
 
 

Sales Procedures for Travel Agencies لوكاالت السفر والسياحة إجراءات المبيعات   

 

If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact 
SAUDIA manager in your area 

 

ُ با عتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق،ت تاً نشرها او ويمنع منعا
  .وكاالت السفر والسياحة طارإخارج  تداولها 

This bulletin is for private internal distribution only and 
may not be published under any circumstances or traded 
outside the network of travel agencies.  
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Minimum Connection Time for Umrah Pax Holding 

International Tickets With KSA Domestic Connection 
 عبر ومواصلة دولية وتذاكر عمره بتأشيرة للمسافرين المواصلة لوقت األدنى الحد

 السعودية العربية المملكة داخل رحلة

Date \ التاريخ     
 19 Sep 2022 

  \ Referenceالرقم المرجعي 
202209151 

Effective date \ التطبيق تاريخ    
IMMEDIATELY 

Affected bulletin \ المتأثرة النشرات  
202205011 

  

 

SAUDIA decided: 
 

To stop applying with the bulletin (202205011) 
regarding issuing tickets for passengers holding 
UMRAH visas on international flights within kingdom 
connection flights, providing that the connection time 
is 4 hours or more. 
Therefore, it has been decided that the minimum 
connection time for passengers holding UMRAH visas 
on international flights within kingdom connection 
flights, providing that the connection time is 3 hours or 
more. all travel agencies are required to ensure that 
the minimum connection time for UMRAH passengers 
is not less than 3 hours when issuing international 
tickets with domestic connection fights to facilitate 
traveling procedures and to ensure joining the 
connection flight. 
 

 
 : السعودية قررت 

 
 التذاكر بإصدار  والخاص (  202205011) رقم  بالتعميم العمل  إيقاف يتم نأ

  مواصلة   سير   خط   وبها  الدولية   الرحالت  على  العمرة   تأشيرة  حاملي   للمسافرين
  الرحلة  بين األدنى  المواصلة  وقت  يحدد  أن  السعودية العربية  المملكة  داخل 

 .فأكثر  ساعات   4 الداخلية  والرحلة   الدولية
  تأشيرة  حاملي  للمسافرين للمواصلة األدنى الحد  يكون أن  تقرر فقد  وعليه
 العربية المملكة  داخل مواصلة سير خط وبها الدولية الرحالت على العمرة

  الداخلية  والرحلة  الدولية الرحلة  بين األدنى المواصلة  وقت  يحدد  أن  السعودية
  إصدار  عند التأكد  سياحة وال  وكاالت السفر  على  يجب كما . فأكثر ساعات  3

  للرحالت   المواصلة  لرحالت  األدنى الحد بأن العمرة  لركاب الدولية التذاكر
   إجراءات  لتسهيل وذلك ساعات  3 عن يقل ال  السعودية العربية  المملكة داخل 
 . المواصلة  برحلة اللحاق  وضمان السفر

 
 

 

 


