فبروری ٢٠٢٠

ورق معلوماتی صدور ویزه اشتراک در نمایشگاه
برای بازدید کننده  /نمایش دهنده
سفارت صریحأ خاطر نشان میسازد که تمام مدارک (ورقهای معلوماتی ،فورمه های درخواستی) سفارت
مجانی بوده ولی مصارف مانند هزینۀ تیلفون و فکس را باید تأدیه کرد .عالوه برآن قابل یاد آوریست که
رشوه دادن و یا کوشش دادن رشوه به کارمندان سفارت در پهلوی پیگرد قانونی عواقب چون رد
درخواست ویزه را در بر دارد.
متقاضی شخصاً به سفارت مراجعه نموده و مدارک ذیل را ارائه نماید:
 .١پاسپورت (دارای حد اقل سه ماه مدت اعتبار پس از برگشت پیش بینی شده) .پاسپورتهای دارای
سریال نمبر  TRپذیرفته نمیشوند
 پاسپورت ارائه شده باید حداقل دارای دوصفحه خالی باشد پاسپورت باید در  ١٠سال گذشته صادر شده باشد .٢تکت ریزرف شده مدار اعتبار برای زمان پالن شده سفر (نه بوک شده)
 .٣یک عدد فورمه اصلی درخواستی ویزه با ارائه توضیحات مکمل و امضا شده
 .٤دو قطعه عکس بایومتری جدید
 .٥سند هویت (تذکره)
 .٦جوازنامه تجارتی که از اعتبار ساقط نباشد
 .٧در صورتیکه شخص متقاضی مالک شرکت افغانی نباشد :ارائ ٔه تصدیق مشغولیت با تذکر زمان آغاز
کار ،موقف کاری و انداز ٔه درآمد یا عاید
 .٨ارائه تصدیق امکانات کافی مالی در افغانستان مانند صورت حساب بانکی از شش ماه اخیر و در
صورت موجودیت :ارائه اسناد جایداد و قباله خانه در افغانستان ،اسناد پرداخت معاشات
-

کارمندان و مامورین دولت باید تصدیق در رابطه به وظیفه ،موقف کاری ،زمان آغاز کار و اندازه
معاش ماهوار ارایه نمایند

-

در صورت عدم ارایه اسناد امکانات کافی مالی برای زمان اقامت پالن شده در کشور های عضو
شنگن :ارائه دعوتنامه رسمی ) (Verpflichtungserklärungمطابق به ماده های  66و  68قانون
اقامت آلمان الزامی میباشد

 .٩بیمه صحی سفر برای مدت درخواست سفر در تمام کشورهای عضوشنگن ،طوریکه مقدار پوشش
بیمه حد اقل مبلغ  ٣٠٠٠٠یورو بوده و شامل مصارف برگشت در صورت مریضی باشد
 .١٠برای تصدیق اعضای فامیل ارائه نکاحنامه ،تذکره اطفال و همسر (در صورت متاهل بودن) الزامی اند
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 .١١برای تثبیت هدف سفر اسناد ذیل الزامی اند:
در مورد نمایش دهنده

 ارائه رسید پرداخت پول به برگزار کننده نمایشگاه در آلمان ( کاپی آویز بانکی و پرداخت پول)ارائه گردند.
 سند پرداخت ریزرف هوتل.در مورد بازدید کننده نمایشگاه
 ارایه دعوتنامه برگزار کننده نمایشگاه و یا اسناد دیگر برای بازدید از نمایشگاه ( بطور مثال:ارایه تکت های ورودی که قبل از برگزاری بفروش میرسند).
 -سند پرداخت ریزرف هوتل.

فیس درخواست ویزه مبلغ  ٨٠یورو بوده که معادل آن به واحد پولی رایج کشور حین ارائۀ درخواست
تادیه گردد.
یادداشت:
موقع درخواست ویزه باید اصل تمام مدارک فوق با ترجمه رسمی انگلیسی و یا آلمانی
همراه با یک کاپی سیاه و سفید ارایه گردد!
لطفأ توجه نمایید که فقط اسناد مکمل قابل پذیرش بوده و مورد اجراآت قرار میگیرند و اسناد
که به زبان انگلیسی و یا آلمانی نباشند ،باید ترجمه شوند.
-

تنها پاسپورت های الکترونیکی پذیرفته میشوند ،زیرا نظر به تصمیم اتحادیه شرکت
های هوایی ( ،)ICAOتمامی پاسپورت های دست نویس یا خطی از تاریخ  ٢٥نوامبر
 ٢٠١٧فاقد اعتبار اند

-

برای متقاضیان زیر سن ،امضاء والدین در فورم درخواستی ویزه و موجودیت
والدین(پدر و مادر) حین درخواست ویزه الزامی میباشد .درصورتیکه یکی از والدین
حق حضانت را داشته باشد ،باید هنگام درخواست با ارائه اسناد ثابت گردد

-

مکمل بودن اسناد و مدارک مفهوم صدور ویزه را نمیدهد

-

ارائه اسناد جعلی و دست خورده باعث آن میگردد تا درخواست ویزه مسترد گردد

-

درصورت ردشدن تقاضای ویزه ،به هردلیل که باشد ،فیس تادیه شده واپس نمیگردد

-

فورمه های درخواستی مجانی میباشند

-

اسناد فوق الذکر حداقل شرایط درخواست ویزه را نشان می دهند .در موارد خاص
ممکن است مدارک دیگری که در اینجا ذکر نشده ،از شما تقاضا گردد

-

غیر از فیس یادآورشده و مصارف مانند هزینۀ تیلفون و فکس ،دیگر هیچ نوع تکس چه
در داخل دفتر ویزه و چه خارج از آن اخذ نمیگردد .اگر از شما شخص ثالثی تفاضای
پرداخت پول بیشترنماید ،لطفأ جریان را بصورت مفصل و تحریری اطالع دهید
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