
 سفارة 

 جمهورية التشيك

 القاهرة

 قسم التأشيرات

يجب ان تكون مستوفاة كافة البيانات و  التاشيرةطلب  إستمارة-

 .موقع عليها من صاحب الطلب شخصيا  

 فوتغرافيةطلب الحصول على التأشيرة  و جواز السفر و صورة   إستمارة

 .بخلفية بيضاء
۱ 

 يقدم أصل جواز السفر و صورة ضوئية من جميع صفحات -

 (.باستثناء الصفحات الخالية)جوازات السفر السابقة 

 

و جوازات السفر السابقة إن وجدت الحالىجواز السفر   

 :حالة عدم وجود جواز سفر سابق فى

 يتعين تقديم شهادة تحركات من مجمع التحرير

۲ 

 يجب أن يكون التأمين صالح لالتحاد) دولىوثيقة تأمين صحى  صورة+ أصل  -

و يكون الحد االدنى . التشنجنمنطقة  فىو يغطى فترة االقامة  االوربى

 (.EUR  30,000للتأمين 

۳ 

و في حالة السفر إلى أكثر من دولة يجب ) تقدم صورة الحجز -

 (.تقديم حجوزات التنقل الداخلي بين الدول االعضاء

 ٤ حجز طيران

 صورة-

 

 

 

 

 

 :بالنسبة لتأشير السياحة أو المعارض أو المؤتمرات

 (مع تأكيد الحجز إن أمكن)اثبات حجز الفندق  -

   :حالة زيارة احد المعارض أو حضور مؤتمر فىو 

 .تفيد بذلك التى التشيكىيتعين تقديم المستندات من الجانب  -

 :بالنسبة لتأشير رجال االعمال أو زيارة عمل

 .دعوة من الشركة أو المؤسسة التشيكية التي وجهت الدعوة -

 :بالنسبة لتأشيرة الزيارة

 دعوة من شرطة االجانب التشيكي)تقديم أصل خطاب الدعوة  -

 (.التشيك فىمن أحد االصدقاء المقيم 
 :الطبىبالنسبة للسفر ألغراض العالج 

 يتضمن)خطاب من أحد األطباء أو المستشفيات التشيكية  -

 (.و ميعاد بدء العالج الطبىالتشخيص 

 يتضمن)شهادة من أحد األطباء أو المستشفيات المصرية  -

 (.الطبىالتشخيص 

۵ 

 أصل الشهادة -

 

 

 

 

 أصل الشهادة -

 أصل الشهادة -

 

 -االسم : شهادة من جهة العمل باللغة االنجليزية تتضمن  -

 - الشهرىالمرتب  -تاريخ االلتحاق بالعمل  -نوع الوظيفة 

 .االجازة

 الضربيةو البطاقة  التجارىالسجل  -
 :بالنسبة للطلبة و التالميذ

 .شهادة قيد من المدرسة أو الجامعة باللغة االنجليزية -

 على السفر( االب و االم ) إقرار بموافقة أ ولى االمور  -

 ۱٨حالة لم يتم طالب التأشيرة  فى) العقارىموثق من الشهر 

 (.سنة من عمره و شهادة الميالد

٦ 

أصل كشف حساب بنكي شخصي لمدة ست أشهر من تاريخ -

التقديم و يجب أن يكون كشف رسمي مستخرج من البنك و 

 .  يحتوي على ختم البنك، و توقيع واسم الموظف المسئول

 
في حالة تقديم كشف الحساب البنكي للزوج أو األب أو األم يرجى -

تقديم إقرار ضمانة مالية موثق من الجهات المختصة بتحمل 

تكاليف السفر و تقديم مستند رسمي من الدولة يثبت العالقة بينهم 

 (.  ينطبق هذا الشرط فقط على األزواج والطلبة فقط) 

 

 ۷ بنكىكشف حساب 


