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This is an update to previous bulletin no. 102602012
dated on 08 Jan 2016, regarding (Collection of
issuance fees (AIRLINES FEES) for all international
tickets issued from KSA).

 الصادرة102602012 تعد هذه النشرة تحديثا ً للنشرة رقم
 والخاصة بتحصيل رسوم اإلصدار،م1026  يناير01 بتاريخ
) على كافة التذاكر الدولية الصادرة من داخلAIRLINE FEES(
.المملكة العربية السعودية

It has been decided to update the issuance fees by
collecting 100 SR instead of previous fees on all
international flights issued from KSA, effective from
August 15, 2016.

)200( عليه فأنه تقرر تحديث رسوم تحصيل إصدار تقدر بمبلغ
رياالً بدالً عن الرسوم السابقة وذلك على كافة التذاكر الدولية الصادرة
 أغسطس21 من داخل المملكة العربية السعودية وذلك إعتباراً من
 م1026

Notes:
1- Issuance fees are non-refundable.
2- When pricing international tickets, Issuance
fees will be calculated automatically within
TST under (AIRLINE FEES)

-: نقاط
 الرسوم غير مستردة-2
 سيتم إحتساب المصاريف تلقائيا ً عند التسعير وستظهر في-1
AIRLINE FEES التذكرة تحت خانة

Exemptions:
1- All infant tickets.

-: يستثنى من هذه الرسوم
 تذكرة الرضيع-2

Travel Service Providers inside the Kingdom of Saudi
Arabia may collect and keep the above int’l ticketing ويحق لوكالء السفر والسياحة داخل المملكة العربية السعودية
fees for themselves and never remit these fees to إستحصال الرسوم أعاله عند إصدار التذاكر الدولية واالحتفاظ بتلك
الرسوم وعدم توريدها لـ"السعودية" أو إدراجها في تقرير المبيعات
SAUDIA nor include these fees in their sales reports.

.الخاص بالوكالة

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.
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 وهي خاصة بالتوزيع لوكالء السفر،تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
.والسياحة

