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   2222ّولتشرين األ 

 
 

  (Schengen) تأشيرة شنغن

 (للمتقدّمين المقيمين في لبنان) االستشفاء/ العالج الّطبيبهدف الّسفر  

 
 

طلب على قد ي  . ة شنغننطقم بالسفر إلى أو اإلقامة في دول  لغاءقابل لإلير منح حامل التّأشيرة حقاً غال يشنغن الحصول على تأشيرة  أنّ االنتباه إلى الرجاء 

عليمات بشأن الع على أحدث التّ جاء اإلطّ الرّ . كافي يغّطي كامل الفترة يصحّ تأمين ة، وومصادر تمويل اإلقام ،الرحلة قة بهدفالحدود إبراز إثباتات متعلّ 

 .  www.beirut.diplo.de : فارةتأشيرات شنغن على موقع السّ 

 

 المواعيدحجز 

 

  :على العنوان VFS Globalلبات يتّم إلكترونياً عبر صفحة مقدّم الخدمات طّ الحجز مواعيد تقديم  إلى أنّ  نلفت نظركم

 

www.vfsglobal.com/germany/lebanon 

 

ً يوم قسب  دون موعد م   VFS Global يمكنكم أيضاً زيارة مكتب كما ل سوى الطلبات المكتملة المستندات، قب  ال ت  . اً ظهردة حابين الحادية عشرة والوما  يّا

 .تقديمهال الحضور شخصيا  لبات مي الطّ مقدّ ويتوجب على جميع 

 

بحق طلب بعض  الحاالت الفرديّة، ، في بعضأشيراتيحتفظ قسم التّ . د من أن ملفكم يضم جميع المستندات المطلوبةأكّ تساعدكم القائمة أدناه على التّ 

ة إلى المستندات اإلضافيّ  إرسالعند دوما   كمملفرجى ذكر رقم ي  . إلتخاذ القرار بشأن طلبكم( غير الواردة ضمن هذه القائمة)رورية ة الضّ اإلثباتات اإلضافيّ 

 .فارةالسّ 

 

لبناني، حيث تكون غير قابلة  للفصل  من قبل مترجم محلّفترجمة إلى اللّغة األلمانيّة كل المستندات الّصادرة باللّغة العربيّة يرفق ب: رجمةالت             
 . عن المستند المترجم

  

 :عند الحضور إلى الموعد أدناه الواردرتيب الرجاء تقديم المستندات بالتّ 

 

ة (1  :المستندات العام 
 

 البياناتة عن صفح نسخة واحدة مع جواز سفر صالح: 

 (“No Signature„)" ال توقيع"أو إشارة  توقيع حاملهيحمل  □

 تتجاوز تاريخ العودة المرتقب بثالثة أشهر على األقل،يجب على الجواز أن يكون صالحاً لمّدة  □

 .للتأشيرة ينين فارغت  وأن يحتوي على األقل على صفحت  نوات العشر األخيرة قد صدر خالل السّ يجب على الجواز أن يكون  □

 . دول منطقة شنغن، بريطانيا، الواليات المتّحدة، كنداالقديمة إلى  تأشيراتوالات الّسفر القديمة عن جواز إذا توفّرت نسخ □

أو  تتجاوز تاريخ العودة المرتقب بثالثة أشهر على األقللمّدة  ةكون صالحتيجب أن )نسخة عن بطاقة اإلقامة في لبنان إذا توفّرت  □
 (.جنسيت ينلحملة ال، ةالهويّة اللّبنانيّ نسخة عن جواز الّسفر اللّبناني أو بطاقة 

  وتحمل توقيعه لبم الطّ بيد مقدّ ة ة أو األلمانيّ باإلنكليزيّ  أة بالكاملمعبّ إستمارة تأشيرة شنغن. 

 (.إذا أمكن ذلك https://videx.diplo.deة على موقع يرجى استخدام اإلستمارة اإللكترونيّ ) 

 

 (أقّل من ستّة أشهرعمرها )حديثة ة بيومتريّ  ةصور 

 

  (:امنة عشرةالثّ  دون سنّ )للقاصرين 

 لب بالسفرمقدّم الطّ لقاصريسمح لمن الوصيين تصريح لدى كاتب العدل  □

 الوصي ين/كل من الوالد ينسفر  جوازنسخة عن صفحة البيانات في  □

 (إذا توفّر)إثبات عن الوصاية  □

 الوصي ين /الوالد ين موقّعة من كال  إستمارة تأشيرة شنغن  □
 

http://www.beirut.diplo.de/
http://www.vfsglobal.com/germany/lebanon
https://videx.diplo.de/
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 ي للسفرصحّ الأمين تّ إثبات على ال 

  يورو بالحدّ األدنى 03.333تغطية بقيمة  □

 دول منطقة شنغن كامل أراضيصالح ل □

 كامل مّدة اإلقامةصالح ل □

 شاملة لكلفة اإلعادة إلى الوطن في حال المرضيشمل تغطية  □

 

 حجز تذكرة طيران 

 

 إثبات على اإلقامة 

 

اإلسم، الشارع، الرمز البريدي ونسخة عن )العنوان الكامل في ألمانيا : م ضيف/عند اإلقامة في عنوان خاص أو لدى شخص داع   □

  (.2، أنظر النقطة أو في حاالت حيازة إقامة في ألمانيا صورة عنها جواز سفر الم ضيف في ألمانيا

 .في ألمانيا العنوان الكاملنسخة عن الحجز ت ظِهر (:  الخ...بيت للعطالت، AirBnBفندق، )عند اإلقامة بموجب حجز  □

 
 :لة بهدف الس فرالمستندات ذات الص   (2

 

 :مما يليكلًّ يتوّجب إبراز 

 

  ّقَّعة وتفاصيل ن بيب المعالج في ألمانيا يتضمّ كتاب تأكيد لموعد العالج من قبل الط تو   (إسمه ورقم هاتفه) شخص للتواصلمدّة العالج الم 

  ّي صادر في لبنان يبّرر ضرورة متابعة العالج في ألمانياتقرير طب 

  سب ق لكامل تكاليف العالجالتّ إثبات عن  في ألمانيا سديد الم 

 

 :المهني التي تثبت االرتباطالمستندات  (3
 

 للموظفين: 

 ّسفرال لمّدةجازة اإل إذن /، وتصريحوراتبهالتّوظيف، ومّدة ، عمل الموّظفماهيّة  :معلومات حولتتضّمن إفادة عمل  □

 الخاّصة بالشركة الّسارية المفعول اإلذاعة التّجاريّة/عن الّسجل التّجاري نسخة □

 ندوق الوطني للضمان اإلجتماعيإفادة خدمة من الصّ  ،إذا توفّرت □

 أو حساب توطين( للرواتب المصروفة نقداً )اتب على شكل إيصاالت قبض الرّ  لىإثباتات ع □

 البنكيّة حديثة اإلصداركشوف بالحسابات  ،إذا توفّرت □
 

 أو المستقلّين/و صحاب المهن الحرةأل: 

 (VAT)ريبة على القيمة المضافة والتسجيل لدى إدارة الضّ  الّسارية المفعول اإلذاعة التّجاريّة/عن الّسجل التّجاري نسخة □

  (ة الجاريةعن الّسنة الماليّ ) والتّجارةأنتساب إلى غرفة الصناعة إ بطاقة □

 
 على شكل فواتير أو إيصاالت شحن الحاليجاري النشاط التّ  إثبات على 

 

 

 للتالمذة والطاّلب: 

 (وبطاقة طالب إذا توفّرت)عن السنة أو الفصل الجاري لب إليها تُفيد بانتساب مقدم الطّ عليمية التّ إفادة صادرة عن المؤسسة  □

  أيام اإلجازة أو العطل الب بالسفر خارجالطّ /يسمح للتلميذ عليميةالتّ عن المؤسسة  صادرتصريح  □
 

 للمتقاعدين والعاطلين عن العمل: 

 ى صندوق تقاعدلب إلم الطّ إفادة بانتساب مقدّ  □

 (ة)وجدخل الزّ  لىإثبات ع/إفادة عمل □

 (إذا توفّرت)صكوك تملّك /إفادات □

 ...ةالشخصيّ لة لب بشأن الصّ حساب توفير، صور، كتاب توضيحي يكتبه مقّدم الطّ (: إذا توفّرت)إثباتات إضافية  □
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 :س فرلة بتمويل الالمستندات ذات الص   (4

 

  (ال تكفي اإلفادات الّصادرة عن المصارف)للشهور الثاّلثة األخيرة  أصليّة باللّغة اإلنكليزيّةكشوف حسابات 

 خاص بمقّدم الّطلب حسابكشف  □

 بالكفيلخاص  حسابكشف  □

 

 أو

 (عدلبالموثّق لدى كاتب ) فر واإلقامةتحّمله تكاليف السّ بللكفيل تصريح  (5

 

 :ةتُثبِت القرابة العائلي  /المستندات التي تُظِهر (6
 

  (األصلي ونسخة عنه)صادر قبل أقّل من ثالثة أشهر إخراج قيد عائلي أصلي 

 و

 (األب/األخوات، األم/األوالد، األخوة) في ألمانياالمقيمين  ن المباشرياألقارب  إقامة بطاقة أو صور عن جوازات سفر 

 

 سومالر  

 

 VFSيُضاف إلى هذا الرسم رسم خدمة يستوفيه مقّدم الخدمات  . يورو 08بما يعادل ، بالدوالر األمريكي نقدا   هتقديم يوممعالجة الّطلب يُدفع رسم 

 .تُرد الّرسوم إلى المتقّدم في حال ُرفِض الطلب ال (.VFSالمزيد من المعلومات متوفّر لدى )

 إجراءات الت قديم

 

جاء  .يوما   11، حيث تبلغ مد ة معالجة الط لب العادي ة حوالي المغادرة في الت اريخ المزمعفي الوقت المناسب حتى تتمكن من لسفرخطيط لالت   الر 

 .ستبلغكم الّسفارة  بالنتيجة فور البّت بالملف. وما من حق قانوني في الحصول على التّأشيرة، على حدة قةم  ع  يخضع كل طلب لدراسة مُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :صادرة عن الحكومة اللّبنانيّة" وثيقة سفر للالجئين"تعليمات إضافيّة للفلسطينيين الذين يحملون 

 ،"سفر واجب امتالك جواز من لإلعفاء" اإلتّحادّية الدّاخلية وزارة إلى بطلب إضافي التقدّم يجب لذلك. إن الوثيقة المذكورة أعاله غير صالحة للحصول على تأشيرة سفر

ت سدد عند تقديم الّطلب بالدوالر )ضافيّة إيورو  49تبلغ رسوم هذه المعاملة . الطلب لتقديم ذلك بعد بيروت تأشيرات مكتب بكم سيتصل .طلبكم على الموافقة تمت في حال

  .وتتطل ب وقتا  إضافي ا  للعمل يبلغ حوالي أسبوع إلى أسبوعين، (األميركي


