
 
Sales Procedures for Travel Agencies  لوكاالت السفر والسياحة  المبيعاتإجراءات   

 

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

salesprocedures@saudia.com 

If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact 
SAUDIA manager in your area 

 

ُ با عتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق،ت تاً نشرها او ويمنع منعا
 .وكاالت السفر والسياحة طارإخارج  تداولها 

 

This bulletin is for private internal distribution only and 
may not be published under any circumstances or traded 
outside the network of travel agencies. 
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Re-Applying of all tickets restrictions issued 

from/to all the regions affected by the weather 

كافة القيود والغرامات لجميع التذاكر الصادرة من/إلى جميع مناطق  إعادة تطبيق

 المملكة المتضررة من االحوال الجوية

 Date / التاريخ

15 NOV 2018 

 Reference / الرقم المرجعي

201811151 

 Effective date / تاريخ التطبيق

16 NOV 2018 

 

 
This is further to the bulletin No.201811051 dated on 05 

NOV 2018, regarding waiving all tickets restrictions issued 

from/to all the regions affected by the weather.     

 

SAUDIA decided that all restrictions will be re-applied on all 

tickets issued from/to all the regions affected by the 

weather, All restrictions and penalties when (Rebooking / 

Rerouting/ refund and no-show) effective from 16/11/2018 

for all confirmed booking on all classes. 

 

NOTE :  

For more information, please refer to bulletin No. 

201811081, Dated 08 November 2018, Related to 

involuntary compensation cases (Denied boarding, Class 

downgrade, Delay and Cancellation).  

 

 

 

 01  بتاريخ  الصادرة  102122012  رقم  السابقة للنشره إلحاقا  

 التذاكر لجميع والغرامات القيود كافة بإلغاء والخاصة ، م1021نوفمبر

 .الجوية االحوال من المتضررة المملكة مناطق جميع إلى/من الصادرة

 

 

 الصادرة التذاكر لجميع والغرامات القيود بإلغاء العمل إيقاف قررت السعودية

 إعادة)  عند الجوية االحوال من المتضررة المملكة مناطق جميع إلى/من

ا ،( السفر عن التخلف/  االسترداد/  السير خط تغيير/  الحجز  تاريخ من إبتدء 

 .م1021 نوفمبر 26

 

 

 مالحظة :

 102122012رقم  النشرة على  االطالع  الرجاء  لمزيد من المعلوماتو

 رفض( اإلجبارية  الحاالت بتعويض الخاصةو  1021نوفمبر  01بتاريخ 

 الرحالت(. إلغاء تأخير، السفر، درجة خفض اإلركاب،
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