Sales Procedures for Travel Agencies

إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Exemption of International Tickets Issued During the
إعفاء التذاكر الدولية الصادرة خالل فترة منع الدخول لحاملي تأشيرة الزيارة لحج
Period of Denial of Entry To Holders of Visit Visas For Hajj
هـ1443 عام
1443 H
Date \التاريخ
Reference \ الرقم المرجعي
Effective date \ تاريخ التطبيق
0 9 Jun 2022
202206091
IMMEDIATELY
Affected bulletin \ النشرات المتأثرة
NILL

Reference to GACA circular number 50867/2 dated
11/05/2022 and circular number 55407/5 dated 09/06/2022 in
regards to Hajj instructions governing the carriage of
pilgrimage by air, which instructed not to transport Muslims
(commercial visit) and (work visit) visa holders to airports
dedicated to Hajj operations during Hajj season 1443H.

 والصادر2/50867 إشاراة إلى تعميم الهيئة العامة للطيران المدني رقم
 والصادر بتاريخ5/55407  والتعميم رقم2022/05/11 بتاريخ
 والذي ينص على،ً م والمعني بتعليمات نقل الحجاج جوا2022/06/09
عدم قبول حاملي تأشيرات الزيارة التجارية وتأشيرات العمل من المسلمين
على الرحالت المتجهة إلى المطارات المخصصة الستقبال رحالت موسم حج
. هـ1443

:قررت السعودية

SAUDIA decided:

Waive tickets & EMDs fees for (after-sales services) إعفاء التذاكر والقسائم من رسوم (خدمات ما بعد البيع) فقط للرحالت الدولية
only for international flights for guests with confirmed  المدينة- للضيوف الذين لديهم تذاكر بحجز مؤكد للسفر إلى كالا من (جدة
bookings to (JED / MED / YNB / TIF) between 10/11 10  هـ إلى تاريخ1443  ذي القعدة10  الطائف) من تاريخ-  ينبع- المنورة
to 10/12 Hijri year within the ticket validity date.
. هـ على أن يكون اإلجراء خالل فترة صالحية التذكرة1443 ذي الحجة

If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact
SAUDIA manager in your area
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may not be published under any circumstances or traded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 مُلزمة التطبيق
.تداولها خارج إطار وكاالت السفر والسياحة

