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 لطلب تأشيرة شينغن ارشادات

  ترانزيت -عبور المطار بغرض
 

موعد عن طريق جدول  االتحادية بالخرطوم نرجو مبدئيا ترتيب استخراج تأشيرة من سفارة جمهورية ألمانيا بغرض

قبل ستة أشهر تقديم الطلب  يمكنكم طلب تأشيرة شينغن. بموقع السفارة على االنترنت تحت بند تقديم المواعيد اإلليكتروني

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

 للتأشيرة على حدة لكل مقدم طلب الرجاء حجز موعد للمقابلة  رسوم. ودون

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

 في الوقت المناسب. لتخطيط الرحلة

 ال تتعامل مع وكاالت الخدمات بخصوص حجز المواعيد وتنصح باختبار دقيق لعروض هذه الوكاالت السفارة

 ان تكون الوجهة الرئيسية للمتقدم المانيا. يجب

بغض النظر عن  وذلك- فقط السودان فيطلبات التأشيرة من المقيمين  وم باستالممراعاة ان السفارة في الخرطوم تق الرجاء

 جنسياتهم

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

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

 الوالدين(/

 

 

 

  ) Visa –A(ترانزيت – يستوجب الحصول على تأشيرة عبور المطار متى
 :حوال التاليةاأل في (لمنطقة الشينغن دون الدخول)الحاجة لتأشيرة عبور المطار  تكون

 لمانياأ يير دول الشينغن تمر عبر مطار فغ من كانت الرحلة من السودان لدولة ثالثة اذا -

 )*(ساعة 24 يستغرق اكثر من ال الدوليمجال الترانزيت  فيكان البقاء  اذا -

 جوازات المطار نالمرور ميستوجب  وال -

تمكن من متابعة السفر دون  ذكرها تشمل منطقة ترانزيت دولية والتالي لمانيافي أالخمس مطارات فقط  مراعاة ان الرجاء

 :الشينغن لمنطقة رسميدخول 

 ماين/ فرانكفورت -

 ميونيخ -

 (امساء الحادية عشرة ونصفالرابعة والنصف فجرا الى  بين الساعة)مبورج الطيران فيه محدود اه مطار -

 (االتاسعة مساءالسادسة صباحا الى  بين الساعة)والطيران فيه محدود  دوسلدورف مطار -

 ا(عشرة مساء الحادية الساعة الرابعة والنصف صباحا الى بين)الطيران فيه محدود بون  –كولون  مطار -

 معلومات اخرى بخصوص هذا األمر تجدونها فقط عند خطوط الطيران او وكالة السفر.

 :المطار مواطنى الدول التالية لتأشيرة ترانزيت المذكورة اعاله يحتاجتطابقت الشروط  اذا

الكونغو  جمهورية (االستثناءاتمع بعض )العراق، االردن  بنغالديش، اريتريا، غانا، الهند، ايران، ثيوبيا،افغانستان, أ

 مع(تركيا و دان، سورياالسو جنوب ,السودان ،الصومال سريالنكا، نيجريا، باكستان ،ماليالديمقراطية، لبنان، 

 .)استثناءات

 أصحاب الجنسيات السابق ذكرها  هناك حاجة لتأشيرة ترانزيت اذا كان ليست :االستثناءات

 تأشيرة أو اقامة سارية  من احدى دول الشينغن . لديه المسافر -

 االمريكية الواليات المتحدة اليابان, سان مارينو أو ايرلندا, أندورا, كندا, تأشيرة دخول صالحة او اقامة من أو -

 اعادة مقدم الطلب تضمن والتي

 ورومانيا وإيرلندا وكرواتيا بلغاريا ذلك في بما) األوروبية االقتصادية المنطقة دول من صالحة تأشيرات حاملي -

 األمريكية المتحدة الواليات أو كندا, اليابان أو( وقبرص

 تقل الذين األحفاد األطفال، الحياة، شركاء/  األزواج) التنقل حرية االتحاد مواطني من األسرة ألفراد يحق   -

 االتحاد( مواطني من مدعومين يكونوا أن بشرط واألجداد، اآلباء عاًما، 21 عن أعمارهم

 الدبلوماسية الجوازات حاملو -

 الجوي الطاقم أفراد - -
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 )VISA-C (عبور ترانزيت اطار فييستوجب الحصول على تأشيرة شينغن  متى

 

  المرور من الجوازات المطار ووجوب فيأو الترانزيت الدولية  منطقة العبور ةحالة مغادر فيسبيل المثال  على -

طريق مطار غير مذكور  منطقة الشينغن أو اذا تمت الرحلة عن في دولتين فيكانت الرحلة تستوجب التغيير اذا  -

 أعاله

 .نغشينتأشيرة  تستوجب الحصول على العربة او الباص الرحلة بوسيلة نقل مختلفة مثل القطار او استكمال -

 

العبور أو  ألغراض حالة تقديم طلب تأشيرة شينغن فيالمفعول  ساريتقديم تأمين طبى للرحالت وجوب مراعاة  الرجاء

 الترانزيت

 

 

 

 المطلوبة لطلب التأشيرة المستندات

 

 (صورة  +أصل) 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

 تكون بالجواز على االقل صفحتان فارغتان 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

 التأشيرة في السفارة. فترة اجراءات طلب يبقى جواز السفر طوال

 

 أصل –طلب التأشيرة  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 حديثة علىشخصية بيومترية بخلفية بيضاء  صورة

 الموقع(. البيومترية على

 

 االجراءات رسوم.4
اعتباًرا ) سنة 11 عمر خمس سنوات وحتى عمر بإكمال ويور 40 و سنة 11 عمر بإكمالالتأشيرة  لطالبي ويور 80 بمقدار الرسوم

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

 . الشنغن

 

 دخول للبلد المقصود تصريح.5
كان هناك اعفاء من تأشيرة الدولة  يجب ابراز تأشيرة الدولة المقصودة واذا تقديم طلب تأشيرة العبور او الترانزيت عند

  .يجب ابراز ما يدل على هذا االعفاء المقصودة

 

 )وهذه االمثلة ليست حصرية(المهني بالوطن / العائلي التجذر ثباتا .6
 لمكان سكن أفراد األسرة في السودان. اثبات -

 الزواج وشهادات ميالد األطفال )ان وجدت(. شهادة -

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

 ترجمة باللغة االلمانية او االنجليزية. مع (الزوج او غيره مثال) تخص العائل اثباتات -

 معاش. شهادة -

 بالنسبة للطالب شهادة تسجيل.-

 بالنسبة لألطفال شهادة ذهاب الى المدرسة. -
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 (وصورة واضحة اصل) االضافية المستندات.7

 طيران ذهاب وعودة حجز -

 السودان فيتصريح االقامة  السودان من دول اخرى تقديم فيللمقيمين  بالنسبة -

وفقا لمتطلبات تأشيرة  ابراز شهادة تأمين صحى صالحة :او الترانزيت العبور ألغراضتقديم طلب تأشيرة شينغن  عند -

 الشينغن

 

 دون رفقة والديهم المسافرين (سنة 18 تحت) طلبات التأشيرة من القاصرين لمقدمى.8
مع نسخة من جواز  طراف فقطفي حالة حق الوصاية ألحد األو أ سفر موثق من الجهات القضائية من الوالدين تصريح -

 سفر الوالدين

 نجليزيةاال لمانية اوالميالد األصلية بترجمة أ شهادة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مراعاة اآلتي الرجاء

 هذه المطلوبات ليست حصرية كل

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

 واضح وان تكون النسخ المقدمة واضحة مقروءة. الطلبات بخط التيني

الرجاء مراعاة أن تقديم طلبات غير  .فردية او أن تدعو لموعد جديد تحتفظ بحق طلب مستندات اضافية في حاالت السفارة

عدم ارسال أي مستندات . الرجاءوغير مكتملة تؤدى إلطالة زمن االجراءات ويمكن أن تؤدى لرفض الطلب مستوفاة

 حيث انها لن ترفق مع طلب التقديم.  للسفارة من دون طلبها

يجب تقديم  لذا االجراءات فترة اطول. عمل وفى بعض األحيان يمكن ان تستغرق يوم 14 االجراءات حوالى تستغرق

الرتفاع عدد طلبات التأشيرة في شهور  نسبة على االقل وبحد اقصى ستة أشهر. يوم 15 طلب قبل موعد بدء الرحلة بال

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

  السفارة.يقبل طلبكم اذا كان مكان اقامتكم خارج نطاق عمل  لن
كتابة  تستند الى المعلومات المتوفرة حتى تاريخ هذه النشرة التعريفية فيالبيانات الواردة  جميع :مسئولية خلو

تكون قد طرأت  صحة المعلومات خاصة بالنسبة ألى تعديالت وأالستيفاء  مسئولية أيتتحمل السفارة  ال .النشرة

 .هذه االثناء في

 2022سبتمبر 
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 : ترانزيت  -بغرض عبور المطار  تأشيرة المتطلبات قائمة 

  جواز السفر  )اصل + صورة(

   ـ استمارة طلب الحصول علي تأشيرة 

  ـ صورة شخصية

   ـ رسوم تقديم الطلب

لمانيا أ ـ اثبات اذن الدخول الي البلد المعتزم السفر اليه عبر    

  ـ إثبات التجذر العائلي في وطنك

 مستندات إضافية مطلوبة )أصل + نسخة مقروءة( يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية  

 اإلثباتات الخاصة بطلبات القاصرين 

 

 
 


