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Updating the procedures of transporting Umrah
passengers via KKIA in Riyadh
Date/التارٌخ
06 AUG 2015

تحدٌث اجراءات نقل المعتمرٌن عبر مطار الملك خالد الدولى
بمدٌنة الرٌاض

Reference number / ًالرقم المرجع

Effective date / تارٌخ التطبٌق

201508061

Immediately

Updating of bulletin 201402171 issued on 17 Feb 2014,
related to transferring Umrah & Hajj passengers via KSA
airports, and according to the letter of the KKIA GM No.
3953/101/256 dated on 16/08/1436H, the following has
been decided:
1. Not to transfer Umrah & Hajj passengers on scheduled
flights via King Fahad International Airport (KFIA) in
Dammam.
2. Transfer Umrah & Hajj passengers directly from
starting point to the following airports, after fulfilling the
following operational requirements:

17  الصادرة بتاريخ201402171 تحديث نشرة سابقة برقم
م الخاصة باجراءات نقل المعتمرين والحجاج عبر2014 فبراير
 وبناءاً على خطاب مدير عام مطار الملك خالد،مطارات المملكة
.هـ1436/08/16  بتاريخ3953/101/256 الدولي بالرياض برقم
:فقد تم إعتماد التالي
 عدم نقل المعتمرين والحجاج على الرحالت المنتظمة عبر مطار.1
.الملك فهد الدولي بـ الدمام
 إعتماد نقل المعتمرين والحجاج مباشرة من نقطة البداية إلى.2
:المطارات التالية بعد توفير جميع المتطلبات التشغيلية
: المعتمرين.2.1
. مطار الملك خالد الدولي بـ الرياض

2.1. Umrah passengers:
 King Khalid International Airport (KKIA) in Riyadh.
 King Abdul-Aziz International Airport (KAIA) in Jeddah
 Prince Mohammed Bin Abdul-Aziz International Airport
 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ جدة
in Medina
 مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بـ المدينة المنورة
 Prince Abdul-Muhsen Bin Abdul-Aziz Airport (Yanbu
Airport).
 مطار األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بـ ينبع
2.2 Hajj passengers:
: الحجاج.2.2
 King Abdul-Aziz International Airport (KAIA) in Jeddah.
. مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ جدة
 Prince Mohammed Bin Abdul-Aziz International Airport
in Medina
. مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بـ المدينة المنورة
Procedures of transferring Umrah Passengers via KKIA:
:ًإجراءات نقل المعتمرٌن عبر مطار الملك خالد الدول
1. Confirmed tickets are required for Umrah passengers
for the whole itinerary (Int. & Dom. Flights) via Jeddah
 يجب الحصول على تذاكر بحجوزات مؤكدة للركاب المعتمرين- 1
& Medina stations.
2. Minimum connecting time for domestic flights shouldn’t  من محطتي/ لكامل خط السير (للرحالت الدولية والداخلية) إلى
be less than (3-6 hours).
.جدة والمدينة المنورة
3. Passport information (APIS) has to be added.
6-3(  يـجب أن ال يقل زمن المواصلة للـرحالت الداخلية من- 2
4. SK information should be added in the PNR through
.ساعات) كحد أدني
using the following entry:
SK UMRA SV
)APIS(  يجب التأكد من إضافة معلومات الجواز- 3
5. Informing Umrah passengers to be at the airport 4
:  بالحجز بإستخدام اإلدخال التاليSK  إضافة معلومة- 4
hours prior to departure of the international flight
SK UMRA SV
that has a connected domestic flight

6. Inform Umrah passengers to visit (Tasaheel
reception office) as soon as they arrive at the airport
to complete their check-in process.

 ساعات4  يجب إخطار المعتمرين بضرورة التواجد بالمطار قبل- 5
.من موعد المغادرة للرحلة الداخلية المواصلة لرحلة دولية
 يجب إخطار المعتمرين بمراجعة مكتب إستقبال شركة تسهيل فور- 6
.وصولهم للمطار ليتم إنهاء إجراءات سفرهم
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: ٌرجى اإلتصال على،إذا كان لدٌكم أي استفسارات أو تعلٌقات على هذه النشرة
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:
gdssupport@saudiairlines.com
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