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Royal Norwegian Embassy – Amman  
Regional Hub for Middle East and North Africa 

Country: Palestine 
Checklist – Visitor’s Visas to Norway 

ويجية  عمان  –السفارة الملكية النر  
ق األوسط وشمال افريقيا  المركز اإلقليمي للشر
Checklist/  قائمة تدقيق األوراق المطلوبة 

ر لة: الدو  فلسطي   
وي    ج  ة الزيارة للير  تأشير

 

List of required documents (all type of applications) 

 قائمة األوراق المطلوبة )لجميع الطلبات(

Yes 

 نعم 

1 
Visa application form and the receipt from the Application Portal – signed https://my.udi.no/  

 . /https://my.udi.no موقع  –الرسوم  طلب االستمارة ووصل دفع
 

2 
One photograph glued to the application form (not older than 6 months, white background, 35 x 45 mm)    

 . (مم 45مم *  35اس ق خلفية بيضاء، مت ذاو  ستة أشهر  ال يزيد تاريخها عن)االستمارة  عل  صورة شخصية حديثة ملصقة 
 

3 
Passport valid for at least 3 months after the planned departure from Schengen with at least two blank pages.  

ر خ وأن يحتوي عل من دول الشنغن قل من تاري    خ العودةالسفر صالح لغاية ثالثة أشهر عل األ جواز ر من األ األقل عل صفحتير  . مختااليتير
 

4 

Clear copy of passport of the biodata page, validity page and previous Schengen visas with entry/exit stamps (if 
applicable) 

ات و  –  الجواز  يةح صال  وصفحة الرئيسية الصفحة -السفر جواز  عن واضحة رةصو  وج ر لخوا  الدخول اختام مع الشنغنتأشير  

 .)وجدت إن) 

 

5 
For third country nationals in Palestine: Copy of valid residence permit (no translation needed) 

  
ر فر ر لألشخاص المقيمير جمة( مة سارية المفعولاق: صورة عن اإلفلسطير  . )ال داع  للير

 

6 

Proof of financial means:  Bank statement original (for the last three months), stamped and signed by the bank//salary 
slips (last three months)/pension/last tax receipt or similar Other financial commitments, such as ownership of 
property and savings 

ثالثة   آلخر  (و/أو إيصاالت الرواتب ، موقع ومختوم من قبل البنك.  ثالثة أشهر  آلخر من البنك أصل  حديث  كشف حساب  دخل: ثبات الا
يبية او (أشهر  رى اثباتات ملكية او مدخرات اخ  أيتقاعد/كشوفات الضر

 

7 

Original introduction letter from the employer in English indicating position, salary, date of starting the post and 
confirmation of approved leave. Company owners/self-employed:  Commercial registry, latest income tax return 
or/and business financial statement, contracts, or similar. Students: proof of enrolment in school/university. Retired: 
proof of retirement pension.  

 

ية  ة اال باللغمن صاحب العمل أصلية ف تعريرسالة  ر   والراتب وتاري    خ مباش  نجلير
لمالكي  .  ازةل طلب اإلج والموافقة ع ة العملتوضح المسىم الوظيفر

كات:  كة االصلية الشر يب   و/او  إقرار احدث / شهادة تسجيل الش 
/عقود او ما شابه   إقرار  دخل ضر لمدرسة/  إثبات طالب من ا للطالب: . االعمال المال 

 ب التقاعد. ت رات إثبا متقاعدين: لل  الجامعة. 

 

8 

 Reservation   of a round trip – flight ticket Do not purchase the ticket until the visa has been granted. If is visa granted, 
it will be issued according to the travel reservation. 

ان/ حجز السفر/ تذكرة الط اء)ال   ير   حال قيام السالتذكرة إال عند الموا تقوم بش 
ة(. فر ة بك سيتم إصدار التأفارة بالموافقة عل طلفقة عل منح التأشير شير

 استنادا إل حجز السفر المقدم. 

 

9 

Travel medical insurance, valid for all Schengen countries, covering the period of stay, with minimum coverage of  

 30 000 Euro for medical expenses We recommend that you provide insurance from well-known European or 
internationally recognized insurance companies, or national/regional companies that are affiliated with them 

 

 سفر طب   
ر ر السفر يج  صالحة لجميع دول الشنغن(. )األقل عل يورو   000 30 مةة وبقياالقامة  فير  يغط  تأمير ات  ب ان يكون مستوفيا لجميع متطلبتأمير

وط السفر ال دول الشنغن ر السفر منبشدة ب , ونوص  وش  كا تقديم تأمير ر األوربية اش  كات الوطنيةت التأمير يمية التابعة قلاإل/ لمعروفة أو من احدى الش 
 ها. ل

 

10 
This checklist, signed. 

 هذه، موقعة. قائمة تدقيق األوراق 
 

Business / Conference / Official / Sports / Cultural visit 

ثقافية ارةيارة رسمية / رياضية / زيزيارة عمل/ حضور مؤتمر/ ز   

1 

Invitation letter in English or Norwegian from a company/organisation (stamped and signed), showing the address and 
contact info of the company, the purpose and duration of stay, name and position of the signatory, and person or 
entity who will bear the costs of the visit.  

ية أرسالة الدعوة بالل ر ويجية من غة االنجلير كة، مختو لمنظمةكة/ اش  الو الير ر عنوان الش  ومعلومات االتصال وسبب الزيارة والمدة وتحتوي   مة وموقعة تبير
 تحمل نفقات الزيارة. بموقع. ومن سيقوم عل اسم ووظيفة الشخص ال
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2 
Introduction letter from the sending company/Organisation. 

كف/ تعريرسالة   .ةلمنظمة المرسلة/ ادعم من الش 
 

3 
Hotel booking / proof of accommodation. 

 حجز الفندق / إثبات اإلقامة. 
 

4 
Entry tickets for fairs and congresses (confirmation of registration). 

)توثيق التسجيل( مرات الدخول للمعارض والمؤتة تذكر   
 

5 

If the company or  organization in Norway  covers  the trip and/or provides accommodation, the company must fill out 
a sponsorship form, sign and stamp it 

    منظمةاو ال كةالش  ت كان  إذا 
وي    ج  فر كاعل ف ،ةنفقات السفر/االقاما تغط   الير   وي    جير للنموذج الكفالة  و توقيع و ختم ملء المنظمة ة او لش 

 

Family and friend visit 

ديق زيارة العائلة/الص  

1 

Invitation letter containing the purpose of the visit and the description of the relationship between the applicant and 
the person inviting, signed by the one inviting, with his/her contact info.  

 

ر مقسبب الزيارة ووصف ط توضحرسالة الدعوة  ،   دم الطلببيعة العالقة بير  صال. مات االتموقعة من قبل الشخص الداع  مع معلو والداع 

 

2 
Copy of the inviting person’s passport (biodata page) and residence permit /card (if applicable).  

 .االقامة )إن وجدت( بطاقة    )الصفحة الرئيسية( أو صورة عن جواز سفر الداع  
 

3 

A dully filled out sponsorship form if the inviting person covers the travel expenses/accommodation. 

This form does not replace the invitation letter mentioned in point (1) above 

   وجود  لعدم ر سفالتغطية نفقات االقامة و  ال يستطيعطلب قدم الكان م  إذا 
وي    جنموذج الكفالة ن يقدم أعل الشخص الداع  ف ،المال الكافر      للير

  النقطة ) ةالمذكور  الدعوة رسالةهذا النموذج ال يحل محل  :ةمهم  حظةال م*
 .( أعاله1فر

 

4 

Documentation of family relationship to the reference (family book / birth certificate / marriage contract / 
certificate/Individual Civil Record) - translated into English (if applicable). 

  فردي/جشهادة الزوا او  عقد  / شهادة الميالد /  العائلة )دفير توثيق صلة القرابة مع الشخص الداع   /  اتبثإ
ج  -(قيد مدنر ر  اللغة مة إلمير ية )إن  اإلنجلير

 ت(. دج و 

 

Tourism 

 السياحة 

1 
Hotel booking / proof of accommodation.  

 قامة. ات اإلدق / إثبحجز الفن
 

2 
Detailed visit plan/Travel itinerary, including period, cities, and countries to visit. 

 . زيارتها  ة والمدن والبلدان المراد الفير  تتضمن فر لساخطة برنلمج الزيارة المفصل / 
 

Other documents (depending on the type of application) 

طلب(نوع الد عىل رى )تعتمأوراق أخ  

1 

 

For minors/children travelling without or with one of the parents; original consent from parents (FORM), notarized by 
the public notary /certified by the police (written in or translated in English), copy of parents’ passports and birth 
certificate of the child. 

لدين  موافقة من الوا( موذجالن) يجب ارفاق  ةاصلي الوالدينموافقة من دين احد الوالإذا كان مقدم الطلب دون سن الثامنة عش  ويرغب بالسفر بدون او 
جمة بالة وموقعة او ممكتوبطة مركز الش  كاتب العدل/ مصدقة من قبل  أصلية و  يةير ر  . ميالد للطفلوشهادة المع صورة عن جواز سفر الوالدين  لغة االنكلير

 

 

I confirm that I have been informed that if I do not hand in all documents on the checklist and my application is incomplete, this 
may lead to my application being refused. Submission of fake documents will lead to refusal of the application and expulsion 
from the Schengen area. The processing time is 25 days (processing and sending the application back and forth) starts from the 
day the Embassy in Amman receives the application. 

 

رفض المعاملة  ل إ دية يؤ ن تقديم أوراق مزور إ  يتم رفض الطلب. وقد  ،المذكورة هنا  ناقص إذا لم أقم بتسليم جميع األوراقيعتي  طلب    بأنهقد تم إعالم   أنه بأؤكد 
ة معاينة . لشنغنن دول اوالطرد م ونالطلب ه    فير   عمان من تاري    خ استالم السفارة ( تبدأ ذهابا وايابا ال الطلبلطلب وارسة معاينة ا)فير  يوم خمسة وعش 

 .للطلب فر
 

 
Applicant’s signature /توقيع مقدم الطلب : ……………………………………….         

 
 

Date/Place  خلتاري    ا/ المكان - : .............................................................. . 

 
 
Comments ظات/ المالح  : ………………………………………………………….……. 
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Application Procedures 
 إجراءات الطلب

1 
Learn about the conditions of being granted a visa at: Want to apply: Visit and holiday - UDI 

ةوط منح الللحصول عل ش      UDI -Want to apply: Visit and holiday تأشير

2 
Register the application at the UDI Application Portal: https://my.udi.no/ , Gather the required documents in the checklist.    

ة جيل طلب التأش قم بتس ونيا عل موقعالير    / https://my.udi.no كير
 .Checklist مطلوبةتدقيق األوراق ال  قائمةوبعد ذلك قم بتحضير االوراق المطلوبة فر

3 

Meet at the VFS Global office  
In Ramallah: ground Floor, Madar Building, Al Kawthar Street, Al Balou, Ramallah. Contact: +97 02 2945414 /+97 02 
2945400 
In Gaza: 33/1360 Khaled Ben El Walid St. Gaza Strip. Contact: +97 08 2840473 
 
Email: P_sophiemo@vfsglobal.com website: https://www.norwayvisa-palestinianterritory.com/  
  

  شخصيا  م بتقديم الطلبق
 VFSمكتب   فر

ي 
ر
، مببر  : م هللاراف  

 2945400 02 97+/ 2945414 02 97+ : هاتفال معلومات االتصال, ، البلوعار، شارع الكوثر  مدالطابق األرصر
ي 
ر
 2840473 08 97+ هاتف: ال معلومات االتصال, غزة ليد، قطاعشارع خالد بن الو  1360/ 33 : غزة ف
 
يد لا    ي 

ونر   الك قعمو لا  p_sophiemo@vfsglobal.com : الكير
ونر  //:ory.com/ianterritpalestin-www.norwayvisahttpsير

 

4 

Submit your application at VFS during their opening hours. For opening hours, please check with VFS.  
VFS will also take your fingerprints and a digital photograph, and you will be charged a service fee of 30 Euro equivalent to 
local currency and courier fee payable in cash per applicant. You do not need to book an appointment to submit your 
application. 

شخصية  وصورةمات األصابع بأخذ بص  VFSوسيقوم مكتب  ،VFSال زيارة موقع يرج  لمعرفة ساعات الدوام،  ،خالل ساعات الدوام   بكقم بتقديم طل
 دا بالعملة المحلية( تدفع نقادلهما يع)يورو  30دفع مبلغ وسيطلب منك 

 
جز موعد ال تحتاج لح . بالعملة المحلية رسوم الشحن ال باإلضافة خدماترسوم ك  ا

 لب. مسبق لتقديم الط

5 

Approximately two weeks later, track your application at the VFS website or inquire by email or telephone to VFS about 
the status of your application.  

ر تقريبأبإمكانك متابعة الطلب بعد  ي أو  track your application at the VFS websiteتاري    خ تقديم الطلب  ا منسبوعير   أو لالستفسار عي  الي 
ونر د االلكير

 . VFSهاتف 

6 
Collect your passport with a visa or a decision letter from the VFS office during their opening hours. 

ة أو القر  بإمكانك  . خالل ساعات الدوام VFSار من استالم جواز السفر مع التأشير

7 

For information about how to appeal a decision, please visit the website of the Norwegian Directorate of Immigration 
(UDI): https://www.udi.no/en/word-definitions/appealing-a-decision/ 

و لهجرة الموقع دائرة ا زيارة ج  ناف قرار الرفض ير استئللمعلومات حول طريقة  a-finitions/appealingde-n/worde/https://www.udi.no- يجيةير
decision/ 

 

Notes to the Checklist  
 مالحظات 

• Please submit the documents in the order of the checklist. All documents must be A4 with no staples, stickers, or torn pages. 
Documents smaller than A4 must be glued to an A4-page.  

تيب  يرج   • يجب   A4ن حجم األوراق االصغر م زقة. بدون كباسات أو ملصقات أو صفحات مم   A4ويجب أن تكون بحجم تقديم جميع االوراق المطلوبة بالير

 . A4عل ورق أن تلصق 

• In order to apply for a visa to Norway from Palestine you must either be a citizen of Palestine or legally reside in the country. 

وي    ج لتقديم طلب التأ • ة إل الير ر شير  . ها فيو مقيم بصورة قانونية أ الفلسطينيةجنسية  للالطلب أن يكون حامال  عل مقدممن فلسطير

• When persons below 18 years apply for a visa, both their parents must sign the application form. 

ة  ل كال الوالدين القيام بتوقيع ع 18عند تقديم الطلب من قبل شخص دون سن  •  طلب التأشير
 

• The Embassy may ask for additional documents or original documents for verification. 

 .منها راق أصلية للتحقق أو  أو  أخرى يةإضاف قوم السفارة بطلب أية أوراقيمكن أن ت  •

• For more information, please visit VFS or the Embassy’s website. 

  لمزيد من المعلومات، ير ل •
ونر  ارة. فللس و  VFSل    ج  زيارة الموقع االلكير
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