
 
 

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  
 

وكاالت  تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، ويمنع منعاُ باتاً نشرها او تداولها خارج إطار  
 السفر والسياحة. 

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may not be published under any circumstances or 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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international flights departing for all aiving General w Update
From\To kingdom of Saudi Arabia 

 العربية السعودية اململكة اىلالرحالت الدولية املغادرة من/ميع عام جلإعفاء  حتديث

  Date│ التاريخ    

14 APR 2020 

Reference  / الرقم املرجعي 

202004141 

Effective date    /  تاريخ التطبيق 

IMMEDIATELY 

Affected bulletin  النشرات المتأثرة  / 

202003242\202003031 \ 202002251 \  20200221\202002271    

202003291\202003011\202003041\202003082\202003111  

 

Introduction:- 
SAUDIA decided to waive all tickets , and EMDs 
restrictions for flights departing From\To (Kingdom of 
Saudi Arabia) and apply the below procedure. 

 -مقدمة: 

قررت السعوررة أعفلء جررع للتذرررلسعلرراسمتلنسعلوررع وللررالسعلذرر ألنسع تسلررعالن عرر ل

علررتت السعت ررعأ /للا سعررملكسعتتلرررفلسعةتوذررفلسعوررة أعفالللرررل   ذرر لس لررتس سال

 سعت ضحفلءأنعه.

 

Procedures اإلجراءات 

Effective 
date 

Immediately  داية التطبيقب حااًل 

Waiving 
period 

All international flight tickets with confirmed bookings 
for future travel. 

 يف للسفر مؤكدة جوزاتحب الدولية للرحالت تذاكرال مجيع

 .املستقبل
 التطبيق فرتة

Applicable to 
All international Flights From \To or Connecting via  
KSA 

اململكة  ىل أو املواصلة عرب/ إ منالدولية الرحالت مجيع 

  العربية السعودية
 ال التطبيقجم

After sales 
services 

 Cancel booking with the option to keep the 
passenger Ticket/EMD as credit valid to be used in the 
same route and class of service without any restrictions 
to the new date of travel and without collecting fees or 
fare difference for one time only (The ticket is valid for 
one year considered only from the commencement of 
the specified date of travel ticket). 
 Changing the starting point or final destination to the 
nearest destination in the same area without fees or 
fare difference for one time only, and collecting charges 
manually for any further transaction 
 Reroute to any other station (as requested by the 
guest) without fees and for one time only with the 
fare difference, if any and collecting charges manually 
for any further transaction 
 Refund ticket without fees (except for E3 security 
fees, non-refundable taxes, and airline fees). 
(Revalidation/ Reissue /No-show/Go-show) without 
fees or fare difference for one time only, and 
collecting charges manually for any further transaction 
 

 Refund/ Re-associate all ancillary service EMD 
without fees example: (extra baggage, seat 
selection…etc.) for one time only. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  الغاء احلجز  مع امكانية احتفاظ الضيف  بالتذكرة أو القسيمة

كرصيد صاحل لالستخدام على نفس خط السري ودرجة اخلدمة دون 

 واحدة ملرةقيود ملوعد السفر اجلديد ودون حتصيل رسوم أو فرق سعر 

) تعترب التذكرة صاحلة ملدة سنة واحدة فقط من تاريخ بداية   فقط

 ة( .السفر احملدد بالتذكر

 بدون رسوم  حمطة أقرباىل قطة البداية أو الوجهة النهائية ن ريتغي

 املرات يف يدويا الرسوم استحصال مع . أو فرق سعر ملرة واحدة فقط

 .التالية

 أخرى )حبسب طلب الضيف( بدون  حمطةاىل أي  خط السري ريتغي

 استحصال ، و السعر إن وجد استحصال فرقفقط مع  واحدة وملرةرسوم 

 .التالية املرات يف يدويا الرسوم

 الضريبة األمنية  )باستثناء بدون رسوم اسرتداد التذكرةE3 و 

 .رسوم اإلصدار(و  الغري ُمسرتدة  األخرى الضرائب

 ( عن السفر التخلف- اإلصدار إعادة -احلجز  إعادة -  Go -Show 

 املرات يف يدويا الرسوم استحصال مع.  فقط( بدون رسوم ملرة واحدة 

 .التالية

 (  إعادة ربط/ اسرتداد)  قسائممجيع EMD اإلضافية خلدماتا 

 خدمة اختيار مقعد...اخل( زائدة،أمتعة  ) بدون رسوم مثل االستباقيةأو

    بدون رسوم ملرة واحدة فقط.
 

 

 

خدمات ما بعد 

 البيع

https://vpnt.saudiairlines.com/proxy/0e5830bf/https/saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1571
https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1562
https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1557
https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=555
https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1560
https://vpn.saudia.com/proxy/08f8c5eb/https/saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1572
https://vpn.saudia.com/proxy/08f8c5eb/https/saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1572
https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1561
https://vpn.saudia.com/proxy/08f8c5eb/https/saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsAr.aspx?ID=1563
https://saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1566
https://vpnt.saudiairlines.com/proxy/2d8fc7cb/https/saudia.sv.net/Apps/CORP/SalesProcedure/BulletinDetailsEn.aspx?ID=1568
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Note: - It’s allowed to change the date of travel during 
the above specified period without any restrictions to 
the new travel date. 

 
 
 

Groups 
Umrah Groups: 
 Not accepting any new Umrah request up to end of 
MAY 2020. 
 Refund without fees (TKTS or EMDs) for all groups up 
to end of MAY 2020. 
 Reroute to any other station (as requested by the 
guest) without fees and for one time only with 
collecting the fare difference if any up to end of MAY 
2020. 
 (Revalidation/ Reissue) without fees for one time 
only up to end of MAY 2020. 
   EMD Deposit for Umrah can be used for HAJJ PNRs 
and if not matching the value needs in HAJJ they can 
add more value on another EMD. 
 terms and condition for acceptance or rejection 
Umrah requests will be subject to change according to 
the situations  
 
 
 

Other Group : 
 Not accepting any new Group request up to end of 
MAY 2020. 
 Refund without fees (TKTS or EMDs) for all groups up 
to end of MAY 2020. 
 Reroute to any other station (as requested by the 
guest) without fees and for one time only with 
collecting the fare difference if any up to end of MAY 
2020. 
 (Revalidation/ Reissue) without fees for one time 
only up to end of MAY 2020. 

خالل الفرتة احملددة  مواعيد السفريسمح بتغيري  -:مالحظة

 قيود للمواعيد اجلديدة للسفر.دون اعاله 
 

 

 اجملموعات

 :العمرة  جمموعات

    عدم قبول أي طلب حلجوزات جمموعات العمرة وذلك إىل نهاية

 . م2020 مايو شهر 

    جلميع حجوزات  اسرتداد بدون رسوم للتذاكر أو القسائم

 م.2020 شهر مايووذلك إىل نهاية العمرة   جمموعات

   أخرى )حبسب طلب الضيف( بدون  حمطة خط السري اىل أي ريتغي

جلميع  السعر إن وجد استحصال فرقفقط مع  وملرة واحدةرسوم 

  م2020 شهر مايوإىل نهاية العمرة  موعات جملجوزات احل

   (  إعادة اإلصدار -إعادة احلجز ) وذلك  بدون رسوم ملرة واحدة فقط

 م2020 شهر مايوإىل نهاية 

  باإلمكان استخدام قسيمة املقدم املاليEMD  للعمرة حلجوزات

قسيمة إصدار جمموعات احلج ويف حال عدم تطابق املبلغ فإنه ميكن 

 أخرى باملبلغ  اإلضايف.

  ختضع شروط قبول أو رفض طلبات العمرة للتغيري وفًقا

 للمستجدات واألوضاع املرتتبة 

 
 

 -اجملموعات األخرى:

    شهر نهاية وذلك إىل اجملموعات عدم قبول أي طلب حلجوزات 

 . م2020 مايو

  جلميع حجوزات  اسرتداد بدون رسوم للتذاكر أو القسائم

 . م2020 مايو شهر نهاية اجملموعات وذلك إىل 

   أخرى )حبسب طلب الضيف( بدون  حمطة خط السري اىل أي ريتغي

وذلك إىل  السعر إن وجد استحصال فرقفقط مع  وملرة واحدةرسوم 

 . م2020 مايو شهر نهاية 

   (  إعادة اإلصدار -إعادة احلجز ) وذلك  بدون رسوم ملرة واحدة فقط

  .م2020 مايو شهر نهاية إىل 
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NOTE 

 The reissue will be by using FXI INVOLUNTARY 
to the same class of service named on the 
original ticket. 
 
 

 

Certificate of medical examination (PCR) :- 
It is allowed to Revalidate – Reissue –no show – 
GO show) without fees repeatedly for all cases 
emanating from countries required to issue 
(PCR) certificate for passengers departing from 
or through.     
 

لووووووووتغري ل خووووووووال ل سووووووووتخدام اإلد صوووووووودار با عووووووووادة اإل يووووووووتم إ سوووووووووا 

بووووواري  عوووووادة  FXIاالج يوووووتم إ يوووووث  لووووونفسحب صووووودار  جوووووة  اإل موووووة در اخلد

  .بالتذكرة االساسية األساسية
 

 -:(PCRمتطلبات الشهادة املخربية )

سووومح )  جوووز ي عوووادة احل صووودار -إ عوووادة اإل سوووفر - إ عووون ال لوووف   Go-التخ

-Show  توووورد تووووى  حلوووواالت ال يووووع ا موووورة جلم موووون  ثوووور  سوووووم ألك بوووودون ر  )

لووووة  أيموووون  لووووزمدو يووووة ) توووووفري ي هووووا PCRشووووهادة  رب سووووافرين من ( للم

   .أو من خالهلا 

 

 مالحظات

 

 


