
 

 األجانب  نصائح التأشيرة للمواطنين

 مركز التأشيرات:عبر  •

تونس  البحيرة    لومان ضفافشارع بحيرة      عمران بإقامة  الواقع  لتأشيراتا استقبال مركز في التأشيرة طلبات تقديم يجب

المعلومات 1053 من  ذلك،  لمزيد  في  االطالع  ،العمل ساعات بما   االلكتروني  الموقع على  يرجى 

:    https://visa.vfsglobal.com/tun/en/mlt/ أو بارسال بريد    751 145 70 216+  على الرقم   هاتفيا    االتصالأو

   info.maltatn@vfshelpline.com:على العنوانالكتروني 

يتم أخذ البصمة و الصورة لمقدم الطلب في القنصلية بعملية سهلة و سريعة و سرية و يتطلب ذلك أن يكون الوجه مرئي  

 رقمي.بوضوح حيث يتم التقاط صورة الوجه بواسطة كاميرا رقمية و كذلك لبصمة األصابع بواسطة ماسح ضوئي 

لحصول على تأشيرة الشنغن للسفر للحصول على مزيد من المعلومات حول ما اذا كنت تحتاج الى تقديم طلب ل   هنااضغط  

 الى مالطا .  

المعلومات حول األفراد الغير أوروبيين الذين هم أفراد من العائلة لمواطني االتحاد   هنااضغط   للحصول على المزيد من 

 األوروبي . 

 

 نموذج طلب التأشيرة 

الوثائق لتحميل    هنااضغط   اسفله على  اطلع  الطلب.  نموذج  لدعم  اضافية  وثائق  تقديم  أيضا  يجب   . الشنغن  تأشيرة  طلب 

 المطلوبة لدعم الطلب .  

 

التأشيرة تقديم ما يثبت شروط   الشنغن , على حاملي  الى منطقة  التلقائي  الدخول  الفيزا ال يمنح حق  مجرد الحصول على 

 الدخول عند عبور النقطة االمنية .

 :  الوثائق المطلوبة •

   االلكتروني    تتوفر   قائمة كاملة للوثائق المطلوبة لكل نوع من أنواع التأشيرات على الموقع

: https://visa.vfsglobal.com/tun/en/mlt/   

 

لهذا الغرض ، يوصى بأن     .   شيرة أي مستندات أخرى تراها ضروريةقد تطلب القنصلية من المتقدمين للحصول على التأ

 .للحصول على مزيد من التفاصيل   71 216+ 965 811 على الرقم  هاتفيا  االتصاليتصل مقدمو الطلبات بالقنصلية أو 

 :الشبكي الموقع زيارة يرجى المطلوبة ،الوثائق على المزيد من المعلومات حول   للحصول

  application/-https://identitymalta.com/visa 

 معالجة الطلبات :   •

أشهر   9و  من موعد الرحلة  في أقصى تقدير   أشهر  6قبل    )الفئة –(C   القصيرة اإلقامة شيرةتا على الحصول طلب يمكن 

   .يوماً في أقل تقدير على موعد الرحلة 15و في  بالنسبة للبحارة في إطار واجبهم المهني



حيان يمكن أن تطول الفترة الى في بعض األ. يوم من تاريخ تقديم الطلب  15و التعامل مع معظم الطلبات خالل  ويتم النظر  

 .في بعض الحاالت التي تتطلب التدقيقيوم  45

 ليست مسؤولة عن خسارة نفقات السفر .  القنصليةفي حال التأخر بتقديم الطلب للحصول على التأشيرة, فان 

 : الجوازات و الرسوم  •

طا أو أي دولة في منطقة الشنغن و ذلك في  مال بعد موعد مغادرة    أشهر  3يجب أن تكون صالحية جواز السفر على األقل  

 .  و يجب أن يحتوي على صفحتين فارغتين على االقل ذات الدخول لمرة واحدةحال التأشيرة 

على   للحصول  للتقديم  تستعمل  أن  يمكن  الماضية  العشر سنوات  التي صدرت خالل  السفر  أن جوازات  المالحظة  يرجى 

سنوات و تم تمديده , ال يمكن استعماله للتقدم بطلب التأشيرة. و في    10قبل أكثر من    التأشيرة . اذا كان جواز السفر قد أصدر

 أن يجدد جواز سفره من سفارة أو قنصلية دولته .   هذه الحال يطلب من المتقدم

 رسوم التأشيرة  

 €80 تأشيرة الشنغن 

 مجانا  (  إال يوم سنوات 6-0التأشيرة الشنغن للفئة العمرية )

 €40 (  إال يوم سنوات 12 -6سن الشنغن للفئة العمرية )تأشيرة 

 مجانا  الشنغن ألفراد عائلة االشخاص األوروبيين أو السويسريينتأشيرة 

 €35 الشنغن للدول التي تتمتع بتسهيالت و اتفاقيات  تأشيرة

 

مكن قبول الدفعات ال يو    سعر الصرف في تاريخ تقديم الطلب  حسب  يتم الدفع بواسطة عملة الدينار التونسي , و نقدا فقط.

  .عن طريق الشكات

 .سوم التأشيرة ال يمكن استرجاعهامهما كانت نتيجة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض فان ر

  الحق في االستثناف 

و يحق لمقدمي الطلبات الذين تم رفض طلباتهم أو تم الغاء تأشيراتهم  . رة لدراسة متأنية و قد يتم رفضهاتخضع طلبات التأشي

 يوم من تاريخ االعالم بهذا القرار .   15الطعن في هذه القرارات أمام مجلس الهجرة للطعون خالل 

سبب  في رسالة الرفض بمجرد تسليمها الى مقدم الطلب . و في رسالة الرفض يذكر ال  كامنةيمكن العثور على المعلومات  

 وراء الرفض . و يمكن للمتقدم توجيه طلبه بالطعن الى دائرة الطعون مباشرة على العنوان التالي : 

The Secretary 
 Immigration Appeals Board 
            9/10; 13/14 City Gate, 
 Valletta  
 MALTA 
 

 visa.appeals@gov.mt  االلكتروني على العنوان التالي :أو عبر البريد 

 

mailto:visa.appeals@gov.mt

