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A reminder bulletin about the Conditions 
of Entering The Republic of Germany 

with a Schengen Visa 

تحادٌة للدخول إلجمهورٌة ألمانٌا ابإشتراطات  نشرة تذكٌرٌة
 (غننالش) لٌها بتأشٌرةإ

Date/التارٌخ 
11MAR2015 

Reference/ الرقم المرجعً   
201503121 

Effective date/ تارٌخ التطبٌق   

IMMEDIATELY / حالا 

 
   

الصادرة  201311201لنشرة رقم لنشرة تذكٌرٌة هذه    
جمهورٌة  إشتراطاتم الخاصة ب2013 نوفمبر 20بتارٌخ 

 .(شنغنالألمانٌا اإلتحادٌة للدخول إلٌها بتأشٌرة )
 
 
سفارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن فً برلٌن  ةبرقٌى إلإشارة  

هـ بخصوص 20/10/1430وتارٌخ  0/2/405رقم 
والذي ، لمانٌا اإلتحادٌة للدخول إلٌهاأإشتراطات جمهورٌة 

ٌنص على "ضرورة الحصول على تأشٌرة صالحة للدخول 
دخول المباشرة إلى أراضٌها عن طرٌق إحدى سفاراتها أو 

( أواًل الشنغنعلى تأشٌرة ) ةالدول الحاصلإحدى من خالل 
  .قبل الدخول إلٌها

 
 
تفاقٌة إألحكام  السٌاق نود التنبٌه إلى أنه وفقاً من هذا و
 الحصول على على المسافر  ٌجبه التً تنص على أن شنغنال

 هً عتبرتسفارة أو قنصلٌة البلد الذي الخالل من التأشٌرة 
بدخول له السماح  رفض ٌتمسالوجهة الرئٌسٌة للسفر، وإال 

تأشٌرة ن كانت لدٌه إلٌها حتى وأأراضً الدولة المراد السفر 
 ( صالحة.شنغن)
 

  فٌما ٌتعلق  (الشنغنتأشٌرات ) حول تنبٌهات هامة
 منها بالسفارة التً ٌتوجب الحصول على التأشٌرة

 (:الشنغنوتجاوز الفترة المسموح بها فً أحكام )
 
 
دولة واحدة فقط من دول إذا كانت وجهة السفر إلى  .1

( فإن سفارة تلك الدولة هً المعنٌة الشنغن)
بإصدار التأشٌرة وسوف ٌسمح للمسافر العبور 

( وذلك فً الطرٌق للوصول شنغنالعبر أي بلد )
 إلى بلد الوجهة الرئٌسٌة. 

 
 

 :مثال

هولندا فإنه ٌتوجب هً الرئٌسة  إذا كانت وجهة السفر
هذه  ،سفارة دولة هولندامن ( الشنغنالحصول على تأشٌرة )

التأشٌرة سوف تمكن المسافر من المرور فً خط سٌر عبر 
( آخر مثل )فرنسا,أسبانٌا,ألمانٌا,أوغٌرها( شنغنأي بلد )

  للوصول للوجهة النهائٌة وهً هولندا.
 

 
    This is a reminder to bulletin number 
201311281 issued on 28 Nov 2013, 
regarding the conditions of Entering The 
Republic of Germany with a Schengen 
Visa. 
 
According to the letter no. 405/2/8 dated 
20/10/1430H issued by the Saudi Embassy 
in Germany, which states the conditions of  
entering Germany and the obligation to 
obtain a Schengen visa through one of their 
embassies or going through one of the 
Schengen visa countries first and then 
entering Germany. 
 
As per Schengen rules and regulations, 
passenger has to obtain a visa through the 
Embassy/ Consulate of the country he will 
be staying at the most, otherwise he will not 
be allowed to enter the county he planning 
to visit even if he obtained a valid Schengen 
visa. 
 
 Important notes on Schengen visa 

concerning the embassy through which 
it must be obtained and exceeding the 
allowed period according to rules and 
regulations of Schengen: 

 
1- If the passenger is traveling to only 

one of the Schengen countries, then 
he must obtain a visa through the 
embassy of that country and he will 
be allowed to travel via any of the 
Schengen courtiers to his main 
destination. 
 

E.g. 

If the passenger’s main destination was 
Holland, then he must obtain his Schengen 
visa through the embassy of Holland and he 
can travel to Holland via any of the 
Schengen countries such as France, Spain, 
Germany and others towards his main 
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كما ٌرجى تنبٌه المسافرٌن إلى أنه من الممكن قٌام ضابط 

تذكرة طٌران  الجوازات عند محطة الوصول بطلب تقدٌم
 تثبت خط سٌر الوجهة الرئٌسٌة.

 
 

إذا كان خط السٌر لوجهتٌن أو أكثر من دول  .2
( فإن التأشٌرة ٌجب أن تصدر من الدولة الشنغن)

وقت فٌها أو المدة العضو التً سٌتم قضاء معظم ال
 .   األكثر مكوثاً 

 
 

 :مثال

 أطول مدة للبقاء سوف تكونالسفر إلى ألمانٌا,فرنسا,النمسا ,
فً هذه الحالة السفارة األلمانٌة هً المعنٌة  فً ألمانٌا,

 (.الشنغنبإصدار تأشٌرة )
 

 
كوجهة رئٌسٌة مسئولة عن إصدار  أٌام 01ألمانٌا 

 التأشٌرة
 

 
كما ٌرجى تنبٌه المسافرٌن إلى أنه من الممكن قٌام ضابط 
الجوازات عند محطة الوصول بطلب تقدٌم تذكرة طٌران 

 الوجهة الرئٌسٌة.تثبت خط سٌر 
 

دولتٌن من دول  بٌنإذا تساوت مدة اإلقامة  .3
فإن سفارة الدول التً سٌتم الوصول إلٌها ( الشنغن)

 أوالً هً المعنٌة بإصدار التأشٌرة.
 

 
كما ٌرجى تنبٌه المسافرٌن إلى أنه من الممكن قٌام ضابط 
الجوازات عند محطة الوصول بطلب تقدٌم تذكرة طٌران 

 الوجهة.تثبت خط سٌر 

 تضم الدول التالية فقط: الشنغنمنطقة للمعلومية 

ألمانيا، النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، 

يطاليا، التفيا، لتوانيا ، رنسا، اليونان، المجر، أيسلندا، إف

لكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، 

 سويد، سويسرا.سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، ال

 

 داخل وخارج المملكةوكالء السفر والسٌاحة لذا نهٌب بجمٌع 
ى تأشٌرة ه الحصول علربالغ العمالء بضروإبضرورة 

مباشرة  وروبً ألاالتحاد ادول  حدي سفاراتإمن  الشنغن
صدار إها عن طرٌق مطار الدولة التً تم الدخول الٌ وٌكون
 من سفارتها أوالً.  الشنغنتأشٌرة 

destination of Holland.  
 
Please keep passengers informed that 
immigration officer might ask to provide 
their air ticket to check the routes and the 
main destination. 

 
2- If the passenger is traveling to more 

than one Schengen destination then 
the visa must be issued by the 
Embassy/ Consulate of the country 
he will be staying at the most. 
 

E.g. 
Traveling to Germany, France and Austria 
and he will be staying at Germany the most 
then the visa (Schengen) must be issued 
from the embassy of Germany. 

 

 
Germany 10 days as a main destination 

responsible for issuing visa 

   
Please keep passengers informed that 
immigration officer might ask to provide air 
ticket to check the routes. 
 

3- In case the length of stay is equal in 
two countries, then the passenger 
must obtain his visa (Schengen) 
from the embassy of the country he 
is intending to visit first. 

 
Please keep passengers informed that 
immigration officer might ask to provide air 
ticket to check the routes. 
 
Schengen countries are : 
 

Germany, Austria, Belgium, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland. 
 
Therefore, we urge all Travel Service 
Providers in and outside Saudi Arabia to 
inform passengers about the importance of 
obtaining Schengen Visa via one of EU 
countries through which first entry must be 
made. 
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، ٌرجى زٌارة الشنغن تأشٌرهللمزٌد من المعلومات عن 
 الموقع اإللكترونً التالً:

http://www.schengenvisa.cc 
   
 

 

For more information about Schengen 
Visa, please visit: 

http://www.schengenvisa.cc/ 

 
 

 
Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 

نرجو التواصل على البرٌد اإللكترونً التالً:إذا كان لدٌكم أي استفسار أو تعلٌق على هذه النشرة،   
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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