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Completing the preparations for the 
operation of the first SAUDIA’s flight from 

Al-Qassim to Dubai  

 ”السعودٌة“إستكمال اإلستعدادات لتشغٌل أول رحالت 
 من القصٌم إلى دبً

  Date/ التارٌخ        
 27 November 2014 

Reference/ الرقم المرجعً   
201411271  

Effective date/ تارٌخ التطبٌق   
IMMEDIATELY 

 

أنهت الخطوط الجوٌة العربٌة السعودٌة كافة اإلستعدادات لتشغٌل 
ضمن دبً ,  محطة القصٌم إلىمحطة أول رحالتها المباشرة من 

شبكة رحالتها الدولٌة، حٌث من المقرر ان ٌكون موعد إقالع 
 0هـ  الموافق 0341ربٌع األول  01أولى رحالتها ٌوم الخمٌس 

  م. 5102ٌناٌر 

وٌأتً تشغٌل محطة " دبً " للرحالت القادمة من القصٌم فً 
  ، إطار تعزٌز موقع المؤسسة التنافسً على القطاع الدولً

 

 جدول الرحالت :

 ( رحالت أسبوعٌاً فً االتجاه الواحد 1سٌتم تشغٌل )
بٌن القصٌم ودبً أٌام األحد واإلثنٌن واألربعاء 

 والخمٌس والجمعة والسبت.
  سٌكون خط سٌر رحلة الذهاب القصٌم الى دبً على

سٌر رحلة العودة دبً  ، وخط (SV592)  الرحلة رقم
 .(SV593) على الرحلة رقم الى القصٌم 

SAUDIA has completed all preparations 
for the operation of its first flight from Al-
Qassim to Dubai, within its international 
network, whereby it is scheduled to 
depart on Thursday, 10/03/1436H 
corresponding to 01 January 2015.    

Launching Dubai route will enhance 
SAUDIA's competitive position on the 
international sector. 

Flights schedule: 

 6 flights operating weekly in 
each direction between Al-
Qassim and Dubai on Sunday, 
Monday, Wednesday, 
Thursday, Friday and Saturday.  

 Routing of the outbound flight 
will be Al-Qassim - Dubai (SV 
592), while the inbound flight 
will be Dubai - Al-Qassim 
(SV593) 

 
                                                                                 : From Alqassim to Dubaiمن القصٌم إلى دبً :      

 

                                                                                     : From Dubai to Alqassim من دبً إلى القصٌم :

 
 

 
 

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 
أي استفسارات أو تعلٌقات على هذه النشرة، ٌرجى اإلتصال على: مإذا كان لدٌك  

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

gdssupport@saudiairlines.com 
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