إجراءات نظم التوزيع الشامل

GDS Procedures

Additional service for Alfursan members
خدمة إضافية للطلبة أعضاء الفرسان (المستوى األزرق) القادمين من
(blue level) Students coming from
الواليات المتحدة وكندا
United States or Canada
Date/التاريخ
Reference/الرقم المرجعي
Effective date/تاريخ التطبيق
02 august 2017
201708021
IMMEDIATELY

SAUDIA offers a third additional free piece of baggage
to Saudi students residing in the United States or
Canada who hold the Alfursan Membership Card
(Blue Level) on their Checked luggage.

Additional Service:
In addition to the two free luggage allowed, student
who is awarded the membership of Alfursan (Blue
Level) is entitled to one additional free piece of the
same specifications.





المقيمين في الواليات المتحدة وكندا حاملي بطاقة عضوية الفرسان
.(المستوى األزرق) على العفش المعاين
:الخدمة اإلضافية
باإلضافة إلى قطعتي العفش المعاين المجانية المسموح بها فإنه يحق للطالب
الحاصل على عضوية الفرسان (المستوى األزرق) بمنحه قطعة إضافية
.مجانية واحدة بنفس المواصفات المسموح بها
:مالحظات هامة

Important notes:


تقدم "السعودية" قطعة إضافية ثالثة مجانية للطالب السعوديين

)Sky Team( الذهبية وعمالء/ بالنسبة لحاملي بطاقات الفرسان الفضية

For Silver / Gold Level and Sky Team (Elite / Elite
Plus) Cardholders, all regulations and Laws listed
in Bulletin # 201605241 are implemented.
This Service is offered to Saudi students residing
in the United States or Canada only.
Upon checked in the guest is required to present
the identity of the student, As well as Alfursan
Membership Card (Blue Level).
For more information on the checked luggage,
please refer to bulletin # 201605241.

) تطبق لهم جميع األنظمةElite/Elite Plus( حاملي بطاقة عضوية
201605241 والقوانين والمذكورة في النشرة رقم
. تقدم هذه الخدمه للطلبة السعوديين المقيمين بالواليات المتحدة وكندا فقط
 عند إنهاء إجراءات السفر يلزم الضيف إبراز هوية الطالب الدراسية
.)باإلضافة إلى بطاقة عضوية الفرسان (المستوى األزرق
 للمزيد من المعلومات حول قطع األمتعة المعاينة يرجى اإلطالع على
. 201605241 النشرة رقم

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

gdssupport@saudiairlines.com
This bulletin is binding application and it is for
distribution to Travel Service Providers (TSPs) only and
may not be published under any circumstances or traded
outside the TSPs. In the case of non-compliance with this
TSP will be subjected to legal accountability.
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 وهي خاصة بالتوزيع إلى مقدمي،تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
خدمات السفر والسياحة فقط ويمنع منعا ُ باتا ً نشرها أو تداولها خارج
 وفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض مقدم الخدمة.اطار مقدم الخدمة
.للمساءلة القانونية
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