=2893
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=kair&realmId=702&categoryId=2893
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
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http://www.kairo.diplo.de/
http://www.kairo.diplo.de/


 

معلومات عامة  

ي و العمل التطوعي هو شكل مؤسسي من العمل التطوعي ال
 
ف يتم تحديد حجم وفيه منذ البداية. المدة  محدد  يكونشر

  ونشاط العمل مقدما. 

ام الطوعي  ي الهدف من االلت  
 
ام ف ي تحسي   الصالح العام من خالل االلت  

 
خدمة المجتمع هو تقديم مساهمة مهمة ف

 . ات لوألجل  الشخصي ي لحياة اكتساب الختر
ة لنفس الوقت  فف  لفرد يتم توسيع المعارف الحياتية ومجاالت الختر

 وتعزيز المهارات االجتماعية. 

ة. اىل قسم شخصيا يتعي   حضور مقدم الطلب  ات بالسفارة لتقديم طلب التأشت   التأشت 

ة مازل قارصا إذا كان    األوصياء القانونيي   أيضا عند التقديم! يتوجب حضور المتقدم لطلب التأشت 

 بدال من ذلك يمكن تقديم موافقة )شهادة الميالد أو حكم المحكمة(. الحضانة أو الوصاية يرجر إحضار إثبات 

جمة  األوصياء القانونيي     . ات سفرهمن جواز وكذلك نسخ ممصدقة وموثقة ومت 

 لمستندات األساسية المطلوبةا

 جواز السفر .1

  عن عشر سنوات ويحتوي على صفحتين فارغتين على األقل وغير تالف تاريخ إصدارهجواز السفر ال يزيد. 

 المطلوبةة التأشيرة يانتهاء صالحلمدة ثالثة أشهر على األقل بعد  صالحيةجواز السفر ساري ال. 

  قبل تقديم الطلب صاحبهتم التوقيع على جواز السفر من قبل. 

  جواز السفرالشخصية في صورة الجواز السفر بوضوح من  صاحبيمكن تحديد. 

  الصفحة الثالثة والتأشيرات السابقةوتم عمل نسخ من صفحة البيانات. 

 التأشيرات الموجودة في جوازات السفر القديمة تم عمل نسخ من آخر. 

 طلب التأشيرة والتعريف القانونينموذج  .2

 نموذج  استمارة VIDEX Antrag  المرتبط به التعريف القانونيمكتمل بالكامل وموقع شخصيًا وورقه 

dazugehörige Belehrung  وكذلك اقرار بيانات المراسلة Erreichbarkeit 

 صورة( 2مستوفاه المعايير ) ة حديثةصوره شخصي .3

  برجاء عدم  -صورة شخصية على نموذج طلب التأشيرة وصورة شخصية أخري لعمل مسح ضوئي )سكان( لها

  هنامزيد من المعلومات بشأن الصورة الشخصية البيومترية تجدونها  -لصق هذه الصورة

www.biometrisches-passbild.net 

 أشهر ستة أكثر من يرجع تاريخ الصورة إلى ال 

 خلفيه الصورة بيضاء. 

 لم يتم تعديل الصورة رقميا 

 

 يتم تقديم أصول المستندات! سيتم إرجاع األصول إليك بعد الفحص.  .1

 باإلضافة إىل ذلك مطلوب نسخة من المستندات .2

ومصورة عىل وجه واحد فقط من الورقة ويجب عدم  A4وهذه النسخة من المستندات يجب أن يكون حجمها 

 تدبيسها او لصقها

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/-/2517582
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/-/2525658
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/


 

 مستند يفيد توافر حماية تأمينية كافية )وثيقة التأمين الصحي( .4

  شنجنالتأمين صالح لجميع دول. 

  يورو ٣٠,٠٠٠الحد األدنى للتغطية هو. 

  للعالجال توجد قيود أو استبعاد. 

 .التامين الصحي للسفر يجب أن يكون ساريا من بداية صالحية التأشيرة وحتى بداية العمل التطوعي 

مستندات اثبات الغرض من السفر  

 BUNDESFREIWILLIGENDIENST (BFD)هيئة المتطوعي   االتحادية: 

 للسن: ال يوجد حد أقص

؟  هل تم توقيع العقد أو االتفاقية عىل النحو التاىلي

  موقع شخصيا 

 ( توقيع ممثل عن الهيئة االتحادية لألرسة والواجبات المجتمعيةBAFZA) 

  .  توقيع الجهة محل العمل التطوعي أو المركز الرئيسي أو مقدم العمل التطوعي

 JUGENDFREIWILLIGENDIENST (FSJ)هيئة الخدمات التطوعية للشباب: 

ين عاما حد أقص للسن:   بلوغ سن سبعة وعشر

؟  هل تم توقيع العقد أو االتفاقية عىل النحو التاىلي

  موقع شخصيا 

  .  توقيع الجهة محل العمل التطوعي أو المركز الرئيسي أو مقدم العمل التطوعي

 FREIWILLIGES ÖKOLOGISCHES JAHR (FÖD)السنة التطوعية للبيئة: 

ين عاما حد أقص للسن:   بلوغ سن سبعة وعشر

؟  هل تم توقيع العقد أو االتفاقية عىل النحو التاىلي

  موقع شخصيا 

  .  توقيع الجهة محل العمل التطوعي أو المركز الرئيسي أو مقدم العمل التطوعي

 EUROPÄISCHER FREIWILLIGENDIENST (EFD)هيئة الخدمات التطوعية األوروبية: 

 . الطلب تقديمعاما عند  30سن التطوعي وحت  بلوغ  العملعاما عند بدء  17حد أقص للسن: بلوغ سن 

؟  هل تم توقيع العقد أو االتفاقية عىل النحو التاىلي

  موقع شخصيا 

  توقيع( موسأيراز هيئة قوميةERASMUS أو الشباب يعملJUGEND IN AKTION ) . 

 ل  مسؤلة عن التنسيقتوقيع المنظمة ا

 أو الراعي . أو  للمتطوع ةتوقيع المنظمة الداعمة   مقدم العمل التطوعي

WELTWÄRTS UND NORD-SÜD 

 عاما 29بلوغ سن حت  حد أقص للسن: 

  ي ألمانيا
  عقد أو اتفاقية للخدمة التطوعية ف 



 

 

 السيرة الذاتية الخاصة بكم: 2

 بنفسه  احبهاسيرة ذاتية كتبها ص 

  زمنيةدون فراغات السيرة الذاتية 

  مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك* مقدم الطلب حتى تاريخهوالتعليم السابق ل دراسةالتوضح. 

 اختياري( الوظيفة التي تشغلونها حتى تاريخه مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك. نشاطك المهني/ ذكر( 

 التوقيع شخصياً على السيرة الذاتية؟ 

 )حسب الحالة المدرسة أو الجامعة( التخرج شهادات، ، الدبلوماتقيدشهادة ال، شهاداتخر ال: اثباتات* اال
 إلخ

 MOTIVATION LETTERلحافز خطاب ا 3

 قمتم بكتابته بأنفسكم وبالتوقيع عليه 

  االستفادة والشخصية و وظيفيةطط لها والمهام والتوقعات العن الخدمة التطوعية المخ بياناتيحتوي على

 المستقبلية.الشخصية والخطط 

 شهادة اللغة  3

 هل لديك معرفة أساسية باللغة األلمانية؟

 نعم ، لدي شهادة لغة  

 ال ، ليس لدي مهارات لغوية  

 "من مقدم الخدمة التطوعية على التنازل عن المهارات إثبات ، فمن الضروري تقديم إذا كنت قد حددت "ال

 وعية.اللغوية وأنه سيتم اكتسابها أثناء الخدمة التط

 اإلنجليزية( في العادة تكون اللغةالحالية )لغة التي يتم التواصل لاإللمام با إثبات 

  التمويل .5

 عاشةنظمة المضيفة تكاليف اإلقامة واالحمل المتت. 

  ، ال تتحمل المنظمة المضيفة نفقاتي ال 

 اإلعاشة لإلقامة والوجباتالقدرة على  إثبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رسوم التأشيرة:  

ة تبلغ  ي  يورو ويتم سدادها بالعملة المحلية 75رسوم التأشت 
 
ي حالة الرفض أو ف

 
دادها ف وال يتم است 

 ! حالة سحب الطلب

 تنبيه!

لدخول باول التأشيرة المعلومات حلى جميع عالعثور ل على معلومات خاطئة! يمكن ال تضيع الوقت والما

  www.kairo.diplo.deعلى موقعنا على اإلنترنت 

صال الخاص يرجى الكتابة إلينا عبر نموذج االتهناك، معلومات حول أسئلتك  العثور على إذا لم تتمكن من

ومكاتب االستشارة وما الى ذلك أو صفحات مثل وكاالت السفر ومكاتب الطباعة األطراف االخرى بنا. 

 وتخسر المال. -المعلومات فقد يتأخر طلبك تلك األخرى التي تقدم معلومات خاطئة. إذا كنت تثق في الويب 

 . عدم الوثوق بهفيجب التأشيرات المعلومات حول مقابل تلك إذا طلب شخص ما المال خاصة 

 كافة المستندات واإلرشادات ونماذج الطلبات التي تصدرها السفارة مجانية. 

 باالرشادات التالي بيانها وتمت احاطتي بهاأنا على علم 

 الطلب، رفض إلىحتما  خاطئة ببيانات اإلدالء أو مزورة مستنداتق أو أورا تقديم يؤدي 

 من أخرى دول دخول من منعكم إلى يؤدي قد كما ألمانيا دخول من منعكم إلى يؤدي وقد

 الشنجن. منطقة دول

 الطلب. رفض إلى مستوفاة غير مستندات تقديم يؤدي قد 

  .ي قرأت ورقة االرشادات وفهمت ما جاء فيها
  بموجب توقيعي أقر بأنت 

   ي
ون  يد االلكت    . أوافق بموجب توقيعي هذا أن تقوم السفارة بالتواصل معي من خالل التر

 

 

  توقيع مقدم الطلب:المكان والتاريخ و

http://www.kairo.diplo.de/

