معلومات
لقد حصلتم على تأشيرة لدول منطقة الشنغن!

لحاملي التأشيرة

1

يرجى التحقق من صحة البيانات فور حصولكم على تأشيرة لإلقامة قصيرة المدى.
يرجى التحقق بشكل خاص من البيانات التالية:


يرجى التحقق من تطابق رقم جواز سفر كم مع رقم الجواز المطبوع في التأشيرة.



لقد قدمتم طلبا للحصول على تأشيرة لفترة واحدة أو عدة فترات .يرجى التحقق من تطابق مواعيد تذاكر سفركم مع تواريخ السفر إلى ومن
وجهتكم على ختم التأشيرة.



يرجى التحقق من تطابق عدد مرات الدخول المطلوبة (واحدة ،اثنتان أو عدة مرات) مع عدد مرات الدخول المذكورة على ختم التأشيرة.



يرجى التأكد من كتابة اسمكم بالشكل الصحيح.

إنكم تتفادون بهذه الطريقة مواجهة مصاعب أو وجود تكاليف إضافية خالل سفركم .يرجى أعالم القنصلية أو السفارة فورا بوجود أية أخطاء في البيانات
ليتم تصحيحها.

تفسير ختم التأشيرة
مدة اإلقامة  .....يوم/أيام :يحتوي على عدد األيام التي يسمح لكم باإلقامة فيها في منطقة الشنغن .يبدأ حساب األيام من يوم دخول منطقة الشنغن (ختم
الدخول) وحتى يوم الخروج (ختم الخروج) ،أي أن المدة تشمل اليومين .إذا ما كنتم تحملون تأشيرة ذات مدة سريان طويلة المدى (بين ستة أشهر وخمسة
أعوام) تحتوي الخانة أعاله على عدد األيام التي يسمح لكم باإلقامة فيها خالل مدة ستة أشهر في منطقة الشنغن.
عادة ما تكون المدة المحددة في "من" و"إلى" أطول من عدد األيام المذكورة في خانة "مدة اإلقامة" .يفترض من هذا االختالف أن يمنحكم مرونة في تنظيم
الدخول إلى والخروج من منطقة الشنغن .ولكن ال يجوز أن تتعدى أيام إقامتكم عدد االيام المحدد في خانة "مدة اإلقامة ............يوم /أيام" (وفي حالة
تأشيرة ذات مدة سريان طويلة المدى خالل ستة أشهر ،أنظر أعاله) .وبغض النظر عن عدد األيام التي أمضيتموها في منطقة الشنغن يجب عليكم مغادرتها
في التاريخ المذكور في خانة "حتى" بحد أقصى.

مراقبة الحدود
يمكنكم باستخدام تأشيرة لإلقامة قصيرة المدى التي حصلتم عليها السفر إلى المانيا وفي معظم األحوال أيضا إلى دول أخرى لمنطقة الشنغن .ولكن ال يحق
لكم بشكل تلقائي السفر إلى منطقة الشنغن .يحتمل أن تضطروا عند الحدود أو عند وجود تفتيش آخر إلى إعطاء بيانات معينة .ربما يكون عليكم على سبيل
المثال إعطاء بيانات حول كيفية تمويل إقامتكم ،والمدة التي تنوون إمضائها في المانيا وسبب زيارتكم اللمانيا وفي بعض األحيان تكون نتيجة هذه المراجعة
رفض سفر حامل التأشيرة إلى المانيا أو إلى منطقة الشنغن.
من هذا المنطلق ننصحكم بحمل نسخ من الوثائق التي قدمتموها عند طلب التأشيرة (مثل خطاب الدعوة أو وثائق السفر المؤكدة أو أي وثائق أخرى تحتوي
على الغرض من سفركم) .وبهذا يتم تسهيل إجراءات التفتيش على الحدود وال يضيع منكم الكثير من الوقت على الحدود.
مالحظة :يجب عليكم االلتزام بمدة اإلقامة المحددة في تأشيرتكم .أي استغالل أو تعدي لمدة اإلقامة يمكن أن يؤدي إلى طردكم وعدم حصولهم على تأشيرة
لفترة معينة من الزمن.
 1أسبانيا ،استونيا ،ألمانيا ،أيسلندا ،إيطاليا ،البرتغال ،بلجيكا ،بولندا ،جمهورية التشيك ،الدانمرك ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،السويد ،سويسرا ،فرنسا ،فنلندا ،التفيا ،لكسمبرغ،
ليتوانيا ،ليختنشتاين ،مالطا ،النرويج ،النمسا ،هنغاريا ،هولندا ،اليونان.

