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

gdssupport@saudia.com 

 
 إلى مقدميتعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

خارج  قط ويمنع منعاُ باتاً نشرها او تداولها ف خدمات السفر والسياحة
 مقدم الخدمةوفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض مقدم الخدمة. اطار 

 .القانونية للمساءلة

This bulletin is binding application and it is for distribution to 

Travel Service Providers (TSPs) only and may not be published 

under any circumstances or traded outside the TSP. In the case 

of non-compliance with this TSP will be subjected to legal 

accountability. 
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Transporting passengers to/from KSA 

during the Hajj period 1439AH / 2018AD 
 م2018هـ / 1439 خالل فترة الحـج المملكة /منإلى الركاب نقل ضوابط

  Date/ التاريخ        

18 July 2018 

Reference/ الرقم المرجعي   

201807181 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

IMMEDIATELY 

 

 
Regarding the transportation of passengers travelling to 

the Kingdom of Saudi Arabia during the Hajj period for 

this year 1439H/2018G, you are kindly requested to 

comply with the following instructions to avoid any 

inconvenience to the passengers and/or penalties from 

the authorities: 

 
Timeline for the arrival / departure of Hajj flights: 

 

 
 

Note: as an exception to the above timelines, the 
last date/time for the arrival of Hajj flights to Jeddah 
station only is: 6/Dhul-Hijjah/1439H (corresponding 
to 17/August/2018) 15:00Z. 

 
Instructions for transporting GCC pilgrims:  
 

 GCC (Gulf Cooperation Council) citizens who do 

not hold an official and valid pilgrimage permit and 

travelling to Jeddah or Madinah during the period 

1/Dhul-Hijjah 1439H to 4/Dhul-Hijjah/1439H 

(corresponding to 12/August/2018 to 

15/August/2018) will not be accepted. 

 
Instructions for transporting special visa holders:  

 
 The following visa holders are allowed to travel to 

the Kingdom of Saudi Arabia until 9/Dhul-

Hijjah/1439 (corresponding to 20/August/2018) 

with a proof of holding such a visa: 

o Guests of the Custodian of the Two Holy 

Mosques Hajj program. 

o Guests of the ministry of culture and 

information. 

 

 
الركاب الراغبين في القدوم إلى المملكة خالل فترة الحج هذا  نقلبخصوص 

نرجو التقيد بالتعليمات التالية لتجنب أي ازعاج م 2018/  هـ1439العام 
 للركاب و/أو أي غرامة مالية من السلطات:

 
 رحالت الحج:مواعيد وصول ومغادرة 

 

 
 

كاستثناء لمواعيد وصول رحالت الحج المذكورة أعاله، فإن آخر  ملحوظة:
هـ 1439ذوالحجة  6موعد لوصول رحالت الحج الى محطة جدة فقط هو: 

 .Z1500  (2018اغسطس  17)الموافق 
 

 نقل حجاج مجلس التعاون الخليجي: ضوابط
 

 خالل مسافر إلى جدة أو المدينة  خليجي حاج أي قبول لن يتم
 اغسطس 15إلى  12)الموافق  ذو الحجة 4إلى  1الفترة من 

 فريضة ألداء رسميا تصريحا يحمل لم ما م(2018 للعام
 .الحج

 
 نقل الحجاج حاملي التأشيرات الخاصة: ضوابط

 

 ذي من التاسع حتى المملكه الى القادمين الحجاج نقل يسمح 
 لحاملي فقطم( 2018 للعام اغسطس 20)الموافق  الحجة

 من الضيوف كون يثبت بما االحتفاظ مع) التالية التأشيرات
 :(التأشيرات من األنواع هذه حاملي
o للحج الشريفين الحرمين خادم برنامج ضيوف. 
o واإلعالم الثقافة وزارة ضيوف. 

 
 :الموسمية العمالة نقل ضوابط

 

 القعدة ذي شهر نهاية هو الموسمية العمالة لوصول موعد آخر 
 .م(2018 للعام اغسطس 11)الموافق  عام كل من

 أو للتنمية اإلسالمي بالبنك الخاصة الموسمية العمالة نقل يمكن 
 مرحلة في الطيران شركات رحالت بخدمة الخاصة العمالة
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Instructions for transporting seasonal labors:  

 
 The deadline for the acceptance of seasonal labor 

visa holders is the end of the month of Dhul-Qedah 

every year (corresponding to 11/August/2018). 

 Seasonal labors of the Islamic Bank or the special 

labors who serve scheduled/non-scheduled return 

Hajj flights will be accepted until 6/Dhul-

Hijjah/1439 (corresponding to 17/August/2018). 

 
Instructions for transporting visit or commercial visa 
holders:  

 
 Visit/business visa holders travelling to Jeddah or 

Madinah will not be accepted during the Hajj 

period from 10/Dhul-Qeda/1439 (corresponding to 

23/July/2018) to 10/Dhul-Hijjah/1439 

(corresponding to 21/August/2018). 

 Such visa holders may travel to other cities in the 

Kingdom of Saudi Arabia during the above period.  

 
Any penalty imposed by the authorities due to non-

compliance with the above instructions will be passed 

to the responsible Travel Service Provider. 

 

 أخرى جهة أي أو فقط، األرضية الخدمات ووكالء العودة
 المختصة الجهات من الموسمية العمالة باستقدام لها مصرح
 اليوم حتى العارضة أو المنتظمة الرحالت على بالمملكة
 اغسطس 17)الموافق  عام كل من الحجة ذو شهر من السادس

 .م(2018 للعام
 

 :التجارية والتأشيرات الزيارة تأشيرات حاملي نقل ضوابط
 

  والتأشيرات الزيارة تأشيرات حاملي الضيوف قبوللن يتم 
 المخصصة المطارات إلى المتجهة الرحالت على التجارية
مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ) الحج رحالت الستقبال

 الفترة في( ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
م( 2018 للعام يوليو 23)الموافق  القعدة ذي من العاشر من

 اغسطس 21)الموافق  الحجة ذي من العاشر يوم نهاية وحتى
 .عام كل منم( 2018 للعام

  بامكان حاملي هذا النوع من التأشيرات السفر على الرحالت
المتجهة إلى مدن أخرى في المملكة العربية السعودية خالل 

 الفترة المشار اليها اعاله. 
 

وسيتم تمرير أي غرامة أو مطالبة مالية تفرضها السلطات بسبب عدم 
 ول.التقيد بالتعليمات أعاله إلى مقدم خدمة السفر والسياحة المسؤ
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