
  )وكل المعامألت االخرى الفحص الطبي قبل الزواج توثيق(
  
  

دز (األمراض المعدية قبل الزواج الطبي فحص اليشمل  د (و  HIV/AIDS)مرض اإلي التھاب الكب
ائي  ة  Hepatitis (B),(C)(الوب دم الوراثي ة (وأمراض ال ا المنجلي  Sickel Cellمرض األنيمي

Anemia  يميا رض الثالس ة ن) Thalassemiaوم ي المملك ارھا ف راً النتش اعد الفحص . ظ يس
ة  قبل الزواج على توفير المعلوماتالطبي  ة المحتمل للمتقدمين للزواج عن نوعية األمراض الوراثي

يھدف الى سالمة كما أنه ، للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم اإلنجاب أو عدم إتمام الزواج 
دھما م ون أح د يك راض، فق زوجين من األم ل ال د فينق هصابا بمرض مع ى شريك حيات . المرض ال

ن  ل م د ك ي يتأك الفحص الطب درةب ن المق رفين م م  الط ود العق دم وج اب وع ى اإلنج ضعف الاو عل
 . الحد من انتشار األمراض المعدية والتقليل من والدة أطفال مشوھين أو معاقينجنسي وال

 Diagnostic)(تشترط وزارة الصحة اجراء الفحص لدى مختبر 
 

  متطلبات التصديق على الفحص الطبي لما قبل الزواج
  

  .صورة التأشيرة+  صورة من جواز السفر -1
 

 .لغرض الزواج قسم شؤون السعوديين بطلب التصديق على الفحص الطبيخطاب موجه ل -2
 

لتسجيل   azit.com.sa/eserviceshttps://enjالدخول عل موقع انجاز من خالل الرابط   -3
أو , دوالر أمريكي 10( تسديد الرسوم و توثيق كل المعامالت االخرىطلب الفحص الطبي و

مع طباعة الصفحة بعد اجراء التسديد ) دوالر أمريكي عن طريق البطاقات األتمانية 10.75
   .وارفاقھا مع االوراق المطلوبة

 
بالنسبة للطالب من الملحقية الثقافية اذا كان  ارفاق شھادة من موقع العمل تثبت المخدم و -4

 .سارية الصالحية I-20 مبتعثاً ، او من الجامعة التي يدرس فيھا مع صورة
 

رابط تقديم خدمات المواطنين حسب ( حسب التوزيع الجغرافيترسل جميع الطلبات  
خدمات  -الموضح في موقع السفارة  )االمريكية الواليات المتحدهمكان االقامة في 

 .المواطنين
 

http://saudiembassy.net/files/PDF/States-Div.pdf


رفاق مظرف مسدد العادة التقرير او رقم إفي حالة ارسال المعاملة عن طريق البريد يرجى  
 . (Fedex)الحساب مع شركة فيدكس 


