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تأشٌرات الزٌارة للمملكة المتحدة

Visit visas to UK
Date/التاريخ
31 May 2015

Reference/الرقم المرجعي
201505311

In reference to the letter issued by the British
immigration and passport department, regarding the
validity dates of visit visas “visit-C”, where some visas
have been printed with one validity and expiry date in
the same day, which means that the visa is valid only for
one day, while others are printed without specifying the
residency period.
The British immigration and passport department, (visa
centre) attempting to communicate with the affected
passengers to correct their visas before departure,
knowing that airlines can accept them on their flights
with their current visas and will be admitted to the UK
without any responsibility upon the airline.
Therefore, Travel Service Providers are kindly requested
to inform passengers of the importance to check their
visas before travelling and to communicate with the
responsible centre that issued them the visa at the first
place to be replaced for free when they return home.
Passengers holding the mentioned visas will be accepted
on their flights to the United Kingdom.
For more information please contact the manager at the
British Immigration Department, or the Contact
Department for the airlines at the British Immigration at:
CarriersLiaisonSection@homeoffice.gsi.gov.uk

Effective date/تاريخ التطبيق
IMMEDIATELY

إشارة إلى الخطاب الصادر من إدارة الجوازات والهجرة
البرٌطانٌة بخصوص توارٌخ صالحٌة تأشٌرات الزٌارة من
 حٌث تم طباعة بعض من تلك التأشٌرات، C-visit النوع
 أي ان صالحٌة، بتارٌخ بداٌة وانتهاء صالحٌة فً نفس الٌوم
 والبعض االّخر تم طباعته بدون تحدٌد، التأشٌرة لٌوم واحد فقط
.فترة االقامة
)تسعى إدارة الجوزات والهجرة البرٌطانٌة (مركز التأشٌرات
بالتواصل مع المسافربن المتضررٌن لتصحٌح تأشٌراتهم قبل
 علما ً انه ٌمكن لشركات الطٌران قبول سفر الركاب على،السفر
رحالتها بنفس التأشٌرات الصادرة لهم وسوف ٌتم قبول دخولهم
الى المملكة المتحدة (برٌطانٌا) بدون اى مسئولٌة على شركات
.الطٌران
لذا نهٌب بجمٌع وكالء السفر والسٌاحة بابالغ الركاب بضرورة
التأكد من تأشٌراتهم قبل السفر والتواصل مع مركز التأشٌرات
ً المسؤول عن اصدار الفٌزا وذلك لٌتم استبدال الفٌزا لهم مجانا
.حال عودتهم إلى دٌارهم
وسٌتم قبول سفر الركاب حاملً التأشٌرات المشار الٌها على
.رحالتهم الى المملكة المتحدة
وللمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال بمدٌر إدارة الهجرة
البرٌطانٌة أو قسم االتصال لشركات الطٌران فً ادارة الهجرة
:البرٌطانٌة على البرٌد البرٌد
CarriersLiaisonSection@homeoffice.gsi.gov.
uk
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:ً نرجو التواصل على البرٌد اإللكترونً التال،إذا كان لدٌكم أي استفسار أو تعلٌق على هذه النشرة
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:
gdssupport@saudiairlines.com
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