
 

 

 

 

 السفر إلى نيوزيلندا
 
 

 والتي تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجيالمسبقة مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول  .1
 

يستطيع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي )البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة( الذين يسافرون باستخدام جواز سفر خليجي زيارة نيوزيلندا لمدة ثالثة أشهر ضمن برنامج 

طبق . ويجب أن تنالدخول المسبقةم للحصول على تأشيرة التقدإلى دون الحاجة اإلعفاء من تأشيرة الدخول النيوزيلندية 
 لذلك: الشروط التالية على المسافر المؤهل

 

 .امتالك جواز سفر صالح لمدة ثالثة أشهر على األقل 

 خالل فترة الزيارة البالغة ثالثة من نيوزيلندا مدفوعة بالكامل وجود تذكرة عودة/ مغادرة على  إثباتر يتوف
 أشهر.

  دوالر نيوزيلندي على األقل  1000في نيوزيلندا ) وجودهمال كاٍف له خالل فترة امتالكه توفير إثبات على
 شهرياً(.

 داخل نيوزيلندا. من اإلفصاح عن خطط رحلتهأيضاً  ينبغي أن يتمكن المسافر 
 

 :المسبقة يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على قائمة  الجنسيات المعفية من تأشيرة الدخول
http://www.immigration.govt.nz/opsmanual/46511.htm. 

 
ينطبق فقط على مواطني تلك الدول وليس على المقيمين المسبقة يرجى مالحظة بأن برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول 

 .ةلحصول على تأشيرة مسبقالتقدم لى فيها الذين يحتاجون إل
 

 ةمسبقالتأشيرة الالحصول على  –مواطنو بقية الدول  .2
 

فإنه يجب عليه التقدم الدول المذكور في قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول في حال لم يكن المسافر أحد مواطني 
 .للحصول على تأشيرة الدخول المسبقة قبل السفر إلى نيوزيلندا

 
هجرة نيوزيلندا من خالل الرابط يمكن تقديم الطلب اإللكتروني الخاص بمعظم فئات طلبات تأشيرات الدخول وإرساله إلى 

 التالي:
visa-a-orf-visas/apply-zealand-https://www.immigration.govt.nz/new.  

 ( للحصول على المزيد من المعلومات:VFS Globalطلبات التأشيرة النيوزيلندية )تقديم يرجى زيارة موقع مركز 
www.vfsglobal.com/newzealand/uae/  

 
أو التواصل  www.immigration.govt.nzللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع هجرة نيوزيلندا 

 .9144100 9 64+مع مركز اتصال الهجرة على الرقم 
 

إصدار أو اإلسراع بيوماً وبأن السفارة ال تستطيع تسهيل  25يرجى مالحظة أن إجراء الحصول التأشيرة يستغرق 
التأشيرة وأنه يجب أن يتم التواصل مباشرة مع مركز اتصال الهجرة )المذكور أعاله( حول أي استفسارات تتعلق بطلبات 

 التأشيرة.
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