
:  مصر الً السفر وشروط المصرٌة التأشٌرة قواعد  

المصرٌة التأشٌرة قواعد: أوال  

 وتأشٌرات المفعول سارٌة سفر جوازت حوزتهم فً تكون ان مصر الى القادمٌن الزوار من ٌطلب: مصرٌٌن لغٌر

الخارج فً المصرٌة والقنصلٌة الدبلوماسٌة البعثات من علٌها الحصول ٌمكن التى الدخول  

.الرئٌسٌة الدخول موانئ من أي من دخول تأشٌرة على والزواراالحصول السٌاح لمعظم بالنسبة الممكن فمن ، ذلك ومع  

  مالحظات

 ٌمكن ، كاترٌن وسانت العقبة خلٌج ساحل لزٌارة طابا فى البري الحدودي المركز عبر مصر ٌدخلون الذٌن الزوار  -1

 المنطقة لزٌارة ٌوما عشر اربعة لمدة مجانٌه اقامة تصرٌح وٌمنحون التأشٌرات على الحصول من إعفائهم

 ، الجزائر ، افغانستان:  -:وهم الدخول تأشٌرات الوصول قبل حوزتهم فً تكون ان منهم ٌطلب التالٌة البلدان مواطنى  -2

 ، اسرائٌل ، اٌران ، العراق ، اندونٌسٌا ، الهند ، كرواتٌا ، جورجٌا ، الشٌشان ، والهرسك البوسنة ، أذربٌجان ، ارمٌنٌا

 ، وروسٌا ، الفلبٌن ، فلسطٌن ، باكستان ، المغرب ، مولدافٌا ، مالٌزٌا ، مقدونٌا ، ماكاو ، لبنان ، كرغٌزٌا ، كازاخستان

 ، اوكرانٌا ، اوزبكستان ، تركمانستان ، تونس ، تاٌلند ، طاجٌكستان ، النكا سري ، سلوفٌنٌا ، األسود والجبل وصربٌا

 .االفرٌقٌه البلدان وجمٌع

 البالد مغادرة كانت اذا الدخول تأشٌرة على الحصول ٌشترط ال مصر فً باالقامه تصرٌح على للحائزٌن بالنسبة -3

 .اشهر ستة غضون فً او اقامتهم ترخٌص صالحٌه ضمن الٌها والعودة

المصرٌة التأشٌرات من أنواع ثالثة هناك   

الدخول متعددة او مفردة أما وتمنح اشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة صالحا تكون ما عادة : ةالسٌاحٌ التأشٌرة  

 ٌحمل بأن ، الدراسة او للعمل سواء ، السٌاحة غٌر اخرى الغراض مصر إلى قادم أجنبً أي ٌلزم : الدخول تأشٌرة

مصر فً اإلقامة اجراءات الستكمال حاجة وهناك صالحة دخول تاشٌرة  

 :العبور تأشٌرة

 ( :المطارات) مصر الى الرئٌسٌة الدخول موانئ

 الدولً القاهرة -1

 االسكندرٌة -2

 مصر بصعٌد االقصر -3

 مصر بصعٌد اسوان -4

 االحمر بالبحر الغردقة -5

 سٌناء جنوب ، الشٌخ شرم -6

 :  البحرٌة الموانئ

 المتوسط البحر ، االسكندرٌة -1

 المتوسط البحر ، بورسعٌد -2

 المتوسط البحر ، دمٌاط -3

 السوٌس خلٌج ، السوٌس -4

 العقبة خلٌج ، نوٌبع -5

 االحمر البحر ، الغردقه -6

 االحمر البحر ، سفاجا -7

 االحمر البحر على الشٌخ شرم -8



 : العبورالبرٌة نقاط

 (لٌبٌا والى من) الغربٌة الشمالٌة الحدود ، السلوم  -1

 (واسرائٌل المحتلة واألراضً ، غزة قطاع والى من) الشرقٌة الشمالٌة الحدود ، رفح -2

 (اسرائٌل والى من) الشرقٌة الحدود ، طابا  -3

 التأشٌرات رسوم من إعفاءات

  : ٌلً ما على المصرٌة التأشٌرات رسوم التنطبق

 دبلوماسٌة سفر جوازات حاملى

 المؤتمرات الى المندوبٌن والدول المتخصصه والوكاالت الدولٌة المنظمات من مسؤولون

 العربٌة بالجامعة المسئولٌن

 المصرٌٌن المواطنٌن ازواج من األجانب

  والرٌاضٌة والتعلٌمٌه والثقافٌه الرسمٌة الوفود واعضاء والصحفٌٌن والعلماء البارزٌن الدٌن رجال من األجانب

 .مصرٌه مؤسسات فً ٌدرسون الذٌن الطالب من األجانب

 .مصر فً والقنصلٌة الدبلوماسٌة البعثات فً العاملٌن الدبلوماسٌٌن غٌر

 .مصر فً والقنصلً الدبلوماسً السلك اعضاء من واالطفال الكبار واالخوة اآلباء

 تأشٌرات على للحصول مخفضة رسوم المتحدة والوالٌات وروسٌا والنروٌج والمانٌا وفنلندا والدانمرك قبرص رعاٌا ٌدفع

 .الدخول

 :بمصر السٌاحٌة التاشٌرة طلب

 .الشخصٌه لإلمور الزٌارة بغرض ولألسرة للسٌاحة مؤقتا مصر ٌدخلون الذٌن لالجانب تصدر

 ا.ٌوم 33 اقصاها لمدة للبقاء ، اشهر ثالثة غضون فً فردٌة للدخول تأشٌرة اصدار او السٌاحٌه مصر

:بمصر السٌاحٌة التأشٌرة اصدر شروط   

:المفعول ساري سفر جواز   

وللطوابع تأشٌرة ألي كافٌة فارغه صفحات وبه صحٌحا ٌكون ان ٌجب بك الخاص المعتمد السفر جواز  

 او سفر جواز تجدٌد علٌك ٌجب ، وأال دخول تأشٌرة تارٌخ من اشهر ستة على تزٌد ان ٌجب السفر جواز صالحٌة انتهاء

.جدٌد سفر جواز على الحصول  

:الكامل التأشٌرة طلب   

الطلب استماره من( نسخ) واحدة نسخة وتوقع ، بالكامل المطبوعة تنزٌل  

:الفتوجرافٌة الصور   

السفر للجواز 2*2 صورة تقدٌم علٌك ٌجب  

:بمصر التجارٌة التاشٌره طلب  



. الثقافً والتبادل والتكنولوجٌه العلمٌه والمحاضرات ، والبحث ، عمل زٌارة فً مصر الى ٌدعون الذٌن لالجانب تصدر

.ٌوما 33 حتى لالقامة ، اشهر ثالثة غضون فً واحدة دخول تأشٌرة تصدر فهً  

: بمصر التجارٌة التأشٌرة على الحصول شروط  

:المفعول ساري سفر جواز   

 انتهاء موعد. للطوابع و تأشٌرة الي كافٌة فارغه صفحات وبه صحٌحة تكون ان ٌجب بك الخاص السفر جواز توقٌع

 ٌجب ، الشروط ٌستوفً ال الجواز كان اذا و. دخول تأشٌرة تارٌخ من اشهر ستة على تزٌد ان ٌجب الجواز صالحٌة

.جدٌد سفر علىجواز الحصول او سفر جواز تجدٌد علٌك  

الكامل الطلب :   

.الطلب استماره من( صور) واحدة نسخة على والتوقٌع ، بالكامل المطبوعة تنزٌل  

الفتوجرافٌة الصور  

2 صورة تقدٌم علٌك ٌجب  "x 2" السفر جواز من   

: التجاري الخطاب  

 التأشٌرات قسم" الى والموجهة الشركة اسم تروٌسته على مكتوب ٌكون ان ٌشترط مالٌة مسؤولٌة هو التجاري الخطاب

 الدعم ضمان. انجازها ٌنبغً التً االعمال وطبٌعه ، السفر من الغرض تتضمن ان ٌجب الرسالة". مصر سفاره فً

الشركة فً موظف او مدٌر أي من توقع ان وٌجب المالً  

 

المصرٌة السفاره من منقولة المعلومات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  : العربٌة مصر جمهورٌة إلى دخول تأشٌرة على للحصول المطلوبة الوثائق

 منه وصورة األقل على أشهر ستة لمدة صالح السفر جواز 

 منها وصورة اإلقامة أصل

 (الخلٌج لدول بالنسبة) منها وصورة  والعودة الخروج تأشٌرة أصل 

 حدٌثة شخصٌة صورة

 التأشٌرة طلب استمارة استٌفاء

 الجنسٌات لبعض بالنسبة المعنٌة المصرٌة الجهات رأى استطالع طلب استٌفاء 

 : الدخول تأشٌرات

 .بالخارج المصرٌة القنصلٌات خالل من العربٌة مصر لجمهورٌة دخول تأشٌرة األجانب ٌمنح

 سفرة من ألكثر صالحٌتها جعل على فٌها ٌنص لم ما واحدة لسفرة العربٌة مصر جمهورٌة لدخول صالحة التأشٌرات هذه

 .منحها تارٌخ من األكثر على أشهر ستة خالل

  : متطلبات

 المطلوبة الوثائق استٌفاء

 المقررة الرسوم تسدٌد

  المطلوبة التأشٌرة منح قبل مسبقة موافقات على الحصول الجنسٌات لبعض ٌستلزم

 التأشٌرة منح إجراء ٌتم الموافقة ورود فور وأنه ٌوما عشر خمسة المسبقة الموافقات على للحصول اإلجراءات تستغرق
 .بالتأشٌرة المرتبطة التطورات آخر على للوقوف بالقنصلٌة االتصال التأشٌرة صاحب على ٌجب لذا

  : المطلوبة الوثائق

 :التالٌة بالمستندات المصرٌة القنصلٌة موافاة ٌرجى الجنسٌات لكافة التأشٌرة على للحصول

 األقل على أشهر ستة لمدة صالح سفر جواز

 بٌضاء بخلفٌة شخصٌة فوتوغرافٌة صورة 2 عدد

 التأشٌرة على الحصول طلب استمارة استٌفاء

 األجنبً بالبلد اإلقامة بطاقة من صورة

  : تعلٌمات

 منافذ فى وكذلك الخارج، فى والقنصلٌة الدبلوماسٌة بعثاتنا بعض فى المؤمنة االلكترونٌة التأشٌرة بنظام العمل بدأ

 .البعثات باقى فى البرنامج تعمٌم وجارى 1/8/2337 من  اعتبارا   المختلفة الوصول

 : االضطرارٌة الدخول تأشٌرات رسوم

 أمرٌكى دوالر 25: واحدة لسفرة تأشٌرة

 أمرٌكى دوالر 35: سفرات لعدة تأشٌرة

 المعلومات منقولة من موقع  وزارة الخارجٌة المصرٌة 

 


