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 بمستند الشركات األخرى . الحكوميةكر ااصدار التذ آلية

 

 :(065)اتفاقيات اصدار تذاكر مبستند السعودية  معها ال توجد اليت للمحطات احلكومية التذاكر إصدار آلية

 مثال:

 السعودية مع على طريان  ذهاب وعوده (Addis Ababa - Jeddah Bujumbura -) أمر إركاب حكومي خبط سري 

(ET)  اتفاقيات واال توجد  أسعار  همع العلم بأناألثيوبية  ( هلذه الرحلة علىET )  متكننا من اصدار التذكرة  األثيوبية

 .( 065)  مبستند السعودية

 : احلجز صوره  

RP/JEDSV0637/JEDSV0637            AA/SU   4APR19/0800Z   NSNKAS                  

  1.TEST/TEST                                                                    

  2  SV 421 Y 20APR 6 JEDADD HK1       S  2355 0210+1 *1A/E*                     

  3  ET 817 Y 21APR 7 ADDBJM HK1       2  1210 1340   *1A/E*                     

  4  ET 810 Y 01MAY 3 BJMADD HK1          1610 1950   *1A/E*                     

  5  SV 420 Y 02MAY 4 ADDJED HK1       2  0345 0600   *1A/E*                     

  6 APN SV/M+9665555555/AR                                                       

  7 TK OK04APR/JEDSV0637                                                         

  8 OPW-09APR:1100/1C7/ET REQUIRES TICKET ON OR BEFORE                           

        10APR:1100/S3-4                                                          

  9 OPW-04APR:1059/1C7/SV REQUIRES TICKET ON OR BEFORE                           

        07APR:0959 JED TIME ZONE/TKT/S2,5                                        

 10 OPC-10APR:1100/1C8/ET CANCELLATION DUE TO NO TICKET/S3-4                     

 11 OPC-07APR:1059/1C8/SV CANCELLATION DUE TO NO TICKET JED TIME                 

        ZONE/TKT/S2,5                                                

 

 

 

 اجراءات اإلصدار :

 . املثال عالهكما هو موضح يف  عن طريق وكاله السفر والسياحةاملطلوب حسب امر األركاب  عمل احلجز يتم -1

(JED-ADD-JED  على السعودية )  ( وADD-BJM-ADD  على األثيوبية )  . 

 ( اىل وحده دعم احلسابات احلكومية عرب العنوان : ETيتم ارسال طلب اصدار تذكره على مستند الناقل األخر ) -2

GOVSUPP@saudia.com  جيب ارسال صوره امر األركاب مستويف الشروط واألختام مع رقم احلجز  وصور و

 كات األخرى .جوازات املسافرين لوحده دعم احلسابات احلكومية عند طلب اصدار تذاكر مبستند الشر
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 نقاط هامه :

هلا  املقابلة التذكرةوتصدر  اإلصداراتتصدر تذكره الناقل األخر من حساب السعودية املخصص هلذا النوع من -1

عن طريق وحده دعم  وبطريقه الدفع احلكومية املعتمدة  ( من احلساب املخصص لكل وزاره 065)  السعوديةمبستند 

 .   احلكوميةاحلسابات 

 

امر ( املصدرة يف املقابل  يف 065تذكره السعودية ) وكتابه تعطى تذكره الناقل األخر للضيف ويتم تضمني-2

 احلكومي . األركاب

 

لوحده دعم وصوره امر األركاب   ارسال احلجزألوامر األركاب اليت تتطلب ارتباط مالي قبل اإلصدار يتم -3

احلسابات احلكومية للحصول على سعر تذكره السعودية اليت سوف تصدر مقابل تذكره الطريان األخر وجيب تضمني 

  Airline feesكامله مع رسوم اإلصدار   اليت سوف تصدر يف احلجز  (065او تذاكر السعودية  ))  قيمه التذكرتني

يف اقرب وقت وقبل واصدار التذاكر  وعلى ان يتم تصديق السعر   يف االرتباط املالي اخلاص بأمر األركاب ( لكل تذكره

 انتهاء موعد شراء التذاكر لضمان توفر نفس اإلمكانيات واألسعار .

 

يتم ارسال صوره األمر مع احلجز وجوازات املسافرين  لتصديق السعر  يت ال تتطلب ارتباط ماليألوامر األركاب ال-4

 اإلصدارمع رسوم  لوحده دعم احلسابات احلكومية إلصدار التذاكر ومن ثم يتم تضمني مبالغ تذاكر السعودية كامله

 يف االرتباط املالي لألمر واعطاء املسافر التذاكر املصدرة على الناقل األخر .

 

بني وحده دعم احلسابات وبني وكاله  اإلصدار املشرتكة ( 065)  السعوديةجيب كتابه مجيع  ارقام تذاكر -5

يف ارفاق  اكر جتنبا ألي نقصيف امر األركاب احلكومي مع ارقام األياتا لكل تذكره وتاريخ اصدار التذ والسياحةالسفر 

 املالية . مخالفاتالتذاكر يف األمر وجتنبا  لل

 

 .املالي  جتنبا ألي خمالفات ماليه  لالرتباطتكون مطابقه  ان جيب تضمني التذاكر يف األمر عند-6

 

اصدار او اجراء اخر من قبل وكيل السفر   أيعند ارسال طلب اصدار تذاكر مبستند الشركات األخرى مينع اختاذ -7

 اجراء او تعديل . أيوجيب اشعار وحده دعم احلسابات احلكومية قبل اختاذ 

 

فيه ارقام التذاكر املصدرة وارقام األياتا وتاريخ  تكتب  امر األركاب بعد ان ارسال صوره جيببعد اصدار التذاكر -8

 كومية ألقفال الطلب من قبلهم .احلاصدار التذاكر  اىل وحده دعم احلسابات 
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جيب تسليم وارفاق اوامر األركاب املصدرة بهذه االليه بشكل مستقل  حتت عنوان اصدارات السعودية على -9

 الشركات األخرى  وال يتم ارفاقها مع اوامر األركاب األخرى عند تسليم  اليوميات والتقارير .

 
 

 

 

 االسرتجاع : 

 اجلهةيف حال طلب اال  لالسرتجاعغري قابله  065مقابلها  املصدرة السعوديةوتذاكر  ةاالئتماني بالبطاقة املصدرةالتذاكر 

 ويتم اجراء التالي : فقط  اسرتجاعها احلكومية

ارقام التذاكر ورقم احلساب و سبب   فيهارسال خطاب رمسي ومصدق خبتم الوزارة لطلب اسرتجاع التذاكر موضح -1

 طلب االسرتجاع . 

 لوحده دعم احلسابات احلكومية تقوم الوحدة بالتواصل مع اجلهات املعنية واإلفادة حباله الطلب  . الطلب بعد ارسال-2

 

 

 

 
 

 

 


