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ملحق

ترجمة غير رسمية
ملحق
القرار التنفيذي للمفوضية
القاضي بتعديل قرار المفوضية التنفيذي ( C (2015) 6940نهائي) المتعلق بصفة طالب التأشيرة
قصيرة المدة وقائمة الوثائق الواجب اإلدالء بها في المغرب

قائمة الوثائق الواجب اإلدالء بها من قبل طالبي التأشيرة قصيرة المدة في المغرب:
أوالا .الوثائق الواجب على كل طالبي التأشيرة اإلدالء بها
 .1إثبات وسيلة النقل
 حجز تذكرة سفر ذهاباً وإياباً (طائرة ،حافلة أو باخرة) حسب احلالة.
 .2إثبات السكن

 حجز/حجوزات الفندق ،أو
 وثيقة تثبت أن طالب التأشرية يكرتي أو ميلك عقارأ يف الدولة العضو اليت يتوجه إليها ،أو

 إثبات اإلقامة لدى شخص ُمضيف مع اإلشارة إىل أن املضيف سيغطي مصاريف طالب التأشرية (بعض الدول
األعضاء تفرض استعمال استمارة وطنية خاصة هبا) ،أو
 إثبات توفري السكن من قبل الشركة اليت تستضيف طالب التأشرية ،أو
 إثبات التوفر على اإلمكانيات املالية الكافية لتغطية مصاريف السكن.
 .3إثبات التوفر على وسائل العيش خالل مدة إقامة طالب التأشيرة داخل تراب الدول األعضاء





تَ َكفُّل املنظمة أو اهليئة اليت تستضيف طالب التأشرية أو املنظمة أو اهليئة اليت ينتسب إليها (بعض الدول
األعضاء تفرض استعمال استمارة وطنية خاصة هبا) ،أو
التَ َكفُّل باملصاريف من قبل شخص فرد ،مع إثبات إمكانيات املضيف أو الكفيل (بعض الدول األعضاء
ُ
تفرض استعمال استمارة وطنية خاصة هبا) ،أو
كشوف احلساب البنكي باملغرب لألشهر الثالثة اآلخرية ،أو
أي وثيقة أخرى تُثبت املصادر املالية املتوفرة لدى طالب التأشرية أثناء اإلقامة (بطاقة ائتمان دولية مرفقة
بكشف حساهبا البنكي ،وثيقة تغيري العملة).

 .4إثبات االستقرار السوسيواقتصادي
أ -رجال/نساء األعمال والتجار:







البطاقة رقم "( 7السجل التجاري") املسلمة من قبل احملكمة التجارية أو احملكمة االبتدائية؛
ُ
القانون األساسي للشركة املغربية (النسخة األصلية)؛
تصريح الشركة املغربية بالضريبة على الدخل 1برسم السنة اجلارية (النسخة األصلية)؛
الكشوف البنكية للشركة املغربية لألشهر الثالثة األخرية (النسخ األصلية)؛
الكشوف البنكية اخلاصة باحلساب الشخصي لطالب التأشرية لألشهر الثالثة األخرية (النسخ األصلية)؛
أي وثيقة أخرى تُثبت التوفر على ممتلكات أوموارد أخرى للعيش (على سبيل املثال :امتالك شركة،
امتالك عقارات ،امتالك أراضي فالحية أوملكية عقارية).

ب -األُجراء:
 شهادة عمل؛ شهادة التصريح باألجرة لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي2؛ كشوف األجرة لألشهر الثالثة األخرية (النسخ األصلية) ؛ الكشوف البنكية لألشهر الثالثة األخرية (النسخ األصلية) ؛ و/أو1الرضيبة العامة عىل ادلخل
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-

وثائق أخرى تثبت التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى  ،حسب احلالة (على سبيل املثال :امتالك شركة،
امتالك عقارات ،امتالك أراضي فالحية أو ملكية عقارية).

-

بالنسبة لألجراء األجانب ،3عقد عمل حيمل ختم وزارة الشغل.
ج -املتقاعدون :
 شهادة احلق يف معاش التقاعد؛
 الكشوف البنكية لألشهر الثالثة األخرية (النسخ األصلية)؛ و/أو
 إثبات التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى ،حسب احلالة.

د -املوظفون:
 شهادة الوظيفة؛
 نسخة (وجه وخلف) لبطاقة الصندوق الوطين ملنظمات احلماية االجتماعية4؛
 كشوف األجرة لألشهر الثالثة األخرية (النسخ األصلية) ؛
 الكشوف البنكية لألشهر الثالثة األخرية (النسخ األصلية) ؛ و/أو
 وثائق أخرى تثبت التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى  ،حسب احلالة (على سبيل املثال :امتالك
شركة ،امتالك عقارات ،امتالك أراضي فالحية أو ملكية عقارية).

ه  -الفالحون
 إثبات صفة الفالح (على سبيل املثال :شهادة مسلمة من قبل الغرفة الفالحية)؛
 شهادة ملكية أراضي فالحية؛ و/أو
 الكشوف البنكية األصلية للحساب الشخصي لطالب التأشرية برسم األشهر الثالثة األخرية؛
 وثائق أخرى تثبت التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى  ،حسب احلالة (على سبيل املثال :امتالك
شركة ،امتالك عقارات ،امتالك أراضي فالحية أو ملكية عقارية).
و -املهن امل َقنَّنة يف إطار هيئة مهنية (أطباء ،جراحون ،أطباء أسنان ،صيادلة ،حمامون ،مهندسون معماريون):
ُ
 البطاقة املهنية لطالب التأشرية أو شهادة ُم َسلَّمة من قبل اهليئة املهنية املعنية ،حسب احلالة؛ و/أو
 شهادة التقييد يف سجل الضريبة املهنية؛
3ال يُط َّبق هذا االإجراء عىل مواطين تونس واجلزائر والسينغال
4الصندوق الوطين ملنظامت امحلاية الاجامتعية

 الكشوف البنكية األصلية للحساب الشخصي لطالب التأشرية برسم األشهر الثالثة األخرية؛
 وثائق أخرى تثبت التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى  ،حسب احلالة (على سبيل املثال :امتالك
شركة ،امتالك عقارات ،امتالك أراضي فالحية أو ملكية عقارية).
ز -األشخاص املزاولون ملهنة أو نشاط خاص:
 أعضاء البالط امللكي واحلكومة والربملان واجمللس األعلى للسلطة القضائية واحملكمة الدستورية واجمللس
األعلى للحسابات واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان :مذكرة
شفوية ،شهادة الوظيفة أو أي وثيقة رمسية أخرى؛
 املوظفون السامون يف الدولة املغربية :شهادة الوظيفة ُمسلَّمة من قبل اهليئة املختصة؛
 رئيس جامعة أو قيدوم كلية :شهادة الوظيفة ُم َسلَّمة من قبل اجلامعة املعنية؛

 موظفو بعثة االحتاد األورويب وموظفو سفارة أو قنصلية أو هيئة رمسية تابعة لدولة عضو يف االحتاد
األورويب :شهادة الوظيفة ُمسلَّمة من قبل املشغل؛

 زوج/زوجة األشخاص املذكورين أعاله وأبنائهم القاصرين واملتكفل هبم :إثبات عالقة القرابة؛
 املستفيدون من منحة يف إطار الربنامج األورويب "إيرامسوس  "+أو برامج االحتاد األورويب األخرى اخلاصة
باحلركية األكادميية ("أوريزون  :)...،2020رسالة القبول من لدن املؤسسة املستقبِلة يف الدولة العضو
اليت يتوجه إليها املستفيد.
ح -العاطلون عن العمل:
 التزام بالتكفل بالنفقات ،موقع ومصادق عليه ،مع إثبات الوضع االجتماعي واملهين للشخص الكفيل
(حسب الفئات املذكورة أعاله) و الكشوف البنكية لألشهر الثالثة األخرية ،إن اقتضى احلال؛ و/أو
 إثبات التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى ،حسب احلالة (على سبيل املثال :امتالك شركة،
امتالك عقارات ،امتالك أراضي فالحية أوملكية عقارية).
ط -القاصرون:
 يف حال سفر القاصر مع أحد الوالدين ،جيب اإلدالء مبوافقة مكتوبة ومصادق عليها للوالد اآلخر أو الويل الشرعي،اللهم إذا كان أحد الوادين ينفرد بالسلطة األبوية على اإلبن القاصر (ويف هذه احلالة جيب اإلدالء مبا يُثبت ذلك)؛

 يف حال سفر القاصر لوحده (دون والديه أو أوليائه الشرعيني احلائزين على السلطة األبوية) ،جيب موافقة مكتوبةومصادق عليها للوالدين أو األولياء الشرعيني احلائزين على السلطة األبوية؛

 نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف لكل من الوالدين؛ نسخة مصادق عليها لعقد ازدياد القاصر ولدفرت احلالة املدنية للوالدين؛ االل تزام بالتكفل بالنفقات ،موقعة ومصادق عليها ،مشفوعة بوثيقة تثبت الوضع املهين واالجتماعي ألحد الوالدين أومها معاً أو املمثلني الشرعيني ،وذلك حسب الفئات احملددة أعاله؛ و/أو
 إثباتات أخرى تفيد التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى ،حسب احلالة (على سبيل املثال :امتالك شركة ،امتالكعقارات ،امتالك أراضي فالحية أو ملكية عقارية).

ك -الطلبة:
 شهادة مدرسية/بطاقة الطالب للسنة اجلارية؛ نسخ أصلية من عقود االزدياد أو دفرت احلالة املدنية؛ التزام بالتكفل باملصاريف ،موقعة ومصادق عليها ،مشفوعة بوثيقة تثبت الوضع املهين واالجتماعي للوالدين أو ألحدالوالدين أو املمثلني الشرعيني ،وذلك حسب الفئات احملددة أعاله؛ و/أو
 إثباتات تفيد التوفر على ممتلكات أو موارد عيش أخرى ،حسب احلالة (على سبيل املثال :امتالك شركة ،امتالكعقارات ،امتالك أراضي فالحية أوملكية عقارية).
 إن كان طالب التأشرية شخصاً قاصراً :يتعني اإلدالء بالوثائق املذكورة يف النقطة (-4ط) باإلضافة إىل الوثائق املذكورةأعاله؛
 -5إثبات اإلقامة (وثائق إثباتية أخرى بالنسبة لألجانب المقيمين في المغرب)
 بطاقة اإلقامة يف املغرب (أو ما يثبت التقدم بطلب هذه البطاقة)؛
 وثائق تثبت احلالة املدنية (عقد زواج ،عقد ازدياد و/أو كناش احلالة املدنية أو وثيقة أخرى) يُدىل هبا حسب احلالة.
ثانيا .الوثائق الواجب اإلدالء بها حسب موضوع السفر
 .1السياحة
 إثبات أن األمر يتعلق برحلة منظمة؛ أو
 تأكيد حجز الفندق؛ أو
املتوجه إليها.
 شهادة ملكية تثبت حيازة أمالك عقارية داخل تراب الدولة العضو َّ
 .2سفر أعمال أو ذو طبيعة مهنية

وجهة لطالب التأشرية من قبل الشركة أو املنظمة املوجودة يف الدولة العضو ؛
 الدعوة امل َّ
ُ
 أمر مبهمة ُم َسلّم من ُم َشغِّل طالب التأشرية؛
جيب أن تُبني هاتان الوثيقتان على األقل ما يلي :هوية طالب التأشرية ووضعه وموضوع السفر ومدة اإلقامة ومكان اإلقامة
ومعلومات عن متويل اإلقامة.
 عند االقتضاء ،إثبات عالقات األعمال مع الشركة اليت تستضيف طالب التأشرية ؛
 عند االقتضاء ،تذاكر الدخول إىل املعارض واملؤمترات.
 .3سفر ذو طبيعة عائلية أو خاصة
 عند االقتضاء ،دعوة من املضيف سواء تعلق األمر بعائلة أو بشخص (بعض الدول األعضاء تفرض استعمال استمارة
وطنية خاصة بالنسبة لرسالة الدعوة).
 .4سفر ألغراض ثقافية ،رياضية ،دينية ،تربوية ،أكاديمية أو تكوينية (التكوين المهني):
 رسالة الدعوة أو وثيقة رمسية من منظم التظاهرة الثقافية ،الرياضية ،الدينية ،الرتبوية ،األكادميية أو التكوينية (التكوين
املهين) يف الدولة العضو املستقبلة ،مع اإلشارة إىل اإلسم الشخصي والعائلي للشخص أو األشخاص املدعويني وكذا
موضوع السفر ومدة اإلقامة ومعلومات حول متويل اإلقامة؛
 رسالة رمسية من الوزارة أو اهليئة املغربية املعنية مبجاالت الثقافة والرياضة والدين والرتبية والبحث والتكوين املهين.
جيب أن تُبني هاتني الرسالتني على األقل ما يلي :هوية طالب التأشرية ووضعه وموضوع السفر ومدة ومكان إقامة طالب
التأشرية ومعلومات حول متويل إقامته.
 -5األسفار الرسمية
 نسخة من الدعوة الرمسية؛
 مذكرة شفوية أو أمر مبهمة ُم َسلًّم من السلطات املعنية يف البلد األصلي تتضمن :هوية طالب التأشرية (أي

الشخص الذي يقوم بالسفر الرمسي)؛ التسمية املضبوطة لوظيفته ،موضوع السفر ،مدة اإلقامة املتوقعة ،مكان إقامة

طالب التأشرية.
 -6السفر من أجل العالج
 شهادة مسلمة من قبل طبيب أو مؤسسة طبية تأكد ضرورة خضوع طالب التأشرية إىل عالج طيب خاص يف الدولة
العضو املعنية؛

 وثيقة رمسية مسلمة من قبل مؤسسة طبية يف البلد املضيف تؤكد أن العالج الطيب املطلوب متاح وأن املريض سيتم
استقباله هلذا الغرض؛
 وثيقة تثبت األداء املسبق للعالج؛
 أي مراسلة أخرى بني الطبيب الذي يبعث طالب التأشرية قصد العالج واملؤسسة العالجية املستقبِلة.
 .7البحار الذي ينوي اإلركاب على متن سفينة في دولة عضو
 الدفرت البحري ،عند الضرورة؛
 عقد عمل/رسالة تعيني (يشار فيها إىل مدة العمل) متكن البحار من الركوب على منت الباخرة؛
 دعوة جمهز الباخرة/الوكالة البحرية يف الدولة العضو اليت سريكب فيها البحار؛
جيب أن تكون الدعوة موقعة وأن حتمل ختم ُجم ِّهز السفينة/الوكالة البحرية وأن تتضمن البيانات التالية :اإلسم الشخصي والعائلي
للبحار ،مكان وتاريخ الوالدة ،رقم جواز السفر ،رقم الدفرت البحري ،تاريخ اإلصدار ومدة صالحية جواز السفر والدفرت البحري،
وظائف البحار على منت الباخرة ،إسم الباخرة والعلم الذي تبحر حتته ،ميناء وتاريخ اإلركاب واإلنزال ،الطريق الذي سيسلكه
البحار للوصول إىل الدولة العضو الوجهة و/أو اليت سعيرب منها ،مع حتديد تاريخ الدخول والنقطة (املطار) اليت سيدخل منها إىل
فضاء شينغني.
كما يتعني على جمهز الباخرة/الوكالة البحرية املوجود (ة) يف الدولة العضو اإلشارة إىل ت َكفُّله الكامل بالبحار مبجرد وصوله إىل
الدولة العضو(مبا يف ذلك اإلعادة إىل الوطن إن اقتضى احلال) والسهر على أن يركب البحار فعال على منت الباخرة.
 -8العبور عبر المطارات
 تأشرية أو رخصة الدخول إىل بلد غري البلد الوجهة؛
 تذكرة ُمت ِّكن من مواصلة السفر حنو الوجهة النهائية بعد العبور عرب املطار كما هو ُمسطَّر.

