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Updating waiving of international flights departing
from\to China
 التاريخ/ Date
02 FEB 2020

الى/تحديث نشرة إعفاء الرحالت الدولية المغادرة من
جمهورية الصين الشعبية

 الرقم المرجعي/ Reference
20200221

 تاريخ التطبيق/ Effective date
IMMEDIATELY

An updating to bulletin number 202001291 29  الصادرة بتاريخ202002202 حتديث للنشرة رقم
issue on 29 JAN 2020 regarding to waiving of  و اخلاصة بـ إعفاء الرحالت الدولية املغادرة، م2222 يناير
international flights departing from\to China.

.اىل مجهورية الصني الشعبية/من

Due to the current situation in the People's  فقد، نظرا لالوضاع احلالية يف مجهورية الصني الشعبية
Republic of China, SAUDIA decided decided to قررت السعودية اعفاء كافة التذاكر والقسائم الصادرة
waive all Tickets and EMDs restrictions\fees
when (Rebooking / Re-issue / Refunding / No

اىل الصني مـن مجيع القيود والغرامات/حبجز مؤكد من

show / Go-Show) issued with confirmed /  االسرتداد/  تغيري خط السري/ عنـد ( إعادة احلجز
reservation From\To China, effective 24th Jan  وذلك اعتباراً من، )Go-Show / التخلف عن السفر
2020 until future notice.

.م وحتى اشعار أخر2222  يناير22 تاريخ

-:مالحظة

Note :
1- this waving includes all flights and during

 يشمل هذا االعفاء مجيع الرحالت وخالل الفرتة-1

the mentioned period time, regardless of املنوه عنها بغض النظر عن وضع الرحلة بنظام
the flight status at the reservation and

.احلجز والتذاكر أماديوس

ticketing system ARD.

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may not be published under any circumstances or traded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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.تداولها خارج إطار وكاالت السفر والسياحة
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2- In case there is no available on SV
operated flight, ticket shall re-issued
INVL ON other airlines (where an
interline agreement exists) with all
itinerary included in the ticket to the
final destination on the same class of
service , without collecting any fees or
fare difference from passengers This
can be done through FXI entry.

 يف حال عدم توفر إمكانية على رحالت مشغلة-2
بواسطة "السعودية" فإنه يسمح بإعادة إصدار
باستخدام

اإلجباري

بالتغري

التذكرة

 و ذلك على أي طريان آخر لديهFXIاالدخال
اتفاقية مع "السعودية" إلصدار التذاكر حبيث
يتم إيصال املسافر اىل وجهته النهائية على ان يتم
ذلك لنفس درجة اخلدمة احملددة بالتذكرة مع
. حتمل "السعودية" لفرق السعر والرسوم
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