
 
 

 الئحة المتطلبات لتأشيرة العمل

 مالحظات ال نعم   العمل تأشيرة طلب لتقديم المطلوبة المستندات 

 VIDEX  التطبيق خالل من البيانات مستوفى العمل لتأشيرة الطلب نموذج 1
ا أو الكترونيا  شخصيا الطلب صاحب من عليه وموقع َيَدِوي ًّ

   

 صاحب من عليه التوقيع يتعين والذي التأشيرة بطلب المرفق القانوني اإلقرار 2

 (األلماني اإلقامة قانون من 53و 2 54 المادة بموجب) شخصيا الطلب

   

 صفحة من واحدة ونسخة حامله إمضاء على يحتوي ساري سفر جواز 3
 في وثيقة كآخر السفر جواز يوضعVFS ) السابقة الشنغن وتأشيرات البيانات

 (التأشيرة طلب ملف

   

 35mmX45mm  حديثة شخصية صور 2 عدد: الصور 4
 بنموذج ترفق صورة)أشهر 6 عن يزيد ما إلى التصوير تاريخ يرجع ال بحيث

 بيضاء بخلفية المعاييرالبيومترية مستوفاة( الملف في وصورة الطلب

   

 (يورو ألف 30) سارية طبي تأمين وثيقة 5

 شنغن دول جميع في ويسري ،  اإلقامة فترة كامل التأمين يغطي أن يجب
 أو ، طبية ألسباب الوطن إلى بالعودة يتعلق فيما تنشأ قد نفقات أي ويغطي
 كوفيد عدوى يستثنى ال المستشفى في طارئ عالج أو ، عاجلة طبية عناية
 اإلقامة أثناء الوفاة أو 19

 (إلزامية الطبي التأمين وثيقة)

   

 دعوة خطاب 6
 الدعوة تشتمل أن على ألمانيا في الدعوة وجهت التي الشركة من دعوة خطاب
 بمعلومات نرحب. ومدتها وتاريخها العمل رحلة من الغرض: التالية البيانات
 في المنتظمة المشاركة حول معلومات(. األمد طويلة) العمل عالقات حول

 انعقاد مكان حول معلومات. وجد إن بذكرها يوصى العمل أحداث/  اجتماعات
 الموجهة الشركة عنوان عن مختلفة كانت إذا إلزامية العمل حدث/  االجتماع
 .التجاري للمعرض التذاكر/  للدعوة
 األجانب قانون من 68 و 66 المادة بموجب إقرار

 الداعية الشركة من موقع رسمي دعوة خطاب تقديم يمكن ذلك، إلى باإلضافة
 .ألمانيا في البلدية إدارة/  األجانب شئون مصلحة في

   

 فندقي حجز 7
 مع شنغن دول في المزمعة السفر وجهات لجميع!( قسائم بدون) فندقي حجز
 .والتكاليف الحجز وتواريخ للفندق الكامل العنوان ذكر

   

  الطيران حجز 8
 السفر ومسار المسافر تفاصيل مع وإيابا ذهابا الطيران حجز من نسخة
 90 تتجاوز ال شنغن منطقة في اإلقامة مدة أن الحجز يثبت أن يجب. الكامل

ا  .يومًّ

   

 السفارة إلى موجه كفيل خطاب/  توظيف خطاب - األزواج و العاملين لألفراد 9
 والوظيفة الشركة إلى االنضمام وتاريخ الزيارة من الغرض يوضح األلمانية
 تصديق يجب. األسرة رب/  الطلب لمقدم المقدمة والعالوات الشهري والراتب
 .التجارية الغرفة من الخطاب
 .وجد إن الكفيل/  العمل صاحب قبل من النفقات كافة تحمل

ا يجب ، سعوديين الغير للمتقدمين  سيتم كان إذا وما العقد مدة ذكر أيضًّ
 .تجديده

 رسمي مستخرج -األعمال ورجال الحرة واألعمال المهن ألصحاب بالنسبة
 .التجاري السجل من

 الخارجية وزارة من خطاب - الخاصة أو الدبلوماسية السفر جوازات لحاملي
 .المعنية السفارة أو

   

 :بنكية مستندات 10

 الشهري الراتب تحويل تثبت األخيرة الستة األشهر عن حديثة بنكية مستندات
ا الراتب دفع يتم لم إذا)  دفع تم إذا. المزمعة لإلقامة متاحة كافية وبأموال( نقدًّ

   

https://videx.diplo.de/videx/


 
ا الراتب  يجب. األخيرة الستة األشهر عن الرواتب قسائم تقديم فيجب ، نقدًّ
 البنكية المستندات ختم البنك على

 الثالثة األشهر عن البنكية المستندات تعد السعوديين للمواطنين بالنسبة
 .كافية األخيرة

 مع) (اإلقامة) إقامة تصريح/  السعودية الوطنية الهوية بطاقة من نسخة 11
 (الترجمة

   

 السعوديين لغير إضافية مستندات

 األسرة أفراد لجميع( العائلة خدمات) أبشر-العائلة وبيانات اإلقامة ُنسخ ->
 السعودية العربية المملكة في المقيمين

   

 والعودة الخروج تأشيرة ->
 التواريخ تذكر التي( مقيم/أبشر) والعودة الخروج تأشيرة من رسمية نسخة

 وتاريخ...(  قبل العودة... /  قبل الخروج) الميالدي للتقويم وفقًّا المحددة
 .اإلقامة انتهاء

   

 

 

 

 عامة: معلومات

ا 15حتى األقل على أشهر 3 قبل التأشيرة طلبات تقديم يمكن  .التأشيرة عملية خالل السفر جوازات تسليم يتم ال. السفر موعد قبل يومًّ

 .موقع سحب خطاب تقديم يرجى ، طلبك لسحب

 .اإلنجليزية أو األلمانية اللغة إلى مترجمة أو اإلنجليزية باللغة مستنداتال جميع تكون أن يجب! مقبولة غير العربية باللغة لمستنداتا

 :فقط التالية السفر وثائق/  السفر جوازات على التعرف يتم - للفلسطينيين هامة معلومات

 أو 8 أو 4 باألرقام يبدأ الوثيقة في المذكور الهوية رقم كان إذا فقط الفلسطينية، الوطنية السلطة عن صادرة سفر وثيقة أو سفر جواز

9 

 المفعول سارية دخول تأشيرة على تحتوي الوثيقة كانت إذا فقط المصرية، السلطات عن الصادرة الفلسطينيين لالجئين وثيقة سفر

 مصر في التسجيل صاحب ويقيم

 األردنية السلطات من الصادر (T سلسلة) األجنبي سفر جواز -

 حق ضمان وتم الصالحية مجال في مدرجة ألمانيا كانت إذا فقط السورية، السلطات عن الصادرة الفلسطينيين لالجئينوثيقة سفر 

 .العودة

 :للسوريين هامة معلومات

 10 تحت ال السفر جوازصاحب  كان إذا إال ،نفسه صاحب الجواز من توقيعها يتم عندما فقط السفر جوازات على التعرف يتم

 في السفر جواز توقيع نفسه المالك على فسيتعين ،2 الصفحة في الواجب النحو على سوري سفر جواز توقيع يتم لم إذا. سنوات

 .السورية القنصلية/  السفارة

 )السفر وكالء و ممثلي) إضافية معلومات

 الطلب مقدم هاتف رقم ذكر يجب. السفر وكيل/  الممثل قِبل من التأشيرة طلب مع الطلب مقدم من موق ع تفويض خطاب تقديم يجب

 .الطلب في( سفر وكيل/  ممثل غير)



 
 

 مالحظات:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 إقرار:

 إصدار تضمن وال إضافية داعمة مستندات طلب في بحقها تحتفظ الرياضفي  االتحادية ألمانيا جمهورية سفارة أن أُبلغت لقد

 .والخدمة التأشيرة رسوم استرداد يتم ال ، التأشيرة رفض حالة في. المطلوبة التأشيرة

 رفض إلى يؤدي وقد مكتمل غير يعتبر هذهالئحة المتطلبات ل وفًقا المستندات من كاملة مجموعة بدون طلب أي أن أيًضا أُبلغت لقد

 .المفقودة الوثائق بطلب السفارة من التزام أي يوجد ال أنه أدرك. التأشيرة طلب

 

 التحقق من إعادة الهجرة شرطة لضباط يحق. شنغن منطقة بدخول السماح ضمنت ال الصادرة التأشيرة حتى أنه أيًضا أُبلغت لقد

 .السعودية العربية المملكة إلى للعودة واستعدادي المالية ووسائلي رحلتي من الغرض

 

 منذ بي الخاص السفر غرض تغير إذا أو شكوك أي وجود حالة في. معي الصلة ذات المستندات جميع بتقديم نصحت فقد ، لذا

 .شنغن منطقة إلى دخولي رفض يتمس ، التأشيرة إصدار

 

 تأشيرات استخدام يجب حيث لي رئيسية كوجهة ألمانيا إلى أسافر أن المتوقع من األلمانية، السفارة عن صادرة بتأشيرة أنه أدرك

 .التأشيرة أصدرت التي الدولة إلى للسفر شنغن

 

     VFSموظف                             الطلب مقدم توقيعالتاريخ                          
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