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بيانات الطلب

بيانات المطلوبين للزيارة

طلب زيارة عائلية
رقم الطلب: 18470756

2021/09/05تاريخ الطلب18470756رقم الطلب

الهندالجنسيةNAZAM KHAN KASHMIR KHANاسم صاحب الطلب
2479389393رقم السجل

0533270691رقم الجوال

كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراءالعنوان
جامعة شقراء

جامعة شقراءاسم جهة العمل

والدة زوجي وحدها اآلنالغرض من الزيارة

العالقة /العمرالديانةالجنسيةاسم المطلوبرقم جواز السفر
عدد مراتالجنسجهة القدومالمهنة

الدخول
مدة االقامة

باليوم

T1220422NASREEN
NASREENIndiaأم الزوجه64مسلمNew DelhiFemaleMultiple - 365

Day90

التعليمات
1. طلبات الزيارة المصدقة إلكترونيا من أحد القنوات المعتمدة: (الغرف التجارية، الجهات الحكومية التي لديها حساب دخول على المنصة) يتم إرسالها آليًا إلى الوزارة ليتم

معالجتها وال حاجة إلى إرسال الطلب ورقيًا إلى وزارة الخارجية أو مراجعتها أو أحد فروعها، ويمكن متابعة حالة الطلب من خالل الموقع
2. يتعهد طالب الزيارة بصحة المعلومات المدونة ومغادرة الشخص المطلوب قبل انتهاء المدة المحددة للزيارة وان يكون طيلة مدة إقامته في المملكة خاضعًا لألنظمة

والقوانين المرعية وأن الغرض من الطلب هو للزيارة فقط وليس للعمل أو الحج، وأتحمل المسئولية إذا ثبت خالف ذلك

تشترط حكومة المملكة العربية السعودية الحجر الصحي المؤسسي على الراغبين بالقدوم إليها من الدول التي لم يعلق القدوم منها ويستثنى من ذلك:

المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة ألي من الفئات المذكورة.
العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

المحصنون.
الوفود الرسمية.

من يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيين وعائالتهم المقيمة معهم.
طواقم المالحة الجوية.

سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.
من له عالقة بسالسل اإلمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

طواقم السفن البحرية.
من تظهر حالته الصحية(محصن) ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة باستثناء الفئات المذكورة أعاله لمدة 7 أيام يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي
وعلى نفقة المسافر.

مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة وذلك على جميع القادمين إلى
المملكة (غير المحصنين) وسيجري العمل بهذه اإلجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو2021م.
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