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 رسوم التأشيرة

 .يورو 80 شنغن تأشيرة معالجة طلب رسوم تبلغ

 .يورو 75 الوطنية التأشيرةطلب  معالجة رسوم تبلغ

  .التأشيرة رفض حالة في استرداد هناك يكون لن. الطلب تقديمعند  المحلية بالعملة الرسوم دفع يتم

 بعض في المخفضة الرسوم أو الوطنية التأشيرات منح رسوم من اإلعفاء على تسري كقاعدة شنغن تأشيرة مخطوطة من كلا 

 .الحاالت

 معفى من الرسوم

 :شنغن تأشيرات رسوم األشخاص المعفيين من

 السادسة سن دون ألطفالا

 فقط تعليمية ألغراض السفر كان إذا لهم المرافقون والمعلمون الطلب

 التي والندوات والمؤتمرات واألكاديمية والرياضية الثقافية األحداث في للمشاركة السفر كان إذا ، للربح الهادفة غير المنظمات ممثلو

 للربح الهادفة غير( المنظمات) المنظمة تنظمها

 فقط البحث ألغراض السفر كان إذا ، ثالثة دول من باحثون

 .جديد سفر جواز إلى ممتلىء قديم سفر جواز من صالحة تأشيرة" نقل"

 من رسوم التأشيرات الوطنية: المعفييناألشخاص 

 (المنحة تشملهم كانت إذا) القاصرين وأطفالهم وأزواجهم عامة مؤسسة عن صادرة دراسية منحة الحاصلين على

 (سنة 25 سن حتى) وأطفالهم وزوجاتهم ألمانيا في المعتمدة الدولية والمنظمات األجنبي والقنصلي الدبلوماسي التمثيل موظفي و

 الرسوم من عفاءاتاإل على تنص األطراف متعددة أو ثنائية معاهدةوجود  حالة في

 وأولياء األلمان المواطنين من القاصرين واألطفال الجنس نفس من المسجلين الشركاء أو لألزواج التأشيرة رسوم جميع إعفاء يتم

 حرية في الحق لهم كان إذا األوروبية االقتصادية المنطقة/  األوروبي االتحاد مواطني أقارب وكذلك القاصرين األلمان األطفال أمور

 .التنقل

 خفض الرسوم

 بقيمة مخفضة شنغن تأشيرة رسومعلى  تشترط تحدد تنص ، وأذربيجان وأرمينيا روسيا مع التأشيرة على الحصول تسهيل اتياتفاق

 (األقارب زيارة مثل) معينة سفر ألغراض الرسوم من كاملة وإعفاءات يورو 35

تنص  وجورجيا وأوكرانيا وألبانيا ومولدوفا والهرسك والبوسنة األسود والجبل ومقدونيا صربيا مع الدخول تأشيرات تسهيل اتفاقيات

 حاملي) التأشيرة على الحصول لشروط خاضعين زالوا ما الذين المواطنين لجميع يورو 35 بقيمة مخفضة شنغن تأشيرة رسوم على

 (بيومترية غير السفر جوازات

 تتراوح الذين األطفال لجميع يورو 37.50 إلى الوطنية التأشيرة رسوم تخفيض ويتم يورو 35 إلى شنغن تأشيرة رسوم تخفيض يتم

 .سنة 12 و 6 بين أعمارهم
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 ذات الرحلة كانت إذا ، الفردية الحاالت في تخفيضها أو التأشيرة رسوم عن التنازل األلمانية للبعثات يمكن ، ذلك إلى باإلضافة

 للمعرض الرسمي االعتماد يقدموا أن يجب) الخارجية التجارة معرض في مشاركينال. إنسانية ألسباب أو كبيرة عامة حةمصل

 .التأشيرة رسوم من بالتساوي معفون( التجاري

 .المحتمل التخفيض أو الرسوم عن التنازل بخصوص أسئلة لديك كانت إذا المختصة األلمانية بالبعثة االتصال يرجى
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