إجراءات نظم التوزيع الشامل

GDS Procedures

Ban of several nationalities from travelling to
حظر سفر بعض الجنسيات للرحالت المتجهة للواليات المتحدة االمريكية
United States of America
Date/التاريخ
Reference/الرقم المرجعي
Effective date/تاريخ التطبيق
08 March 17
201703081
16 March 17

Based on the US decision to impose a temporary ban on
th
travelling to USA, starting on the 16 of March, 2017 for
the Passport holders of the following countries:
“Iran – Libya - Somalia – Sudan – Syria – Yemen”. Therefore,
you are requested not to create any reservations or issue
any tickets to the mentioned nationalities till further notice.
However, the following Exemptions must be allowed:
Exemptions:
 Government representatives and direct relatives
with (A1- A2) visa.
 Holders of Visa to travel to the united nation (C-2).
 Representatives and employees of international
organizations with (G1- G2- G3- G4) visa.
 NATO VISA.
 Permanent residents in the US “green card
holders”.
 Persons with dual nationality when traveling with a
passport from a country other than the listed
countries.
 Holders of a valid nonimmigrant visa.
 Persons who are granted asylum.
 Persons who who has a document other than a visa,
that are valid on the effective date of this order or
issued on any date thereafter, that permits him or
her to travel to the United States and seek entry or
admission, such as an advance parole document.
Consequently, as of this bulletin’s date, it has been decided
to waive all fees or restrictions on Saudia tickets that were
previously confirmed before the ban date for flights going
to USA for the mentioned passport holders when
(rerouting/ refund) only.



Any tickets issued after the bulletin’s date are not
exempted of the waive and all rules apply
Banned nationalities have been updated in
TIMATIC

استنادا على قرار السلطات األمريكية بفرض حظر مؤقت على
سفر حملة جوازات عدد من الدول إلى الواليات المتحدة
:  وهي كالتالي.م2017  مارس16 األمريكية اعتبارا من
 اليمن) لذا يجب- سوريا- السودان- الصومال- ليبيا-(ايران
عدم السماح بالحجز او البيع لحاملي الجوازات المذكورة وذلك
. حتى إشعار آخر
.: ويستثنى من هذا القرار:
.(A1-A2(  ممثلي الحكومات واألقارب المباشرين
. (C2)  حاملي تأشيرة السفر لألمم المتحدة
.(G1-G2-G3-G4) ممثلي وموظفي المنظمات الدولية
.(NATO VISA)) فيزا الناتو (حلف شمال األطلسي
green card  الحاصلين على االقامة الدائمة

حاملي الجنسيات المزدوجة عند سفرهم بجوازات
.سفر صادرة من دول غير الست دول المذكورة
.الحاصلين على تأشيرات سفر صالحة للسفر
.الحاصلين على حق اللجوء السياسي
الحاصلين على مستندات غير تأشيرة السفر تكون
صالحة في وقت تطبيق القرار او بعد ذلك و تسمح
لهم بالسفر الى الواليات المتحدة للحصول على إذن
" advance parole document " الدخول مثل






وبناءا على ذلك وإعتبارا من تاريخ صدور هذه النشرة فقد تقرر
إعفاء جميع تذاكر " السعودية " والمؤكدة الحجز مسبقا (قبل
تاريخ الحظر) للرحالت المتجهة إلى الواليات المتحدة األمريكية
لحملة جوازات السفر المذكورة من أي قيود أو غرامات عند
.  اإلسترداد) فقط/ (تغيير خط السير
التذاكر الصادرة من بعد تاريخ النشرة ال تستثنى من
االعفاء ويتم تطبيق كافة القيود عليها
تم تحديث الجنسيات الممنوعة من السفر في الدليل اآللي
. (TIMATIC( لمعلومات السفر





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 (TSPs) only and
may not be published under any circumstances or traded
outside the TSP. In case of non-compliance with this, the
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
اطار مقدم الخدمة وفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض مقدم الخدمة
.للمساءلة القانونية

