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 الوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية

 
 

.  إستمارة طلب تأشيرة الدخول-1  
.   صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة -3

.المطلوبة  
.ت حيازة وسائل المواصالت الشخصية  حجز ذهاب وعودة أو تذآرة أو إثبا-4  
.قسائم سياحية، حجز فندقي، تصريح استضافة:   إثبات توفر سكن في إيطاليا-5  
  إثبات المالءة المالية وفق المعايير المنصوص عليها في التوجيه الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ -6

01-03-2000.  
.  وثيقة توضح الوضع اإلجتماعي و المهني-7  
 يورو على األقل من نفقات العالج الطارئ في المستشفى ونفقات 30000 تأمين صحي يغطي قيمة  -8

.العودة للوطن  
 

 إن تقديم الطلب المستكمل للوثائق المذآورة أعاله ال يعني حتمية الحصول على التأشيرة.
 
 
 
 

 الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة األعمال
 رجل أعمال

 
 

.تأشيرة الدخول  إستمارة طلب -1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة -3

.المطلوبة  
.  حجز ذهاب وعودة أو تذآرة أو إثبات حيازة وسائل المواصالت الشخصية-4  
........)سجل تجاري، شهادة غرفة التجارة، إلخ(ألعمال  وثيقة محلية تثبت فعالية رجل ا-5  
  برنامج اإلقامة يوضح النشاطات التجارية المتوقعة مع العناوين في إيطاليا، أو رسالة دعوة من -6

.شرآة إيطالية  
  إثبات المالءة المالية وفق المعايير المنصوص عليها في التوجيه الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ -7

01-03-2000.  
 يورو على األقل من نفقات العالج الطارئ في المستشفى ونفقات 30000قيمة    تأمين صحي يغطي-8

.العودة للوطن  
 

 إن تقديم الطلب المستكمل للوثائق المذآورة أعاله ال يعني حتمية الحصول على التأشيرة.
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 الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة األسباب الدينية
 
 

. إستمارة طلب تأشيرة الدخول -1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة -3

.المطلوبة  
.  حجز ذهاب وعودة أو تذآرة أو إثبات حيازة وسائل المواصالت الشخصية-4  
. الدينية الفعلية لطالب التأشيرة  وثيقة تثبت الصفة-5  
   وثيقة تؤآد الصفة الدينية للتظاهرة التي يرغب طالب التأشيرة المشارآة فيها أو للنشاط المراد القيام -6

.به في إيطاليا  
  إثبات المالءة المالية وفق المعايير المنصوص عليها في التوجيه الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ -7

.أو تصريح بالرتبة من المؤسسة الدينية ،01-03-2000  
 يورو على األقل من نفقات العالج الطارئ في المستشفى ونفقات 30000قيمة    تأمين صحي يغطي-8

.العودة للوطن  
 

 إن تقديم الطلب المستكمل للوثائق المذآورة أعاله ال يعني حتمية الحصول على التأشيرة.
 
 

 
ييرة العالج الطبالوثائق المطلوبة للحصول على تأش  

 
 

.  إستمارة طلب تأشيرة الدخول-1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة -3

.المطلوبة  
.  حجز ذهاب وعودة أو تذآرة أو إثبات حيازة وسائل المواصالت الشخصية-4  
: صحية تتضمن�  وثيقة طبية -5  

. تقرير طبي صادر في بلد اإلقامة يثبت المرض-            
هذه األخيرة يجب أن تكون معتمدة من قبل ( تصريح من مؤسسة طبية إيطالية عامة أو خاصة -          

           .   يوضح نوع العالج، تاريخ البدء، المدة والكلفة المتوقعة) الخدمة الصحية الوطنية
على األقل من آلفة العالج المتوقعة، أو % 30 وثيقة من المؤسسة الصحية اإليطالية تؤآد دفع -          

.  قرار إقليمي معلل أو إذن خاص من وزارة الصحة في نطاق البرامج اإلنسانية  
ام والسكن خارج المؤسسة   وثائق تثبت المالءة المالية في إيطاليا لدفع المتبقى من نفقات العالج، الطع-6

.  الصحية، وعودة المريض والمرافق الى الوطن                               
 يورو على األقل من نفقات العالج الطارئ في 30000قيمة    تأمين صحي لمرافق المريض يغطي-7

.المستشفى ونفقات العودة للوطن  
 

 إن تقديم الطلب المستكمل للوثائق المذآورة أعاله ال يعني حتمية الحصول على التأشيرة.
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 الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة العمل الوظيفي

 
1- مدبرة منزل، مشرف على رعاية المسنين ، عمال موسميون،  موظفون ذوو اختصاصات عليا، 

مدراء، مدرسون وأساتذة جامعيون، مترجمون، عاملون تحت التدريب، ممرضات، بحارة، رياضيون، 
 فنانون.

 2- موظفو الخدمات البحرية التكميلية.
 3- المراسلون الصحفيون.

 
 ، عمال موسميون،  موظفون مؤهلون، مدراء، مدرسون مشرف على رعاية المسنين مدبرة منزل،

:وأساتذة جامعيون، مترجمون، عاملون تحت التمرين، ممرضات، بحارة، رياضيون، فنانون  
 

تصدر بناًء على طلب صاحب " ال مانع من العمل"لى هذه التأشيرة بناًء على وثيقة يتم الحصول ع
إلى البعثة الدبلوماسية مع اقتراح عقد " ال مانع من العمل" العمل، وسوف ترسل النافذة الموحدة 

. العمل من أجل الحصول على اإلقامة والذي يجب أنُ يرسل إلى صاحب العالقة  
 

.رة الدخول  إستمارة طلب تأشي-1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة -3

.المطلوبة  
 

موظفو الخدمات البحرية التكميلية للشرآات األجنبية العاملة لحساب مجهز السفينة والذين يسافرون 
:ت اإليطاليةعلى سفن الرحال  

 
.  إستمارة طلب تأشيرة الدخول-1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
.  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن مدة التأشيرة المطلوبة-3  
.  العقد  المبرم بين الشرآة األجنبية ومجهز السفينة اإليطالي-4  
.جيل السفينة في السجل الدولي شهادة تس-5  
     عقد العمل-6

 
 

المراسلون الصحفيون المعتمدون رسميًا في إيطاليا،  وموظفو مؤسسات الصحافة أو محطات اإلذاعة 
:والتلفزيون  

 
.  إستمارة طلب تأشيرة الدخول-1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
ية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالح3

.المطلوبة  
تصدرعن " ال مانع"وتصدر التأشيرة بناًء على وثيقة .   طلب مقدم من السلطات المحلية مرفق بمذآرة-4

.قسم الصحافة في وزارة الخارجية  
. بطاقة صحفي-5  

 
 إن تقديم الطلب المستكمل للوثائق المذآورة أعاله ال يعني حتمية الحصول على التأشيرة.
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 الوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة الدراسية

 التسجيل في الجامعات اإليطالية
 

يتم طلب التأشيرة بعد التثبت من الترشح لتقديم إمتحان القبول بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة 
:الجامعات والبحث اإليطالية  

.  إستمارة طلب تأشيرة الدخول-1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة -3

.المطلوبة  
. يورو لكل شهر من شهور السنة الدراسية350,57إثبات المالءة المالية في إيطاليا بما ال يقل عن  -4  

:اتها من خالل هذه اإلمكانية يمكن إثب  
.  إظهار المالءة المالية الشخصية أو العائلية-                 
 ضمانات مالية مقدمة من مؤسسات وهيئات إيطالية مؤآدة االعتماد، من الحكومات -               

.  المحلية، أو من مؤسسات أو هيئات أجنبية موثوقة من قبل البعثة الدبلوماسية اإليطالية  
.   ح يثبت توفر سكن مالئم في إيطاليا تصري-5   
 

 إن تقديم الطلب المستكمل للوثائق المذآورة أعاله ال يعني حتمية الحصول على التأشيرة.
 
 

لتأشيرة الدراسيةللحصول على االوثائق المطلوبة   
)للبالغين ( دورات دراسية للتعليم التقني أو المهني ذات مستوى أعلى من المدرسة اإلجبارية   

 
 

.  إستمارة طلب تأشيرة الدخول-1  
.  صورة شخصية حديثة تصلح للبطاقة الشخصية-2  
  وثيقة سفر سارية المفعول ذات صالحية تزيد عن ثالثة أشهر على األقل عن صالحية التأشيرة -3

.المطلوبة  
.سة اليومية  شهادة تسجيل أو تسجيل مبدئي في الدورة مع اإلشارة إلى مدة الدورة و عدد ساعات الدرا-4  
.  وثائق تثبت مستوى التأهيل المكتسب في البلد األصلي-5  
  إثبات توفر إمكانية المعيشة خالل مدة اإلقامة في إيطاليا، على أال يقل المبلغ عما هو مقرر في -6

.    2000-03-01المرفق بالتوجيه الصادر عن وزارة الداخلية الصادر بتاريخ  A الجدول  
فر سكن مالئم في إيطاليا، باإلضافة إلى المبلغ الالزم للعودة إلى الوطن والذي يمكن  تصريح يثبت تو-7

.   إثباته بإبراز بطاقة طائرة أو قطار  
: تأمين يغطي العالج الطبي واإلقامة في المستشفى، يمكن إثباته من خالل-8  
ين إيطاليا ودولة طالب  تصريح قنصلي يثبت الحق في المعونة الصحية في ظل وجود اتفاقات خاصة ب- 

.  التأشيرة  
 أو 
 بوليصة تأمين أجنبية أو مبرمة مع هيئات أو شرآات إيطالية ال تضع حدودًا أو استثناءات فيما يتعلق -  

.بالتعرفات المقررة في حال االضطرار للدخول العاجل إلى المستشفى  
 

 إن تقديم الطلب المستكمل للوثائق المذآورة أعاله ال يعني حتمية الحصول على التأشيرة.


