
احلالة اإلجتماعية : اجلنسية السابقة :

ســياحية رجال األعمال          رســــــمية      الغرض من التأشيرة :      

مرافقي مواطني دول مجلس التعاون                   مقيمـــي دول مـجـلـس التـعـاون    

إعادة إصدار للتأشيرة رقم  : مــــــــــــــــرور                  

    لــســفــرة واحــدة [مـــــدة اإلقــامـــة :

    متعددة السفرات [مدة اإلقامة لكل سفرة :

ســــــنه صالحيـــة التأشيرة :      ثالثة أشهر                سـتة أشــهـر       

عشر سنوات خمس سنوات          ثالث سنوات             ســــنـتان                

رافقون ضمن اجلواز : ا

العنوان احلالي ورقم الهاتف :

قصود زيارتها ورقم الهاتف : عنوان اجلهة ا

التاريخ : توقيع مقدم الطلب : 

Previous Nationality  Marital Status 

Purpose of Visa       Official           Business          Tourist

Residents of GCC countries             Accompanying GCC nationals

Transit     Reissuing of Visa Number

     Single entry [ Duration of stay

     Multiple [ Duration of each stay

Visa Validity     Three months     Six months       One year

        Two years  Three years         Five years           Ten years 

دة شهر ] *   سياحية مشتركة  [ 

     دولــــة قـطـــر وسلطنة عمـــان

Surname  Given Name(s) 

Nationality 

Date of Issue  

Date & Place of Birth 

إستمارة طلب تأشيرة دخــــــول
Entry Visa Application Form

Only
photo Color

4.8 x 3.8

Paste up the photo, not to be pinned
صورة وعدم تدبيسها

صق ال
يرجى ل

Background of the photo should not be white
ضاء
صورة بي

يجب أن ال تكون خلفية ال

Dependants Included in the Passport 

Present Address & Telephone

Destination’s Address & Telephone

Applicants Signature  Date 

رقم جواز السفر :

تاريخ اإلنتهاء :

هنة :      ا

االسم الكامل :

اجلنسية :

تاريخ اإلصدار :

يالد : تاريخ ومكان ا

    Tourist Common  [ Period one month] 

          State of Qatar & Sultanate of Oman

*

   Passport No.

  Date of Expiry 

 Profession

تطلبات احلصول على التأشيرة باخللف.. ..Important : See visa requirments in the backهــــــــــــام : أنظر 

(For Official Use Only     لالستخدام الــرســمي فقط)
Date

Not Approved  ]   غير موافــق

 : Visitزيــــــــــــــــــــارة : 

التاريخ :

رجع : Approved   [ ا موافــق 

رقــــــــــم                         Visa       تــــوقــــــــيـــــــــع
سؤول القنصلي التأشيرة                        Number      ا

ســـــفــــــارة دولـــــــة قـــــــطــــــر - رومــــــــــا
Embassy of the State of Qatar - ROMA

Via Antonio Bosio, 14

00161 Roma - Italia

Tel. : 44249450

Fax : 44245273

E-mail : info@qatarembassy.it


