
 
 

   
 

USAGE INTERNE - INTERN GEBRUIK 

 تأشيرة شنغن  عن  معلومات

 معلومات عامة 

التأشيرة   تقديم طلب  المبررة( ولكن يمكن    يوما تقويميا على األقل   15قبل  يجب  الزيارة المخطط لها )باستثناء حاالت الطوارئ  من 
  أشهر للبحارة(. إذا تم تقديم الطلب   9المخطط لها )لدينا( حتى ستة أشهر قبل بداية الزيارة    اتالخدم  قدمم)  TLS Contact  فيتقديمها  

 المخطط له.  سفرالقرار النهائي بعد تاريخ ال صدورا قبل أيام الزيارة المخطط لها، يمكن ي تقويم يومًا   15أقل من  في
 

  طلب التي ي    إضافيةالحاالت )مستندات    يوما تقويميا كحد أدنى ويمكن تمديدها في بعض  15قد تستغرق معالجة الطلب ما يصل إلى  
 تقديمها، مقابلة، تقديم إلى وزارة الداخلية، ...(.  

 
 )انظر االستثناءات أدناه( للتقدم بطلب للحصول على فيزا.  TLS Contactيطلب من كل مقدم طلب تحديد موعد عبر 

 
 ، معفيون من رسوم التأشيرة و 2004/38اد األوروبي، الذين يثبتون أنهم يندرجون تحت التوجيه ر مواطني االتحس  أفراد أ  

إم   التقديم  في  يمكن  السفارة    TLS Contactا  في  طريقأو  موعد  عن  إلكتروني  تعيين  بريد  إرسال  يرجى    على. 
beirut.visa@diplobel.fed.be    تحديدمع  " السفر    والعائلة،  اسمك،  مع  "  2004/38التوجيه    -  موعدالموضوع:  جواز  رقم 

 باإلضافة إلى دليل على أنك تقع ضمن نطاق التوجيه. 
 

جوازات   لحاملي  يمكن  الرسمية:  للزيارات  والخدمتأشيرة  الدبلوماسية  الات السفر  والخاصة   بر ع  تواصلية 
beirut.visa@diplobel.fed.be   موعد.  حديدلت 

 
 .TLSعلى مختلف المواقع )انظر الروابط المفيدة أدناه( وفي نموذج ورقي في السفارة وفي  اناً نموذج طلب التأشيرة متاح مج  

 
. في حالة رفض قديم( المتعلقة بطلب التأشيرة نقدا بالدوالر األمريكي في وقت الت TLSرسوم التأشيرة )ورسوم الخدمة التي تجمعها    دفعت 

 الطلب غير مقبول من قبل السفارة(. في حال اعتبارال إالتأشيرة، لن يتم رد الرسوم إلى مقدم الطلب )
 

 تمثل سفارة بلجيكا في بيروت لوكسمبورغ )لإلقامة القصيرة والطويلة(.
 

بلجيكا في  تقع سوريا ضمن نطاق صالحية   المقيمين في سوريا    بيروت.سفارة  السوريين  للمواطنين  بطلب ال يمكن  أيضا  تقدم 
 .TLSفي للحصول على تأشيرة  

 
 (:…،التأشيرة  روابط مفيدة )ساعات العمل، قائمة المستندات التي يجب تقديمها حسب نوع التأشيرة، نظام المواعيد، الرسوم، نموذج طلب

 https://lebanon.diplomatie.belgium.be/en  لبنان:سفارة بلجيكا في  •
• Contact TLS لبنان: في be.tlscontact.com/visa/lb/lbBEY2be/info-https://visas 
 https://dofi.ibz.be/en داخلية في بلجيكا:وزارة ال •
 coronavirus.be/en-https://www.info فيروس كورونا في بلجيكا: •
 https://visaonweb.diplomatie.be  بلجيكا:نموذج طلب تأشيرة  •
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