إجراءات الحصول على تأشيرة لألجانب
في ضوء التدابير المتخذة لمعالجة ( COVID-19فيروس كورونا)  ،فإن جمهورية مالطا وقنصلياتها
اعتبارا من  18مارس  ، 2020حتى إشعار آخر .سيتم إصدار التأشيرات
ستعلق جميع خدمات التأشيرات
ً
فقط في الحاالت القصوى ألسباب إنسانية أو في حالة المصلحة الوطنية أو الحتياجات السلطات الصحية.
ساعات العمل:
القسم القنصلي بالسفارة الكائن في العنوان -7733 :شارع العباس الرشيدي – حي العليا -الرياض -يفتح
ابوابه للعمل من يوم األحد الى يوم الخميس من الساعة  8:00صباحا الى الساعة  13:00مساءا.
للمزيد من المعلومات عن طرق تقديم الطلبات للحصول على تأشيرة يرجى اإلتصال على األرقام التالية:
 00966114615315 - 00966114632345أو عن طريق إرسال إيميل إلى البريد اإللكتروني
التالي:
maltaembassy.riyadh@gov.mt
ستغلق السفارة ابوابها في العطالت الرسمية التالي ذكرها في الموقع أدناه:
تواريخ العطالت
يرجى مالحظة أن مواعيد العطالت الرسمية االسالمية قابلة للتغيير اعتمادا ً على التقويم القمري.
التأشيرات:
•

مراكز التأشيرات الموحدة ()VFS

يتم تقديم طلبات التأشيرات شخصيا ً بمركز التأشيرات الموحد في كالً من الرياض و جدة والخبر.
سيتم جمع البيانات البيومترية باستخدام عملية سريعة وحذرة وغير تدخلية تلتقط صورة للوجه باستخدام
كاميرا رقمية ومسح بصمات األصابع باستخدام ماسح ضوئي رقمي .يجب أن يكون وجهك مرئيًا بوضوح
اللتقاط صورة .قد ال يتوفر موعد لعدة أسابيع حسب ضغط العمل  ،لذا يرجى حجز الموعد قبل السفر بوقت
كافي.
 الرياض:العنوان  :طريق مكه – حي الهدا–  8380الرياض  - 12913جانب مدخل فندق ماريوت كورت يارد
الموقع على الخريطة:

https://www.google.com/maps/place/VFS+GlobalVisa+Application+Center/@24.6657536,46.6222387,254m/data=!3m1!1e3!4m
8!1m2!2m1!1svfs!3m4!1s0x0:0xf93201dc017d6f56!8m2!3d24.6664069!4d46.6
223153?hl=en-US
-

جدة:

العنوان :شارع سويد بن صخر – حي المحمدية  ، 1المملكة العربية السعودية
-

الخبر:

العنوان :طريق الملك فيصل – حي الرقة  ،المملكة العربية السعودية
الخط الخاص للمساعدة :الرياض – جدة – الخبر920001637 :
بريد إلكترونيinfo.maltasaudi@vfshelpline.com :
للمزيد من المعلومات وحجز المواعيد يرجي زيارة الموقع التالي:
/https://www.vfsglobal.com/malta/gcc/SaudiArabia
•

الوثائق المطلوبة:

يجب ملء طلبات التأشيرات كتابة بخط واضح وعلى نحو كامل مع جميع التفاصيل الموجودة في الطلب
دون أي نقص مع توقيع مقدم الطلب ،كذلك يجب إرفاق الوثائق التالية:
 -1جواز سفر صالحيته ال تقل عن  3أشهر.
 -2صورة شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر  ،ملونة  ،خلفية بيضاء  ،مع ظهور كامل للوجه
بوضوح تام.
 -3وثيقة تأمين طبي خاص بالسفر يغطي الحاالت الطارئة واإلقامة في المستشفيات و اإلعادة إلى الموطن
(بما في ذلك حالة الوفاة) .و يكون الحد األدنى لقيمة التغطية  30,000يورو  .هذا التأمين يجب أن
يشمل جميع دول منطقة الشنغن و يغطي كامل مدة السفرة.
 -4الوثائق الداعمة  :الغرض من الزيارة  ،تذكرة طيران للذهاب و العودة  ،مصادر المصروف خالل
السفر و اإلقامة  ،حجز الفندق أو ترتيبات االقامة.
 -5رسوم التأشيرة :أنظر الفقرة الخاصة برسوم التأشيرات في األسفل.
•

يمكن لمركز التأشيرات الموحد و /أو القسم القنصلي بسفارة جمهورية مالطا بالرياض أن يطلبا من
المتقدمين للحصول على التأشيرة أي وثائق إضافية يريانها ضرورية .لذلك ينصح المتقدمون باالتصال

بالقسم القنصلي بالسفارة او مركز التأشيرات الموحد مسبقا للحصول على مزيد من التفاصيل او بزيارة
المواقع االلكترونية التالية:
•

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة من خالل المواقع التالية :
https://www.vfsglobal.com/Malta/Gcc/SaudiArabia/how_to_apply.html

للحصول على مزيد من المعلومات حول ما اذا كنت تحتاج الى تقديم طلب للحصول على تأشيرة الشنغن
للسفر الى مالطا إضغط هنا
للحصول على المزيد من المعلومات حول األفراد الغير أوروبيين الذين ينتمون لعائلة من مواطني دول
االتحاد األوروبي إضغط هنا
لتحميل طلب تأشيرة الشنغن إضغط هنا .يجب أيضا تقديم وثائق إضافية لدعم نموذج الطلب و قد تم ذكرها
سابقاً.
مجرد الحصول على الفيزا ال يمنح حق الدخول التلقائي الى منطقة الشنغن  ،قد يطلب من حاملي التأشيرة
عند النقطة األمنية تقديم اثباتات تفي بشروط الدخول.
للمزيد من المعلومات عن الوثائق المطلوبة يمكن إيجادها في الموقع التالي:
/https://identitymalta.com/visa-application
معالجة الطلبات:
يجب تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن القصيرة المدة من الفئة ( )Cقبل تاريخ السفر بفترة ال تزيد
عن  6أشهر  ،وبالنسبة للبحارة في أداء واجباتهم بما ال يزيد عن  9أشهر قبل بدء الزيارة المقصودة ،
وكقاعدة عامة يجب أن تقدم طلبات التأشيرة قبل موعد السفر بفترة ال تقل عن  15يوم.
يتم البت في الطلبات في غضون  15-7يو ًما من تاريخ تقديم الطلب المقبول .يمكن تمديد هذه الفترة حتى
 30يو ًما تقويميًا وفي حاالت استثنائية تصل إلى  60يو ًما.
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 القائمة التالية :القائمة
في حال التأخر بتقديم الطلب للحصول على التأشيرة فإن سفارة جمهورية مالطا وكذلك مركز التأشيرات
الموحد ليسا مسؤلين عن خسارة نفقات السفر.

الجوازات و الرسوم
-

في حال التقديم لتأشيرة شنغن لسفرة واحدة يجب أن يكون جواز السفر صالحا ً لمدة  3أشهر على األقل
تحتسب إعتبارا ً من تاريخ مغادرة مالطا.

-

لطفا يجب مالحظة انه ال تقبل إال جوازات السفر الصادرة خالل السنوات العشر الماضية للتقديم
للحصول على الفيزا  ،و في حالة اذا كان جواز السفر قد أصدر قبل أكثر من  10سنوات و تم تمديد
صالحيته  ،ال يمكن استعماله للتقدم بطلب الفيزا  .و في هذه الحال على مقدم الطلب أن يحصل على
جواز سفر جديد من سفارة أو قنصلية بلده أو الجهة التي تمثلها.

رسوم التأشيرة
فيزا الشنغن  80 :يورو
فيزا الشنغن للفئة العمرية ( : )6-0مجانا
فيزا الشنغن للفئة العمرية ( 11 – 6تحت  12سنة)  40 :يورو
فيزا الشنغن ألفراد عائلة االشخاص األوروبيين أو السويسريين  :مجانا
فيزا الشنغن للدول التي عندها تسهيالت و اتفاقيات  35:يورو
فيزا مالطا (فئة د) لغرض الدراسة  70 :يورو
فيزا مالطا (فئة د) ألغراض أخرى 100 :يورو
يتم الدفع بواسطة عملة الريال السعودي  ،و نقدا فقط و ذلك حسب قيمة الصرف في يوم التقديم  .ال يمكن
قبول الدفعات عن طريق الشي كات  ،و مهما كانت نتيجة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض فان الرسوم ال
يمكن استرجاعها
الحق في االستثناف
تخضع طلبات التأشيرة لمراجعة دقيقة و قد يتم رفضها  .و يحق لمقدمي الطلبات الذين تم رفض طلباتهم
أو تم الغاء تأشيراتهم الطعن في هذه القرارات أمام مجلس طعون الهجرة خالل  15يوم من تاريخ االخطار
بهذا القرار.
يمكن العثور على المعلومات كامة في كتاب الرفض بمجرد تسليمها الى مقدم الطلب  .و في كتاب الرفض
يذكر السبب وراء الرفض .و يمكن للمتقدم توجيه طلبه بالطعن الى دائرة الطعون مباشرة على العنوان
التالي:
The Secretary
Immigration Appeals Board
109, Triq Zekka
Valetta VLT 1517
Malta
:أو عبر البريد االلكتروني على العنوان التالي
visa.appeals@gov.mt

