
Check if you need a visa تحقق مما إذا كنت بحاجة إىل تأشيرة

If you’re travelling on a Saudi Arabian passport, Immigration 
New Zealand waives the requirement for you to apply for a  
visa before traveling if you’re planning to visit New Zealand  
as a tourist, to see family, or for business purposes. This  
means you don’t need to apply for a visa before you travel. 

إذا كنت مسافرا باستخدام جواز سفر سعودي فإن سلطات الهجرة 

النيوزيلندية تمنحك حق الدخول إىل نيوزيلندا بدون تأشيرة مسبقة في 

حال كنت تخطط لزيارة نيوزيلندا ألغراض السياحة أو لزيارة العائلة أو 

لألعمال. هذا يعني أنك لست بحاجة إىل التقدم بطلب للحصول عىل 

تأشيرة زيارة قبل السفر.       

Exceptions استثناءات

If you’ve spent time in prison, have health problems or have 
been refused entry to New Zealand you may have to apply  
for a visa before you arrive in New Zealand. Check with 
Immigration New Zealand before you travel.

إذا كنت قد قضيت بعض الوقت في السجن أو تعاني من مشاكل صحية 

أو تم رفض دخولك إىل نيوزيلندا بالسابق فقد يتعين عليك التقدم بطلب 

للحصول عىل تأشيرة قبل وصولك إىل نيوزيلندا. تحقق من سلطات 

الهجرة النيوزيلندية قبل السفر.

Contact Immigration New Zealand اتصل بـمكتب الهجرة النيوزيلندية

Entering New Zealand الدخول إىل نيوزيلندا

Even if you travel on a visitor visa waiver, you still need to give 
information to border officials about your visit – before you 
leave or when you arrive. 

حتى إذا كنت مسافرًا ضمن فئة اإلعفاء من تاشيرة مسبقة، فستظل 

بحاجة إىل تقديم معلومات لمسؤولي الحدود حول زيارتك - سواء قبل 

مغادرتك أو عند الوصول.

Travelling to New Zealand as a visitor 
for less than 3 months

 السفر إىل نيوزيلندا كزائر لمدة تقل عن

3 أشهر

http://www.immigration.govt.nz/contact
http://www.immigration.govt.nz/contact


Immigration interviews التحدث مع ضابط الهجرة

In some cases border officials may want to interview you. In 
New Zealand you can ask for an interpreter to help you answer 
the questions. If it’s in another country, an interpreter may  
not be available.

في بعض الحاالت قد يريد مسؤولو الحدود إجراء مقابلة معك. إذا كنت 

في نيوزيلندا فيمكنك أن تطلب مترجماً لمساعدتك في اإلجابة عن 

األسئلة، أما إذا كنت في بلد آخر فقد ال يتوفر مترجم.

If you don’t speak English, carry with you documentation  
that shows your visit to New Zealand is genuine.

إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية ، فاحمل معك الوثائق التي توضح أن 

زيارتك إىل نيوزيلندا هي حقيقية.

Information to provide about your visit معلومات ينبغي توضيحها حول زيارتك

Border officials can ask you to show that you have:
› somewhere to stay while you’re in New Zealand
› plans for what you’ll do during your stay
› the names and contact details of any people you are 

meeting or staying with
› details of any family or employment commitments at home 

– for example, if you have taken leave from your job, it 
may be useful for you to carry your leave letter with you

› enough money to live on while you are here
› a ticket out of New Zealand to a country you have the 

right to enter.

يمكن لمسؤولي الحدود أن يطلبوا منك إثبات ما يلي:

مكان اإلقامة أثناء وجودك في نيوزيلندا ‹

خطط لما ستفعله أثناء إقامتك  ‹

 األسماء ومعلومات االتصال لألشخاص اللذين ستقابلهم  ‹

أو ستقيم معهم 

تفاصيل عن ارتباطات عائلية أو وظيفة تشغلها في بلدك – عىل  ‹

سبيل المثال ، إذا كنت قد حصلت عىل إجازة من عملك  فقد يكون 

من المفيد لك أن تحمل خطاب اإلجازة معك

ما يكفي من المال خالل مدة إقامتك  ‹

تذكرة ذهاب من نيوزيلندا إىل بلد آخر يحق لك دخوله.  ‹

Financial information معلومات مالية

You must be able to show that you have at least NZ$1000 per 
month, or $400 per month if you’ve paid for your accommodation. 
They may also ask what money you have with you and where it 
came from. 

يجب أن تتمكن من إظهار أن لديك ما ال يقل عن 1000 دوالر نيوزيلندي 

عن كل شهر إقامة، أو 400 دوالر في الشهر إذا كنت قد دفعت مقابل 

إقامتك. قد يسألونك أيًضا عن المال الذي لديك ومن أين جاء.

Your ticket out of New Zealand تذكرة ذهاب من نيوزيلندا

Your ticket must show that you will leave New Zealand no more 
than three months after you arrive. If your ticket includes travel to 
Australia, be ready to show your Australian visa.

يجب أن تظهر تذكرة العودة أنك لن تغادر نيوزيلندا بعد أكثر من ثالثة 

أشهر من وصولك. إذا كانت تذكرتك تتضمن السفر إىل أستراليا ، فكن 

مستعًدا إلظهار تأشيرة دخول إىل أستراليا.

More information for visitors مزيد من المعلومات للزوار

You can find more information on the Immigration New Zealand 
website.

يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات عىل موقع الهجرة الرسمي 

Visa Waiver Visitor Visa اإلعفاء من تأشيرة الزيارة المسبقة

Travelling to and arriving in New Zealand السفر من وإىل نيوزيلندا

Welcome to New Zealand
مرحًبا بكم في نيوزيلندا

Travelling to New Zealand for other reasons السفر إىل نيوزيلندا ألسباب أخرى

If you are not travelling to New Zealand as a visitor, apply for the 
appropriate visa before you travel. Most people apply online.

إذا كنت غير مسافر إىل نيوزيلندا كزائر ، فتقدم بطلب للحصول عىل 

التأشيرة المناسبة قبل السفر. معظم الناس يقدمون طلًبا عبر اإلنترنت.

Explore visa options اكتشاف خيارات التأشيرة

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/visa-factsheet/visa-waiver
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/travelling-to-and-arriving-in-new-zealand
https://www.newzealand.com/int/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/visa-factsheet/visa-waiver
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/travelling-to-and-arriving-in-new-zealand
https://www.newzealand.com/int/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas

