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 وتوقيعه.العمرة الصادر من قنصلية اململكة العربية السعودية بدبلن  ) ملء طلب تأشرية1
  ) اإلجنليزيةباالسم (مع كتابة  يرجى ملء الطلب باللغة العربية ةصحاب اجلوازات العربيأ

  ، وبه صفحتان فارغتان متقابلتان. ر ساري املفعول ملدة ستة أشهر) جواز سف2
  .لستة أشهر على األقل املفعولتا ) تأشرية إقامة وتأشرية عودة ساري3
  رت. النساء جيب أن يرتدين احلجاب.فوتوغرافية حديثة حجم الباسبو  صور 2) عدد 4
  شهادة تطعيم سارية املفعول ضد السحائي.) 5
ابا .) بطاقة سفر م6 ّ  ً  ؤكدة احلجز ذهابا  وإي       ً                
  ) صورة من بطاقة تسجيل لدى الشرطة (لغري حاملي جوازات اإلحتاد األوريب)7
 (لرب األسرة) عمل من املخدم ) رسالة 8
  للبنات واألبناء) صورة من شهادة الزواج وصورة من شهادات امليالد 9

بناء على التعليمات اجلديدة . طيلة فرتة اإلقامة واملدينة مكةيف ) حجز سكن فندقي 10
  ال يسمح بالسكن مع األقارب.للعمرة 

  من مطار جدة إىل مكة فقط.   ً  سبقا  يلة مواصالت مسو حجز ) 11
 . Requirements for Umrah Visa 

1) One visa application form, duly completed and signed by the applicant. 

2) The Passport should be in order and valid for at least six (6) months. The 

passport should have two (2) blank pages facing each other. 
3) Valid residence visa and valid re-entry visa valid for at least 6 months for non-

EU passport holders.  

4) Two (2) recent passport-size photographs. Women should wear Hijab. 

5) A valid meningitis vaccination certificate (Meningococcal Quadrivalent vaccine 

ACYW 135.)  

6) An airline confirmed booking (both ways.)  

7) Copy of Garda Registration card (for non-EU passport holders.) 
8) Letter of employment from the place of work (for the head of family.) 

9) Copy of marriage certificate for couples and birth certificates for children. 

10) Pre-booked hotel accommodation in Makkah and Madinah for the period of stay. 

Staying with relatives is not permitted for umrah visa holders.   

11)  Pre-booked transport from Jeddah airport to Makkah only. 


