سفـــارة المملكــة العربيـــة الســـعودية

The Royal Embassy of Saudi Arabia

لدى موســـكو

in Moscow

6 ×4 الصورة

№ заявка

Photo 4×6

*

أسم العائلة

Family Name

*Sex اجلنس

*

*Previous Nationality* اجلنسية السابقة

أسم األب

Father’s Name

*

* Date & Place of Birth تاريخ ومكان امليالد

*Present Nationality اجلنسية

/

Male
*

Religion الديانة

رقم اجلواز

*Passport No.

/
املؤهل ومصدره

*Qualification & place of Issue

املهنة

*Occupation

الغرض من السفر

رقم اجلوال

* E-mail

* Phone Number

رقم اهلاتف

*Name of The Company or inviter & address in the KSA

الربيد اإللكرتوني

/

/

/

/

/

Type of visa

أسم وعنوان الشركة أو الداعي يف اململكة

Sex اجلنس

Family Name أسم العائلة

Name Father’s أسم األب

First Name األسم األول

*Travel Route
*Travel Way طريقة السفر

مرات الدخول

التأشرية
املرافقني يف نفس نوع
جواز السفر

تاريخ ومكان امليالد

/

إسم احملرم

*Applicant's address in RF عنوان طالب التأشرية يف روسيا اإلحتادية

List of Dependants on Applicant’s Passport
/

احلالة اإلجتماعية

Type of visa *Number of entries

* Mobile Number

/

*M. Status

/

Type of visa - نوع التأشيرة المطلوبة

*Purpose of the visit

Date & Place of Birth

/

Mahram Name

Family Visit - ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ

Relationship صلة القرابة

*Date of Issue تاريخ اإلصدار

/

العالقة

Relationship

/

*Valid until تاريخ اإلنتهاء

* Passport type نوع جواز السفر

األسم األول

First Name

/

*Date of leaving تاريخ املغادرة

/

/

/

خط السري

*Arrival date تاريخ الوصول

* Number of previous visits and the number of the last visa
* Have you ever been in KSA?
 فرتةI certify
that all information
I have
provided
isIcorrect
will ab
أقر أنا املوقع أدناه بصحة املعلومات أعاله وكذلك اإللتزام جبميع قوانني اململكة
I certify
that all information
I have provided
is correct
and that,
will abideand
by that, Iتواجدي
أقر أنا املوقع أدناه بصحة املعلومات أعاله وكذلك اإللتزام جبميع قوانني اململكة أثناء فرتة

تواجدبها

the laws of theby
Kingdom
during
of my during
residencethe
in it.
the laws
of the
theperiod
Kingdom
period of my residence in it.

.بها

: التوقيع

Signature:
....................................................................................................

/

/20

For Official Use Only
Validity

الصالحية

Length of stay

م02

.

اإلقامة

1الصق التأشيرة
H. of the Consular Section

Date
التوقيع

تارخيه

Notes

..................................................... ...............................................

Invitation or Visa No. رقم خطاب الدعوة أو التأشرية

/
Date
/

رئيس القسم القنصلي

/

لإلستعمال الرمسي فقط
/

Signature

/

تارخيه

Checked by

مدقق البيانات

/
املالحاات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(All fields are required). All passport fields must filled with Latin letters.

.* جميع الحقول إلزامية مع إدخال بيانات جواز السفر بالحروف الالتينية

The Royal Embassy of Saudi Arabia in the Russian Federation - Moscow : +7(499)245-23-10/+7(499)245-70-07/Fax: +7(499)246-40-29/ E-mail: ctz.ruemb@mofa.gov.sa

