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 تحديث للنشرة السابقة الخاصة بشروط التذاكر للرحالت الداخلية

 

 التاريخ
 م2014ديسمبر  29

 الرقم المرجعي
201412293 

 تاريخ التطبيق
 م2015يناير  01

 

 
 

 الخاصة بشروط التذاكر للرحالت الداخليةم  2013 فبراير 01والصادرة بتاريخ  201301303السابقة تحديث للنشرة 

 

 .  الداخلية الرحالتتذاكر  علىوالشروط الجديدة لرسوم تطبيق اسيتم   م 2015 يناير 01من  اعتبارا  

 

 "(SARي )الرسوم  باللاير السعود" الجديدة والشروط  الرسوموضح يأدناه  الجدول* 

 
  :تستثنى التذاكر التالية  من جميع الرسوم 

 (Involuntaryحاالت التغير اإلجباري )تذاكر  .1

 
 الشروط والقواعد العامة: 

 
من/بعد على شبكة السعودية للتذاكر الصادرة   الداخلية بالرحالت الخاصة لتذاكراعلى طبيق الرسوم والشروط الجديدة تيتم  .2

 .  م 2015يناير  01تاريخ 

أشهر وذلك  6بدال  من  السفرمن تاريخ بداية  لتصبح صالحة لمدة سنه واحدة للرحالت الداخليةتمديد صالحية التذاكر  .3

 .  م 2015يناير  01تاريخ من/بعد للتذاكر الصادرة 

 سيتم قبولها حسب الشروط المتبعة سابقا .م 2015 يناير 01التذاكر الصادرة بحجز مؤكد قبل تاريخ  .4

فإنه  م 2015 يناير 01 تاريخويملك حجز من/بعد م 2015يناير  01تذكرة مصدرة قبل  ولديه في حالة مراجعة الراكب   .5
مع ضرورة  يفي حال عدم عمل المبدل اآلل يدويا  أو  للتذاكربإستخدام المبدل اآللي  القديمةرسوم التطبيق الشروط و يتم 

 .  (N.V.A)إضافة تاريخ صالحية التذكرة 

 . وتحصيل الرسوم إعادة الحجز /صدارعادة اإلإ في عملية للتذاكرلي عتماد على المبدل اآلاإل فضلي .6
         حسب اإلمكانيةعلى الدرجة  التذكرةاعادة اصدار ( ويتم GO SHOWر )ركاب االنتظار بالمطايتم تطبيق الرسوم أعاله ل .7

 وذلك باستخدام المبدل اآللي /إعادة الحجز(عادة االصدار)إو تحصيل رسوم إن وجد مع تحصيل فرق السعر بين الدرجتين 
 .للتذاكر

 FARES RULESوشروط السعر والرسوم من المالحظات  دائما التحقق وكالء السفر والسياحةجميع  يجب على .8

للتأكد من وذلك صدار إلعادة اإ قبل البدء بعملية التالي اإلدخالستخدام إللحجز والتذاكر بالتوزيع الشامل  والموجودة  بنظام 
 :الرسوم والقيود

 
 
 

رسوم التخلف عن السفر 
(NO SHOW) 

 اإلسترداد
إعادة اإلصدار/تغير خط 

 السير
إعادة الحجز/تغير موعد السفر 

 بنفس درجة السفر
رجة السفرد صفة الراكب  

 من قيمة الكوبون   50%
 بالغ 50 90 90

درجة الضيافة 
(Q,U) 

 طفل 25 45 45

 رضيع 5 9 9 بدون رسوم

 من قيمة الكوبون   50%
 بالغ 70 140 140

درجة األعمال 
(I,D,C,J) 

 طفل 70 140 140

 رضيع 14 28 28 بدون رسوم

 من قيمة الكوبون   50%
 بالغ 70 140 140

األولى  الدرجة
(A/P/F) 

 طفل 70 140 140

 رضيع 14 28 28 بدون رسوم

http://mysalesinfo.sv.net/download/attachments/11403305/updates%20domestic%20fare%20rules%20arabic.pdf?version=1&modificationDate=1359551054000&api=v2
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 تاإلدخاال نظام التوزيع الشامل

 FQDxxxyyy      /   FQN line_number أماديوس

 FDxxxyyy         /   FN*line_number جاليليو

 FQxxxyyy         /   RD line_number سايبر / أباكس

 4Fxxxyyy          /   4FR line_number وورلدسبان / أكسس

  
بالمبدل اآللى العمل ستخدام االدخاالت اليدوية )ترسل الحاالت التى التقبل إيسمح بفإنه  للتذاكر اآلليفي حالة عدم عمل المبدل  .9

 .ليتم تفعيلها( "السعودية"لى إ للتذاكر
 .(التي تقبلها "السعودية" في السوق المحلي ئتمانيةاإلبطاقات النواع طرق الدفع ) نقدي ــ أ .10
 حجوزاتتذاكر لوال يسمح بعمل  ،من اإللزامي الحصول على حجز مؤكد على جميع خطوط السير إلصدار التذاكر .11

 مفتوحة.

 بديل له أو يتم إسترداد التذكرةحجز  يجب عملإنه الحجز فإللغاء وكالء السفر والسياحة في حال مراجعة العميل لمكاتب  .11

 .وال تترك التذكرة مفتوحةإن وجد تحصيل الرسوم مع 

وطلب العميل عمل  (IBE( أو موقع السعودية على االنترنت  )IVRفي حالة إلغاء الحجز عن طريق نظام الرد اآللي ) .11

 (. O%، ويكتفى بالرسوم في الجدول أعاله بشرط أن تكون حالة الكوبون ) 15حجز جديد ال يتم تحصيل رسوم 

إذا رغب العميل ترفيع درجة السفر من درجة الضيافة إلى درجة اإلعمال/األولى أو من درجة األعمال إلى الدرجة األولى  .11

 قط وال يتم تحصيل أي رسوم أخرى . فإنه يتم تحصيل الفرق بين الدرجتين ف

( ويرغب العميل )اإلسترداد / إعادة اإلصدار/إعادة الحجز( فإنه يجب S( وحالة الكوبون )No Showفي حال عدم السفر ) .15

 .وكالةإستحصال إحدى الرسوم )أيهما أعلى( بشرط  أن تتم العملية بنفس تقرير المبيعات الخاص بال

 ( يتم تحصيلها على الكوبون المقفل فقط وليس على كامل التذكرة.Sحالة الكوبون )( وNo Showرسوم عدم السفر ) .11

( فإن الكوبون يعتبر مستخدم ويحق للعميل االستفادة من الكوبونات Z( وحالة الكوبون )No Showفي حال عدم السفر ) .11

الخاصة بمصادرة كوبونات الركاب اللذين   201409161االخرى وبحسب التسلسل وذلك كما هو مذكور في النشرة رقم  

 .FTJتخلفوا عن السفر 

تعتبر التذكرة غير صالحة )للتجديد/اإلسترداد/اإلستخدام( وذلك بعد إنتهاء فترة الصالحية والمحددة بسنة واحدة من تاريخ  .11

 بداية السفر/أول رحلة بسجل التذكرة.

في  N.V.A) /غير صالحة بعد(التذكرة األساسية في خانة  عند إعادة إصدار التذكرة البد من إضافة تاريخ صالحية .11

 التذكرة الجديدة .

لغرض إعادة إصدار تذكرة دوليه فإنه يتم إسترداد التذاكر وإصدار  نقدية في حال طلب العميل دمج أكثر من تذكرة داخلية .12

 . "السعودية" تذكرة جديدة للراكب وذلك لضمان حفظ موارد 

 

استخدام االدخاالت يتم م 2015 يناير 01سعار بالشروط القديمة )المتبعة سابقاً( لتذاكر صادرة قبل أللتركيب ا*

 التالية:

                                         FXQ/R , Date of issue  
 

 التعريف االدخال

FXQ/R, األساسي دخالإلا 

Date of issue صدار التذكرةإ تاريخ 

 
 

 : الداخليةللرحالت  (GTRالحكومية )التذاكر 

 . (إعادة الحجزعند إجراء ) (GTRقة الدفع الحكومي ذات الرمز )يالتذاكر المصدرة بطر ال تشمل الرسوم الجديدة .11

عند إجراء )إعادة اإلصدار/تغير خط السير( وذلك لجميع التذاكر  أدناه  يتم تطبيق الرسوم الجديدة والمحددة في الجدول .11

 (.GTRالداخلية الصادرة بطريقة دفع حكومي )

من قيمة الكوبون ويتم تحصيلها على الكوبون المقفل فقط وليس  NO-SHOW 50يتم تطبيق رسوم التخلف عن السفر % .23

 على كامل التذكرة.

http://mysalesinfo.sv.net/download/attachments/17236049/201409161%20Expropriation%20of%20passengers%E2%80%99%20coupons%20who%20Failed%20to%20Join%20flights%20FTJ.pdf?version=1&modificationDate=1410869986000&api=v2
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 ("SAR"الرسوم  باللاير السعودي )  للتذاكر الحكومية م الجديدةأدناه يوضح الرسو الجدول*            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( بإستثناء GTRفيما يتعلق بالتذاكر الحكومية ) 201407132 النشرة  المحدثة رقممالحظة : يتم تطبيق ما جاء في  .24

 .أعالهرسوم الرحالت الداخلية فإنه يتم تطبيق ما تم ذكره 

 

 إدخاالت تسعير التذاكر الحكومية :

 FQDJEDRUH/R,U*GTR                                              ستعراض سعرلطلب إ

                                   FXP/R,U*GTR                                                 لتعسر خط السير في سجل الحجز

                        FXQ/R,U*GTR                            إلعادة إصدار التذاكر الحكومية

 

 (Royal INVتذاكر الديوان الملكي )

 .(إعادة الحجز)عند إجراء  (Royal INV) الديوان الملكي على حساب  ال تشمل الرسوم الجديدة التذاكر المصدرة .15

من قيمة الكوبون ويتم تحصيلها على الكوبون المقفل فقط  NO-SHOW 50يتم تطبيق رسوم التخلف عن السفر % .22

 وليس على كامل التذكرة.

 مكافآت الفرسان:
 

عاله ، ويتم التعامل معها بحسب الشروط واألحكام الخاصة باستبدال أميال أتذاكر مكافآت الفرسان مستثناه من الرسوم  .22
 الفرسان بتذاكر المكافآت.

 

رسوم التخلف عن السفر 
(NO SHOW) 

إعادة اإلصدار/تغير 
 خط السير

إعادة الحجز/تغير موعد 
 السفر بنفس درجة السفر

 درجة السفر صفة الراكب

 من قيمة الكوبون   50%
90 

 بدون رسوم

 بالغ

درجة الضيافة 
(Q,U) 

 طفل 45

 15 بدون رسوم
 رضيع

 

 من قيمة الكوبون   50%
 بالغ 140

درجة األعمال 
(J) 

 طفل 70

 رضيع 20 بدون رسوم

 من قيمة الكوبون   50%
 بالغ 140

الدرجة األولى 
(F) 

 طفل 70

 20 بدون رسوم
 رضيع

 

 
 

 
Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 

 إذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق على هذه النشرة، نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي:
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
 

 

http://mysalesinfo.sv.net/download/attachments/16941100/GTR%20201407132%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf?version=1&modificationDate=1405254829000&api=v2
mailto:gdssupport@saudiairlines.com%0d

