إجراءات نظم التوزيع الشامل

GDS Procedures

Fees for Using the Airports’ Facilities of International
Flights (IO)

 التاريخ/ Date
26 April 2016

) IO ( أجور استخدام مرافق المطارات للرحالت الدولية

 الرقم المرجعي/ Reference
201604261

In reference to the GACA letter number 3536/5/256
issued in 21/2/1437H, based on decision number
(274/14) dated on 14/7/1436H, related to collecting (IO)
fees instead of the previous code (UR), for all
international flights from/to KSA, therefore the following
has been decided:

 تاريخ التطبيق/ Effective date
IMMEDIATELY

إشــارة إلى خطـاب إدارة الهيئة العامـة للطيران المـدني رقــم
 المبني على القرار، هـ1437/2/21  الصادر بتاريخ3536/5/256
هـ والخاص بتحصيل رسوم1436/7/14 ) بتاريخ274/14( رقم
) وذلك على كافة الرحالتUR( ) بدل عن الرمز السابقIO( الضرائب
: فقد تقرر التالي،  إلى( المملكة العربية السعودية/ الدولية الصادرة )من

)) لاير سعودي من كل ضيف (قادم أو مغادر87(  تحصيل مبلغ-1
1. Collecting 87 SAR of each guest (arriving or departing),
 مارس01 ) بعد/ على تذاكر الرحالت الدولية الصادرة (من
any international flight from/after 01 March, 2016 only.
. فقط2016
2. Fees will be calculated automatically when pricing and
 سيتم إحتساب المصاريف تلقائيا ً عند التسعير وستظهر في التذكرة-2
will appear in the ticket under the taxes fees.
.تحت خانة الضرائب
Transit passengers:

:)الركاب المواصلين (ترانزيت

1. No (IO) fees are collected, if the transit passengers ) في حالIO(  اليتم تحصيل أجور إستخدام مرافق المطار-1
staying in the aircraft, without using the airport’s
مكوث الضيف المواصل داخل الطائرة دون إستخدام مرافق
facilities.
.المطار
2. Collecting the (IO) fees in case of aircraft change and
) في حال تغييرIO(  تحصل قيمة أجور إستخدام مرافق المطار-2
passengers round within the airport.
.الطائرة ونزول الضيف منها وتجوله داخل المطار
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If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact:

gdssupport@saudiairlines.com
This bulletin is binding application and it is for
distribution to Travel Service Providers.
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 وهي خاصة بالتوزيع لوكالء السفر،تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
.والسياحة

