
 

 

بهدف الّزيارة، الّسياحة، األعمال التّجاريّة والمشاركة  (Schengen)طلب تأشيرة شنغن 

 بالمعارض والحاالت األخرى

موعد تقديم الطلب، حيث يجب تقديم المستندات شخصياً عند  األطفال والرضع والعجزة، الحضور على جميع مقدمي الطلبات، بمن فيهم

 التالية:

الذي أحد الوالدَين )األم/األب( ع طلبات االطفال من قبل عة )في الخانات الثالث المخصصة لذلك، وتُوق  أة وموق  معب   ستمارة الطلبإ  ❶

 .)سيرافقهم في السفر

ين وتوقيعهما الوالدَ كلَي حضور  إما ، من اإللزاميهيأحد والدَ في حال كان مقدم الطلب طفالً قاصراً يرغب بالسفر بمفرده أو برفقة 

 إبراز إذن رسمي بالسفر صادر عن الس لطات الس ورية.على الطلب عند تقديمه أو 

خلفية بيضاء اللون. تجدون المزيد من  وذات 35x45mm بحجم صاحبها بوضوح،ر ظه  تُ  بيومترية، (1) عدد: شمسية ةصور ❷

 .هناالتفاصيل 

وكل  صفحات البياناتعن كل ) نسخة واحدة معاالصلي الجواز : سنوات 10 إبتداًء من سنمع توقيع حامله  جواز سفر صالح  ❸

ً أت االخرى التي تتضمن تأشيرات او الصفحا  (.تأشيرات وردت عليها صور عن جوازات الس فر القديمة في حال، باإلضافة إلى ختاما

وأن  شنغن( منطقةبتداًء من تاريخ العودة المرتقبة من ألمانيا )أو إأن يكون صالحاً لمد ة ثالثة أشهر على األقل  يجب على الجواز

 يحتوي على األقل على صفحتين فارغتين.

 .(امنة عشرةالث  سن دون )لألطفال يورو  40و ،للبالغين يورو 80بما يعادل  نقداً بالدوالر األمريكي رسم الطلب يُدفع  ❹

 :، مع مراعاة ما يليشنغن منطقةوصالح لجميع دول  مّدة اإلقامة لكامل مين صحي للسفرتأ  ❺

  بالحد  األدنىيورو  30.000تغطية بقيمة 

  تغطية للطبابة في الحاالت )متضمنا  بندا  خاصا  لحاالت الوفاة(اإلصابة بالمرض تغطية شاملة لكلفة اإلعادة إلى الوطن في حال ،

 العالج الطارىء في المستشفى.الطارئة وكافة مصاريف 

  ل أن تبدأ ، ويجب أن تكون بعد يوم واحد من المغادرةقبل يوم واحد من الوصول وتنتهي  التأمين بوليصةمد ة صالحية يفض 

 .شنغن منطقة في جميع دولصالحة 

 )دون شرائها( تذكرة الطيرانحجز مبدئي ل   ❻

 الزيارة تصورة عن كتاب الدعوة في حاال)دون الدفع( أو  في فندق/لإلقامةحجز مبدئي    ❼
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مترجم إلى األلمانيّة من قبل  ، مع نسختين ومترجمةحيث يُذَكر ذلك في البنود أدناه أصليّة ، على أن تكونالتّاليةيرجى إبراز المستندات 

 .محلّف

 

 :من خالل  اإلقامة تمويل إثبات عن  ❽

 لوكش عملة م الطلب مع سم مقد  إبوضوح  اعلى األقل، يرد عليه ألشهر الثالثة األخيرةل (ة)المصرفي (ات)عن الحساب ةف مفص 

 توقيع المصرفتم وامع خ كل من هذه الحسابات، حساب والمبلغ النهائي المتبقي في لك

 و/أو

  لب مع صورة واحدة عنهابع لمقدم الط  وفير الت  حساب الت  لكشف أصلي 

 أو

  من قانون اإلقامة 68إلى  66بحسب المواد تصريح بالكفالة صادر عن إحدى دوائر األجانب في ألمانيا 

  ه جواز سفرلصفحة األولى من افي حال تكف ل طرف ثالث بتكاليف الرحلة و/أو اإلقامة: كتاب خط ي من الكفيل مع صورة عن

 ت أهليته المادًية )كشوف حسابات مثالً(ثب  مستندات تُ و

 :من خالل  اإلجتماعية و/أو اإلقتصادية تصالالعن  إثبات  ❾

 بيان/إخراج قيد عائلي أصلي ساري المفعول 

 إثباتات عن ملكية أي عقارات في ألمانيا 

  في حال توفرها(. األقارب المقيمين في ألمانيا جميع إقامة بطاقاتو األقارب المقيمين في ألمانيا جميعصور عن جوازات سفر( 

 

 :)بحسب الحاالت الفردية( مستندات إضافية  ❿

  سم إعلى اإلفادة هذه أن تتضمن وبيانات التواصل معه: وختمه وتوقيعه  تضمنصادرة عن رب العمل تحديثة إفادة عمل أصلية

 .إجازته يامأعدد ومقدم الطلب الكامل مع ذكر منصبه في المؤسسة وراتبه الشهري الحالي 

  تسجيل( فيد بانتسابتُ )مدرسة/معهد/جامعة( : إفادة أصلية صادرة حديثاً عن هذه المؤسسة ةتعليمي  مؤسسة إفادة التسجيل في( 

 .واصل معهاوبيانات الت   وتوقيعها ذه المؤسسةه ختم تضمنمقدم الطلب إليها وت

  ريبة  ، إثباتات)األصلي أو صورة( صورة عن الس جل الت جاري/اإلذاعة الت جاري ة ة: الحر  في حالة أصحاب المهن تسديد الض 

على القيمة المضافة عن العام الماضي أو أية إثباتات على األنشطة الت جاري ة )إيصاالت بيع وشراء و/أو استيراد وتصدير...(، 

 صورة عن الس جل الت جاري/ الض ريبي.

  عد مع صورة عنها.مع صورة عنها أو إفادة أصلية من صندوق التقاتثبت تقاعدهم أصلية على المتقاعدين إبراز إفادة 

  ثباتات عن مصادر مداخيل كافليهم في الوطن األم بحسب الشروط المذكورة أعاله.إعلى العاطلين عن العمل إبراز  
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 :بحسب هدف الرحلةيرجى إبراز المستندات التالية 

 :، المعارفاألقارب، األصدقاء زيارةت بهدف للرحال  ⑪

  يتضمن:و ة إقامتهقجواز سفره أو بطاالداعي مع صورة عن كتاب دعوة موقّع من 

i. ذكر تاريخ إصدار الكتاب 

ii. بيانات التواصل معهو شخص المستضيفعنوان ال 

iii. وصلة الشخص الداعي بمقدم الطلب فترة اإلقامةهدف الرحلة و 

 للرحالت بهدف السياحة:

 ل لمسار الرحلة مع إبراز اثباتات عن توضيح  اإلقامة في كافة محطاتها مفص 

 :التّجاريّة األعمال للرحالت بهدف

  فترة اإلقامة وبيانات التواصل مع ممثل المؤسسة الداعية يُظهركتاب دعوة 

 )...إثباتات عن عالقة عمل حالية بين مقدم الطلب والمؤسسة الداعية )إيصاالت بيع وشراء و/أو استيراد وتصدير 

 المتكف لة بمصاريف السفر واإلقامة الجهة تصريح من 

 زيارة المعارض أو المشاركة فيها:للرحالت بهدف 

  إضافة إلى، هفيمشارك  رض من قبل شريك عملإلى المعكتاب دعوة 

  إضافة ، استيراد وتصدير...(إثباتات عن عالقة العمل الحالية بين مقدم الطلب والمؤسسة الداعية )إيصاالت بيع وشراء و/أو

 إلى

 بطاقة الدخول أو إفادة المشاركة في المعرض 

 المتكف لة بمصاريف السفر واإلقامة الجهة تصريح من 

 للرحالت بهدف آخر:

  لمؤسسة الداعيةعن اممثل  تحديدر تاريخ وفترة اإلقامة ويُظه   ،أو مستند مشابه مؤتمردورة أو  في جيلإفادة تس أوكتاب دعوة 

 يمكن الت واصل معه

  الحاالت األخرىإثبات عن هدف الرحلة في 

 الجهة المتكف لة بمصاريف السفر واإلقامة تصريح من 

 

 

 


