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 ملكة العربية السعوديةمبمناسبة اليوم الوطني للالخصم الخاص عرض 

 التاريخ
م2102سبتمبر  22  

 الرقم المرجعي
210214220  

 تاريخ التطبيق
 حالا 

 

  
 -النحو التالي :على ملكة العربية السعودية وذلك مخاصة بمناسبة اليوم الوطني لل م خصومات ين تقدتعلن الخطوط الجوية العربية السعودية ع

 

 
 العرض

 إمريكا إلىمن المملكة 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102 ديسمبر 01الى م 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 فترة العرض. / بعدلرحلة العودة خالليسمح بالحجز المؤكد  صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 21% (Aالدرجة األولى )

 21% (C/D/Iدرجة األعمال )

 21% (H/L/Q/T) الضيافة

 
 العرض

 اوروبا إلىمن المملكة 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  00م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

1% (Aالدرجة األولى )  

1% (Iدرجة األعمال )  

1% (V/Nالضيافة )  

 
 العرض

 افريقيا إلىمن المملكة 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  01م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 21% (Aالدرجة األولى )

 21% (C/D/Iدرجة األعمال )

 21% (V/N/T/Q/L/Hالضيافة )
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 العرض

 الشرق الوسط إلىمن المملكة 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  01م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  البيعقنوات 

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 21% (Aالدرجة األولى )

 21% (C/D/I)درجة األعمال 

 21% (V/N/T/Q/L/Hالضيافة )

 
 العرض

 اسيا باستثناء مانيال و دكا إلىمن المملكة 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  01م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 21% (Aالدرجة األولى )

 21% (C/D/Iدرجة األعمال )

 21% (V/N/T/Q/L/Hالضيافة )

 
 العرض

  الى المملكة  من امريكا

 تصوماخليوجد 

 
 العرض

   الى جميع قطاعات الخطوط السعودية من افريقيا 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  00م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 21% (J/C/D/Iدرجة األعمال )

 21% (V/N/T/Q/L/Hالضيافة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  GDS Sales Strategies          استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل 

Page 3 of 5 

 

 
 
 

 العرض

 الى جميع قطاعات الخطوط السعودية   من اسيا 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  01م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 21% (V/N/T/Q/L/Hالضيافة )

 
 العرض

 الى جميع قطاعات الخطوط السعودية   من اوروبا 

 م2102سبتمبر 01-0من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  01م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 01% (Aالدرجة األولى )

 01% (Iدرجة األعمال )

 21% (V,Nالضيافة )

 
 العرض

 –قطر  –من المارات 
 لبنان  –الكويت 

 الى جميع قطاعات الخطوط السعودية  

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  00م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 21% (V,Nجميع الدرجات باستثناء  )

 
 العرض

 الى المملكة من البحرين 

 م2102سبتمبر 01-01من  صالحية فترة البيع 

 م2102ديسمبر  00م الى 2102اكتوبر  01من  صالحية فترة السفر

 يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل/ بعد فترة العرض. صالحية فترة العودة

 جميع قنوات البيع المتاحة  قنوات البيع

درجات الحجز ونسبة 
 الخصم

 نسبة الخصم درجات الحجز

 %21 الدرجة األولى )جميع الدرجات(

 %21 درجة األعمال )جميع الدرجات(

 21% ( Y/E/B/M/K/Hالضيافة )
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 -:العامة اإلجراءات

 

 الدخال 
 طريقة تركيب السعر

 FXP/ASV/R,U أماديوس

 FQCSV جاليليو

 WP سايبر / أباكس

 4P*FSR ورلدسبان / أكسس

 WP¥PV أبولو

 QTE:/SV ترافل سكاي

 

 اإلجراءات خالل فترة البيع 
 خالل فترة البيع  اإلجراء

 إعادة الحجز

 
 ضمن الفترة الخاصة بالسفر

 

القاعدة السعرية الجديدة ، وبنفس رسوم إعادة الحجز فقط يتم تحصيل
NATDAY  اوNATDAYN 

  

 
 خارج الفترة الخاصة بالسفر

 

مع تحصيل  SVRاإلصدار بالقاعدة السعرية ، ويتم اعادة ل يسمح بإعادة الحجز
 باإلضافة لفرق السعر.رسوم أعادة الصدار 

  

   

  

 إعادة اإلصدار

 
الدرجة الخاصة  / ضمن الفترة

 بالسفر
 

 
وبنفس اإلضافة لفرق السعر بعد التخفيض رسوم إعادة اإلصدار ب يتم تحصيل

 NATDAYNاو  NATDAYالقاعدة السعرية الجديدة 
  

 
الدرجة الخاصة  / الفترة خارج

 بالسفر

 
     SVRرسوم إعادة اإلصدار باإلضافة لفرق السعر للقاعدة السعرية  يتم تحصيل

 

  فترة البيع بعداإلجراءات 
 بعد فترة البيع  اإلجراء

 إعادة الحجز

 
ضمن / خارج الفترة الخاصة 

 بالسفر
 

مع تحصيل  SVRاإلصدار بالقاعدة السعرية  ةد، ويتم أعال يسمح بإعادة الحجز
 رسوم أعادة الصدار باإلضافة لفرق السعر.

  

   

  

 إعادة اإلصدار

 
ضمن / خارج الفترة الخاصة 

 بالسفر
 

 
 SVRرسوم إعادة اإلصدار باإلضافة لفرق السعر للقاعدة السعرية يتم تحصيل 

  

 

 السترداد 

 السترداد

 
وقابلة   تذكرة غير مستخدمة ،

 لالسترداد

 
، NATDAYNو أ NATDAYالقاعدة السعرية حسب المبلغ المدفوع استرداد يتم 

  تحصيل رسوم السترداد ويتم 
 

 
و   تذكرة مستخدم جزء منها ،

 قابلة لالسترداد

 
سترداد المبلغ الغير مستخدم على ان يحسب الخط المستخدم رحلة ذهاب فقط ايتم 

OW  القاعدة السعرية حسبNATDAY و أNATDAYN  تحصيل رسوم ، ويتم
 السترداد 

 

 
 تذكرة غير قابلة لالسترداد

 
 تطبق جميع انظمة الخطوط السعودية.
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 نقاط:

 .هذا العرض فقط على الرحالت السعودية المجدولة 

 .العرض اليشمل القطاعات الغير مذكورة اعاله 
 
 -:لتركيب السعر يةتوضيح لةمثأ

 

                                                                                  تركيب السعر لمحطة لندنFXP/R,U      
FXP/ASV/R,U                                                                          

                                                                                 

01 ALALI/FAHAD*                                                                  

                                                                                 

LAST TKT DTE 22OCT14 - DATE OF ORIGIN                                            

------------------------<NEGO>------------------------------                     

     AL FLGT  BK T DATE  TIME  FARE BASIS      NVB  NVA   BG                     

 JED                                                                             

 LON SV   115 V  V 22OCT 1315  VNATDAY         22OCT22OCT 2P                     

 JED SV   112 V  V 17FEB 1230  VNATDAY         17FEB17FEB 2P                     

                                                                                 

SAR  2014.00      22OCT14JED SV LON268.48SV JED268.48NUC                         

                  536.96END ROE3.750580                                          

SAR    50.00UR                                                                   

SAR   419.00GB                                                                   

SAR   273.00UB                                                                   

SAR  2756.00                                                                     

SAR    50.00    AIRLINE FEES                                                     

SAR  2806.00    TOTAL                                                            

TOUR/CAR-VC:NATDAY/NATDAY                                                        

 

          تركيب السعر من محطة دبي الى محطة لندن عبر محطة جدة                               FXP/R,U  
FXP/ASV/R,U                                                                          

                                                                                 

01 ALALI/FAHAD*                                                                  

ITINERARY REBOOKED                                                               

LAST TKT DTE 21OCT14 - DATE OF ORIGIN                                            

------------------------<NEGO>------------------------------                     

     AL FLGT  BK T DATE  TIME  FARE BASIS      NVB  NVA   BG                     

 DXB                                                                             

XJED SV   567 T *T 21OCT 1230  TNATDAY         21OCT21OCT 2P                     

 LON SV   115 T *T 22OCT 1315  TNATDAY         22OCT22OCT 2P                     

XJED SV   112 T *T 17FEB 1230  TNATDAY         17FEB17FEB 2P                     

 DXB SV   566 T *T 18FEB 0745  TNATDAY         18FEB18FEB 2P                     

                                                                                 

AED  2270.00      21OCT14DXB SV X/JED SV LON308.84SV X/JED                       

SAR  2323.00      SV DXB308.84NUC617.68END ROE3.672970                           

SAR   100.00UR    XT SAR 6.00ZR SAR 6.00TP SAR 419.00GB SAR                      

SAR    77.00AE    273.00UB                                                       

SAR   704.00XT                                                                   

SAR  3204.00                                                                     

SAR    50.00    AIRLINE FEES                                                     

SAR  3254.00    TOTAL  

TOUR/CAR-VC:NATDAY/NATDAY                                                                                                               

 
 
 

 
 

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 
أي استفسارات أو تعليقات على هذه النشرة، يرجى اإلتصال على: مإذا كان لديك  

If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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