
 

 
 

2017أكتوبر  5تعديل إجراءات أخد مواعد التأشيرة إلسبانيا إبتداءا من   

 

يسر القنصلية العامة إلسبانيا في الجزائر و ب.أل.أس إنترناشونال أن تعلنا عن تعديل عملية حجز 

.2017أكتوبر  5المواعد لطلب تأشيرة الدخول إلى إسبانيا اعتبارا من   

بالتعاون مع بنك القرض الشعبي الجزائري، أدخلت إجراءا جديدا شركة ب.أل.أس إنترناشونال و 

 لمساعدة المسافرين الحقيقيين و هذا بتسهيل تحديد موعد وتجنب االستخدام االحتيالي

قبل أخذ موعد عبر اإلنترنت على موقع التأشيرة ب.أل.أس إنترناشونال اسبانيا، يطلب من مقدم الطلب 

د.ج في أقرب وكالة بنكية للقرض الشعبي  2.040شونال و المقدرة بـ دفع رسوم خدمة ب.أل.أس إنترنا

2017أكتوبر 2من اعتبارا الجزائري. سيبدأ البنك في قبول الدفعات   

 

 خطوات لحجز موعد تقديم طلب الحصول على تأشيرة السبانيا

 

 سيتم إيداع هذا المبلغ على الحساب المصر لـ ب.ل.س إنترناشونال المرقم كالتالي:

  004 00174 4000029582 مفتاح 19

سيقوم البنك بتسليم المتقدم إيصال لكل دفعة. يحتوي هذا اإليصال على رقم تسلسلي. وسيعتبر هذا الرقم 

ب.أل.أس إنترناشونال لـ بمثابة رقم مرجعي لحجوزات التعيين على الموقع اإللكتروني 

https://algeria.blsspainvisa.com/arabic/index.php 

ساعة قبل بدء عملية الحجز عبر اإلنترنت  48إلى  24بمجرد الدفع ، يجب على المتقدم االنتظار 

 باستخدام تفاصيل إيصال البنك

 

 تعليمات هامة

  

( أيام من تاريخ اإلصدار. بعد هذه الفترة، فإن اإليصاالت لن تكون 08ايصال البنك صالح لمدة ثمانية ) 

 صالحة والدفع غير قابلة لالسترداد.

تدعو شركة ب.ل.س إنترناشونال متقدمي الطلبات إلى برمجة تاريخ سفرهم قبل البدء في حجز  

 المواعيد

األصلية )أي جواز السفر( إلى البنك. هذا األمر إلزامي، وإال لن  يجب على المترشح تقديم وثيقة السفر 

يتم قبول الدفع... يتم إيالء اهتمام خاص لمستودعي األسر. في هذه الحالة، يجب على رب األسرة )األب 

أو الوصي القانوني( تقديم إثبات القرابة أو الوصاية )سجل األسرة، قرار المحكمة ...( ثم قيام بدفع 

ب.ل.س إنترناشونال على انفراد لكل عضو عائلته. مسحقات  

ال توجد رسوم إضافية بخالف رسوم الخدمة التي تفرضها شركة ب.ل.س إنترناشونال الستخدام هذه 

الخدمة. أي شخص يقدم هذه الخدمة في مقابل أي دفعة إضافية يفعل ذلك بشكل غير قانوني ويخضع 

 إلجراءات قانونية.

نال ليست مسؤولة عن هذا القرار إذا بدأها مقدم الطلبإن شركة بلس إنترناشو  
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