برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول إلى قطر
األسئلة األ ك�ثر شيوعا ً

س :ماذا يعني بالضبط الدخول بدون تأشيرة في برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول إلى قطر؟
ـت مؤه ـ ً
ج :إذا ك�نـ َ
ا للدخــول إلــى قطــر بــدون تأشــيرة وفقــا ً لبرنامــج اإلعفــاء مــن التأشــيرة ،فــإن هــذا يعنــي أنــك لســت
بحاجــة التخــاذ أي ترتيبــات خاصــة بالتأشــيرة قبــل ســفرك ،وأنــك ســوف تحصــل لــدى وصولــك علــى إعفــاء مــن التأشــيرة
(لمــدة اإلقامــة المســموح لــك بهــا بــدون تأشــيرة) مجانــاً.
س :من هم المؤهلون للدخول إلى قطر بدون تأشيرة وفقا ً للبرنامج الجديد لإلعفاء من التأشيرة؟
ج :توجــد حاليــا ً قائمــة تضــم  80بلــداً يحــق لمواطنيهــا الحصــول علــى إعفــاء مــن تأشــيرة دخــول لــدى الوصــول إلــى قطــر.
اتبــع الرابــط  https://www.visitqatar.qa/plan/visas-requirements.htmlلالطــاع علــى القائمــة التــي تخضــع باســتمرار
للمراجعــة والتحديــث ســواء فيمــا يخــص البلــدان المؤهلــة أو مــدة اإلقامــة المســموح بهــا.
س :إذا ك ُ
�نت من مواطني أحد البلدان الثمانين المؤهلة للدخول بدون تأشيرة ،فما هي متطلبات الدخول؟
ج :المتطلبات هي:
جــواز الســفر الســاري (شــريطة أال تقــل مــدة صالحيتــه عــن  6أشــهر) ،تذكــرة ســفر مؤكــدة للعــودة أو لمتابعــة الرحلــة،
عنــوان محــل اإلقامــة أث�نــاء وجــودك فــي قطــر ،علــى ســبيل المثــال ،حجــز فنــدق أو عنــوان صديــق أو قريــب ســيقوم
باســتضافتك .لســت بحاجــة لتقدیــم أي دلیــل علــی امتــاك تمويــل يكفــي لتغطيــة نفقــات الرحلــة.
س :هــل هنــاك أي اشــتراطات عمريــة للدخــول إلــى قطــر بــدون تأشــيرة إذا ك�نــت أحــد مواطنــي الـــ  80بلــداً المؤهلــة
(مثــل فئــة األطفــال أو كبــار الســن)؟
ج :ال توجــد أي اشــتراطات عمريــة للدخــول بــدون تأشــيرة ،وفقــا ً لبرنامــج اإلعفــاء مــن التأشــيرة لــدى الوصــول فيمــا
يخــص الجنســيات الـــ  80المؤهلــة.
س :فيمــا يخــص اإلعفــاء مــن التأشــيرة الــذي تمتــد صالحيتــه حتــى  180يومــا ً مــن تاريــخ إصــداره ،ويجيــز لحاملــه
البقــاء داخــل البــاد لمــدة  90يومــاً ،هــل يعنــي ذلــك أن حامــل اإلعفــاء ال يمك�نــه البقــاء أ ك�ثــر مــن  90يومــا متصلــة؟
ج :ال يجــوز لحامــل اإلعفــاء مــن هــذه التأشــيرة ،البقــاء أل ك�ثــر مــن إجمالــي  90يومــاً ،وذلــك خــال فتــرة مدتهــا  180يومــا ً
مــن إصــداره .علــى ســبيل المثــال ،بإمــكان المســافر أن يقضــي فــي قطــر  60يومــاً ،ثــم يغــادر ،ثــم يعــود ل 30يومــا ً أخــرى،
ويكــون بذلــك قــد اسـت�نفد مــدة اإلقامــة المســموح لــه بهــا بموجــب اإلعفــاء مــن التأشــيرة.
س :هــل يمك�ن�نــي تمديــد إقامتــي إذا ك�نــت أرغــب فــي البقــاء داخــل قطــر فتــرة أطــول مــن الحــد األقصــى المســموح
بــه فــي اإلعفــاء مــن التأشــيرة؟
ج :يحــق للمواطنيــن المؤهليــن للدخــول بــدون تأشــيرة لمــدة تصــل إلــى  30يومــاً ،خــال رحلــة واحــدة أو رحــات
متعــددة ،تمديــد صالحيــة اإلعفــاء مــن التأشــيرة لمــدة  30يومــا ً إضافيــة .وهــذا التمديــد ســوف ُيمــدد فتــرة صالحيــة
اإلعفــاء األصلــي لمــدة  30يومــا ً أخــرى ،ويجيــز لحامــل اإلعفــاء مــن التأشــيرة البقــاء لمــدة تصــل إلــى  30يومــا ً إضافيــة
فــي البــاد ،خــال رحلــة واحــدة أو رحــات متعــددة ،طالمــا كان ذلــك ضمــن فتــرة صالحيــة اإلعفــاء .وبعــد نهايــة هــذا

التمديــد الجائــز ،لــن يتــم الســماح بــأي تمديــد آخــر.
أمــا مواطنــو البلــدان الذيــن يحــق لهــم الدخــول بــدون تأشــيرة والبقــاء فــي قطــر لمــدة تصــل إلــى  90يومــاً ،فــي رحلــة
واحــدة أو خــال رحــات متعــددة ،فلــن يســمح لهــم بزيــادة عــدد األيــام المســموح لهــم خاللهــا باإلقامــة داخــل البــاد أو
تمديــد فتــرة صالحيــة اإلعفــاء مــن التأشــيرة البالغــة  180يومــاً.
س :إذا كان يحــق لــي التمديــد ،إلــى أي الجهــات يجــب علــي التوجــه كــي أحصــل علــى هــذا التمديــد؟ وهــل توجــد أي
ـي تقديمهــا؟
رســوم لذلــك ،ومــا هــي المس ـت�ندات التــي علـ ّ
ـاء مــن التأشــيرة لمــدة  30يومــا ً أن يطلبــوا تمديــداً لزيارتهــم لمــدة  30يومــا ً أخــرى
ج :يجــوز للزائريــن ممــن يحملــون إعفـ ً
مــن مك�تــب الجــوازات التابــع لــوزارة الداخليــة فــي مطــار حمــد الدولــي ،والــذي يوجــد خلــف صــف تســجيل الدخــول رقــم 8
أي مــن مراكــز الخدمــة التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي جميــع أنحــاء البــادhttps:// :
فــي صالــة المغادريــن الرئيســية أو فــي ٍ
www.moi.gov.qa/site/english/channel/ServiceCentre.html
لــن يتعيــن عليــك التقــدم شــخصياً ،ولكــن موظــف الجــوازات ســوف يحتــاج إلــى جــواز ســفرك األصلــي ،وكذلــك صــورة
لتذكــرة الســفر المؤكــدة لمتابعــة الرحلــة ،ومبلــغ  100ريــال قطــري (حوالــي  27دوالر أمريكــي).
ُيرجــى مالحظــة أنــه لــن يتــم قبــول أي مدفوعــات نقديــة لــدى مراكــز الخدمــة التابعــة لــوزارة الداخليــة ،وإنمــا يجــب ســداد
الرســوم عبــر بطاقــات الدفــع االئ�تمانيــة أو بطاقــات الخصم الســارية.
س :ماذا لو تجاوزت مدة اإلقامة المسموح لي بها في قطر؟
ج :إذا بقيـ َ
ـت فــي قطــر مــدة أطــول مــن مــدة اإلقامــة المســموح بهــا وفقــا ً لإلعفــاء مــن التأشــيرة أو للتمديــد الــذي
حصلــت عليــه ،فســوف يتــم تغريمــك  200ريــال قطــري (حوالــي  54دوالر أمريكــي) فــي اليــوم ،عــن كل يــوم ت�تجــاوز فيــه
اإلقامــة المســموح بهــا.
ـت قطــر بموجــب إعفــاء مــن التأشــيرة ،ثــم رغبـ ُ
س :إذا دخلـ ُ
ـت الحقــا ً فــي التحــول إلــى التأشــيرة الســياحية أو تأشــيرة
عمــل أو أي نــوع آخــر مــن التأشــيرات ،ســواء بغــرض تمديــد الزيــارة أو ألي ســبب آخــر ،فهــل هــذا ممكــن؟ وبالمثــل،
إذا دخلــت قطــر بموجــب تأشــيرة ســياحية أو تأشــيرة عمــل أو أي نــوع آخــر مــن التأشــيرات ،فهــل يمك�ن�نــي التحــول إلــى
برنامــج اإلعفــاء مــن التأشــيرة ،طالمــا كانــت جنســيتي مؤهلــة؟
ج :ال يجــوز التحويــل مــا بيــن تأشــيرات الزيــارة واإلعفــاء مــن التأشــيرة ،والعكــس كذلــك صحيــح .إذا أردت الدخــول بنــوع
مختلــف مــن التأشــيرة أو بإعفــاء ،فعليــك الخــروج مــن البــاد والدخــول مــرة أخــرى علــى التأشــيرة/اإلعفاء مــن التأشــيرة.
س :إذا ك�نــت أنــوي العمــل فــي قطــر ،فهــل يجــوز لــي الدخــول إلــى قطــر مســتخدما ً إعفــاءً مــن التأشــيرة ثــم التحويــل
إلــى تأشــيرة عمــل عنــد وصولــي إلــى البــاد؟
ج :ال .اإلعفــاء مــن التأشــيرة ال يجــوز تحويلــه ألي تأشــيرة أخــرى ،وهــو موجــه للــزوار الــذي يرغبــون فــي زيــارات قصيــرة
فقــط.
س :هــل يحصــل حاملــو جــوازات ســفر أقاليــم مــا وراء البحــار البريطانيــة علــى اإلعفــاء مــن التأشــيرة كمــا هــو شــأن
المواطنيــن البريطاني�يــن (أي مواطنــي المملكــة المتحــدة)؟
ج :فــي الوقــت الحالــي ،ال يحصــل مواطنــو أقاليــم مــا وراء البحــار البريطانيــة علــى اإلعفــاء مــن التأشــيرة ،ولكــن بإمكانهــم
التقــدم للحصــول علــى التأشــيرة الســياحية عبــر بوابــة التأشــيرات القطريــة (.)www.qatarvisaservice.com
س :هــل يحصــل المواطنــون الفرنســيون مــن أقاليــم مــا وراء البحــار الفرنســية علــى اإلعفــاء مــن التأشــيرة كمــا هــو
شــأن المواطنيــن الفرنس ـي�ين مــن فرنســا؟
ج :نعــمُ ،يمنــح المواطنــون الفرنســيون مــن أقاليــم مــا وراء البحــار الفرنســية ويحملــون جــوازات ســفر فرنســية ،اإلعفــاء
مــن التأشــيرة عنــد دخولهــم إلــى قطــر.

س :هــل يحصــل حاملــو جــوازات الســفر التايوانيــة التابعيــن لجمهوريــة الصيــن وحاملــو جــوازات ســفر منطقــة مــاكاو
اإلداريــة الخاصــة علــى إعفــاء مــن التأشــيرة كمــا هــو شــأن مواطنــي دولــة الصيــن القاريــة؟
ج :فــي الوقــت الحالــي ،ال يحصــل حاملــي جــوازات الســفر التايوانيــة التابعيــن لجمهوريــة الصيــن وحاملــي جــوازات الســفر
فــي منطقــة مــاكاو اإلداريــة الخاصــة الحصــول علــى تأشــيرة الدخــول ،ولكــن بإمكانهــم التقــدم للحصــول علــى تأشــيرة
ســياحية للســفر إلــى قطــر عبــر بوابــة التأشــيرات القطريــة www.qatarvisaservice.com.
س :أنــا مواطــن هنــدي غيــر مقيــم ولك�نــي أحمــل جــواز ســفر ســري النكــي .فهــل أنــا مؤهــل لإلعفــاء مــن تأشــيرة
الدخــول لــدى وصولــي إلــى قطــر؟
ج :ال يمكــن لغيــر المواطنيــن الهنــود الذيــن يحملــون جــوازات ســفر هنديــة ســارية المفعــول (صالحــة لمــدة ال
تقــل عــن  6أشــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب) الحصــول علــى اإلعفــاء مــن التأشــيرة لــدى الوصــول .ولكــن بإمــكان
المواطنيــن الهنــود غيــر المقيميــن ممــن هــم ليســوا مواطنيــن فــي أي دولــة أخــرى مؤهلــة لإلعفــاء مــن
التأشــيرة لــدى الوصــول ،التقــدم للحصــول علــى تأشــيرة ســياحية للســفر إلــى قطــر عبــر بوابــة التأشــيرات القطريــة
 .www.qatarvisaservice.comقــد يكــون تقديــم بطاقتــك التــي ت�ثبــت أنــك مواطــن غيــر مقيــم فــي دولــة الهنــد ضمــن
طلــب التأشــيرة مفيــداً.
س :هــل ســأكون مؤهــ ً
ا للحصــول علــى اإلعفــاء مــن التأشــيرة إذا ك�نــت مقيمــا فــي أحــد البلــدان ال  80المؤهلــة،
ولك�نــي أحمــل جــواز ســفر أو وثيقــة ســفر لبلــد آخــر مــن خــارج قائمــة الثمانيــن؟
ج :ال يحــق لغيــر المواطنيــن مــن حاملــي جــوازات ســفر البلــدان الـــ  80المؤهلــة الحصــول علــى اإلعفــاء مــن التأشــيرة.
(تجــدر اإلشــارة ،رغــم ذلــك ،أنــه إذا كان لديــك تصريــح إقامــة ســاري المفعــول فــي المملكــة المتحــدة أو الواليــات المتحدة
األمريكيــة أو ك�نــدا أو أســتراليا أو نيوزيلنــدا أو أي مــن بلــدان اتفاقيــة شــنجن أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فإنــه يحــق
لــك االســتفادة مــن برنامــج إخطــار الســفر اإللك�ترونــي فــي قطــر .يمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول إخطــار
الســفر اإللك�تروني علــى الموقــعhttps://www.visitqatar.qa/plan/visas-requirements.html:
ويمكن تقديم طلبات إخطار السفر اإللك�تروني عبر الموقع www.qatarvisaservice.com
ـي الســفر علــى متــن الخطــوط الجويــة القطريــة حتــى أصبــح مؤهـ ً
ا للدخــول بــدون تأشــيرة بموجــب
س :هــل يجــب علـ ّ
برنامــج اإلعفــاء الجديــد من التأشــيرة؟
أي مــن شــركات الطيــران وكذلــك زوار قطــر الذيــن يصلــون إليهــا عبــر أي منفــذ
ج :يمكــن للمســافرين علــى متــن ٍ
دخــول ،طالمــا كانــوا مــن مواطنــي البلــدان المؤهلــة الـــ  ،80دخــول قطــر وفقــا ً لإلعفــاء مــن التأشــيرة( .أمــا التأشــيرة
الوحيــدة المتاحــة حصريــا ً للمســافرين علــى متــن الخطــوط الجويــة القطريــة فهــي تأشــيرة العبــور المجانيــة التــي يجــب
التقــدم للحصــول عليهــا مســبقا ً والمتاحــة للمســافرين مــن جميــع الجنســيات ممــن يتوقفــون فــي قطــر خــال رحلتهــم
بالخطــوط الجويــة القطريــة مــا بيــن  5إلــى  96ســاعة).
س :مــاذا لــو ك�نــت مؤهـ ً
ا للحصــول علــى اإلعفــاء مــن تأشــيرة الدخــول ولك�نــي أود الحصــول علــى التأشــيرة الســياحية
المشــتركة بيــن قطــر وســلطنة عُ مــان لــدى وصولــي إلــى الدوحــة ،حتــى أتمكــن مــن اســتخدامها فــي قطــر وعُ مــان،
وللدخــول المتعــدد فــي كال البلديــن ،علــى مــدى  30يومــا؟
ج :هنــاك  33دولــة مؤهلــة للحصــول علــى التأشــيرة الســياحية المشــتركة بيــن قطــر وعُ مــان لــدى الوصــول إلــى قطــر.
إذا ک�نــت مــؤ الً ،فیرجــی منــك إبــاغ مســؤول الجــوازات بأنــك ترغــب فــي الحصــول علــی ذه التأشــیرة ،بــدال ً مــن اإلعفــاء
مــن تأشــیرة الدخــول .ولكــن يرجــى العلــم بــأن هنــاك رســوما ً قدرهــا  100ريــال قطــري (حوالــي  27دوالر أمريكــي) يجــب
دفعهــا للتأشــيرة الســياحية المشــتركة بيــن قطــر وعُ مــان .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــن يتــم قبــول أي مدفوعــات نقديــة
لــدى مك�تــب الجــوازات التابــع لــوزارة الداخليــة ،وإنمــا يجــب دفــع الرســوم عــن طريــق البطاقــات االئ�تمانيــة أو بطاقــات
الخصــم الســارية.
س :مــاذا لــو ك�نــت مؤه ـ ً
ا لإلعفــاء مــن التأشــيرة ولك�نــي ال أريــد ســوى العبــور مــن خــال قطــر ،ولـ ّ
ـدي فتــرة توقــف

أربعــة أيــام ( 96ســاعة) أو أقــل؟
ج :إذا ك�نــت مســافراً علــى متــن الخطــوط الجويــة القطريــة وتريــد العبــور مــن خــال قطــر لمــدة ت�تــراوح بيــن 5
و 96ســاعة ،فمــن المستحســن أن تقــدم طلبــا ً للحصــول علــى تأشــيرة عبــور عبــر الخطــوط الجويــة القطريــة
( https://qatarairways.zendesk.com/hc/en-usقبــل زيارتــك .ويرجــى العلــم بــأن تأشــيرة العبــور مجانيــة ،وتمتــد
صالحيتهــا حتــى  96ســاعة ( 4أيــام) ،وهــي متاحــة لجميــع الجنســيات – ويمك�نــك الحصــول عليهــا إلك�ترونيــا ً قبــل بــدء
رحلتــك.
وإذا لــم ت�تقــدم للحصــول علــى تأشــيرة العبــور قبــل بــدء زيارتــك ،فإنــه يجــوز لــك رغــم ذلــك الدخــول عبــر برنامــج اإلعفــاء
مــن التأشــيرة ،علمــا ً بــأن الدخــول فــي هــذه الحالــة ســيكون خاضعــا ً لتقديــر ضابــط الجــوازات ،وبنــاء علــى طــول مــدة
َّ
الموضحــة فــي تذكــرة متابعــة الســفر .وبشــكل عــامُ ،يتوقــع مــن المســافر اإلقامــة لمــدة ليلــة واحــدة علــى األقــل
العبــور
حتــى يمك�نــه االســتفادة مــن اإلعفــاء مــن التأشــيرة.
س :هــل هنــاك قســم معيــن فــي مطــار حمــد الدولــي علــي التوجــه إليــه للحصــول علــى اإلعفــاء مــن التأشــيرة لــدى
الوصــول؟
ج :ال يوجد قسم مخصص – يمك�نك التوجه ألي من موظفي الجوازات لحصول على اإلعفاء من التأشيرة.

