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The official travel documents for Saudi 

citizen to enter GCC countries 
للسفر لدول الراغبين طنين اوثائق السفر الرسمية للمو

 مجلس التعاون الخليجي 

 Date/ التاريخ 

 13 Mar 2014 

Reference Number/ الرقم المرجعي   

201403133 

Implementation Date/ تاريخ التطبيق   

IMMEDIATELY 

 

 
وفقاً لتوجٌهات السلطات  نود إفادتكم أنه ر،السادة وكالء السف

الرسمٌة ن وثٌقة السفر بأبالمملكة العربٌة السعودٌة  المختصة

-:هً للسفر لدول مجلس التعاون الخلٌجً المسموح بها   

  جواز السفر 

  )للرجالالهوٌة الوطنٌة )االصدار الجدٌد 

  الهوٌة الوطنٌة )االصدار الجدٌد( للنساء بشرط

السفر مع ولً االمر أو الحصول على تصرٌح 

السفر إلكترونٌاً عن طرٌق نظام التسجٌل 

 اإللكترونً  "أبشر".

 

 

 

 مالحظة:

ال ٌسمح بقبول الهوٌة الوطنٌة )االصدار القدٌم( أو دفتر  

  (.ألطفالاالعائلة )الزوجة و 

بضرورة التقٌد  موظفً الوكالةجمٌع  علٌه نأمل التأكٌد على

حرصاً على عدم تعرض الركاب لوضع التام بتلك التعلٌمات 

وتفادٌا ألي غرامات قد تفرضها السلطات بسب  غٌر مرٌح

إعادتهم والتً سٌكون وكٌل السفر مسؤول عنها مسؤولٌة 

.تامة  

  

 

 

 

 
Dear Travel Service Providers, please 
be informed that as per the directives of 
authorities in the Kingdom of Saudi 
Arabia , the official travel document to 
enter GCC countries are :  

 

 Passport 

 National ID Card for Men (New 
edition/version) 

 National ID Card for Women 
(New Edition) after fulfilling the 
requirement either by traveling 
with a guardian or obtaining an 
approval via the E-services 
system “Absher”  

 
Note: 

 
Passengers with old national ID or 
Family card (wife and children) are not 
allowed to travel to GCC countries. 

 
Therefore, all travel service providers 
have to strictly comply with these 
instructions in order to avoid any 
uncomfortable situation for passengers 
and to avoid any discrepancy imposed 
by the authorities due to that, which the 
travel service provider will fully be 
responsible for.    
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 :إذا كان لديكم أي مالحظة أو استفسار عن هذه النشرة، نرجو اإلتصال بـ

If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact:     

gdssupport@saudiairlines.com 

 

 

mailto:gdssupport@saudiairlines.com
mailto:gdssupport@saudiairlines.com

