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 .1نبذة عن تأشيرة السياحة
ّ
سيتسنى ّ
للسياح من دول املجموعة
في  27سبتمبر  ،2019سوف تفتح اململكة العربية السعودية أبوابها للعالم من خالل تدشينها لتأشيرة السياحة .وعليه،
(أ) التقدم للحصول على التأشيرة من خالل املنصة اإللكترونية أو التقدم للحصول على "تأشيرة عند الوصول" من خالل مكاتب الجوازات عند الوصول إلى اململكة.
أما السياح من دول املجموعة (ب) فيمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر ممثليات اململكة بالخارج .ستتيح هذه الخطوة للعالم أجمع فرصة
التعرف على جمال اململكة العربية السعودية وتنويع مصادر الدخل الوطني فيها.
ومن خالل تأشيرة السياحة ،سيحظى السائح بفرصة ممارسة األنشطة املرتبطة بالسياحة ،باإلضافة إلى تأدية شعائر العمرة في غير موسم الحج .ونحن
في اململكة نتطلع إلى تطوير صناعة السياحة واستقبال السياح بكل حفاوة وتكريم .وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض معلومات ومواصفات التأشيرة ورفع
مستوى الوعي بها لدى الشركاء املعنيين بإثراء التجربة السياحية في اململكة العربية السعودية.

 .2القواعد التوجيهية لتأشيرة السياحة
املجموعة (أ) :التأشيرة اإللكترونية والتأشيرة عند الوصول
مواصفات التأشيرة
التفاصيل
املعلومات
ّ
تاريخ التدشين
 27سبتمبر لتقديم الطلبات واستقبال السياح
رسوم التأشيرة
 440ر.س
تفاصيل رسوم التأشيرة
رسوم التأشيرة األساسية 300 :ر.س.
التأمين الطبي 140 :ر.س.
 +رسوم أخرى كضريبة القيمة املضافة ورسوم املعاملة
الدخول
بإمكان السائح الدخول إلى اململكة العربية السعودية ملرات متعددة
الصالحية
تنتهي صالحية التأشيرة خالل سنة واحدة من صدورها.
مدة اإلقامة املسموحة
يمكن للسائح اإلقامة في اململكة العربية السعودية ملدة أقصاها  90يوم خالل السنة الواحدة
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مواصفات الطلب
املعلومات
ّ
الحد األدنى لسن املتقدم

املتقدم دون السن املسموح به
صالحية جوازالسفرعند تقديم الطلب
إعادة الرسوم في حالة الرفض
غرامات تجاوز مدة اإلقامة املسموحة
ديانة املتقدم
االتفاقيات الثنائية
املستندات غير املطلوبة

الوقت املستغرق إلصدارالتأشيرة
التدقيق قبل إصدارالتأشيرة

التفاصيل
أال يقل عمره عن ً 18
عاما
يتطلب وجود ولي أمر املتقدم ملن يقل عمره عن ً 18
عاما.
يجب أن يكون جواز السفر ساري املفعول ملدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول
إلى أراض ي اململكة العربية السعودية*
غير مسترجعة
غرامة بمقدار  100ريال عن كل يوم في حال عدم املغادرة بعد انتهاء التأشيرة.
ديانة املتقدم ال تؤثر على الطلب
بإمكان مواطني الدول التي أبرمت معها اململكة اتفاقيات ثنائية التقديم على تأشيرة
الزيارة من خالل التأشيرة اإللكترونية ،أو عند الوصول ،أو عبر ممثليات اململكة
بالخارج (الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا ،كوريا الجنوبية واليابان)
املستندات التالية غير مطلوبة للحصول على التأشيرة:
أ .تذكرة عودة
ب .حجز فندق (العنوان مطلوب فقط)
ت .النسخة الورقية من التأشيرة ولكن يفضل وجود نسخة رقمية
من  5إلى  30دقيقة في معظم الحاالت
قبل إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة املتجهة إلى اململكة العربية السعودية،
ستتحقق شركة الطيران من التأشيرة اإللكترونية أو أهلية الحصول على تأشيرة عند
الوصول

* باستثناء مواطني الواليات املتحدة األمريكية ،الذين لديهم مدة إضافية ستة أشهر بعد انتهاء جواز السفر للتقديم للحصول على تأشيرة الزيارة.

املجموعة (ب) :تأشيرة عبرممثليات اململكة بالخارج
مواصفات التأشيرة
املعلومات
تاريخ التدشين
رسوم التأشيرة
تفاصيل رسوم التأشيرة

الدخول
الصالحية
مدة اإلقامة املسموحة

التفاصيل
ّ
 27سبتمبر لتقديم الطلبات واستقبال السياح
 440ر.س
رسوم التأشيرة األساسية 300 :ر.س.
التأمين الطبي 140 :ر.س.
 +رسوم أخرى كضريبة القيمة املضافة ورسوم املعاملة
بإمكان السائح الدخول إلى اململكة العربية السعودية ملرات متعددة
تنتهي صالحية التأشيرة خالل سنة واحدة من صدورها.
يمكن للسائح اإلقامة في اململكة العربية السعودية ملدة أقصاها  90يوم خالل السنة
الواحدة.
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مواصفات الطلب
املعلومات
ّ
الحد األدنى لسن املتقدم

املتقدم دون السن املسموح به
صالحية جوازالسفرعند تقديم الطلب
إعادة الرسوم في حالة الرفض
غرامات تجاوز مدة اإلقامة املسموحة
ديانة املتقدم
الكفيل
املستندات املطلوبة

املعلومات املساندة
الوقت املستغرق إلصدارالتأشيرة
التدقيق قبل إصدارالتأشيرة

التفاصيل
أال يقل عمره عن  18عاماً
يتطلب وجود ولي أمر ملن يقل عمره عن ً 18
عاما.
يجب أن يكون جواز السفر ساري املفعول ملدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول
إلى أراض ي اململكة العربية السعودية*
غير مسترجعة
غرامة بمقدار  100ريال عن كل يوم في حال عدم املغادرة بعد انتهاء التأشيرة.
ديانة املتقدم ال تؤثر على الطلب
الكفيل غير مطلوب
املستندات التالية مطلوبة للحصول على التأشيرة:
أ .إثبات مقر اإلقامة
ب .تذكرة عودة
ت .إثبات وظيفة
ث .كشف حساب بنكي
أ .الهوية
ب .عنوان السكن
ت .خط سير الرحلة
من  1إلى  2أيام عمل
قبل إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة املتجهة إلى اململكة العربية السعودية،
ستتحقق شركة الطيران من تأشيرة السياحة

* باستثناء مواطني الواليات املتحدة األمريكية ،الذين لديهم مدة إضافية ستة أشهر بعد انتهاء جواز السفر للتقديم للحصول على تأشيرة الزيارة
** يمكن ملواطني الدول التي أبرمت معها اململكة اتفاقيات ثنائية الحصول على التأشيرة اإللكترونية ،أو التأشيرة عند الوصول ،أو عبر ممثليات اململكة بالخارج
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منافذ الدخول الرئيسية التي سيمر ّ
السياح عبرها:
 )1مطار امللك خالد الدولي في الرياض
 )2مطار امللك عبد العزيز الدولي في جدةّ
 )3مطار امللك فهد الدولي في ّ
الدمام
 )4مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي في املدينة املنورة
 )5منفذ جسر امللك فهد البري
 )6منفذ البطحاء ّ
البري

 .3أهلية الدول
املجموعة (أ) 49 :دولة مؤهلة للتأشيرة اإللكترونية والتأشيرة عند الوصول

املجموعة (ب) :كافة الدول املتبقية (بخالف املجموعة أ) مؤهلة لتأشيرة السياحة عبرممثليات اململكة بالخارج.
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 .4األسئلة الشائعة:
ملحوظة :سيتم ً
الحقا تقديم الروابط
املعلومات

عملية تقديم الطلب

مالحظات
السؤال
ً
ً
ما لم تكن سعوديا أو مقيما في اململكة العربية السعودية أو من مواطني دول مجلس
هل أحتاج إلى تأشيرة للسفرإلى اململكة العربية
ً
التعاون الخليجي ،فستحتاج إلى تأشيرة لدخول اململكة العربية السعودية .وبناء على
السعودية ودخولها كسائح؟
ً
ّ
جنسيتك ،ثمة خيارات مختلفة إلصدار تأشيرتك ،بما في ذلك اصدارها إلكترونيا ،أو
عند الوصول إلى اململكة ،أو عبر ممثليات اململكة العربية السعودية في دولتك
بناء على جنسيتك يمكنك ّ
ً
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية من خالل
كيف يمكنني الحصول على تأشيرة السياحة؟
املنصة اإللكترونية ،أو التقدم للحصول على "تأشيرة عند الوصول" من خالل مكاتب
الجوازات عند الوصول ،او عبر ممثليات اململكة في دولتك.
ما الذي يتوجب ّ
علي فعله إذا كان لدي أي أسئلة يمكنك التواصل معنا من خالل بوابة الدردشة عبر املنصة االلكترونية ،أو عبر
الهاتف ،أو عن طريق ملء نموذج التواصل في موقعنا االلكتروني.
حول التأشيرة؟
من هم األشخاص املؤهلون للحصول على تأشيرة تعتمد أهلية الحصول على التأشيرة على جنسية صاحب الطلب ،فمن املمكن أن
تكون من املجموعة (أ) أو من املجموعة (ب) .املتقدمون من املجموعة (أ) يمكنهم
السياحة؟
الحصول على التأشيرة عند الوصول أو التأشيرة اإللكترونية عبر منصة التأشيرة.
املتقدمون من املجموعة (ب) يمكنهم الحصول على التأشيرة عبر ممثليات اململكة
العربية السعودية في دولهم
بعد التقدم للحصول على التأشيرة اإللكترونية ،سيتم إخطارك بحالة التأشيرة في
كيف ومتى أستطيع معرفة حالة طلبي؟
مدة أقصاها  30دقيقة بعد التقدم.
وفي حالة التأشيرة عند الوصول ،سيتم معالجة طلبك من خالل أجهزة الخدمة
الذاتية أو من خالل موظف الجوازات في املطار.
وفي حالة التقدم للحصول على التأشيرة عبر املمثليات ستستغرق مدة الرد على
الطلبات من يوم إلى يومين عمل بعد استالم الطلب.
هل يمكن ملؤسسة خارجية أو أفراد آخرين تقديم نعم ،طاملا أنك تجيب بـ "نعم" على سؤال" :هل تقدم الطلب نيابة عن شخص آخر؟"
ّ
الطلب نيابة عني؟
كيف يمكنني الحصول على تأشيرة عند الوصول ملواطني الدول من املجموعة (أ) ،عند الوصول إلى اململكة العربية السعوديةُ ،يمكنك
الحصول على "تأشيرة عند الوصول" من خالل أجهزة الخدمة الذاتية أو في مكاتب
الجوازات.
ُويمكنك الدفع باستخدام البطاقة االئتمانية أو بطاقة مصرفية عاملية فقط.
فالرجاء التأكد من احضار بطاقة ائتمانية صالحة للدفع ً
دوليا.
هل يمكنني زيارة اململكة العربية السعودية لتلقي ال يمكن أن تستخدم التأشيرة لغرض العالج الطبي
العالج الطبي من خالل تأشيرة السياحة؟
تسمح لك التأشيرة باملشاركة في األنشطة املتعلقة بالسياحة والعمرة ،مع استثناء أي
ما الذي تقدمه تأشيرة السياحة لي؟
أنشطة أخرى مثل العمل والدراسة.
هل يمكنني التقدم للحصول على تأشيرة السياحة يمكنك التقدم بطلب لتأدية العمرة من خالل تأشيرة السياحة ،لكن ال يمكنك تأدية
العمرة في موسم الحج .لتأدية الحج ،يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة
من أجل تأدية العمرة/الحج؟
ُ
محددة من خالل وزارة الحج.
هل من املمكن لغيراملسلمين الدخول ملكة واملدينة مكة واملدينة املنورة ال يسمح الدخول إليها لغير املسلمين
املنورة باستخدام تأشيرة الزيارة؟
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هل يمكنني أداء العمرة من خالل تأشيرة السياحة ُيسمح للنساء الغير مصحوبات بمرافقين بأداء العمرة باستخدام تأشيرة السياحة،
وليس هناك حاجة إلى مرافقين ذكور ألداء العمرة
كامرأة مسلمة غيرمصحوبة بمر افقين؟
هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على نوع آخر
من التأشيرة السعودية إذا كان لدي تأشيرة
سياحية صالحة؟
هل يمكنني استخدام تأشيرة السياحة للقدوم إلى
اململكة العربية السعودية للعمل؟

ما هي أقص ى مدة يمكنني قضاؤها في اململكة
كسائح؟

يمكنك الحصول على أكثر من تأشيرة سعودية في وقت واحد .على سبيل املثال من
املمكن الحصول على تأشيرة السياحة وتأشيرة عمل في وقت واحد.
تأشيرة السياحة ال تحل محل تأشيرة العمل السعودية .ولكن ،يمكن استخدام
تأشيرة السياحة لرحالت العمل القصيرة فقط .وتشمل رحالت العمل القصيرة
االجتماعات واملؤتمرات القصيرة وورش العمل واملشاركة التي ال تتطلب وجود أي نوع
من عقود العمل.
تسمح لك تأشيرة السياحة بالبقاء في اململكة العربية السعودية ملدة أقصاها  90يوم
خالل السنة الواحدة .وإذا لم تغادر اململكة بعد انتهاء مدة التأشيرة ،فسوف تدفع
غرامة قدرها  100ريال سعودي عن كل يوم تجاوزت فيه فترة اإلقامة.
تأشيرة السياحة للمملكة سارية لعام واحد بما يشمل الدخول ملرات متعددة.

تفاصيل التأشيرة

هل هناك حد لعدد املرات املسموح الدخول اليها
للمملكة خالل فترة التأشيرة؟
ُ
ال يسمح بتمديد تأشيرة السياحة ،ويجب عليك مغادرة اململكة والتقدم بطلب جديد
هل يمكنني التقدم بطلب لتمديد فترة تأشيرة
للحصول على تأشيرة جديدة عند انتهاء صالحية تأشيرتك.
الزيارة؟
ّ
ما هي اإلجراءات التي علي اتباعها في حال كان لدي إذا انتهت صالحية تأشيرتك ،يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة.
تأشيرة سابقة؟
طاملا يتم استخدام التأشيرة لألنشطة السياحية ،يمكنك التقدم بطلب للحصول
هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة
على تأشيرة السياحة بغض النظر عن مهنتك .بالرغم من ذلك ،هناك حاجة إلى
السياحة إذا كنت أعمل كصحفي؟
تصريح خاص ألعضاء وسائل اإلعالم والصحفيين القادمين إلى اململكة العربية
السعودية ملهام متعلقة بالعمل.
ما هي الشروط التي يجب تلبيتها من ّ
مقدم الطلب أن يبلغ سن ّ
ً
مقدم الطلب  18عاما فما فوق .وللمسافرين الذين تقل أعمارهم عن
ً 18
عاما ،يجب أن يتم تحديد ولي األمر في الطلب.
للحصول على تأشيرة السياحة؟
ً
لكي تكون مؤهال للحصول على تأشيرة السياحة لدخول السعودية ،يجب عليك
ما هي الوثائق الالزمة للحصول على التأشيرة
اإللكترونية عبراملنصة؟
 امتالك جواز سفر يتبع لواحدة من الدول التسعة وأربعين املشمولة


املتطلبات

هل يرتبط الجانب الديني بطلب الحصول على
التأشيرة؟
ما هي املستندات الغيرمطلوبة للحصول على
التأشيرة
ّ
التقدم
هل أحتاج إلى تأمين طبي ألتمكن من
بطلب للحصول على التأشيرة لغرض السياحة
سعودية؟
ما هي املستشفيات التي يشملها التأمين الصحي؟

يجب أن يكون جواز السفر ساري املفعول ملدة  6أشهر أخرى على األقل ،إال
ملواطني الواليات املتحدة األمريكية ،الذين لديهم مدة ستة أشهر بعد انتهاء
جواز السفر للتقديم للحصول على التأشيرة

ال يرتبط الجانب الديني عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة
إذا كنت تحمل جواز سفر يتبع لواحدة من الدول التسعة وأربعين لدخول اململكة
العربية السعودية بتأشيرة السياحة ،ال يلزم تقديم تذكرة عودة ،أو وثائق تتعلق
بحجوزات اإلقامة (السكن).
تشتمل التأشيرة على تأمين صحي يغطي ما يصل إلى  100,000ريال سعودي.

يمكنك االطالع على قائمة املستشفيات املشمولة من خالل زيارة صفحة "بوليصة
التأمين" في موقعنا.
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هل يجب ّ
علي تقديم طلب منفصل ألفراد عائلتي؟

هل يجب ّ
علي طباعة تأشيرتي اإللكترونية عند
الوصول؟
ماذا لو أصدرت جوازسفرجديد بعد حصولي
على تأشيرة الدخول إلى السعودية؟
هل يمكنني التقديم للحصول على تأشيرة كوني
امرأة بدون مر افق؟
ّ
كامرأة ،هل يجب علي ارتداء الحجاب أو العباءة
داخل السعودية؟
ما هي تكلفة الحصول على التأشيرة لغرض
السياحة لدخول السعودية؟

رسوم التأشيرة

ما هي طرق الدفع اإللكترونية املقبولة
(البطاقات االئتمانية/بطاقات الدفع املباشر)؟
إذا ُرفض طلب تأشيرتي ،فهل يمكنني استرداد
الرسوم؟
ما هي العمالت املقبولة؟
هل معلوماتي الشخصية آمنة؟

أمن البيانات
واملعلومات

املوقع اإللكتروني
واألسئلة الفنية

ما مدى أمان عمليات الدفع من خالل بطاقات
الدفع اإللكترونية على هذا املوقع (البطاقات
االئتمانية/بطاقات الشراء املباشر)؟
ً
هل يمكنني حفظ مسودة طلبي وتغييرها الحقا؟
ما صيغة وحجم صورتي التي يجب أن أرفقها؟
لم َ
أتلق رسالة التفعيل عبرالبريد اإللكتروني
الوارد -ماذا أفعل؟
لقد ارتكبت خطأ أثناء تعبئة طلب التأشيرة
اإللكترونية .هل يمكنني تعديل طلب التأشيرة
اإللكترونية بعد أن تم إصدارها؟

يجب على كل فرد من أفراد األسرة تقديم نموذج الطلب الخاص به .وتعتمد
التأشيرات لألفراد الذين تقل أعمارهم عن ً 18
عاما على حصول ولي األمر على
التأشيرة.
لن تحتاج إلى إبراز نسخة مطبوعة من التأشيرة ،إذ سيتم توصيل التأشيرة
ً
إلكترونيا بنظامنا .ومع ذلك ،نوص ي باالحتفاظ بنسخة إلكترونية على الهاتف
املحمول.
عند دخول اململكة العربية السعودية ،يجب أن تحمل جواز سفرك الجديد وجواز
سفرك القديم املرتبط بتأشيرتك.
نعم ،ليست هناك مشكلة للنساء القدوم إلى اململكة العربية السعودية بدون
مرافق.
َ
ُ
أي امرأة تدخل السعودية ليست ملزمة بارتداء العباءة أو الحجاب ،ومع ذلك،
يجب على النساء ارتداء مالبس محتشمة .يرجى االطالع على الئحة الذوق العام في
موقعنا اإللكتروني.
تبلغ تكلفة تأشيرة  440ريال سعودي باستثناء ضريبة القيمة املضافة ورسوم
املعاملة ،مفصلة على النحو التالي:
 رسوم التأشيرة  300ريال سعودي رسوم التأمين الطبي  140ريال سعودي(باستثناء مواطني دول الخليج الذين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة).
ُ
تقبل بطاقات  MasterCardو Visaو American Expressو UnionPayو
.ApplePay
ُ
املبلغ املدفوع غير مسترد.
بالنسبة للتأشيرة اإللكترونية والتأشيرة عند الوصول ،الدفع سيكون عن طريق
البطاقة االئتمانية أو بطاقة مصرفية عاملية وبالريال السعودي
يعمل موقع التأشيرة اإللكترونية ً
وفقا للمبادئ املنصوص عليها في نظام األمن
السيبراني .وسيتم جمع البيانات املطلوبة ألغراض تجهيز طلبك فحسب ،وسيتم
تخزينه بشكل آمن على خوادمنا اآلمنة.
بوابة الدفع آمنة وتم اختبارها بشكل دقيق لضمان امن البيانات.
ً
نعم ،يمكنك حفظ مسودة واستكمال طلبك الحقا.
يجب أن تكون الصورة بصيغ  JPGو JPEGو PNGو GIFو BMPوأال يتجاوز حجمها
 100كيلو بايت وبقياسات أبعاد .200 × 200
ُيرجى االطالع على "البريد غير الهام" ضمن بريدك اإللكتروني .وإذا كنت ال تزال غير
قادر على إيجاد الطلب ،فيرجى االتصال بنا من خالل بوابة الدردشة عبر املنصة،
عبر الهاتف ،أو عن طريق ملء نموذج التواصل في موقعنا االلكتروني.
ال يمكننا تغيير أو تعديل أي تفاصيل عن التأشيرة اإللكترونية بعد إصدارها .ومع
ذلك ،إذا أدركت أنك ارتكبت خطأ قبل إصدار التأشيرة ،فيرجى التواصل معنا عبر
بوابة الدردشة عبر املنصة ،أو عبر الهاتف ،أو عن طريق ملء نموذج االتصال على
موقعنا اإللكتروني.
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 .5التعهدات الخاصة بتأشيرة السياحة (وزارة الخارجية)
أنا املوقع أدناه أو افق على أخذ بصمة األصابع وقزحية العين كإجراء للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول للمملكة العربية السعودية وأتعهد بما
يلي:


أن كافة املعلومات التي دونتها صحيحة ،وأتعهد خالل إقامتي في اململكة العربية السعودية بااللتزام بكافة قوانينها وأنظمتها واحترام العادات والتقاليد
اإلسالمية لشعبها .وأقر بأحقية السلطات املختصة في اململكة بمنعي من الدخول وإعادتي من حيث قدمت في حال مخالفتي للقوانين واالنظمة أو
ثبوت عدم صحة البيانات التي حصلت بموجبها على تأشيرة الدخول.



أقر بعلمي التام أن جميع املواد املسكرة والعقاقير املخدرة واملواد واملطبوعات املخلة باآلداب العامة وجميع املطبوعات التي لها مساس بأي
معتقدات دينية أو أي اتجاهات سياسية تتعارض مع الدين اإلسالمي ممنوعة من دخول اململكة.



أقر بعلمي التام بإجراءات وضوابط فسح االدوية املحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة املرض ى القادمين إلى اململكة أو املغادرين
منها لالستعمال الشخص ي واملدونة في الرابط التالي:
http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/pages/drug_reg.aspx
وأن مخالفتي لذلك سوف تعرضني للجزاء وتطبيق العقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية والئحته التنفيذية.



أن التزم بنوع التأشيرة املمنوحة لي وشروطها ومدتها ومغادرة اململكة قبل انتهاء مدة اإلقامة املحددة فيها ،كما أقر بعلمي التام بان مخالفتي لألنظمة
ً
املتبعة في اململكة أو ارتكابي ألحد املحظورات املذكورة أعاله أو تلك املدونة على تأشيرة الدخول سوف يعرضني للجزاء وتطبيق العقوبات وفقا
لألنظمة املعمول بها في اململكة.



أقر بحق السلطات السعودية في إعادتي من منفذ الدخول على حسابي الخاص أو إبعادي من أراض ي اململكة بعد دخولي إليها وأن تطبق بحقي
ً
العقوبات املنصوص عليها نظاما في حال ثبت في أي وقت من األوقات بعد حصولي على التأشيرة أو رخصة االقامة بأنني قمت بتقديم أوراق أو
مستندات غير صحيحة او االفادة بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل او الخارج بقصد الحصول لنفس ي أو لشخص آخر على
ً
ً
تأشيرة أو رخصة إقامة ،أو كنت مساهما أو شريكا في تقديم هذه املعلومات أو املستندات غير الصحيحة.




أقر بعلمي التام أن عقوبة تهريب املخدرات إلى اململكة أو ترويجها داخلها هي القتل.
ً
ُ
طابق ملا يرد في جواز السفر الذي استخدمه في سفري وعند دخولي إلى
أقر وأتعهد مجددا بأن جميع املعلومات التي دونتها صحيحة على نحو م ٍ
اململكة العربية السعودي. ،وأتحمل كامل املسئولية عنها .وفي حال ثبوت خالف ذلك -أو اتضح أنني مدرج على قائمة املمنوعين-فإنه سوف يتم
رفض الطلب ،أو إلغاء التأشيرة ،أو منعي من دخول اململكة العربية السعودية في حال كان لدي تأشيرة سارية .كما أقر بحق السلطات السعودية في
إعادتي من منفذ الدخول على حسابي الخاص وليس لي الحق في املطالبة بالتعويض.



أدرك وأفهم بأنه يجب على احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة باململكة وعدم االتيان بقول أو فعل أو ضرر للغير ،وأعلم أنه ال يحق
لي الضهور في األماكن العامة بلبس غير محتشم أو يحمل صور وأشكاال أو عالمات أو عبارات تس ئ إلى الذوق العام ،وال يجوز التعدي على األماكن
العامة وتشويهها بالرسم أو الكتابة أو ما في حكمها.
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