
:  مراکشمدارک الزم برای ویزای    
 

نهایتًا شش ماه پیش گرفته رنگی و زمینه سفید ) 3*4دو قطعه عکس  .1

 (شده باشد

 اصل پاسپورت ترجیحا امضا شده  .2

 . گواهی اشتغال به کار که موارد زیر در آن ذکر شده باشد :3

 .حتمًا روی سربرگ شرکت باشد  –الف 

 –تاریخ شروع به کار  –شماره گذرنامه  –ذکر نام و نام خانوادگی  –ب 

  در آن قید شده باشد .میزان حقوق    -عنوان شغلی –طول مدت استخدام 

نیز بایستی گواهی  دومشخص  ، بودن ویا مدیر عامل در صورت کارفرما –ج 

ترجمه   روزنامه رسمی شرکت  + هیئت مدیرهاشتغال را امضا کند مثالً رئیس 

 . مهر مترجمشده با 

 .مهر مترجم شده با ترجمه . مشاغل آزاد جواز کسب 4

ترجمه  فیش حقوقی آخرین . در صورت بازنشسته بودن ، حکم بازنشستگی و5

 . با مهر مترجمشده 

 . اصل گذرنامه بایستی دو صفحه خالی روبروی هم داشته باشد .6

با مهر  شده  ترجمه.درصورت پزشک بودن کارت نظام پزشکی + پروانه مطب 7

 مترجم

)  التین بهماه آخر ( حتمًا  3. پرینت حساب ماه جاری و دو ماه آخر ) 8

 و با مانده حساب واقعی  انگلیسی (

 یرزرو پرواز. 9

 . دعوت نامه از شرکت مراکشی01

 نکته :

در صورت همراه بودن در سفر با  سال 08باالی  افرادو  محصل افراد* 

خانواده بایستی گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه و یا دانشگاه و در 

 شده  ترجمه صورت کار داشتن گواهی اشتغال به کار جداگانه ارائه دهند .

 با مهر مترجم 

سفر و یا به تنهایی  با یکی از والدین سال  08زیر  *در صورتی که فرزند

از طرف  محضرید شده ئیباید موافقت نامه کتبی و معتبر و تامی کند حتمًا 

محضری نامه معتبر  حضانتو در صورت مطلقه بودن بایستی  یکی از والدین

 با مهر مترجم ( شده ) ترجمه ارائه گردد .

   تومان 84111نرخ ویزا : 

ویزای مسافر طبق  کاری می باشد و روز 05مدت زمان الزم برای اخذ ویزا 

  بلیط مسافر صادر می گردد .

 




