
 

 

ة عن معلومات  لألجانب  التأشير

 

 : العمل أوقات

 

  من  ]Thursday to Sunday[ من المتحدة مالطا [ ]Malta of Embassy[  تفتح

]16.30 -   8.30am[ 

ة لطلبات مسبق  موعد  أخذ  توجبسي  ات،  طلبات تقديم عن المعلومات من مزيد لل . التأشير  التأشير

  االتصال الرجاء
 
   [] الرقم عل  هاتفيا

   بريد  إرسال أو 
ون   إىل إلكير

consular.doha@gov.mt 

ايد  العدد  بسبب أسابيع لعدة المواعيد  تتوفر  ال  قد   بتقديم الراغبير   عل  يتوجب . للطلبات المير 

ة طلب     بوقت للسفر  المحدد   اري    خالت قبل القنصلية مع  موعد  حجز  تأشير
  . كاف 

 

   القنصلية
 
 : أبوظب    ف

 

ة عل   للحصول المتقدمير   عل  يتوجب ا  طلباتهم تقديم التأشير ة شخصي     مباشر
 ف 

]Malta of Embassy[  
]Street Building 14, Tower,floor Aamal,11  ف 

Doha ],841,Zone63 

 

ونية البصمة أخذ  سيتم  . آمنة و   شيعة إجراءات عي   اإللكير

 

ة عل  للحصول طلب لتقديم بحاجة  كنت  إذا  ما  لمعرفة  .      هنا إضغط شنغن تأشير

 يحمل شخص عائلة أفراد  من فرد  لكنك  و  األورون    لإلتحاد  تابع سفر  جواز  حامل   من تكن لم إذا 

 .هنا  إضغط  أورون    لإلتحاد  تابع سفر  جواز 

 

https://identitymalta.com/unit/central-visa-unit/#Who-Requires-A-Visa
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_en.htm


 

 

ة طلب نموذج لتحميل  .هنا إضغط شنغن تأشير

 

 

  
 
   ف
 
   غلوبال إس. إف. ف

 
 : دب    و  أبوظب    ف

ة طلبات تسليم يمكن    التأشير
   ف 

    غلوبال إس. إف. ف 
 إضغط المعلومات من للمزيد  . دن    و  أبوظب    ف 

 .هنا

 

  : المطلوبة  الوثائق

 .هنا ضغطإ المطلوبة الوثائق  لالئحة

 

 هنا.  إضغط الوثائق  عن المعلومات من لمزيد 

 

 : الطلبات معالجة

  ١٥ هو  األدن   الحد  و  السفر  موعد  من أشهر  ٦ هو  الطلبات لتقديم األقىص الحد 
 
  موعد  من يوما

  . السفر 

 

  ١٥  خالل الطلبات بشأن القرار  اتخاذ  يتم
 
   . الطلب تقديم  تاري    خ من يوما

    
  ٤٥ الطلبات بشأن ر القرا اتخاذ  عملية تتخذ  قد  الحاالت بعض ف 

 
   . يوما

  . المتأخرة للطلبات السفر  نفقات تعويض عن  مسؤولة غير  القنصلية

 

 : الرسوم و  الجوازات

   . مالطا  من العودة تاري    خ من أشهر  ٣ عن تقل ال  لمدة المفعول ساري السفر  جواز  يكون أن يجب

  . األقل عل فارغتير   صفحتير   عل السفر  جواز  يحتوي أن يجب

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/Schengen-Visa-Applications.aspx
https://www.vfsglobal.com/malta/gcc/uae
https://www.vfsglobal.com/malta/gcc/uae
https://www.vfsglobal.com/malta/gcc/uae/Tourist.html
https://identitymalta.com/visa-application/


 

 

   الجوازات رفض سيتم
  هذه  حامل   عل  و  الطلب،  تقديم من سنوات ١٠ قبل إصدارها  تم البر

   لتجديدها  السع   الجوازات
  . سفاراتهم  ف 

 

ات رسوم    : التأشر

 

ة  يورو  ٨٠ = شنغن تأشير

ة    يورو  صفر  = دون فما  سنوات   ٦ لألطفال شنغن تأشير

ة  يورو  ٤٠ =    سنة ١٢ إىل سنوات ٦ من  لألطفال شنغن تأشير

ة   االقتصادية المنطقة دول أو  األرون    اإلتحاد  لدول التابعير   المواطنير   عائالت ألفراد  شنغن تأشير

 يورو  صفر   = سويرسا  أو  األوروبية

ة ة  عل  الحصول  تسهيل اتفاقية لدول التابعير   للمواطنير   شنغن تأشير    يورو  ٣٥ = التأشير

  

  الرسوم تدفع
 
 . الشيكات قبول يتم ال  و  فقط،  ]Riyal Qatari[ و  نقدا

دة غير  الرسوم    . الطلب بشأ  المتخذ  القرار  عن  النظر  بغض مسير

كات عي   إرسالها  يتم أو  الطلبات تقديم مركز  من الجوازات استالم يتم   . التوصيل شر

   . القنصلية من وجها خر  بعد  الجوازات فقدان أو  تأخر  مسؤولية القنصلية تتحمل ال 

 

 االستئناف حق •

ات طلبات تخضع   الطلبات  لمقدم   يحق  . الرفض ه   النتيجة تكون وربما  دقيقة لمراجعة التأشير

ات أصحاب أو  المرفوضير   اض التقدم المسحوبة أو  الملغية التأشير   لمكتب القرارات هذه  عل  باعير

  15 خالل الهجرة استئنافات
 
 الرفض رسالة تحوي . بالقرار  طلبال مقدم تبليغ تاري    خ من يوما

  عل  الرسالة هذه تحوي وكذلك بذلك،  المتعلقة التفاصيل كامل  عل  الطلب لمقدم المسلمة

   . الرفض أسباب

 

 : الهجرة استئنافات مكتب لمخاطبة  المعتمد  العنوان



 

 

Secretary The 

 

Board Appeals Immigration 

Zekka Triq 109, 

1517 VLT Valletta 

MALTA 

 

يد  طريق  عن أو     الي 
ون   : عل  اإللكير

visa.appeals@gov.mt 

mailto:visa.appeals@gov.mt

