
 

 

 

 

 
 رحلة المواطنین بالوالیات المتحدة

 األمریكیة الراغبین بالعودة
 مكتبة األسئلة المتوقعة وإجاباتها

 

 

 

 
 ما هي آلیة االختیار واألولویة في المغادرة والسفر إلى المملكة؟ وهل یوجد1.

 جدولة للرحالت؟
.aمنصة في المسجلة البیانات وفق تتم المواطنین عودة أولویة           تحدید

المعاییر على وتعتمد المملكة، إلى العودة في الراغبین          المواطنین
األشهر في الحمل حاالت – مستعصیة صحیة حالة (وجود           التالیة:

 األخیرة – كبار السن – العوائل).
.bفي مختلفة محطات وعبر مستمر بشكل الرحالت جدولة          یتم

عبر وحجزه رحلة بموعد المواطن إبالغ ویتم المتحدة،          والوالیات
 رسالة نصیة على رقم هاتفه والبرید إلكتروني المسجل في نصة آمر.

 

 متى یتم إبالغي بالحجز؟ متى رحلتي أرید ان اعرف حتى یتم الترتیب لترك2.
 السكن وجمع أغراضي؟
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.aرقم على نصیة رسالة عبر التواصل یتم للمواطن الرحلة تحدید            عند
قبل یرسل الذي آمر، نصة في المسجل إلكتروني والبرید           هاتفه
ال الرحلة موعد المتضمنة الرسالة تلقي وقبل كافي. بوقت           الرحلة

 ینصح بترك السكن أو إنهاء إي التزامات متعلقة بذلك.
 

 هل توفر السفارة أو القنصلیات معقمات وأقنعة للمواطنین ؟3.
.aیمكن التنسیق مع أقرب نادي طالبي لدیكم بهذا الخصوص، كما 

 یمكن االطالع على تعلیمات وإرشادات مركز مكافحة األمراض
 والوقایة منها (الـCDC) على العنوان التالي:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/inde
x.html 

 
 ماذا افعل في حالة انتهاء فترة اقامتي القانونیة في الوالیات المتحدة؟ او انا4.

 مقیم بشكل غیر رسمي في الوالیات المتحدة حالیا وأرید العودة، ماذا افعل؟
.aفي حال انتهاء فترة اإلقامة القانونیة والتواجد في الوالیات المتحدة 

 بشكل غیر رسمي، یتوجب علیك تعبئة نموذج تمدید/تغییر وضع غیر
I-539, Application to Extend/Change) المهاجرین 
U.S.) حسب ما ورد في موقع (Nonimmigrant Status 

Citizenship and Immigration Services) 
https://www.uscis.gov/news/alerts/covid-19-dela

ys-extensionchange-status-filings 
 

  أعاني من مرض أو أعراض كرونا ولیس لدي تأمین طبي؟5.

  یمكنك التواصل مع هاتف طوارئ الملحقیة الصحیة رقم (2024691700)

 والستكمال الطلب فإن المتطلبات هي:
  1. صوره من جواز السفر الخاص بالمریض

  2. صوره من بطاقة األحوال او سجل االسرة الخاصة بالمریض
 3. رقم هاتف محمول سعودي + امریكي

 4. تقریر طبي حدیث من المستشفى المعالج هنا بالوالیات المتحدة األمریكیة
 (للحاالت الطارئة)

 5. صورة من تأشیرة الدخول للوالیات المتحدة
 - ترسل جمیع المسوغات المذكورة أعاله على البرید اإللكتروني:
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 ماذا أفعل في حالة نقص األدویة التي استخدمها؟6.
.aفي حال كان زائر ولیس لدیه تأمین طبي : یمكنك التواصل مع هاتف 

  طوارئ الملحقیة الصحیة رقم (2024691700)
 والستكمال الطلب فإن المتطلبات هي:

  1. صوره من جواز السفر الخاص بالمریض
  2. صوره من بطاقة األحوال او سجل االسرة الخاصة بالمریض

 3. رقم هاتف محمول سعودي + امریكي
 4. تقریر طبي حدیث من المستشفى المعالج هنا بالوالیات المتحدة األمریكیة

 (للحاالت الطارئة)
 5. صورة من تأشیرة الدخول للوالیات المتحدة

 - ترسل جمیع المسوغات المذكورة أعاله على البرید اإللكتروني:
INFO@SHM-US.ORG  

.b: في حال كان طالب مبتعث ولدیه تأمین طبي ساري المفعول 
 یستحسن التواصل مع الطبیب المختص للحصول وصفة لصرف

 األدویة الالزمة.
 

 كیف احصل على تذكرة مرور؟7.
.aبالتواصل مع أقرب بعثه للمملكة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

 ومعرفة اإلجراءات والمستندات المطلوبة، حسب التوزیع القنصلي
  التالي:

https://www.mofa.gov.sa/EServ/SaudiNationalAbroad/FanarPassportServices/Pages
/CountryAndMissions.aspx 

 
 لدي مرض (قلب، ربو، سكر،نقص مناعه) وأرید العودة إلى المملكة خوفا8.

 من كورونا ماذا افعل ؟
 األولویة هي للحاالت الصحیة المستعصیة.

 یجب ارسال التالي:
.i.التقریر الطبي الموضح لحالة المرض  
.iiرقم الطلب المسجل في منصة آمر 
.iiiرقم الهویة 
.ivاالسم كامل 
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 صاحب السكن یطالبني بالخروج بسبب كورونا، ماذا افعل؟9.
.aیجب علیك الرجوع لبنود عقد اإلیجار وشروطه والتأكد من أحقیة 

  صاحب السكن في طلب ذلك.
.bفي وینبغي للمملكة العودة استعجال في سببًا ذلك اعتبار یمكن ال             كما

لحین بدیل، أخر سكن عن البحث السكن من للخروج االضطرار            حال
  تلقي رسالة تتضمن موعد السفر.

 
 ابني/والدي/والدتي/ابنتي مریض / كبیر سن( ربو، توحد، سكر،10.

 قلب...) وأرید العودة خوًفا من كورونا، ماذا افعل؟
 األولویة هي للحاالت الصحیة المستعصیة.

.a:یجب ارسال التالي 
.i.التقریر الطبي الموضح لحالة المرض  
.iiرقم الطلب المسجل في منصة آمر 
.iiiرقم الهویة 
.ivاالسم كامل 

medical.report@mofa.gov.sa وذلك عبر البرید االلكتروني 
 
 زوجتي حامل ونرید العودة للمملكة ماذا نفعل؟11.

 یتم إعطاء أولویة لحاالت الحمل في األشهر األخیرة، أو التي یثب وجود
  مضاعفات لدیها،

.a:یجب ارسال التالي 
.i.التقریر الطبي الموضح لحالة الحمل  
.iiرقم الطلب المسجل في منصة آمر 
.iiiرقم الهویة 
.ivاالسم كامل 

medical.report@mofa.gov.sa وذلك عبر البرید االلكتروني 
 
 انا طالب على حسابه الخاص ولیس لدي مال حالیا للبقاء في الوالیات12.

 المتحدة ماذا افعل؟

4 
 

mailto:medical.report@mofa.gov.sa
mailto:medical.report@mofa.gov.sa
mailto:medical.report@mofa.gov.sa


.aأن یتم التواصل مع أرقام الطوارئ للبعثة المعنیة حسب النطاق 
  القنصلي وفق التالي:

https://www.mofa.gov.sa/EServ/SaudiNationalAbroad/FanarPassportServices/Pages/Co
untryAndMissions.aspx 

 
 
 
 
 
 

 لدي حالة وفاة في المملكة وأرید العودة ماذا افعل؟13.
.aأن یتم التواصل مع أرقام الطوارئ للبعثة المعنیة حسب النطاق 

  القنصلي وفق التالي:
https://www.mofa.gov.sa/EServ/SaudiNationalAbroad/FanarPassportServices/Pages/Co

untryAndMissions.aspx 
 
 
 
 
 

 انا سائح في الوالیات المتحدة ولدي عمل في المملكة ویجب ان اعود14.
 أو سیتم طردي ماذا افعل؟

.a،بالتواصل مع أقرب بعثه للمملكة لك في الوالیات المتحدة األمریكیة 
  حسب التوزیع القنصلي التالي:

https://www.mofa.gov.sa/EServ/SaudiNationalAbroad/FanarPassportServices/Pages
/CountryAndMissions.aspx 

 
 انا طالب مبتعث وتم إیقاف الصرف عني وأرید العودة ماذا افعل؟15.

.a،المالیة المخصصات صرف یستمر أن التعلیم وزیر توجیه على           بناء
في بما ومرافقیهم والمبتعثات للمبتعثین العالج وبدل الطبي،          والتأمین
زالوا وما بعثتهم انتهت الذین أو عنهم، الصرف إیقاف تم الذین             ذلك
إیقاف تم حال وفي كورونا. جائحة بسبب وذلك االبتعاث، بلد            في
طوارئ هاتف على الثقافیة. الملحقیة مع التواصل یجب          الصرف

 الملحقیة الثقافیة رقم (5713796080)
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 انا موجود في الوالیات المتحدة لغرض العالج وأرید العودة إلى المملكة16.

 ماذا افعل؟
.a:یجب ارسال التالي 

.i.التقریر الطبي الموضح لحالة المرض  

.iiرقم الطلب المسجل في منصة آمر 

.iiiرقم الهویة 

.ivاالسم كامل 
medical.report@mofa.gov.sa وذلك عبر البرید االلكتروني 

 
 الوضع جدا سيء في المنطقة التي اسكنها وحاالت كورونا في تزاید17.

 وأنا لدي أطفال ماذا افعل؟
.aأرض إلى المواطنین جمیع بعودة العمل على قائمة الخارجیة           وزارة

رحلة تحدید یتم أن إلى ولذلك األولویات. حسب وقت بأسرع            الوطن
وأخذ فیها المقیمین المدینة/الوالیة بتعلیمات التقیید یجب         العودة،

 الحیطة والحذر لسالمتكم.
 
 انا مریض حالیا وال أستطیع الذهاب للمستشفى خوفا من كورونا ماذا18.

 افعل؟
.aأرض إلى المواطنین جمیع بعودة العمل على قائمة الخارجیة           وزارة

رحلة تحدید یتم أن إلى ولذلك األولویات. حسب وقت بأسرع            الوطن
وأخذ فیها المقیمین المدینة/الوالیة بتعلیمات التقیید یجب         العودة،
فیمكن طارئ طبیة حالة وجود حال وفي لسالمتكم. والحذر           الحیطة
أو منه، التوجیه ألخذ بكم الخاص الطبیب مع هاتفیا           التواصل

 االتصال على رقم الطوارئ (911)
 
 هل تقوم السفارة بتأمین السكن لي لحین تأمین الرحلة؟19.

.aتأمل االلتزام بما سبق أن صدر من الملحقیة الثقافیة بأنه لوحظ قیام  
 بعض الطالب بترك مقر سكنهم ومراجعة السفارة أو القنصلیات

 بطلب اسكانهم لحین تأمین سفرهم، وحیث أن مواعید السفر مبنیة
 على جدولة األولویات وتتم عبر إشعار مسبق، فنهیب براغبي السفر

 والمسجلین في منصة العودة اآلمنة البقاء في مقار سكنهم وعدم التنقل

6 
 



 حفاظًا على صحتهم وسالمتهم، وذلك لحین التواصل معهم وإشعارهم
 بمواعید السفر المقرر لهم من قبل الجهات المختصة، حیث أن

 القواعد والتعلیمات المطبقة ال تسمح بإسكانهم.
 
 صدر لي (حجز/ تذكرة) سفر وأرغب في (تأجیل/ إلغاء) الحجز حالیًا20.

  بسبب عدم تمكني من السفر في هذا الوقت أو؟
 صدرت لي حجوزات سفر ولكن طفلي/ أحد أفرد العائلة لم یصدر له21.

 حجز/ تذكرة؟
.a) تأمل التواصل بهذا الشأن عبر خدمة الواتس على الرقم

(00966556733500 
 
  صدر لي (حجز/ تذكرة) سفر من مدینة ولكني متواجد حالیًا مدینة22.

  أخرى وأرغب في تعدیل محطة السفر للمدینة المتواجد بها حالیا؟
.aللتواصل مع أقرب بعثه لكم بهذا الخصوص مع تزویدها بما یثبت 

 تواجدك بالمدینة، لتقوم البعثة بالتواصل مع الوزارة لتعدیل الحجز
  وفق الرحالت المتوفرة القادمة من المدینة المتواجد بها.

 

مدینة23. غیر في منزلي مقر كان حال في الصحي، الحجر فترة انتهاء              عد
 الحجر، فكیف یمكنني الوصول هناك؟

.aواشعار المختصة الجهات قبل من الداخلیة الرحاالت ترتیب          سیتم
الى ونقلهم لهم، الطریان تذاكر وإصدار الحجوزات بترتیبات          النزالء

 المطار ومن ثم نقلهم الى منازلهم
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