اﻟﺠــــﻤﻬـــﻮرﻳــــــــﺔ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮﻳــــــﺔ اﻟﺪﻳـﻤﻘـﺮاﻃﻴــــــﺔ اﻟﺸـــــــــــﻌـﺒﻴــــــﺔ

ﺳﻔﺎرة اﻟﺟزاﺋرﺑﺄﻧﻘرة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AMBASSADE D'ALGERIE A ANKARA

ﻧﻮع اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة
Type de Visa

ﻃــــــــــﻠــــــﺐ ﺗـــــــﺄﺷــــــــﻴـــــــﺮة
VİZE BAŞVURU FORMU

اﻟﻠﻘﺐ

اﻻﺳﻢ

Soyad

Ad

اﺳم اﺧر

Veuillez

اﻻﺳم ﻗﺑل اﻟزواج

Pseudonyme
JJ

ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد

/

MM

/

Gençlık Soyadı

AAAA

Doğum Tarihi

إﺑﻦ

ﻓﻲ

اﻟﺒﻠﺪ

Nerde

Ülke

وإﺑﻦ

Baba Adi

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ

Bekar

ﻣﻄﻠﻖ

Evli

ici
اﻟﺠﻨﺲ

أرﻣﻞ

Boşanmış

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ذﻛر

أﻧﺜﻰ

Cinsiyet E

Dul

K

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ

Uyruğu

Uyruğu

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ
Şahsi Adres

ﺧﺎص ﺑﺎﻹدارة
Réservé à
l’administration

Telefon

اﻟزوج

اﻟﻠﻘﺐ

coller votre photo

Anne Adi

ﻣﺘﺰوج

أﻋﺰب

Medenıaurum(*)

Eş

……………………..

اﻻﺳﻢ

Soyad

Ad

ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد

JJ

/ MM

/ AAAA

Doğum Tarihi

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Ülke

Uyruğu

Sadece Cocuklal sizlerle Seyehat Ediyorsa Doldurulacaktir

Çocuklar اﻷﻃﻔﺎل
اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ

 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼدjj/mm/aaaa

Soyad Ad

Doğum Tarihi

Pasaport cinsi

اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ

Pasaport
Numarası

Uyruğu

JJ / MM

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ

/ AAAA

ﻣﺮة واﺣﺪة

ﻣﺮﺗﻴﻦ

İki Giriş

Tek Giriş

Nbre d entrée autorisées

JJ

/ MM

ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ

/ AAAA

Durée de séjour

Bitiş Tarihi

Veriliş Tarıh

(*) ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل
Girişler (*)

Date de réception

Hangu Tür Olduğunu Belirtiniz

()ﺗوﺿﯾﺢ

Başka

رﻗﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Doğum Yeri

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ

وﺛﯾﻘﺔ أﺧرى

ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎدي

N° Demande

ﻻ ﻳﻤﻠﺊ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻔﺮ اﻷوﻻد

ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد

ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ

Normal Pasaport

رﻗﻢ اﻟﻄـــــﻠـﺐ

اﻟﻣﮭﻧﺔ

ﻋﺪة ﻣﺮات

ﻣﻦ

Çoklu Giriş

Du

JJ/ MM/AAAA
….. ….. ….

اﻟﻰ
Au

JJ/MM/AAAA
….. ….. …

.

اﻟﻣﺳﺗﺧدم

Meslek

N° de Visa

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻬﻨﻲ

Telefon

ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺄﺷﯾرة

اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺒﻮر

Transit Durumunda

Validité du Visa

Gidilecek Ülke

(*) هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ
Gidilecek Ülke İçin Vizeniz Varmi(*)
اﻟﻌﻨﻮان أﺛﻨﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ
Kalacağınız Adres

ﻧﻌﻢ

ﻻ

Evet

Hayir

De/  ﻣن...........................

َAu/  إﻟﻰ...........................
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛز

ﻏﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ
Gidiş Nedeni
Kaliş Suresi

()اﻹﻣﻀﺎء و اﻟﺨﺘﻢ
 ﻳﻮم30
30 Gün

90 Gün

Önlesinde Cezayir'e Alınmış Vizeniz Var Mı ?
?

اﺧر

 ﻳﻮم90

هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻜﻢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻛم

Taxe

رﻗم اﻟﺗﺄﺷﯾرة

Iş Veren

Iş Yeri Adresi

ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ

اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

Başka

ﻧﻌم

Evet

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول

JJ

MM

/ AAAA

Giriş Tarıhi

Le chef de poste
(Signature et cachet)

ﻻ

Hayir

ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ

? ﻓﻲ أي ﺗﺎرﯾﺦ

Süresi

Kaç Tane ?
Hangi Tarih lerde
ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ
Kalmış olduğunuz Adres

و ﺑﻌﺪم اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻔﺎﺋﻴﺔ،أﻟﺘﺰم ﺑﻤﻐﺎدرة اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﻲ و ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل أي ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر أو ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺟﻮر ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻲ

Bana verilen Cezayir vizesinin bitiş tarihine kadar terk edeceğimi , bu süre içinde hiçbir şekilde çalışmayacağımı ve yerleşmeyeceğime dair
beyanda bulunuyorum.
İmzam , yanlış beyan halinde bana karşı cezayi işlemlerin yapılmasının ve ilerde hiçbir şekilde yeni bir vize alamayacağımı içerir.

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺊ أو ﻋﺪم ﻣﻠﺊ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺎﻧﺎت ﻟﻦ ﻳﺮد ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻜﻢ،هﺎم ﺗﻤﻠﺊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺎﻧﺎت ﺑﺤﺮوف واﺿﺤﺔ
Önemli: büyük harflerle doldurunuz . yanlışlıklardan dolayı
isteğinize geri dönüş olmayacaktır.
(*) Karelere çarpı işareti koyunuz

× اﻟﺟواب اﻟﻣﺧﺗﺎر

)*( ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

( و أﻣﻀـﺎء اﻟﻤﻌﻨﻲ)ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ
Tarih Ve Imza
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