
 
GDS Procedures  لشاملظم التوزيع انإجراءات 

 

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 

 لوكالةا خارج اطار  قط ويمنع منعاُ باتاً نشرها او تداولها ف والسياحة
 .القانونية للمساءلةلوكالة اتعرض تعدم التقيد بذلك سوفي حال 

 

This bulletin is binding application and it is for 
distribution to Travel Service Providers only and may not 
be published under any circumstances or traded outside 
the travel agency. In the case of non-compliance with 
this, the agency will be subjected to legal accountability. 
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Completing preparations for the operation of 
the first flights of SAUDIA to the  

Republic of AL-GERIA 

 إستكمال اإلستعدادات لتشغيل أولى رحالت "السعودية" إلى 
 "جمهورية الجزائر"

 Date /التاريخ

04 OCT 2016 

 Reference/الرقم المرجعي

201610041 

 Effective date/تاريخ التطبيق

IMMEDIATELY 

 

 

Further to SAUDIA`s plan to develop and expand 
its international network, and to keep up with the 
strategic transformation program (SV2020), it 
plans to add AL-GERIA (ALG) station to the 
international network in order to serve the growing 
economic and tourism movement between Saudi 
Arabia and Algeria. 
 
Inaugural flights information: 
The 4 times weekly service will operate from JED 
( 2 Flights) and MED ( 2 Flights ) to ALG in both 
directions, and the first flight to be as follows: 

 

date to From 

20 NOV 2016 ALG JED 

21 NOV 2016 JED ALG 

21 NOV 2016 ALG MED 

21 NOV 2016 MED ALG 

 

 

 

 
تعزيزاً لموقع "السعودية" التنافسي على القطاع الدولي ولخدمة الحركة 
اإلقتصادية والسياحية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية 

تعتزم  (SV 2020) للشركةبرنامج التحول اإلستراتيجي  مواكبةً ل الجزائرية

   ( على النحوالجزائر"السعودية" القيام بتدشين أولى رحالتها لمدينة )
 :التالي

  

 :مواعيد تدشين الرحالت

المدينة المنورة و( رحلتينمن جدة ) ل  كلرحالت اسبوعياً  4سيتم تسيير 

 :كالتالي تهارحال ىفي االتجاهين على أن تكون أول الجزائر( إلى  رحلتين)
 
 

 التاريخ إلى من

 0202نوفمبر  02 الجزائر جدة

 0202نوفمبر  00 جدة الجزائر

 0202نوفمبر  00 الجزائر المدينة المنورة

 0202نوفمبر  00 المدينة المنورة  الجزائر

 
 

 

 :Flight schedule in local time جدول الرحالت بالتوقيت المحلي:

 

Arrival Time Arrival Airport Departure time Departure Airport Flight no. 

02:50+1 ALG 23:05 JED SV 341 

11:20 JED 04:35 ALG SV 340 

21:40 ALG 17:55 MED SV 347 

06:25+1 MED 23:40 ALG SV 346 

 

 


