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املصطلحات املعرفة 

.هو إجراء استضافة القادمني من خارج اململكة يف مقرات محددة لحجرهم صحياً عىل نفقتهم الخاصة

الحجر الصحي املؤسيس 

مقر الحجر الصحي املؤسيس

الناقل الجوي

مح�

.هو مرفق اإليواء السياحي املرخص من قبل وزارة السياحة، واملؤهل للحجر الصحي

. النقل الجوي الوطنية أو األجنبية أو الطريان الخاصرشكات 

: للمواطن واملقيم
).أشهر6(بعد تلقيه الجرعة األوىل أو املتعايف ملدة ال تزيد عن ) يوما14(، من أكمل الجرعات لقاح فريوس كورونا أو من أمىض )توكلنا(يف تطبيق ) مح�(كل من تظهر حالته 

: لغري املواطن واملقيم
.، مع تقديم ما يثبت ذلك وفق املتطلبات اليت تضعها وزارة الصحة)بأحد اللقاحات املعتمدة باململكة(منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا ) يوما14(من أكمل 



أحكام عــامة



أحكام عامة

ملنزليةاوالعمالةاملواطنـةوبنـاتوأبنـاءاملواطنـة،وزوجاملواطـن،وزوجـةواملواطنـاتاملواطنـون•
املحصنيـنغيـرعلـىيطبـقأنعلـى(الفرعيةالفقرةهذهيفاملذكورةالفئاتمنألياملرافقة
مدةنهايةفـيلهـم)PCR(فحـصإجـراءيتـموأنأيـام،7ملـدةاملنزلـيالصحـيالحجـرمنهـم

وزارةتحددهـاالتـياالحرتازيـةاإلجـراءاتتطبيـقمـعالسـادساليـوممـنابتـداءً الحجـر
.)الصحـة

منهـمنيـناملحصغيـرعلـىيطبـقأنعلـى(مح�ملقيماملرافقةمحصنةالغرياملنزليةالعمالة•
الحجـرمدةنهايةفـيلهـم)PCR(فحـصإجـراءيتـموأنأيـام،7ملـدةاملنزلـيالصحـيالحجـر
.)الصحـةوزارةتحددهـاالتـياالحرتازيـةاإلجـراءاتتطبيـقمـعالسـادساليـوممـنابتـداءً 

علـىيطبـقأنعلـىواملقيمني،املواطننيمنعرشالثامنة�دونمنومرافقيهم(املحصنني•
لهـم)PCR(فحـصإجـراءيتـموأنأيـام،7ملـدةاملنزلـيالصحـيالحجـرمنهـماملحصنيـنغيـر
التـياالحرتازيـةاإلجـراءاتتطبيـقمـعالسـادساليـوممـنابتـداءً الحجـرمدةنهايةفـي

.)الصحـةوزارةتحددهـا
.الرسميةالوفود•
تطبيقمتتأنعىلاملقيميــنمنوعوائلهــموالدبلوماســيوندبلوماســيةتأشــريةيحملــونمــن•

.الصحةوزارةتعتمدهماحسبمنازلهميفالصحيالحجرإجراءات
.الجويةاملالحةطواقم•
.الصحةوزارةتراهماحسبالصحيةاإلمداداتبسالسلعالقةلهمن•

شـرتطتالسـعوديةالعربيـةاململكـةحكومـةبأنمواقعهاعربباإلعالنالناقالتقيام
حيصتأميـنعلـىوالحصـولإليهـابالقـدومالراغـبعلـىاملؤسسـيالصحـيالحجـر

لجدولوفقــاً يعاقــبذلــكيخالــفومــنكورونــا،فيــروسمخاطــرلتغطيــة
خالـفاملعلـىالعقوبـاتبخصـوصيسـتجدومـاالوثيقـةهـذهفـياملرفـقالعقوبـات

.االعــالموســائلعبــرذلــكعــنويعلــن

هــممــنجميــعاململكــةخــارجمــنالقادميــن)PCR(فحصيــنعمــلمــنيســتثىن

.الثامنـة�دون

فحـصلعمـلعينـةأخـذيتـمالعامةالصحةهيئةتعـدهالـذيالنمـوذجوفـق
)PCR(مـعيةسـلبفحصـهنتيجةتظهـرملـنالحجـرمـدةوتنتهـيالسـابعاليـومفـي

.الثامـناليـوممـنابتـداءً النتيجـةصـدوروقتعليـهأعـراضظهـورعـدم

اململكــةخــارجمــنالقادميــنلجميــعاملؤسســيالصحــيالحجــرمــدةتكــون
الحجـربطريقـةلهااملسموحالدولمنأيـام7ملـدةاعالهاملذكـورةالفئـاتباســتثناء
.ـياملؤسسالحجـرمقـرإلـىالوصـولسـاعةمـناحتسـابهايتـماملؤسسـيالصحـي

علـىاململكـةخـارجمـنالقادميـنجميـععلـىاملؤسسـيالصحـيالحجـريطبـق
خصـصاملاملؤسسـيالصحـيالحجـرمقـرإلـىالوصـولسـاعةمـنبـدًءااملسـافرنفقـة
.لهـم

فــيبــهقــةاملتعلواإلجــراءاتاملؤسســيالصحــيالحجــرمــناالتيــةالفئــاتتســتثىن
وزارةتعتمدهــاالتــياالحرتازيــةاإلجــراءاتعليهــمتطبــقأنعلــىالوثيقــةهــذه

:الصحــة
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أحكام عامة

:كاآليت)مح�غريأممح�(الصحيةاملسافرحالةمنالتحققيتم
الصحيةالحالةمنالتحققمهمة)املغادرةمطاريف(الجويةالناقالتتتوىل

واالشرتاطاتاتللمتطلباستيفائهاومدىاملسافريقدمهااليتاإلثباتاتوفقللمسافر
إىلالوصولوعندالصعودبطاقةإصدارقبلوذلكالصحةوزارةمناملعتمدة
.الصحيةللحالةتحققعمليةبإجراءالصحةوزارةستقوماململكة

.للقادمنيالوصولمدينةيفاملؤسيسالصحيالحجريكون

اململكـةيدخـلمـنلـكلاملسـتجدكورونـابفيـروساإلصابـةيغطـيطبـيتأميـنوجـود
بحيــث–التعــاونمجلــسدولومواطنــيواملقيميــن،املواطنيــن،غيــرمــن–

والطـوارئالخارجيـةالعيـاداتفـيالعالجتكاليـفالتأميـنهـذايغطــي
أميـنالتيكـوناملستشـفىفـيالتنويـمإلـىالحاجـةعـدموعنـدواملستشـفيات،

.يومـاً 14إلـىتصـللفتـرةاملؤسسـيالصحـيالحجـرتغطيـةشامالً الطبـي

07

08

12

.الجويالناقلعرباملؤسيسالصحيالحجرمقراتحجزيكون 09
ةوزار مناملعتمدةاملؤسيسالصحيالحجرمرافقمعبالتعاقدالناقالتتقوم

.الهيئةتعميميفإليهاملشارالرابطيفواملذكورةالسياحة

سمجلدولمواطينذلكيفبما(املدةساريسفرجوازاملسافريحملأنيشرتط
)الخليجلدولالتعاون

حالتــهحســبإيجابيــة)PCR(لفحــصنتيجتــهتظهــرمــنمــعالتعامــليتم
:اآليتوفــقالصحيــة
يومــاً )14-10(ملــدةاملؤسســيالصــــــحــيالحجــرمقــراتفــيالعــــــزلاســتمــــرار

.تشــفىاملسفــيالتنويــمالصحــيوضعــهيســتدعيالملــــنالتعافــيحـــالــةحســب
أنلــىعلذلــكالصحــيالوضــعاســتدعىإذااملستشــفىإلــىاملصــابإحالــةتتــم

ــيومواطنللمقيمنيالدولـةنفقـةعلـى(األهليةحسـبلـهالعالجتقديميكـون
.)زيــارةبتأشــريةللقادميــنالتأميــنتغطيــةنفقــةوعلــىالتعــاونمجلــس

10

11

13

ـويالجالناقـلويتحمـلالوثيقة،هذهيفالواردالرشوطيسـتويفالمـنكليعـاد
.ذلـكعلـىاملرتتبـةالتكاليف 14



الناقـــل الجــوي أدوار  ومسؤوليـــــات  



أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي

.الرحلــةبوصــولاملؤسســيالصحــيالحجــرمقــرإبالغ

.املســافرينشــرائحجميــعتناســبباقــاتتوفيــرمــنالتأكــد

ملنــعقــةاملطبوالربوتوكــوالتاالحرتازيةاإلجراءاتتفاصيــلعــنالرحالتفــياالعالن
تطبيــقاســتخداموسياســةبهــا،االلتزاموأهميــةباململكــةكورونــافيــروستفشــي
.توكلنــا

والنقـلالطيـرانرحلـةتكاليـفتتضمـنالتـياملؤسسـيالصحـيالحجـرباقـاتبيـع
فـيالفحـصإجـراءإلـىباإلضافةوالسـكنالحجـرمقـرإلـىاملطـارمـن)اختياري(

.أكثـرأوسـنوات8العمـرمـنيبلـغاملسـافركانحـال

فحصشهاداتحملهممنالتحققبعداالاملسافرينتصعيدعدممنالتأكد
.الثامنة�دوناملسافرينماعداسلبيةنتيجةذات)PCR(كورونافايروس

التعاقــد مـــع مرافـــق الحجـــر الصحـــي املؤسســـي املعتمـدة مـن وزارة السـياحة حسـب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الت : القائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف ال

)https://cdn.mt.gov.sa/public/licensedAccommodations/index.html (،
ي مرفـق وعىل الناقالت الجوية ابالع الهيئة العامة للطريان املدين يف حال تعاقدها مـع أ

إيــواء ســياحي أخــر لغــرض الحجــر الصــحي املؤسيســ، وذلــك مــن أجــل تشــديد الرقابــة 
.والتفتيش 
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للواصـلني داخـل  (PCR(يقـوم الناقـل بالتعاقـد مـع رشكـة طبيـة للقيـام بـإجراء فحصـني 

ــد الوصــول  ــوم األول عن ) ســاعة مــن وقــت الوصــول24خــالل (الحجــر املؤسيســ يف الي
.روكذلك يف اليوم السابع للتأكيد من عدم وجود أي اعراض قبل مغادرتهم للمحج

03
هـــم أو االتفاق مــع مرافــق الحجــر الصحــي املؤسســي حــول نقــل املســافرين إلــى مقرات

).يف حال رغب املسافر بتوفري وسيلة نقل(التعاقــد مــع شــركات النقــل  04



ما قبل السفــــرإجــراءات 



إجــراءات ما قبل السفــــر

كاليفتعلـــىاملؤسســـيالصحـــيالحجـرتكلفةإضافةالجويــةالناقالتعىليجب
اءاتاالستثنعليهمتنطبقالالذيناملحصننيلغريالطيــرانرحلــةتذاكــرحجــز

.الوثيقةهذهيفعليهااملنصوص

بلديفالرسميةالصحيةالجهاتمنتصديقهايتمأناللقاحلشهاداتويشرتط
لقاحمنيةالثانالجرعة(األخريةالجرعةتلقيبنياملدةتقلوأالالقادمني،املسافرين

14عناململكةإىلواملغادرة)واحدةجرعةذيلقاحمناألوىلالجرعةأوجرعتنيذي
منلبيطكمااململكة،إىلالدخولمنافذيفاللقاحشهاداتتدقيقيتموقديوماً،
أثناءاألوقاتجميعيفبصحبتهماللقاحشهاداتحملالقادمنياملسافرينجميع

املعتمدةوالربامجالتطبيقاتبواسطةالصحيةالحالةإثباتأو(اململكةيفتواجدهم
انونيةقلتبعاتعرضةاملسافريجعلاالشرتاطاتبهذاااللتزامعدمإن.)باململكة

.اململكةإىلالدخولمناملنعإىلباإلضافة

:التايلباإلعالناملسافرينتنبيهالجويةالناقالتعىل
هادةشإبرازالقادمنياملسافرينجميعمنتطلبالسعوديةالعربيةاململكة

:التاليةاللقاحاتبإحدى)19-كوفيد(كورونافريوسلقاحتلقيهمتثبت
.بايونتك-فايزرلقاحمنجرعتان•
.أسرتازينيكا-أوكسفوردلقاحمنجرعتان•
.موديرنالقاحمنجرعتان•
.جونسونلقاحمنواحدةجرعة•

بنتيجـة(PCR(فحـصشـهادةفأكثـرسـنوات8بعمـرالسـعوديغيـراملسـافريقـدم
الشــهادةمــدةتتجــاوزوالاملســتجد،كورونــابفيــروساصابتــهعــدمتثبـتسـلبية

المـنكلويعـاداملغـادرة،وقـتقبـلالعينـةأخـذوقـتمــنســاعة72املقدمــة
.ذلـكعلـىاملرتتبـةالتكاليـفالجـويالناقـلويتحمـلالشـرطهـذايسـتويف

ســي يوفـر الناقـل الجـوي خيـارات متنوعـة مـن أنـواع وفئـات مقـر الحجـر الصحــي املؤس
.يار منهـالتتناسـب مـع جميـع طبقـات وشـرائح القادميـن مـن خـارج اململكـة ليتم االخت
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ســي عىل الراغـب بالسـفر إلـى اململكــة شــراء إحــدى باقــات الحجــر الصحــي املؤس
:التـي يقـوم بعرضهـا الناقـل الجـوي واملشـتملة علـى اآليت

.تكلفة تذكرة السفر•
) اختياري. (تكاليف النقل من املطار إىل مقر الحجر الصحي املؤسيس•
. تكاليف السكن يف مقر الحجر الصحي املؤسيس•
.سنوات فأكرث8لفريوس كورونا ملن هم بعمر  (PCR(تكاليف إجراء فحصني •

03

ــــع  ــــوي بوضـ ــــل الجـ ــــوم الناقـ ـــالن يقـ ــــل إع ــــن تفاصيـ ــــح عـ ـــة اإلجـــراءات واضـ االحرتازي
وإعـالن زام بهـا، والربوتوكــوالت املطبقة ملنع تفشـي فريوس كورونا باململكـة وأهميـة االلتـ

. سياسـية اسـتخدام تطبيـق توكلنـا وتأكيـد اطالعه عليهـا
04



إجــراءات الوصول للمطار



الوصول للمطـــارإجــراءات 

.والدبلوماسينيللمحصننيمختلفةمساراتتخصيص

جميعتزامالبرضورةاملطاراتيفالعاملنيموظفيهاعىلالتأكيدالجويةالناقالتعىل

.ومرافقهااملطاراتيفاملطبقةالصحيةوالربوتكوالتاالحرتازاتبتطبيقالقادمني

.استقبال املسافرين وتوجيههم للمسارات املحددة يف الجوازات

الناقلمقيااملتضمنةاملؤسيسالصحيالحجرباقاتألحداملسافراختيارحاليف

الجويقلالنايقوماملؤسيس،الصحيالحجرمقرايلاملطارمنالنقلبتوفريالجوي

نقطةعدبمسبقاً املحجوزللنقلاملحددةاملساراتاىل)أمتعتهمع(املسافربإرشاد

.الجمارك



إجــراءات النقـــل



النقلإجــراءات 

يجـب علـى الناقـل الجـوي إخطـار مقـر الحجـر الصحـي املؤسسـي بوصـول 
غ الرحلـة، ويجـب علـى مقـر الحجـر الصحـي املؤسسـي الـذي لديـه حجـوزات ابال 
العمليـات باألمن العـام بالحاالت التـي لـم تصـل إلـى مقـر الحجـر الصحـي
املؤسسـي بعد مرور أربع ساعات مـن موعـد الوصـول، ومـن يخالـف ذلـك 

.يعاقـب وفقـا لجـدول العقوبـات املرفـق فـي هـذه الوثيقـة

عىل الناقـل الجـوي بالتنسـيق مـع مرافـق الحجـر 
بتأميــن ) يف حال طلب املسافر(الصحـي املؤسسـي 

املواصالت مــن املطــار إلــى مقــر اإليواء ويكـون ذلـك وفقـا 
االشرتاطات االحرتازات املحـددة مـن قبـل هيئة الصحة 

.العامة



التسكني يف مقرات الحجر الصحي املؤسيس



التسكني يف مقرات الحجر الصحي املؤسيس 

ء الحاالت يكون تسكني القادمني بشكل فردي داخل الوحدة السكنية باستثنا 
:التالية 

).أقارب من الدرجة األوىل(اململكة من عائلة واحدة إىل القادمني •
من يقدم الرعاية الصحية لشخص يتطلب ذلك من ذوي االحتياجات•

.كبار ال�أو الخاصة 

نا التأكد من تحميل وتشغيل تطبيق توكل
وتسجيل الدخول يف كود التجمع خالل 

.الغرفةىل ساعة من الدخول إ24



العقوبـــات



العقوبات

العقوبات املقررة الفئات
مخالفات غري السعودي مخالفات تعليمات العزل أو الحجر الصحي

الصفة الطبيعيةاألشخاص ذوو 

)كةيشمل ذلك املسافرين القادمني من خارج اململ( 
ع ومنعن اململكة إبعاده إذا كان املخالف غري سعودي فيتم 

حقهبعد تنفيذ العقوبة املوقعة يف إليها دخوله نهائياً 
ريال ) 200.000(الحجر الصحي بغرامة ال تزيد عن أو من يخالف تعليمات العزل يعاقب 

لعقوبة و يف حال تكرار املخالفة تضاعف امعاً، بهما أو أو السجن ملدة ال تزيد عن سنتني، 
.السابقةاملوقعة يف املرة 



قائمة األسئلة الشائعة 



قائمة األسئلة الشائعة 

قبل الدخول إىل اململكة؟  PCRفحصهل يشرتط الحصول عىل 

تقديم ما يثبت خلـوهم مـن اإلصـابة بـالفريوس بنـاًء عـىل تحليـل) * سنوات8(يشرتط عىل جميع القادمني من غري السعوديني ممن تجاوزت أعمارهم 
. ساعة قبل موعد املغادرة72من جهة موثوقة خارج اململكة ال يتجاوز موعد إجراؤه 

ما هي أهم اإلجراءات الوقائية عند الوصول للمملكة عرب املنافذ الجوية؟ 

: املحصنني

. عند الدخول  PCRيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي املنزيل أو املؤسيس وأيضا من فحص ال 

):  الفئات املستثناة(محصنني من الغري 

: يف حال عدم وجود أعراض وقت الوصول

.مراعاة أنظمة دولة القدوم املتعلقة بإجراءات تحليل اإلصابة بالفريوس لألطفال*

. أيام7يطبق الحجر الصحي املنزيل ملدة 1.

. يف اليوم السادس PCRالعمل فحص 2.

. ساعات من الوصول8أخذ تعهد عليهم  بالتسجيل يف تطبيق توكلنا خالل يتم 3.



ما هي أهم اإلجراءات الوقائية عند الوصول للمملكة عرب املنافذ الجوية؟ 

)  غري الفئات املستثناة(الغري محصنني من 

. أيام رشيطة خلوهم من أي أعراض اشتباه باإلصابة7ملدة ) مرفق الحجر املؤسيس(عليهم الحجر الصحي يف منشأة مخصصة يطبق 1.

) الحجر املؤسيس(التأكيد عليهم بالتسجيل يف تطبيق توكلنا عند وصولهم إىل مقرات اإليواء يتم 2.

يف اليوم األول ويف اليوم السابع من الوصول إىل اململكة مرتني ) PCR(عمل فحص يجب 3.

.مدة الحجر ملن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامنتنتهي 4.

قائمة األسئلة الشائعة 

: يف حالة وجود أعراض

ساعة األوىل مـن الوصـول إمـا يف املنافـذ أو يف أقـرب مركـز 24يتم معاملتهم كحاالت مشتبه بإصابتها وذلك بعد أن يتم تقييم حالتهم الصحية وأخذ عينة لهم خالل ال 1.

). حسب ما تقرره الصحة العامة باملنطقة(صحي 

.يتم تحديد مكان العزل إما يف املنزل أو املستشفى أو يف مقرات الحجر الصحي املؤسيس بناء عىل وضعهم الصحي2.



قائمة األسئلة الشائعة 

ما هو الحجر الصحي املؤسيس؟ 

عىلصحيالحجرهممحددةمقراتيف)املؤسيسالصحيالحجرعليهمينطبقممن(الجويةاملنافذعرباململكةخارجمنالقادمنياستضافة
.الخاصةنفقتهم

ما هو الحجر الصحي املنزيل؟ 

الحيلولةإىلتؤديبطريقةإيجابية،نتيجةأوأعراضأيلديهميوجدوالالعدوىملصدربتعرضهميشتبهالذيناألشخاصفصلأونشاطاتتقييد
.معينةاشرتاطاتتوفرمع)املنزليف(يفالحجرويكونالعدوىانتشاردون

ما هو العزل الطيب املنزيل؟ 

.املنزليفالعزلويكونالعدوىانتشاردونتحولبطريقة)إيجابيةنتيجتهمن(املصابالشخصفصل



قائمة األسئلة الشائعة 

من هي الفئات املستثناة من الحجر الصحي املؤسيس من الغري محصنني للقادمني عرب املنافذ الجوية ؟

.الفقرةهذهيفاملذكورةالفئاتمنألياملرافقةاملنزليةوالعمالةاملواطنـةوبنـاتوأبنـاءاملواطنـة،وزوجاملواطـن،وزوجـةواملواطنـاتاملواطنـون1.

.مح�ملقيماملرافقةمحصنةالغرياملنزليةالعمالة2.

سنة18ال�دون)واملقيماملواطن(املح�مرافق3.

.الرسميةالوفود4.

.لهماملرافقةاملنزليةوالعمالةمعهــماملقيميــنوعوائلهــموالدبلوماســيوندبلوماســيةتأشــريةيحملــونمــن5.

.الجويةاملالحةطواقم6.

.الصحةوزارةتراهماحسبالصحيةاإلمدادبسالسلعالقةلهمن7.

. ويراعى يف الحاالت السابقة اإلجراءات االحرتازية اليت تحددها وزارة الصحة، ومنها تطبيق الحجر املنزيل



قائمة األسئلة الشائعة 

؟ )مح�(بــ ما املقصود 

:واملقيمللمواطن

أنرشيطةواحدة،جرعةتلقواالذينوكذلككاملتني،)19-كوفيد(لقاحجرعيتأكملمنوتشملتوكلناتطبيقيفمح�حالتهتظهرمنكل
.)توكلنا(تطبيقيفيظهرمابحسب)أشهر6(عنتزيدالملدةاملتعايفأواألوىلبالجرعةتطعيمهمعىليوماً )14(مرقديكون

:واملقيمنياملواطننيلغري

تضعهااليتاتاملتطلبوفقذلكيثبتماتقديممع)اململكةيفاملعتمدةاللقاحاتبأحد(كورونالقاحجرعاتكاملتلقيهمنذيوما14أكملمن
.الصحةوزارة

مىت تنتهي فرتة الحجر الصحي؟ 

.الثامناليوممنابتداءالنتيجةصدوروقتعليهأعراضظهورعدممعسلبيةفحصهنتيجةتظهرملنالحجرفرتةتنتهي



قائمة األسئلة الشائعة 

ماهي اللقاحات املعتمدة يف اململكة لفريوس كورونا؟ 

ماهي االشرتاطات الصحية للقادمني إىل اململكة؟ 

:هياملعتمدةاللقاحات

)جرعتني(بايونتك-فايزرلقاح1.

)جرعتني(أسرتازينيكا-أوكسفوردلقاح2.

)جرعتني(موديرنالقاح3.

)واحدةجرعة(جونسونآندجونسونلقاح4.

.اململكةإىلاملغادرةقبلساعة72خاللأخذتلعينةسلبيةنتيجته)PCR(فحصاملواطننيغريتقديم1.

.حةالصوزارةتحددهااليتاملعايريوفقاململكةيفاملعتمدةاللقاحاتبأحدكورونالقاحجرعاتتلقيإكمالتثبتشهادةتقديم2.

.املتاحةاملؤسيسالحجرباقاتأحدلحجزالجويةالناقالتمعاملسبقالتنسيقالقادمعىليجبالتحصنيعدمحالةيف3.



قائمة األسئلة الشائعة 

ماهي املعايري الواجب تحققها يف شهادة التحصني عند القدوم إىل اململكة؟ 

هل يمكن االستغناء عن شهادة الفحص واالكتفاء بشهادة التحصني؟ 

.املعتمدةاللقاحاتأحدتلقيتتضمنأن1.

.القدومبلديفالرسميةالصحيةالجهاتمنمصدقةأوصادرةالشهادةتكونأن2.

.يوم14نعاململكةإىلواملغادرة)واحدةجرعةذولقاحمناألوىلالجرعةأوجرعتنيذولقاحمنالثانيةالجرعة(األخريةالجرعةتلقيبنياملدةتقلأال3.

.اآلخرعنأحدهايغينوالالصحيةاالشرتاطاتجميعتوفريجب

مىت وكيف سيتم التحقق من االشرتاطات الصحية؟ 

سيتمكمااململكة،إىلاملغادرةرحلةإىلالصعودقبلالجويةالناقالتقبلمناالشرتاطاتبهذهاملسافرينجميعالتزاممنالتحققسيتم

.اململكةيفالجويةاملنافذإىلالوصولعندالتحقق



قائمة األسئلة الشائعة 

ماذا سيحدث يف حال عدم االلتزام باالشرتاطات الصحية؟ 

؟PCRقديم شهادة هل سيتم االكتفاء فقط بتطبيق توكلنا لتوضيح الحالة الصحية للمسافرين عىل الرحالت الدولية دون الحاجة لت

الوثائقصحةدمعاململكةمنافذإىلالوصولعندثبتوإذا.االشرتاطاتاستيفاءعدمحالةيفاململكةإىلباملغادرةالسماحعدمالجويةالناقالتعىليجب

.منهاقدماليتالجهةإىلاملسافرإعادةسيتموجودهاعدمأواملقدمة

.املعلنةالتفصيليةلالشرتاطاتوفقاالدوليةالرحالتأمافقطالداخليةالرحالتعىلللمسافرتوكلناتطبيقيستخدم

هل التطبيق للمواطنني وللمقيمني؟ 

نعـــم



قائمة األسئلة الشائعة 

هل يمكن السفر داخل السعودية دون أخذ اللقاح؟ 

االجانب املسافرون يف رحالت داخلية هل يشرتط عليهم تحميل توكلنا؟ 

.السفرمنليتمكن"انواعهبكلمح�"،"إصابتهتثبتلم"وهيلهااملسموحالحاالتمنتوكلنايفالصحيةحالتهتكونأنيجب

الداخليةالرحالتعىلاملسافرينجميععىلتوكلناينطبق

عاما أن يكون لديه تطبيق مستقل لتوكلنا؟ 15هل يشرتط للمسافر األقل من 

.الوالدينأحدحسابمنالصحيةحالتهبعرضاالكتفاءاوتوكلنايفمستقلبحسابالتسجيلسنة15منأقلعمرهملنيمكن

املسافر القادم من الخارج كيف يمكنه التسجيل يف تطبيق توكلنا وهو ال يملك رقم سعودي؟ 

وعندورمر وكلمةالجوالرقمإدخالثمالجنسية،تحديدامليالد،وتاريخالجوازرقموادخالاململكةداخلالتواجديتطلبللزائرينالتسجيل

.سعوديغريجوالرقمادخاليمكنالتسجيل



قائمة األسئلة الشائعة 

التعامليتمسكيفانرتنتبشبكةاالتصاليمكنهمالأوذكيةهواتفيستخدمونالأوذكيةجواالتيملكونالالذيناملسافرون
توكلنا؟تطبيقيفمعهم

توكلنايفالتسجيلويمكنوهواويAndroidوأندرويدiOSأبلتشغيلألنظمةفقطحالياً ويتوفرخدماتهمنلالستفادةذكيةأجهزةتوكلناتطبيقيتطلب

.اإللكرتوينتوكلناموقععربخدماتهمنواالستفادة

حالة تعطلت شبكة االتصال يف صالة املطار؟ يف SMSهل هناك بدائل للتطبيق مثال رسالة 

ذلكبعدساعة،48ملدةظاهريبقىتوكلناتطبيقيفتحديثآخرووقتوتاريخللمستخدمالصحيةالحالةووصفلونفإناالنرتنتاتصالانقطاععند

.الرمادياللوناىليتحول

هل سيكون يف تطبيق توكلنا معلومات جواز السفر؟ 

.نوعمنأكرثوجودحاليفبالجوازاتقائمةتعرضواليتاملستخدمبياناتلوحةيفالسفرجوازبياناتعرضخدمةيقدمتوكلنا



قائمة األسئلة الشائعة 

غريومنفقطمنزيلحجرأومؤسيس؟وحجرالقدومعندPCRفحصيلزمهمتعايفمح�وأ /أوىلجرعةاملح�املقيمهل
PCR

.القدومبعدالفحصأوالصحيالحجرمنهميطلبالاملحصنني

؟ )حجر منزيلأو حجر صحي مؤسيس (هل يلزم الغري مح� املسافر بتأشرية خروج وعودة 

.مؤسيسصحيحجريلزمه

عام من دون ارسهم ومن يف حكمهم من األطفال؟ 18هل يخضع للحجر املؤسيس للقادمني ملن هم دون 

فحصعملمعأيام٧ملدةاملنزيلالصحيبالحجرااللتزاممنهميطلبالتحصنيعدمحالةيفمح�ملقيماملرافقنيعاماً ١٨دوناألشخاص1.
)PCR(سنوات٨دونهممنالفحصمنيستثىنالسادس،اليوميف.

عملمعأيام٧ملدةاملؤسيسالصحيبالحجرااللتزاممنهميطلبالتحصنيعدمحالةيفمح�غريملقيماملرافقنيعاماً ١٨دوناألشخاص2.
.سنوات٨دونهممنالفحصمنيستثىنالسابع،اليومويفساعة٢٤خالل)PCR(فحصني



قائمة األسئلة الشائعة 

؟PCRالختباراتاملعتمدونالخدمةمقدميهممن

:كاآليتوهياململكةمناطقمختلفيفكورونافحصشهادةإلصدارصحيمخترب)60(العامةالصحةهيئةاعتمدت

التخصيصركزاملمستشفى–الطيبالفارابيمختربرشكة–البسمارتمخترب–الطبيةالربجمختربات–الطبيةالحبيبمجموعة(

–الوطينالحياةىمستشف–املواساةمستشفى–الطبيةدلتامتخرب–الطيبالدارةومركزمستشفىمختربـدلهمستشفى–الطيب

–رياضالرعايةمستشفى–الطبيةللخدماتنورةرشكة–الصحيةللخدماتالسعوديةآجالمختربات–الطبيةالعربمختربات

.)الطبيةألفامختربات-الطبيةللتحاليلاملتقدمالخليةمخترب–الطبيةللتحاليلالقناةدارمخترب

:الريـــاض

-فقيهالقادربدعسليمانمخترب-الطبيةللتحاليلالطبدارمخترب-الدويلالطيباملركزالجزئياتمخترب–الطبيةالربجمختربات(

اململكةربمخت-الطبيةتبينامختربات-الخريأبوعياداتمجمع–األهيلجدةمستشفى–فرعوننجيبغسانمستشفىمخترب

.)الطبيةعبريمركزمجمع–الطبيةللتحاليلالعاليةالدقةمخترب–عباسسمريالدكتورمخترب–الطيب

:جـــــدة



قائمة األسئلة الشائعة 

فريستتربمخ–الطيباملستقبلمخرت–األملاينالسعودياملستشفى–العافيةداررشكةعياداتمجمع–املواساةمستشفى(

.)طبيةالالربجمختربات–الطبيةللتحاليلالحقيلأمجد.دأكاديميةمخترب–العامالروضةمستشفى–الطبيةللتحاليل

:الدمـــام

)املواساةمستشفى( :الجبيل

.)الطيبالحديثةالرعايةمجمع–العاممانعمستشفىـالطبيةالحبيبمجموعة( :الخبــر

.)االحساءمستشفى–التخصيصاملوىسمستشفى( :االحسـاء

.)الطيبأرامكوهوبكنزجونزمركز( :الظهران

.)املتميزالدويلاملخترب–الطبيةالربجمختربات( خميس
:مشيط

.)الطبيةالحبيبمجموعة( :القصيم



قائمة األسئلة الشائعة 

.)الوطينالحياةمستشفى–األملاينالسعودياملستشفى( :عسري

.)الطبيةالربجمختربات( :تبوك

)الطبيةالعميسرشكة–الطيبالوسيطمجمع–الطبيةالربجمختربات-الوطينالحياةمستشفى( :جازان

)العامليالخاصأبهامستشفى( :أبها

)الطيببساممجمع( :ضبــا

)الوطينالحياةمستشفى( :عنيزة

)الطبيةالفارابيمخترباترشكة( :القطيف

)الطبيةالفارابيمخترباترشكة( :مكة



قائمة األسئلة الشائعة 

الصحي؟الحجرموقعإىلالفعيلالوصولتسجيلمنالتحققيتمكيف

اإليواءمرفقمنالواردةاملعلوماتعىلبناءً ذلكيكون

؟ )مزيج من الورق والرقمي(كيف سيتم التحقق من صحة سجالت التطعيم يف البلدان املختلفة؟  

للمملكة،درةاملغا الطائرةبصعودللمسافرالسماحقبلالطريانرشكاتقبلمنالصحةوزارةوضعتهااليتللمعايريالشهاداتمطابقةمنالتحققيتم

.اململكةمنافذإىلالوصولعندالصحةوزارةقبلمنعشوائياً التحققيتمكما

؟ )مزيج من الورق والرقمي(؟  املختلفةPCRشهادات كيف سيتم التحقق من صحة 

للمملكة،غادرةاملالطائرةبصعودللمسافرالسماحقبلالطريانرشكاتقبلمنالصحةوزارةوضعتهااليتللمعايريالشهاداتمطابقةمنالتحققيتم

.اململكةمنافذإىلالوصولعندالصحةوزارةقبلمنعشوائياً التحققيتمكما



قائمة األسئلة الشائعة 

الفحص؟مراكزاىلباإلضافةاملؤسيسالحجرأماكنعىلتحتويرقميهمنصةيوجدهل

الرشكاتعىلاملدينالطريانهيئةقبلمنتعميمهاوتم)املؤسيسالحجرلعمل(املرخصةاملنشآتبياناتعىلتحتويمنصةبإطالقالسياحةوزارةقامت

.الصحيةاملحاجرإىلاملسافريننقلبعمليةلتتكفلاملنشآتهذهمعالتعاقددورهايكونبحيثالطريان

هل ستطبق إجراءات الحجر املؤسيس عىل من أخذ جرعة واحدة من اللقاح عند عودته للمملكة عرب املنافذ الجوية؟ 

.املؤسيسالحجرعليهيطبقال:املواطن

.األوىلالجرعةتلقيهبعديوماً )14(أمىضمنذلكويشمل،)توكلنا(تطبيقيف)مح�(حالتهتظهرأنرشيطة،ال:املواطنلغري

. ويراعى يف الحاالت السابقة الفئات املستثناة من الحجر الصحي املؤسيس

املؤسيس؟الحجرعليهيطبقهليًوما،14حجرهوتمالبحرينطريقعنمثالالهندمنالقادم

.السابعاليومويفساعة٢٤خالل)PCR(فحصنيعملمعأيام٧ملدةاملؤسيسالصحيبالحجرااللتزاممنهميطلباملحصننيالغري



قائمة األسئلة الشائعة 

جوية؟الاملنافذعربعودتهعنداملؤسيسالحجرعليهيطبقهل،"متعايفمصاب"توكلناتطبيقعىلاملقيمحالةكانتإذا

.)توكلنا(تطبيقيفيظهرمابحسب)أشهر6(عنيزيدالالتعايفتاريخيكونأنرشيطةال،

كيف يثبت القادم عرب املنافذ الجوية واملح� بجرعتني أنه مح� حىت يتم استثناؤه من الحجر املؤسيس؟ 

.اململكةيفاملعتمدةاللقاحاتبأحدالجرعاتتكونأنومنهاالصحة،وزارةتضعهااليتاملتطلباتوفقذلكيثبتماتقديمخاللمن

عربودتهععنداملؤسيسالحجرإجراءاتعليهتنطبقهلمحدثة،توكلناتطبيقعىلوحالتهواحدةبجرعةاملح�املقيم
الجوية؟املنافذ

.ال

املؤسيس؟الحجريشملهمهلالجويةاملنافذعرباملواطنأوللمقيماملرافقةمحصنةغرياملنزليةالعمالة

فحـصإجـراءيتـموأنأيـام7ملـدةاملنزلـيالصحـيالحجـراملحصنةغيـراملنزليةالعمالةمنمرافقيهمعىلفيطبقمح�،املقيمأواملواطنكانحاليف

PCRالصحـةوزارةتحددهـاالتـياالحرتازيةاإلجراءاتتطبيـقمـعالسـادساليـوممـنابتـداءً الحجـرمـدةنهايـةفـيلهـم.



قائمة األسئلة الشائعة 

الجوية؟املنافذعربعودتهعنداململكةخارجوهوكورونامناملتعايفعىلاملؤسيسالحجرإجراءاتستطبقهل

:اآلتيةستثناةاملالحاالتضمنمنكانحاليفإالالجوية،املنافذعربالقادماملتعايفاملصابعىلاملؤسيسالصحيالحجرإجراءاتستطبقنعم،

الفقرةهذهيفاملذكورةالفئاتمنألياملرافقةاملنزليةوالعمالةاملواطنـةوبنـاتوأبنـاءاملواطنـة،وزوجاملواطـن،وزوجـةواملواطنـاتاملواطنـون1.
.الفرعية

.مح�ملقيماملرافقةمحصنةالغرياملنزليةالعمالة2.

.املح�3.

.الرسميةالوفود4.

.لهماملرافقةاملنزليةوالعمالةمعهــماملقيميــنوعوائلهــموالدبلوماســيوندبلوماســيةتأشــريةيحملــونمــن5.

.الجويةاملالحةطواقم6.

.الصحةوزارةتراهماحسبالصحيةاإلمدادبسالسلعالقةلهمن7.

. ويراعى يف الحاالت السابقة اإلجراءات االحرتازية اليت تحددها وزارة الصحة، ومنها تطبيق الحجر املنزيل
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The procedures for hosting travellers arriving from abroad in specific facilities to be quarantined at their own expense. 

INSTITUTIONAL QUARANTINE FACILITIES

INSTITUTIONAL QUARANTINE

AIR CARRIERS

IMMUNE

The qualified tourist accommodation facilities for quarantine licensed by the Ministry of Tourism. 

The national, foreign and private airlines. 

For citizens or residents:
whose status shows (immune) in (Tawaklna) application by completing their vaccinations against (COVID_19), those who have 
passed (14) days after their first dose, or those who have recovered from (COVID_19) in a period not exceeding (6) months.
For non-residents and first-time visitors: 
Who have completed (14) days since receiving all doses of the vaccination (by an authorized vaccine by the Kingdom of Saudi 
Arabia), while providing a certificate or proof in accordance with the requirements set by the Ministry of Health.

DEFINITIONS



GENERAL PROVISIONS



• Saudi citizens, citizen spouses, citizen’s children and domestic workers 
accompanying any of individuals mentioned in these categories. (Non-
immune travellers, in this category, shall comply with home quarantine for a 
period of 7 days, and take a PCR test on the 6th day of quarantine).

• Non-immune domestic workers accompanying an immune resident. (Non-
immune travellers, in this category, shall comply with home quarantine for a 
period of 7 days, and take a PCR test on the 6th day of quarantine).

• Immune travellers, (and their companions under the age of 18 years of 
citizens and residents. Non-immune travellers, shall comply with home 
quarantine for a period of 7 days, and take a PCR test on the 6th day of 
quarantine). 

• Those holding a diplomatic visa, diplomats and their residing families, on the 
basis that they adhere to the quarantine procedures by staying in their 
homes in accordance to the MOH approved regulations. 

• Cabin Crews.
• Those involved in health supply chains, according to MOH.

Passengers under the following categories are exempted from the 
institutional quarantine and its procedures mentioned in this 
document, provided that the precautionary measures of MOH are 
applied: 

All international travellers arriving in Saudi Arabia must complete 
their institutional quarantine at their own expense starting from 
the time of arrival at the institutional quarantine facilities.

The duration of the institutional quarantine for all travellers 
arriving in  Saudi Arabia, with the exception of the categories 
mentioned above, is for a period of 7-days for all permitted 
countries by the institutional quarantine method and will be 
effective from the time of arrival to the institutional quarantine.

In accordance with the form prepared by the Public Health 
Authority, Passengers must take a PCR test on the 7th day of 
arrival. If the result is negative, they are permitted to leave 
quarantine on the 8th day.
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GENERAL PROVISIONS

Children under the age of eight are exempted from taking both 
PCR tests.

All air carriers must announce on their websites that the 
government of Saudi Arabia requires institutional quarantine for 
those who plan to visit the country and must, also, obtain medical 
insurance to cover their treatment of (COVID-19). Violators of this 
clause shall be punished in accordance with the attached penalties 
in this document, and it will be announced through the media.
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The reservation of the institutional quarantine shall be through the 
air carriers.

Travellers who intend on visiting Saudi Arabia should have medical 
insurance that covers (COVID-19) treatment. (This excludes 
citizens, residents, and GCC citizens). The insurance should cover 
the costs of treatment in outpatient clinics, emergencies, and 
hospitals; including institutional quarantine for a period of up to 14 
days.

Institutional quarantine shall be in the city of arrival. The status of the immune and non-immune travellers shall be 
verified as follows:
• Air carriers (at the departure airport) are responsible for 

verifying the passengers’ health status in accordance with the 
passenger's documentation and the extent to which they meet 
the requirements and conditions mandated by the Ministry of 
Health before issuing the boarding pass. Upon arrival to the 
Kingdom, the Ministry of Health will conduct a health check.

All passengers who test positive for (COVID-19) will undergo 
treatment, as follows.
• Isolation in the institutional quarantine for a period of (10-14) 

days, depending on the state of recovery for those whose 
health status does not require hospitalization.

• Those who require treatment shall be referred to a hospital if 
necessary, (at the expense of the state for citizens, residents, 
and GCC citizens, and at the expense of an insurance company 
for those arriving on a visitor visa).
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GENERAL PROVISIONS

Passengers who do not meet the requirements shall be returned 
and the air carrier shall bear the costs14

All air carriers should contract institutional quarantine 
establishments that are approved by the Ministry of Tourism, 
which is mentioned in GACA's circular.

09

10

All passengers must carry a valid passport (including GCC citizens)11



ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AIR CARRIERS 



Agreeing with institutional quarantine facilities regarding the
transportation of passengers to their facilities or contracting other
means of transport companies (optional for air carriers wanting to
provide other services to their passengers).

Carriers shall contract medical care centres to perform two (PCR)
tests for passengers after checking into their institutional
quarantine establishments on the first day of arrival (within 24
hours of arrival) as well as on the seventh day to confirm that there
are no symptoms before checking-out.

Contracting with licensed institutional quarantine facilities by the
Ministry of Tourism in accordance with the following link:
(https://cdn.mt.gov.sa/public/licensedAccommodations/index.html).
The air carrier shall inform GACA of any accommodation facility that
the air carrier has contracted for the purpose of institutional
quarantine.

Ensuring that all passengers provide a negative (COVID-19) PCR
certificate, except for passengers under the age of eight.

Selling institutional quarantine packages that include the costs of
flights, accommodation, and transportation (optional) from the
airport to the quarantine location in addition to conducting the
examinations for all passengers who are 8 years or older.

Announcing on flights the details of the preventive measures and 
the protocols applied for preventing the spread of (COVID-19) in the 
Kingdom of Saudi Arabia, as well as the importance of using 
(Tawakkalna) Application policy.
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Ensuring the availability of packages suitable for all passenger 
segments. 

03

Informing the institutional quarantine on flight arrivals.

04

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AIR CARRIERS 



PRE-TRAVEL PROCEDURES



Those who intent to travel to Saudi Arabia should purchase one of
the institutional quarantine packages that the air carrier is offering
which include the following:
• Tickets Cost
• Transportation costs from the airport to the institutional

quarantine(optional).
• Accommodation costs in the institutional quarantine.
• Cost of two (COVID-19) PCR tests for all passengers excluding

passengers under the age of eight.

The air carrier shall provide a variety of options to choose from for
institutional quarantine that suits all segments for those coming to
the Kingdom of Saudi Arabia.

All non-Saudi passengers, except for passengers under the age of
8, must submit a negative (COVID-19) PCR certificate test. The
period of the submitted certificate must not exceed 72 hours
before boarding. passengers who do not meet this requirement
shall be returned at the expense of their air carriers.

The air carrier must place clear documents stating the preventive
measures and protocols that are applied to prevent the spread of
(COVID-19) in Saudi Arabia and the importance of adhering to
them. They should also provide a usage policy of (Tawakkalna)
application and ensure that passengers are informed about it.

Air carriers should alert passengers to the following announcement:
The kingdom of Saudi Arabia requires upon arrival that passengers show 
a prof of vaccination (vaccine certificates (for (COVID-19) with one of the 
flowing vaccines:
• 2 doses of Pfizer-BioNTech 
• 2 doses of Oxford-AstraZeneca
• 2 doses of Moderna 
• 1 dose of Johnson & Johnson’s Janssen
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PRE-TRAVEL PROCEDURES

Vaccine certificates are required to be certified by official health
authorities from the country that provided the vaccination for incoming
passengers, and the duration between receiving the last dose (the second
dose of a two-dose vaccine or the first dose of a single-dose vaccine)
should not be less than 14 days before traveling to the Kingdom of Saudi
Arabia. Vaccine certificates may be verified upon arrival at the checkpoints
of the kingdom. Travellers must carry their vaccine certificates at all times
during their stay in the kingdom (Or prove of health status through
applications and accredited programs in the kingdom). Failure to comply
with these regulations makes travellers subject to legal liabilities in
addition to being banned from entry to the Kingdom.

The air carriers shall add the full cost of institutional quarantine to airline
tickets for non-immune passengers who are not under the exemption
categories in this document



UPON AIRPORT ARRIVAL PROCEDURES



Lanes will be dedicated to immune and diplomatic travelers

The Air carriers must emphasize to airport staff that arriving traveller must comply with the precautions and health

protocols applied at airports and their facilities.

Receiving travellers and directing them to their specified lanes in checkpoints.

If the passenger chooses one of the institutional quarantine packages that includes the air carrier providing transport

from the airport to the institutional quarantine headquarters, the air carrier shall guide the passenger (with their

luggage) to the pre-booked transport routes after customs checkpoint.

UPON AIRPORT ARRIVAL PROCEDURES



TRANSPORTATION PROCEDURES



Air carriers shall coordinate with the institutional 
quarantine facilities to transport travellers from the 
airport to the specified location by private cars or 

buses, depending on the choice of the travellers; in 
accordance with the preventive measures stated by 

the Ministry of Tourism.

Air carriers shall notify the institutional quarantine facilities on 
the arrivals of their flights. The institutional quarantine 
facilities shall, also, inform the operations of the public 
security on booked travellers that did not arrive at the 

institutional quarantine within 4 hours upon arrival. Failure to 
comply with these regulations is subject to legal liabilities in 

accordance with this document.

TRANSPORTATION PROCEDURES



ACCOMMODATIONS IN INSTITUTIONAL QUARANTINE



Insuring (Tawwaklna) application is downloaded and 
operational and that travellers are logged-in with the assembly 

code within 24 hours of checking-in.

Accommodations for travelers will be individual 
except for the following:
• Travellers of the same family (first-degree 

relatives).
• Caregivers of special needs traveller or the 

elderly. 

ACCOMMODATIONS IN INSTITUTIONAL QUARANTINE



PENALTIES



PENALTIES

Categories Penalties stated in the royal decree number (584/A) date 6-9-1442

People of natural status 
(including travellers from 

outside Saudi Arabia))

Violations of instructions for isolation or quarantine Violations for Non-Saudi

Violators of isolation instructions or quarantine shall be punished 
with a fine of 200.000 Riyals or imprisonment for a period not 
exceeding two years or both, and in the event of a repeating 

violation the penalty, previously signed, shall be doubled.

Non-Saudi violators will be deported 
from the Kingdom and banned from 

entering indefinitely after the 
execution of the punishment against 

the individual.



شكــــراً لكـــم
Thank You
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