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ٔ بواسطة صاحب العمل : )هروب(بالغ تغيب عن العمل  -١ ش ل ( ي ذر مرشوع) الكف لعامل ٕالغاء البالغ. وذ عند غياب العامل عن موقع مع بدون  كن ا ذإ  وكفل نظام العمل  مل 
 ً يد ًا، وٕامنا  ق لعامل حق ب العمل بقصد إالرضار  رب تقدمي العامل لشكوى مبك ىل صاحب العمل .وذ    .ويف هذه احلا يمت ٕاحلاق غرامة مالية 

لب -٢ ادر هبذه البصمة  سمحيه بصمة ابعاد عن اململكة وال : صمة مر   .فقط احلج والعمرة دخول اململكة ٕاال بغرضبملن 
هنايئ -٣ ٔشرية اخلروج ا ىل جسل صاحب الطلب - ٔ : املالحظات املانعة ٕالصدار ت ٔكرث  ٔو  دت  - د. وجود خمالفة جح بال ترصحي - ج. وجود خمالفات مرورية -ب. وجود سيارة  ٔخرى ق ٔي خملفات 

تصة - و. احاكم قضائية مل تنفذ بعد - هـ. ىل جسل صاحب الطلب ع من السفر صادر من اجلهات ا   .م
ىل ٕاقامات املرافقني ٕاىل املقصود به حتويل: حتويل املقابل املايل -٤ س ٕاعفاءه املقابل املايل املفروض  ٔرسة ول ىل رب ا ٔرسةمديونية  ٔفراد ا ًا  ٔشرية خروج هنايئ نظام   .، وذ بغرض اصدار ت
ث: حلضورا -٥ ابعة إالجراء ٕاال بو ال ميكن  ٔنه تعين احلضور الشخيص لصاحب الطلب، ح   .اسطة الشخص صاحب الطلبم
صلية العامة  تصدرهيه : راريةطوثيقة السفر إالض -٦ ةالق هتاء صالح ٔو ا ا فقدان  سهيل  بغرض سفر املواطنني السودانيني ٕاىل مجهورية السودان فقط وذ يف  القة لها ب جواز السفر، وال 

ٔن ذ  السفر و املعنيةٕاذ    .خيضع لضوابط إالقامة 
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١.   

ٕاجراءات اخلروج 
ىل بصمة  هنايئ  ا

ل  مصدر إالقامة ( مر
ٔو  يت مكة املكرمة  مدي

  )دة
  

وجود بالغ تغيب عن 
مىض ) هروب(العمل 

ٔكرث من ثالثة  ليه 
رخي ٕاصداره   ٔشهر من 

ا  -١ ب شؤون الر صلية ) ١(فذة رمقاحلضور ٕاىل مك مبباين الق
ل ءومل ىل بصمة مر يد الرغبة يف مغادرة اململكة  ٔ رة ت   .اس

سهيل ٕاجراءات سفر  -٢ ن ل صلية العامة ٕادارة الوافد ختاطب الق
  .مقدم الطلب

ني حتديد -٣ د لصاحب  إالنتظار ٕاىل  يس مو لشم ن  ٕادارة الوافد
ل ة ملقدم الطلب ستصل رسا نصي(  .الطلب ٕالجراء بصمة مر
د وضع البصمة ديد مو ىن رمق  بت   .) ٦م

يس  -٤ لشم ن  ىن رمق (احلضور ايل ٕادارة الوافد ٕالجراء ) ٦م
ل ٕادارة صلية العامة يف الزمان احملدد من ق دوب الق  البصمة بصحبة م

ن يس الوافد   .لشم
ق صاحب الطلب  -٥ هتوف ىل  من اململكةبغرض املغادرة  ٔوضا

لخروج ة   الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .نفق

رمق  -١ ٔو صورة من اجلواز  صورة من ٕاقامة مقدم الطلب 
  . احلدود ملن مل تصدر  ٕاقامة

ة  -٢ ٔو ٕادارة اجلوازاتطبا رش  ٔ   .احلا من 
ة العمل موثقة  -٣ ديثة من  جيب احضار خمالصة مالية 

ارية ملالا لمهنوذ  من الغرفة الت  - حماسب(  ملتعلقة 
يعات  ٔو م ت  دوب مشرت وما يتعلق  –ٔمني خمازن  –م

  .)ملال
دم وجود طاستخراج وثيقة سفر اض -٤ ا  رارية يف 

ته جواز السفر هتاء صالح ل، ٔو ٕا   .إالجراء وذ بعد اك
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٢.   
ٕاجراءات اخلروج 
ىل بصمة  هنايئ  ا

ل  مصدر إالقامة ( مر
يت مكة  ارج مدي

دة ومضن  ٔو  املكرمة 
املناطق الغربية 

  )ململكة واجلنوبية
  

وجود بالغ تغيب عن 
مىض ) هروب(العمل 

ٔكرث من ثالثة  ليه 
رخي ٕاصداره   ٔشهر من 

ا  -١ ب شؤون الر صلية ) ١(فذة رمق احلضور ٕاىل مك مبباين الق
ل ءومل ىل بصمة مر يد الرغبة يف مغادرة اململكة  ٔ رة ت   .اس

سهيل سفر صاحب الطلب  -٢ صلية  صادر عناستالم خطاب ل الق
ن مب ال ه ٕالدارة الوافد   .ة مصدر إالقامةنطقعامة ومو
رفقة راجع صاحب ا -٣ ٔو  ملنطقةلطلب بنفسه  دوب اجلالية  ٕادارة  م

ن يف املنطقة املعنية د وضع البصمة الوافد ديد مو   .لت
ق صاحب الطلب  -٤ هتوف ىل  من اململكةبغرض املغادرة  ٔوضا

لخروج ة   الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .نفق

رمق  -١ ٔو صورة من اجلواز  صورة من ٕاقامة مقدم الطلب 
  . احلدود ملن مل تصدر  ٕاقامة

ة -٢ ٔو ٕادارة اجلوازات طبا رش  ٔ   .احلا من 
ملال لمهن -٣ ٔو - بحماس(  املتعلقة  ت  دوب مشرت  م

يعات  ملال –ٔمني خمازن  –م جيب احضار ) وما يتعلق 
ة العمل موثقة من الغرفة  ديثة من  خمالصة مالية 

ارية   .الت
دم وجود طاستخراج وثيقة سفر اض -٤ ا  رارية يف 

ل، جواز السفر   .إالجراء وذ بعد اك
٣.   

ٔشرية  ٕاجراءات ت
اً   خروج هنايئ نظام

ىل  لمهن والعام 
 مؤسسات كفا
يت م( صدر إالقامة مدي

دة ٔو    )مكة املكرمة 

هتاء إالقامة -١  .ٕا
دم وجود بالغ  -٢

راجع (  هروب
تعريف بالغ 

ة  الهروب صف
١(. 

دم وجود مقابل  -٣
ٔفراد  ىل  مايل 

ٔرسة   ا

فذة رمق -١ ا  ب شؤون الر صلية ) ٢(احلضور ٕاىل مك مبباين الق
هنايئ ءومل رة طلب اخلروج ا   .اس

رة خمالصة مالية -٢   .حقات ماليةتوجود مس  بعدمملء اس
ن ٕالصدار -٣ ب العمل وٕادارة الوافد صلية العامة ملك خماطبة الق

دم وجود  ا  هنايئ يف  ٔشرية اخلروج ا ٔي من موانع اصدار ت
هنايئ ة رمق ( اخلروج ا ٔشرية صف   .)١راجع موانع اصدار الت

ب انتظار اصدار رخصة معل بغرض اخل-٤ هنايئ بواسطة مك روج ا
  .العمل

ٕ انتظار -٥ هنايئ من ٕادارة استالم رسا نصية  ٔشرية اخلروج ا صدار ت
ن   .الوافد

ق صاحب الطلب  -٦ هتوف ىل  من اململكة ملغادرةبغرض ا ٔوضا
لخروج ة   الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .نفق

  
  

  .صورة من ٕاقامة مقدم الطلب -١
ة -٢ ٔو ٕادارة اجلوازات طبا رش  ٔ   .احلا من 
دم وجود طاستخراج وثيقة سفر اض -٤ ا  رارية يف 

ل، جواز السفر   .إالجراء وذ بعد اك
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٤.   
ٔشرية  ٕاجراءات ت

ا خروج هنايئ  نظام
ىل  لمهن والعام  

 مؤسسات كفا
ارج ( مصدر إالقامة 

ٔو  يت مكة املكرمة  مدي
دة ومضن املناطق 

واجلنوبية الغربية 
  )ململكة

  

هتاء إالقامة -١  .ٕا
دم وجود بالغ  -٢

راجع (  هروب
تعريف بالغ 

ة  الهروب صف
١(. 

دم وجود مقابل -٣
ٔرسة فراد ا ٔ ىل    . مايل 

فذة رمق  -١ ا  ب شؤون الر صلية ) ٢(احلضور ٕاىل مك مبباين الق
هنايئ ءومل رة طلب اخلروج ا   .اس

رة خمالصة مالية -٢   .حقات ماليةتوجود مس  بعدمملء اس
سهيل سفر صاحب الطلب -٣ صلية  صادر عناستالم خطاب ل الق
ن مب ال ه ٕالدارة الوافد   .ة مصدر إالقامةنطقعامة ومو
صدار رخصة معل بغرض -٤ ب العمل اخلاصة  رة مك استالم اس

صلية العامة هنايئ معمتدة من الق   .اخلروج ا
ٔو راجع صاحب ا -٥ ملنطقةرفقة لطلب بنفسه  دوب اجلالية   م

ب العمل ن يف املنطقة املعنيةٕادو  مك ، حىت ٕاصدار رخصة ارة الوافد
هنايئ   .العمل بغرض اخلروج ا

ق صاحب الطلب  -٦ هتوف ىل  من اململكةبغرض املغادرة  ٔوضا
لخروج ة   الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .نفق

  .صورة من ٕاقامة مقدم الطلب -١
ة -٢ ٔو ٕادارة اجلوازات طبا رش  ٔ   .احلا من 
دم وجود طاستخراج وثيقة سفر اض -٤ ا  رارية يف 

ل، جواز السفر   .إالجراء وذ بعد اك

٥.   

ٕاجراءات حتويل املقابل 
ٔرسة  ىل رب ا املايل 

ٔرسة  من ومغادرة ا
ا اململكة مصدر ( نظام

يت مكة  إالقامة مدي
دة ٔو    )املكرمة 

هتاء إالقامة-١   ا
زيد فرتة -٢ ٔن ال

امني   املقابل املايل عن 
وجود بصمة بنظام -٣

اجلوازات السعودية 
ٔرسة املراد  ٔفراد ا

  طلب اخلروج هلم

ا -١ ب شؤون الر صلية ) ٢(فذة رمق احلضور ٕاىل مك مبباين الق
ٔرسة ءومل ىل رب ا ٔن حتويل املقابل املايل  ش يد الرغبة  ٔ رة ت   .اس

صلية العامة تلقي ني إالنتظار ٕاىل -٢ د ب  اتصال من الق ديديف  ت
د لصاحب الطلب ٕالجراء  يس مو لشم ن  حتويل املقابل ٕادارة الوافد

  .املايل
ن بدون املرافقني إ  صاحب الطلب حضور-٣ يل ٕادارة الوافد

يس ٕالجراء  صلية العامة  حتويل املقابل املايللشم دوب الق بصحبة م
ل ٕادارة ن يف الزمان احملدد من ق يس الوافد ىن رمق ( لشم   .)٦م

ق صاحب الطلب -٤ هتوف من  ٔرستهٔفراد بغرض مغادرة  ٔوضا
ة اململكة الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .لخروج ىل نفق

  

  .صورة من ٕاقامة مقدم الطلب -١
ٔرسة -٢ ٔفراد ا  .صورة من ٕاقامة 
سلميها عند  -٣ ت املرافقني املراد إالجراء هلم، ل ٔصل هو

يسااحلضور يف ٕادارة الو  لشم ن    فد
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٦.   

ٕاجراءات حتويل املقابل 
ٔرسة  ىل رب ا املايل 

ٔرسة  من ومغادرة ا
ا اململكة مصدر ( نظام

يت  ارج مدي إالقامة 
دة  ٔو  مكة املكرمة 

ومضن املناطق الغربية 
ململكة   )واجلنوبية 

هتاء إالقامة-١   ا
زيد فرتة -٢ ٔن ال

امني   املقابل املايل عن 
وجود بصمة بنظام -٣

اجلوازات السعودية 
ٔرسة املراد  ٔفراد ا

هنايئ طلب اخلروج  ا
  هلم

فذة رمق -١ ا  ب شؤون الر صلية) ٢(احلضور ٕاىل مك  مبباين الق
ٔن حتويل املقابل املايل ءومل العامة ش يد الرغبة  ٔ رة ت ىل رب اس  
ٔرسة   .ا

ىل رب خطاب صاحب الطلب استالم -٢ حتويل املقابل املايل 
ٔرسة  صلية ال صادر عنا ن مب الق ه ٕالدارة الوافد ة مصدر نطقعامة ومو
  .إالقامة

رفقة راجع صاحب ا -٣ ٔو  ملنطقةلطلب بنفسه  دوب اجلالية   م
ن يف املنطقة املعنية اب  مصدر إالقامة ٕادارة الوافد وذ بدون اصط

  .املرافقني
ق صاحب الطلب  -٥ هتوف ٔرسته ٔفرابغرض مغادرة  ٔوضا من د 

لخروج اململكة ة  الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .ىل نفق
  

  .صورة من ٕاقامة مقدم الطلب -١
ٔرسة اتصورة من ٕاقام -٢  .ٔفراد ا
ت املرافقني املراد  -٣ ، حتويل املقابل املايلٔصل هو

ن إادارة الو يف عند احلضور  سلميهال    .املعنيةفد

٧.   
ٕاجراءات اخلروج 

هنايئ ملن صدر   من ا
ل احملمكة العاملية حمك  ق

هنايئ   خلروج ا

ىل  حمك احلصول 
هنايئقطعي    خلروج ا

ن  -١ دارة الوفد ٕ ب حبث القضا  راجع صاحب الطلب بنفسه مك
ىن  يس م صلية ) ٥(لشم ة ملراجعة الق ارشة وبدون احلا ٔو العامة م

ن مرافقة دارة الوافد ٕ صلية  دوب الق   .م
ق صاحب الطلب  -٢ هتوف ىل  من اململكة غادرةاملبغرض  ٔوضا

لخروج ة  الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .نفق

 .اصل اقامة مقدم الطلب -١
  .ٔصل صك احلمك -٢

٨.   
ٕاجراءات اخلروج ملن 

هنايئ يه خروج 
ة ي الصالح هت   م

  

مراجعة صاحب الطلب بنفسه ٕالدارة اجلوازات وإالستعالم عن -١
ري ٔ   .قمية غرامة الت

شيك مصدق-٢   .دفع الغرامة ٕالدارة اجلوازات 
ق صاحب الطلب  -٣ هتوف ىل  من اململكة غادرةاملبغرض  ٔوضا

لخروج ة  الل الفرتة املمنو ه اخلاصة    .نفق
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