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 الزيارة ألغراضتعليمات الحصول على تأشيرة 

 

للحصول على لطلب اتقديم  يمكن .على التأشيرة الحصولمن أجل المقابلة الشخصية لمقدم الطلب ضرورية 

 الموقع اإللكتروني الخاص بالسفارة. علىالتأشيرة فقط من خالل حجز موعد مسبق عبر الرابط الموجود 

 المستمسكات التالية: يجب تقديم 

 

 مملوئة بالكامل و موقعة 1عدد  شينغن إستمارة منح تأشيرة 

 األبعاد:  2عدد  بايومترية حديثة صور جواز ملّونة(3,5 x 4,5 ) ،على أن ال يكون قد مع خلفية فاتحة

  )يرجى مالحظة مواصفات لوحة نماذج الصور على موقع السفارة( التقاطهاأشهر على  6مضى أكثر من 

 (، على األقلالعودة أشهر ما بعد 3فذاً لـ جواز سفر )على أن يكون نا 

   من الجواز مع تأشيرة الشينغن، إن وجدت، و نسخ من الجوازات القديمة، إن  2نسخة عن الصفحة

 وجدت، ونسخ عن التأشيرات السابقة الشينغن، بريطانيا، الواليات المتحدة أو كندا

 عند تقديم الطلب نقداً بالدوالر األمريكي( تدفع وروي 60)، التأشيرة معاملة أجور . 

 هوية األحوال المدنية العراقية وشهادة الجنسية العراقية 

 

مع استنساخ واضح ) يجب تقديم  النسخة األصلية، تقديم المستمسكات التالية يجب ذلكالى باإلضافة 

 (المستمسكات العربية مترجمة الى اللغة االلمانية او االنكليزية

 

  تأييد التأمين الصحي للسفر لفترة اإلقامة المطلوبة)صالحة لجميع البلدان في منطقة شنغن ، الحد األدنى

 يورو( 30.000للتغطية 

 حجز تذاكر طيران بما في ذلك طيران العودة . 

 كة أو تأييد السكن خالل مدة اإلقامة )تأكيد حجز فندق أو تأييد السكن في مكان آخر، مثل االقامة عند الشر

 سكن خاص(

 

 تأييد الغرض من الزيارة .1

  

 .)دعوة خطية من ألمانيا مع ذكر غرض ومدة االقامة وتأييد اإلقامة )على سبيل المثال نسخة بطاقة الهوية 

 .في حالة دعوة الزوج/الزوجة: عقد الزواج 

  في حالة دعوة الوالدين: شهادة ميالد الشخص المقدم للدعوة 

 ة الميالد للشخص المدعوفي حالة دعوة قاصر: شهاد 

 

 تأييد الحالة المهنية والمالية .2

 

 .)سندات ملكية )تأييد امتالك عقارات أو أراضي 

 شهادة العمل / إثبات التوظيف أو شهادة الدراسة. 



 
 

 

 تأييد العالقة العائلية، ان وجدت: .3

 عقد الزواج 

 صورة قيد مدني للعائلة 

 طفال أو بيان والدة/هوية األحوال المدنية/البطاقة الموحدة نسخ جوازات الزوج/الزوجة واأل 

 

 اثبات تمويل الرحلة: .4

  للمواد من ً من  68إلى  66تعهد تحمل مصاريف السفر واالقامة من قبل الشخص المقدم للدعوة  طبقا

 قانون اإلقامة االلماني )النسخة األصلية(

 أو

  موقعة  من حساب الراتب أشهر الماضية 6لمدة التمويل من قبل مقدم الطلب )مثال بيانات مصرفية

 ومختومة من المصرف أو ورقة استالم الراتب لألشهر الثالثة الماضية، أو تأييد استالم تقاعد(

 

 

 سنة: 18مستمسكات إضافية للمتقدمين تحت 

 

  احد الوالدين أو الوصي مرافقة وصي قانوني واحد فقط: نسخة أصلية من موافقةبإذا سافر القاصر 

 ، مصدقة من كاتب عدل.رالقانوني غير المرافق للقاص

  ،إذا سافر القاصر بدون مرافقة الوصي القانوني: نسخة أصلية من موافقة الوالدين أو الوصي القانوني

 مصدقة من كاتب عدل 

 

 

 عند التقديم.  ىد تُطلَب مستمسكات أخرقفي بعض الحاالت 

 

 انتباه ! 

 

مع االستنساخ. يجب تقديم  النسخة األصليةب التسلسل المذكور اعاله، يجب تقديم جميع المستمسكات حس

 المستمسكات العربية مترجمة الى اللغة االلمانية او االنكليزية.

 غير المكتملة. تمارات التقديم و اسال يتم قبول الطلبات 

 

 يستلم المتقدم التي  جميع إجراءات منح التأشيرة في قسم التأشيرات مجانية ما عدا أجور التأشيرة

 ،مقابلهابالطلب وصالً 

  لن يتم ارجاع اجور التأشيرة في حالة رفض منح التأشيرة للمتقدم 

  ايام على االقل 10تبلغ مدة إجراءات منح التأشيرة 

 

 )فقط إلنكليزية او األلمانيةا ةيمكنكم مراسلتنا باللغbagdad.diplo.devisa-rk@( البريد األلكتروني: 

 diplo.dewww.irak. الموقع األلكتروني: 
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