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تحدٌث الدرجات المتعددة وشروط االسعار الخاصة بها للرحالت الدولٌة
الرقم المرجعً
201411301

تارٌخ التطبٌق
 1دٌسمبر 2014

التارٌخ
30 November 2014

تحدٌث للنشرة السابقة  403503506والصادرة بتارٌخ ٌ 50ناٌر 4035م والنشرة  403605405والصادرة بتارٌخ
 40مارس 4036م والخاصة بالدرجات المتعددة و شروط السعر الخاصة بها.
اعتبارا من  03دٌسمبر  4036م سٌتم تطبٌق الرسوم والشروط الجدٌدة الخاصة بالدرجات المتعددة من خالل شبكة السعودٌة
كالتالً:

تصنٌؾ درجات السفر:
درجة الضٌافة

درجة الضٌافة التشجٌعٌة
V / N /U

درجة األعمال

الدرجة األولى

درجة الضٌافة اإلقتصادٌة

درجة الضٌافة الممٌزة

T /Q / L /H / M / K / B / E

Y

درجة األعمال اإلقتصادٌة

درجة األعمال الممٌزة

C/D/I

J
الدرجة األولـى
F/P/A

نقاط :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ت طبٌق الرسوم والشروط الجدٌدة الخاصة بالدرجات المتعددة على شبكة السعودٌة للتذاكر الصادرة من/بعد تارٌخ  01دٌسمبر
2014م.
التذاكر الصادرة بحجز مؤكد قبل تارٌخ  01دٌسمبر 2014م سٌتم قبولها حسب الرسوم والشروط المتبعة سابقاً.
فً حالة مراجعة الراكب ولدٌه تذكرة مصدرة قبل  01دٌسمبر 2014م وٌملك حجز من/بعد  01دٌسمبر 2014م سٌتم
إ عادة اإلصدار على الحجز الجدٌد مع تحصٌل فرق السعر (ان وجد) بٌن الدرجتٌن و تحصٌل رسوم إعادة الحجز القدٌمة.
فً حال طلب الراكب تغٌر خط السٌر أو درجة السفر لتذكرة مصدرة قبل  01دٌسمبر  2014م فإنه ٌتم تحصٌل رسوم اعادة
االصدار القدٌمة وفرق السعر.
ٌفضل اإلعتماد على المبدل اآللً ( )ATC, Rapid Reprice, Automated Exchangesفً عملٌة إعادة
اإلصدار /إعادة الحجز وتحصٌل الرسوم.
فً حالة عدم عمل المبدل اآللى للتذاكر ٌسمح باستخدام اإل دخاالت الٌدوٌة (ترسل الحاالت التى التقبل المعالجة بالمبدل اآللى
إلى "السعودٌة" لٌتم تفعٌلها).
ٌجب على جمٌع موظفً الحجز والمبٌعات دائما التحقق من المالحظات وشروط السعر والرسوم Informative Pricing
والموجودة فً نظام التوزٌع الشامل المستخدم وذلك بإستخدام اإلدخال FQN :متبوعا ً برقم خط السعر قبل البدء بعملٌة إعادة
اإلصدار وذلك للتأكد من الرسوم والقٌود.
تقبل الدرجات الجدٌدة جمٌع انواع طرق الدفع ( نقدي – البطاقات اإلئتمانٌة التً تقبلها "السعودٌة" فً السوق المحلً).
إضافة درجة " "Uإلى درجات الضٌافة التشجٌعٌة.
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التذكرة المستخدمة جزئٌا:
فً حال استخدام جزء من التذكرة وكان هناك زٌادة فً السعر فإنه ال ٌتم تحصٌل أي فرق سعر وإنما ٌتم قبول التذكرة كما
هً.



لتركٌب االسعار بالشروط القدٌمة (المتبعة سابقا) لتذاكر صادرة قبل  01دٌسمبر 2014م والمستخدمة جزئٌا تستخدم
االدخاالت التالٌة:

للتذاكر الصادرة عبر وكالء السفر والسٌاحة

FXQ/R , Date of issue

&
التعرٌؾ
ادخال رئٌسى
تارٌخ اصدار التذكرة

االدخال
FXQ/R,
Date of issue

التذكرة الؽٌر مستخدمه:
فً حال التذاكر الؽٌر مستخدمه بالكامل وتمت زٌادة السعر فإنه ٌتم تحصٌل فرق السعر قبل السفر؛ ٌستثنى من ذلك التذاكر الصادرة
من /إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.



للتذاكر الــؽٌر مستخدمة والمصـدرة قبل  01دٌسمبر 2014م ٌتم إعادة االصدار علـى الحجز الـجدٌد مـع استحصـال الفرق (
ان وجد ) باستخدام االدخال ( ) FXQوتحصٌل رسوم اعادة االصدار القدٌمة ٌدوٌا فً حال عدم استحصالها بالمبدل االلً
.ATC
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* الجداول أدناه توضح الرسوم الجدٌدة ( الرسوم باللاير السعودي ( )SARأو ما ٌعادلها باستثناء الرحالت من
محطة كندا بالدوالر الكندي () )CAD
من  /إلى الشرق األوسط والخلٍج العربً
درجة الضٌافة
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم
اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة
الحجز)تؽٌر موعد
السفر(

درجة الضٌافة التشجٌعٌة
)(V/N/U

بالػ

 400لاير

 300لاير

 300لاير

بالػ

 300لاير

 200لاير

 200لاير

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر مسموح

ؼٌر محددة
درجة الضٌافة اإلقتصادٌة
)(T/Q/L/H/M/K/B/E

 %25من قٌمة الكوبون

درجة الضٌافة الممٌزة

بالػ

)(Y

 150لاير

مجانا

 150لاير

درجة األعمال
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم
اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر (

درجة األعمال
اإلقتصادٌة
()I/D/C

بالػ

 300لاير

 200لاير

 200لاير

بالػ

 250لاير

 150لاير

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

ؼٌر محددة
درجة األعمال الممٌزة
()J

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

 %25من قٌمة
الكوبون

الدرجة األولى
درجة السفر

الدرجة األولى
)(F/P/A
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صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

بالػ

 300لاير

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر محددة

 %25من قٌمة
الكوبون
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من  /إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٍة وأوروبا
درجة الضٌافة
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعدالسفر(

درجة الضٌافة التشجٌعٌة
)(V/N/U

بالػ

 1000لاير

 600لاير

 600لاير

بالػ

 550لاير

 350لاير

 350لاير

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر مسموح

ؼٌر محددة
درجة الضٌافة اإلقتصادٌة
)(T/Q/L/H/M/K/B/E

 %25من قٌمة الكوبون

درجة الضٌافة الممٌزة

بالػ

)(Y

 300لاير

مجانا

 250لاير

درجة األعمال
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعدالسفر(

درجة األعمال
اإلقتصادٌة
() I /C/D

بالػ

 400لاير

 300لاير

 300لاير

بالػ

 350لاير

 250لاير

مجانا

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

بالػ

 400لاير

ؼٌر محددة

درجة األعمال
الممٌزة (( J

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

 %25من قٌمة الكوبون

الدرجة األولى
درجة السفر

الدرجة األولى
)(F/P/ A
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رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر محددة

 %25من قٌمة الكوبون
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من  /إلى آسٍا
درجة الضٌافة
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم
اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعدالسفر(

درجة الضٌافة التشجٌعٌة
)(V/N/U

بالػ

 400لاير

 250لاير

 250لاير

بالػ

 250لاير

 150لاير

 150لاير

 200لاير

 100لاير

مجانا

درجة الضٌافة اإلقتصادٌة
)(T/Q/L/H/M/K/B/E

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر مسموح

ؼٌر محددة
 %25من قٌمة الكوبون

درجة الضٌافة الممٌزة

بالػ

)(Y

درجة األعمال
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعدالسفر(

درجة األعمال
اإلقتصادٌة
()I/D/C

بالػ

 250لاير

 150لاير

 150لاير

بالػ

 200لاير

 100لاير

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

ؼٌر محددة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

 %25من قٌمة الكوبون

درجة األعمال الممٌزة
() J

الدرجة األولى
درجة السفر

الدرجة األولى
)(F/P/ A
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صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

بالػ

 300لاير

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر محددة

 %25من قٌمة الكوبون
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من  /إلى إفرٌقٍا
درجة الضٌافة
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم
اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز )تؽٌر
موعد السفر(

درجة الضٌافة التشجٌعٌة
)(V/N/U

بالػ

 350لاير

 250لاير

 250لاير

بالػ

 250لاير

 175لاير

 175لاير

درجة الضٌافة اإلقتصادٌة

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر مسموح

ؼٌر محددة

)(T/Q/L/H/M/K/B/E

 %25من قٌمة الكوبون

درجة الضٌافة الممٌزة

بالػ

)(Y

 200لاير

مجانا

 150لاير

درجة األعمال
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

درجة األعمال
اإلقتصادٌة
()I/D/C

بالػ

 300لاير

 200لاير

 200لاير

بالػ

 200لاير

 150لاير

مجانا

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

بالػ

 300لاير

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

ؼٌر محددة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

 %25من قٌمة الكوبون

درجة األعمال
الممٌزة () J

الدرجة األولى
درجة السفر

الدرجة األولى
)(F/P/ A
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رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر محددة

 %25من قٌمة الكوبون
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إلى كندا
درجة الضٌافة
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعدالسفر(

درجة الضٌافة التشجٌعٌة
)(V/N/U

بالػ

 1000لاير

 600لاير

 600لاير

بالػ

 550لاير

 350لاير

 350لاير

درجة الضٌافة اإلقتصادٌة

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر مسموح

ؼٌر محددة

)(T/Q/L/H/M/K/B/E

 %25من قٌمة الكوبون

درجة الضٌافة الممٌزة

بالػ

)(Y

 300لاير

مجانا

 250لاير

درجة األعمال
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعدالسفر(

درجة األعمال
اإلقتصادٌة
() I /C/D

بالػ

 400لاير

 300لاير

 300لاير

بالػ

 350لاير

 250لاير

مجانا

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

بالػ

 400لاير

ؼٌر محددة

درجة األعمال
الممٌزة (( J

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

 %25من قٌمة الكوبون

الدرجة األولى
درجة السفر

الدرجة األولى
)(F/P/ A
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رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة
ؼٌر محددة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

 %25من قٌمة الكوبون
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من كندا (بالدوالر الكندي)
درجة الضٌافة
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

درجة الضٌافة التشجٌعٌة
)(V/N/U

بالػ

 307دوالر كندي

 184دوالر كندي

 184دوالر كندي

بالػ

 169دوالر كندي

 107دوالر كندي

 107دوالر كندي

درجة الضٌافة اإلقتصادٌة

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر مسموح

ؼٌر محددة

)(T/Q/L/H/M/K/B/E

 %25من قٌمة الكوبون

درجة الضٌافة الممٌزة

بالػ

)(Y

 92دوالر كندي

مجانا

 77دوالر كندي

درجة األعمال
درجة السفر

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

درجة األعمال
اإلقتصادٌة
()I/D/C

بالػ

 123دوالر كندي

 92دوالر كندي

 92دوالر كندي

بالػ

 107دوالر كندي

 77دوالر كندي

مجانا

صفة الراكب

رسوم اإلسترداد

بالػ

 123دوالر كندي

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

ؼٌر محددة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

 %25من قٌمة الكوبون

درجة األعمال
الممٌزة () J

الدرجة األولى
درجة السفر

الدرجة األولى
)(F/P/ A
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رسوم تؽٌر خط
السٌر
(إعادة اإلصدار)

رسوم إعادة الحجز
)تؽٌر موعد السفر(

مجانا

فترة التؽٌٌر
المسموحة
من موعد إقالع
الرحلة

التؽٌب عن السفر وحالة
الكوبون )(S

ؼٌر محددة

 %25من قٌمة الكوبون
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الشروط والقواعد العامة:
 -1تطبق درجات الحجز وأسعارها على شبكة السعودٌة فقط.
ٌ -2تم تطبٌق الرسوم المدرجة فً الجداول أعاله على تخفٌض الطفل و الرضٌع بما ٌعادل:
 %75 من قٌمة رسوم البالػ للطفل.
 %11 من قٌمة رسوم البالػ للرضٌع.
 -3إلصدار التذاكر من اإللزامً الحصول على حجز مإكد على جمٌع خطوط السٌر للدرجات المتعددة ,وال ٌسمح بعمل
حجوزات لتذاكر مفتوحة ما عدا أوامر اإلركاب الحكومً.
 -4درجات الضٌافة التشجٌعٌة الـ (  ) V / N/ Uودرجة األعمال االقتصادٌة ( )Iصالحة لرحالت الذهاب والعودة فقط وؼٌر
متاحة للرحالت ذات اإلتجاه الواحد.
 -5درجات الضٌافة التشجٌعٌة الـ (  ) V / N/ Uصالحة العادة الحجز وأعادة االصدار على نفس الدرجة أو اعلى
واالسترداد قبل موعد اقالع الرحلة.
 -6فً حال مراجعة العمٌل إللؽاء الحجز فإنه ٌجب عمل حجز بدٌل له أو ٌتم إسترداد التذكرة مع تحصٌل الرسوم إن وجد وال
تترك التذكرة مفتوحة.
 -7فً حالة إلؽاء الحجز عن طرٌق نظام الرد اآللً ( )IVRأو موقع السعودٌة على االنترنت ) (IBEو طلب العمٌل عمل
حجز جدٌد ال ٌتم تحصٌل رسوم  ،%25وٌكتفى بالرسوم فً الجدول أعاله بشرط أن تكون حالة الكوبون ( .) O
 -8إذا رؼب العمٌل ترفٌع درجة السفر من درجة الضٌافة إلى درجة اإلعمال/األولى أو من درجة األعمال إلى الدرجة األولى
فإنه ٌتم تحصٌل الفرق بٌن الدرجتٌن فقط وال ٌتم تحصٌل أي رسوم أخرى .
 -9فً حالة عدم السفر على جمٌع الدرجات عدا التشجٌعٌة وحالة الكوبون (ٌ )Sتم احتساب  %25من قٌمة الكوبون ؛ اما
بالنسبة لدرجات الضٌافة التشجٌعٌة الـ (  ) V / N/ Uفإنه سٌتم إؼالق الكوبون وتحوٌل حالته إلى (  ) Zوٌتم التعامل
مع التذكرة على أساس أن الكوبون المؽلق مستخدم وفً حالة اإلسترداد ٌتم إعادة الضرائب فقط للكوبون المؽلق.
 -11فً حال التخلؾ عن السفر ( )No Showوحالة الكوبون ( )Sوٌرؼب العمٌل (اإلسترداد  /إعادة اإلصدار/إعادة الحجز)
فإنه ٌجب إستحصال إحدى الرسوم (أٌهما أعلى) بشرط أن تتم العملٌة بنفس تقرٌر المبٌعات الخاص بالوكالة.
ٌ -11تم تحصٌل رسوم التخلؾ عن السفر ( )No Showعلى الكوبون المعلق ( )Sفقط.
ٌ -12تم تحصٌل رسوم التخلؾ عن السفر  % 25على كامل التذكرة وحالة الكوبون (  Sأو  ) Oبعد موعد اقالع رحلة العودة
على التذكرة.
 -13فً حال التخلؾ عن السفر ( )No Showوحالة الكوبون ( )Zفإن الكوبون ٌعتبر مستخدم وٌحق للعمٌل االستفادة من
الكوبونات االخرى للتذكرة وبحسب التسلسل (تطبق الشروط اسفل النشرة).
ٌ -14سمح بالترفٌع أو التنزٌل من درجة الضٌافة التشجٌعٌة إلى درجة الضٌافة اإلقتصادٌة أو الدرجة األعلى أو األدنى
حسب اإلمكانٌة المتاحة.
ٌ -15تم استحصال الرسوم األعلى عند (اعادة اإلصدار – االسترداد) لتذكرة مصدرة بدرجات مختلفة (متعددة).
ٌ -16جب التؤكد من فترة صالحٌة السعر قبل اصدار التذاكر وابالغ العمالء بها.
 -17ما لم ٌرد نص بخالؾ ذلك فً التذكرة اإللكترونٌة أو فً شروط السعر أو التعرفة المعمول بها (والتً قد تحد من مدة
صالحٌة التذكرة ) فإنه تعتبر التذكرة صالحة لمدة سنة واحدة من تارٌخ اإلصدار أو تخضع إلى بداٌة أول رحلة سفر تتم
خالل سنة واحدة بدءا من تارٌخ اإلصدار وتكون الصالحٌة لمدة سنه واحدة إعتبارا من تارٌخ أول رحلة سفر بموجب
التذكرة.
 -18فً حالة تؽٌٌر خط السٌر اإلجباري فإنه ٌتم التعامل مع المسافرٌن الذٌن لم ٌتم قبولهم حسب اإلجراءات الحالٌة وتوفٌر
البدٌل لهم على رحالت الحقة حسب اإلمكانٌة بؽض النظر عن شروط السعر وسٌتم تعوٌضهم إذا لم ٌتم قبولهم على
الرحلة.
 -19فً حالة تخفٌض الدرجة اإلجباري ،فؤنه ٌتم تطبٌق األسعار الخاصة بالدرجات التالٌة لؽرض إسترداد فرق الدرجة
المبلػ:
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درجة الحجز األساسٌة

درجة الحجز

تم تخفٌض درجة الحجز إلى

الدرجات الخاصة
إلسترداد المبلػ

الدرجة األولى

F, P, A

درجة األعمال

D

الدرجة األولى

F , P, A

الضٌافة

B

درجة األعمال

J,C,D,I

الضٌافة

K

شروط استخدام التذاكر وحالة الكوبون بها (:)Z
نتٌجة لتحدٌث نظام المؽادرة اآللً لـ "السعودٌة"  ،سوؾ ٌقوم النظام برفض قبول اى تذكرة تكون فٌها حالة الكوبون االول ( ) Z
حٌث سوؾ ٌتعامل مع التذكرة كاستخدام ؼٌر متسلسل  ،نتٌجة لذلك ٌجب اتباع التؤلى:
 فً حال عدم السفر ( )No Showوحالة الكوبون ( )Zوتم الؽاء حجز العودة الٌا وٌرؼب العمٌل بالعودة على نفس
التذكرة بنفس الدرجة والتارٌخ فٌجب اتباع الخطوات التالٌة:
ٌ تم أعادة اصدار التذكرة ( )Re-issueعلى رحلة العودة بنفس الدرجة والتارٌخ بدون تحصٌل رسوم اعادة االصدار.
ٌ جب اعادة تركٌب السعر ٌدوٌا من بداٌة الرحلة كما هو موضح بالتذكرة االساسٌة.
 فً حال عدم السفر ( )No Showوحالة الكوبون ( )Zوتم الؽاء حجز العودة الٌا وٌرؼب العمٌل بالعودة على نفس
التذكرة بدرجة اعلى أو بتارٌخ جدٌد فٌجب اتباع الخطوات التالٌة:
ٌ تم أعادة اصدار التذكرة ( )Re-issueعلى الدرجة االعلى حسب االمكانٌة مع تحصٌل فرق الدرجة ورسوم اعادة
االصدار.
ٌ تم أعادة اصدار التذكرة ( )Re-issueعلى التارٌخ الجدٌد و بالدرجة االعلى حسب االمكانٌة مع تحصٌل فرق الدرجة
ورسوم اعادة االصدار.



قبول ركاب اإلنتظار بالمطار -: GO-SHOW
تصنٌؾ الدرجة

درجة الحجز

درجة الترفٌع

االجراءات

الدرجة األولى

A

P

ٌتم تحصٌل فرق الدرجة فقط

F,P

F,P

ٌتم قبولهم بنفس الدرجات بدون رسوم

D,I

C

ٌتم تحصٌل فرق الدرجة ورسوم إعادة اإلصدار.

C

C

ٌتم قبوله بنفس الدرجة وٌتم تحصٌل رسوم اعادة الحجز

J

J

ٌتم قبوله بنفس الدرجة بدون رسوم

H,L,Q,T,X,N,V,U

M

ٌتم تحصٌل فرق الدرجة ورسوم إعادة اإلصدار.

E,B,M,K

E,B,M,K

ٌتم قبولهم بنفس الدرجات وٌتم تحصٌل رسوم اعادة الحجز

Y

Y

ٌتم قبوله بنفس الدرجة بدون رسوم

درجة االعمال

درجة الضٌافة

مثال:
إستعراض شروط السعر من جدة إلى بارٌس بتارٌخ ٌ 21ناٌر 2115م
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FQDJEDPAR/D20JAN15
FD20JANJEDPAR
FDJEDPAR20JAN
4FJEDPAR20JAN
$DJEDPAR20JAN
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أمادٌوس
جالٌلٌو
 أباكس/ ساٌبر
 أكسس/ وورلدسبان
أبولو

>FQDJEDPAR/D20JAN15
20JAN15**20JAN15/SV JEDPAR/NSP;EH/TPM 2758/MPM 3336
LN FARE BASIS
OW
SAR RT
B PEN DATES/DAYS
AP MIN MAX R
02 NRTSVR
2470 N NRF S01JAN 31DEC+ - 3+ - M
03 TRTSVR
2800 T + S01JAN 31DEC+ - - M
04 QRTSVR
3136 Q + S01JAN 31DEC+ - - M
>FQN3
** RULES DISPLAY **
TAX MAY APPLY
20JAN15**20JAN15/SV JEDPAR/NSP;EH/TPM 2758/MPM 3336
LN FARE BASIS
OW
SAR RT
B PEN DATES/DAYS
AP MIN MAX R
03 TRTSVR
2800 T + S01JAN 31DEC+ - - M
FCL: TRTSVR
TRF: 22 RULE: 11SV BK: T
PTC: ADT-ADULT
FTC: ER -ECONOMY RESTRICTED
RU.RULE APPLICATION
BETWEEN SAUDI ARABIA AND EUROPE FOR ECONOMY RESTRICTED FARES
RESTRICTED NORMAL FIRST/BUSINESS/ECONOMY CLASS FARES
APPLICATION
AREA

:مكافآت الفرسان
 وٌتم التعامل معها بحسب الشروط واألحكام الخاصة باستبدال أمٌال الفرسان بتذاكر، تذاكر مكافآت الفرسان مستثناه من الرسوم اعاله
.المكافآت

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies
:ً نرجو التواصل على البرٌد اإللكترونً التال،إذا كان لدٌكم أي استفسار أو تعلٌق على هذه النشرة
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:
gdssupport@saudiairlines.com
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