استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل

GDS Sales Strategies
Declaring the amount of money, valuables and
jewelry
Date/التاريخ
12 October 2015

اإلفصاح عن المبالغ المالية أو األدوات القابلة للتداول

Reference/الرقم المرجعي
201510121

As per GACA letter no. 26163/2/256 according
H.R.H The Crown Prince, First Prime Minister and
Minister of Interior letter No.189357 dated
25/10/1436H which includes the necessity of
declaring the amount of money, valuable and
jewelry.
The regulations in the Kingdom of Saudi Arabia
require all travellers to the Kingdom who are
carrying Sixty Thousand Saudi Riyals (60,000 SR)
or more in any monetary instrument, valuable
metals, jewellery or precious stones to complete
a declaration form at the Customs office in the
airport and in case of violation, legal action will
be taken.

Effective date/تاريخ التطبيق
Immediately

بنا ًء على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم
 هـ المعطوف1436/11/26  بتاريخ26163/1/2/256
على خطاب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
 هـ1436/10/25  بتاريخ189357 وزير الداخلية رقم
والمتضمن ضرورة اإلفصاح عن المبالغ المالية أو األدوات
.القابلة للتداول
وبحسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
فإنه يجب على آي ضيف قادم إلى المملكة أو مغادراً منها
) ستون ألف لاير سعودي أو أكثر60.000( ويحمل مبلغ
أو مايعادله من العمالت األخرى أو األدوات القابلة للتداول
أو المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة أن يقوم بتعبئة
نموذج اإلقرار الخاص باإلفصاح عن المبالغ المالية لدى
موظفي مصلحة الجمارك العامة في مطارات المملكة وكل
.من يخالف ذلك سيتم تطبيق الجزاءات القانونية بحقه

Therefore, all Travel Service Providers inside and لذا نهيب بجميع وكالء السفر والسياحة داخل وخارج
outside the Kingdom of Saudi Arabia should المملكة إبالغ الضيوف بضرورة اإلفصاح عن المبالغ
ً
المالية المذكورة أعاله حتى ال يكونو
inform the guests of the importance of declaring عرضة للجزاءات
.القانونية
the amount of money mentioned above to avoid
legal accountability.

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies
: نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي،إذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق على هذه النشرة
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:
gdssupport@saudiairlines.com
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