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Completing all preparations for the 
operation of the first SAUDIA flight from 

Tabuk  to Cairo 

من  ”السعودية“إستكمال اإلستعدادات لتشغيل أول رحالت 
 تبوك إلى القاهرة 

  Date/ التاريخ        
19 February 2015  

Reference/ الرقم المرجعي   
201502194 

Effective date/ تاريخ التطبيق   
IMMEDIATELY 

 

 

رحالتها  أولىلتشغيل إستعداداتها  كافة "السعودية"أنهت 
ضمن شبكة المباشرة من محطة تبوك إلى محطة القاهرة , 

ن يكون موعد إقالع أولى أرحالتها الدولية، حيث من المقرر 
هـ  الموافق 1436جمادى اآلخرة   10رحالتها يوم اإلثنين 

 م. 2015مارس  30

  
ويأتي تشغيل محطة " القاهرة " للرحالت القادمة من تبوك في 

، إطار تعزيز موقع المؤسسة التنافسي على القطاع الدولي

 وخدمة الحركة االقتصادية والسياحية.

 جدول الرحالت :

 تجاه الواحد ( رحالت أسبوعياً في اإل3تشغيل ) سيتم
 بين تبوك والقاهرة أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة.

 
 
 

  ( تبوك إلى القاهرة) سيكون خط سير رحلة الذهاب 
سير رحلة العودة  ، وخط (SV415) على الرحلة رقم

 .(SV416)على الرحلة رقم ( القاهرة إلى تبوك) 

 

SAUDIA has completed all the 
preparations for operating its first 
flight from TABUK to CAIRO, Within its 
international network, where it is 
scheduled to departure on Monday, 
10/06/1436H corresponding to 30 March 
January 2015.    

Lunching Cairo route will enhance 
SAUDIA’s competitive position on the 
international flights. 

Flights schedule: 

 3 flights operating weekly in each 
direction between Tabuk and 
Cairo on Monday, Wednesday, 
Friday. 
 

 Routing of the outbound flight will 
be Tabuk -Cairo (SV415), while 
the inbound flight will be Cairo - 
Tabuk (SV416). 

 

 

 

 

From Tabuk  to Cairo: 

   من تبوك إلى القاهرة :
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From Cairo to Tabuk: 

 من القاهرة إلى تبوك :

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 

على هذه النشرة، نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي:إذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق   
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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