استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل

GDS Sales Strategies

Prohibition of carrying banned tools by
passengers via Hong Kong Airport
Date/التاريخ
03 June 2015

عدم حمل أدوات ممنوعه للمسافرين عبر مطار هونج
كونج

Reference/الرقم المرجعي
201506031

According to GACA letter No. 30447 dated
on 08/08/1436H, which is related to a telex
from the Ministry of Interior No. 126171,
dated on 07/08/1436H which states that
passengers travelling via Hong Kong Airport
need to be informed not to carry any
prohibited items.
Where it has been noticed from some
passengers, specially Saudis carrying illegal
weapons, such as (Taser, Electric stick…)
during their travel to Hong Kong, either
transiting, arriving or departing; which is
considered a violation to Hong Kong laws
that don’t allow residents nor visitors or
transiting passengers via Hong Kong
International Airport to carry any kind of
weapons whether carried on or checked in.
That will only delay the passengers till
authorities take legal proceedings against
them.
Therefore, all Travel Service Providers inside
and outside the Kingdom of Saudi Arabia are
kindly requested to inform passengers
travelling from/to or via Hong Kong
International Airport, not to carry any kind of
prohibited weapons “attached below” which
is considered as a criminal activity by the
government of Hong Kong and subjects its
holder to investigation and imprisonment.

Effective date/تاريخ التطبيق
IMMEDIATELY

بنا ًء على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم
هـ والمعطوف على1436/08/08  بتاريخ30447
 بتاريخ126171 برقية وزارة الداخلية رقم
هـ والتي تنص على تنبيه المسافرين عبر1436/08/07
.مطار هونج كونج بعدم حمل آي أدوات ممنوعه
ً
وخاصة
حيث لوحظ إصطحاب بعض المسافرين
المواطنين السعوديين ألسلحة ممنوعه كـ صاع
) أثناء سفرهم لـ هونج كونج...  عصا كهربائية- كهربائي
سوا ًء في رحلة مرور أو قادما ً لها أو مغادراً منها وهذا
يُعد مخالفا ً لقوانين هونج كونج والذي ال يسمح للمقيمين
فيها أو الزائرين أو الركاب العابرين عن طري مطار
هونج كونج الدولي حمل آي نوع من أنواع األسلحة
سوا ًءا كانت تلك األسلحة مخزنة في حقائب اليد أو في
 وسوف يؤدي ذلك إلى تعطيل المسافرين,األمتعة
وتأخيرهم عن سفرهم لحين اإلنتهاء من اإلجراءات
.القانونية بحقهم
لذا يجب على جميع وكالء السفر والسياحة داخل وخارج
المملكة العربية السعودية التنبيه على جميع المسافرين من
 إلى أو عبر مطار هونج كونج الدولي بعدم حمل أي/
نوع من أنواع األسلحة الممنوعه المرفقه أدناه والتي
تجرمها حكومة هونج كونج و تعرض حاملها للتحقي
.والسجن
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األسلحة الممنوعة :
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Prohibited weapons :

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies
: نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي،إذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق على هذه النشرة
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:
gdssupport@saudiairlines.com
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