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Complete the preparations for the operation 
of the first flight of Saudi Arabian Airlines to 

"Maldives " 

استكمال االستعدادات لتشغٌل أول رحالت الخطوط الجوٌة العربٌة 
 "جمهورٌة المالدٌفالسعودٌة إلى "

Date/ التارٌخ        
  21 December 2015 

Reference/ًالرقم المرجع 
201512214    

Effective date/ تارٌخ التطبٌق   
Immediately  

 
الخطوط الجوية العربية السعودية كافة االستعدادات لتشغيل أول أنهت     

ضمن شبكة رحالتها الدولية، " جمهورية المالديف  " جزررحالتها الى 
جماد  12 بتاريخ حيث من المقرر ان يكون موعد إقالع أولى رحالتها 

 .م1322مارس  03 الموافق هـ3417 اآلخر
 
 

في إطار تعزيز موقع المؤسسة " المالديف  "تشغيل محطة  ويأتي
وخدمة الحركة االقتصادية والسياحية بين  التنافسي على القطاع الدولي،

لخدمة شرائح  باإلضافة و جمهورية المالديف،المملكة العربية السعودية 
لمعتمرين والحجاج من الجالية المسلمة امتعددة من الركاب ومن ضمنهم 

 .بجزر المالديف

 
 

 جدول الرحالت:
 

 و أسبوعياً في االتجاه الواحد بين المملكة  رحلتين سيتم تشغيل
 .و السبتاألربعاء يومي  جمهورية المالديف

 على  (المالديف – الرياض) سيكون خط سير رحلة الذهاب
 – المالديف)، وخط سير رحلة العودة SV786الرحلة رقم 

 .SV787على الرحلة رقم  (الرياض

 
 

 
    Saudi Arabian Airlines has completed all the 
preparations for its flight operations to the 
Maldives, within the international network. The 
first flight is scheduled to depart on 21 Jamadi Ul-
Akhir 1437, corresponding to 30 March 2016. 
 
Maldives station will help in promoting SAUDIA’s 
competitive position on the international sector, 
as well as to serve the economic and tourist 
traffic between the Kingdom of Saudi Arabia and 
Republic of Maldives. In addition, flights to the 
Maldives will serve multiple segments of the 
passengers including Hajj & Umrah passengers 
from Maldives. 
 

Flights schedule: 
 

 (2) Flights weekly in each direction 
between the Kingdom of Saudi Arabia and 
Maldives, Wednesday and Saturday. 

 The outbound route will be as following 
RUH/MLE. Flight no. SV786 and the 
inbound route MLE/RUH Flight no. SV787. 

 

 
  

 
 

 

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 
 إذا كان لدٌكم أي استفسارات أو تعلٌقات على هذه النشرة، ٌرجى اإلتصال على:

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

gdssupport@saudiairlines.com 

 

mailto:gdssupport@saudiairlines.com%0d
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