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 ا
 

اوال نذكر الجمیع قبل السفر ، بانھ یجب ان یكون 
اشھر تجنبا  6جواز السفر ساري المفعول على االقل 

 لمفاجات السفر ومنعا لالحراج .
 

 جمیع الدول العربیة البد من الحصول على فیزا لدخول البرازیل ما عدا تونس والمغرب .
 

الحصول على الفیزا للسفر إلى البرازیل لیس باالمر الصعب ، فبعد حجز التذكرة ، فبمكنك حینھا المباشرة 
 في تقدیم  طلب الفیزا .

 
 اوال:

 
یتم تعبئة النموذج المخصص للفیزا عن طریق االنترنت ، بالنسبة للبرازیل فان الموقع االلكتروني الخاص 
بتعبئة البیانات للحصول على الفیزا الیشمل اللغة العربیة لذلك سوف تحتاج لمساعدة البعض في حالة عدم 

 اجادتك للغة االنجلیزیة . 
 

 الخطوات على الموقع كتالي 
 اوال الذھاب إلى الموقع الخاص بھذا الشان وھو 

www.scedv.serpro.gov.br 
 

 بعد الدخول إلى  الموقع المذكور اضغط على :
Visa request 

 
ھذه الصفحة تحتوي على جمیع المعلومات الخاصة بالفیزا ، في نھایة الصفحة المذكورة اضغط على 

next    4وذلك للذھاب للصفحة االخرى والبدا في ملىء وتعبئة البیانات الخاصة بالفیزا وھي عبارة عن 
حتى تنتھي من الصفحات االربع ، عند االنتھاء    nextصفحات عند االنتھاء من الصفحة االولى اضغط 

بمعني ارسال ، بمجرد االرسال سوف تحصل على رقم ملفك    submitكلیا من تعبئة البیانات اضغط 
 الخاص بطلبك للفیزا .

 
 قم بطباعة ھذه البیانات وضع توقیعك وكذلك  الصورة الشخصیة ( بحجم صورة جواز السفر ) 

 االوراق المطلوبة 
 
 اوراق البیانات التي تم تعبئتھا عن طریق االنترنت بعد طباعتھا .  -1
صورة من اول صفحة لجواز السفر + صورة من حجز التذكرة او صورة من االتفاق مع الجولة  -2

 السیاحیة .

  
 Visaالفیزا                   
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خلفیة الصورة الشخصیة یجب ان تكون بیضاء ، ال تقم بتدبیس الصورة في االواراق بل استخدم الصمغ  -3
 لتثبیت الصورة . 

 
یجب علیك بعد تعبئة البیانات للحصول على الفیزا الذھاب إلى البنك لدفع الرسوم للحصول على الفیزا ،  -4

وسوف یتم اعطائك ورقة مختومة تدل على انك قد انھیت معاملة البنك ، ھذه الورقة سوف ترفقھا ضمن 
 االوراق المرسلة للسفارة لتقدیم الطلب ، یجب االنتباه بان الطابع واضح في الورقة .

 
 ایام من تقدیم االوراق التالیة سوف تكون الفیزا جاھزة .  4بعد  -5
 

اذا  كنت تسكن في العاصمة فیمكنك تقدیم اوراقك مباشرة للسفارة البرازیلیة ، امااذا كنت تعیش بعیدا عنھا   
 فیمكنك ارسالھا عن طریق شركات الخدمات الكبرى للتوصیل ، وتاكد بان ھذه الشركة موثوق بھا .

 
 تنبیھ 

 
عند وضع االوراق المطلوبة للفیزا في الظرف الرسالة عن طریق إحدى شركات الخدمات للتوصیل ، ضع 
ظرفا اخر بداخل الظرف االول واكتب علیة عنوانك واضحا ودقیقا ، فبعد االنتھاء من الفیزا سوف یستخدم 

 ھذا الظرف الرسال الفیزا الیك ، فكن دقیقا في كتابة عنوانك . 
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 سعر رسوم التاشیرة 
 
یختلف السعر من دولة إلى أخرى ، لذلك علیك بالذھاب إلى موقع السفارة البرازیلیة الخاصة بمدینتك ،  

حیث یمكنك معرفة سعر رسوم الفیزا لمدینتك ، وكذلك سوف تجد اسم البنوك التي یجب الدفع بھا ورقم 
الحساب الذي یجب ایداع المبلغ الخاص بالفیزا فیھ .باالضافة إلى عنوان السفارة الذي تستقبل علیھ طلبات 

 الفیزا ، وھو مختلف عن صندوق البرید فال تبعث اوراقك على صندوق برید السفارة انتبھ لذلك . 
 

  انترنت
  عند الذھاب إلى موقع السفارة البرازیلیة الخاص بمدینتك اضغط على 

Consular Service 
 بعد ذلك اضغط على 

Consular portal  
 بعد ذلك اضغط 

 Visas 
 

على ھذه الصفحة یمكنك العثور على اھم المعلومات التي تحتاجھا مثل عنوان السفارة في مدینتك رقم 
رقم ھاتف السفارة وكذلك االیمیل ، فاذا  -المبلغ المطلوب  -الحساب الذي یجب ایداع المبلغ للدفع للفیزا 

 اردت االستفسار عن شيء ما فیمكنك التواصل معھم مباشرة .
 تم توضیح الفیزا بشكل دقیق حتى یتسنى للجمیع االستفادة منھ . 

اذا لم تكن السفارة البرازیلیة موجودة في بلدك او البلد المقیم بھ ، فاالفضل الذھاب إلى المكاتب 
 السیاحیة الكبرى والسؤال عن اقرب بلد لبلدك لیتسن لك تقدیم طلب الفیزا . 

 



                            See Dunia - Rio de Janeiroریو دي جانیرو         -شوف الدنیا 

 

                         UAEاالمارات العربیة المتحدة  
               

http://abudhabi.itamaraty.gov.br/en-us/consular_services.xml 

        Saudi Arabia & Yemenالیمن    -المملكة العربیة السعودیة  
               

http://www.brazemb-ksa.org/consular.htm 

                                         Kuwaitالكویت
               

http://brazil.org.kw/dsPortal/English/contents/page/36/Tourist-

                                             Qatarقطر 
               

http://www.brazemb-ksa.org/consular.htm 

                                         Lebanonلبنان 
               

http://www.consulatgeneraldubresil.org/ 

                                            Omanعمان 
               

http://mascate.itamaraty.gov.br/en-us/visa.xml 

                                              Egyptمصر
               

http://cairo.itamaraty.gov.br/en-us/visas.xml 

                                               Libyaلیبیا
               

brasemb.tripoli@itamaraty.gov 
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                                       Jordanاالردن 
               

17, Al-Iskandarounah Street, Abdoun - 2nd floor 

                                    Algeriaالجزائر   
               

http://argel.itamaraty.gov.br/pt-br/  

                                          Iraqالعراق   
               

http://bagda.itamaraty.gov.br 

                                          Syriaسوریة 
               

http://www.brasembsyr.org/index.php 

 


