ﺍﻟﺠــــﻤﻬـــﻮﺭﻳــــــــﺔ ﺍﻟﺠـﺰﺍﺋـﺮﻳــــــﺔ ﺍﻟﺪﻳـﻤﻘـﺮﺍﻃﻴــــــﺔ ﺍﻟﺸـــــــــــﻌـﺒﻴــــــﺔ

اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﺳطﻧﺑول

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CONSULAT GENERAL D’ALGERIE A ISTANBUL
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

0

MM

0

Gençlık Soyadı

AAAA

Doğum Tarihi

ﺇﺑﻦ

ﻓﻲ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

Nerde

Ülke

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ
MedenıaurumN…G

ici

Anne Adi

ﺃﻋﺰﺏ

ﻣﺘﺰﻭﺝ

Bekar

ﻣﻄﻠﻖ

ﺃﺭﻣﻞ

Evli

Boşanmış

Dul

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻨﺲ

ﺃﻧﺜﻰ

ﺫﻛﺭ

Cinsiyet E

K

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ

Uyruğu

Uyruğu

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
Şahsi Adres

ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
Réservé à
l’administration

Telefon

ﺍﻟﺯﻭﺝ

ﺍﻟﻠﻘﺐ

coller votre photo

ﻭﺇﺑﻦ

Baba Adi

Eş

……………………..

ﺍﻻﺳﻢ

Soyad

Ad

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ

JJ

0 MM

0 AAAA

Doğum Tarihi

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Ülke

Uyruğu

Sadece Cocuklal sizlerle Seyehat Ediyorsa Doldurulacaktir

Çocuklar ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻻﺳﻢ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺐ

 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩjj0mm0aaaa

Soyad Ad

Doğum Tarihi

JJ 0 MM

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ

0 AAAA

JJ

0 MM

ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

0 AAAA

Durée de séjour

Bitiş Tarihi

Veriliş Tarıh

N…G ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ
Girişler N…G

Date de réception

Hangu Tür Olduğunu Belirtiniz

GﺗﻭﺿﻳﺢN

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ

Pasaport
Numarası

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ

Uyruğu

Nbre d entrée autorisées

Başka

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Doğum Yeri

ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ

ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻋﺎﺩﻱ
Normal Pasaport

N° Demande

ﻻ ﻳﻤﻠﺊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻔﺮ ﺍﻷﻭﻻﺩ

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ

Pasaport cinsi

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄـــــﻠـﺐ

ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﻣﺮﺗﻴﻦ

ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ

ﻣﻦ

Tek Giriş

İki Giriş

Çoklu Giriş

Du

ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ

JJ0 MM0AAAA
…99 …99 …9

ﺍﻟﻰ
Au

JJ0MM0AAAA
…99 …99 …

9

ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ

Meslek

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
Taxe

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺄﺷﻳﺭﺓ

Iş Veren

N° de Visa

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

Iş Yeri Adresi
Telefon

ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﺷﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺒﻮﺭ

Transit Durumunda

Validité du Visa

Gidilecek Ülke

N…G ﻩﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ
Gidilecek Ülke İçin Vizeniz VarmiN…G
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
Kalacağınız Adres

ﻧﻌﻢ

ﻻ

Evet

Hayir

De0  ﻣﻥ999999999999999999999999999

َAu0  ﺇﻟﻰ999999999999999999999999999
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺯ

ﻏﺮﺽ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
Gidiş Nedeni
ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
Kaliş Suresi

gﺍﻹﻣﻀﺎء ﻭ ﺍﻟﺨﺘﻢS
 ﻳﻮﻡb3

 ﻳﻮﻡö3

ﺍﺧﺭ

ö3 Gün

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ

b3 Gün

Başka

Giriş Tarıhi

ﻩﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻜﻢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
Önlesinde Cezayirpe Alınmış Vizeniz Var Mı ?

ﻛﻡ

?

ﻧﻌﻡ

Evet

JJ

MM

0 AAAA

Le chef de poste
SSignature et cachetg

ﻻ

Hayir

ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

? ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ

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 I bu süre içinde hiçbir şekilde çalışmayacağımı ve yerleşmeyeceğime dair
beyanda bulunuyorum9
İmzam I yanlış beyan halinde bana karşı cezayi işlemlerin yapılmasının ve ilerde hiçbir şekilde yeni bir vize alamayacağımı içerir9

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺊ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻠﺊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺎﻧﺎﺕ ﻟﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻜﻢ،ﻩﺎﻡ ﺗﻤﻠﺊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﻧﺎﺕ ﺑﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﺿﺤﺔ
Önemlié büyük harflerle doldurunuz 9 yanlışlıklardan dolayı
isteğinize geri dönüş olmayacaktır9
N…G Karelere çarpı işareti koyunuz

× ﺍﻟﺟﻭﺍﺏ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ

)*( ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

gﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐS ﻭ ﺃﻣﻀـﺎء ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
Tarih Ve Imza
MAE – AC 43

