
 

  2015نوفمبر   16 القاهرة، في

  بـيـــــــــــــــــــــــــــــان صحفــــــــــــــــــــــــــــــــي

نوفمبر، قرر رئيس الجمهورية وضع إجراءات تفتيش منتظمة بنقاط دخول  13عقب هجمات باريس في 

 األراضي الفرنسية.

عمليات التفتيش هذه يتم تطبيقها بنقاط المرور األرضية والبحرية وبتلك المتعلقة بالسكك الحديدية 

 وبالمطارات. 

 تستمر المطارات والخطوط الجوية والسكك الحديدية بالعمل دون تغيير.

أشيرة تأشيرات شنجن ما تزال سارية في الوقت الذي يتم التعامل بصورة طبيعية مع طلبات الحصول على ت

 شنجن. 

وفروعه  TLS Contactفي مصر، طالبو التأشيرة مدعوون بتقديم طلباتهم، كما هو معمول به، لدى مركز 

 في القاهرة واإلسكندرية. 

وطلبات التأشيرة المتعلقة بالجوازات الرسمية )الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات 

 الخاصة( ما يزال يتم التعامل معها مباشرة بواسطة قنصلية فرنسا العامة في القاهرة. 

الحدود  تجدر اإلشارة إلى أنه يجب على كل حامل تأشيرة شنجن، كما هي القاعدة المعمول بها، عند عبور

 الفرنسية أن يقدم : 

         مستندات إثباتية حول ظروف إقامته في فرنسا )بالنسبة لغرض السياحة : حجز الفندق، التسجيل في

رحلة سياحية...، بالنسبة لإلقامة ألغراض مهنية : خطاب صاحب العمل، دعوة من هيئة 

ل" موقعة من الشخص الذي سيتكفل فرنسية...، بالنسبة لإلقامة ألغراض خاصة : "شهادة استقبا

 الستضافة( ؛

         أوراق إثباتية حول الوضع المالي خالل التواجد بفرنسا )أموال سائلة، شيكات سفر، بطاقات

 ائتمانية دولية سارية...( ؛

        .)...ضمانات للعودة في البلد األصلي )تذكرة طيران 

 

 لالتصال : 

 بالقاهرة :   TLS Contactمركز

 المركز مفتوح للجمهور من األحد إلى الخميس،

 ظهرا 12ص حتى  8.30تقديم الطلبات من 

 مساء، 4.30ظهرا حتى  1ظهرا، ثم من  12ص حتى  8.30استالم الجوازات من 

 عرب، المهندسين، الجيزة، القاهرةش جزيرة ال 8، برج انفنيتي، 4الدور 

 باإلسكندرية :   TLS Contactمركز

 المركز مفتوح للجمهور من األحد إلى الخميس،

 ظهرا 12ص حتى  8.30تقديم الطلبات من 

 مساء، 4.00ظهرا حتى  1ظهرا، ثم من  12ص حتى  8.30استالم الجوازات من 

 ش باتريس لومومبا، باب شرق، اإلسكندرية، مصر.  2، 3الدور 



 .com/eg2frtlscontacthttps://www. الموقع اإللكتروني :

من األحد حتى الخميس،   33313221 02 - 33313321 02على األرقام التالية :  TLS Contact يمكن االتصال بمراكز 

 مساء. 4.30ص حتى  8.30من 
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