إجراءات نظم التوزيع الشامل

GDS Procedures

Completing all preparations to operate the first
SAUDIA flight from Medina to Kuwait

 التاريخ/ Date
17 October 2016

استكمال االستعدادات لتشغيل أولى رحالت "السعودية" من محطة
"المدينة المنورة إلى "الكويت

 الرقم المرجعي/ Reference
201610171

Saudia has completed all the preparations to start the
operation of its flights from Medina to Kuwait, where it
has been decided that the launching of its first flights will
be on the 2nd of November, 2016.

 تاريخ التطبيق/ Effective date
November 2016

أنهت "السعودية" كافة االستعدادات لتشغيل رحالتها من محطة المدينة
 حيث من،المنورة الى دولة " الكويت " ضمن شبكة رحالتها الدولية
.م2016  نوفمبر02 المقرر ان يكون موعد إقالع أولى رحالتها بتاريخ

The operation of this new route enhances the competitive
position of Saudia within the international sector, and
serves the economic & touristic movement between
Saudia Arabia and Kuwait, and in addition to that it
serves multiple segments of passengers including Umrah
& Hajj passengers.

ويأتي تشغيل المحطة في إطار تعزيز موقع المؤسسة التنافسي على
 وخدمة الحركة االقتصادية والسياحية بين المملكة العربية،القطاع الدولي
 باإلضافة لخدمة شرائح متعددة من الركاب،السعودية و دولة الكويت
.ومن ضمنهم المعتمرين والحجاج

Flight schedule:

سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيا ً في االتجاه الواحد بين محطة المدينة المنورة
و دولة الكويت يومي األربعاء و السبت

There will be two flights weekly, between Medina and
Kuwait on Wednesday and Saturday

:جدول الرحالت

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

gdssupport@saudia.com
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distribution to Travel Service Providers only and may not
be published under any circumstances or traded outside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
agency will be subjected to legal accountability
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 وهي خاصة بالتوزيع إلى وكالء،تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
السفر والسياحة فقط ويمنع منعا ُ باتا ً نشرها أو تداولها خارج اطار
الوكالة السياحية وفي حال عدم التقيد بذلك ستتعرض الوكالة
.للمساءلة القانونية

