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املصطلحات املعرفة 

ملحجرهمحددةمقراتفياململكةخارجمنالقادميناستضافةإجراءهو
ً
 
.الخاصةنفقتهمعلىصحيا

حجرللواملؤهلالسياحة،وزارةقبلمناملرخصالسياحياإليواءمرفقهو
.الصحي

.الخاصالطيرانأواألجنبيةأوالوطنيةالجوًيالنقلشركات

:واملقيمللمواطن•
كوروناوسفيرلقاحالجرعاتأكملمن،(توكلنا)تطبيقفي(محصن)حالتهتظهرمنكل
.(أشهر6)عنتزيدالملدةاملتعافيأواألولىالجرعةتلقيهبعد(يوما14)أمض ىمنأو

:واملقيماملواطنلغير•
املعتمدةاللقاحاتبأحد)كورونالقاحجرعاتكاملتلقيهمنذ(يوما14)أكملمن

.ةالصحوزارةتضعهاالتياملتطلباتوفقذلكيثبتماتقديممع،(باململكة

الحجر الصحي المؤسسي 

مقر الحجر الصحي المؤسسي

الناقل الجوي

حمصن

.كلًمنًيحملًتأشيراتًزيارةًحكوميةًالرمسيةالوفود 
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عامةاحكام
قـةنفعلـىاململكـةخـارجمـنالقادميـنجميـععلـىاملؤسسـيالصحـيالحجـريطبـق

.هـملاملخصـصاملؤسسـيالصحـيالحجـرمقـرإلـىالوصـوًلسـاعةمـنبـدءً املسـافر 01
هــذهفــيــهباملتعلقــةواإلجــراءاتاملؤسســيالصحــيالحجــرمــناالتيــةالفئــاتتســتثنى
:حــةالصوزارةتعتمدهــاالتــياالحترازيــةاالجــراءاتعليهــمتطبــقأنعلــىالوثيقــة 02

ثناءباســتاململكــةخــارجمــنالقادميــنلجميــعاملؤسســيالصحــيالحجــرمــدةتكــوًن
الصحـيالحجـربطريقـةلهااملسموحالدوًلمنأيـام7ملـدةاعالهاملذكـورةالفئـات

.املؤسسـيالحجـرمقـرإلـىالوصـوًلسـاعةمـناحتسـابهايتـماملؤسسـي

03

فـي(PCR)فحـصلعمـلعينـةأخـذيتـمالعامةالصحةهيئةتعـدهالـذيالنمـوذجوفـق
ظهـوًرعـدممـعسـلبيةفحصـهنتيجةتظهـرملـنالحجـرمـدةوتنتهـيالسـابعاليـوم

.الثامـناليـوممـنابتـداءً النتيجـةصـدوًروقتعليـهأعـراض
04

دوًنهــممــنجميــعاململكــةخــارجمــنالقادميــن(PCR)فحصيــنعمــلمــنيســتثنى
.الثامنـةسن 05

أبنـاءًو،ووالدتهااملواطنـةوزوج،ووالدتهاملواطـنوزوجـةواملواطنـات،املواطنـوًن•
الفقرةهذهفياملذكورةالفئاتمنألياملرافقةاملنزليةوالعمالةاملواطنـة،وبنـات

وأنأيـام،7ملـدةاملنزلـيالصحـيالحجـرمنهـماملحصنيـنغيـرعلـىيطبـقأنعلـى)
مـعالسـادساليـوممـنابتـداءً الحجـرمدةنهايةفـيلهـم(PCR)فحـصإجـراءيتـم

.(الصحـةوزارةتحددهـاالتـياالحترازيـةاالجـراءاتتطبيـق
غيـرـىعليطبـقأنعلـى)محصنملقيماملرافقةمحصنةالغيراملنزليةالعمالة•

(PCR)فحـصإجـراءيتـموأنأيـام،7ملـدةاملنزلـيالصحـيالحجـرمنهـماملحصنيـن
الحترازيـةااالجـراءاتتطبيـقمـعالسـادساليـوممـنابتـداءً الحجـرمدةنهايةفـيلهـم
.(الصحـةوزارةتحددهـاالتـي

عشر،الثامنةسندوًنمنومرافقيهم)واملقيميناملواطنينمناملحصنين•
،(18)الـنسدوًنهمممنلذويهممرافقينالغيراملقيمينوأبناءاملقيمين،وزوجات

يتـموأنأيـام،7ملـدةاملنزلـيالصحـيالحجـرمنهـماملحصنيـنغيـرعلـىيطبـقأنعلـى
بيـقتطمـعالسـادساليـوممـنابتـداءً الحجـرمدةنهايةفـيلهـم(PCR)فحـصإجـراء

.(الصحـةوزارةتحددهـاالتـياالحترازيـةاالجـراءات
.الرسميةالوفود•
عمالةوالاملقيميــنوعوائلهــموالدبلوماســيوًندبلوماســيةتأشــيرةيحملــوًنمــن•

عتمدهتماحسبمنازلهمفيالصحيالحجراجراءاتتطبيقتتمانعلىاملنزلية
.الصحةوزارة

06
تشـترطيةالسـعودالعربيـةاململكـةحكومـةبأنمواقعهاعبرباإلعالنالناقالتقيام

صحيتأميـنعلـىوالحصـوًلإليهـابالقـدومالراغـبعلـىاملؤسسـيالصحـيالحجـر
وبـاتالعقلجدوًلوفقــايعاقــبذلــكيخالــفومــنكورونــا،فيــروسمخاطــرلتغطيــة
عــنيعلــنًواملخالـفعلـىالعقوبـاتبخصـوصيسـتجدومـاالوثيقـةهـذهفـياملرفـق
.االعــالموســائلعبــرذلــك

.الجويةاملالحةطواقم•
.الصحةوزارةتراهماحسبالصحيةاإلمداداتبسالسلعالقةلهمن•
سندوًنومرافقيهموعائالتهم,الحكوميةالصحيةالقطاعاتفيالعاملينالصحييناملمارسين•

(PCR)فحصينإجراءمعأيام(7)ملدةاملنزليالحجرمنهماملحصنيـنغيـرعلـىيطبـق(18)الـ
.السابعاليوموفيالدخوًلوقتمنساعة(24)خالل
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.للقادمينالوصوًلمدينةفياملؤسس يالصحيالحجريكوًن :كاالتي(محصنغيرأممحصن)الصحيةاملسافرحالةمنالتحققيتم07
لمسافرلالصحيةالحالةمنالتحققمهمة(املغادرةمطارفي)الجويةالناقالتتتولى
املعتمدةراطاتواالشتللمتطلباتاستيفائهاومدىاملسافريقدمهاالتياالثباتاتوفق
قومستاململكةالىالوصوًلوعندالصعودبطاقةاصدارقبلوذلكالصحةوزارةمن

.الصحيةللحالةتحققعمليةبأجراءالصحةوزارة
08

الصحيــةحالتــهحســبإيجابيــة(PCR)لفحــصنتيجتــهتظهــرمــنمــعالتعامــليتم
:اآلتيوفــق
يومــا(14-10)ملــدةاملؤسســيالصــــــحــيالحجــرمقــراتفــيالعــــــزًلاســتمــــرار•

.تشــفىاملسفــيالتنويــمالصحــيوضعــهيســتدعيالملــــنالتعافــيحـــالــةحســب
أنلــىعلذلــكالصحــيالوضــعاســتدعىإذااملستشــفىإلــىاملصــابإحالــةتتــم•

اطنــيومًوللمقيمينالدولـةنفقـةعلـى)األهليةحسـبلـهالعالجتقديميكـوًن
.(زيــارةبتأشــيرةللقادميــنالتأميــنتغطيــةنفقــةوعلــىالتعــاوًنمجلــس

09

10

.الجوًيالناقلعبراملؤسس يالصحيالحجرمقراتحجزيكوًن

11

13

زارةًومناملعتمدةاملؤسس يالصحيالحجرمرافقمعبالتعاقدالناقالتتقوم
.الهيئةتعميمفياليهاملشارالرابطفيواملذكورةالسياحة

مــن–ملكـةامليدخـلمـنلـكلاملسـتجدكورونـابفيـروساالصابـةيغطـيطبـيتأميـنوجـود
التأميـناهـذيغطــيبحيــث–التعــاوًنمجلــسدوًلومواطنــيواملقيميــن،املواطنيــن،غيــر

إلـىحاجـةالعـدموعنـدواملستشـفيات،والطـوارًئالخارجيـةالعيـاداتفـيالعالجتكاليـف
ًالطبـيالتأميـنيكـوًناملستشـفىفـيالتنويـم

 
املؤسسـيحـيالصالحجـرتغطيـةشامال

14ًإلـىتصـللفتـرة
 
.يومـا

لسمجدوًلمواطنيذلكفيبما)املدةسارًيسفرجوازاملسافريحملانيشترط
.(الخليجلدوًلالتعاوًن

12

احكام عامة

ـوًيالجالناقـلويتحمـلالوثيقة،هذـفيالواردالشروطيسـتوفيالمـنكليعـاد14
.ذلـكعلـىاملترتبـةالتكاليف
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: المعلق القدوم منهاالمنزلي للقادمين من الدول / إجراءات الحجر المؤسسي 

.القدومقبل(PCR)فحصمنهميطلبال.ًأ
فحصإجراءمعأيام(7)ملدةاملنزليبالحجرااللتزامعليهميجب.ًب

(PCR)السادساليومفي.

:املحصنينغير املواطنين1

املواطنينً)همًالتأكيدًعلىًالسماحًللفئاتًاملستثناةًبالقدومًًوًومنًالدولًاملعلقًالقدومًمنها،ًالقدومًمعًاستمرارًتعليقً
:معًااللتزامًباإلجراءاتًالتالية(. وعائالتهموالدبلوماسيينًواملمارسينًالصحيينً

.إجراءاتأيعليهمينطبقال

:املواطنينمناملحصنين2

إلىاملغادرةقبلساعة(72)تتجاوًزالمدةخالل(PCR)فحصمنهميطلب.ًأ
.اململكة

معأيام(7)ملدةاملنزليبالحجرااللتزامعليهميجب:الحكوميةالقطاعات.ب
.السابعاليوموفيساعة(24)خالل(PCR)فحصينإجراء

معأيام(7)ملدةاملؤسس يبالحجرااللتزامعليهميجب:الخاصالقطاع.ًج
.السابعاليوموفيساعة(24)خاللPCR))فحصينإجراء

4
املحصنينغيروعائالتهمالصحييناملمارسين

افقيهم :(18)الـسندون ومر

قبلساعة(72)تتجاوًزالمدةخالل(PCR)فحصمنهميطلب.ًأ
.اململكةإلىاملغادرة

القدومبعدالفحصأوالحجرعليهميطبقال.ًب

:املواطنينغير منملحصنينا3
إلىاملغادرةقبلساعة(72)تتجاوًزالمدةخالل(PCR)فحصمنهميطلب.ًأ

.اململكة
في(PCR)فحصإجراءمعأيام(7)ملدةاملنزليبالحجرااللتزامعليهميجب.ًب

السادساليوم

:املحصنينغير وعائالتهمالدبلوماسيين5
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افقيهم ومرالتي لديها حجر في مقراتها وال يتطلب إلزام منسوبيها الصحية الحكومية الجهات قائمة 

:المؤسسيبالحجر ( 18)دون سن الـ

.الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 06

.  وزارة الصحة01

.الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني02

.وزارة التعليم03

.ز األبحاثاملؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصص ي ومرك04

.حةالخدمات الطبية للقوات املسل05

ماعيةوزارة املوارد البشرية والتنمية االجت

08

09

10

11

12

.  رئاسة االستخبارات العامة07

.الدولةرئاسة أمن 

.ةالعيادات امللكي

ل وينبعامللكية للجبيالهيئة

.أرامكو السعودية

وزارة الرياضة 13
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ادوار ومسؤوليات الناقل الجوي 

ايروسففحصشهاداتحملهممنالتحققبعداالاملسافرينتصعيدعدممنالتأكد

.الثامنةسندوًناملسافرينماعداسلبيةنتيجةذات(PCR)كورونا 01

قائمــةًالتعاقـــدًمـــعًمرافـــقًالحجـــرًالصحـــيًاملؤسســــيًاملعتمـدةًمـنًوزارةًالسـياحةًحسـبًال
: املتاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةًفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيًالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطًالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

(https://cdn.mt.gov.sa/public/licensedAccommodations/in
dex.html)الًتعاقـدهاً،ًوعلىًالناقالتًالجويةًابالعًالهيئةًالعامـةًللطيـرانًاملـدفيًفـيًحـ

يدًمــعًأيًمرفــقًإيـــواءًســياحيًأخــرًلغـــرضًالحجــرًالصـــحيًاملؤسســ ي،ًوذلــكًمـــنًأجــلًتشـــد

.الرقابةًوالتفتيشً

02

الصحةرةوزامنمعتمدةطبيةشركةمعبالتعاقدااليواءدارمعبالتنسيقالناقليقوم

وماليفياملؤسس يالحجرالىالوصوًلعندللمسافرين(PCR)فحصينبإجراءللقيام
ودوجعدممنللتأكدالسابعاليومفيوكذلك(الوصوًلوقتمنساعة24خالل)األوًل

.االيواءدارمغادرتهمقبلاعراضأي

03

هــممقراتإلــىاملســافريننقــلحــوًلاملؤسســيالصحــيالحجــرمرافــقمــعاالتفاق

.(نقلوسيلةبتوفيراملسافررغبحالفي)النقــلشــركاتمــعالتعاقــدأو
04

ملنــعملطبقــةاوالبروتوكــوالتاالحترازيةاإلجراءاتتفاصيــلعــنالرحالتفــياالعالن
تطبيــقاماســتخدوسياســةبهــا،االلتزاموأهميــةباململكــةكورونــافيــروستفشــي

.توكلنــا

05

06

(اختيارًي)ـلوالنقالطيـرانرحلـةتكاليـفتتضمـنالتـياملؤسسـيالصحـيالحجـرباقـاتبيـع
يبلـغفراملسـاكانحـالفـيالفحـصإجـراءإلـىباإلضافةوالسـكنالحجـرمقـرإلـىاملطـارمـن

.أكثـرأوسـنوات8العمـرمـن

.املســافرينشــرائحجميــعتناســبباقــاتتوفيــرمــنالتأكــد

.الرحلــةبوصــوًلاملؤسســيالصحــيالحجــرمقــرإبالغ

07

08



12



13

إجراءات ما قبل السفر

سـلبيةبنتيجـة(PCR)فحـصشـهادةفأكثـرسـنوات8بعمـرالسـعوديغيـراملسـافريقـدم
مــنســاعة72املقدمــةالشــهادةمــدةتتجــاوًزوالاملســتجد،كورونــابفيــروساصابتــهعــدمتثبـت
الناقـلـلويتحمالشـرطهـذافـييسـتوفيالمـنكلويعـاداملغـادرة،وقـتقبـلالعينـةأخـذوقـت

.ذلـكعلـىاملترتبـةالتكاليـفالجـوًي

01

تناسـبلتاملؤسسـيالصحـيالحجـرمقـروفئـاتأنـواعمـنمتنوعـةخيـاراتالجـوًيالناقـليوفـر
.منهـااالختيارليتماململكـةخـارجمـنالقادميـنوشـرائحطبقـاتجميـعمـع

02

قـوميالتـياملؤسسـيالصحـيالحجـرباقـاتإحـدىشـراءاململكـةإلـىبالسـفرالراغـبعلى
:اآلتيعلـىواملشـتملةالجـوًيالناقـلبعرضهـا

.السفرتذكرةتكلفة•
(اختيارًي).املؤسس يالصحيالحجرمقرإلىاملطارمنالنقلتكاليف•
.املؤسس يالصحيالحجرمقرفيالسكنتكاليف•
.فأكثرسنوات8بعمرهمملنكورونالفيروس(PCR)فحصينإجراءتكاليف•

03

االحترازيةاالجراءاتتفاصيــلعــنواضــحاعالنبوضــعالجــوًيالناقــليقــوم
واعالنبها،لتزاماالوأهميةباململكةكورونافيروستفشـيملنعاملطبقةوالبروتوكــوالت

.عليهـااطالعهوتأكيـدتوكلنـاتطبيـقاسـتخدامسياسـية

04

05
السعوديةعربيةالاململكةإن:التاليباإلعالناملسافرينبتنبيهالجويةالناقالتعلى

كوروناروسفيلقاحتلقيهمتثبتشهادةإبرازالقادميناملسافرينجميعمنتطلب
:التاليةاللقاحاتبأحد(19-كوفيد)
بايونتك-فايزًرلقاحمنجرعتين•
أسترازينيكا-أوكسفوردلقاحمنجرعتين•
موديرنالقاحمنجرعتين•
جوفسوًنلقاحمنواحدةجرعة•

بلديفالرسميةالصحيةالجهاتمنتصديقهايتمأناللقاحلشهاداتويشترط
لقاحمنانيةالثالجرعة)األخيرةالجرعةتلقيبيناملدةتقلوأالالقادمين،املسافرين

14عناململكةإلىواملغادرة(واحدةجرعةذولقاحمناألولىالجرعةأوجرعتينذو
منلبيطكمااململكة،إلىالدخوًلمنافذفياللقاحشهاداتتدقيقيتموقديوما،
أثناءتاألوقاجميعفيبصحبتهماللقاحشهاداتحملالقادميناملسافرينجميع

املعتمدةمجوالبراالتطبيقاتبواسطةالصحيةالحالةإثباتأو)اململكةفيتواجدهم
قانونيةلتباعاتعرضةاملسافريجعلاالشتراطاتبهذاااللتزامعدمإن.(باململكة
.اململكةإلىالدخوًلمناملنعإلىباإلضافة

حجــزاليفتكعلـــىاملؤسســـيالصحـــيالحجـرتكفلةإضافةالجويــةالناقالتعلىيجب
املنصوصاالستثناءاتعليهمتنطبقالالذيناملحصنينلغيرالطيــرانرحلــةتذاكــر
.الوثيقةهذهفيعليها

06
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إجــــــراءات الوصـــول 

للمطـــــــار
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إجراءات الوصول للمطار

يفاملحددةللمساراتوتوجيههماملسافريناستقبال
.الجوازات

02 فيينالعاملموظفيهاعلىالتأكيدالجويةالناقالتعلى
الحترازاتابتطبيقالقادمينجميعالتزامبضرورةاملطارات

.قهاومرافاملطاراتفياملطبقةالصحيةوالبروتكوالت

01

الصحيالحجرباقاتألحداملسافراختيارحالفي
مننقلالبتوفيرالجوًيالناقلقياماملتضمنةاملؤسس ي

لالناقيقوماملؤسس ي،الصحيالحجرمقرالياملطار
حددةاملاملساراتالى(أمتعتهمع)املسافربإرشادالجوًي
ًاملحجوًزللنقل

 
.الجماركنقطةبعدمسبقا

04 نيناملحصوغيرللمحصنينمختلفةمساراتتخصيص
.والدبلوماسيين

03
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اجـــــــــــراءات النقـــــــــل

(املسافربطلحالفي)املؤسسـيالصحـيالحجـرمرافـقمـعبالتنسـيقالجـوًيالناقـلعلى
الحترازاتااالشتراطاتوفقـاذلـكويكـوًناإليواءمقــرإلــىاملطــارمــناملواصالتبتأميــن
.العامةالصحةهيئةقبـلمـناملحـددة

جـبويالرحلـة،بوصـوًلاملؤسسـيالصحـيالحجـرمقـرإخطـارالجـوًيالناقـلعلـىيجـب
لعـاماباألمنالعمليـاتابالغحجـوزاتلديـهالـذياملؤسسـيالصحـيالحجـرمقـرعلـى

مـنتساعاأربعمروربعداملؤسسـيالصحـيالحجـرمقـرإلـىتصـللـمالتـيبالحاالت
هـذهفـياملرفـقالعقوبـاتلجـدوًلوفقـايعاقـبذلـكيخالـفومـنالوصـول،موعـد

.الوثيقـة

01

02
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التسكين في مقرات الحجر 

الصحي املؤسس ي 
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س ي التسكين في مقرات الحجر الصحي املؤس

24خاللعالتجمكودفيالدخوًلوتسجيلتوكلناتطبيقوتشغيلتحميلمنالتأكد
.الغرفةالىالدخوًلمنساعة

:التاليةتالحااًلباستثناءالسكنيةالوحدةداخلفرديبشكلالقادمينتسكينيكوًن
.(األولىالدرجةمنأقارب)واحدةعائلةمناململكةاليالقادمين•
اوالخاصةاالحتياجاتذوًيمنذلكيتطلبلشخصالصحيةالرعايةيقدممن•

.السنكبار

01

02
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العقوبـــــــــــات

العقوبات املقررة الفئات

مخالفات غير السعودي مخالفاتًتعليماتًالعزلًأوًالحجرًالصحي

األشخاص ذوي الصفة الطبيعية

ن يشمل ذلك املسافرين القادمين م) 

(خارج اململكة

ملكةاملعنأبعادهفيتمسعوديغير املخالفكانإذا

 دخولهمنعو 
 
فياملوقعةالعقوبةتنفيذبعداليهانهائيا

(حقة

عنتزيدال بغرامةالصحيالحجر او العزل تعليماتيخالفمنيعاقب

تكرار حالفيو معا،بهمااو سنتين،عنتزيدال ملدةالسجنأو ريال(200.000)

السابقةاملرةفياملوقعةالعقوبةتضاعفاملخالفة


