
 
 

 شنغن؟ما ھي أسباب رفض طلب الحصول على تأشیرة 

أسباب تؤدي إلى رفض طلب تأشیرة أو فیزا شنغن، كیف تتفادى ھذه األخطاء وُتحضر طلبك بشكل جید  عشرة 
 ."وصحیح، على رأي المثل "درھم وقایة خیر من قنطار عالج

یتعرض الكثیر من المسافرین والسائحین إلى رفض طلباتھم للحصول على تأشیرة شنغن التي تمّكنھم من زیارة 
، الدنمارك، جمھورّیة التشیك بلجیكا، ،النمسا :الشنغن، ھذه الدول ھي اتفاقیةدولة أوروبیة عضو في  26

مالطا  ، التفیا، لیتوانیا، لوكسمبورغ،إیطالیا ،ھنغاریا الیونان، ،ألمانیا ،فرنسا أستونیا، فنلندا،
 .سویسرا، السوید، آیسلندا، النرویج، لیختنشتاین وإسبانیا ،سلوفینیا ، سلوفاكیا،البرتغال ،بولندا ،ھولندا

نوع أسباب رفض تأشیرة شنغن بحسب كل تجربة وحالة، وبعد مراجعة العدید من المصادر والتجارب وتت
أسباب لرفض طلب تأشیرة الشنغن، وبما أّن تأشیرة شنغن تتفّرع  10الشخصیة والعامة جمعنا لكم أشھر وأھم 

یاحة، نظرا ألنھا أكثر إلى أكثر من نوع، اقتصرنا الحدیث ھنا على تأشیرة شنغن قصیرة األمد وبغرض الس
أنواع الفیزا طلبا من المسافرین وعرضة للرفض والتدقیق من السفارات األوروبیة، تعّرف على أھم األسباب 

 .التي یمكن أن تعّرض طلبك للحصول على تأشیرة شنغن للرفض، وحاول تجّنب ھذه األخطاء قبل تقدیم الطلب

 "!عاطل عن العمل، عاطل عن السفر. عدم تقدیم إثبات كاٍف للموارد المالیة .1

 المال العب كبیر وأساسي في الحصول على التأشیرة

أھم وأكثر سبب شائع لرفض طلب تأشیرة شنغن ھو عدم تقدیم المسافر إلثبات قوّي وكاٍف من الناحیة المادیة أو 
فقھ أثناء الرحلة، ویعتقد المالیة، بحیث یكون بمثابة دلیل للسفارة على قدرتھ على اإلنفاق على نفسھ ومن یرا

البعض بأنھ یجب على المرء أن یملك "مالیین الدوالرات" كي ینعم "بنظرة" رفق وعطف من السفارة، وھذا 
شھور على األقل، بحیث یكون ھناك  3األمر غیر صحیح، إذ یكفي أن ُیظھر المسافر كشف حساب البنك لمدة 

وتخضع قیمة المبلغ المطلوب للتغییر بحسب الدولة،  .شھریة مورد مالي دائم وغیر منقطع مثل راتب أو أرباح
 45تضع مبالغ تتراوح بین  فرنساو ألمانیا ال تحدد مبلغاً معینا قبل السفر، في حین دول أخرى مثل النمسا فمثال
مدفوع التكالیف،  فندق یورو عن كل یوم یرغب المسافر بقضائھ في دولة الشنغن إلى جانب اإلقامة في 65إلى 

  .حسب تكلفة المعیشة في كل منھاویزداد ھذا المبلغ أو یقل بحسب كل دولة وب

 عدم تقدیم وثیقة تأمین صحي صالحة وكافیة .2

ورقة  یتوجب على المتقدم للحصول على تأشیرة شنغن تقدیم مجموعة من األوراق والوثائق من بینھا وثیقة أو
 30تأمین صحي تغطي فترة السفر حتى العودة إلى أرض الوطن، ویجب أن تكون قیمة ھذه الوثیقة تغطي مبلغ 

ألف یورو، في حین على المسافر أن یحصل علیھا من مكاتب التأمین الصحي المعتمدة والمعترف فیھا من قبل 
تأشیرة شنغن ھو تقدیم وثیقة تأمین غیر السفارة المعنیة، ومن األخطاء الشائعة التي تؤدي إلى رفض طلب 

ذه الوثائق تتمتع معترف بھا أو منتھیة الصالحیة أو غیر كافیة، لذا یجب التأكد من أّن الوكالة التي تمنح مثل ھ
 ةبإعتراف السفار

 عدم تقدیم إثبات لحجز فندق أو تذكرة طیران .3

في الدولة الُمراد  حجز فندق "تطلب السفارة من المتقدمین للحصول على تأشیرة شنغن إظھار إثبات أو "وصل
السفر إلیھا، وكذلك تذكرة طیران تبّین موعد السفر والرجوع من الرحلة، ویتم رفض الكثیر من طلبات تأشیرة 
شنغن بسبب الحجوزات "الوھمیة" للفنادق أو التذاكر، ویشعر المسافرون بالقلق من ھذه النقطة، إذ یخشى 

الفنادق والطیران ومن ثم یتم رفض طلباتھم! في ھذه  البعض أن ینفقوا و"یخسروا" أموالھم على حجوزات



 
 
الحالة ھناك العدید من مواقع حجوزات الطیران والفنادق التي تسمح باإللغاء المجاني للحجوزات، أو تحصل 
على "عمولة" بسیطة مقابل حجز اإلقامة أو التذكرة دون تأكیدھا، ویجب على المسافر التواصل مع شركة 

 .واإلستفسار عن ھذا األمر قبل الحجز ودفع المال قحجز الفند الطیران أو موقع

 تقدیم وثائق وأوراق مزّورة أو منتھیة الصالحیة  .4

من البدیھي أن یتم رفض طلبات الحصول على تأشیرة شنغن في حالة تقدیم المسافر ألوراق ووثائق مزّورة أو 
یة، مثل شھادات المیالد وعقود الزواج غیر األصلیة، وكذلك اإلثباتات غیر صحیحة أو منتھیة الصالح

 .الشخصیة المزّورة أو أن تكون سندات حساب البنك والتأمین الصحي منتھیة الصالحیة

 تقدیم طلب الحصول على تأشیرة شنغن إلى السفارة الخطأ .5

ما یرغب المسافر بزیارة أكثر من دولة من دول الشنغن األوروبیة، حیث یقوم بتقدیم یحدث ھذا الخطأ كثیرا عند
طلب الحصول على تأشیرة الشنغن للسفارة الخطأ، كیف؟ على فرض أّن أحد المسافرین یرغب بقضاء اسبوع 

علیھ أن یقدم طلب تأشیرة شنغن إلى السفارة األلمانیة ولیس ، فیجب باریس ومن ثم التوجھ یومین إلى ألمانیا في
السفارة الفرنسیة، إذ یجب الحصول على تأشیرة من البلد التي ترغب بقضاء وقت أطول فیھا، وكذلك الدولة 
التي ستقوم بزیارتھا أوال، وھكذا یمكن أن ُتحدث ھذه "الخربطة" إرباكا للسفارة یؤدي إلى رفض الطلب، 

قیام بعض الناس بإستخراج فیز شنغن من دول أوروبیة صغیرة وغیر مشھورة "لسھولة" الحصول  إضافة إلى
 ."على التأشیرة بحسب قولھم دون أن یضعوا بالحسبان أّن دول الشنغن جمیعھا ُتعامل معاملة "الرجل الواحد

 عدم وضوح أھداف السفر وخطة الرحلة .6

وھذه النقطة تعتمد أیضا على النقطة التي سبق ذكرھا، فإذا شعرت السفارة بعدم وضوح أھداف السفر إلى دول 
م تقدیم مخطط تفصیلي وواضح للرحلة من قبل المسافر عندھا یتم رفض الطلب، ولذا یجب على الشنغن وعد

مقّدم الطلب أن یتسم بالشفافیة أثناء المقابلة واإلجابة على أسئلة السفارة بكل صراحة ودون "لف ودوران"، 
اما، فإذا كنت تفكر بزیارة حیث یعتقد البعض بأّن إخفاء المعلومات فیھ "مصلحة" لھم، في حین یحدث العكس تم

أكثر من دولة أو لدیك أھداف أخرى من السفر مثل زیارة معارف أو أصدقاء لك في نفس البلد فیجب أن ُتفصح 
 .عن األمر بكل مصداقیة

 تقدیم جواز سفر تالف أو غیر صالح .7

فض طلبك للحصول على تأشیرة شنغن إذا كان جواز سفرك قد تعّرض للتلف أو إنتھاء بالتأكید سیتم ر
شھور بعد العودة من الرحلة، ولذا إحرص على عدم  3الصالحیة، یجب أن یكون جواز السفر صالحا لمدة 

 .التھاون في ھذا األمر قبل تقدیم طلبك إلى السفارة

 وطنعدم تقدیم إثبات كاٍف للعودة إلى أرض ال .8

من أكثر األسباب التي ُتشعر السفارات بالقلق ھو عدم وجود إثبات أو رابط قوّي لعودة المسافر إلى بلده ووطنھ 
بعد إنتھاء الرحلة إلى أرض الشنغن، حیث تخشى العدید من الدول األوروبیة إقدام البعض على إنتھاز فرصة 

بات لجوء، ولذا تطلب السفارة من مقدم الطلب السفر للمكوث في دول الشنغن بصورة غیر قانونیة أو تقدیم طل
إظھار إثباتات قویة تضمن رجوعھ إلى بلده مثل عقد عمل ووظیفة أو تسجیل في جامعة أو سندات ملكیة 

 .لعقارات وأعمال أو إرتباطات عائلیة وغیرھا من األمور المماثلة

 



 
 

 وجود سوابق جنائیة أو تھدیدات أمنیة  .9

من األسباب الواردة ولكن نادرة الحدوث إال في حاالت خاصة؛ ھو وجود سوابق إجرامیة أو جنائیة لمقّدم 
رفض الطلب، وإذا كان الطلب، إضافة إلى وجود تھدیدات أمنیة لسالمة وأمن دول الشنغن مما یؤدي إلى 

المسافر قد حصل سابقا على تأشیرات شنغن للسفر إلى أوروبا ولم یتقّید بشروط وتعلیمات الفیزا سیؤدي ھذا 
 .إلى رفض طلبھ الجدید للحصول على الفیزا مرة أخرى

 وجود خطأ في طلب الشنغن والوثائق المقّدمة  .10

بطریقة خاطئة، أو وجود  طلب فیزا الشنغن ھو تعبئة أیضا من األسباب الشائعة لرفض طلبات تأشیرة شنغن
أخطاء إمالئیة في االسم أو الموالید أو غیرھا، وكذلك وجود أخطاء في ترجمة الوثائق األصلیة، فمن المعروف 
أنھ یجب على المتقدمین ترجمة أوراقھم المطلوبة إلى اللغة اإلنكلیزیة، ویؤدي اللجوء إلى وكاالت سفر غیر 

إلى إرتكاب العدید من األخطاء أثناء ترجمة وتعبئة الطلبات، وتكون النتیجة طبعا رفض طلب فیزا معتبرة 
 .الشنغن
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