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 قطر،إلى الدوحة/إعادة تشغيل رحالت "السعودية" من

Resumption of SV Flights to/from Doha, Qatar
Date/التاريخ
10 January 2021

Reference/الرقم المرجعي
Effective date/تاريخ التطبيق
202101101
IMMEDIATELY
Affected bulletin / النشرات المتأثرة
NIL

SV will resume its flights to/from Doha, Qatar effective from
Monday January 11th, 2021 based on the below schedule.

ً
اعتبارا من
 قطر،  إىل الدوحة/ تستأنف "السعودية" رحلتها من
ً 2021  يناير11 االثني
ن
.بناء عىل الجدول أدناه
يوم

Kindly inform all passengers travelling to Doha, Qatar to adhere
to the following recommendations as well as the below
instructions from Qatari’s MOPH and MOI:

ى
مقدم خدمات السفر والسياحة إبلغ جميع المسافرين
يرج من
ي
ن
بااللتام بالتوصيات التالية باإلضافة إىل التعليمات
إىل الدوحة
:أدناه من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية القطرية

Passengers travelling to Doha are strongly recommended to
have a PCR Test Certificate to avoid lengthy process. Those who
do not have PCR Test Certificates will undergo testing at the
airport upon their arrival. Undertaking & Health Assessment
Forms will be available at the airport and passengers can fill
them out upon their arrival.

يوىص بشدة الركاب المسافرين إىل الدوحة بالحصول عىل شهادة
 أولئك الذين ليس لديهم. لتجنب اإلجراءات الطويلةPCR اختبار
 سيخضعون للختبار ن يف المطار عندPCR شهادات اختبار
الصح متاحة ن يف المطار
 ستكون نماذج التعهد والتقييم.وصولهم
ي
.ويمكن للمسافرين تعبئتها عند وصولهم

Here are the instructions from the Qatari’s ministry of public
health (MOPH) and ministry of interior (MOI) regarding entry to
the state of Qatar:




Passengers arriving to State of Qatar from countries listed
in the green list ( copy attached) will be subjected to home
quarantine for 7 days provided they are holding a COVID19 free certificate from an approved medical test center (
check the attached list and the website of the Ministry of
Public
Health: https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/CountriesClassified-Low-Risk-of-COVID-19.aspx .
All passengers arriving from the UK, South Africa,
Netherlands, and Denmark including Qatari nationals, and
their spouses and children, GCC national and their spouses
and children, with no exemptions for passengers over 55
years of age, and passengers having medical cases and
children under 5 years or any other previous exemptions
even Qatari national who are having decree for medical
treatment overseas, all of them will be subjected to Hotel
Quarantine for 7 days to be booked through Discover Qatar
Website.

يىل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ووزارة
فيما ي
:الداخلية بشأن الدخول إىل دولة قطر
• سيخضع المسافرون الذين يصلون إىل دولة قطر من الدول
ن
الخضاء (نسخة مرفقة) للحجر ن ن
المت يىل لمدة
المدرجة ن يف القائمة
ن
COVID-19 حاصلي عىل شهادة خلو من
 أيام رشيطة أن يكونوا7
طب معتمد (راجع القائمة المرفقة و موقع وزارة
من مركز اختبار ى ي
:الصحة العامة
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/CountriesClassified-Low-Risk-of-COVID-19.aspx
ن
القادمي من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا
• جميع الركاب
ن
ن
ن
وهولندا والدنمارك بما يف ذلك المواطني القطريي وأزواجهم
ن
الخليح وأزواجهم
ومواطب دول مجلس التعاون
وأطفالهم
ى ي
ي
 مع عدم وجود استثناءات للمسافرين الذين تزيد، وأطفالهم
ً 55 أعمارهم عن
عاما والركاب الذين لديهم حاالت طبية و
 سنوات أو أي إعفاءات سابقة5 األطفال الذين تقل أعمارهم عن
أخرى حب القطر ن
الطب ن يف الخارج
يي الذين لديهم مرسوم للعلج ى ي
ً
 أيام ليتم7 الفندف لمدة
الصح
جميعا للحجر
 سيخضعون،
ي
ي
.حجزهم من خلل موقع اكتشف قطر
ن
ن
ن
ومواطب دول مجلس التعاون لدول
القطريي
للمواطني
• يسمح
ي
الخليج العربية بالدخول إىل دولة قطر دون حيازة تضي ح عودة

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

gdssupport@saudia.com
This bulletin is for distribution to Travel Service
Providers (TSPs) only and may not be published under
any circumstances or traded outside the network of
TSPs. In the case of non-compliance with this, TSP will
be subjected to legal accountability.
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 وهي خاصة بالتوزيع إلى مقدمي،تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
خدمات السفر والسياحة فقط ويمنع منعا ُ باتا ً نشرها او تداولها خارج
 وفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض مقدم الخدمة.إطار مقدمي الخدمة
.للمساءلة القانونية

إجراءات نظم التوزيع الشامل

GDS Procedures






Qatari nationals and Nationals of GCC countries are
allowed to enter to the state of Qatar without possessing
an exceptional return permit as well as their non- GCC
citizens spouses and companions arriving with them on
same flight.
Non-GCC passengers arriving to the state of Qatar must
hold an Exceptional return permit (please check
exceptions listed at the bottom of the permit) and a proof
of Hotel quarantine (if needed) booked through discover
Qatar website.
Please adhere to the MOPH instructions which is updated
on their website that could be reached through this link:
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Qatar-TravelPolicyy.aspx

استثنائ وكذلك األزواج والمر ن
افقي من غت دول مجلس التعاون
ي
.الخليح الذين يصلون معهم عىل نفس الرحلة
ى ي
الخليح
• يجب عىل المسافرين من خارج دول مجلس التعاون
ى ي
استثنائ
الذين يصلون إىل دولة قطر الحصول عىل تضي ح عودة
ي
ى
(يرج التحقق من االستثناءات المدرجة أسفل التضي ح) وإثبات
الفندف (إذا لزم األمر) المحجوز من خلل موقع
الصح
الحجر
ي
ي
.اكتشف قطر
ن
• ى
الب يتم تحديثها
االلتام
يرج
بتعليمات وزارة الصحة العامة ي
ن
والب يمكن الوصول إليها من خلل هذا
وئ
اإللكت
موقعها
عىل
ي
ي
:الرابط
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/QatarTravel-Policyy.aspx

جدول الرحالت

Flight Schedule

Flt Desg

Eff Date

Dis Date

Freq

Dept Arp

Dept Time

Arvl Arp

Arrv Time

Subfleet

SV 0540

12-Jan-21

24-Jan-21

.2.4.67

RUH

13:40

DOH

15:05

SV 32U

SV 0541

12-Jan-21

24-Jan-21

.2.4.67

DOH

16:10

RUH

17:45

SV 32U

SV 0540

26-Jan-21

27-Mar-21

.2.4.67

RUH

13:35

DOH

15:00

SV 32U

SV 0541

26-Jan-21

27-Mar-21

.2.4.67

DOH

16:05

RUH

17:40

SV 32U

SV 0542

12-Jan-21

27-Mar-21

.2.4.6.

JED

7:50

DOH

10:10

SV 32U

SV 0543

12-Jan-21

27-Mar-21

.2.4.6.

DOH

11:15

JED

14:00

SV 32U
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