
 

Kontakt: Deutsche Botschaft Beirut; Regent Park Tower, Barbar Abou Jawdeh Street, 2703 Dekwaneh, LEBANON - visalbn@beir.diplo.de,  
Tel.: 00961 (0) 1 504 600, FAX: 00961 (0) 1504601 

 

للمتقّدمين المقيمين في لبنان   
   2022تشرين الثّاني

 

 طلبكم للحصول على تأشيرة شنغن؟ رفض هل تم  

  

 عليكم مايلي: وينطبق فض طلبكم للحصول على تأشيرة شنغنرفي حال تّم 

 ؛لستم موافقين على قرار السفارة 

 ؟بالحصول على تلك التّأشيرة راغبينما زلتم  و  

 

 وذلك تبعاً لآللية المفّصلة أدناه.على الّرفض،  إعتراضطلب تستطيعون تقديم 

 

 لمحة عامة

عاد . يمكنكم باإلضافة إلى ذلك تقديم مستندات ومعلومات جديدة. ي  بشكل خّطي أشيرةرفض منحكم التّ تجاه  رأيكم بإبداءيعطيكم إجراء اإلعتراض الفرصة 

 .صلياأل خذ القرار برفض طلبكمف الذي إتّ غير الموظّ  ،ة من قبل موظف آخرتكاليف إضافيّ ة ملفكم بعد إستالم كتاب اإلعتراض دون أيّ في ظر النّ 

 ة البتّ إشعار رفض طلبكم للحصول على تأشيرة شنغن، مع األخذ باإلعتبار أن مدّ  استالمكم  من شهر واحدمدّة أقصاها خالل تستطيعون تقديم اإلعتراض 

قد يكون من المنطقي في بعض األحوال تقديم ، ةته خالل هذه المدّ إذ قد يفقد هدف الرحلة صالحيّ و  .عشر شهراً ي إثنَباإلعتراض لدى السفارة قد تصل إلى 

اخترتم تقديم طلب جديد، يوماً. إذا كنتم قد  14الفترة االعتياديّة البالغة خالل  دون حكم مسبقو دراسة الّطلب الجديد كامالً يتم عندها  .طلب تأشيرة جديد

 .يلسفارة بموجب كتاب خطّ ق دَم ل إعتراضيتوّجب سحب أي 

عتراضكم، إيجابياً كان أم على ا حال صدور جوابكم معالّسفارة تواصل ت. فارة بهدف اإلستفسار عن اعتراضكمواصل مع السّ نرجو منكم العدول عن التّ 

 ً  .سلبيا

 

 شكل طلب اإلعتراض حقق:ت  الالئحة 

  أو على شكل  601 504 1 (0) 00961عبر الفاكس على الرقم أو ،)انظر العنوان في األسفل( بالبريدالمكتوب  يجب إرسال كتاب اإلعتراض

وإسمكم في خانة الموضوع(، كما  “Remonstration”عبارة  )مع ذكر قسم التأشيرات لدى السفارةإلى صورة سكانر عبر البريد اإللكتروني 

 !بريد الكتروني عاديال يكفي فقط إرسال كوانه. الدّ لقسم التّأشيرات في  -ة في بيروت فارة األلمانيّ بإمكانكم تسليم كتاب اإلعتراض باليد لدى السّ 

  ّلب يجب أن يحمل كتاب اإلعتراض توقيع مقدّم الط ً  )نموذج الوكالة متوفّر بشكل منفصل(. رسميّة وكالة خّطية بموجب ممثلكمتوقيع  أو شخصيا

 ة.غة األلمانيّ الوكالة الخطيّة باللّ إن لزم األمر يجب تقديم كتاب اإلعتراض و 

 

 )المعلومات الضرورية( طلب اإلعتراض محتوى حقق:ت  الالئحة 

  ّيَِرد تحت الرمز الشريطي إسم مقدّم الط( لب، تاريخ ميالده، رقم جواز سفره ورقم ملفّهBarcode  ّعلى إيصال تقديم طلب الت)أشيرة  

  ّجدت أسئلة لبواصل مع مقدّم الطّ بيانات الت  وعنوان البريد اإللكتروني( ،ابت والخليوي)أرقام الهاتف الثّ  في حال و 

  ّالنّ لب على تلقّي القرار موافقة مقدّم الط ً  هائي بشأن اإلعتراض عبر البريد اإللكتروني أيضا

 وذلك باإلشارة إلى الّسبب المحدد الوارد في الّرفض، مع  شرح الغرض )  كممن وجهة نظرلماذا تعتقدون أّن الّرفض غير مبرر  :توضيح مفّصل

 .حلة(الرّ  من

  ّأشيرة(ضمن طلب التّ التي ق دّمت  لب )لم تكن من بين المستندات مستندات إضافية تدعم موقف مقدّم الط. 

 

ة فارة أيّ ال تعطي السّ  . لب أو لوكيل عنهة معلومات إال لمقدّم الطّ ال تعطي أيّ وألسباب تتعلّق بحماية البيانات الّشخصيّة،  ،فارةالسّ  إلى أنّ  نتباهجاء االالرّ 

ز فقظ إذا أبر لبيابة عن مقدّم الطّ تقديم طلب اإلعتراض بالنّ  اعيدّ الرف طّ اليستطيع كذلك  . لبة ال تملك وكالة خّطية من مقدّم الطّ ألطراف داعيّ معلومات 

  .خطيّة منه وكالة
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