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 لطلب تأشيرة شينغن ارشادات  

 زيارة بغرض

 )يوما   180 ليوما خال 90 قصيرة اقصاها اقامة(

 

موعد عن طريق جدول  االتحادية بالخرطوم نرجو مبدئيا ترتيب لمانياستخراج تأشيرة من سفارة جمهورية أا بغرض

أشهر  ستةتقديم الطلب قبل  يمكنكم .طلب تأشيرة شينغن بموقع السفارة على االنترنت تحت بند تقديم اإلليكترونيالمواعيد 

 للموعد شخصيا اإلليكترونيالقيام بالحجز  يمكنكم .قبل بدء موعد الرحلة المخطط لها تقدير يوم على أقل 15أو  على االكثر

 للتأشيرة على حدة لكل مقدم طلب موعد للمقابلة رجاء حجزال  .رسوم ودون

 

لذا ننوه  برحلة،قيام فيه لل موعد خالل زمن وجيز وفقا للتوقيت المزمع لحجم العمل بقسم التأشيرة فال يمكن تأمين نسبة

 .الوقت المناسب في الرحلة لتخطيط

 

 هذه الوكاالتر دقيق لعروض وتنصح باختباالمواعيد تتعامل مع وكاالت الخدمات بخصوص حجز  ال السفارة

 .ان تكون الوجهة الرئيسية للمتقدم المانيا يجب

 

بغض النظر عن  وذلك- فقط طلبات التأشيرة من المقيمين فى السودان الخرطوم تقوم باستالم فيمراعاة ان السفارة  الرجاء

 جنسياتهم

 

 برفقتكم. مترجم مؤهل يجب حضور  أو االنجليزية أو التقرينية  كنتم ال تتحدثون االلمانية أو العربية اذا

 .الى االلمانية او االنجليزية او االنجليزية وجب ابراز االصل مع ترجمة الصادرة بغير اللغة االلمانية والوثائق المستندات
 الشرعي األمريجب ان يكونوا بصحبة ولى  حال القصر في ) عليهم الحضور شخصيا الى الموعد الطلبات مقدمي كل

 (الوالدين/

 

 

 

 :المطلوبة لطلب التأشيرة المستندات

 

 )أصل وصورة(السفر جواز. 1

 

 خط اليد بإمضاء السفر جواز

 يكون الجواز أقدم من عشر سنوات اال

 بعد انقضاء فترة التأشيرة المطلوبة يكون صالحا على االقل لمدة ثالثة أشهر أن

 بالجواز على االقل صفحتان فارغتانتكون  أن

 تالف غير

 سفر جواز في إدخالهم تم إذا السفر جواز متطلبات أيًضا يستوفون عاًما 16 عن أعمارهم تقل الذين القصر المتقدمون

 .الخاصة صورتهم مع القانوني الممثل

 .السفارة فيالتأشيرة  فترة اجراءات طلب جواز السفر طوال يبقى

 

 )أصل( التأشيرةطلب  ستمارةا.2

 األلمانية وامضاء مقدم الطلب بخط اليد مأل االستمارة باللغة االنجليزية أو استيفاء

 

 شخصية صورة.3
مراجعة التوضيح للصور  الرجاء) شهور 6 اال تكون اقدم من شخصية بيومترية بخلفية بيضاء حديثة على صورة

 (.الموقع البيومترية على
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 االجراءات رسوم.4
 سنة 11 عمر خمس سنوات وحتى عمر بإكمال ويور 40 و سنة 11 عمر بإكمالالتأشيرة  لطالبي ويور 80 بمقدار الرسوم

 ليس عليهم دفع سنوات 5 حتى اكمال عمر االطفال (.تدفع نقدًا عند تقديم الطلب باليرو ، 2022سبتمبر  18اعتباًرا من )

 . رسوم اجراءات تأشيرة الشنغن

 

 )أصل وصورة( صحى بغرض السفر تأمين.5
 :تأمين صحى مستوفاة للشروط التالية وثيقة

 لكل دول الشينغن صالحة

 تقل قيمة التغطية عن ثالثين الف يورو اال
 طارئالعالجية أو عالج  الطوارئالمرض والوفاة اضافة لتحمل تكاليف  حاالت فيتغطى تكاليف االعادة الى الوطن  ان

 المستشفى في

استمارة طلب  فيالمطلوبة االقامة فترة مع رجاء مقارنتها ب المطلوبة التأمين يجب ان تغطى كامل فترة السفر صالحية

 الصحي.التأمين مع للفترة المتطابقة  فقط التأشيرة تصدر ان تتطابق معها. التأشيرة و

برنامج  فيتغييرات غير متوقعة  من البقاء فيها وذلك لتالفى ما يترتب بتغطية تأمين صحى أطول من الفترة المراد ينصح

 .الحجوزات فيتأخير او تعديل  حصول  الغاء رحلة طيران أو الرحلة مثل

 التأمين اذا كانت وثيقة رجاء مراجعةال .لتغطية تأمين صحى اعلى يحتاجون الحمل( المسنين والنساء)الفئات مثل  بعض

 .غير محدودة بصورة تغطيتهاتم ست السابقةالنقاط  

 الزمنية للرحلة االولى فقط الفترة الصحيسنوات مطلوب ان يغطى التأمين  تأشيرة صالحة لعدة وطلب تأشيرة سنوية أ عند

 

 لمانياأ فييف مكتوبة من المض دعوة. 6

 :اآلتية جوازه ويجب ان يشمل خطاب الدعوة المعلومات مع نسخة منالمانيا  فييف مكتوبة من المض دعوة

 لمانيامن الدعوة الى أ الغرض -

 صلة القرابة بين المضيف ومقدم الطلب او / صلة المعرفة درجة -

 لمانياالدعوة ومكان االقامة في أ فترة -

 من جواز او البطاقة الشخصية للمضيف نسخة -

 لمانيافي أاالقامة  كرتمن بلد ثالث نسخه من  أو/لمانيةاأل حالة ان يكون المضيف حامل لجنسية غير في -

 

 السفر واالقامةتكاليف  تغطية .7
 )أصل( زيارة على النفقة الخاصة لمقدم الطلب) أ

 وان تتوفر فيها مبالغ تكفى فترة اشهر االخيرة ةللثالثجارية لمقدم الطلب  كشوفات لحسابات المرتب وحسابات اخرى تقديم

 .وان تكون الكشوفات صادرة ومختومة من البنك الرحلة

 أو

 68 – 66 بموجب المادة( اصل وصورة ) ألمانيا فيواالقامة من جانب المضيف  الرحلةاقرار بااللتزام بتحمل نفقات ) ب

 (.Verpflichtungserklärungاأللماني ) دعوة رسمية قانون االقامة  من

 

 )أصل( اذا كانت المؤسسة خاصة بمقدم الطلب وأ / عمل من صاحب العمل شهادة.8
على ان يستوفى الخطاب  الطلب باللغة األلمانية او االنجليزية من صاحب العمل أو المؤسسة الخاصة بصاحب خطاب

 :الشروط اآلتية

 المروس للشركة الورق -

 الشركة فيواسم مسئول االتصال  اإلليكتروني العنوان والفاكس،، رقم الهاتف الحالي العنوان -

 الشركة ختم -

 االصدار تاريخ -

 والوظيفة االسم ,غير مقبول اإلليكتروني التوقيع)  الشركة فياصلى للمسئول  توقيع -

 الشركة في المرتب وفترة العمل الوظيفة، الطلب،مقدم  اسم -

 الغياب/ على فترة االجازة الموافقة -

 استمرار التوظيف بعد العودة تأكيد -

  طفالواأل الطلبة
 .توقف الدراسة االكاديمية مع توضيح االجازات أو فترات أو /تسجيل من الجامعة شهادة -

 .من المدرسة مع توضيح فترات االجازاتتسجيل  شهادة -
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 )أصل وصورة(خاصة بمقدم الطلب  اذا كانت لصاحب العمل أو التجاريالسجل  نسخة / أعمال صةرخ .9
شركة خاصة لمقدم  لصاحب العمل أو اذا كانت التجاريالسجل  نسخة/تم الشركةبخمن رخصة العمل مختومة  صورة

 .او انجليزية لمانيةالطلب بترجمة أ

 

 )وهذه االمثلة ليست حصرية(بالوطن  المهنياو  العائلي الرتباطا التجذر ثباتا.10
 .السودان فيسرة لمكان سكن أفراد األ اثبات -

 .(ان وجدت)طفال الزواج وشهادات ميالد األ شهادة -

 .االخيرةأشهر  ةللثالثالحسابات  كشوفات , ترجمة المانية او انجليزية مع) ملكية شهادات -

 .ترجمة باللغة االلمانية او االنجليزية مع (الزوج او غيره مثال) خص العائلت اتاثبات -

 .معاش شهادة -

 .بالنسبة للطالب شهادة تسجيل-

 .بالنسبة لألطفال شهادة ذهاب الى المدرسة -

 

 ةسابق ياتلسفر اتاثبات.11
،  كندا أو الواليات المتحدة ، نغنيمن دول الش(الصادرة  الفيز بتقديم جوازات سفر سابقة او صور منها توضح وذلك -

 .)أو غيرها المملكة المتحدة

 

 )وصورة واضحة اصل  (االضافية المستندات.12
 .ذهاب وعودة (فقط )حجز غير مؤكد مبدئيطيران  حجز -

 .بمكان االقامة من قبل المضيف شهادة -

 .السودان فيتصريح االقامة  تقديم :السودان من دول اخرى فيللمقيمين  بالنسبة -

 

 يسافرون دون رفقة والديهم الذين( سنة 18 تحتطلبات التأشيرة من القاصرين ) لمقدمى .13
مع نسخة من جواز سفر  طراف فقطفي حالة حق الوصاية ألحد األو أ سفر موثق من الجهات القضائية من الوالدين تصريح

 .الوالدين

 .انجليزية لمانية اوبترجمة أصلية الميالد األ شهادة

 

 

 

 

 

 

 

 :اآلتيمراعاة  الرجاء

 هذه المطلوبات ليست حصرية كل

مع مراعاة صحة مأل  المستندات كاملة ومنظمة عند تقديم الطلب سرعة اتمام االجراءات نرجو التكرم بتسليم لضمان

 .مقروءةواضحة واضح وان تكون النسخ المقدمة  التينيالطلبات بخط 

ن تقديم طلبات غير الرجاء مراعاة أ .ن تدعو لموعد جديدفردية او أ حاالتفي تحتفظ بحق طلب مستندات اضافية  السفارة

مستندات  أيعدم ارسال . الرجاءؤدى لرفض الطلبإلطالة زمن االجراءات ويمكن أن توغير مكتملة تؤدى  مستوفاة

 حيث انها لن ترفق مع طلب التقديم.  هادون طلبمن للسفارة 

تقديم يجب  لذا .االجراءات فترة اطول حيان يمكن ان تستغرقعمل وفى بعض األ يوم 14 االجراءات حوالى تغرقتس

شهور  فيع عدد طلبات التأشيرة الرتفا نسبة شهر.ستة أعلى االقل وبحد اقصى  يوم 15 الطلب قبل موعد بدء الرحلة ب

 .الوقت المناسب فيحجز الموعد أسابيع ولذلك يفضل الطلب لعدة  قد تصل فترات االنتظار لحجز موعد تقديم الصيف

  .عمل السفارةمكان اقامتكم خارج نطاق يقبل طلبكم اذا كان  لن

 ال .كتابة النشرة تستند الى المعلومات المتوفرة حتى تاريخ هذه النشرة التعريفية فيالبيانات الواردة  جميع :مسئولية خلو

 .هذه االثناء فيتكون قد طرأت  صحة المعلومات خاصة بالنسبة ألى تعديالت وأالستيفاء  مسئولية أيتتحمل السفارة 

 2022سبتمبر 
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 : الزيارة رة ألغراضتأشيال متطلبات قائمة -

  (أصل + نسخة)جواز السفر  -

 )أصل( طلب تأشيرة -

 شخصية صورة  -

  التقديم رسوم -

 تأمين طبي للسفر  -

 دعوة من المستضيف في ألمانيا  -

 إثبات تّحّمل نفقات السفر واإلقامة  -

  (+ نسخة أصل) من مقدم العمل / أو العمل الخاص إثبات العمل -

  (أصل + نسخة)رخصة المهن أو السجل التجاري لصاحب العمل/ الشركة الخاصة  -

  في الموطن األصليإثباتات تجذّر عائلي  -

  السابقة ياتالسفر منإثبات  -

يجب أن تكون مترجمة المستندات باللغة العربية  مقروءة,أصل + نسخة )مستندات إضافية مطلوبة  -

  (إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية

 طلبات التأشيرة من القاصرين  لمقدمي إثبات -

 

 .االنجليزيةلمانية او األالى  مع ترجمة منها صلاو االنجليزية يجب ابراز اال الصادرة بغير اللغة االلمانية والوثائق المستندات


