إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies
General waiving for all international flights departing From\To
kingdom of Saudi Arabia

اىل امليملكة العربعة السعودية/إعفاء عام جليمع الرحالت الدولعة املغادرة من

Effective date / تاريخ التطبعق
 الرقم املرجعي/ Reference
IMMEDIATELY
202003041
Affected bulletin / النشرات المتأثرة
202003031 \ 202002251 \ 20200221\202002271 \ 202003011

Date│التاريخ
04 MAR 2020

- :مقدمة

Introduction:SAUDIA decided to waive all tickets , and EMDs
restrictions for flights departing From\To (Kingdom of
Saudi Arabia) and apply the below procedure.

قر ررررت السر ررعودية إعفر رراء مجع ر ر الت رر ا ر والقسر ررا م مر ررن القعر ررود والغرامر ررات و ل ر ر
اىل (امليملك ر ررة العربع ر ررة الس ر ررعودية مر ر ر تطبع ر ررق ا ج ر ررراءات/لل ر رررحالت املغ ر ررادرة م ر ررن
.املوضحة أدناه

Procedures
Effective date

Immediately

Waiving period

All international flight tickets issued (On/Before)
31 Mar 2020 for individual passengers with
confirmed bookings commencing for travel
(On/Before) 15 April 2020 only.

اإلجراءات
ً حا
 مارس13 قبل/مجع الت ا ر الدولعة الصادرة لألفراد (من
 حبوجواات مك دة على الرحالت الدولعة بداية السفر،م0202

فرتة التطبعق

.م فقط0202  ابريل31 قبل/(من
جدول توضعحي

Explanatory table
Category
Sales
Travel

بداية التطبعق

Individuals, international flights only
On/before 31st MAR20
On/before 15thAPR20

Applicable to

After sales services

All international Flights From\To or Connecting
via KSA
 Changing the starting point or final
destination to the nearest destination in the
same area without fees or fare difference for
one time only.
 Reroute to any other station (as requested by
the guest) without fees and for one time only
with the fare difference, if any.
 Refund ticket without fees (except for nonrefundable taxes and airline fees).
(Revalidation/ Reissue /No-show/Go-show)
without fees or fare difference for one time
only.

االفراد المسافرون على الرحالت الدولية فقط
م0202  مارس13 من\قبل
م0202  ابريل31 من\قبل

فئة المسافرين
فترة الشراء
فترة السفر

 إىل أو املواصلة عرب امليملكة/ مجع الرحالت الدولعة من
العربعة السعودية

جمال التطبعق

 تغعري نقطة البداية أو الوجهة النها عة اىل أقرب حمطة بدون رسوم
.أو فرق سعر ملرة واحدة فقط
 تغعري طط السري اىل أي حمطة أطرى (حبسب طلب الضعف بدون
.رسوم وملرة واحدة فقط م استحصال فرق السعر إن وجد
رة بدون رسوم (باستثناء الضرا ب الغري مُسرتدة

 اسرتداد الت
. ورسوم اإلصدار

طدمات ما بعد

Go - -  التخلف عن السفر- إعادة اإلصدار-  ( إعادة احلوجز
. بدون رسوم ملرة واحدة فقطShow

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 ُملزمة التطبيق
.تداولها خارج إطار وكاالت السفر والسياحة

البع
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Sales Procedures for Travel Agencies
 Refund/revalidation all ancillary service EMD
without fees example: (extra baggage, seat
selection…etc.) for one time only.

 اخلدمات اإلضافعةEMD  إعادة احلوجز مجع قسا م/  ( اسرتداد

Note: - It’s allowed to change the date of

 يسيمح بتغعري مواععد السفر طالل الفرتة احملددة- :مالحظة

travel during the above specified period
without any restrictions to the new travel
date.

اخل... طدمة اطتعار مقعد،أوا ستباقعة بدون رسوم مثل ( أمتعة اا دة
.بدون رسوم ملرة واحدة فقط

.اعاله دون قعود لليمواععد اجلديدة للسفر

:اجمليموعات

Groups:
 Not accepting any new Umrah request up to
April 15, 2020.
 Refund without fees (TKTS or EMDs) for
all groups up to April 15, 2020.

 عدم قبول أي طلب حلوجواات جميموعات العيمرة و ل
.م0202  ابريل31 إىل نهاية تاريخ
 اسرتداد بدون رسوم للت ا ر أو القسا م جليمع حوجواات
.م0202  أبريل31 إىل نهاية تاريخ

 The reissue will be by using FXI
INVOLUNTARY to the same class of service
named on the original ticket

NOTE

اجمليموعات و ل

 سر ر ر رروا ير ر ر ررتم إعر ر ر ررادة اإلصر ر ر رردار باسر ر ر ررتخدام اإلدطر ر ر ررال للر ر ر ررتغري
درج ر ررة اخلدم ر ررة

 حبعر رر ي ر ررتم إع ر ررادة اإلص ر رردار ل ر ررنفFXI ا جب ر رراري
.رة ا ساسعة

األساسعة بالت
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مالحظات

