
 
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 النشرة ُملزمة التطبيق،عتبر هذه 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may not be published under any circumstances or traded 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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UPDATE Carrier imposed fees (YR) الرسوم المفروضة من الناقل تحديث (YR) 

 Date / التاريخ

03 JAN 2019 

 Reference / الرقم المرجعي

201901031 

 Effective date / تاريخ التطبيق

01 JAN 2019 

 

 
 

 Saudia has completed all preparations to apply the 

Carrier imposed fees by code (YR) The first phase 

will apply to all domestic flights and selected 

international flights from 01 January 2019. The 

remaining international flights will applied 

gradually. 

 
Process : 

 

 Issue tickets with Carrier imposed fees (YR) 

started from 01January2019. 

 

 Carrier imposed fees (YR) must collected when 

reissue tickets started from 01 January 2019. 

 
 Carrier imposed fees (YR) will not be collected 

for revalidation.  

 

 Carrier imposed fees (YR) are displayed 

according to the prices available in ARD and the 

automated ticket changer (ATC). 

 

  Carrier imposed fees (YR) are refundable. 

 

 Government orders (GTR) and Royal Court 

orders had been endorsed price before 01 January 

2019 will issue the ticket by old price using the 

pricing entry : 

 

FXP / R, U * NGR, 31DEC18. 

 

Exceptions : 
 
 Infant ticket. 

  All reservations (groups, individuals) 

created before 01JAN2019. 

 
 

، وتم YR)) بالرمز انهت السعودية كافة االستعدادات لتطبيق رسوم الناقل
البدء بتطبيق المرحلة األولى على جميع الرحالت الداخلية وبعض الرحالت 

يجيآ، تدروسيتم التطبيق على المتبقي من الرحالت الدولية  المختارة،الدولية 
 .9102يناير  10إبتداء من تاريخ  وذلك

 
 
 

 اإلجراءات:
 

  التذاكر صدارإيتم ( بالرسوم المفروضة من الناقلYR )للتذاكر 
 .م9112يناير  10من  اعتبارا الصادرة

 

 يتم إستحصال ( رسوم الناقلYR عند إعادة )اعتباراللتذاكر  اإلصدار 
 .م9112يناير  10من 

 

 من الناقل ال يتم إستحصال الرسوم المفروضة (YR)  إعادة الحجز عند
Revalidation  

 

  الناقل  إعتماد رسوميتم(YR ) الحجز  نظامبحسب األسعار المتوفرة في
 (.ATCالمبدل اآللي ) وعند استخدام (ARD)ألتيا والتذاكر 

 

 الرسوم المفروضة من الناقل (YR)  لإلسترداد.قابلة 

 

  الملكي التي  وأوامر الديوانيتم إصدار تذاكر أوامر االركاب الحكومية
لسعر القديم وذلك م بنفس ا9112يناير  11تم إعتماد تسعيرها قبل 

 التالي:اإلدخال بإستخدام 
 
 
 

FXP/R,U*NGR,31DEC18 

 
 االستثناءات:

 

 .تذاكر الرضع 
 قبل المنشأة )أفراد مجموعات،( الحجوزات جميع 
 10 9102 يناير 

 


