المعرض السعودي للبالستيك والصناعات البتروكيماوية Saudi Plastics & Petrochem 2023 2023
المعرض السعودي للطباعة و التغليف 2023
Saudi Print & Pack 2023

 10 - 7مارس  2023م

7-10 March 2023

BUSINESS VISA APPLICATION

المحترمين
السادة /شركة معارض الرياض المحدودة
أرغب باستالم تأشيرتي من السفارة أو القنصلية السعودية

To: Riyadh Exhibitions Co., Ltd.
Please note that I wish to collect this visa from the Saudi
Embassy or Consulate in:

في مدينة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________________________________ City:

الدولة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

______________________________________ Country:

كامال كما هو مكتوب في جواز السفر
اسم طالب التأشيرة
ً
(باللغة العربية لحاملي جواز سفر عربي):

Visa Applicant’s Full Name as written in the Passport:
Full Name

كامال
اإلسم
ً
الجنس:

تاريخ الميالد:

ذكر

أنثى

مكان الميالد:
الجنسية:
الديانة:

المهنة:

رقم جواز السفر:
مكان اإلصدار:

تاريخ اإلصدار:

تاريخ االنتهاء:
نوع الجواز:

منتجات الشركة

رقـم الهــاتف:

رقـم الفــاكس:

رقم الهاتف النقال:

الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

هـــام جــــداً :

1.قبل تعبئة هذه االستمارة ،يرجى قراءة تعليمات طلب
تأشيرة دخول في الصفحة الثانية.
2.يرجى تعبئة هذه االستمارة فقط.
3.لن يتم قبول االستمارات المعبأة يدوياً.
4.إرفاق صورة واضحة عن جواز السفر مع هذه االستمارة.
5.يجب إعادة هذه االستمارة قبل  19يناير ٢٠٢3م.

Female

		Male

Sex:

Date of Birth:
Place of Birth:
Nationality:
Religion:
Job/Profession:
Passport Number:
Place of Issue:
Passport Issue Date:
Passport Expiry Date:
Passport Type:
Company Products:

Telephone #:
Fax #:
Mobile #
Web site:
E-mail:

IMPORTANT NOTES:

1. Before completing this application, read carefully the
VISA INSTRUCTIONS on 2ND page.
2. Fill this Form only. Save as for more than one applicant.
3. Handwritten Forms will NOT be accepted
4. Attach a clear passport copy when sending.
5. This Application must be returned to the organizers no
later than: 19 JANUARY 2023

VISA INSTRUCTIONS
In order to avoid the delay or denial of your visa application
form, please strictly follow the instructions below prior to
filling in the Visa Request Form”
• The Visa Application must be typed without using any
abbreviations. All data requested must be provided.
• If Job Title or Profession is mentioned in the passport,
then the section of “Position in the Company” must be
written exactly the same as in the passport.
• Visas can only be obtained through the Saudi Embassy
or Consulate in your country. However, exhibitors
originating from countries with no Saudi diplomatic
representation must contact the organizers before
returning this form.
• The visa once issued, cannot be changed, amended,
or transferred to any other colleague under any
circumstances.
• Upon your visa approval by the local authorities, an
approval reference number will be issued and circulated
to all concerned Saudi embassies/consulates worldwide.
The approval reference number cannot be transferred
under any circumstances to any other country which an
exhibitor may be visiting. Exhibitors will not be able to
collect their visas from Saudi embassies or consulates
in countries different from their country of permanent
residence.
• The organizers in being the sole party responsible for
issuing business visas for international exhibitors, are
liable towards the Saudi immigration authorities in case
of overstay of any exhibitor beyond the allowed period
stamped upon receiving the visa or at the port of entry. In
case of unauthorized stay, an exhibitor is considered as
an illegal subject and could be prosecuted. Furthermore,
fines of up to SR. 10,000 could be applied against
him. ALL INTERNATIONAL EXHIBITORS WITHOUT
EXCEPTION ARE ADVISED TO DEPART THE
COUNTRY ON OR BEFORE THE EXPIRY DATE OF
THEIR VISAS.

تعليمات طلب تأشيرة دخول
 ننصح بقراءة،تفادياً ألي تأخير أو رفض لطلب التأشيرة
.التعليمات المدونة أدناه قبل تعبئة االستمارة
• يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة وأن تكون البيانات
.مطبوعة دون استخدام أي مختصرات
• إذا كانت مهنة صاحب طلب التأشيرة مذكورة في جواز
. فيجب أن تتطابق مع بند المهنة في االستمارة،سفره
• يتم الحصول على التأشيرات فقط عن طريق سفارة أو
قنصلية المملكة العربية السعودية في الدولة القادم
 أما أصحاب الطلبات من الدول التي.منها صاحب الطلب
 فعليهم االتصال،ال يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سعودي
.بالمنظمين قبل تقديم االستمارة
 ال يمكن تغييرها أو تعديلها أو،• بمجرد إصدار التأشيرة
.تحويلها إلى شخص آخر تحت أي ظرف من الظروف
 سيتم إصدار،• عند قبول السلطات المحلية لطلب التأشيرة
رقم للتأشيرة يوزع على جميع السفارات والقنصليات
 ال يمكن تحويل هذا الرقم.السعودية المعنية حول العالم
 استالم.إلى أي جهة غير الدولة المذكورة في الطلب
التأشيرة يكون فقط عن طريق السفارة أو القنصلية
.السعودية في دولة اإلقامة الدائمة لصاحب الطلب
 بوصفهم الجهة الوحيدة المسئولة عن،• يتحمل المنظمون
 المسؤولية،إصدار التأشيرات التجارية للعارضين الدوليين
قانونياً أمام السلطات السعودية المختصة في حال تأخر
العارض األجنبي عن مغادرة أراضي المملكة في الوقت
المحدد له والموضح في ختم الدخول الممنوح له عند
 وفي.استالمه التأشيرة في ميناء الدخول إلى المملكة
،حالة البقاء غير القانوني في المملكة بعد انتهاء التأشيرة
ًفسيعتبر العارض األجنبي مرتكب المخالفة شخصاً مخالفا
 كما سيتم تغريمه.للنظام مما يعرضه للمسائلة القضائية
 لذا على. ريال سعودي١٠،٠٠٠ مبلغاً مالياً يصل إلى
، وبدون أي استثناء،مندوبي الشركات األجنبية العارضة
مغادرة المملكة قبل تاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة الممنوحة
.لهم

يجب تعبئة جميع بنود «استمارة طلب تأشيرة» بشكل كامل وصحيح وإعادتها إلى المنظمين على أن يكون
2023  يناير19 ذلك في مدة أقصاها يوم
.سوف لن يتم قبول أو متابعة االستمارات غير الكاملة أو المتأخرة عن التاريخ المذكور
THE VISA APPLICATION MUST BE PROPERLY COMPLETED AND RETURNED TO THE
ORGANIZERS NO LATER THAN 19 JANUARY 2023.
VISA APPLICATIONS THAT ARE INCOMPLETE OR THAT REACH THE ORGANIZERS AFTER
THE ABOVE DEADLINE WILL NOT BE PROCESSED.

