
 
GDS Procedures  نظم التوزيع الشاملإجراءات 

 

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

gdssupport@saudia.com 

 
إلى مقدمي تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

خارج  قط ويمنع منعاُ باتاً نشرها او تداولها ف خدمات السفر والسياحة
 مقدم الخدمةوفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض مقدم الخدمة. اطار 

 .القانونية للمساءلة

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distribution to Travel Service Providers only and may not 
be published under any circumstances or traded outside 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 TSP. In the case of non-compliance with this TSP will 
be subjected to legal accountability. 
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Update on the piece concept on international and 

domestic flight for infant 
 والداخلية للرضيعتحديث على نظام القطع على الرحالت الدولية 

  Date/ التاريخ        

21 February  2018 

Reference/ الرقم المرجعي   

201802211 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

IMMEDIATELY 

 

This bulletin is an update for our previous bulletin No. 
201605241 issued on 24 May 2016 and bulletin No. 
201604241 issued on 24 April 2016, related to 
implementing the piece concept on international and 
domestic flights and excess baggage calculation.  
 

Allowed Weight/ Piece concept for infant: 
 

 All classes on International and Domestic flights  
 

 The number of free pieces allowed is (One 
piece) and the weight should not exceed 23KG 
(50 lbs). 

 The dimensions of the piece on all flights are 
158cm (62in). 

 It is not permitted to exceed the weight of 23KG 
(50 lbs) for one piece per infant as a maximum 
weight. The excess weight must be taken out  
until the allowed weight reached. (The excess 
baggage of the infant is transferred on the 
escort ticket and treated as an adult excess 
baggage). 

 
Excess baggage: 
 
Infant excess baggage is not permitted on 
international and domestic flights. 
 

 

 
 مايو 42والصادرة بتاريخ  201605241 السابقة رقم تحديث للنشرة

 أبريل 24والصادرة بتاريخ  201604241 م، والنشرة رقم 2016
والداخلية نظام القطع على الرحالت الدولية  بتطبيق م، والخاصة2016

 التالي: قد تم اقرار فأنه واحتساب العفش الزائد، 
 

 :للرضيع عدد / وزن األمتعة المجانية المسموح بها

 
 جميع درجات السفرعلى ووالداخلية الرحالت الدولية  

 

 ( على أن ال قطعة واحدةعدد القطع المجانية المسموح بها هو )
 رطل(. 50) كيلوجرام 23يتجاوز وزن القطعة 

 

 بوصة( 62) سم158على جميع الرحالت هي  ةأبعاد القطع 
 

 (23)عممممن للرضمممميع  تجمممماوز وزن القطعممممة الواحممممد اليسمممم  ب 
كحد أقصى للوزن ومما زاد عمن كلمإ ه نم  رطل(  50) كيلوجرام

.  حتممى تصممل الممى المموزن المسممموح بمم  عفمم الإعمماد  تجز ممة  يممتم
)يتم تحويل العف  الزا د للرضميع علمى تمككر  المراهمع وتعاممل 

 .بنظام العف  الزا د للبالغ (
 
 

 األمتعة الزائدة:
 

 .للرضيع على الرحالت الدولية والداخلية مسموح باألمتعة الزا د غير 
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