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 أو لزيارة رسمية تجاريةتعليمات الحصول على تأشيرة إلغراض 
 

 

تقديم الطلب للحصول على  يمكن المقابلة الشخصية لمقدم الطلب ضرورية من أجل الحصول على التأشيرة.

على الموقع  عبر الرابط الموجود نفسكم مجانا،ا. يمكنكم حجز الموعد بالتأشيرة فقط من خالل حجز موعد مسبق

  .اإللكتروني الخاص بالسفارة

 

 يجب تقديم المستمسكات التالية: 

 

  3,5)األبعاد:  2صور جواز ملّونة عدد  ،توقيعا حيا ةبالكامل و موقع ئةمملو 1إستمارة منح تأشيرة عدد 

x 4,5 يرجى مالحظة مواصفات لوحة نماذجأشهر على التقاطها 6( على أن ال يكون قد مضى أكثر من( 

  موقع السفارة( علىالصور 

  أشهر ما بعد العودة، على األقل  3على أن يكون نافذاً لـ ،جواز سفر 

  بريطانيا، الواليات المتحدة أو  ،الشينغنالسابقة تأشيرات المن الجواز و نسخ عن  2نسخة عن الصفحة

 إن ُوِجدَت، ،كندا

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

 للموفد هوية األحوال المدنية العراقية وشهادة الجنسية العراقية 

 

 

مع نسخ واضحة)تقدم المستمسكات باللغة  بالنسخ األصلية يجب باإلضافة لذلك تقديم المستمسكات التالية

 : العربية مع ترجمة ألمانية أو انجليزية( 

 

  د األدنى حللسفر لفترة اإلقامة المطلوبة)صالحة لجميع البلدان في منطقة شنغن ، التأييد التأمين الصحي

 يورو( 30.000للتغطية 

  بما في ذلك طيران العودةطيران تذاكر حجز . 

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

 (سكن خاص

 

 لغرض من الزيارةتأييد ا .1

 مع تمويل الزيارة الغرض من السفرة و مدتها تتضمنمن ألمانيا تجارية الدعوة النسخة األصلية من ال  

 لقاءات سابقة، مراسالت الفواتير،  المضيفة والشركة العراقية )مثال وثائق تثبت عالقة تجارية بين الشركة

 (سبقت الزيارة

  :المقررة زيارته مع دعوة من العارضين أو هوية تذاكر الدخول للمعرض في حالة زيارة معرض

 العارض.



 
 تأييد العالقة المهنية/االقتصادية  .2

 ومنصب مقدم الطلب في الزيارة  ذكر سببمن رب العمل مع  كتاب تاييد استمرار بالخدمة وقيمة الراتب

 .في سجل الشركات( ل الشركةيسجتحديث ل تأييدمع )الشركة 

 تسجيل الشركة تأييدة سفر رجال األعمال، في حال 

  سندات ملكية( أراضي وأتأييد امتالك عقارات(. 

 

 تأييد العالقة العائلية، ان وجدت: .3

 الزواج عقد 

 صورة قيد مدني للعائلة 

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

 

 اثبات تمويل الرحلة: .4

  أشهر الماضية 6إثبات على موارد مالية كافية للسفرة المقررة، مثال بيانات مصرفية موقعة ومختومة لمدة 

 )كشف حساب(

 كتاب تاييد( اثبات استالم راتب لألشهر الثالثة الماضية ( 

  للمواد من ً ........... طبقاً )نص التعّهد: تتعّهد شركة ...........االلماني من قانون اإلقامة  68إلى  66تعهد طبقا

من قانون اإلقامة بجميع التكاليف المترتبة على الزيارة و هذا قد يشمل تسديد أجور الخدمات العامة  68إلى  66للمواد من 

  الالزمة و إعادة تسفير الشخص إلى البلد األم(

 

 

 

 قد تُطلَب مستمسكات أخرى عند التقديم. 

 

 انتباه ! 

 

سب التسلسل المذكور اعاله، النسخة األصلية مع االستنساخ. يجب تقديم يجب تقديم جميع المستمسكات ح

 المستمسكات العربية مترجمة الى اللغة االلمانية او االنكليزية.

 

 

  لن يتم ارجاع اجور التأشيرة في حالة رفض منح التأشيرة للمتقدم 

  ايام على االقل 10تبلغ مدة إجراءات منح التأشيرة 

 

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

 diplo.dewww.irak. الموقع األلكتروني: 
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