
 
GDS Procedures  ظم التوزيع الشاملنإجراءات 
 

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

gdssupport@saudia.com 

 
لى مقدمي إتعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

خارج  قط ويمنع منعاُ باتاً نشرها او تداولها ف خدمات السفر والسياحة
 قدم الخدمةموفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض قدم الخدمة. ماطار 

 .القانونية للمساءلة

This bulletin is binding application and it is for distribution to 

Travel Service Providers (TSPs) only and may not be published 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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Updated Bulletin for collecting security fees to 

register passenger’s Information 
 تحصيل األجور األمنية لتسجيل بيانات المسافرين  تحديث نشرة

     Date/ التاريخ        

05 April 2018 

Reference/ الرقم المرجعي   

201804051 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

IMMEDIATELY 

 
تعتبر هذه النشرة تحديثاً للنشرة الخاصة بتحصيل األجور األمنية 

الصادرة بتاريخ  201505241 رقم   لتسجيل بينات المسافرين
   م . 2015مايو  24

 
الهيئة العامة للطيران المدني  تعميمبناًء على والذي تم اعتماده 

هـ والمتضمن  18/07/1436بتاريخ  256/2/1/17308رقم 
 هـ 20/04/1436( بتاريخ 183قرار مجلس الوزراء رقم )

( دوالر أمريكي على 2والقاضي بإضافة أجور أمنية بمقدار )
الدولية وذلك لتمويل تشغيل مشروع نظام تسجيل  قيمة التذاكر
 له.  المساندةوالخدمات والمرافق  (APP/PNRالمسافرين )

 
( دوالر 2بتحصيل األجور األمنية بمقدار ) ءالبدلذا فقد تم 

من كل مسافر على الرحالت  سعودي(لاير  8 ل)ما يعادأمريكي 
ترانزيت ( ويضاف المبلغ  -مغادرة -الدولية لكل خط سفر ) قدوم

( E3رمز األجور األمنية ) باستخدامعلى قيمة تذكرة السفر 
 الدولي للنقل الجوي )آياتا(. حادتاالوالمخصص من قبل 

 
بعد /م للسفر من 2018مارس  7بعد /جميع التذاكر الصادرة من*

 : 2018مارس  07
 ( دوالر أمريكي 2يتم تحصيل األجور األمنية بمقدار ) 

 من كل مسافر على الرحالت الدولية لكل خط سفر
إضافة لكل تذكرة يتم إعادة  ترانزيت(-مغادرة-)قدوم 

 (لتذكرةلاإلصدار إصدارها )يجب التطبيق عند إعادة 
 

حول الضرائب الخاصة بالمملكة العربية  لمزيد من المعلومات
 استخدام اإلدخال : السعودية 

FQNTAX/SA 

  
داخل سياحة قدمي خدمات السفر والميجب على جميع وعليه 

التأكد من إضافة وتحصيل هذه الرسوم على  المملكةوخارج 

مارس  7 تاريخ بعد/من اعتبارا الصادرةجميع التذاكر الدولية 
مع العلم بأن  ، 2018مارس  07بعد /م للسفر من 2018

 .نهائياً  لالستردادهذه األجور غير قابلة 

 
This bulletin is consider  an update to Collecting 
security fees to register passenger’s Information 

Bulletin number 201505241 dated 24 May 2015 
  
  Which was approved  based on GACA’s announcement 
No. 17308/1/2/256 dated on 18/07/1436H, which 
includes the decision of the Council Ministers’ No. 
(183) dated on 20/04/0436H, that decided to add 
security fees 2$ USD upon each International ticket, to 
fund operating (APP/PNR) project and its facility 
services. 
 
Therefore, (2$) USD (equivalent to 8 SAR) has been 
collected as security fees, of each passenger travelling 
on International flight per segment (arrival – departure 
– transit), the amount will be added to the ticket’s 
value using the security fare codes (E3) that is 
specified by the IATA. 
 
*Effective for tickets issued on/after 07 march 2018 
and for travel on/after 07 march 2018    :    

 USD 2.00 applies for each international 
departure, arrival and transfers for both 
original ticket issues and additionally for every 
ticket reissues. (Must apply for ticket 
reissue).                       
                             

For more information about SAUDI ARABIA TAX 
information use : 

FQNTAX/SA 

 
All Travel Service Providers inside and outside KSA 
should ensure the addition and collection of these 
charges upon all international tickets, that are issued 
on /after 07th of March’2018 for traveling on/after 07th 
of March’2018   knowing that these fees are completely 
nonrefundable.    
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07 VRTSVR     *          * 1          *   1339.00  *RB    *Y                     

                                                                                 

LAST TKT DTE 17MAY15 - DATE OF ORIGIN                                            

------------------------------------------------------------                     

     AL FLGT  BK T DATE  TIME  FARE BASIS      NVB  NVA   BG                     

 JED                                                                             

 CAI SV       V  V 17MAY       VRTSVR          17MAY17MAY 2P                     

 JED SV       V  V                     VRTSVR          17MAY17MAY 2P                     

                                                                                 

SAR  1100.00      17MAY15JED SV CAI146.65SV JED146.65NUC                         

                  293.30END ROE3.750290                                          

SAR    50.00UR    XT SAR 25.00JK SAR 94.00QH SAR 4.00EQ                          

SAR    16.00E3                                                                   

SAR   123.00XT                                                                   

SAR  1289.00                                                                     

SAR    50.00    AIRLINE FEES                                                     

SAR  1339.00    TOTAL                                                            

AIRLINE FEES INCLUDED                                                            

TICKET STOCK RESTRICTION                                                      
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