تلفون  4553954ص ب 55733

التأشيرة السياحية
السيــــد  /مدير إدارة جوازات المطار المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
بيانات الشخص القادم ( تعبأ من واقع جواز السفر )

) Visitor's Particulars ( As in passport

األســـم
رقم الجواز

Passport No.

سنة

الجنسية
شهر

Year

Month

Nationality
يوم

Name
Sex

الجنس

Day

صـــــالحية الجــــواز
تاريـــــخ الميـــــــــالد
تاريخ اخر دخول
تاريخ اخر مغادرة

Passport Expiry
Date of Birth
Last Entry Date
Last Exit Date

بيــــــــــــــــــانات الكفيــــــــــــــل

Sponsor’s Particulars

الرقم الشخصي
األســـم

I.D. No.
Name

المهنة
رقم المنشاة
اسم المنشأة

صلة القرابة

Profession

0

8

0

1

9

Relation

2

-

الشركة القطرية الدولية للمغامرات

Company
Name

إقــــــــــــرار و تعهــــــــــــــد

Declaration and Pledge

أقر أنا الموقع أدناه بإطالعي على التلليمىاو والقىوانيل المن مىة لىدخول و قامىة
األجانب وفقا ً للقانول رقم  3لسنة 1993م والقوانيل األخرى بدولة قطر وعليى
أتلهد بأل الشخص القادم بكفالتي اليحمل أي أمراض وسليم مل الناحية الصحية
وأن قادم للىبالد لغىرض السىياحة فقىط ولىل يقىوم بىأي نشىاط تجىاري كمىا سىو
يغادر البالد بلد نتهاء الزيارة الممنوحة ل مباشرة  ،وفي حالة مخالفىة مكفىولي
لما تقدم أقر بتحملي المسؤولية القانونية المترتبة عل ذلك .
وهذا تعهد مني بذلك .

I, the undersigned, approve the instructions and laws governing the
entry and residence of foreigners in accordance with law No. 3 of
1963 and other laws by the State of Qatar and I pledge that the
person coming under my sponsorship is not carrying any diseases
and with good health and he is coming to the country for the purpose
of tourism only, will not do any commercial activities, will also leave
the country after the end of the visit period. Incase of violation of the
above said conditions and laws by my guaranteed person, I promise
that I will take all the legal liabilities resulting from it.
I hereby agree and accept the above declaration and pledge.

التوقيع )(Signature

بيانات مقدم الطلب (( المندوب
الرقم الشخصي

1

1

Company ID

2

الختم )(Stamp

))

5

))Applicant ((PRO

0

األســـم

3
6
0
0
Bahgat Medani Ibrahim

التوقيع

7

7

5

2

I.D. No.
Name
Signature

المالح او )(Remarks
............................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
......................................................................................... .................................................................................................................................................

جميع النماذج الخاصة بإدارة جوازات وأمن المطار على موقع وزارة الداخلية WWW.moi.gov.qa.com
المرفقات المطلوبة :
 . 1صورة مل جواز سفر الزائر بصالحية التقل عل  9شهور .
 . 2صورة مل جواز سف ر و قامة الكفيل سارية المفلول
 . 3وثائق ثباو صلة القرابة

