Ambasciata d’Italia Tripoli
السفارة اإليطالية
طرابلس

التأشيرة السياحية
 .1نموذج طلب التأشيرة.
يجب أن يتم تعبئة كل خانات النموذج بطريقة واضحة من األمام والخلف ،موقع ( بالنسبة للقُصر ولي أمر القاصر أو صاحب السلطة األبوية
(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 األصلي ( أنظر للمستخرج المادة  12من نظام () 2009/810 )CE
يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول وبصالحية ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء صالحية التأشيرة المطلوبة ،ويجب أن يحتوي
على ما ال يقل عن صفحتين فارغتين وذلك لوضع ملصق التأشيرة .وأن يكون قد صدر خالل عشر السنوات األخيرة.

 .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 ال تقل عن  30.000يورو لمصاريف اإليواء االستشفائي خالل كل
مدة اإلقامة ( انظر لمستخرج المادة  15من نظام () 2009/810 )CE
 .7إثباتات تدل على الحالة الوظيفية والمهنية و وسائل اإلعالة االقتصادية ،وذلك من خالل إرفاق مستندات آخري دالة مثالً :ملكية عقارات،
ملكية أراضي ،آخر :
في حالة التاجر أو صاحب عمل:
 سجل النشاط التجاري وحالة الشركة.
 كشف حساب مصرفي بأخر ثالثة أشهر سواء شركة أو أشخاص
في حالة الموظفين
 رسالة من الشركة التي يشتغل بها موضحة المهام التي يزاولها ،تاريخ التعيين ،رقم الضمان االجتماعي ،رقم بوليصة التأمين والحوادث
 شهادة مرتب
 تصريح أو إذن إجازة
 كشف حساب مصرفي شخصي بأخر ثالثة أشهر
في حالة صاحب مهنة مستقلة
 بطاقة عمل أو بطاقة مهنية سارية المفعول
 كشف حساب مصرفي شخصي بأخر ثالثة أشهر
بالنسبة للطالب  /القاصر
 صورة من شهادة الميالد
 شهادة إعالة بكل المصاريف من قبل الوالدين
 إثباتات بالحالة الوظيفية والمهنية و وسائل اإلعالة االقتصادية من قبل الضامن
 تصريح سفر للقصر موقع من قبل الوالدين
 تعريف طالب.
بالنسبة للمتقاعد أو بدون نشاط مهني
 بطاقة معاش ضماني
 كشف حساب مصرفي ألخر ثالثة أشهر
 ضمان كفالة وإثبات بالوضع الوظيفي والمهني و وسائل اإلعالة االقتصادية من الضامن.
مالحظة :لتسهيل عملية إدارة المعاملة يرجى تقديم كل المستندات المذكورة أعاله كاالتي :صورة  +أصل للتحقق ،حسب ترتيب القائمة ،كل المستندات
التي باللغة العربية يجب أن يتم ترجمتها إلى اللغة اإليطالية أو اللغة اإلنجليزية ،الخ.
التشريعات المرجعية.
الفصل الثاني – مادة  17-9من قانون التأشيرات ( قانون المنظمات األوروبية (  ) 810 / 2009والملحق الثاني – الفصل الثاني فقرة  ،6الجزء الثالث
و الملحق  14من دليل المرسوم الوزاري  ،2011/850المرفق  Aنقطة  19من المرسوم الوزاري المشترك.
السفارة اإليطالية من حقها طلب مستندات إضافية ،تراها ضرورية لتقييم المعاملة.
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