
 إشعار الرفض

 xxxxxعزيزي السيد 

 .قامت البعثة الدبلوماسية بالقاهرة بفحص طلب التأشيرة الخاص بك

 .تم رفض طلب التأشيرة

 : يستند هذا القرار إلى األسباب التالية

  

 .غير صحيحةأو مزورة أو  خاطئةتم تقديم وثيقة سفر  . 1

 .لم يتم توضيح الغرض من اإلقامة المزمعة وشروطها . 2

تغطية تكاليف المعيشة طوال مدة إقامتك المخطط لها أو لعودتك إلى  دليالً على أن لديك أمواالً كافية للقيام ب لم تقدم . 3
 .بلدك األصلي أو مكان إقامتك أو لالنتقال إلى بلد ثالث يُضمن قبولك فيه

لى بلدك األصلي أو مكان يجب أن تكون قادًرا على تغطية تكاليف المعيشة طوال مدة إقامتك المخطط لها أو لعودتك إ . 4
 .إقامتك أو لالنتقال إلى بلد ثالث يُضمن قبولك فيه

أراضي الدول األعضاء على أساس تأشيرة موحدة أو في  يوًما الحالية 180يوًما في فترة الـ  90لقد أمضيت بالفعل  . 5
 .تأشيرة ذات صالحية إقليمية محدودة

 من قبل (SIS) صدر لك تنبيه برفض الدخول في نظام معلومات شنغن . 6

  تعتبر دولة عضو واحدة أو أكثر أنك تشكل خطًرا على الجمهور . 7
) من الالئحة (االتحاد 21( 2تعتبر دولة عضو واحدة أو أكثر أنك تشكل خطًرا على الصحة العامة وفقًا للمادة  . 8

  )(قانون حدود شنغن 2016/399األوروبي) 
  .الدولية تعتبر دولة عضو أو أكثر أنك تشكل تهديًدا لعالقاتها . 9

  .المعلومات المقدمة حول الغرض وشروط البقاء لم تكن ذات مصداقية . 10
  ----------ب  هناك شكوك معقولة فيما يتعلق بمصداقية البيانات المتعلقة . 11
  .هناك شكوك مبررة في مصداقية أو صحة الوثائق المقدمة أو صحتها . 12
  .انتهاء صالحية التأشيرة هناك شكوك معقولة بشأن نيتك مغادرة أراضي الدول األعضاء قبل . 13
ال توجد أدلة كافية على عدم قدرتك على التقدم للحصول على تأشيرة مقدًما ، وهو ما كان يبرر التقدم بطلب للحصول  . 14

  .على تأشيرة على الحدود
  .لم يتم توضيح الغرض من عبور المطار المخطط له وشروطه . 15
 و صحيح طبقا لقانون االتحاد االوروبي لحوصا معقول تأمين صحي للسفرأنت لم تثبت أنك في حوزتك  . 16

  

  :مالحظات

  .". ال يتضمن التطبيق أي مستندات تبرر تقديم طلب لرحلة ضرورية طبيًا إلى ألمانياالفيزا بغرض العالجيرجى قراءة نشرة "ا

  .الغرض المعلن من الرحلة غير مفهوم على أساس المستندات المقدمة / معلوماتك الشفهية  (   )

  .صالحية التأشيرة المطلوبة ال تتوافق مع أي مستحقات عطلة وموقف دخلك(   )  

  .لقد قدمت معلومات متناقضة حول الغرض من إقامتك(    ) 

  .هناك اشتباه في رغبتك في الحصول على عمل أثناء زيارتك (عمل غير قانوني)(    ) 

  على سبيل المثال  ت التأشيرة التي تستغرق وقتًا طويالً للم شمل األسرةهناك شك في أنك تريد استخدام إقامتك لتجنب إجراءا(    ) 

  لم تقدم دليالً موثوقًا به على العالقة األسرية بالدعوة.(    ) 

  

  

  



  :االستئناف القانوني

  .يمكنك الطعن في قرار رفض التأشيرة

، والذي بموجبه يمكن اتخاذ  (VwGO) اإلداريةقانون المحكمة  :يتم تنظيم تقديم االستئناف ضد قرارات رفض التأشيرة في
  .اإلجراءات القانونية

برلين ، ألمانيا ؛ فاكس:  Kirchstr. 7  ،10557المحكمة اإلدارية في برلين ،  :السلطة المختصة التي يمكن تقديم االستئناف إليها
+49 )0 (30 9014-8790  

  www.berlin.de/vg :اإلنترنت :تتوفر معلومات عن اإلجراء من

  اإلخطار تاريخ شهر من  يجب تقديم االستئناف خالل:

-----------------------------------------------------  

او  اإلخطار (االحتجاجتاريخ لديك أيًضا خيار فحص هذا اإلخطار من قبل البعثة الدبلوماسية في القاهرة في غضون شهر واحد من 
  ). االلتماس 

ولن تتم  او االلتماس  ضد هذا القرار خالل الفترة المذكورة أعاله ، ولكن سيتم إنهاء عملية االحتجاج ضيه رفع قال يزال بإمكانك 
ذلك مع طلب التأشيرة. إذا تم  يكن قد تمإذا لم  ر احتجاجك وإرفاق الدليل المناسب. يرجى تبريقضيهمراجعة القرار إال في عملية ال

فحصه من قبل البعثة الدبلوماسية ، فسيتم إصدار إخطار آخر (إشعار االحتجاج) ، والذي  رفض طلب التأشيرة مرة أخرى بعد أن تم
  .يمكن تقديم شكوى ضده إلى محكمة برلين اإلدارية

  ------------القاهرة في 

   

 ------------------------التوقيع


