
 
 

Sales Procedures for Travel Agencies لوكاالت السفر والسياحة إجراءات المبيعات 

 

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may not be published under any circumstances or traded 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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Updating  Waiving all tickets restrictions issued 
from/to  ABHA / NAJRAN / JAZAN جيزان- نجران- من /الى ابها الصادرة التذاكر لجميع القيود كافة الغاء تحديث  

 Date / التاريخ

24 JUL 2019 

 Reference / الرقم المرجعي

201907242 

 Effective date / تاريخ التطبيق

IMMEDIATELY 

 

 
This bulletin is an update for The Bulletin No. 

201907101, issued on July 10, 2019. 

 

SAUDIA decided to waive the tickets restrictions 

of all flights departing from / to 

The following airports (ABHA / NAJRAN / 

GAZAN). And exempting them from the fees 

resulting from the restrictions and fines and 

differences in prices on the same travel classes, 

when (Rebooking / Refunding/ No show) if any, 

From July 8, 2019 to the end of August 2019.  

 

Important notes:-  

1- The contents of this bulletin applies to all 

tickets that have been reissued prior to 

the issuance of this bulletin starting from 

the above date. 

2- Tickets reissued before this bulletin 

(whose Itinerary has been changed) are 

exempt from fees and differences. 

 

 

 بتاريخ الصادرة    102709202ُتعد هذه النشرة حتديث للنشرة رقم 

 .1027يوليو  10

 

من/إىل  يمي  الرلتات اغمغادرةجل رإلغاء رسوم التذاك عوديةالست قرر

الرسوم اغمرتتبة ي  مج من وإعفائهمجيزان، //جنرانابها :ات التاليةاطاراغم

لى نفس درجات ع سعار إن وجدتاأل د وغرامات وفروقاتعلى ذلك من قيو

داًء ابت (.ن السفرالتخلف ع/داداالسرت /عند )إعادة احلجز وذلك السفر 

 .1027نهاية شهر أغساطس  لتىم 1027يوليو  8من تاريخ 

 

 

 :مالحظات هامة

 

 لى مجي  التذاكر اليت متيتم تاطبيق ما ورد يف هذه النشرة ع -1

ريخ اغمذكور وابتداءً من التا رةإعادة إصدارها قبل صدور هذه النش

 .أعتاه

واليت  ها قبل هذه النشرة فقط،يتم إعفاء التذاكر اغُمعاد إصدار -2

 فروقات.مت تغيري خط سريها من الرسوم وال

 

 

 

https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsAr.aspx?ID=503
https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsAr.aspx?ID=503

