إجراءات نظم التوزيع الشامل

GDS Procedures
Update bulletin - Waiving all ticket restrictions for
international flights depart to KSA for guests holding
visit visas

Date/التاريخ
21 AUG 2017

تحديث لنشرة إلغاء كافة قيود التذاكر للرحالت الدولية المغادرة
إلى المملكة للضيوف حاملي تأشيرات الزيارة

Reference/الرقم المرجعي
201708211
th

Updating bulletin number 201708201 issued on 20 of August, 2017
regarding Waiving all ticket restrictions for international flights
departing to KSA for guests holding visit visas.
Based on the instructions of VP Sales, it has been decided to waive
all ticket restrictions and penalties for quests with a confirmed
reservation who are holding visit visas for international flights
departing to Saudi Arabia through the following airports:
1. King Abdul-Aziz International Airport in Jeddah (JED).
2. Prince Mohammed bin Abdul-Aziz International Airport in
Madinah (MED)
All restrictions, penalties are waived for (Rebooking / Rerouting /
Refund and No-show during Hajj season from 29 July till 01
September 2017.
All guests holding visit visas during restriction period are allowed to
enter Saudi Arabia through following international airports:
1- King Khalid International Airport, Riyadh (RUH).
2- King Fahad International Airport in Dammam(DMM)

Effective date/تاريخ التطبيق
IMMEDIATELY

م2017  أغسطس20  والصادرة بتاريخ201708201 تحديث للنشرة رقم
والخاصة إلغاء كافة قيود التذاكر للرحالت الدولية المغادرة إلى المملكة
.للضيوف حاملي تأشيرات الزيارة
 فقد تقرر إعفاء جميع التذاكر،بناءاً على توجيهات نائب الرئيس للمبيعات
الصادرة بحجز مؤكد للضيوف حاملي تأشيرات الزيارة للرحالت الدولية
-:المغادرة إلى المملكة العربية السعودية عبر مطاراتها التالية
. مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة-1
. مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة-2
/ اإلسترداد/ تغيير خط السير/من جميع القيود والغرامات عند ( إعادة الحجز
 سبتمبر1  يوليو الى29  أثناء موسم الحج وذلك من تاريخ،)التخلف عن السفر
.م2017
كما يسمح لجميع الضيوف حاملي تأشيرات "زيارة" بالدخول إلى المملكة العربية
-:السعودية عبر مطاراتها الدولية التالية
. مطار الملك خالد الدولي بالرياض-1
. مطار الملك فهد الدولي بالدمام-2

Update

التحديثات

Business visit visa holders:
 It is not allowed to accept them on flights to Jeddah - Medina Yanbu - Taif
 They can be accepted on flights to Riyadh, Dammam, Abha.
Conditions of acceptance of the holders of "business visit" visas:1- It is not allowed to issue domestic tickets to following cities
(Jeddah - Medina - Yanbu - Taif) in case the quest is coming from
outside the kingdom.
2- Gust must have confirmed return ticket and the return trip must be
from the same arrival airport.
3- The presence of the representative of the company at the arrival
airport is a must to meet the guest and finalize his proceedings of
entry, otherwise, the guest will be deported on the same flight.
Note:
To exempt the tickets from the fees, a note must be added in the FE
Endorsement and the registration form in the RM with the visa
information of the guest and a copy of the visa must be kept in the
daily sales report at office.

-:"حاملي تأشيرات "الزيارة التجارية
–  يمنع قبولهم بالرحالت المغادرة الى المملكة للمطارات التالية ( جدة
) المدينة المنورة – ينبع – الطائف
–  يسمح قبولهم بالرحالت المغادرة الى المملكة للمطارات التالية ( الرياض
) الدمام – ابها
-:"شروط قبول حاملي تأشيرات "الزيارة التجارية
–  عدم اصدار تذاكر داخلية الى كل من ( جدة – المدينة المنورة – ينبع-1
. في حال قدوم الضيف من خارج المملكة.) الطائف
 ضرورة وجود تذكرة مؤكدة الحجز ( ذهاب وعودة ) على أن تكون رحلة-2
.العودة من نفس محطة الوصول
 ضرورة تواجد مندوب الشركة القادم لها الضيف في محطة الوصول-3
.إلستقباله وانهاء اجراءاته وإال سوف يتم إعادته على نفس الرحلة
:مالحظة
إلعفاء التذاكر من الرسوم البد من إضافة مالحظة بخانة التظهيرات بالتذكرة
) بمعلومات التأشيرة الخاصة بالضيفRM( ) وبسجل الحجز بخانةFE(
.واالحتفاظ بنسخة من التأشيرة في التقرير اليومي للمكتب

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 TSP. 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 او تداولها خارج
 وفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض مقدم الخدمة.اطار مقدم الخدمة
.للمساءلة القانونية

