إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغــــن
لغايات السياحــــــــة
(اإلقامة لمدة قصيرة أقصاها  90يومًا خالل نصف عام)
لتقديم طلب الحصول على تأشيرة من السفارة األلمانية ،يجب حجز موعد مسبق من خالل نظام المواعيد اإللكتروني على موقع
السفارة ،باختيار الفئة "تأشيرة شنغن ".بإمكانكم حجز الموعد بأنفسكم بسهولة مجا ًنا .ويجب حجز موعد لكل شخص يرغب
بالحصول على تأشيرة .ال تتعاون السفارة مع مكاتب السياحة والخدمات ،وتنصح بدراسة عروض خدماتهم بدقة وتمع ن .يرجى
العِلم بأنه من الصعب تلبية رغباتكم بحجز موعد قريب من مدة سفركم ،نظرً ا لضغط العمل على القسم القنصلي والتأشيرات ،لذلك
ينصح بالتخطيط لسفركم قبل فترة كافية ،حتى ال تتعارض إجراءات دراسة طلب التأشيرة الخاص بكم مع موعد السفر المنشود.
الوجهة الرئيسة لسفركم.
يجب أن تكون ألمانيا هي ِ
تستقبل السفارة األلمانية في َّعمَّـان طلباتكم ،إذا كنتم:
مقيمين في السودان (بغض النظر عن جنسيتكم)
مواطنين سوريين مقيمين فيالسودان
مواطنين يمنين مقيمين في السودان
ويتوجب إبراز إثبات االالقامة تزام ًنا مع تقديم الطلب.

في حالة عدم قدرتكم على التحدث باللغة األلمانية ،أو العربية  ،أو اإلنجليزية ،أنتم بحاجة إلى أن يرافقكم مترجم مؤهل إلى موعد
المقابلة.
الوصي الشرعي أو كِال الوالدين له)
يجب حضور صاحب الطلب شخصيًا (أما بالنسبة للقاصرين ،فيجب مرافقة َ

المستندات واألوراق المطلوبة:
 .1جواز السفر) أصل  +نسخة)
على أن يكون:
موقعًا بخط اليد
عمر الجواز أقل من  10سنوات
ساري المفعول لمدة  3أشهر بعد انقضاء مدة التأشيرة
فيه صفحتين فارغتين على األقل
غير تالف
يبقى الجواز بعُهدة السفارة طوال فترة دراسة الطلب.
 .2نموذج طلب تأشيرة شنغن
يجب أن يكون الطلب معبأ بشكل كامل باللغة األلمانية أو اإلنجليزية ،وموقعًا (على صفحة  ،37واإلقرار األمني ،وبيان الموافقة على
التواصل باإليميل) .

 .3الصورة الشخصية
يمض عليها أكثر من  6أشهر) ،وبخلفية بيضاء ،وفق شروط السفارة المو ضحة على موقعها.
يجب أن تكون حديثة (لم
ِ
 .4الرسوم
بقيمة  60.00يورو للفئة العمرية من  11سنة فما فوق ،و 00.35يورو للفئة العمرية  11 – 5سنة) تدفع باليورو ،حسب أسعار
صرف العمالت المعتمدة في السفارة في حينه ).أما بالنسبة لألطفال تحت عمر  5سنوات فيتم إعفاؤهم من الرسوم.
 .5بوليصة تأمين طبي للسفر (صل  +نسخة)على أن تكون مستوفية للشروط التالية:
أن يشمل التأمين جميع دول الشنغن
أن ال تقل قيمة التغطية عن مبلغ  30ألف يورو.
أن تتحمل شركة التأمين تكاليف اإلعادة إلى الوطن نتيجة اإلصابة بمرض خطير أو الوفاة ،إضافة إلى تح مل النفقات الطبية
الطارئة في الخارج.
ً
أن تغطي فترة صالحية التأمين كامل فترة السفر (يجب أن يكون تاريخ بداية ونهاية التأمين مطابقا لتواريخ السفر الموضحة في
الطلب) ،إذ أن تاريخ التأشيرة سيكون متماشيًا مع فترة التأمين الطبي.
ينصح بأن تكون فترة صالحية التأمين أطول من تواريخ السفر ،لتالفي أي مشاكل أثناء الرحلة (مثل :إلغاء رحلة الطيران ،أو
تأخر الرحلة ،أو تغيير الحجوزات).
في حاالت المسنين أو الحوامل ،يرجى التأكد من بوليصة التأمين ،بحيث تكون تغطيتها غير محدودة.
عند الرغبة بطلب تأشيرة سنوية ،يتم تقديم بوليصة تأمين حسب تواريخ السفرة األولى فقط ،وال يشترط أن يكون التأمين سنويًا
أيضًا.
 .6تح ُّمل تكاليف السفر واإلقامة
وذلك بتقديم كشوفات للحسابات البنكية آلخر  3أشهر ،والتي توضح دخل الفرد الشهري كمصدر للمعيشة ،على أن تكون موقعة
ومختومة من البنك ،وليس كشوفات البطاقة االئتمانية.
 .7إثبات العمل
وهو كتاب من صاحب العمل باللغة األلمانية أو اإلنجليزية ،على أن يكون مُستوفيًا للشروط التالية:
مكتوبًا على الورق المر وس الرسمي للشركة.
مو ضحً ا عليه عنوان الشركة ،ورقم الهاتف والفاكس ،وعنوان البريد اإللكتروني ،واسم الشخص المسؤول.
مختومًا بختم الشركة الرسمي.
ُمؤرَ ًخا.
موقعًا باليد من الشخص المسؤول (وليس توقيعًا إلكترونيًا) ،مع كتابة االسم والوظيفة.
مبي ًنا لتفاصيل عمل صاحب الطلب ،وراتبه ،وتاريخ توظيفه في الشركة.
مؤك ًدا على الموافقة على غياب/إجازة صاحب الطلب ،مع االستمرار في توظيفه بعد عودته.
بالنسبة للطلبة أو األطفال:
إثبات طالب جامعي مع توضيح فترة اإلجازة الجامعية وتوقف المحاضرات.
إثبات طالب مدرسي مع توضيح فترة اإلجازة المدرسية .
 .8رخصة المهن أو السجل التجاري لصاحب العمل أو الشركة الخاصة(أصل  +نسخة)على أن تكون النسخة
موثقة بختم الشركة ،مع ترجمتها إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
 .9إثباتات تج ّذر عائلي أو وظيفي ،مثل:
دفتر أو قيد عائلي حديث
إثباتات مُلكية (ترجمة إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية)أو كشف حساب بنكي آلخر  3أشهر
إثباتات مماثلة عن الشخص المسؤول بتأمين مصاريف المعيشة (كالزوج مثال) ،وترجمتها إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
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شهادة صندوق التقاعد.
إثبات طالب جامعي.
إثبات طالب في المرحلة المدرسية.
جد)
 .10إثبات السفر إلى دول الشنغن ساب ًقا (إن ُو ِ
كإرفاق نسخ عن تأشيرات الشنغن السابقة وختم الدخول والخروج مثال ،و إحضار الجوازات القديمة.
 .11مستندات إضافية مطلوبة (أصل  +نسخة مقروءة ) يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية)
حجز طيران مبدئي ،ذهاب وإياب
حجز فندقي مع تحديد مخطط الرحلة
لإلخوة المقيمين في السودان من جنسيات أخرى ،يجب إرفاق تصريح اإلقامة
 .12للقاصرين (تحت سن  18عا ًما) ،والمسافرين دون مرافقة الوالدين
الوصي الوحيد.
كتاب عدم ممانعة بالسفر مصد ًقا من كاتب العدل ،من كِال الوالدين ،أو َ
الوصاية أو نسخة عن جوازات سفر كِال الوالدين
إثبات ِ
شهادة الميالد األصلية ،مع ترجمتها إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية.

بالنسبة لإلخوة السوريين ،يجب إرفاق المستندات التالية ،إضافة إلى ما ُذ كر أعاله:
الهوية السورية ،مع ترجمتها إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية )أصل  +نسخة(

ُيرجى العِلم:
أن قائمة المستندات التي َسبَق ذِكرُها غير نهائية .للسفارة الحق بطلب أية أوراق إضافية عند الحاجة ،أو دعوتكم للحضور مجد ًدا إلى
السفارة لإلجابة عن بعض االستفسارات.
يرجى عدم إرسال أية مستندات أو وثائق إلى السفارة بدون طلب ذلك منكم ،إذ لن يتم إرفاقها بطلبكم.
تستغرق إجراءات دراسة طلبات الحصول على تأشيرة شنغن  10أيام عمل ،وقد تستغرق في بعض األحيان فترة أطول ،وعليه يجب
حجز الموعد بفترة ال تقل عن  15يو ًما وال تزيد عن  3أشهر قبل موعد السفر المخطط له .ونظرً ا الرتفاع عدد الطلبات خالل
الموسم الصيفي ،يف ضل التخطيط للسفر وحجز الموعد مبك را ،إذ قد تصل فترات االنتظار في بعض األحيان لعدة أسابيع.
لضمان دراسة طلبكم بسهولة ويُسْ ر ،يستحسن تجهيز الطلب بشكل كامل وتقديم جميع األوراق المطلوبة في الموعد المحدد ،لتفادي
رفض الطلب أو عدم استالم المعاملة.
إذا كان نطاق صالحيات السفارة األلمانية فيالخرطوم ال يشمل مكان إقامتكم ،ال يمنكم تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن في
السودان ،وعليكم التو جه إلى السفارة األلمانية المعنية في بلد إقامتكم.
تستند جميع البيانات الواردة في هذه النشرة التعريفية إلى المعلومات المتوفرة لدى السفارة حتى تاريخ كتابة النشرة .السفارة غير مسؤولة عن أي تعديالت أو إضافات قد تطرأ على
مضمون هذه النشرة بعد هذا التاريخ.
ح رر في :مايو .2018

قائمة تدقيق جاهزية طلب تأشيرة لغايات السياحة:
جواز السفر (أصل  +نسخة)
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طلب تأشيرة شنغن
صورة شخصية
الرسوم
بوليصة تأمين طبي للسفر (أصل  +نسخة)
إثباتات تح مل تكاليف السفر واإلقامة
إثبات العمل (أصل)
إثبات طالب جامعي
إثبات طالب مدرسي
رخصة المهن أو السجل التجاري لصاحب العمل /الشركة الخاصة (أصل  +نسخة)
إثباتات تجذر عائلي أو وظيفي
إثبات عن السفر إلى دول الشنغن ساب ًقا
مستندات إضافية مطلوبة (أصل  +نسخة مقروءة) يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية )
اإلثباتات الخاصة بطلبات القاصرين (انظر النقطة )12
لإلخوة السوريين ،يجب إرفاق المستندات التالية ،إضافة إلى ما ُذكر أعاله:
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