
 
 

مراحل الطلب. في ایرلندا، یكون الرابط،  ھنا بجمیعنعرفك " سوف تحتاج الحصول على تأشیرة إذا أردت الدخول إلى ایرلندا. سوف 
Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS)   مسؤوال عن التعامل تاشیرة الھجرة وشؤون التأشیرات كما أنك

  الكاملة حول التاشیرة في الموقع.صیحة نسوف تجد المشورة وال
 
 

  



Who needs a Visa   ? 
 ؟سفرلتأشیرة یحتاج  من

 .S.Iانون یقسم القحیث  .تحمل جنسیتھا التيعلى الدولة تعتمد حاجتك للحصول على تأشیرة سفر للدخول الى ایرلندا  إن
No 473 of 2014  الى خمسة مجموعات (جداول).البلدان 

 هذا لم یكن بلدك مدرجاً في ھذتأشیرة سفر. إالدول التي ال تحتاج الى بئمة اقي یحتوي على ذ، ال1یرجى النظر إلى الجدول
 القائمة، عندھا یتوجب علیك التقدم للحصول على تأشیرة للسفر الى ایرلندا. 

 ملكة المتحدة ساریة المفعول للسفر الى ایرلندا.مال تعد تأشیرة شینغن أو تأشیرة المالحظة: 

  أدناه.  4، و3، 2: لإلستثناءات یرجى الرجوع الى الجداول مالحظة 

 ر....ــذكــــت

م نت أك، وسواًء  من بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة لم تكنن إستخضع ألحكام رقابة الھجرة عند دخولك الى ایرلندا، 
 لم تكن بحاجة الى تأشیرة سفر. 

 ـ الدول التي ال تحتاج الى تأشیرة سفر1الجدول

 أحد الدول التالیة: جواز سفر  ا كنت حامالً ذتأشیرة دخول الى ایرلندا إإلى   تحتاج ال

 سانت كیتس و نیفیس غیانا أندورا
 سانت لوسیا ھندوراس  أنتیغوا وباربودا

ھونغ كونغ (المنطقة اإلداریة  االرجنتین
 سان فینسیت و جزر جرینادین الخاصة)

 ساموا ھنغاریا استرالیا 
 سان مارینو ایسلندا النرویج

 سیشیل اسرئیل  جزر البھاما
 سنغافورا ایطالیا باربادوس

 جمھوریة سلوفاكیا الیابان بلجیكا
 سلوفینیا كیریباتي بلیز

 جزر سلیمان  التفیا بولیفیا
 جنوب أفریقیا لیسوثو بوتسوانا
 كوریا الجنوبیة لیختنشتاین البرازیل
 اسبانیا لیتوانیا بروناي
 سویسرا لوكسمبورغ بلغاریا

 السوید ماكاو (المنطقة اإلداریة الخاصة) كندا
 سویسرا مالیزیا تشیلي

 تایوان جزر المالدیف كوستاریكا
 تونغا مالطا كرواتیا
 ترانیداد و توباغو المكسیك قبرص

 توفالو موناكو جمھوریة التشیك
 اإلمارات العربیة المتحدة ناورو الدنمارك

https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/travel/en.si.2014.0473.pdf
https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/travel/en.si.2014.0473.pdf


المملكة المتحدة، االقالیم البریطانیة ما وراء البحار  ھولندا دومینیكا
 والتابعة للتاج.

 الوالیات المتحدة األمریكیة نیوزیالندا السلفادور
 أوروغوي نیكاراغوا استونیا
 فانواتو النرویج فیجي
 مدینة الفاتیكان بنما فینلندا
   الباراغوي فرنسا
   بولندا المانیا

   البرتغال الیونان
   رومانیا غرینادا

     غواتیماال

 

 وثائق سفر معتمدة 

) صادرة عن بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة Convention travel documentsا كنت تحمل وثائق سفر معتمدة (ذإ
 ت قصیرة األمد فقط)(الزیارا S.I. No 473 of 2014 ) i. (ب) (3یرجى الرجوع الى القسم 

 

 جواز السفر الدبلوماسيلحاملي برنامج االعفاء  ـ2الجدول 
إلى إستصدار تأشیرة سفر للدخول ال یحتاج من یحملون جواز سفر دبلوماسي صادر عن دولة أو كیان إقلیمي محدد أدناه، 

 الى ایرلندا

 جمھوریة الصین الشعبیة
 االمارات العربیة المتحدة

 ـ برنامج االعفاء من تأشیرة السفر    3الجدول
الى ر ون قادراً على السففستك، شروط برنامج االعفاء من تأشیرة السفرا كنت مواطن ألحد الدول التالیة وانطبقت علیك ذإ

 .ایرلندا من المملكة المتحدة دون حاجة الى استصدار تأشیرة سفر ایرلندیة منفصلة

 ، علیك تقدیم طلب للحصول على تأشیرة دخول قبل سفرك الى ایرلندا.ذلكفي ما عدا 

 صربیا مونتینیغرو البحرین
 تایلند ُعمان روسیا  البیضاء

 تركیا جمھوریة الصین الشعبیة البوسنة والھرسك
 اوكرانیا قطر الھند

 أوزبكستان االتحاد الروسي كازاخستان
   السعودیة العربیة  الكویت

المملكة  امالحظة: ینطبق ھذا االعفاء ایضاً على مواطني الكویت، وُعمان، وقطر، واالمارات العربیة المتحدة، الذین دخلو
  اإللكتروني.االعفاء برنامج من خالل ) C-visit(بتأشیرة سفر من نوع المتحدة 

https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/travel/en.si.2014.0473.pdf
https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/travel/visa-waiver-programme-oct2016.pdf


 )BIVSبرنامج تأشیرة السفر االیرلندیة البریطانیة ( ـ 4الجدول 
یحملون  الذینو، 4ي دولة أو كیان اقلیمي محدد في الجدول أالمملكة المتحدة من مواطني  زائروایشمل ھذا البرنامج 

 "BIVSلطات باالحرف "علیھا من قبل السمختوم المملكة المتحدة فر صادرة عن السلطات المختصة في تأشیرة س

 جمھوریة الصین الشعبیة    الھند 

 ـ تأشیرات  سفر الترانزیت  5الجدول 
 :تأشیرة سفر ترانزیتا كنت مواطن ألحد الدول التالیة، فانت بحاجة  للحصول على ذإ

 نیجیریا جورجیا أفغانستان
 الصومال غانا ألبانیا
 سیرالنكا رانإی كوبا 

 أوكرانیا العراق الدیمقراطیةجمھوریة كونغو 
 زمبابوي لبنان إریتریا
   جمھوریة مولدوفا إثیوبیا

 عن طریق مطار دبلن الى/ من الوالیات المتحدة وكندا.مغادرون ال ؛اثیوبیاوا ط تأشیرة الترانزیت مواطنوریعفى من ش *  

 
 
 
 
 
 

  



How to Apply  

 طلب التقدیم كیفیة 
 

 تقدیم الطلب 
 انت تحتاج الى :

 على صفحة  االنترنت وھو متوفر  الكتروني  نموذج طلبتعبئة  .1
 صورة عن جواز السفر، ورسوم تقدیم الطلب.ع المستندات الداعمة ، یجمتوفیر  .2
 وثائق إلى:البالطلب منك تسلیم  یقوم نظام تعبئة الطلب االلكتروني تلقائیا .3

 یرلندیة على العنوان التالي:تأشیرات السفر في السفارة االمكتب 

"Visa Office, Embassy of Ireland, 2 Derech Ze'ev Jabotinsky, Ramat Gan 5250501" 

 اإلجراءات ما بعد تقدیم الطلب اإللكتروني
 ا یتوجب علي أن أفعل؟ذالطلب إلكترونیاً، ما تقدیم عند

ئق متالكك كافة الوثااكد من الموجودة في الموقع، للتأتأشیرات السفر والوثائق المطلوبة وأنواع  قوائم التحققارجع الى  .1
 المطلوبة.

 السفر.ة الرسوم الحالیة لتأشیر ة عرفم، لتأشیرة السفرتحقق من رسوم  .2
 .للتأكد من أنك قمت بوضع الصورة المناسبة الفوتوغرافیة الصورةشروط تحقق من  .3
 :  ویجب أن یتضمن الطلب على بھ. النظام ي یزودكذكر، قم بتسلیم طلبك على العنوان الذلدى قیامك بالتحقق من جمیع ما  .4

 الوثیقة اإللكترونیة  الموجزة موقعة من قبلك •
 ج الطلبذصورة فوتوغرافیة، مثبتھ على الطرف العلوي األیسر من نمو •
 أو نسخة عن جوازات السفر السابقة في حال عدم توافر الجوازات األصلیة)جواز السفر الحالي وجوازات السفر السابقة ( •
 كافة الوثائق الداعمة المطلوبة •
 رسوم تأشیرة السفر (إن وجدت) •

 مساعدة عند تقدیم الطلب الكترونیاً معلومات 
 ج االلكتروني ، وھي متوفرة باللغات التالیة: ذكرة المعلومات لمساعدة المتقدمین في تعبئة النموذتم اعداد م

 اإلنجلیزیة •
 العربیة •
 الصینیة •
 الفرنسیة •
 الروسیة •
 التركیة •
 االردیة •

ق التالیة ئیرلندیة  في دبلن، عندھا یتوجب تسلیم كافة الوثاجنیس والھجرة االتا كنت بحاجة إلرسال طلبك إلى خدمات الذإ
(البیانات البنكیة، خطاب التوظیف/الدراسة،  شھادة ملكیة لسیارة/عقار، عقد الزواج، شھادة المیالد، ... الخ) باللغة اإلنجلیزیة، 

ما إن كق إلى اللغة اإلنجلیزیة سیؤدي الى رفض طلبك. ئترجمة الوثا عدم تمكنك منأو مترجمة من قبل مترجم معتمد. إن 
على سبیل تھا لتحقق من صحقابلة لأصلیة و رسلةیجب أن تكون كافة الوثائق الم ذ، إال یعد كافیاً  لك الوثائقنسخ عن ت كإرسال

https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse01
https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Photograph%20Requirements
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20June09.pdf/Files/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20June09.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20Arabic.pdf/Files/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20Arabic.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Information%20on%20Completeing%20Visa%20Application%20Form%20-%20Chinese%20FINAL.pdf/Files/Information%20on%20Completeing%20Visa%20Application%20Form%20-%20Chinese%20FINAL.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Information%20on%20completing%20Online%20Application-%20French.pdf/Files/Information%20on%20completing%20Online%20Application-%20French.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20Russian.pdf/Files/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20Russian.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20Turkish.pdf/Files/Information%20on%20completing%20Online%20Application%20Turkish.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Information%20on%20completing%20Online%20Application-Urdu.pdf/Files/Information%20on%20completing%20Online%20Application-Urdu.pdf
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse01
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse01
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse01
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse01
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/


ل ي حا. فبشكل واضح العنوان وجھات االتصالتفاصیل توظیفك/دراستك، وأن تتضمن حجوزات اإلقامة والسكن المثال 
 لرفض.  ل لك سیعرض طلبكذعدم قدرة المكتب على التحقق من صحة المعلومات المقدمة فإن 

تسبب في سی، ملتكمتسلیمھ للنظر فیھ. علیك أن تدرك أن تسلیم طلب غیر طلبك كامل ، قبل أن التأكد من  كویقع على عاتق
 رفضھ.

لك، وتسلیم نسخة عن الخطاب الموجھ الیك من ذ كر تفاصیلذعلیك  ي دولة أخرى،في حال رفض تأشیرة سفرك من قبل أ
یتسبب في سسابق ا لم یكن باللغة اإلنجلیزیة. إن إخفائك ألي رفض ذا الخطاب إذقبل سلطات تلك الدولة، وترجمة معتمدة لھ

 رفض طلبك. 

تئناف ق في اسكما سیفقدك الح رفض طلبك، سیؤدي إلىاطئة ومضللة یرجى العلم إن قیامك بتزوید معلومات أو وثائق خ
 لرفض.لاي قرار رفض للتأشیرة، إلى جانب تعریض أي طلبات مستقبلیة 

 وثائق أو معلومات إضافیة لدى معاینتھ لطلبك. عند الضرورة، في طلبك  النظرقد یطلب المسئول عن 

 …كرذت
 و/أو الترحیل القصري. ئیةالقضا للمسائلةإن قیامك بتقدیم معلومات خاطئة أو مضللة لدعم طلبك سیعرضك 

 تواصل معنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/contact-us/
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/contact-us/


What sort of Visa do I need?  

 ما نوع تأشیرة السفر التي احتاج الیھا؟
 

یمكنك الحصول على قائمة شاملة بأنواع تأشیرات السفر المتوفرة، والوثائق المطلوبة لكل منھا، وھي متاحة على الموقع 
 .INIS websiteیرلندیة تروني لخدمات التجنیس والھجرة االاإللك

 وللتسھیل علیك، فقد قمنا ھنا أناه بوضع الروابط بشكل منفصل ألكثر تأشیرات السفر شیوعاً.

 السفر إلى ایرلندا كسائح

یوم أو أقل)  90ة ایرلندا لمدة زمنیة قصیرة (تأشیرة سفر، وكنت ترغب في زیار الحصول على ا كانت جنسیتك تتطلبذإ
ة ل موقع خدمات التجنیس والھجرخال طلب تأشیرة السفر الزیارات منشروط یمكنك الحصول على إرشادات وتفاصیل حول 

 INIS. یرلندیةاال

 Tourism Irelandزیارة الموقع االلكتروني  یمكنكمعلومات حول  السیاحة في ایرلندا، لالستفسار أو الحصول على 

وروبا/أو من بلدان المنطقة االقتصادیة اإن التقدم بطلب سفر إلى ایرلندا كأفراد عائلة  من مواطنین من 
 )التوجیھ المتعلق بحریة التنقل(  EC/2004/38قانون االوروبیة، أو سویسرا  یتم بالخضوع الى ال

ا النوع من الطلبات، یرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني ذھحول للحصول على مزید من التفاصیل والمعلومات الشاملة  
INIS     

 یرلندا في مھمة عمل االسفر إلى 

 إجتماع عمل

اصیل یمكنك الحصول على إرشادات وتف، إلى ایرلندا إلجتماع عملقادم سفر و تأشیرة على الحصول تتطلب جنسیتك كانت إذا
 INIS یرلندیةخدمات التجنیس والھجرة اال مھمة عمل من خالل موقعلحول شروط طلب تأشیرة السفر 

 حضور مؤتمر

یمكنك الحصول على إرشادات ، لحضور مؤتمرإلى ایرلندا قادم وسفر  تأشیرة على الحصول تتطلب جنسیتك كانت إذا
 INISیرلندیة ل موقع خدمات التجنیس والھجرة االوتفاصیل حول شروط طلب تأشیرة السفر لحضور مؤتمر من خال

 یرلنداإنشاء عمل تجاري في ا

اجة إلى یرلندا، فإنت بحاكنت ترغب في إنشاء مشروع تجاري في سفر و تأشیرة على الحصول تتطلب تكجنسی كانت إذا
من  المزیدیمكنك الحصول على تصریح تجاري من وزارة العدل والمساواة، قبل قیامك بالتقدم للحصول على تأشیرة. 

 INIS websiteیرلندیة خدمات التجنیس والھجرة االاإللكتروني ل موقعالمن خالل المعلومات 

 یرلندا االدراسة في 

 ات وتفاصیل حولیمكنك الحصول على إرشاد یرلندا وكنت ترغب في الدراسة ھناك،اتأشیرة دخول الى  في حال طلبك
  INISیرلندیة موقع خدمات التجنیس والھجرة االلدراسة من خالل شروط طلب تأشیرة ل

 لمزید من المعلومات حول الدراسة في ایرلندا یمكن الرجوع الى المواقع االلكترونیة التالیة :

https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse02
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Irish%20Visa%20Information
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Visit%20Tourist
http://www.ireland.com/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Family%20Members%20of%20EU_EEA%20_Swiss%20citizens
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Visit%20Tourist
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Visit%20Tourist
http://www.inis.gov.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Visit%20Tourist
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse02
https://www.dfa.ie/irish-embassy/israel/our-services/visas/visas-for-ireland/#collapse02
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• ational StudentsIrish Council for Intern 
• A guide for international students -Immigration and Visas  

  

http://www.icosirl.ie/eng/student_information
http://www.icosirl.ie/eng/student_information/immigration_and_visas


Fees  
 الرسوم

 

 الرسوم الحالیة لتأشیرة السفر ھي:

 شیكل 260دخول  لمرة واحد   
 شیكل 430 دخول مرات متعددة

 شیكل  110تأشیرة سفر ترانزیت 
 

یتم اعفاء لك ذمن رسوم تأشیرة السفر، وكمن دول أخرى یتم عادة إعفاء الدبلوماسیین المسافرین في مھمة عمل 
. ھنالك أیضاً قائمة بالدول التي یعفى الرسوم تلك من یرلندیة واالوروبیةحاملي الجنسیة االزوجات وأطفال وأزواج/

 تأشیرة سفر لھم. (أنظر أدناه) مواطنوھا من دفع رسوم تأشیرة السفر، ولكن یشترط وجود

 سیریالنكا  قیرغیزستان   البوسنا والھرسك
 تونس  مونتینیغرو   ساحل العاج

 أوغندا  المغرب   االكوادور
 زامبیا  البیرو  اندونیسیا
  جمھوریة مقدونیا  جامایكا

   كوسوفو  صربیا
 
 
 

االتصال  لبعثاتعلى اعادة على أساس إنساني. ینبغي ویكون ذلك في حاالت استثنائیة، یجوز للوزیر أن یعفي الطلب من الرسوم، 
 الظروف ویطلب موافقة على التنازل عن الرسوم.ھذه بالقسم القنصلي الذي یحدد 
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Visa Appeals  

 استئنافات تأشیرة السفر
 

 لقد تم رفض طلبي 
 یرلندا، یمكنك:افي حال رفض طلبك والتزال ترغب في السفر إلى 

 استئناف القرار •
 عمل طلب جدید •

 طلبك السابق في الحسبان. ذقررت عمل طلب جدید، قد یتم أخا ذإ

 استئناف القرار
یة ، یمكنك استئنافھ  خالل فترة زمنغیر صائبالقرار كنت تعتقد ان  اذإ .كطلباسباب رفض  سیتم ارسال رسالة توضح

 مدتھا شھرین من استالمك إشعار الرفض.

 ستئناف؟االكیف اقوم بتقدیم 

طیا طلب االستئناف خیجب تقدیم استلمتھ.  ذيال على العنوان المحدد في الخطاب اجھومو االستئناف خطیاً یجب أن یكون 
ف اتئناسطلبات االعتبار أیة  ذ بعینخ. لن یتم األمستأنف شخصاً قاصراً)(أو الوصي في حال كان الوموقعا من مقدم الطلب 

 مرسلة عبر الفاكس أو البرید اإللكتروني.

  یتوجب علیك:

 في االستئناف.  ایھالمشار الرفض من اسباب الالتطرق الى كل سبب  •
 ات صلة لدعم طلبك.ذأدلة واضحة وم یتقد •
 االستئناف. خطاب معوارفاقھا  إضافة أیة معلومات أو وثائق •
 معلومات ووثائق اضافیة ال یضمن الحصول على الموافقة. أیة ن تقدیم ا •

 مراجعة طلب اإلستئناف

 .االعتبار بعین أي معلوامات أو وثائق إضافیة قمت بتزویدھاذ اإلستئناف بمراجعة طلبك، وأخسیقوم مسئول 

وعادة ما  القرار، ذإتخا عند سیقوم مسئول اإلستئناف بإشعارك خطیاً  .األصلي تغییر القرارعند معاینة و مراجعة الطلب قد یتم 
 أسابیع. 6ـ  4یتم اصدار قرار خالل 

 على تقدیم االستئناف؟ ھل یتم فرض رسوم

 فرض أي رسوم مقابل تقدیم طلب إستئناف ال یتم
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On Arrival in Ireland  

 یرلنداالدى وصولك إلى 
 

 الرقابة
الدخول  ناءمیلتواجد على بایرلندا. فھي مجرد وثیقة تسمح لك اللدخول إلى  اً یرلندیة ال تعد تصریحتأشیرة السفر االإن 

 یرلندا.الطلب الدخول إلى 

 یخضع جمیع المواطنین من غیر بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة، سواء كانو بحاجة أم لم یكونو بحاجة إلى تأشیرة
 الدخول.میناء  ندع) immigration controlsلھجرة  (ابة على االشروط االعتیادیة للرق ، الىسفر

 

 وثائق إضافیة

 االطالع على معلومات إضافیة مثل:سفر، القد یطلب منك مسئول الھجرة إلى جانب تأشیرة 

 والسكن حجوزات اإلقامة •
 رحلة المغادرة •
 یرلندااتصال في اإلجھات  •

 

 طول مدة اإلقامة 
بتحدید مدة إقامتك من خالل ختم جواز السفر، حیث یبین ھدف زیارتك والوقت عند میناء الدخول یقوم مسئول الھجرة 

 ایرلندا.  في مكوثال بھ المسموح لك

سفر فیھا ال المفعول ویمكنك یكون فیھا جوازك ساريالتواریخ التي الى تشیر مدة الصالحیة الظاھرة على تأشیرة السفر 
 .لك البقاء فیھا في ایرلنداه التواریخ ال تعني المدة المسموح ذوھیرلندا. اإلى 

 االقامة لمدة تزید على ثالثة أشھر

) D(، قم بتقدیم تاشیرة سفر من النوع اً یوم 90 عناحتجت إلى تأشیرة للدخول الى ایرلندا، ورغبت في البقاء مدة تزید  اذإ
 90 ألكثر من یرلندا البقاء في اال یخولك  )C(ك. إن السماح لك بدخول ایرلندا على أساس تأشیرة سفر من نوع قبل سفر

 . اً یوم

 التسجیل

أشھر، عندھا  3 نیرلندا مدة تزید عا، ورغبت في اإلقامة في من غیر بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة كنت مواطن ذإ
 ) register with the Garda National Immigration Bureauالھجرة الوطني (التسجیل مع مكتب یتوجب علیك 

 یرلندا. ان للبقاء في ذاللحصول على  والتقدم

 شروط على تأشیرة سفرك
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 اھالمسموح ب تلك یرلندا ألي غرض عدا عناالبقاء في یرلندي، اإلنخراط في أي نشاط أو ال یسمح لك بموجب القانون اال
 یرلندا.ابقاء في الي منحت ألجلھ تأشیرة السفر أو تصریح ذوال

 تجاوز مدة اإلقامة المحددة في تأشیرة السفر 

  المسموح لك بھا، فستعرض نفسك للقضاء أو الترحیل القصري.یرلندا لمدة تزید عن افي حال بقاءك في 

 تغییر النشاط

نحت تأشیرة السفر ألجلھ، عندھا یجب علیك مغادرة البالد ي مُ ذلك الذیرلندا عدا عن افي حال قررت القیام بأي نشاط في 
 صدور قرار بخصوص طلبك الجدید. حتىال یمكنك العودة إلى ایرلندا و ،والتقدم بطلب جدید

 
 

  



 تــــذكــر....

ایرلندا، إن لم تكن من بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة، وسواًء  كنت أم لم تكن ستخضع ألحكام رقابة الھجرة عند دخولك الى 
 بحاجة الى تأشیرة سفر
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