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Special and diplomatic passport holders 

are exempt from entry visa to France  

 

إعفاء حاملً الجوازات الدبلوماسٌة والخاصة من تأشٌرة  
  جمهورٌه الفرنسٌةللالدخول 

  Date/ التارٌخ        
29 July 2015  

Reference/ الرقم المرجعً   
201507291  

Effective date/ تارٌخ التطبٌق   
IMMEDIATELY 

 
 

 
الهيئة العامة للطيران المدني رقم  تعميمبنــاًء على      
هـ والمتضمن  23/07/1436بتاريخ  256/2/1/17741

خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية رقم 
هـ والخاص بتوقيع 02/07/1436وتاريخ  9/4/194860

إتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية 
 والتي تنص على التالى:

 
 

  إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة 
) للرعاية السعوديين والفرنسيين فقط ( من تأشيرة 

 الدخول لإلقامة قصيرة اآلجل. 

  ال تطبق أحكام هذه اإلتفاقية على الوافدين إلى المملكة
ألداء مناسك الحج أو العمرة والذين يجب عليهم 

 خاصة ألداء الحج أو العمرة. إصدار تأشيرة 
 
 

 
 

داخل وخارج  وكالء السفر والسياحةلذا يجب على جميع 
المملكة بضرورة التأكد من متطلبات تأشيرة الدخول للمملكة 
العربية السعودية والجمهورية الفرنسية وفقاً لإلتفاقية المذكوره 

 أعاله.
 

 
 
In reference to the letter issued by GACA 
No. 17741/1/2/256 dated on 23/07/1436H as 
per the letter of His Royal Highness Deputy 
Foreign Minister no/ 194860/4/9 dated 
02/07/1436H about signing agreement 
between Saudi Arabia and France, which 

states the following: 
  

 Special and diplomatic Passports 
holders are exempt from entry visa for 
short stay (Saudis and French citizens 
only). 

 This isn’t applicable for passengers 
traveling to Saudi Arabia for the 
purpose of Hajj and Umarh as they 
have to obtain special visa for Hajj and 
Umrah. 

 
 
Thus, all Travel Service Providers inside and 
outside Saudi Arabia are kindly requested to 
ensure that the requirements for entry visa 
for Saudi Arabia and France are met as per 
the agreement above. 
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 إذا كان لدٌكم أي استفسارات أو تعلٌقات على هذه النشرة، ٌرجى اإلتصال على:

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

gdssupport@saudiairlines.com 

 

 

mailto:gdssupport@saudiairlines.com%0d

