
  

  من نوع شنغن االسبانية السياحية  تأشيرةالالئحة بالشروط الواجب توافرها للحصول على 

  

 

  .4و  3في الصفحة  ا وفقا لألصول المتّبعةوتوقيعه ملؤهاواحد لكل شخص يتم  استمارة طلب تأشيرة -

 جواز سفرنسخة عن  يجب ارفاقو الطلب.عاًما ، يجب على كال الوالدين التوقيع على نموذج  18مالحظة: بالنسبة لألطفال دون سن 
 .األب واألم هويات نعأو نسخ  كليهما

  .وملونتان يتان حديثتانمسصورتان ش -

*  3.5مع خلفية بيضاء أو لون فاتح عادي ، منظر أمامي (  وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدوليس الصور يكون قيامالحظة:  
  أشهر) 6سم) ؛ (ليس أقدم من  4.5

  .+ جوازات السفر السابقة منه جواز السفر األصلي ونسخة واحدة -

 الشنغن أيضا نسخة من التأشيرات السابقة .فترة صالحية جواز السفر أكثر من ثالثة أشهر بعد عودتك المقررة من أسبانياكون تيجب أن  
في حالة جواز  .(المتحدة ، كندا ، على سبيل المثال ، الواليات المتحدة األمريكية ، المملكةالتي حررت خالل السنوات الثالث الماضية

  ).أكثر من ثالثة أشهر بعد عودتك المقررةصالح يكون تصريح اإلقامة  يجب ان جنبي ،األسفر 

 

  المستندات ذات الصلة بالضمانات المالية -1

  أو من البنك مصّدق عن االشهر الثالث األخيرةمصرفي شخصي  اصلي كشف حساب  - 

  ).الرصيد غير صالحمجموع نص فقط على يمن البنك كتاب يرجى مالحظة أن  (

  وكشف حساب مصرفي أودولية اعتماد بطاقات  -

  دفتر التوفير   -

   وثائق تبين تقاضي استحقاقات التقاعد -

 .في لبنان / أوروباسندات ملكية لعقارات وممتلكات  -

  :للطالب

  المالية إمكاناتهما دليل رسمي على المهنية + تهمخلفيعلى إثبات  يتضمنبما  الوالدينكفالة من تصريح/ - 

  

  العاطلين عن العمل/لغير العاملين 

  الخاصة به الوسائل المالية دليل اصلي على الذي يقدم تكاليف المعيشة + لكفيل أو المعيللة الخاصة بالخلفية المهنية لاألد -

 

  :تأمين السفر -

مكتب  المعنية في دول شنغن ، بشرط أن يكون لدى شركة التأمين قررةيغطي كامل فترة اإلقامة الميجب أن التأمين الطبي على السفر  
  كحّد أدنى. يورو 30.000يجيب أن تبلغ قيمة تغطية البوليصة  شنغن ، المنطقة  خدمات داخل

  واإلعادة إلى الوطن.يشمل تأمين السفر الخدمات التالية: العالج الطبي، دخول قسم الطوارئ في المستشفى 



 

  :لخلفية المهنيةالمستندات ذات الصلة با -2

  (أصحاب الشركات): الخاصبالنسبة لألشخاص العاملين لحسابهم  

  السنتين عمرها ال يتجاوز ةتجاري إذاعة+  الشركةتسجيل  نعل ةحديث إفادة -

   •الشحن ، إيصاالت الجمارك المحلية ، إلخ)  بوالص( االنشطة أو األعمال التجارية وثائق تبين  -

  

  (الحّرة):  ةألعضاء المهن المستقل

 حول مزاولة المهنة حاليا.رسمي نقابة وإثبات عضوية في ال بطاقة -
 

   للموظفين

إلى  عودتهبعد  عملهل الموظف نافاستئعلى العمل  ربّ من  تعّهدالراتب ومدة اإلجازة و قيمةشمل تاريخ التوظيف وت إفادة عمل -
 نلبنا

  اذاعة تجارية للجهة الموقعة على إفادة العمل  -
  تصريح من قبل رب العمل يتكفّل فيه بتغطية نفقات الموظف التي قد تحدث أثناء رحلته. -

  :للطالب  

 الجامعة للعام الحاليالطالب في المدرسة / الجامعة + بطاقة هوية في  شهادة تسجيل -
 

 
  الصلة بوجهة السفر/ الجهة المضيفة:المستندات المطلوبة ذات  -3
  :للزيارات الخاصة 
 برنامج السفر للرحالت السياحية -
 وثيقة حجوزات من شركة الطيران. -
  حجز فندقي -
صادرة من المضيف في اسبانيا مصدقة من الشرطة االسبانية، يجب كتابة الكترونيا االسم الكامل والعنوان ورقمي  دعوة رسمية -

  (ينطبق على الزيارات الخاصة فقط) الهاتف والفاكس باالضافة الى رمز المدينة
 المؤتمر لحضورالتسجيل إفادة   -

  
  : للحصول على تأشيرة العبور/ الترانزيت

 التأشيرة/تصريح اإلقامة من وجهتك النهائيةصورة عن  -
  حجز فندقي -
 وثيقة حجوزات من شركة الطيران. -
  
 

  : الشخصية لمستندات ذات الصلة بالبياناتا -4

  إخراج قيد عائلي - 

  (إجازة العمل) العودة وتصريح العمل ورخصة: تصريح اإلقامة ، االجانب /بالنسبة لغير المواطنين اللبنانيين  -

): موافقة خطية من السلطة األبوية أو يتمتع بحق الوصاية أحد الوالدين الذي(أو بدون  الوالدينللقاصرين الذين يسافرون بدون أ  -
  يسمح للقاصر بالسفر مع توقيع مصّدق وإفادة رسميّة. الوصي القانوني

 



ترجمة إلى اإلنجليزية أو الفرنسية أو ترفق ب مع صورةاألصلية  تهانسخب المطلوبة المستنداتيجب تقديم جميع  : يرجى المالحظة
بالنسبة لكل طفل مسجل في جواز سفر أحد الوالدين ، يجب تقديم نموذج طلب منفصل منفصل وموقع من كال الوالدين في  .اإلسبانية
المطلوبة في األصل وفي سبانيا بإرجاع المستندات من الملفات ؛ لذلك يجب تقديم جميع المستندات إ لن تقوم سفارة .4و  3الصفحة 

 .مجموعة واحدة من النسخ

 

                                                                                                                                               اتمالحظ
وفقًا للقائمة المرجعية المذكورة أعاله قد يؤدي إلى رفض طلب إعالن لقد تم إخباري بأن طلبًا بدون مجموعة كاملة من المستندات 

 .التأشيرة. تحتفظ سفارة أسبانيا بالحق في طلب وثيقة داعمة إضافية وال تضمن إصدار التأشيرة

 التاريخ: .......................... 

 ............................................. الطلب توقيع مقدم

 بي أل أس العالمية ........................................... توقيع موظف 

 :تنبيه

معلومات إضافية أخرى تعتبر  ةسبانيا من مقدم الطلب تقديم أيإوثائق المطلوبة ، قد تطلب سفارة القائمة السابقة ليست قائمة شاملة بال- 
االتصال بمقدم الطلب إلجراء مقابلة. من المهم اإلشارة إلى أن تقديم الطلب ومعالجته ال يضمنان  اضرورية باإلضافة إلى أنه يجوز له

 .تسليم التأشيرة المطلوبة

   د.سوم التأشيرة غير قابلة لالستردافي جميع الحاالت ، ر  -

نغن. قد المؤقتة في إقليم دولة عضو في ش ةن صالحة ال يضمن حقًا ال رجعة فيه للدخول أو لإلقامتأشيرة شنغ حيازةيرجى العلم بأن   -
 على الحدود الخارجية. نقطة التفتيشأخرى عند أو وثائق معينة أدلة إبرازيُطلب منك أيًضا 


