
SULTANATE OF OMAN
ROYAL OMAN POLICE
DIRECTORATE GENERAL OF PASSPORTS & RESIDENCE

سلطنة عمان
شرطة عمان السلطانية

اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة

Visa Confirmation تمت الموافقة على طلب التأشيرة

Your visa application has been approved. Please
note the use by date. You must enter Oman on or
before this date, otherwise your visa will be invalid.

لقد تمت الموافقة على طلب التأشيرة، يرجى التأكد من صالحيتها والدخول
إلى السلطنة خالل المدة المحددة وإال ستصبح التأشيرة غير صالحة.

26A
تأشيرة زيارة سياحية

Tourist Visit Visa
(VISIT)

Visa Grant Date 21-02-2020 تاريخ الموافقة على طلب التأشيرة

Visa Use By Date 31-08-2020 أخر تاريخ الستخدام التأشيرة

Visa Application No 10027559261 رقم طلب التأشيرة

Visa Number 57490886 رقم التأشيرة

Visa Expiry Date تاريخ انتهاء التأشيرة

Family Name XXXXXXXX اسم العائلة

Given Name(s) XXXXXX اإلسم

Gender Female انثى الجنس

Nationality GERMANY ألمانيا الجنسية

Travel Document Number C4TRTFZ99 C4TYYFZ97 رقم وثيقة السفر

Travel Document Expiry Date 06-08-2028 2028-08-06 تاريخ انتهاء جواز السفر

Length of Stay in Oman 10 Days 10 أيام مدة االقامة

Number of Entries Single رحلة واحدة عدد الرحالت

IMPORTANT NOTES : مالحظات مهمة:
• Visa must be used for entry to Oman within 1 month of approval. يجب استخدام التأشيرة للدخول إلى سلطنة عمان خالل شهر من تاريخ اإلصدار. •
• Passport must be valid for at least 6 months on entry to Oman. أن يكون طالب التأشيرة لديه جواز سفر ساري المفعول لمدة ال تقل عن 6 أشهر. •
• Visa can only be used for a single entry to Oman. تستخدم التأشيرة للدخول إلى السلطنة لمرة واحدة. •
• Length of stay in Oman is 10 days. مدة اإلقامة في السلطنة 10 أيام . •
• If the visitor overstays in Oman, there is a fine of OMR 10.000 for

each day of overstay.
إن تجاوز الزائر مدة زيارته للسلطنة ، فعليه دفع غرامة مالية قدرها 10 رياالت

عمانية عن كل يوم إضافي.
•

• The stay in Oman can be extended once only. يمكن تمديد االقامة لمرة واحدة فقط. •
• Extension of stay allowed is the same as the original visa. يسمح تمديد الزيارة بنفس مدة التأشيرة األصلية. •
• Possession of a valid visa does not guarantee that a traveller will

be granted entry to Oman.  Entry to Oman is at the discretion of
the Royal Oman Police officer at the port of entry.

حصولك على تأشيرة صالحة ال يضمن لك الدخول إلى السلطنة ، حيث يخضع هذا
اإلجراء للسلطة المختصة في المنفذ.

•

IMPORTANT NOTES :
Entry will not be allowed with different passport details
other than those mentioned on the visa.

مالحظات مهمة:
لن يسمح بالدخول مع بيانات جواز سفر مغايرة للبيانات المذكورة في التأشيرة.




