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 Security Requirements for Saudi 

Government (APP) – 2
nd

 Reminder 

 

نشرة  – المتطلبات األمنية للحكومة السعودية
 تذكيرية ثانية

  Date/ التاريخ        
         26 July 014 

Reference/ الرقم المرجعي   
201407261 

Effective date/ تاريخ التطبيق   
IMMEDIATELY 

 
 

 021021101نشرة رقم ثانية للنشرة تذكيرية هذه 

والنشرة التذكيرية م 0210سبتمبر  21الصادرة بتاريخ 

، الخاصة 0217يوليو  01بتاريخ  021723011رقم 

 حالترال على ينرالمسافمسبقة للركاب  بيانات رسالبإ

 السعودية. بيةرالع المملكة في األمنيةإلى الجهات  الدولية

 

وبناًء على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني 

ودول والجهات األمنية في المملكة العربية السعودية 

والخاصة بإرسال جميع معلومات الركاب  أخرى

على لكة العربية السعودية من وإلى الممالمسافرين 

نظام معلومات  عبرالرحالت الدولية للخطوط السعودية 

 (.APIS) المسبق الركاب

 

بضرورة وكالء السفر الكرام وعليه فإننا نهيب بجميع 

إدخال جميع معلومات جواز السفر  بتطبيقاإللتزام 

( APISللمسافرين عبر نظام معلومات الركاب المسبق )

عند وذلك مع مراعاة دقة وصحة المعلومات المدخلة 

ير في يتغأو أو عند إجراء أي تعديل  إنشاء سجل الحجز

أي وإن   اإللكترونية وقبل إصدار التذكرة موعد السفر

سيتم إصدار مذكرة مدينة بحقه ال يلتزم بذلك وكيل سفر 

  .القانونيةكما سيكون معرضا للمساءالت والعقوبات 

 

إلزاميا لجميع رحالت  SSR DOCSاإلدخال يعتبر 

ة العربية السعودية وإلى المملك السعودية الدولية من

إلزامية  DOCS SSR في إدخال التالية الحقول وتعتبر 

يجب أن تكون و PNRلكل راكب في سجل الحجز 

لما هو موجود في وثيقة  ةً مطابق المعلومات المدخلة

 السفر/الجواز: 

  )نوع وثيقة السفر )جواز السفر 

 . رقم وثيقة السفر/الجواز 

  .تاريخ انتهاء الصالحية لوثيقة السفر/الجواز 

 ثيقة السفر/الجواز. دولة إصدار و 

 . الجنسية 

 اسم العائلة 

  األولاإلسم. 

 أنثى( ./ الجنس )ذكر 

 .تاريخ الميالد 

 

لمعرفة  021021211ى النشرة رقم ويمكن الرجوع إل

 
This is a second reminder to bulletin number 

201209011 dated 01 September 2012 and its first 

reminder bulletin 201307291 dated 29 July 2013, 

regarding sending advance information for 

passengers travelling on SAUDIA International 

flights to the security authorities in the Kingdom 

of Saudi Arabia. 

 

Based on the instructions issued by the civil 

aviation authority and the security authorities of 

the Kingdom of Saudi Arabia and other 

governments for sending them advance 

information for passengers travelling from/to the 

Kingdom of Saudi Arabia on SAUDIA 

international flights through the Advance 

Passenger Information System (APIS). 

 

Therefore, all Travel Service Providers are 

obliged to add passport information for all 

passengers in the PNR taking into account the 

accuracy and validity of the information entered 

when creating or amending any PNR and before 

issuing the ticket, and if any Travel Service 

Provider doesn’t adhere to that, they will receive 

an ADM and face legal questioning and penalties.  
 
The SSR DOCS entry is mandatory for all 

SAUDIA international flight from/to the 

Kingdom of Saudi Arabia. The following fields 

are mandatory in the SSR DOCS entry for each 

passenger in the PNR and the information entered 

must match the passenger’s passport: 

 Travel document type (passport) 

 Travel document number 

 Travel document expiry date 

 Issuing state of travel document 

 Nationality 

 Family name 

 Given name   

http://mysalesinfo.sv.net/download/attachments/10780686/%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20201209121.pdf?version=1&modificationDate=1349081355000&api=v2
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 صيغة اإلدخال أعاله ومثال لكل نظام توزيع شامل.

 

إدخال  وجبعاله فإنه يتأباإلضافة إلى المعلومات 

 األمريكيةتحدة في الواليات الم الراكبمعلومات عنوان 

رحالت لجميع وذلك SSR DOCA باستخدام إدخال 

. المتجهة إلى الواليات المتحدة األمريكيةالسعودية 

ولمعرفة صيغة هذا اإلدخال ومثال لكل نظام توزيع 

 يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه:‘ شامل
 

 

 

 

 

 Gender (M/F) 

 Date of birth. 

 

The format and an example of the SSR DOCS 

entry for each GDS can be found in our 

201209011 bulletin, so please refer to it for more 

details. 

 

For SAUDIA flights bound to the United States 

of America, the passenger’s address information 

in USA must also be entered using the SSR 

DOCA entry. The format of the SSR DOCA entry 

for each GDS is as follows: 

 

GDS      النظام  Format/Example                                    مثال /الصيغة                                        

Amadeus 

 أماديوس

Format (الصيغة): 

SR DOCA SV HK1-(Type of address)-(Country)-(Address Details)-(City)-

(State/Province/Country)-(Zip code/Postal code)-(Infant Indicator)/(Segment 

Number)/(Passenger Number) 

 

Example (مثال): 

SR DOCA SV HK1-D-US-301 PARK AVENUE-NEW YORK-NY-

10022/S4/P1 

Infant يع( )رض : SR DOCA SV HK1-D-GB-209 KINGS STREET-LONDON-

I/P1 

Galileo 

 جاليليو

Format (الصيغة): 

SI.P1S1/DOCA*(Type of Address)/(Country)/(Address Details)/(City)/ 

(Status/Province/County)/(Zip Code/Postal Code)/(Infant Indicator) 

 

Example (مثال): 

SI.P1S1/DOCA*R/USA/1800 SMITH STREET/HOUSTON/TX/12345 

Infant )رضيع(: SI.P1S1/DOCA*R/USA/1800 SMITH 

STREET/HOUSTON/TX/12345/I 

Sabre/Abacus 

 سايبر/أباكس

Format (الصيغة): 

3DOCA(seg nbr)/(address type) /(country)/(street)/(city)/(state)/ (zip)/(infant 

indicator)-(passenger number) 

 

Example (مثال): 

3DOCA2/D/US/123 CITY STREET/NYC/NY/76100-1.2 

Infant )3 :)رضيعDOCA/D/US/123 CITY STREET/NYC/NY/ 76100/I-1.2 

Worldspan/ 

Axess 

 ورلدسبان/أكسس

Format (الصيغة): 

3SSR DOCA SV HK1/(Type of Address)/(Country)/(Address Details)/(City)/ 

(State/Province/County)/(Zip Code/Postal Code)/(Infant Indicator)-(Passenger 

Number) 

 

Example (مثال): 

3SSR DOCA SV HK1/D/US/321 VAN PLACE/HOUSTON/TX/77000-3.2 

Infant )3 :)رضيعSSR DOCA SV HK1/D/US/321 VAN 

PLACE/HOUSTON/TX/77000/I-3.2 
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Apollo 

 أبولو

Format (الصيغة): 

@:3DOCAS1/N1/(Type of Address)/(Country)/(Address Details)/(City)/ 

(State/Province/County)/(Zip Code/Postal Code)/(Infant Indicator) 

 

Example (مثال): 

@:3DOCAS1/N1/R/USA/1800 SMITH STREET/HOUSTON/TX/12345 

Infant )3:@ :)رضيعDOCAS1/N1/R/USA/1800 SMITH 

STREET/HOUSTON/TX/12345/I 

Travelsky 

سكايترافل   

Format (الصيغة): 

SSR DOCA SV HK1 R/(Country of Residence)/(Address Details)/(City)/ 

(State/Province/County)/(Zip Code/Postal Code)/(Infant Indicator) 

 

Example (مثال): 

SSR DOCA SV HK1 R/USA/1800 SMITH STREET/HOUSTON/TX/ 

12345/P1 

Infant )رضيع(: SSR DOCA SV HK1 R/USA/1800 SMITH STREET/ 

HOUSTON/TX/12345/I/P1 

 
 

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 
، يرجى اإلتصال على:أي استفسارات أو تعليقات على هذه النشرة مكان لديكإذا   

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

gdssupport@saudiairlines.com 
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