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 :استخراج تأشيرة السفر

استتتاج ال اشاة تتتاخل وتتتأل ا لتتتألخل ااب  شلتتت ا قصتتتألا  اش بشتتت  ا   تتتأل خل   
اشسف ، باشسفارات وي اشيت تعليك اشضألء ااخض  شلستف  ىل  بهتاتك 

 ا جاارخل، بفيما يلي ن اط نل حتا عن وذه اشب اي  ا تم :

ع ف  تاللبتات اشاة تاخل ك ستك ستلات ا جا تس   اشستفارخل، قب  يتارخل   -1
تألقعتتتتتتتا علتتتتتت  ا نرنتتتتتتت، قب عتتتتتتن ر يتتتتتت  ا  اتتتتتتت  اشستتتتتتياحي  ا  تتتتتت    تتتتتتا 

 صاساج ال اشاة اات.

عستتتت   يتتتتارخل اشستتتتفارخل قب  يتتتتارخل ا  اتتتتت  اشستتتتياحي   ستتتتاج ال اشاة تتتتاخل  -2
عيتتب ا انتتات اشتتيت قكمتتمج عيتتب اشبيانتتات ا استت  صا ستتامارخل، باتتت  صأل تتأل  

حتأليتتتا قبراا ت تت ط اشللتت ، بصتت بن قن ي تتألن وستتا  قع احامتتا ت تاعتت  خل 
 ش مج ىلهاص .

متتتتتتتسا صعتتتتتتش اشتتتتتت بت اشاة تتتتتتاخل تتتتتتتن ستتتتتتفارا ا، بصعضتتتتتتتا كس تتتتتتتا تتتتتتتن  -3
ا لتتتتارات، بصعضتتتتتا ا ختتتت  يستتتتما شتتتتبعش اشتتتت بت اشتتتت خألت صتتتت بن تة تتتتاخل، 

 خل اشزا تتت    تتاء بتافتتابت اشتت بت   قناماتتتا   تتتسا تة تتاخل اشتت خألت، با تت
 اشاة اخل. ف ن عل  علم صذشك حىت تساج هتا قبمج سف   صألقت كاٍف.

شي ن اشاألقيب اشذع تألقب صه اسامارخل اشاة اخل تلاص اً شاألقيعتك   هتألا   -4
 اشسف .



 
 

 

- 4 - 

www.travelzad.com 

شغتت ا ا   تتأل  تتتن اشستتف ، ارلتت  اشاة تتاخل تيتت  ت تتألن تاألاف تت  تتتب ا -5
 ا.جتارخل.. قب غاوقب  راس ، قب عزال، قب سياح ، 

تللتتت  صعتتتش اشستتتفارات قن ت تتتألن اش تتتألرخل ا استتت  صاشاة تتتاخل ح ي تتت ،  -6
 بص بن غلاء شل قس، فاسبه  ذا عس  اشا  ط شلاة اخل.

جيتت  قن ناعاتتتتمج   استتاج ال اشاة تتتاخل تتتب ت اتتتت  ر يتت  تتتت خ   تتتا  -7
 ستتاج ال اشاة تتاخل، بقن يتتام تستتليمتم اأتتألا  عتت  قبراا ر يتت  تألقعتت  صاستتم 

 م.ا  ا  تفي  ا سازا

َتللُتتتت  ت اتتتتت  اشستتتتف  باشستتتتياح  اشاألقيتتتتب علتتتت  قبراا ب تتتتا ل  الفتتتت   -8
 ستتتاج ال اشاة تتتاخل، فتتتزا تألقتتتب ىل  صعتتت  قن ت تتت ق، بتعتتت ف، بتتتتاف   عيتتتب 

 اشش بط ا اس  مبسا اشاة اخل.

تشرط صعش اشسفارات قن يا ت م ستاح  اشاة تاخل تاتأل ات شللتاان  -9
ت اشتتتتتيت حبالتتتتت  تستتتتت  باشفستتتتتا ا، بتتتتتتةتس ستتتتت ي...بغاوا تتتتتتن ا اللبتتتتتا

اش بشتت ، بتتتن ختتزات تلتتك اتاتتأل ات يتتام حت يتت  بقتتت اشاة تتاخل بتتت  ا  شتتذا 
جيتتتت  قن يفاتتتت    ا تتتت خل نفستتتتتا ا تتتت ا  قن نستتتتاف  خزا تتتتا، كتتتتذشك جيتتتت  قن 
ت تتتألن تلتتتك اتاتتتأل ات ح ي يتتت  بشيستتتت بضيتتت  كمتتتا يفعتتتمج صعتتتش ا  اتتتت   

 بت، فتتتتتبعش حتتتتتىت   ن تتتتتألن   اش اةمتتتتت  ا مسألعتتتتت  تتتتتتن اشستتتتتف  ىل  تلتتتتتك اشتتتتت
اشسفارات تاةك  تن بهأل  ق تاء رتاشا اشاة تاخل   اشفستا ا اشتيت ي اخاياروتا 

 خزات تلك ا  خل.
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 قيضتتاً تتت فش صعتتش اشستتفارات -11
تتتسا تة تتاخل شلما تت م استتبا  قتت  تبتت يتا اشستتفارخل قب حبفيتتتا، ب تتم اتتت    

محت   شك، بش ن شسا ح  اشا  ط ت خل قخ ى باحملابش . فتنن ُتس تت اشاة تاخل فا
اهلل عل  اشاستيمج، بىلن مل مُتسا فاستةت اهلل ا تاخل تتن قتت ه بقن يعأل تك ختااً 

 تستا.

اشاةكتت  تتتن عتت م  ايتت  ستتزاحي  اأتتألا ات، ببهتتأل  تتت خل كافيتت  تساستت   -11
 اشسف  ىل  اش بش  ا   أل خل.

بممتتتا جتتتت ر ا  تتتارخل ىلشيتتته قيضتتتاً قن تتتتاري   ايتتت  اأتتتألا    يعتتت  اشستتتما   -12
  يتتألم تتتن ستتزاحياه، فتتاش  ا تتتن اشتت بت تشتترط صاشتت خألت ش تتاحبه حتتىت  ختت

قن ي تتتتألن تاب يتتتتاً علتتتت  ستتتتزاحي  اأتتتتألا  عتتتت خل  تتتتتألر حتتتتىت متس تتتتك تة تتتتاخل 
اش خألت، فيا  قن تسافس  تن سفارات اش بت ا   أل خل صاشسف  عن ا ت خل 

 اش افي  ش زاحي  اأألا .

اابربصيت  صت خألت قست ا    صعش ااحيتان قت  تستما صعتش اشت بت  -13
 تتتا رخل تتتتن قع  بشتتت  عضتتتألخل تتتتن  بت اش (Schengen) 1نس تة تتتاخل اششتتت

س ن ىل  قرا تتتيتا، رغتتتم قن اشاة تتتاخل استتتاج هت تتتتن غتتتا ستتتفار ا، ش تتتن اششتتت
وتتتذا اشأل تتتب شتتتيف  اةمتتتاً فتتتبعش تتتتأل في ا لتتتارات ي فضتتتألن قع قتتتا م يتتتتب  

                                                 

ا ص بن ح ي  اشاس مج فيما صيست اتفاقي  حت  اششس ن : وي جممألع  تن  بت ا حتا  اابريب بقعت  -1
 قب اشاس مج صاة اخل تألح خل  تساج ل تن قع  بش   ن يللبتا ممن وم خارل تلك اش بت ا ألقع . ، تة اخل
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صاة تتتاخل ستتتا رخل تتتتن غتتتا  بشتتتاتم  شتتتذا اهعتتتمج اشاة تتتاخل تألافتتت  بهتتتت  اشستتتف ، 
 اام، بقه ر قن   ت ب فيما   حيم  ع باه.فتذا قك   اتباعاً شلس

صعتتش اشتت بت ياللتت  اشعبتتألر تتتن ختتزات تلاروتتا تة تتاخل تستتا ل ، حتتىت  -14
شتتتأل كتتتان وتتتذا اشعبتتتألر شل اتتتات تعتتت ب خل  شتتتذا تةكتتت  تتتتن وتتتذا ا للتتت  قبتتتتمج 
ستتف  ، ب شتتك صستتلات ستتفارخل اش بشتت  ا ألهتتأل خل   صلتت   باشتتيت ستتألف تاألقتت  

 فيتا ع  رحلاك.

قبتتمج بقتتت كتتاٍف  ان اشستتفارات   تتاخل اشستتف تة اعمتمج علتت  استتاج ال -15
تتتتت  حم تتتتتب اقتتتترا  تألاستتتتم اشستتتتف  خاستتتت    ىلهتتتتا خل اش تتتتي . ففتتتتي بقتتتتت 
اش تتي  ياتتةخ  استتاج ال اشاة تتاخل قك تت  تتتن غتتاه تتتن قبقتتات اشستتس ، بوتتأل تتتا 
يعتت ا ا ستتاف   حامتتا ت تةهيتتمج، قب تتتةخا حاتتأل ات اشلتتاان باشفستتا ا، 

 بوأل تا ق  ي لفك سف تك صاش اتمج.

عش اش بت متسا تة اخل تاع  خل اشسف ات ختزات تت خل دت  خل، فتيم ن ص -16
 ا سافا خل تستا خزات تلك ا  خل شع خل سف ات ىل  تلك اش بش .

ياللتتت  استتتاج ال صعتتتش اشاة تتتاات قن تتتتام ت اصلتتت   ج تتتي  شلاشتتت   -17
اشاة اخل، فيا  قن يا ل  ساح  ا  اصل  صات مت  با  ت اقي ، بقن ي تألن 

يستتته، ب ج تتتياه، ببرستتته، بقن ي تتت ر ىلهاصاتتتته  تتت بء با تتتا ا بتتتا   بك تتتمج  
بب تتتتأل ، بقن   يعتتتت  وتتتتذه ا  اصلتتتت  تستتتتةش  حيتتتتاخل قب تتتتتألت صتتتتمج وتتتتي خلتتتتألخل 

 تتتتت ت قن ت تتتتتألن شياعايا يتتتت ، ت تتتتت م عليتتتتتتا اش  تتتتتا تتتتتتن ستتتتتفارات اشتتتتت بت. ب 
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باقعي ، بقن   ت تألن تبتمت   هىلهاصات
 قب غا با   ، قب حتاممج قك   تن احامات.

ن ا ا ت م شللت  اشاة تاخل تتن اشسستاء، بيُللت  تستتا قن يتام عس تا ي أل  -18
تلاص   هألا وا تب سألر ا اششج ي  فزا نسف  تتن وتذا اشفعتمج، صتمج وتذا حت  
تتتتتن ح تتتتألقتم، بتتتتتن ح تتتتتم قيضتتتتاً قن حي ستتتتألا علتتتت  قتتتتتن صلتتتت وم، فاشع تتتتمج 
با سل  ي أل ن  شك. بش ن شسللت  تتستم صل ي ت  تساستب  قن ت تألن ا لاص ت  

 ء اشعاتزات   اشسفارخل.تن قبمج اشسسا

  يتتتألم ا  اصلتتت  حيستتتن اتضتتتألر قبتتتمج ا ألعتتت  صألقتتتت كتتتاٍف، تتتتب اتفتتتا   -19
 عل  ا ات  ا ساس  با صاسات  اش افي .

عيمٌج قن يللب راش  اشاة اخل علت  صعتش ااست ل  اشتيت تستة ا اشستفارخل  -21
شلاش  اشاة اخل، ب شك صسلات تن ت  مب مج وذه اشاا صت ، حتىت ي تألن راشت  

اخل علتت  استتاع ا  شتتذشك عستت    اصلتت ، بجيتت  عليتته قن   يعتترا عليتتتا اشاة تت
 قب يا م تستا، صمج عليه قن جيي  تس  تا يعا   بيع ف.

ىل ا ت تتتت تت شلم اصلتتتت  اششج تتتتي  في ستتتتن صتتتتك قن جتيتتتت  علتتتت  قتتتت ر  -21
ااستت ل  بصأل تتأل . بىل ا كستتت   تتتا ن شغتت  ا  اصلتت  فعليتتك قن تستتاعس مبتترهم 

 تن اشسفارخل.

قن تألاهتتتك صعتتش ا  تتاع  عستت  تتتمجء  تتأل ل استتاج ال  تتتن ا م تتن -22
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اشاة تتاخل، فااتت  صعتتش اشف تت ات غتتا تع بفتت  شتت يك، قب حتامتتمج احامتتاشس   
 وستتك، فعليتتك قن تستتةت ا جا تتس   اشستتفارخل عستتتا، بقن   متليتتتا تستت  
تا يغل  عل   سك، ب  تسةت صعش  اة ع اشسفارخل عستتا فلتيف اش تمج علت  

 ىل ام صذشك.

شتتتتت  قناماتتتتتتا ب تتتتت برتا ا استتتتت  عستتتتت  قبتتتتتألت ت تتتتت ط اشاة تتتتتاخل ش تتتتتمج  ب  -23
باساج اهتا، فزا تا م تن رألت ا نااار، قب اشاةخا عس  اشا قي  صتاابراا، 

 قب ك  خل ااس ل ، فذشك عملتم بتللأل  تستم قن يسفذبه ص ق .

تألقيعتتك علتت  ا ألاف تت  علتت   تت بط تتتسا اشاة تتاخل جيعتتمج عيتتب اانامتت   -24
اش بشتت ، شتتذا فمتتن ا تتتم قن تفتتتم اششتت بط اشتتيت ستتألف تسلبتت  عليتتك   تلتتك 

تألقتتب عليتتتا، بشتتتيف ا   تتأل  تتتتن  شتتك قن ت لتتت  تتتن استتتاج ال اشاة تتاخل تتتتن 
قهتتتمج وتتتذه اششتتت بط، بش تتتن تتتتن قهتتتمج قن تلب تتتتا بتسابتتته  تتتا ق ستتتاء تألاهتتت   
وستتا ، بش تتي تعلتتم قنتتك علتت  عتتت  ببعتت  ص تت ا اشاعاتتتمج تتتب تلتتك اش بشتت  

 اشيت سألف تساف  ىلشيتا.

ن قن يةختتتذ ا ستتتاف   أل هتتتاً تع يفيتتتاً تتتتن اشستتتفارخل صةنامتتت  اش بشتتت ، حيستتت -25
باا تتتتتياء ا مستتتتتألو  خأل تتتتتا، قب مت ي وتتتتتا، قب استتتتتاج اتتا، قب ا رتتتتتزاو علتتتتت  

 ا ألاقب ا ش ربني  اشيت تسبه عل  وذه اا ياء.

ك تتتن ت تتت ط اشاة تتتاخل   قغلتتت  اشتتت بت عتتتن ر يتتت  ا ألاقتتتب ا ش ربنيتتت   -26
صللتتت  اشاة تتتاخل، بتتتتن   ىلرستتتاشه  ب تتت  اشسمتتتأل ل ا تتتاتا استتت  صاشستتتفارخل، بتع
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عن ر يت  ا ألقتب ا ش تربف، فبتذشك 
يستمج اات  عليك، بتاااب  خلألات ك اخل يالل  ىلمتاتتتا   اشستفارخل باشتيت 

 ق  ت ألن ت  مح  صا  اهعس.

اش  ا تن اشسفارات تشرط قخذ تألعتٍ  تستب  شا ت ط رلت  اشاة تاخل،  -27
 حي  شه اشا  ط ىل  صع  قن حُي   شه تألع  ه ي . فمن حيض  صزا تألع   

تعلتتتي (  اششتتتس ن) وستتا  صعتتتش اشستتتفارات اابربصيتتت  ا شتترك  صاة تتتاخل  -28
اشاة تتتاخل صعتتت   اايتتتام اشتتتيت ي ضتتتيتا ا ستتتاف    تلتتتك اش بشتتت  بفتتت  حاتتتأل ات 
اشستت ن باشلتتاان، بصعضتتتا يعلتتي  زا تت  ق تتت    ا تت خل ااب    يعلتتي ستتا  

ش انيتت  بستتس  كاتلتت    ا تت خل اش اش تت ، بصعضتتتا يعلتتي  تت خل  تتف ق تتت    ا تت خل ا
 سسألات قب ي ي  تس  هسسي  راش  اشاة اخل.

حبالتت  ر ي تت  تتتسا اشاة تتاخل تستت  هسستتي  ا ا تت م، فليستتت اششتت بط  -29
نفستتتتا ش تتتمج اأسستتتيات ا ا  تتتت  شللتتت  اشاة تتتاخل، فتستتتا  صعتتتش اشستتتفارات 

 ح خل. تف ا ت سيمات برلبات ب  بط ش مج هسسي  عل 

، عستتت  اتاهتتت  شام يتتت  اشاة تتتاخل ا ساتيتتت  ق ستتتاء تألاهتتت     تلتتتك اش بشتتت  -31
فتتتتيم ن ت تتتت ط رلتتتت  اشام يتتتت  تتتتتن اأتتتتتات ا جا تتتت  تتتتتب  تتتت   ااستتتتبا  

 ا اعل   صا بف اشام ي  .

قتت  تألافتت  صعتتش اشتت بت علتت  مت يتت  اشاة تتاخل شل اةتت ين   صلتت ا م بصتت بن  -31
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  ا شتتار ىلشيتتتا عستت  ىلصتتت اء صعضتتتا يشتترط عتت م ا تت بل تتتن ا سل تتب   تت بط .
 ااسبا  .

 شتتك ب  صعتتش اشتت بت تعلتتي تة تتاخل رأليلتت  قتت  ت تتمج ىل  عشتت  ستتسألات، -32
 صع  قن ي بت ا ا  م قنه ق  سب  شه  يارخل تلك اش بش  ع خل ت ات.

، عستت  اناتتتتاء اأتتتألا  اشتتتذع حياتتتألع علتتت  تة تتتاخل   اشتتتت ستتتاري  ا فعتتتألت -33
تتتب اأتتألا  اأ يتت  عستت   فياتت  علتت  ستتاح  اأتتألا  قن ي فتت  اأتتألا  ا ساتتتي

تتتتت بره شتتتت ى هتتتتألا ات ا لتتتتار  ب شتتتتك تتتتتن قهتتتتمج ىل بتتتتات قن فعاشيتتتت  اشاة تتتتاخل 
جيعلتتتتتتم يس لتتتتتألن ب    اشتتتتتت قاةمتتتتت .ب قفضتتتتتمج تتتتتتن  شتتتتتك قن يتتتتتذو  شلستتتتتفارخل

 اشاة اخل ىل  اأألا  اأ ي  .

 


