
 

 

كيفية تقديم طلب تاشيرة عمل الفيزا

ينبغي ان تنجز طلبات تاشيرة العمل في القنصليات العراقية قبل المغادرة ويمكن ان تستغرق الموافقة على الفيزا
أسبوعين إلى ستة أسابيع من تاريخ التقديم تأشيرات السفر تصدر إلى رجال األعمال شرط أن يكون لديهم دعوات رسمية
من السلطات العراقية أو ان يتم تعريفهم بذلك من قبل من وزارات خارجية بلدانهم باالضافة الى كتب من غرفة التجارة

 

وبامكان المستثمرين تقديم طلبات للحصول على سمة الدخول الى العراق الى الهيئة الوطنية لالستثمار- دائرة العالقات
العامة حصرا ومن خالل البريد االلكتروني المبين في ادناه ومن ثم ستقوم الهيئة بتسهيل حصولهم عليها من خالل مال
االستمارة التالية :

iq.gov.investpromo@nic.r.p

*جدول رقم 1 بالنسبة لكافة الجنسيات (عربية أو أجنبية ) على إن اليتم الجمع بين العرب واألجانب بنفس الجدول وإنما
جدول منفصل.

االسم
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رقم
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محل االقامة داخل
العراق

 

*جدول رقم 2 بالنسبة للجنسيات ( الهندي – البنغالديش ) .
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االنكليزية 

االسم
الكامل ب
العربي 

رقم
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اسم المشالمهنة الجنسية
روع
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مشروع 
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اما بالنسبة للمستثمرين الذين يقدمون للحصول على سمة دخول عن طريق
هيئات المحافظات فسيتم اتباع الخطوات التالية بالنسبة لهم :

تكون 1- 
مفاتحة الهيئة بموضوع طلب منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال اإلعمال واأليدي العاملة بتوقيع رئيس هيئة

استثمار المحافظة أو نائبه حصرا"وترسل النسخة األصلية الملونة .

mailto:pr@investpromo.gov.iq


تكون 2- 
إعداد وأسماء األشخاص في الكتاب بشكل واضح وبقائمة مغلقة وبتوقيع رئيس الهيئة على الكتاب وعلى القائمة

المرفقة وتكون لألجانب باالنكليزية إما الجنسية ( بنغالديش – هندي ) فتكتب باالنكليزية والعربية ويكتب االسم األول ثم
اللقب في الجدول المرفق .

يرسل 3- 
كتاب التعهد األصلي من قبل الشركة مختوم بختمها المعتمد وختم هيئة استثمار المحافظة المعتمد ويذكر في التعهد

بعدم تسرب العمالة خارج الشركة أثناء العمل وبعد انتهاء المشروع مع ذكر العدد وجنسياتهم واسم المشروع ويسلم باليد
إلى الهيئة الوطنية لالستثمار في بغداد.

تكون 4- 
نسخ الجوازات المرفقة ملونة وواضحة وبالحجم األصلي مع مراعاة فترة صالحية جواز السفر قبل 6 أشهر من

انتهاء الصالحية وتكون للجنسيات( بنغالديش – هندي ) صفحتين صفحة االسم والصورة والصفحة الثانية اسم األب وإالم
وحسب تعليمات مديرية شؤون اإلقامة .

وتعتمد 5- 
الجداول ادناه :

*جدول رقم 1 بالنسبة لكافة الجنسيات (عربية أو أجنبية ) على إن اليتم الجمع بين العرب واألجانب بنفس الجدول وإنما
جدول منفصل.

االسم
الكامل

رقم
الجواز
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المشروع
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*جدول 6- 
رقم 2 بالنسبة للجنسيات ( الهندي – البنغالديش ) .

االسم باللغة
االنكليزية 

االسم
الكامل ب
العربي 

رقم
الجواز 

اسم المشالمهنة الجنسية
روع

عنوان ال
مشروع 

محل االقامة في
العراق 

الخطوط الجوية العاملة في العراق :

يعمل في العراق عدد من الخطوط الجوية العربية والعالمية والتي باالمكان الدخول الى مواقعها االلكترونية للحصول على
تفاصيل الرحالت القادمة الى العراق وهي كما يلي :

الخطوط الجوية الموقع االلكتروني



1 العراقية 1=id_language?php.index/com.airways-iq.www//:http

2 االماراتية GoogleSEMI=cid?aspx.index/arabic/iq/com.emirates.www//:http
CPyZobm1urcCFU0V3godqgwATw=gclid&QSearch

3 االردنية /com.rj.www//:http

4 النمساوية /com.austrian.www//:http

5 االتحاد %28A+Brand-google-Iraq-ppc=cid?/ae-ar/com.etihad.www//:http
Brand-rabic%29

6 القطرية #page.homepage/ar/qa/com.qatarairways.www//:http

7 االيرانية /Home/Portal/com.iranair.www//:http

8 التركية /com.turkishairlines.www//:http

9 اللبنانية aspx.Home/Pages/English/lb.com.mea.www//:http

10 المصرية aspx.BookaFlight/Pages/arabic/com.egyptair.www//:http

شبكة االتصاالت 

يوجد في العراق 5 شركات لالتصاالت والتي تقدم خدمات االتصال واالنترنت وهي ذات كفاءة جيدة :

شبكة الهاتف النقال الموقع االلكتروني

1 زين do.home/af/iq/com.zain.iq.www//:https

2 اسيا سيل ar=lang?/com.asiacell.www//:http

3 كورك /com.korektel.www//:http

4 اتصالنا /com.etisaluna.www//:http

http://www.iq-airways.com/index.php?language_id=1
http://www.emirates.com/iq/arabic/index.aspx?cid=GoogleSEMIQSearch%5b&%5dgclid=CPyZobm1urcCFU0V3godqgwATw
http://www.emirates.com/iq/arabic/index.aspx?cid=GoogleSEMIQSearch%5b&%5dgclid=CPyZobm1urcCFU0V3godqgwATw
http://www.rj.com/
http://www.austrian.com/
http://www.etihad.com/ar-ae/?cid=ppc-Iraq-google-Brand+%28Arabic%29-Brand
http://www.etihad.com/ar-ae/?cid=ppc-Iraq-google-Brand+%28Arabic%29-Brand
http://www.qatarairways.com/qa/ar/homepage.page
http://www.iranair.com/Portal/Home/
http://www.turkishairlines.com/
http://www.mea.com.lb/English/Pages/Home.aspx
http://www.egyptair.com/arabic/Pages/BookaFlight.aspx


5 امنية /com.omnnea.www//:http

6 كلمات aspx.index/ar/com.kalimattelecom.www//:http

 

الفنادق

نوجز في ادناه بعض التفاصيل الخاصة بخمسة من الفنادق المعتمدة في العراق والتي يستطيع المسافر الى البالد التعامل
معها الغراض االقامة او اقامة المؤتمرات والملتقيات المختلفة :

الفندق عدد الغرف عدد القاعات عدد المطاعم تفاصيل االتصال

1 كرستال كراند عشتار 307 5 قاعات

- قاعة تموز : تسع لـ 800 شخص

- قاعة عشتار : تتسع لـ 100 شخص

- قاعة كلكامش : تتسع لـ 60 شخص

- قاعة بغداد : تتسع لـ 100 شخص

- قاعة اوروك: تتسع لـ 70 شخص

2 مطعم

- مطعم الوركاء : يتسع لـ 90
شخص

- مطعم دنانير : يتسع لـ 100
شخص

شارع السعدون ، بغداد /
العراق

ت:
009647706770711

grandishtar.Cristal
.cristalhospitality@

com

cristalhospital.www
com.ity

2 فندق رويال توليب
الرشيد

449 غرفة

33 جناح

4 قاعات

- قاعة الزوراء – تتسع لـ 850 شخص

- قاعة بغداد : تتسع لـ 80 شخص

- القاعة الشمالية: تتسع لـ 30 شخص

- القاعة الجنوبية: تتسع لـ 30 شخص

5 مطاعم

- المطعم الصيفي : يتسع لـ 100
شخص

- مطعم الزاهر : يتسع لـ 250
شخص

- مطعم ريحانة: يتسع لـ 200
شخص

- مطعم الف ليلة وليلة : يتسع لـ
120 شخص

- المطعم الوطني : يتسع لـ 90
شخص

ت:
009647700133370

royalt@reservation
com.ulipalrasheed

royaltulipalra.www
com.sheed

mailto:Cristal.grandishtar@cristalhospitality.com
mailto:Cristal.grandishtar@cristalhospitality.com
mailto:Cristal.grandishtar@cristalhospitality.com
http://www.cristalhospitality.com
http://www.cristalhospitality.com
mailto:reservation@royaltulipalrasheed.com
mailto:reservation@royaltulipalrasheed.com
http://www.royaltulipalrasheed.com
http://www.royaltulipalrasheed.com


3 فندق بغداد 175 قاعتان

- قاعة االقواس – تتسع لـ 300 شخص

- قاعة دجلة : تتسع لـ 150 شخص

مطعمين ت:
009647708822090

relationsbaghdadhot
com.yahoo@el

4 فندق المنصور ميليل 135 6 قاعات

- قاعة قرطبة : تتسع لـ 500 شخص

- قاعة الحمراء : تتسع لـ 150 شخص

- قاعة العباسي : تتسع لـ 150 شخص

- قاعة الخيام : تتسع لـ 70 شخص

- قاعة غرناطة : تتسع لـ 25 شخص

- قاعة اللوبي بار : تتسع لـ 50 شخص

5 مطاعم

- مطعم دجلة : 200 شخص

- المطعم الفرنسي : يتسع لـ 100
شخص

- المطعم االيطالي : يتسع لـ 120
شخص

- المطعم الصيني : يتسع لـ 80
شخص

- المطعم البغدادي: 50 شخص

ت:
009647700220775

yah@mansourhotel
com.oo

5 فندق فلسطين الدولي 271 3 قاعات

- قاعة صالح الدين : تتسع لـ 850 شخص

- قاعة جنين : تتسع لـ 120 شخص

- القاعة العراقية لالجتماعات : تتسع لـ 30
شخص

مطعمين

- مطعم قطار الشرق : يتسع لـ
150 شخص

- كافتريا ومطعم دجلة: يتسع لـ
159 شخص

ت:
009647905155150

palestinehotel.com
com.yahoo@
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