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Mandatory collection of passenger’s
contact information - Reminder
Date/التارٌخ
19 March 2014

التحصٌل اإللزامً لمعلومات اإلتصال بالراكب – نشرة
تذكٌرٌة

Reference/ًالرقم المرجع
201403191

Effective date/تارٌخ التطبٌق
Immediately

Further to our bulletin No. 201201241 dated
 ٌناٌر24  بتارٌخ201201241 إلحاقا لنشرتنا رقم
24 January 2012 and its update bulletin No.  بتارٌخ201303201  و تحدٌث تلك النشرة رقم2012
201308271 dated 27 August 2013 regarding
 تود، بخصوص الموضوع أعاله2013  أغسطس20
the above subject, we would like to draw the
السعودٌة أن تلفت نظر وكالء السفر الكرام إلى األهمٌة
attention of all travel service providers once
القصوى إلدخال معلومات اإلتصال بالراكب فً سجل
again to the utmost importance of collecting
،حقوقه
الحجز للدواعً التشغٌلٌة الخاصة بالعمٌل وحفظ
the passenger’s contact information in their
.وكذلك لدواعً السالمة
PNRs for operational reasons related to the
customer and to reserve his rights, and also
لذا تدعو السعودٌة وكالء السفر الكرام إلى اإللتزام التام
for safety reasons.
Therefore, Saudia calls upon all travel
service provider to strictly adhere to entering
the passenger’s contact details in their PNRs
as a mandatory requirement for creating
these PNRs in order to avoid any
inconvenience to the customer and any legal
questioning and/or penalties applied by civil
aviation authorities and/or any compensation
to the customer as a result of that..

بإدخال معلومات اإلتصال بالراكب فً سجل
الحجزكمتطلب إلزامً عند إنشاء سجل الحجز لتجنب أي
أو/مضاٌقة للعمٌل وماقد ٌنتج عنها من مساءالت قانونٌة و
أو تعوٌضات/غرامات مالٌة من سلطات الطٌران المدنً و
.للعمٌل

أو رفع مذكرة/وتحتفظ السعودٌة بحقها فً إلغاء الحجز و
مدٌنة لوكٌل السفر فً حالة عدم إدخال معلومات اإلتصال
 كما ٌحق للسعودٌة.بالراكب الصحٌحة فً سجل الحجز
أو سحب خاصٌة اصدار/اٌقاف نظام الحجز والتذاكر و
Saudia reserves its right to cancel any PNR التذاكر من وكٌل السفر فً حال عدم االلتزام بإدخال
not containing the passenger’s contact معلومات اإلتصال بالراكب فً سجل الحجز أو فً حال
information and/or raise an ADM against the
.عدم سداد المذكرات المالٌة ذات العالقة
concerned travel service provider. Saudia
may also block access to its inventory and/or وٌمكن لوكالء السفر الكرام الرجوع إلى نشرتنا رقم
revoke its ticketing authority for any travel  للحصول على2012  ٌناٌر24  بتارٌخ201201241
service provider not adhering to this الصٌغة الصحٌحة إلدخال معلومات الراكب لكل نظام
mandatory requirement or not settling any
:توزٌع شامل من خالل الرابط أدناه
related ADM.
http://www.saudiairlines.com/travelagencies
The correct format for entering the
passenger’s contact information can be
found in our bulletin No. 201201241 dated
24 January 2012 under the following link:
http://www.saudiairlines.com/travelagencies
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