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 Visa for Saudis to enter Senegal  

 
 لدولة السنغالتأشيرة دخول المواطنين 

Date/ التاريخ        
07 December 2014 

Reference/ الرقم المرجعي   
201412071 

Effective date/ تاريخ التطبيق   
IMMEDIATELY 

 
 

برقية سفارة المملكة العربية السعودية في دكار رقم بناًء على 

فيما يتعلق بسفر المواطنين هـ 12/20/2342بتاريخ  102

تأشيرة دخول الحصول على السنغال دون دولة السعوديين إلى 

 . رسمية

 
 

لى السنغال ان يعدد من المواطنيين السعوديقدوم لوحظ  حيث
األمر الذي يترتب رسمية، تأشيرة دخول  الحصول علىدون 

وال يتم السماح لهم  ،طويلة اتمطار لفترعليه ايقافهم في ال
الى  عادتهمالقيام بأ من ثم والى أراضي دولة السنغال بالدخول 
 . المملكة 

داخل المملكة  وكالء السفر والسياحةجميع ب نهيبلذا فإننا 
 :وخارجها

 رجوع للدليل اآللي للسفر الTIMATIC  عند الحجز
 من  والتأكدلمحطات السعودية أو إصدار التذاكر 

 الدخول .تأشيرة متطلبات 

 الخاصة بتأشيرة  تطلباتبالمإبالغ المسافرين  ضرورة
 .السفر للمحطة المطلوبة

 

من   "السعودية"عمالء تحمي  الوقائية أعاله االجراءات 
غير مريحة خارج المملكة العربية لمعوقات و األوضاع الا

من المسائلة القانونية وكالء السفر والسياحة  وتحمي، السعودية 
  .و/أو الغرامات

 

 

 

نرجو   TIMATIC **ولمزيد من تفاصيل الدليل اآللي للسفر
 . المثال المرفق أدناهإلى الرجوع منكم 

 

According to the telex of Saudi Arabia’s embassy 
in Dakar number 201 dated 25/10/1435H, 
concerning the travel of Saudi passengers to 
Senegal without obtaining an official entry visa. 

Whereby it has been noted that many Saudi 
passengers travelled to Senegal without 
obtaining an official entry visa, have been 
detained at the airport for long hours, refused 
entry into Senegal, and deported back to Saudi 
Arabia. 
 
Therefore all Travel Service Providers inside and 
outside Saudi Arabia should: 

 Refer to the TIMATIC system when 
booking or issuing tickets for SAUDIA 
destinations to ensure that the visa 
requirements are fulfilled. 

 Inform passengers of the visa 
requirements for the requested 
destination. 

 

The above precaution procedure protects 
SAUDIA passengers against inconvenient 
situations outside the kingdom, and also 
protects Travel Service Providers from legal 
accountability and/or penalties. 
 
 
**For more information about TIMATIC travel 
information please refer to the example below. 
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 (TIMATIC)مثال إلدخال دليل السفر اآللي 

 
Example for an entry at the TIMATIC 

 
TIRA/NAJED/DEDKR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 
 إذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق على هذه النشرة، نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي:

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

gdssupport@saudiairlines.com 
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