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ثنائي فيما يخص إصدار التأشيرات في دولة اإلمارات منذ تاريخ األول من شهر يناير ، تم إنهاء التعاون ال

  العربية المتحدة بين كل سفارة المملكـة البلجيكية و سـفارة المملكة الهولندية .

(أي تأشيرة شنجن حين تكون الوجهة الرئيسية هي   فيما يتعلق بتأشيرة الدخول الى بلجيكا لمدة قصـيرة 

بلجيكـا): في هذه الحالة فإن السفـارة البلجيكية هي من يصدر التأشيرة لمواطني دولـة اإلمارات العربية 

  المتحدة و كافـة المقيمين بالدولـة.

  ولندية بدبي طلبات األشخاص الذين تكون وجهتهم الرئيسية هـي بلجــيكا .تأخذ القنصلية العامة اله لـن 

فيما يتعلق بـتأشيرة الدخول إلى هولنــدا لمدة قصيـرة ( أي تأشيرة شنجن حين تكون الوجهة الرئيسية هي 

  www.netherlands.ae هولنــدا) : الرجــاء زيارة الموقع

�ة ط	� و���� إ����� ����
� و $�#� �"!  ا���� �#��� ا�&�وط ا��%	�+")* �"( ا�%��)�ت ا��!
  ا���5ص �	��3 . .  أ0�ى إ�. -�,�

  ا������$  و (��$ ا��>�;: ا��0ور�$  �������ت  7�6 م�5م4 ا�!3/	�ة ا��01ر /.-	� م���,	+
   

  :  إدا (��C ا���Bرة  )�A ����+ أو أ(@� �?ن ا��"�رة ا���<و�$ 7+ إ=�ار ا�!3/	�ة  ��ن ھ4
•          E�F 'ا;� وذ�B�� $	�	;ا��&%$ ا�� A@�� يIا� ��ط�ل م�ة إ,�م$   �"�رة ا��

K.(ا�   
إدا �� +�� N�K.( ا�Bا;� و&%$ ر;	�	$ �?ن �"�رة أول ��� ��M�L  ��ن           •

  ا�����O$ 7+ إ=�ار ا�!3/	�ة  ھ4
   

�
�ة ����  اا����� ا�6�67� ا��%	����  �ـ
   

�ة �)ر(+�ا,>$;) �%�ر ���+  

   
  �4 دو�$ اQم�رات.  و =�رة 7+  3/	�ة اQ,�م$ ?رة ��@ + ا7?	< &�از ا��"�       -1

�3
E أن ���ن &�از ا��"� و 3/	�ة اQ,�م$ =��1	S +(@� م+   $	FT= ا�!%�ء Vر م+. �ر��%/
  ا�!3/	�ة.

2-W��   و  ��ن X	,�!ا� Xو�� أو ������7$ م�� E�1$.  ا�!��رة ا��Y$ و وا�م�)  
  (ا�\� إ�6 ا�!"�=	A �4 ا�.�])  /.-	!�ن ��F@!�ن  =�ر �ن -3

B م��;I!� 4(�ة ا��"�-4F  زات�
  .  اS=�	$ ��7 إ=�ار ا�!3/	�ة  مN��5  X ا�1
   3/	�ة ��� ا��&%$ اMS	�ة . -5
   

�ة �)ر ����ا,>$;)  ++)  



   
  و =�رة 7+  3/	�ة اQ,�م$ �4 دو�$ اQم�رات. ?رة ��@ + ا7?	< &�از ا��"�       -2

�3
E أن ���ن &�از ا��"� و اQ,�م$ =��1	S +(@� م+  Vة   /%�ر م+  �ر��	ا�!3/ $	FT= ا�!%�ء
.  
2-W��   و  ��ن X	,�!ا� Xو�� أو ������7$ م�� E�1$.  ا�!��رة ا��Y$ و وا�م�)  
  (ا�\� إ�6 ا�!"�=	A �4 ا�.�])  /.-	!�ن ��F@!�ن  =�ر �ن -3
ا��%�$ ،  �ر�V ا�!�ظ	] ،ا��ا E ، م�ة ا���Bرة   �I(� �	%�  ا��"	A  ر���$ م+ م��ن ا�^�A أو م+-4

  م+ ا���Bرة و ا�
%$ ا���<و�$ 7+  ���	] ا��"� و اQ ,�م$ .،ا���ض 

B م��;I!� 4(�ة ا��"� ذھ�ب و �7دة-5F  $	�=Sة ا�)I!ا� N��5  ة  و�	��7 إ=�ار ا�!3/  .  

B ا�"��ق-6F  
   3/	�ة ��� ا��&%$ اMS	�ة-7
   3م	+ =41 ���"� ���4 م�ة اQ,�م$ �3ور��-8
  7�6 اMS  A,S	�ةأ/%�ا ��F3ب &�ري �����' ���ة -9

                              
�ة ���+  �A��!�ا  

   
  و =�رة 7+  3/	�ة اQ,�م$ �4 دو�$ اQم�رات ?رة ��@ + ا7?	< &�از ا��"�-1

  ا�!3/	�ة. .  ا�!%�ء =FT	$  /%�ر م+ �3
E أن ���ن &�از ا��"� و اQ,�م$ =��1	S +(@� م+ 
2-W��   و�� أو�� E�و  ��ن ا�!��رة ا�� X	,�!ا� X1$.  ������7$ مY$ و وا�م�)  
  (ا�\� إ�6 ا�!"�=	A �4 ا�.�])  /.-	!�ن ��F@!�ن  =�ر �ن -3
ر���$ م+ م��ن ا�^�A أو ا��"	I� A(� �	%� ا��%�$،  �ر�V ا�!�ظ	]، ا��ا E، م�ة ا���Bرة، ا���ض -4

  م+ ا���Bرة و ذ(� ا�
%$ ا�����O$ 7+  ���	] ا��"� و اQ,�م$..
5- N%� $=�M ن /�(�ت����� +�Iة ا��	)�($ + =�رة م�%� (�����4 ا�!3/�ر�$ ��
  )  ا��M-$ ا�!

B م��;I!� 4(�ة ا��"� دھ�ب و �7دة-6F  ة�	��7 إ=�ار ا�!3/ $	�=Sة ا�)I!اا� N��5  و  .  

B ا�"��ق-7F  
  أ/%�اMS	�ة 7�6 ا��F3 A,Sب &�ري �����' ���ة  -8
  م�ة اQ,�م$ �3ور�� 3م	+ =41 ���"� ���4 9-

                                                                         
   

                                         ��	��B�>$�رات ا�ة ا����+  

   
  و =�رة 7+  3/	�ة اQ,�م$ �4 دو�$ اQم�رات. ��@ ?رة + ا7?	< &�از ا��"�-1

/%�ر م+  �ر�V ا�!%�ء =FT	$ ا�!3/	�ة  3"� و اQ,�م$ =��1	S +(@� م+ ا��  �
E أن ���ن &�از
.  
2-W��   و  ��ن X	,�!ا� Xو�� أو ������7$ م�� E�1$.  ا�!��رة ا��Y$ و وا�م�)  
  (ا�\� إ�6 ا�!"�=	A �4 ا�.�])  /.-	!�ن ��F@!�ن  =�ر �ن -3
،  �ر�V ا�!�ظ	] ،ا��ا E ، م�ة ا���Bرة ا��%�$   �I(� �	%�  ا��"	A  ر���$ م+ م��ن ا�^�A أو م+-4

  ،ا���ض م+ ا���Bرة و ذ(� ا�
%$ ا�����O$ 7+  ���	] ا��"� و اQ ,�م$ .
5- (N%� $=�M ت�)�/ ن����� +�Iة ا��	)�($ + =�رة م�%� (�����4 ا�!3/�ر�$ ��
  ا��M-$ ا�!

B م��;I!� 4(�ة ا��"� ذھ�ب و �7دة-6F  +"�$  و  ��	ة ا7?�CD��ة  ا�����  .  ��� إ?�ار ا�
  أ/%� اMS	�ة 7�6 ا��F3 A,Sب &�ري �����' ���ة  -7
  ر���$ ا���7ة ا���&%$ ��).K م+ م�!0	L" م-�,$ م+ ا�����$ �4 ��
	�� أو ھ����ا-8
  =�رة 7+ ���,$ ا�%��$ أو &�از ا��"� ��).K ا���!0	]-9

  /%�دة را T@� E>$ أ/%� اMS	�ة ��).K ا���!0	]—10
  م	+ =41 ���"� ���4 م�ة ا���Bرة 3 -11



                                                 
�ة ��*���+  

  
  و =�رة 7+  3/	�ة اQ,�م$ �4 دو�$ اQم�رات. ��@ ?رة + ا7?	< &�از ا��"�-1

  .  /%�ر م+ ا�!%�ء =FT	$ ا�!3/	�ة 3ا��"� و اQ,�م$ =��1	S +(@� م+   �
E أن ���ن &�از
2-W��   و  ��ن X	,�!ا� Xو�� أو ������7$ م�� E�1$.  ا�!��رة ا��Y$ و وا�م�)  
  (ا�\� إ�6 ا�!"�=	A �4 ا�.�])  /.-	!�ن ��F@!�ن  =�ر �ن -3
4-A	"أو ا�� A�^ر���$ م+ م��ن ا�  �%	� �)I�   رة��Bم�ة ا� ، E ] ،ا��ا	ا�!�ظ Vا��%�$ ،  �ر�

�Oا��� $%
  �$ 7+  ���	] ا��"� و اQ ,�م$ .،ا���ض م+ ا���Bرة و ذ(� ا�
5- (N%� $=�M ت�)�/ ن���ة ال>�+ ���	)�($ + =�رة �7%� (�����4 ا�!3/�ر�$ ��
  ا��M-$ ا�!

B م��;I!� 4(�ة ا��"� ذھ�ب و �7دة-6F  N��5  و  $	�=Sة ا�)I!ة  ا��	��7 إ=�ار ا�!3/  .  
7-)I� +
� �	%� م�ة ا���Bرة و ا�%�ف م�%� ر���$ ا���7ة ا���&%$ ��).K م+ ط�ف /�($ ��ول /�

  مX ذ(� ا�
%$ ا�����O$ 7+ ا�!���	] ا����	$ ا��!^�I%� $5ه ا���Bرة
   3م	+ =41 ���"� ���4 م�ة ا���Bرة -8

B ا�"��ق �)�A م�ة ا���Bرة-9F  

                                                             
   

  ��EAFت       

1-.�%����� 4����, :F ة�	ا�!3/ ��!^  #  .  
2-  :F +م، +
ا�1-�ل 7�6 ا�!3/	�ة #�.�ل �-�L�F ا�1: �4 ا���Mل  ��5;	� إ�6 أرا4Y دول /�

$	��Yو>�;: إ N��5!� ة�	ا�!3/ Aم�F $ت ا��.!-$ ��7 ا��1ود م�������ا�"��ق ،   ا�� B
F A@م )
  �V..)ا�!I(�ة ، إ>�� �ت م��	$ ، ر���$ د�7ة ، ا

3-.+
�/ 4Yأرا L��Mرة �^� د��Bا�%�ف م+ ا� �		�ة  �	ا�!3/ A�1م� +���#  
ا��&�ء ط�E ا�!"��رات    3/	�ة درا�$ ،  3/	�ة إ,�م$ ،) –��!3/	�ات ا�.�=$ ( 3/	�ة T7ج -4

  أ(@�.
   

                                                            ��5G&�ر ا  ا�5

   
  ن ا�-�ر م���$ ( �+  A�5 ا�-�ر ���S	i و ا��Sد)�
E أن  ��

و   �\%� �	%� ا��&�Y�� Lح (ا�
�%$ ، ا��&�!	+ ، ا�^	�	+، ا�S]  ذات M�"	$ �	�0ء   �
E أن  ��ن
( +,Iا�  

  و ��ون ��lء ا��أس ������$ ���&�ل

E (!��$ اN�S و ا��E5 7�6 ظ%� (A =�رة�   

  
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Documents/application_form.pdf 

 
 

 


