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سفارة جمهورية السودان يف برلي  /ألمانيا
القنصل
القسم
ي
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ومتطلبات تأش ـ ـ ــية الدخ ـ ـ ـ ــول
❖

لموظف المنظمات الدولية
التقدم للحصول عل تأشيات
ي

❖

التقدم بطلب للحصول عل تأشية دخول ألغراض االستثمار

❖

طلب تأشية سياحية

لموظف المنظمات الدولية العاملة يف
التأشيات بجميع أنواعها
➢ تتم معالجة طلبات
ر
ي
السودان بوزارة خارجية جمهورية السودان بالخرطوم .
➢ يطلب من جميع المنظمات العاملة يف السودان توجيه مكاتبها يف الخرطوم إلرسال طلب
التأشيات ر
مباشة إىل إدارة المراسم بوزارة الخارجية.
ر
ً
ً
خطاب من رشكة ألمانية يوضح طبيعة العمل وأن ر
الشكة ستكون مسؤولة ماليا وطبيا
توفي اإلقامة لمقدم الطلب .
باإلضافة إىل ر
يجب أن تتضمن الرسالة تفاصيل المواعيد التجارية والنوايا التجارية .
دعوة من رشكة يف السودان توضح طبيعة العمل والتواري خ وتفاصيل االتصال .
أسبوعي إىل ثالثة أسابيع .
التأشية هو
الوقت المتوقع إلصدار
ر
ر
التأشية مع تفاصيل الكفيل الواردة فيه بالكامل .
تعبئة نموذج طلب
ر
ئ
مل استمارة طلب الدخول (الجديدة) مع نظام البصمة.
صورة فتوغرافية واحدة(.)45mm X 35mm
صورة من جواز السفر .
ً
يجب أن يكون جواز السفر صالحا لمدة ال تقل عن " 6أشهر"  3 +صفحات فارغة .
مظروف إرجاع (مع طوابع بريدية) مكتوب عليه بوضوح عنوان مقدم الطلب.

▪ خطاب دعوة من وكالة سياحية ر
معيف بها مسجلة قانونيا يف السودان .
التأشية عن طريق كفيل نيابة عن مقدم الطلب ر
(شكات سياحية
▪ كما يمكن تقديم طلب
ر
سودانية أو وكاالت أو أفراد) ويتم إصدارها عن طريق وزارة الداخلية السودانية  -قسم
"الحدود واألجانب"  ،للحصول عل رقم الموافقة للدخول .
عي القنوات الرسمية (وزارة الخارجية) ،
▪ بعد إصدار رقم الموافقة وإرساله إىل السفارة ر
ر
يل :
يرج إحضار ما ي
التأشية مع تفاصيل الكفيل الواردة فيه بالكامل.
 oتعبئة نموذج طلب
ر
ئ
مل استمارة طلب الدخول (الجديدة) مع نظام البصمة.
o
 oصورة فتوغرافية واحدة (.)45mm X 35mm
 oصورة جواز السفر .
ً
 oيجب أن يكون جواز السفر صالحا لمدة ال تقل عن " 6أشهر"  3 +صفحات فارغة .
 oمظروف إرجاع (مع طوابع بريدية) مكتوب عليه بوضوح عنوان مقدم الطلب.
 oيف حالة وجود أحد الوالدين برفقة أطفاله  ،ر
يرج إرفاق موافقة الوالد اآلخر الصادرة
عن كاتب عدل معتمد.
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❖

طلب تأشية من السودان
التأشية المقدمة من الجهات الحكومية إىل وزارة الخارجية السودانية من
✓ يتم إرسال طلبات
ر
قبل السلطات المختصة .
✓ يجب عل ر
اغبي يف التقدم بطلب للحصول
الشكات والمؤسسات ر
غي الحكومية واألفراد الر ر
تأشية دخول لألجانب التقدم بوزارة الداخلية.
عل ر

❖

عي الحدود
طلب تأشية سياحة ر
➢
➢
➢
➢
➢

❖

تقديم طلب يصف الغرض من الزيارة ويوضح المسار الذي ترغب يف اتباعه.
أرفق نسخة من رخصة قيادتك الدولية.
ر
إرفاق كتيب المركبة الذي يحتوي عل (رقم لوحة اليخيص  -رقم الشاسيه).
ً
أسبوعا.
التأشية هو  6إىل 12
الوقت المتوقع إلصدار
ر
التأشية مع تفاصيل الكفيل الواردة فيه بالكامل.
تعبئة نموذج طلب
ر

تأشية دخول للسودانيي الذين يحملون جوازات سفر أجنبية :
المتقدمي بجوازات سفر أجنبية التقدم ر
مباشة إىل السفارة ر
بشط تقديم
للسودانيي
يمكن
ر
ر
يل مع تطبيقاتهم:
بطاقة هوية سودانية مع طلبهم ،كما يجب عليهم تقديم ما ي
التأشية مع تفاصيل الكفيل الواردة فيه بالكامل.
تعبئة نموذج طلب
ر
ئ
مل استمارة طلب الدخول (الجديدة) مع نظام البصمة.
صورة فتوغرافية واحدة (.)45mm X 35mm
صورة جواز السفر.
ً
يجب أن يكون جواز السفر صالحا لمدة ال تقل عن " 6أشهر"  3 +صفحات فارغة.
مظروف إرجاع (مع طوابع بريدية) مكتوب عليه بوضوح عنوان مقدم الطلب.
يف حالة وجود والد وحيد برفقة أطفاله  ،ر
يرج إرفاق موافقة الوالد اآلخر الصادرة عن
كاتب عدل معتمد.

