
 
GDS Procedures  التوزيع الشاملنظم إجراءات 

 

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

gdssupport@saudiairlines.com 

 
لوكالء السفر تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

وكالة ال خارج اطار  قط ويمنع منعاُ باتاً نشرها او تداولها فوالسياحة 
 للمساءلةالوكالة تعرض تس ،وفي حال عدم التقيد بذلكالسياحية 

 .القانونية

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distribution to Travel Service Providers only and may not 
be published under any circumstances or traded outside 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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Saudia offers to Ankara & Algiers  "أنقرة والجزائر الخاصة إلىعروض "السعودية 

  Date/ التاريخ        

20October 2016 

Reference/ الرقم المرجعي   

201610201 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

IMMEDIATELY 

 

 
In preparation to complete “Saudia” operation to 
Ankara & Algiers, “Saudia”  introduces special 
offers for all flights departing KSA on economy 
supersaver as follows: 
 
General conditions: 
 

Special offer 

Sale period 
validity 

Starting 20 Oct till 15 Nov 
2016 

Travel period 
validity 

From 18 Nov 2016 
Till 15 Mar 2017 

Point of sales All 

Implementation 
field 

International flights departing 
KSA TO Ankara & Algiers 
only. 

Fare VPR3M 

Combine flights Not allowed 

Fare calculation Amadeus – FXP 
Galileo – FQCSV 
Sabre/Abacus – WP 
Worldspan / Axess – 4P*FSR 
Travelsky – QTE:/SV 
Apollo – T:$B 

Post services All Saudia rules apply  

 
من  الا إلى ك  سعودية" إستكمال اإلستعدادات لتشغيل رحالت "البمناسبة 

لضيوفها خاصة  عروض ”السعودية“تقدم رة والجزائر، محطتي أنق
لجميع الرحالت المغادرة من المملكة العربية السعودية على الكرام 
 الضيافة التشجيعية وذلك على النحو التالي:درجة 

 
 الشروط العامة:

 العرض

 م2016نوفمبر  15أكتوبر وحتى  20من  صالحية فترة البيع

 صالحية فترة السفر
 م2016نوفمبر  18من 
 م2017مارس  15إلى 

 جميع قنوات البيع قنوات البيع

 مجال التطبيق
الرحالت الدولية المغادرة من المملكة 

العربية السعودية إلى كل محطتي أنقرة 
 والجزائر فقط. 

 VPR3M نوع السعر

 ال يسمح دمج الرحالت

 طريقة تركيب السعر

FXP   - أماديوس
FQCSV   -و جاليلي

WP / - سايبر    أباكس
4P*FSR  أكسس /  - وورلدسبان

QTE:/SV   - ترافلسكاي
 T:$B  - أبولو

  تطبق جميع األنظمة وشروط األسعار خدمات ما بعد البيع
 

 جدول توضيحي باألسعار الجديدة للعرض  Explanatory table of offer’s new fares 
 

ORIGIN DESTINATION FARE BASE AMOUNT(SAR) 

JED ANK VPR3M 764 

MED ANK VPR3M 764 

RUH ANK VPR3M 764 

DMM ANK VPR3M 764 

MED ALG VPR3M 924 

DMM ALG VPR3M 924 

RUH ALG VPR3M 924 

JED ALG VPR3M 924 
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