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إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة
إعادة تشغيل الرحالت الدولية

Resume international flights
Date/التاريخ
15 September 2020

Reference/الرقم المرجعي
Effective date/تاريخ التطبيق
202009151
IMMEDIATELY
Affected bulletin / النشرات المتأثرة
NIL

According to a circular has been issued from general
authority of civil aviation GACA under number 6346/4 on 4/6346 بناء على التعميم الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني رقم
هـ1442  محرم22 م الموافق2222 سبتمبر15 بتاريخ
15 September 2020, it has been decided:
- :فقد تقرر التالي
1- SAUDIA are permitted to carry GCC citizen passengers
to/from kingdom.
2- Airlines are permitted to carry non-Saudi passengers
holding a valid visa (Exit/Entry, Residence (Iqamah), and
Visit) to/from the kingdom.
3- Passenger are not allowed to board unless they provide
a negative result (PCR) test from a verified laboratory a
abroad, and it must be done not later than 48 hours
before arriving to the kingdom.
4- Passengers mentioned above, entering and exiting the
kingdom shall be in accordance with the (covid-19)
health preventions control and measure by ministry of
health.
5- What is stand in this circular shall not violet any
conditions or approved requirements related to the
restrictions or ban on travel for reasons that are not
related to preventing the spread of (covid-19).
6- This circular will be effective as of 06:00 a.m. on
Tuesday, September 15, 2020.
We also call upon all Travel Service Providers inside and
outside the Kingdom of Saudi Arabia to inform the
traveller to review the travel requirements for his/her
destination country and to verify the completeness of
the conditions for travel to that country, which are
available at the following link:

https://www.saudia.com/before-flying/travelinformation/travel-requirements-by-internationalstations

إلى المملكة لمواطني دول مجلس التعاون/السماح بنقل المسافرين من
.لدول الخليج العربية
إلى المملكة والحاصلين/السماح بنقل المسافرين غير السعوديين من
 عمل – إقامة – زيارة ) سارية- على تأشيرات ( خروج وعودة
.المفعول
يجب تقديم ما يثبت خلو المسافر من اإلصابة بفايروس كورونا المستجد
) الPCR( ) بناء على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة19-(كوفيد
. ساعة من قبل وصول المملكة44 يتجاوز موعد إجرائه
يكون دخول وخروج المسافرين المشار إليهم أعاله وفق الضوابط
)19-واإلجراءات الصحية الوقائية من فايروس كرونا المستجد (كوفيد
.الصادرة من وزارة الصحة
ال يخل ما ورد في هذا التعميم بأي إشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل
بالمنع من السفر أو تقييده ألسباب ال عالقة لها بالحد من تفشي فايروس
.كورونا المستجد بالمملكة
يسري هذا التعميم إبتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الثالثاء
. م2222  سبتمبر15 الموافق
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https://www.saudia.com/before-flying/travelinformation/travel-requirements-by-internationalstations
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نرجوا من مقدمي خدمات السفر والسياحة داخل وخارج المملكة العربية
السعودية بضرورة ابالغ المسافر باالطالع على متطلبات السفر إلى الدولة
المسافر إليها والتحقق من اكتمال الشروط الخاصة بالسفر إلى تلك الدولة
:والمتوفرة على الرابط التالي

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

This bulletin is for private internal distribution only and
may not be published under any circumstances or
traded outside the network of travel agencies.
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 ويمنع منعا باتا نشرها او,تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
.تداولها خارج إطار وكاالت السفر والسياحة

