استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل

GDS Sales Strategies
Online visa service for GCC residents &
their companions to enter UAE
Date/التاريخ
27 August 2015

خدمة التأشيرة األون الين لمقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون
الخليجي لدخول دولة االمارات العربية المتحدة

Reference/الرقم المرجعي
201508273

Based on the information received by the
general administration for residency and
foreign affairs in the UAE, about the
implementation of the online services to
issuing (E-VISA) for GCC residents and their
companions starting the 01 October 2015.
General points:

Effective date/تاريخ التطبيق
IMMEDIATELY

بناءاً على التعليمات الواردة من اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون
 بخصوص تطبيق نظام،األجانب بدولة اإلمارات العربية المتحدة
) لمقيمي ومرافقيE-VISA( األون الين إلصدار التأشيرات
 اكتوبر01 دول مجلس التعاون الخليجي وذلك إعتباراً من تاريخ
.م2015
:نقاط عامة

1. Main point of having an online prior  الهدف من تطبيق نظام األون الين والحصول على.1
visa for GCC residents and their
companions is to ease and facilitate
their arrival procedures and avoid
waiting and crowd in the airport.
2. Procedures of having an online e-visa
last from 24 hours up to 69 hours
maximum, according to the security
documents and clearances.
3. The validity and accuracy of the
information
is
the
passenger’s
responsibility, and the airline company
should match the information of the
travel documents with the printed ones.
4. The implementation will be mandatory
starting the 1st of October 2015, where
there won’t be any visa issuance upon
arrival.

التأشيرة المسبقه إلكترونيا ً لمقيمي ومرافقي دول مجلس
التعاون الخليجي لتسهيل إجراءات القدوم وتالفي
.اإلزدحام واإلنتظار بالمطار

 إجراءات الحصول على التأشيرة إلكترونيا ً وتستغرق من.2
 ساعة بحد أقصى وفقا ً للمستندات96  ساعة إلى24
.والموافقات األمنية
 صحة ودقة المعلومات مسئولية المسافر وعلى شركات.3
الطيران مطابقة مستندات السفر بالمعلومات المدونة في
.النسخة المطبوعة
 أكتوبر01  يتم التطبيق بشكل إلزامي إعتباراً من.4
 بحيث لن يكون هناك إصدار تأشيرات عند،م2015
.الوصول للمطار

لذا نهيب بجميع وكالء السفر والسياحة داخل وخارج المملكة
Therefore, all Travel Service Providers إبالغ العمالء بضرورة حمل أصل بطاقات اإلقامة في دول
inside and outside KSA are kindly requested مجلس التعاون الخليجي المقيمين بها أثناء توجههم إلى دولة
to inform their clients of the importance of
holding the origin of their resident permit اإلمارات والحصول على التأشيرة عبر الموقع وذلك قبل سفرهم
.لدولة االمارات العربية المتحدة
(Iqama) in the GCC country they are staying
at, when travelling to the UAE & obtain an evisa through the website before arriving the
UAE.
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*For more information about the

استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل
E-Visa ) system(

General Directorate of Residency and Foreigners Affairs

*للمزيد من المعلومات عن النظام
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب

WWW.EDNRD.AE

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies
: نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي،إذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق على هذه النشرة
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:
gdssupport@saudiairlines.com
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