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 ؟قد ُرفض وطنيةللحصول على تأشيرة  مطلبك

 

 :وانتمكم تم رفض طلبفي حال 

 على قرار السفارة ونال توافق  

 في الحصول على التأشيرة؟ ونترغب زلتمما و 

 .كما يلي االعتراض على الرفض ميمكنك

 

 عامة لمحة

 مع اضافية تقديم وثائق ومعلومات خولكمتو، على الرفض لتعليق كتابة  افرصة  االعتراضعملية  لكم تيحت

من  م، وذلكعند استالم رسالتك البيان المكتوب. سيتم إعادة النظر في طلب الحصول على التأشيرة مجانا  

 طلبك في المرة االولى. ب بت، أي ليس من قبل نفس الموظف الذي آخر موظفقبل 

 

لحصول على تأشيرة ا من اإلعالن عن رفض طلب ةواحد سنةفي غضون  تقديم االعتراض ميمكنك

تجدر االشارة الى أن دراسة االعتراض من قبل . واحد عام القضاء خالل م، كما يمكنكم االدعاء اماوطنية

اذ ان السفارة  عتراضوضع االاالستفسارات عن  ر. يرجى عدمأشه ثالثةال ق حواليستغرتقد  السفارة

 .سوف تبلغكم من تلقاء ذاتها عن أي قرار يُتخذ بشأن طلبكم، سلبيا  كان ام ايجابيا  

 

 كتاب االعتراض شكل

  504602 1 00961بواسطة البريد، الفاكس على الرقم: ويرسل ) بشكل خطييقدم االعتراض  ،

بعنوان  visalbn@beir.diplo.de"مرفق برسالة الكترونية الى العنوان: Scanاو بشكل "

["(، كما يمكنكم تقديم االعتراض الخطي شخصيا  الى السفارة. اما حضرتكم "اعتراض ]اسم

 !رسالة الكترونية عادية فال تكفي

 يوجد نموذجا   رسميوكيل  أو من قبل كم شخصيا  قبل منموقعا  كتاب االعتراض ان يكون  يجب(

 للوكالة على موقع السفارة االلكتروني(.

 باللغة االلمانية  والوكالة كتاب االعتراض صاغان يُ  نبغيي. 

 

 كتاب االعتراض(ضمنها يت ان يجبالتي  معلوماتال) محتوىال

  ،موجود تحت الرمز الطلب ) سفر، رقمالرقم جواز  ،والدةالتاريخ معلومات شخصية: االسم

 .على اإليصال( "الباركود" الشريطي

 رقم هاتفكم الجوال والثابت وعنوان البريد االلكتروني لالستفسارات. 

 البريد اإللكتروني عبر االعتراض اليكمقرار ارسال  ايضا   الموافقة على أنه يمكن. 

 رفضالإلى سبب  استنادا  ) ركمانظممن  الطلب لرفضمبرر  عدم وجود عرضي مفصل شرح 

 .(ومع شرح هدف الرحلة المذكور

 عروضالمالتوضيح  دعمت لم تُقدم مسبقا  عند تقديم الطلب، والتي ضافيةا مستندات. 

 

حول  معلوماتاالدالء ب ال يمكن ، وألسباب تتعلق بحماية البيانات الشخصية،الى انه تجدر االشارة

غير ولشخص الداعي المعلومات ل ىال تعط، والموكلإال لمقدم الطلب أو للشخص  االعتراض،

 !ةرسمي وكالةبدون  تقديم االعتراض نيابةُ عنكم بإمكانه كما ليس ،مفوضال
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