Ambasciata d’Italia Tripoli
السفارة اﻹيطالية
طرابلس

التأشيرة السياحية
 .1نموذج طلب التأشيرة.
يجب أن يتم ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﺧانات النموذج بطريقﺔ واضحﺔ ﻣﻦ اﻷﻣام والخلف ،ﻣوﻗﻊ ) بالنﺴﺒﺔ للقُﺼر ولي أﻣر القاصر أو صاﺣب الﺴلطﺔ اﻷبويﺔ
)الوصي الشرعي ( .رابط النموذج إيطالي/عربي أو إنجليزي/إيطالي
 .2صورة شخصية حديثة.

بمقاييس  3.5ﺳم  4.5 Xﺳم ،بخلفيﺔ بيضاء ،ﺣديثﺔ بحﺴب ﻗواعد ﻣنﻈمﺔ الطيران المدني الدولي : (ICAOإنجليزي/إيطالي

 .3جواز السفر اﻷصلي ) أنظر للمستخرج المادة  12ﻣﻦ نظام )( 2009/810 (CE
يجب أن يكون جواز الﺴفر ﺳاري المفﻌول وبﺼﻼﺣيﺔ ﻻ ﺗقﻞ عﻦ ﺛﻼﺛﺔ أشهر ﻣﻦ ﺗاريخ انتهاء صﻼﺣيﺔ التأشيرة المطلوبﺔ ،ويجب أن يحتوي
علﻰ ﻣا ﻻ يقﻞ عﻦ صفحتيﻦ فارغتيﻦ وذلك لوضﻊ ﻣلﺼﻖ التأشيرة .وأن يكون ﻗد صدر ﺧﻼل عشر الﺴنوات اﻷﺧيرة.

 .4إثبات بتوفير ﺳﻜﻦ في إيطاليا
ﺣجز فندﻗي أو أي نوع ﺳكﻦ أﺧر ﺗم ﺗوفيره أو إﻗرار اﺳتضافﺔ ﻣرفﻖ بﺼورة ﻣﻦ ﻣﺴتند ﺗﻌريف شخﺼي ﻣﻦ الداعي.
 .5حﺠﺰ طيران ذهاب و عودة.
 .6تأﻣيﻦ وثيقة ﺳفر
التأﻣيﻦ يجب أن يكون ﺳاري المفﻌول في ﻛﻞ دول أعضاء شنﻐﻦ وبتﻐطيﺔ ﻻ ﺗقﻞ عﻦ  30.000يورو لمﺼاريف اﻹيواء اﻻﺳتشفائي ﺧﻼل ﻛﻞ
ﻣدة اﻹﻗاﻣﺔ ) انظر لمستخرج المادة  15ﻣﻦ نظام )( 2009/810 (CE
 .7إثباتات تدل علﻰ الحالة الوظيفية والمهنية و وﺳائل اﻹعالة اﻻقتصادية ،وذلك ﻣﻦ خﻼل إرفاق ﻣستندات آخري دالة ﻣثﻼً :ﻣلﻜية عقارات،
ﻣلﻜية أراضي ،آخر :
في حالة التاجر أو صاحب عمل:
 ﺳجﻞ النشاط التجاري وﺣالﺔ الشرﻛﺔ.
 ﻛشف ﺣﺴاب ﻣﺼرفي بأﺧر ﺛﻼﺛﺔ أشهر ﺳواء شرﻛﺔ أو أشخاص
في حالة الموظفيﻦ
 رﺳالﺔ ﻣﻦ الشرﻛﺔ التي يشتﻐﻞ بها ﻣوضحﺔ المهام التي يزاولها ،ﺗاريخ التﻌييﻦ ،رﻗم الضمان اﻻجتماعي ،رﻗم بوليﺼﺔ التأﻣيﻦ والحوادث
 شهادة ﻣرﺗب
 ﺗﺼريح أو إذن إجازة
 ﻛشف ﺣﺴاب ﻣﺼرفي شخﺼي بأﺧر ﺛﻼﺛﺔ أشهر
في حالة صاحب ﻣهنة ﻣستقلة
 بطاﻗﺔ عمﻞ أو بطاﻗﺔ ﻣهنيﺔ ﺳاريﺔ المفﻌول
 ﻛشف ﺣﺴاب ﻣﺼرفي شخﺼي بأﺧر ﺛﻼﺛﺔ أشهر
بالنسبة للطالب  /القاصر
 صورة ﻣﻦ شهادة الميﻼد
 شهادة إعالﺔ بكﻞ المﺼاريف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الوالديﻦ
 إﺛﺒاﺗات بالحالﺔ الوظيفيﺔ والمهنيﺔ و وﺳائﻞ اﻹعالﺔ اﻻﻗتﺼاديﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الضاﻣﻦ
 ﺗﺼريح ﺳفر للقﺼر ﻣوﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الوالديﻦ
 ﺗﻌريف طالب.
بالنسبة للمتقاعد أو بدون نشاط ﻣهني
 بطاﻗﺔ ﻣﻌاش ضماني
 ﻛشف ﺣﺴاب ﻣﺼرفي ﻷﺧر ﺛﻼﺛﺔ أشهر
 ضمان ﻛفالﺔ وإﺛﺒات بالوضﻊ الوظيفي والمهني و وﺳائﻞ اﻹعالﺔ اﻻﻗتﺼاديﺔ ﻣﻦ الضاﻣﻦ.
ﻣﻼحظة :لتﺴهيﻞ عمليﺔ إدارة المﻌاﻣلﺔ يرجﻰ ﺗقديم ﻛﻞ المﺴتندات المذﻛورة أعﻼه ﻛاﻻﺗي :صورة  +أصﻞ للتحقﻖ ،ﺣﺴب ﺗرﺗيب القائمﺔ ،ﻛﻞ المﺴتندات
التي باللﻐﺔ الﻌربيﺔ يجب أن يتم ﺗرجمتها إلﻰ اللﻐﺔ اﻹيطاليﺔ أو اللﻐﺔ اﻹنجليزيﺔ ،الخ.
التشريﻌات المرجﻌيﺔ.
الفﺼﻞ الثاني – ﻣادة  17-9ﻣﻦ ﻗانون التأشيرات ) ﻗانون المنﻈمات اﻷوروبيﺔ )  ( 810 / 2009والملحﻖ الثاني – الفﺼﻞ الثاني فقرة  ،6الجزء الثالث
و الملحﻖ  14ﻣﻦ دليﻞ المرﺳوم الوزاري  ،2011/850المرفﻖ  Aنقطﺔ  19ﻣﻦ المرﺳوم الوزاري المشترك.
السفارة اﻹيطالية ﻣﻦ حقها طلب ﻣستندات إضافية ،تراها ضرورية لتقييم المعاﻣلة.
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