إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies
Stop waiving all restrictions for all domestic
flights tickets departing from King Abdul Aziz
International Airport in Jeddah (Terminal 1)

 التاريخ/ Date
02 MAY 2019

إعادة تطبيق كافة القيود لجميع التذاكر للرحالت الداخلية المغادرة من مطار
(1) الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة الصالة رقم

 الرقم المرجعي/ Reference
201905021

This is further to the bulletin No. 201810041

 تاريخ التطبيق/ Effective date
03 MAY 2019

 اكتوبر10  الصادرة بتاريخ112021102 إلحاقا بالنشرة رقم

dated on the 4 of October ‘2018 regarding waiving

 والخاصة بإلغاء كافة القيود لجميع التذاكر للرحالت الداخلية،م1120

all tickets restrictions for all domestic flights tickets

المغادرة من مطـ ار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة الصالة رقم

rd

)2(

departing from King Abdul Aziz International
Airport in Jeddah (Terminal 1).

قررت السعودية تعديل اإلجراء المذكور في النشرة المشار اليها أعاله
SAUDIA decided to amend the previous procedure

 ساعة من84 بتحديد وقت محدد لالستفادة من االعفاء لتكون فقط لمدة

( bulletin) that waiving will be valid for only 48Hrs

1 تاريخ اقالع الرحلة من صالة رقم

starting from the departure time of flights
The guest can obtain waiver by visiting the sales
channels within only 48 hours from all channels
of sales ( ATO/CTO/Tele-Sales centers )

 ساعة فقط وذلك00 حيث بإمكان الضيف االستفادة من االعفاء خالل
مبيعات/ مكاتب المبيعات

Implementation date effecting: 03 MAY 2019

( جميع قنوات البيع

عن طريق

) مراكز االتصال/المطار
م9312  مايو30 يتم التطبيق فيما جاء أعاله من تاريخ

If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact
SAUDIA manager in your area
This bulletin is for private internal distribution only and
may not be published under any circumstances or
traded outside the network of travel agencies.
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 ويمنع منعا ُ باتا ً نشرها او،تعتبر هذه النشرة مُلزمة التطبيق
.تداولها خارج إطار وكاالت السفر والسياحة

