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السفارة اﻹيطالية
طرابلس

تأشيرة لمهمات وصفقات تجارية
أ ☐ .نموذج طلب التأشيرة.

يجب أن يتم ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﺧانات النموذج بطريقﺔ واضحﺔ ﻣﻦ اﻷﻣام والخلف ،ﻣوﻗﻊ وﻣؤرخ ) بالنﺴﺒﺔ للقُﺼر ولي أﻣر القاصر أو صاﺣب
الﺴلطﺔ اﻷبويﺔ )الوصي الشرعي (.

ب.

☐ صورة شخصية حديثة.
بمقاييس  3.5ﺳم  4.5 Xﺳم ،بخلفيﺔ بيضاء ،ﺣديثﺔ بحﺴب ﻗواعد ﻣنﻈمﺔ الطيران المدني الدولي ) . (ICAO

ت ☐ .جواز السفر اﻷصلي
يجب أن يكون جواز الﺴفر ﺳاري المفﻌول وبﺼﻼﺣيﺔ ﻻ ﺗقﻞ عﻦ ﺛﻼﺛﺔ أشهر ﻣﻦ ﺗاريخ انتهاء صﻼﺣيﺔ التأشيرة المطلوبﺔ ،ويجب أن
يحتوي علﻰ ﻣا ﻻ يقﻞ عﻦ صفحتيﻦ فارغتيﻦ وذلك لوضﻊ ﻣلﺼﻖ التأشيرة .وأن يكون ﻗد صدر ﺧﻼل عشر الﺴنوات اﻷﺧيرة.

ث ☐ .رسالة دعوة و )الﻐرﻓة التجارية( للﺸرﻛة اﻹيطالية الداعية .رسالة الدعوة ﻣﻦ الﺸرﻛة الداعية يجب أن تكون:
 ﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻦ الشخص المخول بالشرﻛﺔ في إيطاليا ﻣرفقﺔ بﺼورة إﺗﺒاث شخﺼيﺔ.
 ذﻛر اﻻﺳم واللقب الشخص المدعو ،ذﻛر المدة المتوﻗﻌﺔ لﻺﻗاﻣﺔ ،الهدف ﻣﻦ الرﺣلﺔ ،انتهاء فترة اﻹﻗاﻣﺔ ،عنوان الﺴكﻦ ﺧﻼل فترة اﻹﻗاﻣﺔ و
أي ﻣﺼاريف أﺧرى ﻣتﻌلقﺔ بالﺴفر و اﻹﻗاﻣﺔ.

ج ☐ .حجﺰ طيران ذهاب و عودة وحجﺰ ﻓﻨدﻗي أخر أو إﻗرار استضاﻓة.
ح ☐ .تأﻣيﻦ وثيقة سفر
التأﻣيﻦ يجب أن يكون ﺳاري المفﻌول في ﻛﻞ دول أعضاء شنقﻦ وبتغطيﺔ ﻻ ﺗقﻞ عﻦ  30.000يورو لمﺼاريف اﻹيواء اﻻﺳتشفائي ﺧﻼل ﻛﻞ
ﻣدة اﻹﻗاﻣﺔ ) انظر لمستخرج المادة  15ﻣﻦ نظام )( 2009/810 (CE

خ ☐ .إثباتات تدل علﻰ الحالة الوظيفية والمهﻨية و وسائل اﻹعالة اﻻﻗتصادية:
 ﻓي حالة التاجر أو صاحب عمل:
 الﺴجﻞ التجاري للشرﻛﺔ ﻣﺴجلﺔ في وزارة اﻻﻗتﺼاد وﺣالﺔ الشرﻛﺔ
 الرﺧﺼﺔ التجاريﺔ ﺳاريﺔ المفﻌول
 ﻛشف ﺣﺴاب ﻣﺼرفي بأﺧر ﺛﻼﺛﺔ أشهر ﺳواء شرﻛﺔ أو أشخاص
 شهادة ﻣلكيﺔ عقارات أو ﻣﺼادر دﺧﻞ أﺧرى
 ﻓي حالة الموظفيﻦ
 رﺳالﺔ ﻣﻦ الشرﻛﺔ التي يشتغﻞ بها ﻣوضحﺔ المهام التي يزاولها وﺗاريخ التﻌييﻦ.
 شهادة ﻣرﺗب
 ﺗرﺗيب المهام المكلف بها الموظف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الشرﻛﺔ للﺴفر ﻹيطاليا لحﺴابها الخاص ﻣﻊ ﺗحديد المدة والهدف.
 ﻛشف ﺣﺴاب ﻣﺼرفي شخﺼي أو شرﻛﺔ بأﺧر ﺛﻼﺛﺔ أشهر
 شهادة ﻣلكيﺔ للﻌقارات ،رواﺗب أو أي إيرادات أﺧرى
 الﺴجﻞ التجاري للشرﻛﺔ ﻣﺴجلﺔ في وزارة اﻻﻗتﺼاد
 ﻓي حالة صاحب ﻣهﻨة ﻣستقلة
 بطاﻗﺔ ﻣهنيﺔ ﺳاريﺔ المفﻌول
 الرﺧﺼﺔ التجاريﺔ ﺳاريﺔ المفﻌول
 ﻛشف ﺣﺴاب ﻣﺼرفي شخﺼي بأﺧر ﺛﻼﺛﺔ أشهر
 شهادة ﻣلكيﺔ عقارات ،رواﺗب أو أي ﻣﺼدر دﺧﻞ أﺧر
ﻣﻼحظة  :لتﺴهيﻞ عمليﺔ إدارة المﻌاﻣلﺔ يرجﻰ ﺗقديم ﻛﻞ المﺴتندات المذﻛورة أعﻼه ﻛاﻷﺗي :صورة  +أصﻞ للتحقﻖ ،ﺣﺴب ﺗرﺗيب القائمﺔ ،ﻛﻞ
المﺴتندات التي باللغﺔ الﻌربيﺔ يجب أن يتم ﺗرجمتها إلﻰ اللغﺔ اﻹيطاليﺔ أو اللغﺔ اﻹنجليزيﺔ.
السفارة اﻹيطالية ﻣﻦ حقها طلب ﻣستﻨدات إضاﻓية ،تراها ضرورية لتقييم المعاﻣلة.
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