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:ربسٌخ انزطجٍق  

 فٕسا

:قبئًخ انزٕصٌغ  

  َظى انزٕصٌغ انشبيم ٔٔكالء انسفش دٕل انؼبنى
 

ثضشٔسح ثخصٕص انًٕضٕع أػالِ، َٕد رزكٍشكى  2013سجزًجش  01ثزبسٌخ  201209011ثبالشبسح انى َششرُب سقى 

دست جٕاص انسفش فً سجم انذجض ٔرنك قجم اصذاس انززكشح ػهى جًٍغ سدالد انسؼٕدٌخ ةادخبل يؼهٕيبد انشاكت 

 (GACA) انًذًَطهجذ انٍٓئخ انؼبيخ نهطٍشاٌ  فقذكًب ْٕ يٕضخ فً انُششح أػالِ، ٔ. انذٔنٍخ انقبديخ ٔانًغبدسح

يٍ جًٍغ ششكبد انطٍشاٌ انؼبيهخ يٍ ٔإنى انًًهكخ اسسبل يؼهٕيبد جٕاصاد انشكبة سسًٍب ثبنًًهكخ انؼشثٍخ انسؼٕدٌخ 

رطجٍق ةٔقذ ثذأد انٍٓئخ  2012سجزًجش  15اثزذاءا يٍ  د انذٔنٍخ يٍ ٔإنى انًًهكخانشدالجًٍغ سبػخ قجم اقالع  72

. رهزضو ثزنك انًزطهت نىػهى ششكبد انطٍشاٌ انزً يبنٍخ اد غشاو

سبػخ قجم اقالع انشدهخ  72 ػهى األقم ٔفً جًٍغ األدٕال، ٌجت ادخبل يؼهٕيبد جٕاصاد انشكبة فً سجم انذجض

أيب ثبنُسجخ نسجالد انذجض . فً انٕقذ انًذذد نزنك GACAاسسبل رهك انًؼهٕيبد إنى رزًكٍ انسؼٕدٌخ يٍ  نكًانذٔنٍخ 

. سبػخ يٍ اقالع انشدهخ انذٔنٍخ فٍجت ادخبل رهك انًؼهٕيبد ػُذ اَشبء سجم انذجض 72انزً رُشأ خالل 

: ػهى ٔكٍم انسفش اججبسٌب SSR DOCSادخبل ثبسزخذاو نكم ساكت فً سجم انذجض ادخبل انًؼهٕيبد انزبنٍخ  ٌٔؼزجش

 (جٕاص سفش)س َٕع ٔثٍقخ انسف 
 سقى ٔثٍقخ انسفش 
 ربسٌخ اَزٓبء صالدٍخ ٔثٍقخ انسفش 
 انذٔنخ انًصذسح نٕثٍقخ انسفش 
  انجُسٍخ

 اسى انؼبئهخ 
 االسى األٔل 
 (أَثى/ ركش ) انجُس 
 ربسٌخ انًٍالد .

 

ٔقذ رى اٌضبح انطشٌقخ انصذٍذخ إلدخبل انًؼهٕيبد أػالِ فً سجم انذجض نكم َظبو رٕصٌغ شبيم فً انُششح انًزكٕسح 

 http://www.saudiairlines.com/travelagencies: ػالِ، ٔانزً ًٌكٍ انشجٕع إنٍٓب ثضٌبسح انًٕقغ انزبنًأ

انًؼهٕيبد انًطهٕثخ أػالِ ثبنطشٌقخ انصذٍذخ فً سجالد انذجض انزً قبيٕا  ػهى ٔكالء انسفش انزأكذ يٍ ادخبل ٌزٕجت

انزً  ٔانغشايبدٔسٍزذًم ٔكالء انسفش انًسئٕنٍخ انقبٍََٕخ انكبيهخ . ٔرنك قجم اصذاس انززاكش نزهك انذجٕصاد ثإَشبئٓب

غٍش صذٍذخ فً سجالد انذجض  قذ رزشرت ػهى ػذو ادخبل رهك انًؼهٕيبد أٔ ادخبنٓب ثطشٌقخ خبطئخ أٔ ادخبل يؼهٕيبد

نهزأكذ  انذٔنٍخٔسزقٕو انسؼٕدٌخ ثًشاقجخ سجالد انذجض ػهى جًٍغ سدالرٓب . أٔ اصذاس انززاكش نٓب انزً قبيٕا ثبَشبئٓب

ٔثشفغ يزكشاد يذٌُخ نٕكالء انسفش فً دبنخ ػذو ادخبل انًؼهٕيبد  يٍ ٔجٕد انًؼهٕيبد انصذٍذخ انًطهٕثخ أػالِ

كًب سٍكٌٕ ٔكٍم انسفش  .دخبنٓب ثطشٌقخ خبطئخ أٔ ادخبل يؼهٕيبد غٍش صذٍذخ فً سجم انذجضانًطهٕثخ أػالِ أٔ ا

أٔ اصذاس انززاكش ػهى انسؼٕدٌخ فً دبنخ ػذو انزضايّ ثبدخبل انًؼهٕيبد انصذٍذخ /ػشضخ نسذت صالدٍخ انذجض ٔ

نى ٔكٍم انسفش انًسئٕل ػٍ ػذو إكًب سٍزى رًشٌش أي غشايخ يبنٍخ رفشضٓب سهطبد انطٍشاٌ انًذًَ . انًطهٕثخ أػالِ

 .انذجضادخبل انًؼهٕيبد انًطهٕثخ أػالِ أٔ ادخبنٓب ثطشٌقخ خبطئخ أٔ ادخبل يؼهٕيبد غٍش صذٍذخ فً سجم 


