
ااألنظمة وواالقواانيین

أأوو مركز ااتصالل ططيیراانن ناسس flynas.com تطبق االرسومم على كل مسافر عن كل ووجهھھة - للحجوززااتت عبر االموقع ااإللكترووني

االبند

(اانظمة ااألسعارر - االرحالتت ااإلقليیميیة وواالدااخليیة (باستثناء االرحالتت من ووإإلى االقاهھھھرةة 1

ررحالتت االتضامن االتجارريي
ددررجة ااألعمالل

ااقتصادديي

ددررجة ااألعمالل االدررجة ااإلقتصاددية بريميیومم بلس اليت

غيیر مسموحح غيیر مسموحح غيیر مسموحح ااسترجاعع االمبلغ 1.1

غيیر مسموحح غيیر مسموحح غيیر مسموحح تغيیيیر ااالسم 1.2

 غيیر مسموحح بتغيیيیر أأوو إإلغاء االرحلة على االموقع ااإللكترووني. أليي تغيیيیر على ررحالتت
االتضامن االتجارريي االرجاء ااإلتصالل على مركز ااتصالل ططيیراانن ناسس 920001234

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت
 ااالقالعع االمجدوولل. يتم ااحتسابب فرقق

االسعر إإنن ووجد

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت
 ااالقالعع االمجدوولل. يتم ااحتسابب فرقق

االسعر إإنن ووجد

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت
 ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم االتغيیيیر 75 لایر
 للرحالتت االدااخليیة٬، وو 100 لایر للرحالتت
  االدووليیة (لكل مسافر عن كل ووجهھھة) مع
.ااحتسابب فرقق االسعر إإنن ووجد

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت
 ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم االتغيیيیر 75 لایر
 للرحالتت االدااخليیة٬، وو 150 لایر للرحالتت
  االدووليیة (لكل مسافر عن كل ووجهھھة) مع
.ااحتسابب فرقق االسعر إإنن ووجد

تغيیيیر ووقت/ ووتارريخ االرحلة 1.3

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت
 ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم ااإللغاء 100 لایر
 للرحالتت االدااخليیة٬، وو 200 لایر للرحالتت
  االدووليیة (لكل مسافر عن كل ووجهھھة).
 يحفظ االمبلغ االمتبقي كرصيید بعد خصم
.ررسومم ااإللغاء لمدةة سنة من تارريخ ااإللغاء

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت
 ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم ااإللغاء 100 لایر
 للرحالتت االدااخليیة٬، وو 200 لایر للرحالتت
  االدووليیة (لكل مسافر عن كل ووجهھھة).
 يحفظ االمبلغ االمتبقي كرصيید بعد خصم
.ررسومم ااإللغاء لمدةة سنة من تارريخ ااإللغاء

غيیر مسموحح غيیر مسموحح إإلغاء االحجوززااتت 1.4

غيیر متوفر  ال تطبق أأيي ررسومم في حالل تغيیيیر االحجز في غضونن ساعتيین من ووقت تأكيید االحجز وو يمكنك االتغيیر ااوو إإلغاء االحجز عن ططريق مركز ااالتصالل ااوو ووكالؤؤوونا االمعتمدوونن فقط٬، 
وويتم ااحتسابب فرقق سعر االتذكرةة إإنن ووجد. في حالل إإلغاء االحجز فإنن مبلغ االحجز يحفظ كرصيید لمدةة عامم 1.5 فترةة االسماحح

االرحالتت من وو إإلى االقاهھھھرةة ينطبق عليیهھھا ما سبق باستثناء االتالي

(ددررجة ااألعمالل (ررحالتت االتضامن االتجارريي  االدررجة ااإلقتصاددية (ررحالتت االتضامن
(االتجارريي

ددررجة ااألعمالل االدررجة ااإلقتصاددية

غيیر متوفر مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل. يدفع فرقق االسعر اانن ووجد  مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم االتغيیيیر 150 لایر
.(لكل مسافر عن كل ووجهھھة) مع  ااحتسابب فرقق االسعر إإنن ووجد تغيیيیر ووقت/ ووتارريخ االرحلة 1.6

غيیر متوفر

 تذااكر ررحالتت االقاهھھھرةة االمدفوعة وواالمصدررةة من مصر قابلة لالستردداادد بعد خصم ررسومم
 .ااإللغاء

 تذااكر ررحالتت االقاهھھھرةة االمدفوعة وواالمصدررةة من مصر قابلة لالستردداادد بعد خصم ررسومم
 .ااإللغاء

 أأما بالنسبة لتذااكر ررحالتت االقاهھھھرةة االمدفوعة وواالمصدررةة من خاررجج مصر فهھھي غيیر
 .قابلة لإلستردداادد وويتم خصم ررسومم ااإللغاء وويحفظ باقي االمبلغ كرصيید لمدةة سنة
 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم ااإللغاء  250 لایر

.((لكل مسافر عن كل ووجهھھة

إإلغاء االحجوززااتت 1.7

 أأما بالنسبة لتذااكر ررحالتت االقاهھھھرةة االمدفوعة وواالمصدررةة من خاررجج مصر فهھھي غيیر
.قابلة لإلستردداادد وويتم خصم ررسومم ااإللغاء وويحفظ باقي االمبلغ كرصيید لمدةة سنة

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم ااإللغاء 200 لایر
.((لكل مسافر عن كل ووجهھھة

أأسعارر تذااكر ااألططفالل وواالرضع 2

ررحالتت االتضامن االتجارريي
ددررجة ااألعمالل

ااقتصادديي

ددررجة ااألعمالل االدررجة ااإلقتصاددية بريميیومم بلس اليت

سعر تذكرةة االرضيیع

االرسومم متفاووتة٬، يتم إإحتسابهھھا ووقت االحجز

لایر على كل ررضيیع (للوجهھھة االوااحدةة). االسعر يشمل حقيیبة شحن بوززنن 10 كج ووال يشمل ااألمتعة االمحمولة60  االرحالتت االدااخليیة

لایر على كل ررضيیع (للوجهھھة االوااحدةة). االسعر يشمل حقيیبة شحن بوززنن 10 كج ووال يشمل ااألمتعة االمحمولة2.1120
 جميیع االرحالتت االدووليیة (ما عداا
 االرحالتت االمغاددررةة من مصر

(ووعمَانن

لایر على كل ررضيیع (للوجهھھة االوااحدةة)٬، باإلضافة إإلى االرسومم أأوو االضراائب االدووليیة. االسعر يشمل حقيیبة شحن بوززنن 10 كج ووال يشمل ااألمتعة االمحمولة120   االرحالتت االمغاددررةة من مصر
ووعمَانن

سعر تذكرةة االطفل

االرسومم متفاووتة٬، يتم إإحتسابهھھا ووقت االحجز غيیر متوفر سعر مخفض يصل االى 25% من سعر االشخص االبالغ (االرسومم أأوو االضراائب االدووليیة قد تكونن مطبقة)اا
 االرحالتت االدااخليیة

2.2
االرحالتت االدووليیة

3 ااألمتعة

ررحالتت االتضامن االتجارريي
ددررجة ااألعمالل

ااقتصادديي

ددررجة ااألعمالل االدررجة ااإلقتصاددية بريميیومم بلس اليت

جميیع االوجهھھاتت االدااخليیة االوجهھھاتت االدااخليیة 3.1

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬، ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض +
 ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع

تحت االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع

تحت االمقعد أأمامك

 ااألمتعة االمحمولة ددااخل
االطائرةة 3.1.1

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم٬، ووحجم
 أأقصاهه 158سم (االطولل + االعرضض +

ااالررتفاعع) للقطعة

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 15سم (االطولل + االعرضض +

(ااالررتفاعع

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم
 للقطعة٬، ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل

(+ االعرضض + ااالررتفاعع

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 30 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع
غيیر مسموحح ااألمتعة االمشحونة 3.1.2

االوجهھھاتت االدووليیة - االمجموعة 1 (االكويت٬، ددبي٬، عمانن٬، شرمم االشيیخ٬، ااسطنبولل٬، ططراابزوونن٬، بيیرووتت٬، تبليیسي٬، باكو٬، فيیيینا٬، سرااييیفو٬، باتومي) 3.2

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬، ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض +
 ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع

تحت االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع

تحت االمقعد أأمامك

 ااألمتعة االمحمولة ددااخل
االطائرةة 3.2.1

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم ووحجم
 أأقصاهه 158سم (االطولل + االعرضض +

ااالررتفاعع) للقطعة

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 15سم (االطولل + االعرضض +

(ااالررتفاعع

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

+ ااالررتفاعع) للقطعة

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 30 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع
غيیر مسموحح ااألمتعة االمشحونة 3.2.2

االوجهھھاتت االدووليیة - االمجموعة 2 (أأنطاكيیا٬، حيیدررأأبادد٬، الهھھھورر٬، إإسالمم أأبادد٬، نيیو ددلهھھي) 3.3

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬، ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض +
 ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع

تحت االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض
 + ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو
 البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع

تحت االمقعد أأمامك

 ااألمتعة االمحمولة ددااخل
االطائرةة 3.3.1

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم٬، ووحجم
 أأقصاهه 158سم (االطولل + االعرضض +

ااالررتفاعع) للقطعة

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 15سم (االطولل + االعرضض +

(ااالررتفاعع

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم
 للقطعة٬، ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل

(+ االعرضض + ااالررتفاعع

 قطعتيین بوززنن أأقصاهه 20 كيیلوغراامم للقطعة٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 30 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع
ااألمتعة االمشحونة 3.3.1

(االقاهھھھرهه٬، كانو٬، االجزاائر٬، بغداادد٬، االخرططومم) االوجهھھاتت االدووليیة - االمجموعة 3 3.4

(ددررجة ااألعمالل (ررحالتت االتضامن االتجارريي  االدررجة ااإلقتصاددية (ررحالتت االتضامن
(االتجارريي

ددررجة ااألعمالل االدررجة ااإلقتصاددية

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬، ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض +
 ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬، ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض +
 ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 7 كيیلوغراامم ٬، ووحجم أأقصاهه 115سم (االطولل + االعرضض +
 ااالررتفاعع)ذذلك باإلضافة إإلى حقيیبة يد أأوو البتوبب صغيیرةة أأبعاددهھھھا 36 سم توضع تحت

االمقعد أأمامك

 ااألمتعة االمحمولة ددااخل
االطائرةة 3.4.1

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم٬، ووحجم
 أأقصاهه 158سم (االطولل + االعرضض +

ااالررتفاعع) للقطعة

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 15سم (االطولل + االعرضض +

(ااالررتفاعع

 قطعتيین ووااحدةة بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم للقطعة٬، ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل +
(االعرضض + ااالررتفاعع

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 30 كيیلوغراامم ٬، ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض +
(ااالررتفاعع ااألمتعة االمشحونة 3.4.1

غيیر متوفر  قطعتيین ووااحدةة بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم للقطعة٬، ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل +
(االعرضض + ااالررتفاعع

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 30 كيیلوغراامم٬، ووحجم أأقصاهه  158سم (االطولل + االعرضض +
(ااالررتفاعع

 ااألمتعة االمشحونة على
 ووجهھھاتت ررحالتت االتضامن
 االتجارريي االمغاددررةة إإلى

 (بنغالدديش٬، االهھھند٬، نيیبالل٬،
 باكستانن٬، سريالنكا) وواالمرتبطة

 بطيیراانن ااالتحادد عن ططريق
أأبوظظبي

3.4.1

 قطعتيین بوززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم٬، ووحجم
 أأقصاهه 158سم (االطولل + االعرضض +

ااالررتفاعع) للقطعة

 قطعة ووااحدةة بوززنن أأقصى 30 كيیلوغراامم ٬،
 ووحجم أأقصاهه 158سم (االطولل + االعرضض

(+ ااالررتفاعع
غيیر متوفر  ااألمتعة االمشحونة للرحالتت

من ووإإلى باكستانن 3.4.1

يرجى مالحظة أأنن معاييیر االسالمة االدووليیة تلزمم ططيیراانن ناسس بعدمم قبولل أأيي قطعة من ااألمتعة تزنن أأكثر من 32 كيیلوغراامم
 يمكن فقط للمسافرين من جدةة أأوو االطائف أأوو االمدينة حمل عبوةة ووااحدةة من ماء ززمزمم كحد أأقصى 5 لتر بدوونن أأيي ررسومم إإضافيیة. أأما بالنسبة للمسافرين من االمطاررااتت ااألخرىى يسمح لهھھم بحمل عبوةة ووااحدةة من ماء ززمزمم 5 ليیتر ضمن االوززنن االمسموحح به٬، وومامالحظة هھھھامة

ززاادد عن ذذلك يتم ااحتسابه كوززنن ززاائد يتم ددفع ررسومم إإضافيیة عليیه

أأسعارر ااألمتعة االزاائدةة 4

أأسعارر ااألمتعة االزاائدةة مسبقة االدفع 4.1

غيیر متوفر

يمكنك إإضافة قطعتيین قبل ااقالعع االرحلة بـ 4 ساعاتت 

االرحالتت االدااخليیة 4.1.1
بمبلغ 125 لایر - ووززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم

بمبلغ 90 لایر - ووززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم

 بمبلغ 55 لایر -  ووززنن أأقصى 15 كيیلوغراامم

يمكنك إإضافة قطعتيین قبل ااقالعع االرحلة بـ 4 ساعاتت   االرحالتت االدووليیة من/إإلى ددبي٬،
 االكويت٬، عمانن٬، شرمم االشيیخ٬،
 ااسطنبولل٬،  بيیرووتت٬، ططربزوونن٬،
 تبليیسي٬، باكو٬، فيینا٬، ااثيینا٬،

اارربيیل وو بغداادد

4.1.2

بمبلغ 250 لایر - ووززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم

بمبلغ 180 لایر - ووززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم

 بمبلغ 105 لایر -  ووززنن أأقصى 15 كيیلوغراامم

يمكنك إإضافة قطعتيین قبل ااقالعع االرحلة بـ 4 ساعاتت 
 االرحالتت االدووليیة من/إإلى

 ااإلسكندررية٬، سوهھھھاجج٬، ااسيیوطط٬،
 ااألقصر٬، أأسواانن٬، االقاهھھھرةة٬،

 ااضنة٬، أأنطاكيیا االخرططومم٬، كانو٬،
حيیدررأأبادد٬، الهھھھورر وو إإسالمم أأبادد

بمبلغ 420 لایر - ووززنن أأقصى 25 كيیلوغراامم

بمبلغ 300 لایر - ووززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم

 بمبلغ 185 لایر -  ووززنن أأقصى 15 كيیلوغراامم

تعرفة االمطارر 4.2

غيیر متوفر

لایر لكل قطعة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم وو 20 لایر لكل كيیلوغراامم ززاائد 150 للرحالتت االدااخليیة 4.2.1

لایر لكل قطعة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم وو 40 لایر لكل كيیلوغراامم ززاائد 255

 االرحالتت االدووليیة من/إإلى ددبي٬،
 االكويت٬، عمانن٬، شرمم االشيیخ٬،
 ااسطنبولل٬،  بيیرووتت٬، ططربزوونن٬،
 تبليیسي٬، باكو٬، فيینا٬، ااثيینا٬،

اارربيیل وو بغداادد

4.2.2

لایر لكل قطعة بوززنن أأقصى 20 كيیلوغراامم وو 60 لایر لكل كيیلوغراامم ززاائد 425

 االرحالتت االدووليیة من/إإلى
 ااإلسكندررية٬، سوهھھھاجج٬، ااسيیوطط٬،

 ااألقصر٬، أأسواانن٬، االقاهھھھرةة٬،
 ااضنة٬، أأنطاكيیا االخرططومم٬، كانو٬،
حيیدررأأبادد٬، الهھھھورر وو إإسالمم أأبادد

لایر لكل كيیلوغراامم ززاائد 40 غيیر متوفر ررحالتت االتضامن االتجارريي

 غيیر متوفر
مسموحح حتى قبل 4 ساعة من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل. يتم حفظ االمبلغ بعد ااإللغاء كرصيید لمدةة سنة 4.2.3 إإلغاء ااألمتعة مسبقة االدفع

 ااألمتعة االمتجاووززةة للحجم  سوفف يتم تطبيیق ررسومم نقل على ااألمتعة االمتجاووززةة للحجم االمسموحح به 158 (ططولل+عرضض+ااررتفاعع) بما يعاددلل 100 لایر
4.2.4 االمسموحح به

في حالل تجاووزز االوززنن االمسموحح به٬، يتم ااحتسابب 40 لایر لعبوةة ووااحدةة بسعة 5 لتر وو 80 لایر لعبوةة ووااحدةة بسعة 10 لتر

 ررسومم االشحن لميیاهه ززمزمم
 للرحالتت االمغاددررةة من جدهه
 وواالمدينة٬، ال يتم ااحتسابب
 االرسومم في حالل كونهھھا من
 ضمن االوززنن االمسموحح به

للشحن

4.2.5

ااألسعارر قابلة للتغيیيیر بدوونن اايي إإشعارر مسبق. سيیتم قبولل االوززنن االزاائد على حسب ااإلمكانيیة ووال يوجد أأيي إإستثناءااتت. ال يتم قبولل ميیاهه ززمزمم كأمتعة بدااخل االطائرةة وويجب إإددررااجهھھا مع ااألمتعة االمشحونة 

حجز االمقاعد 5

ررحالتت االتضامن االتجارريي
ددررجة ااألعمالل

ااقتصادديي

ددررجة ااألعمالل االدررجة ااإلقتصاددية بريميیومم بلس اليت

غيیر متوفر

مجاناً (مقعد مميیز مجانًا (متاحح حسب ااإلمكانيیة  مقعد عادديي مجاناً (متاحح حسب
(ااإلمكانيیة

 مسموحح حتى 4 ساعاتت قبل االوقت
 االمجدوولل لإلقالعع - يعتمد على توفر
 االمقاعد٬، وويخضع تحديد االمقعد بشكل
مسبق لرسم يصل إإلى 150 لایر

االحجز االمبكر للمقاعد 5.1

مجاناً  مسموحح حتى 4 ساعاتت قبل االوقت االمجدوولل لإلقالعع - يعتمد على توفر االمقاعد٬، وويخضع تحديد االمقعد بشكل مسبق لرسم
يصل إإلى 150 لایر

 ااختيیارر االمقعد االرحالتت االدووليیة
 من االقاهھھھرةة٬، كانو٬، االخرططومم٬،

االجزاائر٬، بغداادد
5.2

غيیر متوفر

 مسموحح حتى 4 ساعاتت قبل االوقت االمجدوولل لإلقالعع - أأيي فرقق في سعر االمقعد يتوجب ددفعه. ووفي حالل كانن سعر االمقعد
االجديد أأقل من سعر االمقعد االمحجوزز فإنن االفرقق يحفظ كرصيید لمدةة سنة

 االتغيیيیر االمبكر للمقاعد
االمحجوززةة 5.3

مسموحح حتى 4 ساعاتت قبل االوقت االمجدوولل لإلقالعع - يحفظ االمبلغ كرصيید لمدةة سنة  ااإللغاء االمبكر للمقاعد
االمحجوززةة 5.4

صاالتت االمطارر 6

غيیر متوفر
مجاناً متوفرةة حسب ااالمكانيیة االمتاحة٬، ووااألسعارر متفاووتة ددخولل صاالتت االضيیافة 6.1

غيیر متوفر مسموحح حتى قبل 12 ساعة من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل٬، االمبلغ بعد ررسومم ااإللغاء يحفظ كرصيید  لمدةة سنة إإلغاء حجز االصالة 6.2

االوجباتت مسبقة االدفع 7

غيیر متوفر

مجاناً متاحة حسب ااإلمكانيیة ووقبل ااإلقالعع بـ 12 ساعة٬، ااألسعارر متفاووتة ااختيیارر االوجباتت مسبقة االدفع 7.1

غيیر متوفر
مسموحح حتى قبل 12 ساعة من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل٬، مع مرااعاةة ددفع أأيي ررسومم إإضافيیة تغيیيیر االوجباتت مسبقة االدفع 7.2

مسموحح حتى قبل 12 ساعة من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل. يحفظ االمبلغ بعد ررسومم ااإللغاء كرصيید  لمدةة سنة االغاء االوجباتت مسبقة االدفع 7.3

االرسومم ااإلضافيیة 8

ررسومم خدمة ووكالء االسفر

ما يعاددلل 25 لایر عن كل عميیل لكل ووجهھھة االرحالتت االدااخليیة
8.1

ما يعاددلل 50 لایر عن كل عميیل لكل ووجهھھة االرحالتت االدووليیة

لن يتم ااددررااجج ررسومم خدمة ووكاالتت االسفر ضمن االمبلغ االمحفوظظ عند ااإللغاء. االرجاء االتوااصل مع ووكيیل سفركك لمزيد من االمعلوماتت 

ما يعاددلل 50 لایر لكل حجز للرحالتت االدااخليیة
ررسومم خدمة مركز ااإلتصالل 8.2

ما يعاددلل 100 لایر لكل حجز للرحالتت االدووليیة

في حالل ااإللغاء لن يتم إإددررااجج مبلغ ررسومم خدمة مركز ااالتصالل كرصيید

ررسومم االشركاتت 9

(ددررجة ااألعمالل (ررحالتت االتضامن االتجارريي  االدررجة ااإلقتصاددية (ررحالتت االتضامن
(االتجارريي

ددررجة ااألعمالل االدررجة ااإلقتصاددية

غيیر متوفر

غيیر مسموحح تغيیيیر ااالسم 9.1

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل وويتم ااحتسابب فرقق سعر
االتذكرةة إإنن ووجد

 في حالل تعديل االحجز قبل حتى 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل تكونن
 ررسومم االتغيیيیر 50 لایر (لكل مسافر عن كل ووجهھھة) مع ااحتسابب فرقق سعر االتذكرةة

إإنن ووجد

تغيیيیر ووقت/ تارريخ االرحلة 9.2
 في حالل تعديل االحجز قبل يوميین أأوو أأكثر من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل٬، يتم ااحتسابب

فرقق االسعر فقط٬، إإنن ووجد

 في حالل تعديل االحجز خاللل يوميین ووحتى 4 ساعاتت من موعد االرحلة تكونن
 ررسومم االتغيیيیر 100 لایر (لكل مسافر عن كل ووجهھھة) مع  ااحتسابب فرقق االسعر إإنن

ووجد

 مسموحح حتى قبل 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل. ررسومم ااإللغاء 150 لایر لكل
مسافر عن كل ووجهھھة. االمبلغ بعد ررسومم ااإللغاء يحفظ كرصيید في حسابب االشركة

 في حالل إإلغاء االحجز قبل حتى 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل تكونن ررسومم
 ااإللغاء 100 لایر (لكل مسافر عن كل ووجهھھة) - االمبلغ بعد ررسومم ااإللغاء يحفظ كرصيید

في حسابب االشركة

إإلغاء االحجوززااتت 9.3

 في حالل ااإللغاء قبل يوميین أأوو أأكثر تكونن ررسومم ااإللغاء 25% من االسعر ااألساسي
 للتذكرةة (لكل مسافر عن كل ووجهھھة). يحفظ االمبلغ االمتبقي كرصيید بعد خصم

ررسومم ااإللغاء لمدةة سنة من تارريخ ااإللغاء

 في حالل ااإللغاء خاللل يوميین وو حتى 4 ساعاتت من موعد االرحلة تكونن ررسومم
 اااللغاء 50% من االسعر ااألساسي للتذكرةة (لكل مسافر عن كل ووجهھھة). حفظ
االمبلغ االمتبقي كرصيید بعد خصم ررسومم ااإللغاء لمدةة سنة من تارريخ ااإللغاء

في حالة إإلغاء االحجز خاللل 4 ساعاتت من ووقت ااإلقالعع االمجدوولل٬، يسقط حق االرااكب في حفظ االمبلغ كرصيید عدمم االحضورر للرحلة 9.4


