
 

 

 
Ambassade de France en Irak 

 

 طلب تأشيرة شنغن
51/90/9990، ملحق الثاني، في الجريدة الرسمية لالتحاد اوربي بتاريخ التأشيرةقائمة صادرة حسب حسب قانون   

 
 استمارة طلب التاشيرة كاملة وموقعة بشكل كامل

 
، بدون لصق او كبسصورتان شخصيتان  

 
 الدخول تأشيراتمع نسخة من  التأشيرةالتي تحتوي على المعلومات الشخصية لطالب جواز سفر + نسخة من الصحفة 

 الشنغن السابقة
  

 هوية االحوال المدنية
 
 

في العراق التأشيرةالوضع المهني لطالب   
 

 صاحب شركة او شريك في العراق 

 نشاط الشركةالمالكين و بأسماءتسجيل الشركة في وزارة التجارة العراقية مذكور فيه قائمة  -
 االخيرة الستة لألشهركشف حساب مصرفي للشركة  -

 

 موظفو الشركات الخاصة 

 
 عمل يذكر فيه المنصب، تاريخ االنتساب للشركة والراتب تأييد -
 االخيرة ستةال لألشهر التأشيرةكشف حساب مصرفي الشخصي الخاص بطالب  -

  

 موظفو القطاع الحكومي: 

 
 كل اعضاء الوفد.و عمل لخارجية العراقية يذكر فيها اسماء مذكرة رسمية صادرة من وزارة ا -
 نسخة من الدعوة الرسمية وبرنامج الزيارة -
 االخيرة الستة لألشهر التأشيرةكشف حساب مصرفي الشخصي الخاص بطالب  -

 

 المهن الحرة:  

 
 (نقابة المحامين، ...هوية ممارسة المهنة + هوية انتساب الى نقابة  )نقابة االطباء،   -
 االخيرة ستةال لألشهر التأشيرةكشف حساب مصرفي الشخصي الخاص بطالب   -

 

ضروريةاخرى  وثائق  
 

 االخيرة ستةال لألشهرتقديم ما يثبت توفر الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف االقامة : كشف حساب موقع ومختوم 
 

ب مصرفي، سند عقار، شهادة عمل، عقد زواج، تثبت النشاطات االقتصادية والشخصية في العراق: كشف حسا وثائق
او باللغة نسخة من هوية االحوال المدنية للزوج او الزوجة واالطفال )يجب تقديم الوثائق اعاله باللغة الفرنسية 

 (من قبل السلطات العراقية ومصدقةاالنكليزية 
 

عضاء في مجموعة الشنغن )الجوالت طريق خط السفر خالل فترة االقامة في دول االتذكرة طائرة ذهاب واياب : 
 هذه السفرة( يقة ذات صلة تحتوي على معلومات عنلجوالت او اية وث تأكيدالسياحية المثبتة مسبقا، 

 
 اثبات سكن: فندق خالل فترة االقامة )حجز فندق مدفوع سلفا طيلة فترة االقامة ( او دعوة من شخص في فرنسا.

 
يورو يغطي المصاريف الطبية، دخول  ثالثين الف باسم الشخص المسافر لغاية تامين صحي يشمل منطقة الشنغن

 المستشفى او الترحيل الى الوطن.
 



 
 

 حاالت خاصة
 

النسخة االصلية من موافقة الوالدين او االوضياء صادرة من  :والذين ال يسافرون مع الوالدين ينصراحاالت االطفال الق
صر مع احد والديه او الوصي عليه، يجب تقديم النسخة االصلية من موافقة الالب او كاتب عدل. في حال سفر الطفل القا

او االم او الوصي الذي لن يسافر مع القاصر، مصدقة من كاتب عدل. نسخة من هوية الوالد او الوالدة الذي لن يسافر 
 مع الطفل.

 او الوالدة غير المسافر.نسخة من هوية االحوال المدنية + موافقة تحريرية وموقعة من الوالد  
 

 في حال السفر الى عدة دول ضمن منطقة الشنغن:
 تأييديال )يذكر فيها عدد االيام التي يقضيها في كل دولة من اعضاء الشنغن(: حجز فندق او تقديم طريق الرحلة تفص

 سكن، تذاكر طائرة او بطاقة قطار.
 

الدعوة وكذلك عنوان الشركة التي تمارس النشاط المهني في : النسخة االصلية من دعوة تتضمن طبيعة تأشيرة مهنية
 في المعارض والمؤتمرات.دخول  / بطاقةفرنسا

 
يثبت بداية اخذ العالج في العراق لهذا المرض والذي يطلب فيه طالب : مستمسك الغراض العالج الطبي تأشيرةطلب 

 خارج.ما يثبت ضرورة العالج في الوتقديم فرنسا العالج في  التأشيرة
 

لدى هذه المستشفى والطبيب، يذكر فيه فترة العالج  التأشيرةيثبت تسجيل طالب  تقرير من مستشفى او طبيب فرنسي
 وتكاليفه، وكذلك على ضرورة او عدم ضرورة مصاحبة شخص للمريض.

 
 المريض.يؤكد فيه توفر العالج الطبي الخاص وكذلك امكانية استقبال  لمؤسسة الطبية في فرنساتأييد من ا

 
لديه االمكانية المالية  التأشيرةانه تم تسديد تكاليف العالج وما يثبت ان طالب  من المستشفى او الطبيب الفرنسي تأييد

 ان تكاليف العالج يتحملها شخص اخر او مؤسسة. تأييدالكافية لتغطية المصاريف االخرى ذات العالقة، او 
 

 تمنحها فرنسا. تأشيرةبلدان الشنغن من خالل  الى السفرمن ان جواز السفر يسمح لكم ب التأكديجب 
 

 ، ويجب ترتيبها حسب ما مذكور في هذه الوثيقةالوثائقمن اجل تسهيل استالم ملفكم، ال يجب كبس 
 

 اخرى غير تلك المذكورة في هذه الوثيقة. امكانية ان يطلب منكم وثائق التأشيراتاذا كان وضعكم خاص، فلقسم 


