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 السياحةنبذة عن تأشيرة  .1
 

 املجموعةمن دول وعليه، سيتسّنى للسّياح  .السياحةتأشيرة بوابها للعالم من خالل تدشينها لتفتح اململكة العربية السعودية أوف ، س2019سبتمبر  27في 

إلى اململكة.  الجوازات عند الوصول مكاتب من خالل " تأشيرة عند الوصول "أو التقدم للحصول على  اإللكترونية من خالل املنصةتأشيرة الالتقدم للحصول على ( أ)

 ستتيح هذه الخطوة للعالم أجمع فرصة. ممثليات اململكة بالخارجيمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر ف( ب) املجموعةالسياح من دول أما 

 .السعودية وتنويع مصادر الدخل الوطني فيهاالتعرف على جمال اململكة العربية 
 

ونحن  .، باإلضافة إلى تأدية شعائر العمرة في غير موسم الحجمارسة األنشطة املرتبطة بالسياحةح بفرصة مئاسيحظى الس ،السياحةتأشيرة ومن خالل 

ورفع تأشيرة ال ومواصفاتمعلومات هذه الوثيقة إلى عرض  هدفتو . حفاوة وتكريمكل نتطلع إلى تطوير صناعة السياحة واستقبال السياح ب في اململكة

 .الشركاء املعنيين بإثراء التجربة السياحية في اململكة العربية السعوديةمستوى الوعي بها لدى 

 

 السياحة تأشيرةالقواعد التوجيهية ل  .2
 

 التأشيرة اإللكترونية والتأشيرة عند الوصول (: أ) املجموعة

 مواصفات التأشيرة

 التفاصيل املعلومات

 سبتمبر لتقديم الطلبات واستقبال السّياح 27 تاريخ التدشين

 س .ر 440 رسوم التأشيرة

 .س.ر 300: رسوم التأشيرة األساسية تفاصيل رسوم التأشيرة

 .س.ر 140: التأمين الطبي

 ضريبة القيمة املضافة ورسوم املعاملةرسوم أخرى ك+ 

 متعددة ملرات السعودية العربية اململكة إلى الدخول  السائح بإمكان الدخول 

 .صدورها من واحدة سنة خالل التأشيرة صالحية تنتهي الصالحية

 السنة الواحدةيوم خالل  90ملدة أقصاها  السعودية العربية اململكة في اإلقامة للسائح يمكن مدة اإلقامة املسموحة
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 مواصفات الطلب
 التفاصيل املعلومات

 عاًما 18أال يقل عمره عن  قّدم تاملالحد األدنى لسن 

 .عاًما 18يقل عمره عن  ولي أمر املتقدم ملنيتطلب وجود  دون السن املسموح به املتقدم

من تاريخ الدخول  أشهريجب أن يكون جواز السفر ساري املفعول ملدة ال تقل عن ستة  صالحية جواز السفر عند تقديم الطلب  

 *إلى أراض ي اململكة العربية السعودية

 غير مسترجعة  إعادة الرسوم في حالة الرفض

 نتهاء التأشيرة.كل يوم في حال عدم املغادرة بعد اريال عن  100غرامة بمقدار  غرامات تجاوز مدة اإلقامة املسموحة

 ديانة املتقدم ال تؤثر على الطلب قدم تاملديانة 

تأشيرة التقديم على بإمكان مواطني الدول التي أبرمت معها اململكة اتفاقيات ثنائية  االتفاقيات الثنائية

ممثليات اململكة من خالل التأشيرة اإللكترونية، أو عند الوصول، أو عبر  الزيارة

  (، بريطانيا، كوريا الجنوبية والياباناألمريكية الواليات املتحدة) بالخارج

 :املستندات التالية غير مطلوبة للحصول على التأشيرة املطلوبة غير املستندات 

 تذكرة عودة .أ

 (العنوان مطلوب فقط)حجز فندق  .ب

 النسخة الورقية من التأشيرة ولكن يفضل وجود نسخة رقمية .ت

 دقيقة في معظم الحاالت 30إلى  5من  الوقت املستغرق إلصدار التأشيرة

قبل إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة املتجهة إلى اململكة العربية السعودية،  التأشيرةالتدقيق قبل إصدار 

تأشيرة عند لحصول على اأهلية أو اإللكترونية تأشيرة الستتحقق شركة الطيران من 

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

 

 بالخارجاململكة  عبر ممثلياتتأشيرة (: ب) املجموعة

 

 مواصفات التأشيرة

 التفاصيل املعلومات

 سبتمبر لتقديم الطلبات واستقبال السّياح 27 تاريخ التدشين

 س .ر 440 رسوم التأشيرة

 .س.ر 300: رسوم التأشيرة األساسية تفاصيل رسوم التأشيرة

 .س.ر 140: التأمين الطبي

 رسوم أخرى كضريبة القيمة املضافة ورسوم املعاملة+ 

 متعددة ملرات السعودية العربية اململكة إلى الدخول  السائح بإمكان الدخول 

 .صدورها من واحدة سنة خالل التأشيرة صالحية تنتهي الصالحية

السنة يوم خالل  90ملدة أقصاها  السعودية العربية اململكة في اإلقامة للسائح يمكن املسموحةمدة اإلقامة 

 .الواحدة
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 مواصفات الطلب
 التفاصيل املعلومات

 عاًما 18أال يقل عمره عن  قّدم تاملالحد األدنى لسن 

 .عاًما 18يقل عمره عن  ملن ولي أمريتطلب وجود  دون السن املسموح به املتقدم

من تاريخ الدخول  أشهريجب أن يكون جواز السفر ساري املفعول ملدة ال تقل عن ستة  صالحية جواز السفر عند تقديم الطلب  

 *إلى أراض ي اململكة العربية السعودية

 غير مسترجعة  إعادة الرسوم في حالة الرفض

 كل يوم في حال عدم املغادرة بعد انتهاء التأشيرة. ريال عن 100غرامة بمقدار  غرامات تجاوز مدة اإلقامة املسموحة

 ديانة املتقدم ال تؤثر على الطلب قدم تاملديانة 

 الكفيل غير مطلوب الكفيل

 :املستندات التالية مطلوبة للحصول على التأشيرة املطلوبةاملستندات 

 إثبات مقر اإلقامة .أ

 تذكرة عودة .ب

 وظيفةإثبات  .ت

 كشف حساب بنكي .ث

 الهوية .أ املساندةاملعلومات 

 عنوان السكن .ب

 سير الرحلة خط .ت

 أيام عمل 2إلى   1من  الوقت املستغرق إلصدار التأشيرة

قبل إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة املتجهة إلى اململكة العربية السعودية،  التدقيق قبل إصدار التأشيرة

 سياحةالستتحقق شركة الطيران من تأشيرة 
 ستة أشهر بعد انتهاء جواز السفر للتقديم للحصول على تأشيرة الزيارة إضافية الواليات املتحدة األمريكية، الذين لديهم مدةمواطني باستثناء * 

 اململكة بالخارجعند الوصول، أو عبر ممثليات التأشيرة اإللكترونية، أو الحصول على التأشيرة طني الدول التي أبرمت معها اململكة اتفاقيات ثنائية ملوا يمكن** 
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 :يمر السّياح عبرهاسالدخول الرئيسية التي  منافذ

 في الرياضالدولي مطار امللك خالد  (1

 في جّدة الدولي مطار امللك عبد العزيز (2

 مطار امللك فهد الدولي في الدّمام (3

 في املدينة املنورة مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي (4

 جسر امللك فهد البري منفذ  (5

 منفذ البطحاء البّري  (6

 

 الدول أهلية  .3
 والتأشيرة عند الوصول  ةدولة مؤهلة للتأشيرة اإللكتروني 49(: أ) املجموعة

 

 

  .بالخارج اململكةممثليات عبر  السياحةلتأشيرة مؤهلة  (أ املجموعةبخالف )كافة الدول املتبقية (: ب) املجموعة

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0__C9n_fiAhUI1RoKHT5-DngQjRx6BAgBEAU&url=https://www.linkedin.com/company/supreme-commission-for-tourism&psig=AOvVaw2WJhgva4bGETTLrlLPylqX&ust=1561092119576758


 

6 
 

 :الشائعةاألسئلة  .4
 

 سيتم الحًقا تقديم الروابط: ملحوظة

 مالحظات السؤال املعلومات 

 عملية تقديم الطلب

هل أحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى اململكة العربية 

 السعودية ودخولها كسائح؟

ما لم تكن سعودًيا أو مقيًما في اململكة العربية السعودية أو من مواطني دول مجلس 

وبناًء على . إلى تأشيرة لدخول اململكة العربية السعوديةالتعاون الخليجي، فستحتاج 

أو  صدارها إلكترونًيا،تأشيرتك، بما في ذلك ا صدارإل جنسيتك، ثّمة خيارات مختلفة 

 دولتك في اململكة العربية السعودية ممثليات عبرأو  عند الوصول إلى اململكة،

 ؟السياحة كيف يمكنني الحصول على تأشيرة

 

يمكنك التقّدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية من خالل  جنسيتكبناًء على 

مكاتب من خالل " تأشيرة عند الوصول "، أو التقدم للحصول على اإللكترونية املنصة

 الجوازات عند الوصول، او عبر ممثليات اململكة في دولتك.

فعله إذا كان لدي أي أسئلة  ما الذي يتوجب عليّ 

 حول التأشيرة؟

عبر أو ، املنصة االلكترونيةالدردشة عبر  بوابةيمكنك التواصل معنا من خالل 

 . في موقعنا االلكتروني الهاتف، أو عن طريق ملء نموذج التواصل

تأشيرة من هم األشخاص املؤهلون للحصول على 

 ؟السياحة

تعتمد أهلية الحصول على التأشيرة على جنسية صاحب الطلب، فمن املمكن أن 

 يمكنهم( أ)املتقدمون من املجموعة (. ب)أو من املجموعة ( أ)تكون من املجموعة 

 .عبر منصة التأشيرة ةالتأشيرة اإللكتروني أو الوصول  عند تأشيرةال على الحصول 

على التأشيرة عبر ممثليات اململكة يمكنهم الحصول ( ب)املتقدمون من املجموعة 

 العربية السعودية في دولهم

 في التأشيرة بحالة إخطارك سيتم، ةبعد التقدم للحصول على التأشيرة اإللكتروني حالة طلبي؟ معرفة كيف ومتى أستطيع

 .التقدم بعد دقيقة 30 أقصاها مدة

أجهزة الخدمة وفي حالة التأشيرة عند الوصول، سيتم معالجة طلبك من خالل 

 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 

ي؟
ّ
 الطلب نيابة عن

 "هل تقدم الطلب نيابة عن شخص آخر؟: "على سؤال" نعم"أنك تجيب بـ نعم، طاملا 

عند الوصول إلى اململكة العربية السعودية، ُيمكنك ، (أ)ملواطني الدول من املجموعة  كيف يمكنني الحصول على تأشيرة عند الوصول 

أو في مكاتب  الذاتية الخدمة أجهزة خاللمن " تأشيرة عند الوصول "الحصول على 

 . جوازاتال

. فقط أو بطاقة مصرفية عاملية وُيمكنك الدفع باستخدام البطاقة االئتمانية

 .فالرجاء التأكد من احضار بطاقة ائتمانية صالحة للدفع دولًيا

 لتلقي السعودية العربية اململكة زيارة يمكنني هل

 ؟السياحة تأشيرة من خالل الطبي العالج

 لغرض العالج الطبيال يمكن أن تستخدم التأشيرة 

باملشاركة في األنشطة املتعلقة بالسياحة والعمرة، مع استثناء أي  تأشيرةالتسمح لك  ؟السياحة ليتأشيرة الذي تقدمه  ما

 .أنشطة أخرى مثل العمل والدراسة

 السياحةتأشيرة  للحصول علىهل يمكنني التقدم 

 الحج؟/من أجل تأدية العمرة

، لكن ال يمكنك تأدية السياحة لتأدية العمرة من خالل تأشيرةيمكنك التقدم بطلب 

م بطلب للحصول على تأشيرة لتأدية الحج، يجب عليك التقد. العمرة في موسم الحج

 .من خالل وزارة الحج حددةُم 

هل من املمكن لغير املسلمين الدخول ملكة واملدينة 

 املنورة باستخدام تأشيرة الزيارة؟

 املنورة ال يسمح الدخول إليها لغير املسلمينمكة واملدينة 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0__C9n_fiAhUI1RoKHT5-DngQjRx6BAgBEAU&url=https://www.linkedin.com/company/supreme-commission-for-tourism&psig=AOvVaw2WJhgva4bGETTLrlLPylqX&ust=1561092119576758


 

7 
 

 السياحة تأشيرةمن خالل  العمرة أداء يمكنني هل

افقين؟ كامرأة  مسلمة غير مصحوبة بمر

 ،السياحة تأشيرة باستخدام العمرة بأداء بمرافقين مصحوبات غيرال للنساء ُيسمح

 يس هناك حاجة إلى مرافقين ذكور ألداء العمرةول

 آخر  نوع على للحصول  بطلب التقدم يمكنني هل

 تأشيرة لدي كان إذا السعودية التأشيرة من

 صالحة؟ سياحية

 من املثال سبيل على. واحد وقت في سعودية تأشيرة من أكثر على الحصول  يمكنك

 .واحد وقت في عمل وتأشيرة السياحة تأشيرة على الحصول  املمكن

 إلى قدوملل ةاحالسي تأشيرة استخدام يمكنني هل

 للعمل؟ السعودية العربية اململكة

 استخدام يمكن ،لكنو . السعودية عملال تأشيرة محل تحل ال ةالسياح تأشيرة

 القصيرة العمل رحالت تشملو . فقط القصيرة العمل لرحالت ةالسياح تأشيرة

 نوع أي وجود تتطلب ال التي واملشاركة العمل وورش القصيرة واملؤتمرات االجتماعات

 .العمل عقود من

 تفاصيل التأشيرة

 ةملكقضاؤها في امل يمكنني أقص ى مدةما هي 

 ؟كسائح

 يوم 90 أقصاها ملدة السعودية العربية اململكة في بالبقاء السياحة تأشيرة لك تسمح

التأشيرة، فسوف تدفع مدة بعد انتهاء  ملكةامل لم تغادروإذا  .الواحدة السنة خالل

 .كل يوم تجاوزت فيه فترة اإلقامةريال سعودي عن  100غرامة قدرها 

هل هناك حد لعدد املرات املسموح الدخول اليها 

 للمملكة خالل فترة التأشيرة؟

 .متعددة ملرات الدخول  يشمل بما واحد لعام سارية للمملكة السياحة تأشيرة

تأشيرة هل يمكنني التقدم بطلب لتمديد فترة 

 ؟الزيارة

 مغادرة اململكة والتقدم بطلب جديد يجب عليك، و السياحة ةتأشير بتمديد  ال ُيسمح

 .عند انتهاء صالحية تأشيرتك للحصول على تأشيرة جديدة

ما هي اإلجراءات التي علّي اتباعها في حال كان لدي 

 تأشيرة سابقة؟

 .التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدةإذا انتهت صالحية تأشيرتك، يجب عليك 

 تأشيرة على للحصول  بطلب التقدم يمكنني هل

 ؟صحفيأعمل ك كنت إذا سياحةال

 للحصول  بطلب التقدم يمكنك ة،يالسياح لألنشطة التأشيرة استخدام يتم طاملا

 إلى حاجة هناك ذلك،بالرغم من . مهنتك عن النظر بغض سياحةال تأشيرة على

 العربية اململكة إلى القادمينالصحفيين و  اإلعالم وسائل ألعضاء خاص تصريح

 .بالعمل متعلقة هاممل السعودية

 املتطلبات

الطلب مقّدم  تلبيتها من التي يجب الشروطما هي 

 ؟السياحة تأشيرةللحصول على 

وللمسافرين الذين تقل أعمارهم عن . عاًما فما فوق  18أن يبلغ سن مقّدم الطلب 

 .جب أن يتم تحديد ولي األمر في الطلبعاًما، ي 18

تأشيرة الما هي الوثائق الالزمة للحصول على 

 ؟اإللكترونية عبر املنصة

 للحصول على 
ً

 لدخول السعودية، يجب عليك السياحة تأشيرةلكي تكون مؤهال

 املشمولةلتسعة وأربعين واز سفر يتبع لواحدة من الدول اامتالك ج 

  إال أشهر أخرى على األقل 6يجب أن يكون جواز السفر ساري املفعول ملدة ،

ملواطني الواليات املتحدة األمريكية، الذين لديهم مدة ستة أشهر بعد انتهاء 

 تأشيرة الجواز السفر للتقديم للحصول على 

 الحصول على بطلبيرتبط الجانب الديني  هل

 التأشيرة؟

 الزيارة تأشيرةعند التقدم بطلب الحصول على  يجانب الدينال رتبط يال

للحصول على  غير مطلوبةال ما هي املستندات

 التأشيرة

لدخول اململكة إذا كنت تحمل جواز سفر يتبع لواحدة من الدول التسعة وأربعين 

، ال يلزم تقديم تذكرة عودة، أو وثائق تتعلق السياحة تأشيرةبالعربية السعودية 

 .(السكن)بحجوزات اإلقامة 

هل أحتاج إلى تأمين طبي ألتمكن من التقّدم 

 التأشيرة لغرض السياحةبطلب للحصول على 

 سعودية؟

 .ريال سعودي 100,000تشتمل التأشيرة على تأمين صحي يغطي ما يصل إلى 

 بوليصة"زيارة صفحة  من خالل يمكنك االطالع على قائمة املستشفيات املشمولة ؟ما هي املستشفيات التي يشملها التأمين الصحي

 .موقعنا في" التأمين

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0__C9n_fiAhUI1RoKHT5-DngQjRx6BAgBEAU&url=https://www.linkedin.com/company/supreme-commission-for-tourism&psig=AOvVaw2WJhgva4bGETTLrlLPylqX&ust=1561092119576758
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تعتمد و . يجب على كل فرد من أفراد األسرة تقديم نموذج الطلب الخاص به هل يجب علّي تقديم طلب منفصل ألفراد عائلتي؟

عاًما على حصول ولي األمر على  18التأشيرات لألفراد الذين تقل أعمارهم عن 

 .التأشيرة

تأشيرتي اإللكترونية عند هل يجب علّي طباعة 

 الوصول؟

لن تحتاج إلى إبراز نسخة مطبوعة من التأشيرة، إذ سيتم توصيل التأشيرة 

ومع ذلك، نوص ي باالحتفاظ بنسخة إلكترونية على الهاتف . إلكترونًيا بنظامنا

 .املحمول 

ماذا لو أصدرت جواز سفر جديد بعد حصولي 

 على تأشيرة الدخول إلى السعودية؟

دخول اململكة العربية السعودية، يجب أن تحمل جواز سفرك الجديد وجواز عند 

 .سفرك القديم املرتبط بتأشيرتك

هل يمكنني التقديم للحصول على تأشيرة كوني 

افق؟  امرأة بدون مر

إلى اململكة العربية السعودية بدون  القدوملنساء ل نعم، ليست هناك مشكلة

 .مرافق

رتداء الحجاب أو العباءة امرأة، هل يجب علّي اك

 ؟داخل السعودية

أي امرأة تدخل السعودية ليست ُملَزمة بارتداء العباءة أو الحجاب، ومع ذلك، 

الئحة الذوق العام في يرجى االطالع على . محتشمةيجب على النساء ارتداء مالبس 

 .يموقعنا اإللكترون

 رسوم التأشيرة

التأشيرة لغرض ما هي تكلفة الحصول على 

 لدخول السعودية؟ السياحة

ة القيمة املضافة ورسوم باستثناء ضريب ريال سعودي 440تبلغ تكلفة تأشيرة 

 :املعاملة، مفصلة على النحو التالي

 ريال سعودي 300رسوم التأشيرة  -

 ريال سعودي 140رسوم التأمين الطبي  -

 .(باستثناء مواطني دول الخليج الذين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة)

ما هي طرق الدفع اإللكترونية املقبولة 

 ؟(بطاقات الدفع املباشر/البطاقات االئتمانية)

قبل بطاقات 
ُ
و  UnionPayو American Expressو Visaو MasterCardت

ApplePay. 

إذا ُرفض طلب تأشيرتي، فهل يمكنني استرداد 

 الرسوم؟

 .املبلغ املدفوع غير ُمسترد

الدفع سيكون عن طريق  لتأشيرة عند الوصول،وا بالنسبة للتأشيرة اإللكترونية ما هي العمالت املقبولة؟

 وبالريال السعودي أو بطاقة مصرفية عاملية البطاقة االئتمانية

أمن البيانات 

 واملعلومات

يعمل موقع التأشيرة اإللكترونية وفًقا للمبادئ املنصوص عليها في نظام األمن  هل معلوماتي الشخصية آمنة؟

وسيتم جمع البيانات املطلوبة ألغراض تجهيز طلبك فحسب، وسيتم . السيبراني

 .تخزينه بشكل آمن على خوادمنا اآلمنة

 

ما مدى أمان عمليات الدفع من خالل بطاقات 

البطاقات )الدفع اإللكترونية على هذا املوقع 

 ؟(بطاقات الشراء املباشر/االئتمانية

 .لضمان امن البياناتبوابة الدفع آمنة وتم اختبارها بشكل دقيق 

املوقع اإللكتروني 

 واألسئلة الفنية

ا؟
ً
  طلبكواستكمال نعم، يمكنك حفظ مسودة  هل يمكنني حفظ مسودة طلبي وتغييرها الحق

ً
 .الحقا

 ما صيغة وحجم صورتي التي يجب أن أرفقها؟

 

وأال يتجاوز حجمها  BMPو GIFو PNGو JPEGو JPGيغ بص يجب أن تكون الصورة

 .200×  200بايت وبقياسات أبعاد كيلو  100

لم أتلَق رسالة التفعيل عبر البريد اإللكتروني 

 أفعل؟ ماذا-الوارد 

وإذا كنت ال تزال غير . ضمن بريدك اإللكتروني" البريد غير الهام"ُيرجى االطالع على 

، املنصةالدردشة عبر  بوابةخالل من قادر على إيجاد الطلب، فيرجى االتصال بنا 

 .في موقعنا االلكتروني عبر الهاتف، أو عن طريق ملء نموذج التواصل

أثناء تعبئة طلب التأشيرة  لقد ارتكبت خطأ

هل يمكنني تعديل طلب التأشيرة . اإللكترونية

 بعد أن تم إصدارها؟اإللكترونية 

ومع . إصدارها عدال يمكننا تغيير أو تعديل أي تفاصيل عن التأشيرة اإللكترونية ب 

 عبرذلك، إذا أدركت أنك ارتكبت خطأ قبل إصدار التأشيرة، فيرجى التواصل معنا 

االتصال على  عبر الهاتف، أو عن طريق ملء نموذج أو ،املنصةالدردشة عبر  بوابة

 .رونيموقعنا اإللكت

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0__C9n_fiAhUI1RoKHT5-DngQjRx6BAgBEAU&url=https://www.linkedin.com/company/supreme-commission-for-tourism&psig=AOvVaw2WJhgva4bGETTLrlLPylqX&ust=1561092119576758


 

9 
 

 ( وزارة الخارجية) السياحةتأشيرة ب الخاصة التعهدات .5

 
افق على أخذ بصمة األصابع وقزحية العين كإجراء للتقدم بطلب  بما  تعهدل للمملكة العربية السعودية وأتأشيرة دخو الحصول على أنا املوقع أدناه أو

 :يلي

 بكافة قوانينها وأنظمتها واحترام العادات والتقاليد  بااللتزاماملعلومات التي دونتها صحيحة، وأتعهد خالل إقامتي في اململكة العربية السعودية  افةأن ك

وإعادتي من حيث قدمت في حال مخالفتي للقوانين واالنظمة أو  بمنعي من الدخول السلطات املختصة في اململكة  يةحقوأقر بأ .لشعبهااإلسالمية 

 .ثبوت عدم صحة البيانات التي حصلت بموجبها على تأشيرة الدخول 

  تام ال يعلمأقر ب 
 
رة واملواد واملطبوعات املخلة باآلداب العامة وجميع املطبوعات التي لها مساس بأي رة والعقاقير املخد  أن جميع املواد املسك

 .اململكةتتعارض مع الدين اإلسالمي ممنوعة من دخول دات دينية أو أي اتجاهات سياسية قمعت

 رة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة املرض ى القادمين إلى اململكة أو املغادرين بإجراءات وضوابط فسح االدوية املحتوية على مواد مخد  تام ال يعلمأقر ب

 :التاليابط منها لالستعمال الشخص ي واملدونة في الر 

http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/pages/drug_reg.aspx 

 .والئحته التنفيذيةعرضني للجزاء وتطبيق العقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية تأن مخالفتي لذلك سوف و 

  بان مخالفتي لألنظمة  أقر بعلمي التام، كما فيهان التزم بنوع التأشيرة املمنوحة لي وشروطها ومدتها ومغادرة اململكة قبل انتهاء مدة اإلقامة املحددة أ

  العقوبات سوف يعرضني للجزاء وتطبيقفي اململكة أو ارتكابي ألحد املحظورات املذكورة أعاله أو تلك املدونة على تأشيرة الدخول  املتبعة
ً
وفقا

 لألنظمة املعمول بها في اململكة.

 عادي من أراض ي اململكة بعد دخولي إليها وأن تطبق بحقي إبول على حسابي الخاص أو أقر بحق السلطات السعودية في إعادتي من منفذ الدخ

 في حال ثبت في أي وقت من األ العقوبات املنصوص عليها نظ
ً
بعد حصولي على التأشيرة أو رخصة االقامة بأنني قمت بتقديم أوراق أو  وقاتاما

خر على آخارج بقصد الحصول لنفس ي أو لشخص مستندات غير صحيحة او االفادة بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل او ال

 أوتأشيرة أو رخصة إقامة، 
ً
 في تقديم هذه املعلومات  أو كنت مساهما

ً
 .غير الصحيحةو املستندات أشريكا

   أن عقوبة تهريب املخدرات إلى اململكة أو ترويجها داخلها هي القتلتام ال يعلمأقر ب. 

   بأن جميع املعلومات التي دونتها  أقر 
ً
نحو ُمطابٍق ملا يرد في جواز السفر الذي استخدمه في سفري وعند دخولي إلى  علىصحيحة وأتعهد مجددا

يتم فإنه سوف -أو اتضح أنني مدرج على قائمة املمنوعين-وفي حال ثبوت خالف ذلك  .كامل املسئولية عنها وأتحمل .السعودي، اململكة العربية 

بحق السلطات السعودية في كما أقر . ساريةمن دخول اململكة العربية السعودية في حال كان لدي تأشيرة  منعي، أو ، أو إلغاء التأشيرةالطلبرفض 

 .إعادتي من منفذ الدخول على حسابي الخاص وليس لي الحق في املطالبة بالتعويض

 التيان بقول أو فعل أو ضرر للغير، وأعلم أنه ال يحق أدرك وأفهم بأنه يجب على احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة باململكة وعدم ا

ألماكن 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 ا

 العامة وتشويهها بالرسم أو الكتابة أو ما في حكمها.
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