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 New Security Procedures regarding flights 

To/From China 
 الصين  من /إلى رحالت الاالجراءات األمنية الجديدة على 

Date/ التاريخ        

13 October 2014 

Reference/ الرقم المرجعي   

201410131 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

IMMEDIATELY 

 
 

بخصوص  الشعبيةالصين  جمهوريةلينا من إ ورد مابناًء على 
القوانين الجديدة الصادرة من إدارة الطيران المدني الصينية 

(CAAC المتضمنة نظاماً امنياً جديداً لتفتيش العفش ،)
 الصين وداخل /إلىمنصاحب للركاب لجميع الرحالت الم  

 الصين. 
 
 
 

 المعاينة والحقائب األمتعةحيث تم حظر حمل بعض المواد في 
 إلىباإلضافة القادمة إلى الصين  )العفش( للرحالت الدولية

المطارات الصينية الدولية  عبر والمغادرة الرحالت المواصلة
أجهزة الكومبيوتر  وتشمل المحظورات )الجواالت، ،والداخلية

 االيباد والكومبيوترالدفتري، الشواحن أجهزةالمحمول، 
الصفائح، البطاريات  اإلضافية أو المتنقلة، أقراص العقاقير أو

 مادةاإلحتياطية، األلعاب ذات التحكم الالسلكي، أو أي 
 بجميع، صبغة األظافر، الغاز المضغوط، الوالعات ةإلكتروني

 (.أي شكل الخ...بلة للشحن الكهربائي أي مادة قابأشكالها ، و
 
 
 
مواد إعادة  منقطعتين كحد أقصى  بإحضارسمح للركاب ي  

والبطاريات  المتنلقة أو اإلضافية الشواحنالشحن )
 اإلحتياطية... الخ( في حقيبة اليد.

 
جهزة أخالل  منبتفتيش العفش  الصينية اتسيقوم أمن المطار
مواد ال مني أن العفش يحتوي على أجد و  ذا إالتفتيش األمني و

يدوياً من العفش   إزالتهامحظورة المذكورة سابقاً، سيقوم بال
 .بدون علم الراكب

 

داخل وخارج  وكالء السفر والسياحةجميع  نحثلذا فإننا 
إلى ومن المملكة العربية السعودية بضرورة إبالغ المسافرين 

بعدم حمل المواد المحظورة جمهورية الصين  خالل مطارات
   .الصينية السلطات قبل من مصادرتها لتجنب أمتعتهمداخل 

 

According to what we received from the Republic 

of China, regarding new issued rules from the 

Chinese Civil Aviation Authority (CAAC), 

referencing a new security system that inspects 

passengers’ baggage for inbound & outbound 

flights To/From China and flights within the 

Republic of China. 

 

Where, there has been a banning on some items in 

checked baggage for International flights  arriving  

in China in addition to connecting flights and 

flights departing from Chinese International and 

Domestic airports, which includes (mobile phones, 

laptops, I-Pads & Tablets, power banks, power 

cases, Quantities of medication pills or palettes, 

spare batteries, toys with battery operated remote 

controls, any electronic substance, nail polish, 

compressed gas, lighters of all forms, and any 

rechargeable items in any forms…etc). 

 

Passengers are allowed to bring maximum 2x 

pieces of rechargeable items (power bank, spare 

batteries…etc.) in the hand carriage bag. 

 

China Airport security will inspect and search the 

checked baggage through security check up 

devices, and if they find any of the mentioned 

banned substances, they will manually remove it 

without pre-alert or notifying the passenger. 

 

Therefore, we urge all Travel Service Providers 

inside & outside Saudi Arabia to inform passengers 

travelling within the Republic of China not to carry 

any of the prohibited items inside their baggage to 

avoid its confiscation by the Chinese authorities. 
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If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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