Saudi Arabia allows pilgrims to
visit any city during their Umrah
visit
Sep. 17,2018 Saudi authorities have confirmed that pilgrims and visitors from outside
the kingdom can visit any city in the country during their 30-day Umrah visa, 15 days of
which must be spent on visiting the Two Holy Mosques.
This Super Umrah visa is intended to allow applicants travel for pilgrimage in Makkah
and visiting Islamic holy sites in the Al-Hejaz area and additionally permitting visit to
any city in Saudi Arabia for any of family, friend, touristic or business purposes within
the month of the validity of the visa.
This type of visa allows you to visit relatives, conduct business or search for business/
employment opportunities. This is a simple, fast, cheap and convenient option if you
fulfil the conditions.
Through our company this Umrah visa can be obtained within approximately four
business days.
Abdulaziz Wazzan, Undersecretary of the Hajj Ministry for Umrah Affairs, has reported.
He also pointed out that the programs dedicated to Umrah for pilgrims this year comes
as a qualitative leap in enabling pilgrims and visitors from outside the Kingdom to visit
any city in the country during their 30-day Umrah visa, including 15 days to visit the
Two Holy Mosques.
Visaenterprise is happy to publish this good news for thousands of its clients.
Therefore, if they wish to visit their family or friends or simply for business meetings,
they will be allowed to visit any city in the Kingdom of Saudi Arabia without any risk to
break the visa regulations.
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السلطات السعودية تسمح للمعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة بزيارة أي
مدينة في البالد خالل فترة تأشيرة العمرة
قررت السلطات السعودية ،السماح للمعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة
سبتمبر 17وّ 2018
بزيارة أي مدينة في البالد خالل فترة تأشيرة العمرة البالغة  30يوماً ،مخصص منها  15يو ًما لزيارة
الحرمين الشريفين.
و تعتبر تأشيرة العمرة هذه تأشيرة مثالية للراغبين في أداء العمرة باإلضافة لزيارة السعودية ألغراض
أخرى مثل زيارة العائلة واألقارب واألصدقاء وكذلك للقيام بالزيارات واالعمال التجارية أوالبحث عن
.عمل أو دراسة في المملكة العربية السعودية في خالل مدة الشهر المسموح به.
ويشار إلى أن برامج العمرة والزيارة يشهد هذا العام  1440هـ نقلة نوعية في تمكين المعتمرين والزوار
القادمين من خارج المملكة من زيارة أي مدينة في المملكة خالل فترة تأشيرة العمرة البالغة  30يو ًما
مخصص منها  15يو ًما لزيارة الحرمين الشريفين ،إضافة إلى ما يمكن أن يحصل عليه القادم للعمرة أو
الزيارة من وقت أطول في حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافي ضمن البرنامج المعد للقادم
للعمرة ،الذي يتم رفعه لوزارة الحج التي ترفعه للجهات المعنية العتماد الفترة التي يطلبها المعتمر قبل
قدومه للمملكة
فيما أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط ،أن القادمين للعمرة هذا العام والذين وصلت طالئعهم
إلى الحرمين الشريفين يمكنهم زيارة أي منطقة أو أي مدينة بالمملكة ولن تقتصر تأشيراتهم على الحرمين
الشريفين بل سوف يسمح لكل معتمر بزيارة أي مدينة وأي مواقع تراثية أو سياحية خارج مدن العمرة في
حالة حصول المعتمر على برنامج سياحي قبل القدوم للمملكة
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