معلومات خاصة عن كيفية الحصول على التأشيرة لالجانب
ساعات العمل
ساعات عمل القنصلية من االحد للخميس من الساعة  8:30صباحا حتي الساغة  12:30ظهرا الستقبال استمارات طلب
التأشيرة و االستفسارات العامة.

للمزيد من المعلومات بخصوص تقديم استمارة طلب التأشيرة يرجي مراجعة التالى:

نظرا ً لتزايد عدد االستمارات الموسمية  ،قد ال يتوفر موعد لعدة اسابيع .يجب علي المتقدمين للتأشيرة حجز موعد في
القنصلية قبل موعد السفر بمدة كافية.

التأشيرات

في القنصلية  -أبراج النيل  ،البرج الشمالي  ،الدور التاسع  ،رملة بوالق  ،القاهرة  ،مصر

-

يمكن للمتقدمين للحصول على التأشيرة تقديم طلباتهم شخصيًا مباشرة في القنصلية في أبراج النيل  ،البرج الشمالي  ،الطابق
التاسع  ،رملة بوالق  ،القاهرة  ،مصر  ،عن طريق المواعيد فقط .سيتم جمع البيانات البيومترية خالل الموعد باستخدام عملية
سريعة وحذرة وغير تدخلية تلتقط صورة للوجه باستخدام كاميرا رقمية ومسح بصمات األصابع باستخدام ماسح ضوئي
رقمي .يجب أن يكون وجهك مرئيًا حتى يتم التقاط صورة

مزيد من المعلومات حول ما إذا كنت بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن للسفر إلى مالطا

لللحصول على معلومات لغير مواطني االتحاد األوروبي الذين هم أفراد األسرة لمواطني
االتحاد األوروبي

طلب تأشيرة شينغن
لتحميل طلب تأشيرة شنغن .يجب تقديم وثائق إضافية لدعم نموذج الطلب .راجع القسم أدناه لمزيد من المعلومات

مركز VFSالستقبال طلبات التأشيرة
يمكن تقديم استمارة طلب التأشيرة فى مكتب  VFSالمتواجد فى ش ابو الفدا  ،عمارة ابو الفدا
(بجوار فندق ام كلثوم ).
للمقمين باالسكندرية يمكن تقديم استمارة طلب لمكتب  VFSالمتواجد فى  ،مكتب  ،1الدور االول  696 ،شارع الحرية
لوران  ،متفرع من شارع شعراوى ،امام امريكان فرنتشير و لحجز موعد  ،برجاء زيارة الموقع االكترونى :
https://www.vfsglobal.com/Malta/E0gypt/index.html
القنصلية
يمكن للمتقدمين للتأشيرة تقديم استمارة الطلب شخصيا في القنصلية في حالة حجز موعد اوال
في ابراج نايل سيتى ,البرج الشمالى ,الدور التاسع ,رملة بوالق ,القاهرة  .برجاء االتصال
علي
02- 24629960/61
او
ارسال بريد الكتروني على العنوان التالى
 visa.cairo@gov.mtلحجز موعد او لالستعالم عن مزيد من المعلومات عن
التأشيرة.سيتم جمع البيانات البيومترية خالل الموعد في القنصلية من خالل عملية سرية و
سريعة عن طريق التقاط صورة للوجه من خالل كاميرا رقمية و يمسح بصمة لالصبع من
خالل ماسح ضوئي و يجب ان يكون الوجه واضحا ً عند التقاط الصورة.

الوثائق المطلوبة
يجب تعبئة جميع بيانات استمارة التأشيرة  ،و يجب ان تكون جميع محتوايات االستمارة واضحة
و مقروئة.
 جواز سفر ساري ،ال تقل صالحيته عن ثالثة اشهر صورة فوتوغرافية شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر بخلفية بيضاءرسوم التأشيرة (برجاء االشارة الى الجزء الخاص بمصاريف التأشيرة فيما يلى) رسوم الخدمة المقدمة فى حالة التقديم من خالل مكتب VFS بوليصة تأمين صحية صالحة في منطقة الشنغن طوال فترة االقامة ال تقلتغطيتها عن ثالثون الف يورو.

 وثائق مكملة :الغرض من الزيارة ،حجز طيران مبدئي ،سبل العيش طوال فترةاالقامة و حجز فندق مبدئي طوال فترة االقامة.
من حق القنصلية ان تطلب من المتقدمين ان يقدموا وثائق مكمله اخرى تراها
القنصلية مهمة لذلك يفضل تواجد المتقدمون فى القنصلية او
 VFSقبل التقديم للحصول على المزيد من التفاصيل
مزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة موجودة علي المواقع االلكترونية
التالية:
https://www.vfsglobal.com/Malta/Egypt/Arabic/Long-stayVisa.html
أو
https://www.vfsglobal.com/Malta/Egypt/Arabic/Short-stayVisa.html

عملية التقديم
يجب تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن القصيرة اإلقامة لمدة ال تزيد عن 6
أشهر  ،وبالنسبة للبحارة في أداء واجباتهم بما ال يزيد عن  9أشهر,
قبل الزيارة  ،وكقاعدة عامة  ،يجب ان يكون الموعد أقصاه  15يو ًما قبل
تاريخ السفر المقصود.
يتم البت في الطلبات في غضون  15يو ًما من تاريخ تقديم الطلب المقبول .يمكن
تمديد هذه الفترة حتى  45يو ًما كحد أقصى في الحاالت الفردية  ،ال سيما عند
الحاجة إلى مزيد من التدقيق في التطبيق .
تتطلب بعض دول شنغن أن يتم التشاور معها بشأن طلبات التأشيرة المقدمة إلى
دول شنغن األخرى من قبل مواطني دول معينة .قد تستغرق عملية التشاور ما
يصل إلى  7أيام تقويمية .هذه المشاورات مطلوبة حاليًا لمواطني البلدان المدرجة
في ما يلي :
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/documents/policies/borders-and-visas/visapolicy/docs/prior_consultation_en.pdf

لن تتحمل القنصلية مسئولية خسارة نفقات السفر بسبب التأخر في تقديم
استمارة طلب التأشيرة

جواز السفر و الرسوم المطلوبة

تاري خ من االقل علً اشه ًر ثالثة لمدة صالحاً السفر جواز يكون ان يجب
ف مالطا من المغادرة
تاشية حالة ً
.واحدة مرة دخو ً
ل شنغن ر
يرجى مالحظة أنه يمكن فقط اعتماد جوازات السفر التي تم إصدارها خالل
السنوات العشر الماضية بتأشيرة  ,لن تُقبل وثائق السفر (جوازات السفر) الصادرة
قبل أكثر من  10سنوات قبل طلب التأشيرة  ،ولن تُقبل الطلبات المستندة إلى
وثائق السفر (جوازات السفر) هذه .

رسوم التأشيرة
80 €
0 €
40 €
0 €
0€
35 €

تأشيرة الشنغن
تأشيرة الشنغن لالطفال تحت سن ستة سنوات
تأشيرة الشنغن لالطفال من سن السادسة حتي الثانية عشر
تأشيرة الشنغن الفراد عائلة مواطنى االتحاد االوربي و حاملي الجنسية السوسرية
تأشيرة شنغن (أفراد األسرة من االتحاد األوروبي  ،المنطقة االقتصادية األوروبية والمواطنين
السويسريين)
تأشيرة الشنغن لمواطني الدول المشتركة باتفاقيات تيسير التأشيرة

يتم الدفع بالجنيه المصري  ،نقدا فقط  ،وفقا لسعر الصرف في تاريخ تقديم
استمارة الطلب  .الشيكات المصرفية ال تقبل  ،رسوم التأشيرة ال ترد ايا كانت
نتيجة الرد علي الطلب.

حق االستئناف
استمارات التقديم للتأشيرة يتم النظر فيها بدقة و تمعن و قد يتم رفضها  .من حق
المتقدمين المرفوضين ان يقدموا طلب استئناف الي مجلس االستئناف في خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ االخطار بالرفض.
جميع المعلومات متواجده في رسالة الرفض التى يستلمها مقدم الطلب كما ان تلك
الرسائل تشمل سبب الرفض.برجاء استخدام العنوان التالي لمراسلة مجلس
االستئناف:

The Secretary
Immigration Appeals Board
109, Triq Zekka

Valletta VLT 1517
MALTA

: او عن طريق ارسال بريد الكتروني الي
Visa.appeals@gov.mt.

