
  

 

 

 

إستمارة استيفاء متطلبات تأشيرة المدة القصيرة )السعودية( - الجمهورية التشيكية  

 مالحظات ناقص نعم متطلبات التأشيرة 

1 

 

 استمارة طلب التأشيرة )متوفرة على االنترنت ومجانية(  

معبأة كما يجب، موقعة ومؤرخة من قبل المتقدم لطلب التأشيرة او وكيله القانوني في حالة القصر)يجب ارفاق صورة من جواز سفر  -    

 الوكيل القانوني(.  

 

   

سم . 4.5×3.5صورة شخصية حديثة مقاس  2  

االسباب الدينية.بيعية، بدون غطاء للراس باستثناء خلفية فاتحة، مالمح ط-       
   

 جواز السفر+ صور من صفحات)صفحة البيانات + التأشيرات السابقة( 3

سنوات الماضية، يحتوي  10ال  م الشنجين، تم اصداره خاللاشهر على االقل من تاريخ مغادرة اقلي 3البد ان يكون صالح لمدة -      

 على صفحتين خاليتين على االقل.     
   كان الميالد )الجوازات السعودية( يجب تقديم بطاقة االحوال.اذا كان الجواز ال يوضح م -            

   

 بوليصة تأمين طبي للسفر   4

صالحة إلقليم الشنجين و تغطي كل فترة االقامة فيه -      

الى الوطن.    الجثمان ورو تغطية بحد ادنى شاملة اعادةي 30.000-      

   

قالت داخل إقليم الشينجين بالحافالت،القطار، وغيره إن وجد.تذاكر السفر شاملة الذهاب و العودة و التن 5     

 حجز الفندق او أي اثبات اخر لإلقامة. 6

شامل االقامة كاملة داخل اقليم الشنجين.          
   

7 

 

 

 

اثبات بالموارد المالية   

                      الكافية          

اشهر او صورة من بطاقة االئتمان و كشف بطاقة االئتمان.  3كشف حساب من البنك عن اخر   ن،للمواطنون السعوديو -      

المطبوع من االنترنت يجب ان يكون مختوم من حساب الاشهر )كشف  6كشف حساب من البنك عن اخر أصل لغير السعوديين،  -    

 البنك ( 

تقديم ايصاالت الرواتب. في حالة عدم استالم الراتب على الحساب البنكي ضرورة       

   

8  

  موقع و مختوم، موثق من قبل الغرفة التجارية.  اصل خطاب صاحب العمل 

سبب الرحلة. ،، الراتب، قابل للتجديد ام ال، مدة العقد، تاريخ التوظيفيوضح حالة التوظيف، المركز الوظيفي-     
التجارية.مختوم من الغرفة + موقع و مختوم من صاحب العمل-     

مترجمة العمل الحر: رخصة مزاولة العمل التجاري+ صورة منه-     

عقد العمل االصلي+ صورة منه خطاب من صاحب العمل+ :العمال المنزليين-     
 

   

 ألغراض االعمال/المؤتمرات/االحداث الرياضية: 9

موضحة فترة اإلقامة في إقليم الشينجين كاملة، او بدعوة رسمية موثقة من قبل شرطة  خطاب من الشركة الداعية /المنظمين-    
 األجانب التشيكية.

 ألغراض زيارة االهل و الصدقاء:

.موثقة من قبل شرطة األجانب التشيكية او بدعوة رسمية يوضح فترة اإلقامة و معلومات اإلتصال به، خطاب من الشخص الداعي-     

العالجية:لألغراض   

يوضح التاريخ المرضي للمريض و العالج الالزم. من مشفى سعودي تقرير طبي-      

و االتفاقات المالية وتواريخ بداية العالج مستند رسمي من المصحة المستقبلة للحالة يوضح نوعية العالج المقدم-      
دفعة مسبقة إلثبات القدرة المالية. -      

:الدراسة  

مستندات رسمية من المنشأة المستقبلة-        

 

   

 القصر المسافرين بدون والديهم/الوكيل القانوني 10

 اصل تفويض موقع من قبل الوالدين/الوكيل القانوني و صورة من جوازات سفر الوالدين/الوكيل القانوني
.  

   

:المتقدمين من غير السعوديين      

11 

 

 

 

.اإلقامة باإلضافة الى صورة منها -         

  من تاريخ العودة المحدد.أشهر من  3صالحة لمدة 

   

تأشيرة خروج و عودة سعودية-       12  

صالحة حتى بعد تاريخ مغادرة اقليم الشنجين.-      
   

:مستندات اخرى مقدمة 13  
 

 
 

  



 :مالحظة مهمة

 (التقديم )نسخة إضافية مطلوبة إذا لم يكن باإلمكان تسليم النسخة األصليةأثناء الوثائق  اصل ب تقديميج -

 

 .ى اإلنجليزية أو التشيكيةترجمة جميع الوثائق العربية إل - 

 

شهر. 59تكن قد قدمت سابقا في آخر ما لم كبر، وأ 12لذين تتراوح أعمارهم بين جميع المتقدمين ا سيتم اخذ بصمات االصابع من -   

 

 له. بة للطفل المسجل في جواز سفر الوالدين ، يجب تقديم طلب منفصلبالنس -

 

 .أشهر قبل الرحلة المخطط لها 3في مدة يمكن طلب التأشيرات  -

 

في حالة رفض  ،للحصول على موعد أو إجراء تأشيرة أسرع اضافيةيوًما. ال توجد رسوم  15طلبات التأشيرة في غضون  تقريريتم  -

 .استرداد رسوم التأشيرةالتأشيرة ، ال يتم 

 

 من عدمه. ، وال تضمن إصدار التأشيرة شخصية تحتفظ السفارة التشيكية بالرياض بحق طلب أي مستندات إضافية أو مقابلة -

 

 

 

 

 اقرار المتقدم )ضع عالمة إن وجد(:

o  تؤدي إلى رفض التأشيرة. ومع ذلك أدرك أن ملف الطلب الخاص بي ال يتوافق مع قائمة المتطلبات المذكورة أعاله ، والتي قد

 ، أنا أصر على تقديم طلبي

 

o  يوًما ، وهي فترة المعالجة التي يتم تقديمها بموجب قانون تأشيرة شنغن. ومع  15أدرك أن رحلتي المقصودة تبدأ في أقل من

 المناسبذلك ، أنا أصر على تقديم طلبي ، مع تحمل كل المسؤولية إذا لم تتم معالجة طلبي في الوقت 

              

 

 المكان:                                                   التاريخ:

 

 توقيع المتقدم )الوكيل القانوني(:  

 

 

 متلقي الطلب:

  

 

 

قبل: التحقق من هوية مقدم الطلب من تم  

 

 

 

 ان وجد: VFS Globalمالحظات من 

 


