
    طلب تأشيرة شينغن                
 Application for Schengen Visa 
 
 

 هذه االستمارة مجانية     

This application form is free 

 
1. ( العائلي اللّقب اللّقب )/  Surname (Family name) (x)  

 
 

FOR OFFICIAL USE 

ONLY 

دةالوال عند قب/اللّ  ) اللّقب العائلي الّسابق ( .2  Surname at birth [Former family name(s)] (x) 

 

 

Date of application: 

 

 

Visa application number: 

 

 

Application lodged at: 

□ Embassy/Consulate  

□ Common application 

center 

□ Service provider  

□ Commercial 

intermediary 

□ Border 

Name: 

□ Other 

 

 

File handled by: 

 

 

Supporting documents: 

□ Travel Document 

□ Means of subsistence 

□ Invitation 

□ Means of transport 

□ Travel medical insurance 

□ Other:  

 

 

Visa decision: 

□ Refused 

□ Issued 

□ A 

□ C 

□ LTV 

 

 

Valid: 

from 

 

until 

 

 

Number of entries: 

□ 1    □ 2    □ Multiple 

 

 

Number of days: 

 

 

االسم/ .3  First name(s) [Given name(s)] (x)  

 

 

4. ( اليوم-الّشهر-الّسنة) الوالدة تاريخ/  

  Date of birth (day-month-year) 

  

مكان الوالدة/ .5  Place of birth  

 

 

 

بلد الوالدة/ .6  Country of birth       

 

 

الجنسية الحالية / .7  Current nationality  

 

 

 

/الجنسية عند الوالدة، إن كانت مختلفة 

Nationality at birth, if different  

 

 

 

الجنس   .8 / Sex  

 

 Male /  ذكر   □

 

□ أنثى  /   Female 

 

 

 

 

االجتماعية  الحالة/  .9  État civil  

 

 Single / أعزب  □

متزّوج)ة(    □ / Married 

منفصل)ة(   □  / Separated 

ق)ة( مطلّ   □  / Divorced 

أرمل)ة(    □  / Widow(er) 

أخرى )الرجاء اإليضاح(  / □  Other (please specify)  

 

 

  صّي القانونيضافة إلى جنسيّة ولى األمر / الوعن عنوان صاحب الطّلب( باإل السم واللّقب، العنوان )إن اختلفسبة للقاصرين: ابالنّ  .10

     In the case of minors:  Surname, first name, address (if different from applicant’s) and nationality of parental 

authority/legal guardian 

 

 

 

 

 National identity number, where applicable / الّرقم الوطني للهويّة، إن وجد .11

 

 

نوع وثيقة الّسفر/ .12  Type of travel document 

 

فر عاديجواز س □  / Ordinary passport                       □ جواز سفر رسمي / Official passport 

خاص رجواز سف/  □              Diplomatic passport / جواز سفر دبلوماسي □  Special passport 

ةسفر للخدم جواز □  / Service passport 

ح( توضيليرجى اوثائق سفر أخرى )/  □ Other travel document (please specify) 

 

  

رقم وثيقة الّسفر /  .13 / Number of 

travel document 

 

 

 

14. تاريخ  اإلصدار   / Date 

of issue 

 

الصالحيةانتهاء تاريخ  .15  / 

Valid until 

 

جهة اإلصدار /  .16  Issued by 

 

اإللكتروني لصاحب الطّلب البريدو اإلقامة،عنوان محّل / .17  Applicant’s home address 

and email address 

 

 

 

 Telephone number(s) /رقم )أرقام( الهاتف 

(x) تلك المتضّمنة في وثيقة الّسفر  3إلى  1يجب أن توافق بيانات الخانات من   
(x) Fields 1-3 shall be filled in accordance with the data in the travel document. 

 

PHOTO 

 صورة

 

 ى تعبئة الطلب باللغة اإلنجليزيةيرج

haf lf atllafsf sPel  llaea sete etel ee  esaelP 



خالف بلد الجنسيّة الحاليّةان بإقامة بإحدى البلدهل توجد  .18  / Residence in a country other than the country of current 

nationality 

 

/  ال  □ No 

نعم. ترخيص اإلقامة أو ما يعادله                 رقم                                 صالح لغاية                 □ 

      □  Yes. Residence permit or equivalent                   No.                                 Valid until 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوظيفة الحاليّة/ .19*  Current occupation 

 

 

الخاص ّبه. بالنسبة للطلبة، اسم و عنوان مؤسسة التعليم الهاتف ورقم وعنوانه صاحب العملاسم  .20*  / Employer and employer’s address 

and telephone number. For students, name and address of educational establishment 

 

 

 

الّسبب)األسباب( الّرئيسي)ة( للّرحلة/  .21  Main purpose(s) of the journey 

 

 Visit of family or friends /  األصدقاء إلى أو العائلة إلى زيارة □
احةسي □  / Tourism □   /دراسة Study 

أسباب طبيّة /  □ Business / أعمال □ Medical reasons 

 Sports  رياضة/ □ Cultural / ثقافة □

 Airport transit / عبور مطار □ Transit / عبور□

رسميّة زيارة □  / Official visit □  / )أخرى )أوضح Other (please specify) 

 

 

22. لعضو  بلد الوجهة ا  /  Member State(s) of destination 

 

 

 

23.  Member State of األول بتأشيرة الشنغنالدخول وجهة  / 

first entry 

 

 Number of entries requested الدخول المطلوبة مرات عدد/  .24

 

واحد دخول □  / Single entry 

 Two entries / دخول مرتين □

متعّدد دخول □  / Multiple entries 

المّدة المتوقّعة للعبور أو اإلقامة/ .25  Duration of the intended 

stay or transit 

 

 Indicate number of days /حّدد عدد األيّام

 

 

 Schengen visas issued during the past three years / الث سنوات األخيرةشينغن المسلّمة خالل الثّ  تأشيرات .26

 

 

 No/ ال □

الحة من                                               إلى                                          نعم. ص     □       

 

□ Yes. Date(s) of validity from                                                        to 

     

 

 

شينغنتأشيرة هل سبق لك رفع بصمات األصابع لطلب الحصول على  .27  / Fingerprints collected previously for the purpose of 

applying for a Schengen visa 

 

 

اريخ إن كان متاحانعم. التّ  □                  No/ ال □  / Yes. Date (if known) 

 

 

 Entry permit for the final country of destination, where applicable /  تصريح الّدخول إلى الوجهة النّهائية، إن وجد .28

 

 صالح من                                               إلى مسلّم من طرف                          

     Issued by                                                            Valid from                                until 

 

 
لكنفديرالية  السويسرية  )قرين، ابن أو أحد األصول لأو  ةاألوروبي ةاالقتصادي نطقةلملالتّحاد األوروبي أو ل التابعةعائالت الاستيفائها من قبل أعضاء  يجبال * ،  عالمة تسبقها التي للعناوين بالنّسبة
لهذذه  ثبتةعليهم تقديم الوثائق الم أو من الكنفديرالية السويسرية ةاألوروبي ةاالقتصادي نطقةمن االتحاد األوروبي أو الم ةعائالت المنحدرالممارسة حقّهم في حريّة التنقل. أعضاء  في إطار( مكفولينال

 .35و 34القرابة باإلضافة إلى استيفاء الخانات رقم 
 

The fields marked with * shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising their right to free 

movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields No. 34 and 35. 



 

الشنغن إلى دول للوصول الموعد المقرر .29  / Intended date of 

arrival in the Schengen area  

 

 

شينغن ر لمغادرة دول الرالموعد المق .30 / Intended date of 

departure from the Schengen area 
 

يتح ذلك، اسم الفندق )الفنادق( أو  اسم ولقب الّشخص أو األشخاص أصحاب الّدعوة  في البلد أو البلدان األعضاء فى دول  الشنغن. وإن لم .31*

 Surname and first name of the inviting person(s) in / العنوان )العناوين( / اإلقامة  في البلد أو البلدان أعضاء دول الشنغن.     

the Member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary accommodation(s)  in the Member 

State(s) 

 

 

  

العنوان والبريد اإللكتروني للّشخص أو األشخاص أصحاب الّدعوة/ للفندق أو الفنادق      

 Address and email address of inviting /لمكان أو أماكن اإلقامة 

person(s)/hotel(s)/temporary accommodation(s) 

  

 

 

 

 

 Telephone and telefax / الهاتف والفاكس

 

 

*32.  Name and address of inviting  اسم وعنوان المنظّمة أو المؤّسسة المستضيفة/ 

company/organisation 

 

  

 

 

 Telephone and / هاتف وفاكس المؤّسسة أو المنظّمة

telefax of company/organisation  

االتصال بالمؤّسسة/ المنظّمة إسم ولقب وعنوان ورقم الهاتف والفاكس والعنوان اإللكتروني لمسؤول  /  Surname, first name, address,  

telephone, telefax, and email address of contact person in company/organisation  

 

 

 

  

م بالطلب دقإقامة المت يتم تغطية تكاليف السفر والحياة خالل فترة .33*  / Cost of travelling and living during the applicant’s stay is 

covered  

المتقدم بالطلب شخصيا من طرف  □  / by the applicant 

himself/herself 

 

 Means of support / موارد اإلنفاق

 Cash / سيولة نقدية □

 Credit Card / بطاقة بنكية □

سياحية شيكات □  / Traveller’s cheques                                                    

                 Prepaid accommodation / إقامة مسبقة الدفع □

 Prepaid transport / نقل مسبق الدفع □

□ لتّوضيح( يرجى اأخرى ) / Other (please specify) 

الضامن )المضيف، المؤّسسة، المنظمة(من قبل /   □  by a 

sponsor (host, company, organisation)  

32أو  31/مشار إليه في الخانة   □         referred to in field 31 

or 32 

     □ ( يرجى التّوضيحأخرى ) /  other (please specify) 

 

 

 Means of support / موارد اإلنفاق

 Cash / سيولة نقدية □

□ إقامة   موفرة  / Accommodation provided  

أثناء اإلقامة  كّل التكاليف مغطاة/   □ All expenses covered 

during the stay 

 Prepaid transport / نقل مسبق الدفع □

□ لتّوضيح( يرجى اأخرى )  / Other (please specify) 

 

. أو الكنفديرالية السويسرية ةاألوروبي ةاالقتصادي نطقةالمنحدرين من االتّحاد األوروبي أو الم لةئعاالشخصيّة ألعضاء  بيانات/ .34   Personal 

data of the family member who is a EU, EEA or CH citizen  

(العائلي اللّقب اللّقب )  / Surname 

 

 

  First name(s) / اإلسم

الميالدتاريخ   / Date of birth 

 

 Number of travel / رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهويّة Nationality / الجنسية

document or ID card 

 

 
لكنفديرالية  السويسرية  )قرين، ابن أو أحد األصول لأو  ةاألوروبي ةاالقتصادي نطقةلملالتّحاد األوروبي أو ل التابعةعائالت اليجب استيفائها من قبل أعضاء ال * ،  عالمة تسبقها التي للعناوين لنّسبةبا
لهذذه  ثبتةأو من الكنفديرالية السويسرية عليهم تقديم الوثائق الم ةاألوروبي ةاالقتصادي نطقةمن االتحاد األوروبي أو الم ةحدرعائالت المنالممارسة حقّهم في حريّة التنقل. أعضاء  في إطار( مكفولينال

 .35و 34القرابة باإلضافة إلى استيفاء الخانات رقم 
 

The fields marked with * shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising their right to free 

movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields No. 34 and 35. 



 

 ,Family relationship with an EU االتحاد السويسريأو  ةاألوروبي ةاد األوربى،أو المنطقة االقتصاديأحد رعايا االتحالقرابة مع  صلة /  .35

EEA or CH citizen  

 

  Grandchild / حفيد أو حفيدة □                Child / ابن أو ابنة □                   Spouse / قرين □

□ أحد األصول المكفولين   / Dependent ascendant  

 

 

صى القانونى( للقاصرين، إمضاء ولى االمر/ الو اإلمضاء )بالنسبة/  .Place and date   37 / المكان والتاريخ .36 Signature 

(for minors, signature of parental authority/legal guardian) 

 

 

 

 

رفض منح التأشيرة رسوم التأشيرة اليتم ردها فى حالأنا على علم بأن   

I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused. 

 

لى أراضي إاألولى وخالل األسفار الالّحقة  إقامتيخالل  امناسبأثناء الّسفر  صحيتأمين  الحثول علىإعالمي بضرورة  تم :(24عّددة الدخول )أنظر خانة رقم في حال طلب تأشيرة مت

 الدول األعضاء

Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field No. 24): I am aware of the need to have an adequate travel medical insurance 

for my first stay and any subsequent visits to the territory of  Member States. 
 
 

متضذّمنة فذي  أي بيانذات شخصذية. من أجذل مراجعذة طلذب الحصذول علذى تأشذيرة تصويري فوتوغرافيّا ورفع بصماتي إن اقتضى األمرو ميع البيانات المطلوبة في استمارة الطلب هذهسيتم توفير ج: إطلعت وأوافق على ما يلي

 لّدول األعضاء وذلك بهدف أخذ القرار المتعلّق بطلب التّأشيرة. ل تابعةالمختّصة ال اتن طرف الّسلطتقديمها ومعالجتها م و بصماتي سيتم ةهذه االستمارة الخاصة بطلب التأشيرة باإلضافة إلى الّصورة الفوتوغرافي

مذّدة أقصذاها وهذذا ل 1(VISت حذول التّأشذيرات )أو تمديذد للتّأشذيرة سذيقع إدراجهذا وخزنهذا ضذمن منظومذة المعلومذا سذحبطلب الحصول على تأشيرة أو أّي قرار إلغاء أو متعلق بباإلضافة إلى تلك المتعلّقة بالقرار ال بياناتهذه ال

ول المختّصذة فذي مجذال الهجذرة واللّجذوء فذي الذدّ  اتلطالذّدول األعضذاء وللسذ تّأشذيرات علذى الحذدود الخارجيذة وداخذلالمختّصذة المكلّفذة بمراقبذة ال اتلطالمكلّفة بالتّأشيرات وللس اتلطخمس سنوات تكون خاللها متاحة للس

دراسذة مطالذب اللّجذوء وتحديذد  فذيهم هذذه الّشذروط وبهذدف ف تحديد األشذخاص الذّذين ال تتذوفر فذيهم أو لذم تعذد تتذوفرمن احترام شروط الّدخول واإلقامة المنتظمة على أراضي الّدول األعضاء وبهد داألعضاء بهدف التأك

 األخذرىالخطيذرة اإلرهابيذة والجذرائم  جذرائموتحديذد المذن الوقايذة  مذن أجذل نة من قبل الّدول األعضاء ولمكتب الشرطة األوروبيالمعيّ سلطاتلل بياناتهذه ال تتاح وفي حاالت معينةالمسؤولة عن هذه المراجعة.  اتلطالس

 ، عنوان البريد اإللكتروني:Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln, Germany، العنوان: (BVA: المكتب اإلداري االتحادي )بيانات هيمعالجة هذه البة سلطة البلد العضو المختصإن . هافي باإلضافة إلى التّحقيق

    VIS@bva.bund.de-EU  . 

البلد العضو الّذي قام بإحالتها إلى جانب طلذب تصذحيح  ي في معرفة حقالمتعلّقة بي المحفوظة ضمن منظومة المعلومات حول التّأشيرات باإلضافة إلى  بياناتي في الحصول لدى أّي بلد عضو على إخطار بالإعالمي بحق تملقد  

 في التأكذد من خاللها ممارسة حقّيريح، تقوم الّسلطة التّي قامت بمراجعة مطلبي بإعالمي بالطّريقة التّي يمكنني طلبي الصبطريقة غير قانونيّة. عند  الحصول عليهاإن تّم  محوهاالتّي تخّصني إن كانت مغلوطة أو  بياناتال

الحكومذة مفذو  هذذا البلذد: سذلطة المراقبذة الوطنيّذة لوتعذد . التذي يتوجذب علذي اتخاذهذا ع الذّداخلي للبلذد المعنذيّ الشخصيّة الخاصة بي وتصحيحها أو محوها إلى جانب الّسبل القانونيّة المحّددة مذن طذرف التّشذري بياناتمن ال

 ، البريذذد اإللكترونذذي:550-997799-228(0) 0049، الفذذاكس: 0-997799-228(0)-0049، الهذذاتف: ,Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Germany، العنذذوان: اتاأللمانيذذة لشذذؤون حمايذذة البيانذذات وحريذذة المعلومذذ

poststelle@bfi.bund.de :الموقع اإللكتروني ،www.bfi.bund.de . الشخصيّة. بياناتالب المتعلّقة بحماية البالمط يمكن إخطارالمفو  

بأّن كل إدالء ببيان خاطئ يترتّب عنه رفض مطلبي أو إلغاء التّأشيرة الممنوحة كمذا يمكذن أن ينجذّر عنذه تتبّعذات جزائيذة ضذدي تطبيقذا  أصّرح أنّه حسب علمي، كّل البيانات المقّدمة من طرفي صحيحة وكاملة. لقد وقع إعالمي 

 الّراعية للمطلب.  شينغن لقوانين دولة

 أشيرة ليس إالّ إحدى شروط الّدخول إلى األراضي األوروبيّة للبلدان األعضاء. كما أتعهّد بمغادرة أراضي الّدول األعضاء إذا تسلّمت التّأشيرة وذك  قبل انقضاء مدة صالحيتها . كما وقع إعالمي أّن الحصول على التّ 

بيقية التّفاقية شينغن ووقع رفض مطلبي حينذاك . دخول فاّن ذلك ال يعني ضرورة حقي في الّتعويض إذا لم أستجب للّشروط المتضّمنة في الفصل الخامس، النّقطة األولى ، من المعاهدة التطحيث أنّه في صورة تسليمي تأشيرة 

 وتتّم مراقبة احترام شروط الّدخول مجّددا عند دخول التّراب األوروبي للدول األعضاء. 

 

I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of my photograph and, if applicable, the taking of 

fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application. Any personal data concerning me which appear on the visa application form, as well as my 

fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member States and processed by those authorities, for the purposes of a decision on my 

visa application. 

Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or extend a visa issued will be entered into, and stored in 

the Visa Information System (VIS)1 for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for carrying 

out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the Member States for the purposes of verifying whether the 

conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfil these 

conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such examination. Under certain conditions the data will be also available to 

designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal 

offences. The authority of the Member State responsible for processing the data is: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln, Germany, EU-VIS@bva.bund.de. 

I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the Member State which transmitted 

the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be deleted. At my express request, the 

authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my right to check the personal data concerning me and have them corrected or 

deleted, including the related remedies according to the national law of the State concerned. The national supervisory authority of that Member State: Der 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Germany, Tel.: +49 (0)228-997799-0, Fax: +49 (0)228-997799-550, 

poststelle@bfi.bund.de, www.bfi.bund.de will hear claims concerning the protection of personal data. 

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my application being 

rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Member State which deals with the application. 

I undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. I have been informed that possession of a visa is only one of the 

prerequisites for entry into the European territory of the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be entitled to 

compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5 (1) of the Schengen Borders Code and am thus refused entry. The prerequisites for entry will be 

checked again on entry into the European territory of the Member States. 

 

 

 ,Signature (for minors     (/اإلمضاء )بالنسبة للقاصرين، إمضاء الّسلطة األبوية/ الوصّي القانوني  Place and date / المكان والتاريخ

signature of parental authority/legal guardian) 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
عملية  1 VIS  Insofar as the VIS is operational ن منظومةفي حالة تكو/ 

mailto:EU-VIS@bva.bund.de
http://www.bfi.bund.de/
mailto:EU-VIS@bva.bund.de
mailto:poststelle@bfi.bund.de


Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG 
 

Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er falsche oder unvollständige Angaben zur 

Erlangung eines deutschen Aufenthaltstitels oder eines Schengen-Visums macht. 

 

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. 

Sofern er Angaben verweigert oder bewusst falsch oder unvollständig macht, kann dies zur Folge 

haben, dass der Visumantrag abgelehnt bzw. der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, 

sofern ein Visum bereits erteilt wurde. Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass er vor 

der Antragstellung über die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder unvollständiger Angaben im 

Visumverfahren belehrt worden ist. 

 

 

 

_______________________     _______________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 من قانون اإلقامة األلمانية 53باالرتباط مع المادة  54من المادة  2من الفقرة  8تعليمات بموجب البند 

 

ة يمكن إبعاد أي أجنبي من ألمانيا إذا قام باإلدالء ببيانات خاطئة أو غير كاملة بهدف الحصول على رخصة إقامة ألمانية أو تأشير

 فيزا شنغن.

صاحب الطلب ملزم باإلدالء بجميع البيانات حسب علمه وضميره. وعند رفض اإلدالء ببيانات أو اإلدالء عن عمد ببيانات خاطئة 

 أو غير كاملة يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفض طلب منح التأشيرة أو إلى إبعاد صاحب الطلب من ألمانيا في حال منح التأشيرة سلفا.

لب بموجب توقيعه أنه أحيط علما بشأن التبعات القانونية المترتبة على البيانات الخاطئة أو غير الكاملة في إطار يؤكد صاحب الط

 إجراءات التأشيرة وذلك قبل تقديم الطلب الخاص به.

 

 

____________        _____________________ 

 التوقيع         المكان والتاريخ

 
 


