
 دولة اإلمارات العربية المتحدة      

 زارة الداخلية                  

 اإلدارة العامة لإلقامة و شؤون األجانب

 

Visa Application ة  طلب التأشير

  البعثة

 

 Application Information بيانات مقدم الطلب

 Full Name   اإلسم الكامل

 Mother’s Name إسم األم Father’s Name اإلب إسم

  

 Profession المهنة Nationality الجنسية

  

 Marital Status الحالة اإلجتماعية Doctrine مذهب Religion ديانة

   

 Date of Birth تاري    خ الميالد Place of Birth محل الوالدة

  

يد اإللكب   Phone Number رقم الهاتف  Email نوى  البر

  In The UAEف  اإلمارات /  In The Residenceاإلقامة /  مقر  ف  

 Place of Issue محل اإلصدار .Passport Type and No نوع نورقم الجواز

  

 Date of Expiry تاري    خ اإلنتهاء Date of Issue تاري    خ اإلصدار

  

 Address in UAE العنوان داخل اإلمارات Residence Address اإلقامة مقر  عنوان

  

 Education المؤهل العمىل Purpose of Entry الغرض من الزيارة

  

 ?Yes / No – Mention it Do you have another nationality اذكر ها –نعم / ال  هل تحمل جنسية أخرى؟

 

 ?Yes / No Have you ever visit The UAE نعم / ال هل سبق لك دخول اإلمارات؟

 If “Yes” please mention the date ف  حالة "نعم" اذكر التاري    خ

 Sponsor Name and Address   الكفيلإسم نو عنوان 

 

امي اتعهد بأن أكون مسؤنوال  ي هذا الطلب نو عن الب  
 
ي دنولة اإلماراتباتباع األنظمة نو القواني   ا عن ضمان صحة المعلومات المدنونة ف

 
 لمتبعة ف

I hereby declare that the information stated herein is valid and correct, and I shall be committed to the laws and regulations 

applicable in The UAE 

 Date التاري    خ Applicant Signature توقيع مقدم الطلب

  

 

جاكرتا -المكتب القنصىل   

PHOTO 
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