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 المالحظات خانة االختيار قائمة بالمستندات المطلوبة

وذلك  لألصول المتبعة وفقا   وتوقيعها ملئهابعد  شنغن استمارة طلب تأشيرة

 م طلب.لكل مقد  

 
كال الوالدين التوقيع على إستمارة الطلب. عاما ، يجب على  18 بالنسبة لألطفال دون سن مالحظة:

 .يجب إرفاق نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الخاصة باألب واألم

□  

نة بقياس ) صورة شمسية لمعايير منظمة  وفقا   سم(،  4.5×  3.5حديثة وملو 

 .أشهر 6وال تتجاوز  خلفية بيضاء مع الطيران المدني الدولي،
□  

تتجاوز مدة صالحيته الثالثة أشهر بعد تاريخ العودة الُمقرر  جواز سفر أصلي

)مثال : شنغن،  صور عن التأشيرات السابقة + + جوازات السفر السابقة

 ، المملكة المتحدة، كندا، إلخ(.األميركية الواليات المتحدة

 
 :في حال تقديم الطلب بجواز سفر أجنبي، يجب تقديم واحدة من الوثائق التالية مالحظة:

 ،)جواز إقامة ساري المفعول في لبنان )ال ينطبق على اللبنانيين والسوريين ・

 جواز سفر لبناني، ・

أو الفرنسية أو األسبانية بواسطة  ليزيةكإلى اإلنأو هوية لبنانية أو إخراج قيد فردي، مترجم  ・

 .مترجم محلف

□  

 المستندات ذات الصلة بالضمانات المالية: 

 

مختوم  ،حديث عن األشهر الثالث األخيرةشخصي و* كشف حساب مصرفي 

 من قبل البنك.
 .فحسبالرصيد  تبينإفادة من البنك  /ال يمكن تقديم رسالة  مالحظة:

 ها.حساب* بطاقات اعتماد دولية وكشف 

  .توفير دفاتر *

سندات ملكية لعقارات في لبنان /  أو وثائق تبي ن تقاضي استحقاقات التقاعد *

 .أوروبا

 للطالب:
تصريح/ كفالة من الوالدين تتضمن إثباتات على خلفيتهم المهنية + إمكاناتهم  *

 المالية.

 لألفراد غير العاملين/العاطلين عن العمل:

وكالة من كاتب  +إمكاناته المالية + وثائق تبي ن الخلفية المهنية للُمعيل  *

 .العدل

□  

تغطي كامل فترة اإلقامة المقررة في دول  بوليصة تأمين طبي على السفر

شنغن، على أن يكون لدى شركة التأمين المعنية مكتب خدمات داخل منطقة 

 يورو كحد  أدنى وتشمل 30.000يصة شنغن. يجب أن تبلغ قيمة تغطية البول

 .اإلعادة إلى الوطنو المستشفياتدخول قسم الطوارئ في و العالج الطبي

□  

 المستندات ذات الصلة بالخلفية المهنية:

 أصحاب الشركات: 

 شركة + إذاعة تجارية ال يزيد عمرها عن سنتين.إفادة حديثة عن تسجيل ال *

األنشطة أو األعمال التجارية )بوالص الشحن، إيصاالت من  وثائق تبي ن *

 إلخ(. الجمارك المحلية،

 

□  
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 أصحاب المهن الحرة:

 بطاقة عضوية النقابة وإثبات حول مزاولة المهنة حاليا  . *

  الموظفين:

إفادة عمل تتضمن تاريخ بدء العمل وقيمة الراتب ومدة اإلجازة وتعه د من  *

 الموظف لعمله بعد عودته إلى لبنان.رب  العمل على استئناف 

 إذاعة تجارية للجهة الموقعة على إفادة العمل.  *

تصريح من قبل رب العمل يتكفل فيه بتغطية كافة نفقات الموظف أثناء  *

 الرحلة.

  الطالب:
 شهادة تسجيل في المدرسة / الجامعة + بطاقة جامعية للعام الحالي. *

 السفر / الجهة المضيفة: بوجهةالمستندات ذات الصلة 

 الزيارات الخاصة:

 * برنامج السفر.

 الحجز في الفندق. *

 الحجز من شركة الطيران. *

الجهة  * رسالة دعوة رسمية من الشرطة الوطنية اإلسبانية، مقدمة من قبل

)مواطن إسباني أو مواطن من دولة عضو في االتحاد األوروبي أو  المضيفة

 مستفيد من نظام الجماعة األوروبية أو أجنبي مقيم بشكل قانوني في إسبانيا(.

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ex

tranjeria_tramite_autorizacionexpedicion_cartainvitacion.p

hp الجهة  الشخصية لكل من البيانات اتب العدل يشملأو تعه د رسمي من ك

العنوان وتعهد باستضافة طالب التأشيرة على  ولطالب التأشيرة، المضيفة

، وبتغطية جميع التكاليف المتعلقة بالسكن خالل فترة لجهة المضيفةالبريدي ل

كتابة  أيضا  يجب  وتواريخ السفر. وتعهد اإللتزام بالقوانين اإلسبانية، اإلقامة،

 االسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف والفاكس باإلضافة إلى المدينة ورمزها

تأشيرة شنغن )ينطبق على الزيارات في استمارة طلب  لجهة المضيفةل

 الخاصة فحسب(.

 

 :الترانزيت/تأشيرة العبور
 صورة عن التأشيرة / تصريح اإلقامة في الوجهة النهائية. *

 الحجز في الفندق. *

 الحجز من شركة الطيران. *

 

□  

 المستندات ذات الصلة بالبيانات الشخصية:

 * إخراج قيد عائلي.

اللبنانيين أو السوريين: جواز اإلقامة، ورخصة العودة، * للمواطنين غير 

 وإجازة عمل.

للقاصرين المسافرين دون الوالدين )أو دون أحد الوالدين الذي يتمتع بحق  *

من قِبَل الذي يتمتع بحق الوصاية  عند كاتب العدل تصريح خط ي الوصاية(:

 أو الوصي القانوني، وتوقيع ُمصد ق، وإفادة مدرسية.

 

□  

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_autorizacionexpedicion_cartainvitacion.php
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_autorizacionexpedicion_cartainvitacion.php
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_autorizacionexpedicion_cartainvitacion.php
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_autorizacionexpedicion_cartainvitacion.php
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 :يرجى مالحظة ما يلي

 

، النسخة األصلية وصورة عنهابما ان سفارة إسبانيا لن تعيد الوثائق المقدمة، يجب تقديم كل ما سبق، في 

 .)نكليزية أو الفرنسية أو االسبانية )بواسطة مترجم محلفباإلضافة إلى الترجمة إلى اإل

 

 

 :انتباه

 

م أي م الطلب أن يقد  . ويجوز لسفارة إسبانيا أن تطلب من مقد  المطلوبة بالوثائق شاملة قائمة ليست السابقة القائمة *

 .م الطلب إلجراء مقابلة معهمعلومات إضافية أخرى تعتبر ضرورية، كما قد تستدعي مقد  

 .منح التأشيرة المطلوبة انمن المهم اإلشارة إلى أن تقديم الطلب ومعالجته ال يضمن *

 .إسترداد رسم التأشيرةال يمكن في جميع الحاالت،  *

يرجى أخذ العلم بأن حيازة تأشيرة شنغن صالحة ال تمنح حاملها الحق المطلق بالدخول إلى/ أو باإلقامة المؤقتة  *

داخل أراضي الدول األعضاء في منطقة شنغن. كذلك قد يُطلب من المسافر مجددا  إبراز أدلة أو وثائق معينة عند 

 .نقطة عبور الحدودالدخول إلى 

 

 

 

 

 

 ………………………... مقدم الطلب: إمضاء   ……………………...… :التاريخ
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