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

Country: Lebanon and Syria 
Checklist – Visitor’s Visas to Norway or Iceland 

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

وسوريا لبنانالدولة:    
وي    ج ة الزيارة للير أو ايسلندا  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.طلب االستمارة ووصل دفع الرسوم 
 

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

 . (مم 45مم *  35ذات خلفية بيضاء، مقاس و  ستة أشهر  ال يزيد تاريخها عن) خطاب تقديم الطلبصورة شخصية حديثة ملصقة عىل 
 

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

ر من  جواز ر خاليتير  األختام. السفر صالح لغاية ثالثة أشهر عىل األقل من تاري    خ العودة من دول الشنغن وأن يحتوي عىل األقل عىل صفحتير
 

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

 ن وجدت(. إالجواز ) ة صالحيةالصفحة الرئيسية وصفح  -ز السفرجواعن  واضحةصورة 

 

5 For third country nationals in Lebanon or Syria: Copy of valid residence permit (no translation needed). 

ي االردن: صورة عن اإل
ر فر جمة(. لألشخاص المقيمير  قامة سارية المفعول )ال داعي للير

 

6 Proof of financial means: Bank statements in original (minimum 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 and/or Your host can fill in a form to sponsor your stay  

 

)اخر ثالثة  أو إيصاالت الرواتب/ موقع ومختوم من قبل البنك.  و من البنك آلخر ثالثة أشهر ،  أصىلي  حديث اثبات الدخل: كشف حساب
يبة   أخرى.  أو مدخرات أو أي اثباتات ملكية أشهر(/تقاعد/كشوفات الضر

 

7 Original employment letter in English indicating position, salary and 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. 

ة العمل والموافقة عىل طلب االجازة.  لعمل بالغةمن صاحب ا رسالة تعريف أصلية ي والراتب وتاري    خ مباشر
كاتتوضح المسىم الوظيفر :  لمالكي الشر

كة  ي و /  دخل حدث إقرار أ  ، ةاألصليشهادة تسجيل الشر يب 
اثبات طالب من  : للطالب ،مالي ، عقود أو ما شابه ذلك. األعمال ال  اقرار  أو ضر

 راتب المتقاعد.  بات اث : المتقاعدينرسة/الجامعة. المد

 

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

ان/ا ي حال قيام السفار منح التأشير اء أو دفع ثمن التذكرة إال عند الموافقة عىل شر بو أي اثبات للسفر )ال تقوم حجز السفر/ تذكرة الطير
ة بالموافقة عىل ة(. فر

ة استنادا إل حجز السفر المقدم.   طلبك سيتم إصدار التأشير

 

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 internationally 
recognized insurance companies, or national/regional companies that are affiliated with them.                                            

                                                                   

ي   سفر طب 
ر ة االقامة وبقيمة  ،صالح لجميع دول الشنغن ،تأمير ر  قديمنوصي بشدة بت. األقليورو عىل  30000يغطي فير ر   السفر  تأمير كات التأمير من شر

ف بها دولًيا  / المعروفةاألوروبية  كات معير كات الوطنية / اإلقليمية التابعة لها. من احدى أو شر  الشر

 

10 This checklist, signed. 

 هذه، موقعة. ئمة تدقيق األوراق اق
 

Business / Conference / Official / Sports / Cultural visit 

ة ثقافيةر ارة رسمية / رياضية / زيايزيارة 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.  

ر   كة/ المنظمة، مختومة وموقعة تبير ويجية من الشر ية أو الير ر كة ومعلومات االتصال وسبب الزيارة والمدة وتحتوي  رسالة الدعوة باللغة االنجلير عنوان الشر
 تحمل نفقات الزيارة. بعىل اسم ووظيفة الشخص الموقع ومن سيقوم 

 

2 Introduction letter from the sending company/organisation. 

كة المرسلة/ المنظمة.   رسالة تعريف/ دعم من الشر
 

https://my.udi.no/
https://my.udi.no/
https://www.udi.no/en/word-definitions/photopassport-photo/
https://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/sponsorskjema-bm-og-eng.pdf
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3 Hotel booking / proof of accommodation. 

 حجز الفندق / إثبات اإلقامة. 

 

 

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

 ول للمعارض والمؤتمرات )توثيق التسجيل( الدخ  تذكرة
 

5 If the company or organization in Norway covers the trip and/or provides accommodation. The company must fill out a 
sponsorship form signed and stamped. 

 

كةإ وي    ج ذا كانت الشر ي الير
كة أو المنظمة ملء وتوقي / تغطي نفقات السفر  أو المنظمة فر وي    ج   ع وختماإلقامة فعىل الشر  نموذج الكفالة للنر

 

Family and friend visit 

 زيارة العائلة/الصديق 

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.  

، رسالة الدعوة  ر مقدم الطلب والداعي  صال. معلومات االت لشخص الداعي معموقعة من قبل اتوضح سبب الزيارة ووصف طبيعة العالقة بير

 

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

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

3 If the applicant does not have enough money to cover his travel expenses and accommodation, the reference person 
has to provide a sponsorship form: Proof of sponsorship and/or of private accommodation (Norway) / Guarantee form 
(Iceland).  

*This form doesn’t replace the invitation letter mentioned in point (1) above 

ي  تغطية نفقات االقامة والسفر  ال يستطيعطلب كان مقدم ال  إذا 
وي    جنموذج الكفالة ن يقدم أعىل الشخص الداعي ف ،لعدم وجود المال الكافر نموذج      للير

 Guarantee form (Iceland(أليسلنداالكفالة 

ي ال ةالمذكور  الدعوة رسالةهذا النموذج ال يحل محل  :مالحظة مهمة*
 . ( أعاله1نقطة )فر

 

4 Documentation of family relationship to the reference (family book/birth certificate/marriage contract /certificate) (if 
applicable).  

جمة إل -عقد/شهادة الزواج(  / هادة الميالد العائلة/ ش )دفير إثبات/ توثيق صلة القرابة مع الشخص الداعي  ية اللغة مير ر  )إن وجدت(.  اإلنجلير

 

Tourism 

 السياحة 

1 Hotel booking / proof of accommodation.  

 حجز الفندق / إثبات اإلقامة. 
 

2 Detailed visit plan/travel itinerary, including period, cities, and countries to vis 

،السفر خطة الرحلة/  ة والمدن والب  ي ذلك الفير
لدان المراد زيارتها. بما فر  

 

Other documents (depending on the type of application) 

 أوراق أخرى )تعتمد عىل نوع الطلب(

1 

 

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

 

(form)  )إذ ا كان مقدم الطلب دون سن الثامنة عشر ويرغب بالسفر بدون أو مع أحد الوالدين ) موافقة من الوالدين أصلية 

ية، مع صورة عن جواز سفر الوالدين وش ر طة وموقعة باللغة اإلنجلير هادة الميالد للطفل. ) مصدقة من قبل الكاتب العدل/ مركز الشر  

 

 

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 15 days starts from the day the Embassy in Amman receives the application. 

 

ي يعتي  طل بأنهقد تم إعالمي  أنه بأؤكد  لمعاملة  رفض اإل  دييتم رفض الطلب. إن تقديم أوراق مزورة يؤ المذكورة هنا وقد   ناقص إذا لم أقم بتسليم جميع األوراقب 
ة معاينة . الشنغنوالطرد من دول  ي عما من تاري    خ استالم السفارة تبدأ خمسة عشر يوما   الطلب هي  فير

 .للطلبن فر
 
 

 

 

Applicant’s signature:                                                                                                                    
ع مقدم الطلبتوقي            

 
Date/Place:-------------------------------------------------------------------  
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 المكان/التاري    خ 

 
 

Comments: 

 مالحظات 

 

Application Procedures 
 إجراءات الطلب

1 Learn about the conditions of being granted a visa at: https://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/.  
ة وط منح التأشير   holiday/-and-apply/visit-to-https://www.udi.no/en/want للحصول عىل شر

2 Register the application at UDI Application Portal : https://my.udi.no. pay the fee and print out, application form and 
receipt. Gather the required documents in the checklist.    

   
ونيا عىل موقعقم بتسجيل طل  ة الكير قم ة الطلب والكفر ليير والوصل، وبعد ذلك طباع ثم ادفع الرسوم المطلوبة وقم ب /https://my.udi.no ب التأشير

ي قائمة
 .Checklist تدقيق األوراق المطلوبة بتحضير االوراق المطلوبة فر

3   nfo.norleb@vfshelpline.comi, Beirut, Lebanon. Contact: Hamra, Gefinor Center, Bloc A, 1st flr inoffice  GlobalVFS Meet at 
sglobal.com/Norway/Lebanon/https://www.vfne: +009611743643. Pho 

وت ، الحمرا ، مركز جفينور ، بلوك أ ، العنوان:  VFSب قم بتقديم الطلب شخصيا لمكت :  علومات االتصال: هاتف م ،ول، الطابق األلبنان ، بير

ي  بريد 3643+00961174 
ونر ي موقع الك   pline.cominfo.norleb@vfshel : الكير

ونر    bal.com/Norway/Lebanon/https://www.vfsgloير

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

شخصية   وصورةبأخذ بصمات األصابع  VFSوم مكتب وسيق VFS مكتب ال مراجعة  . لمعرفة ساعات الدوام، ير ج  م ل ساعات الدواخال ديم طلبك  قم بتق
 جز موعد مسبق لتقديم الطلب. ال تحتاج لح . ماترسوم خد يورو نقدا  30 مبلغدفع وسيطلب منك 

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 تقريبا من تاري    خ تقديم الط ي أو itest the VFS webur application atrack yo لب بإمكانك متابعة الطلب بعد اسبوعير
ونر يد االلكير أو لالستفسار عي  الي 

 . VFSالهاتف 

6 Collect your passport with a visa or a decision letter at the VFS office during the opening hours.  
ة أو القرار مبإمكانك است   .مل ساعات الدوا خال  VFSن الم 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/ . 

ويجيةموقع دائر  زيارة للمعلومات حول طريقة استئناف قرار الرفض يرج   a-efinitions/appealingd-s://www.udi.no/en/wordhttp- ة الهجرة الير
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   A4بدون كباسات أو ملصقات أو صفحات ممزقة. األوراق االصغر من حجم   A4ويجب أن تكون بحجم تقديم جميع االوراق المطلوبة بالير

 . A4ق عىل ورق أن تلص 

In order to apply for a visa to Norway from Lebanon you must either be a citizen of Lebanon or Syria or legally reside in one of 
these countries. 

وي    ج عىل مقدم الطلب أن يكون حامال للجنسية  ل ة إل الير ر أو مقي السوريةأو   اللبنانيةتقديم طلب التأشير ر الدولتير ي إحدى هاتير
 .م بصورة قانونية فر

 
• In order to apply for a visa to Iceland from Lebanon you must either be a citizen of Lebanon or legally reside in Lebanon. 

 
ة إل ايسلندا يجب أن يكون مقدم الطلب حامال للجنسية   .هاورة قانونية فيأو مقيم بص  ةللبنانيالتقديم طلب التأشير

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

 .Cover letter خطاب تقديم الطلب/ ال الوالدين القيام بتوقيع عىل ك 18تقديم الطلب من قبل شخص دون سن عند 
 

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

 .منها  أصلية للتحقق أوراق أو إضافية أخرى ة أوراقيمكن أن تقوم السفارة بطلب أي •

• For more information, please visit VFS  or the Embassy website. 
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ي للمزيد من المعلومات، ير  •
ونر  mbassyEج  زيارة الموقع االلكير

 

 


