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GDS Procedures

Acceptance of holders of all kinds of visit
م2016 / هـ1437 قبول حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها خالل فترة الحـج
visas during Hajj period 1437AH / 2016AD
Date/التاريخ
Reference/الرقم المرجعي
Effective date/تاريخ التطبيق
04 August 2016
201608041
IMMEDIATELY

As per the directives of Ministry of Interior represented
by the Passports’ General Department, based on the
letter of Passport office manager in King Abdulaziz Int’l
Airport in Jeddah no.8603/2/13/1/202 dated on
20/10/1437H, regarding the acceptance of holders of
Visit Visa of all types or business visa holders who wish
to visit Saudi Arabia during Hajj season 1437H.

Please be advised of the following:
First: to comply with the royal orders no. 48299/ب/6
dated on 23/9/1425 and royal order no. م ب/6635
dated on 3/8/1428H regarding the non-acceptance of
visit visa holders from 10/11/1437H to 10/12/1437H
for all arrivals (via King Abdulaziz Int’l Airport in Jeddah
and Prince Mohammed bin Abdulaziz Airport in
Madinah) for Egyptians, Iranian and Indonesian.
Second: Regarding seasonal business visa and in
reference to the letter of Director General of Passport
department no. 73091 dated on 27/10/1436H based on
the telegram of His Royal Highness the Crown Prince
and Deputy Premier and Minister of Interior (May Allah
Protect him) no. 124320 dated on 3/8/1436H which is
directed to the Minister of Foreign Affairs & The
Minister of Labor & His Excellency, the President of the
General Authority of Civil Aviation which referred to
the telegram of his highness no. 75184 dated on
5/6/1436H and telegram no. 55480 dated on
27/4/1436H based on the telegram of his Excellency
the president of the General Authority of Civil Aviation
no. 6883/2/256 dated on 21/3/1436H which mentioned
in the telegram of his Highness no.144649 dated on
28/12/1435H which has the instructions of the
deadline date for the entry of labors during Hajj
season which will be by end of 6th of Dhu Al-hijjah.

بناءاً على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة
للجوازات المبنى على خطاب مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي
 بخصوص، هـ1437/10/20  وتاريخ8603/2/13/1/202 بجدة رقم
قبول الركاب حاملى "تأشيرات الزيارة بأنواعها أو تأشيرات العمل" الراغبين
.هـ1437 في القدوم إلى المملكة خالل فترة الحج هذا العام

:نفيدكم باآلتي
 وتاريخ48299/ب/6  ضرورة اإللتزام باألمرين الساميين رقم:ًأوال
هـ القاضيين بعدم1428/8/3  وتاريخ/م ب/6635 هـ ورقم1425/9/23
هـ1437/11/10 قبول الضيوف حاملي تأشيرات الزيارة خالل الفترة من
هـ للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة1437/12/10 إلى
ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة للجنسيات (المصرية
.)واإليرانية واإلندونيسية

 بالنسبة لتأشيرات العمل الموسمي فإنه إشارة لبرقية سعادة مدير عام:ًثانيا
هـ المشار فيها لبرقية صاحب1436/10/27  بتاريخ73091 الجوازات رقم
السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه
هـ الموجهة لمعالي وزير الخارجية1436/8/3  بتاريخ124320 هللا" رقم
ومعالي وزير العمل ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمشار فيها
55480 هـ ورقم1436/6/5  بتاريخ75184 إلى برقية سموه الكريم برقم
هـ المبنية على برقية رئيس الهيئة العامة للطيران1436/4/27 وتاريخ
هـ المشار فيها لبرقية سموه1436/3/21  وتاريخ6883/2/256 المدني رقم
هـ المتضمنة التعليمات الخاصة بتحديد آخر1435/12/28 144649 الكريم
موعد لدخول العمالة الموسمية خالل فترة الحج لخدمة الحجاج هو(نهاية اليوم
.)السادس من شهر ذي الحجة

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

gdssupport@saudia.com
This bulletin is binding application and it is for
distribution to Travel Service Providers.
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 وهي خاصة بالتوزيع لوكالء السفر،تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
.والسياحة

