
 
GDS Procedures  نظم التوزيع الشاملإجراءات 

 

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

gdssupport@saudiairlines.com 

 
وكالء السفر لتعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

 والسياحة.

This bulletin is binding application and it is for 

distribution to Travel Service Providers. 
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Increase of domestic tickets’ fees صدار للتذاكز الداخليةإلسيادة رسوم ا 

     Date/ التاريخ      

 07 April 2016                   

Reference/ الرقم المرجعي   

201604074 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

immediately 

 

 
 

It has been decided to increase the (airline fees) for all 
domestic tickets issued inside or outside Saudi Arabia 
to the amount of (SAR30) instead of the previous fee 
which was (SAR15), when issued from Saudia CTO or 
TSC. 

 
 -:Points 

 

 Collecting service fees on the first issuance for all 
domestic tickets for flight departure on 08 April 
2016, except: 
o Tickets issued via (website-smart devices-self-

service KIOSK). 
o Domestic tickets that have connection with 

international flights  e.g. (AHB-JED-CAI) 

 Airline fees are non-refundable. 

 These fees will be calculated automatically when 
pricing and will show in the ticket under “AIRLINE 
FEES” field. 

 
Notes: 

 Collect old fees for all domestic tickets issued 
with confirmed bookings with a departure date of 
07th April 2016.  

 Travel Service Providers inside and outside the 
Kingdom of Saudi Arabia may collect and keep 
the domestic ticketing fees above for themselves 
and never remit these fees to SAUDIA nor include 
these fees in their sales report. 

  

 
 

كافة التذاكر الداخلية  ى( علAIRLINE FEESصدار )إلرسوم ا تقرر زيادة   

لاير(  73وخارج المملكة العربية السعودية بحيث تكون بمبلغ ) من داخل

لاير( للتذكرة عند إصدارها من  51بدل عن الرسوم السابقة والمقدرة بـ )

 .مكاتب السعودية أو مراكز البيع الهاتفي

 

 -نقاط:

 

 نواع التذاكر ألجميع فقط ول ألصداراإلعند ارسوم اإلصدارستحصال إ

، ويستثنى من م 6352أبريل  34رة من تاريخ للرحالت المغادالداخلية 

 :ذلك
o  أجهزة اإلتصال الذكية  –التذاكر الصادرة عبر )اإلنترنت– 

 أجهزة البيع الذاتية(.

o جدة  -بها أ)  مثال دوليةالمواصلة مع رحالت  الرحالت الداخلية– 

 (.  القاهرة

 سترداد.إلصدارغير قابل لإلرسوم ا 

  عند التسعير وستظهر في التذكرة تحت لياً آلمصاريف حتساب اإسيتم

 AIRLINE FEEخانة 

 
 

 :تامالحظ

الداخلية رحالت الالتذاكر التى سيتم إصدارها بحجز مؤكد على  

م فقط ، يتم استحصال الرسوم القديمة 6352أبريل  33يوم المغادرة 

 عليها.
 السعودية العربية المملكة خارجو لداخ والسياحة السفر لوكالء يحق 

 بتلك واالحتفاظ هعالأ خليةاالد التذاكر إصدار رسوم أجور إستحصال
 المبيعات تقرير في إدراجها أو" السعودية"لـ توريدها وعدم الرسوم
 .بالوكالة الخاص

 
 
 
 
 
 

 


