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"طیران ناس" للنقل  أحكامشروط و                            

على اي حال تحتفظ طیران ناس بالحق في  ،یران ناس" للنقل صحیحة وقت النشر"ط  أحكامشروط و  إن
  .سابق إنذار من دون االحكامالشروط و عادة النظر في جزء من ھذه إ

نك قد أالموافقة على نه سیطلب منك ألاس" نظمة "طیران نأ والنقل  حكامأشروط و قراءة الرجاء 
  .حجزكم جراءاتإ نظمة قبل المواصلة فيھذه األ قرأت و فھمت

 النقل  حكامأشروط و 

 الفھرس

 اتتعريف .1
 تستخدامااإل .2

o عام 
o الرحالت المستأجرة 
o الرحالت المشاركة 
o لقانونا على تعديال  
o األحكام السائدة على األنظمة 
o صالحیة الشروط 

 سعاراأل .3
o سعاراألنظمة أ  
o سعاراألنواع أ 
o عالرض كرار تذاسعأ 
o أسعار تذاكر األطفال 

  داريةالضرائب و الرسوم اإل .4
o  سلطات و المطارات المفروضة من قبل الحكومات و الالرسوم و الضرائب 
o ضافیة الرسوم اإل 

 طرق الدفع و المھلة الزمنیة للدفع ،العمالت  .5
o  عملة الدفع 
o  طرق الدفع 
o المھلة الزمنیة للدفع  

 مواعید الرحالت و الرحالت المواصلة ،الحجوزات  .6
o الحجوزات 

 عام  •
 صالحیة الحجز •
 كید الحجزتأ •

o جدول الرحالت 
o الرحالت المواصلة 

المغادرة من المملكة (الربط بین الرحالت المحلیة من داخل المملكة المواصلة رحالت  •
 العربیة السعودية والرحالت الدولیة المغادرة من المملكة)

القادمة إلى المملكة (الربط بین الرحالت الدولیة القادمة إلى المملكة المواصلة رحالت  •
 الرحالت المحلیة داخل المملكة)و

 المواصلةتأخیر أو إلغاء رحالت  •
   للعمالء المسافرين بتأشیرة خروج نھائیةالمواصلة  رحالت  •

 
  الحج و العمرة .7

o و قوانین التأشیرة  رحالت الحج 
o متعة في الحجقوانین األ 
o زمزم اءم 
o جاجللح إصدار بطاقة الصعود 

  و حفظ الرصیدلغاءات اإل ،التغییرات  ،فترة السماح  .8
o فترة السماح للحجز 
o لغاءات اإلالتغییرات و 
o ئتماني ستخدام رصیدك اإلإ 

  االمتعة .9
o متعة الوزن المسموح به لأل 
o في الید  متعة المحمولةاأل 
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o لمشحونة متعة ااأل 
o متعة المشحونة جمع و تسلیم األ 
o الزائدة األمتعة 
o  األمتعةالحق في رفض  
o  األمتعةالحق في تفتیش 
o  و الھالمیة المتطايره  المواد  ،السوائل 
o زمزم ماء 
o  العملة النقدية و المقتنیات الثمینة 
o الغیر مطابقة للمقايیس األمتعة 
o  (الھشه ) بلة للتلف و المواد الثمینةالمواد القا ،المواد القابلة للكسر 
o  المواد الممنوعة 
o  المواد الخطرة 

 ةالمواد الخطر •
 سلحةاأل •

o  ةرالمحظوالمواد  
o نقل الحیوانات 
o  نقل الجثث و بقايا االنسان 
o  الجمركیة للتبغ للرحالت المتجھة للسعوديةالحدود 
o  من من قبل رجال األ األمتعةالمواد المستبعدة من 
o "خدمة الشحن "طیران ناس 

 حتیاجات الخاصة نقل ذوي اإل .10
 خاصة ةيتطلبون مساعدالمسافرين الذين 

o  النساء الحوامل 
o  الرضع 
o طفال من دون مرافقاأل 
o المسافرون الصغار من دون مرافق 

  اختیار المقاعد .11
 الوجبات طلب   .12
  الحضور و بطاقات صعود الطائرةتسجیل  .13

o الحضور  تسجیل وقت 
o  الغیر مطابقة  األمتعةالركاب ذوي  ،الركاب ذوي االحتیاجات الخاصة  ،وقت الحضور لمجموعات الركاب

 للمقايیس 
o الھوية  اثبات 
o  ئتمانیة اإلبطاقات الب الدفعتعريف 
o السفروثائق حیة صال 
o  غالق بوابات السفرالنھائیة إلالمواعید 
o  رفض الركاب من صعود الطائرة 
o  األمتعةالرحالت المواصلة و نقل  
o الصعود االلكترونیة  بطاقات 

  و حدود النقل  اإلركاب رفضاسباب  .14
  السلوك على متن طائراتنا .15

o  السلوك الغیر مقبول 
o التكالیف المترتبة على تحويل مسار الرحلة نظرا لسلوك غیر مقبول 
o  االجھزة االلكترونیة 

 تعديل جدول الرحالت .16
o عام 
o ةتغییرات الجدول الھام 
o بالغ عن تغییر الجدولاإل 

  الرسوم االدارية ،الضرائب  ،استرجاع مبالغ التذاكر  .17
o عام 
o هاسترجاع المبالغ االلزامی  

 الفائضة ركاب بسبب الحجوزات اإل منع •
 بسبب طیران ناسلغاءات اإلخیرات و أالت •

  طرف ثالثمن قبل ترتیبات الخدمات  .18
o عام 
o صالة رجال األعمال 

 داريةاإل جراءات اإل .19
o  وثائق السفر 
o  رفض الدخول 
o  التفتیش الجمركي 
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o مني الفحص األ 
 ضرارتجاه األ المسؤولیة  .20

o عام 
o العمیل  جاهمسؤولیتنا ت 
o  المتضررة األمتعةمسؤولیتنا تجاه 

  مھلة التقدم بمطالبة .21
o شعار المطالبات إ 
o  االجراءات  قیود  
o  التنازالت 

 حكام طیران ناسقوانین وأ .22
  تفسیرات .23
  ختیار القانون و السلطة القضائیةإ .24
  معلوماتك الشخصیة .25
  تواصل معنا .26

o  وحدة خدمة العمالء 
o مركز االتصال الموحد 
o سم الشركة و عنوانھا ا 
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 التعاريف  :ادة االولى الم

يقصد بھا "طیران ناس" و  ھا في ھذه الشروط و االحكامعند استخدام ( ضمائر المتكلم) نحن ،لنا  ،نحن 
 المملكة العربیة السعودية. 11361الرياض  305161عنواننا ھو : ص ب 

الحجز لمصلحتھم  اجراءات  تمت  الذين  الشخص / االشخاص تعني انتم (ضمائر المخاطب)  ،لكم  ،انت 
 سیتم نقله/نقلھم على متن الطائرة. باستثناء طاقم الطائرة . ( اطلع ايضا لتعريف الحجز و العمالء)الذين و 

 تشیر الى الرسوم االضافیة الناجمة عن الخدمات المطلوبة من قبلكم منا.الرسوم االضافیة 

المبینة في جداول  ،محطة الوصول  ھي المحطات غیر محطة المغادرة اواماكن التوقف المتفق علیھا 
 الرحالت لدينا كمحطات توقف مجدولة على خط سیركم.

 شركة طیران معینة  إلىترمز  التيحرف و رقم  أو أحرفثالثة  أوھي الحرفین داللة شركة الطیران 

 ذي يمثلنا في المبیعات او خدمة النقل الجوي على متن طائراتناھو  الوكیل الوكیل خدمات معتمد 

 األمتعةالمشحونه و  األمتعةو ھي  ،ھي ممتلكاتكم الشخصیة المنقولة معكم على الرحلة  األمتعة
 المحمولة معكم داخل الطائرة. 

ھي الوثیقة التي تعطى لك من قبل وكالئنا المعتمدين في المكاتب المطارات كدلیل على   األمتعةايصال 
 خاصتكم في الشحن. األمتعةنقل 

تعلق التي و  ،المشحونة خاصتكم  األمتعةھي البطاقة التي تصدر فقط لتعريف  متعةاألبطاقة تعريف 
 المشحونة اثناء السفر.  األمتعةعلى 

بین محطات التوقف المتفق علیھا للسفر الذي يخولك  و  ،ھو حجز الرحلة الذي قمت به للسفر معنا   الحجز
 لمتعلقة بالحجز.اذا تم تأكید الحجز؛ اي عند اتمام دفع كافة الرسوم ا

 قمت بتأكیده  الذي  قمت به و الذي  ھو الرقم الخاص الصادر من قبلنا لك لمعرفة الحجز قم الحجزر

جارية ( عدا تعني الیوم الذي تفتح فیه البنوك في المملكة العربیة السعودية أبوابھا لألعمال الت يوم عمل 
 .)يومي الجمعه و السبت

 المشحونه. األمتعةوالممتلكات الشخصیة المحمولة داخل الطائرة، غیر  األمتعةھي المحمولة  األمتعة

 له.عمل الحجز الذي ھو  الذي يوفر النقل و خدماته للعمیل الناقل 

 الحجز و و المنفذة في تاريخ نشرت من قبلنا التي  والنقل  غیر شروط و احكام ھي االنظمة انظمة الناقل 
علیھا في اإلطالع  و تشمل الرسوم و الضرائب المفروضة؛ ويمكن  متعةاألتنظم النقل للعمالء و/او التي 

 مكاتبنا عند طلبكم لھا.  فيموقعنا االلكتروني و 

التسجیل و  اجراءات المحدده من قبلنا النھاء يشیر الى المھلة الزمنیة  الموعد النھائي لتسجیل الحضور
 اخذ بطاقة صعود الطائرة.

 .األمتعةو احكام النقل للعمالء و تعني عامة شروط شروط النقل 

 و التي تبین شروط النقل و االشعارات.أو مرفقة معه  ضمن الحجزتعني الشروط الواردة شروط العقد 

 االنتھاء من یجب التيو التي وضعناھامھلة لل الموعد النھائي من  تحققال الى یشیر:  الموعد النھائي للرحلة
 المشاركة بالرمز لشركات الطیران بطاقة الصعود إلى الطائرة ل علىاإلجراءات المطلوبة للحضور والحصو
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 كل تنشر، وبالتالي. نفس الرحلة شركات الطیران في اثنین أو أكثر من تشترك حیث مجال الطیران ھو ترتیب:
 .جدول رحالتھا كجزء من الخاصة بھارقم الرحلة و اسمھا تحت الرحلةتقوم بتسویق طیران و ةشرك

 كرحالت مواصلة."طیران ناس" قد يقدم رحالت مواصلة عبر محطة توقف او اكثر للبیع  –واصلة الرحالت الم

 تعني ما ينطبق على االتفاقیات التالیة االتفاقیة  

( و  1929اكتوبر  12االتفاقیة الخاصة بتوحید بعض قوانین النقل الجوي و الموقعة في وارسو في  -
 المشار الیھا ادناه باتفاقیة وارسو)

 1955سیبتمبر  28اتفاقیة وارسو المعدلة في الھاي بتاريخ  -
 1975في مونتريال عام  1و اتفاقیة وارسو المعدلة بموجب برتوكول االضافي رقم  -
  1975في مونتريال عام   2و اتفاقیة وارسو المعدلة في الھاي بموجب برتوكول االضافي رقم  -
 1975في مونتريال عام  4كول االضافي رقم و اتفاقیة وارسو المعدلة في الھاي بموجب البرتو -
 1961اتفاقیة جواداالخارا التكمیلیة في عام  -
 1999مايو  28الموقعه في مونتريال لتوحید بعض القوانین المتعلقة بالنقل الجوي في االتفاقیة  -

للدفع كامال او جزئیا  هيمكن ان يستخدمالذي الى المبلغ المحفوظ للعمیل و يرمز  الرصید االئتماني 
يطبق فقط على  و الصالحة لالستعمال لمدة سنة من تاريخ اصدار الرصید االئتماني.لحجوزاته المستقبلیة 

  www.flynas.comأو عبر موقعنا االلكتروني  920001234الموحد  الحجوزات التي تتم عبر مركز االتصال

نقله على متن  تتم اجراءاتمن قبل "طیران ناس" و تم نقله او  كرة صدرتتذھو اي شخص يحمل العمیل 
 انتم و لكم )  ،طاقم الطائرة ( اطلع على تعريف انت  ادعما ،الطائرة 

فقدان العلى العمیل . و تشمل ايضا  صابات الجسديةو غیرھا من اإل ،الجروح  ، الوفاةو تشمل االضرار 
اثناء عملیة النقل  األمتعةاو تلف  األمتعةالجسم. و يشمل ذلك ايضا فقدان  و الفقدان الجزئي لوظائفالكلي ا

  او غیرھا من الخدمات التي نقدمھا.

 تعني االيام في التقويم بما فیھا جمیع ايام االسبوع االيام 

و ال نستطیع التحكم بھا ا التيداث الغیر عادية و االستثنائیة وھي االح االحداث الخارجه عن ارادتنا 
بل  ،صر على ذلك توال تقالالزمة. و المعقولة لو اخذنا كل االحتیاطاتحتى ال يمكن تجنبھا  التيبتنائجھا او 

 يحدده وجھة نظرنا التقديرية.الذي يندرج تحت ذلك ايضا كل االحداث التي ندرجھا تحت ھذا التعريف و 
 

الرحلة و ال يتضمن الضرائب متن  لىتدفعه نظیر المقعد عالذي  أو العوض ھو المبلغ المالي االسعار 
 والرسوم االدارية و الرسوم المطبقة في وقت عمل الحجز.

 و تعني الشروط و االحكام و القوانین المتعلقة بسعر التذاكر و نوعیة الشراء انظمة االسعار 

 المتعلقه بھاتحدد انظمة التغییر و االلغاء و الرسوم التي  و تشیر الى انواع االسعار وانواع االسعار 

 ،و تعني االحداث الخارجة عن نطاق السیطرة و تتضمن على سبیل المثال ال الحصر القوة القاھرة
االمتثال للقانون او  ،االضطرابات المدنیة  ،مكافحة الشغب  ،الحروب  ،االرھاب،النزاعات العمالیة  ،االضرابات 

 ،الحرائق  ،االنھیارات  ،الحوادث  ،لطوارئ القصوى احاالت االحترازية في االجراءات   ،االوامر الحكومیة 
 الفیضانات و العواصف او احداث مماثلة.

مة لمكاتبنا في المطار و تحت عنايتنا و المصدر لھا بطاقة تعريف المسلّ  األمتعةھي  المشحونة األمتعة
 على الطائرة. بالعادة تكون في قمرة الشحنالتي  الشحن او اشعار استالم من قبلنا او كالھما و 

استرجاع القیمة المادية او سعر التذكرة بناء على احكام و شروط "طیران ناس" وتعني  استرجاع المبالغ 
 للنقل.

http://www.flynas.com/
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 و تعني المستند او المستندات الصادرة من قبلنا او من قبل وكالئنا المعتمدين سواء على دلیل الرحلة 
على اسم العمیل تحتوي  الحجز. و  ناتح العمیل يبین بیالصالاو عن طريق الفاكس او باي طريقة اخرى ورقة 

 وانظمة االسعار و التذكیرات الھامة. ،رقم الحجز و ايصال بالرسوم و الضرائب المدفوعة  ،معلومات الرحلة  ،

لتأكید السفر على متن الرحلة سواء  الى المسافر الذي لم يستطع الحضور و تعني  المتغیب عن الرحلة 
 المطار او بوابة المغادرة فھو (متغیب عن الرحلة)  مكاتبنا في

 ھي حق السحب الخاص على النحو المحدد من قبل صندوق النقد الدولي -- حقوق السحب الخاصة

 12بعد اكثر من  تالمجدول بمعنى اعادة جدولة الرحالينطبق ذلك على موعد االقالع  جوھري وتغییر كبیر 
 ساعة

يتضمن سعر التذكرة الذي  و ،من قبل العمیل نظیر الحجز الجمالي المدفوع و تعني المبلغ ا  التعريفة
 و اي رسوم  االضافیة اخرى. ،و الرسوم و المصاريف  ،الضرائب  ،المعلن 

ة علینا من قبل الحكومات و/او الجھات ضو تعني الرسوم االضافیة المفروالرسوم و المصاريف  ،الضرائب
نیابة دفعھا  بجمع ھذة الضرائب و الرسوم منكم اورات و نحن ملزمون و تشمل مشغلي المطا ،المختصة 

 عنكم فیما يخص رحلتكم.

 يكون فیھا الحجز صالح لالستخدام التي و تعني المدة الزمنیة  مدة الصالحیة 

 وتعني استرجاعكم للرسوم و التعريفة الخاصة بحجزكم في حالة السماحاسترجاع المبالغ طواعیة 

      www.flynas.com"   ب"طیران ناسالخاص و تعني الموقع االلكتروني روني الموقع االلكت

وجھات و نوع السعر المختار اثناء عمل الحجز و وھي مصممة على حسب ال  الحد االقصى لالمتعة
 ن اشعار.و القابلة للتغییر من دو ،الخاصة بنا  األمتعةالموضحة في انظمة 

http://www.flynas.com/
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   اإلستخدامات :المادة الثانیة

 عام  2.1

تنطبق على  هوط و احكام النقل ھذرفإن ش  24و  2.4 ، 2.3 ، 2.2ما ھو منصوص علیه في المواد  باستثناء 
قد نكون طرف فیھا للنقل الجوي. شروط و احكام النقل  مسؤولیة كل الرحالت المشغلة من قبلنا و اي 

 رحلة او ايصال تعتبر جزء من شروط و احكام النقل المكتوبة في اي دلیل 

 الرحالت المستأجرة   2.2

على حد و شروط النقل ھذه تنطبق فقط على  احكام ،اذا تم النقل باستخدام عقد للرحالت المستأجرة 
 في اتفاقیة عقد التاجیر او في دلیل الرحلة. ،خالف ذلك  ،االشارة الیھا

 الرحالت المشاركة 2.3

  الرحالت المشاركة ستطبق الشروط و االحكام المطابقة للرحالت المشاركة.   ة الحجز علىفي حال

 تعدي القانون   2.4

  تطبیق شروط و احكام النقل ھذه واجبة اال اذا كانت تتعارض مع قوانین او تعريفات جمركیة.

 على االنظمة  األحكام اسائدة  2.5

فانه في حال وجود اي تعارض بین شروط و احكام النقل و بین  ،ه عدا ما تنص علیة شروط و احكام النقل ھذ
 فان شروط و احكام النقل ھذه ستطبق. ،االنظمة لدينا 

 صالحیة الشروط  2.6

فان شروط و احكام النقل الباقیة تكون صالحة و معمول  ،اذا ثبت ان احد احكام و شروط النقل ھذه غیر صالح 
 بھا . 

 االسعارة ثالمادة الثال

 انظمة االسعار  3.1

( المغادرة ) الى المطار في نقطة المقصد ( الوصول)  المنشأ االسعار ھي قیمة النقل من المطار عند نقطة 
الرسوم و المصاريف او خدمات النقل البري بین  ذلك. االسعار ال تشمل الضرائب وما لم يحدث خالف 

 فقا للتعرفة لدينا في تاريخ عمل الحجز.المطارات و محطة المدينة .و سیتم احتساب االسعار و

الرحلة المحددة في الیوم المتفق علیة عند اجراء الحجز معنا او من احد السعر سیكون اجرة للسفر على 
  المعتمدينوكالئنا 

اذا رغب العمیل بتغییر الحجز الخاص به قد يرفع ذلك سعر االجرة و / او قد  ،اعتمادا على نوع السعر المختار 
 . نظمة اسعار "طیران ناس"ي الى تطبیق رسوم اضافیة و ذلك وفقا اليؤد

 انواع االسعار  3.2

مزيد من المعلومات متوفرة في انظمة اسعار "طیران  ،يوجد لدينا عدة انواع لالسعار و التي تخضع للشروط 
 ناس" 
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 ر تذكرة الرضیع اسعا  3.3
 

ن. حیث يجب ذكر تاريخ المیالد عند القیام بعملیة ايام و اقل من سنتی 8عروض تذاكر الرضیع ما بین عمر 
ذكر بیانات خأطئة سوف الحجز وسوف يتم التأكد من البیانات عند اصدار بطاقة الصعود في المطار. في حالة 

 يتم تعديل سعر تذكرة الرضیع.
 

انظمة ا في المراد الحجز لھا و التي يمكن العثور على معلوماتھ ةبعا للوجھسعر تذكرة الرضیع تختلف ت
سعر تذكرة الرضیع التشمل ضريبة المطار و رسوم التأمین ( ان وجدت ) . و لمزيد من  "طیران ناس".

  10.3المعلومات حول تعريف الرضیع و متطلبات االطفال الرجاء الرجوع الى المادة 
 

 اسعار تذكرة األطفال 3.4
 

عشر (يتم األخذ باإلعتبار تاريخ السفر). تذاكر  ىاحد) 11) سنتین إلى عمر (2ن عمر (یتذاكر االطفال ما ب
الدمام، -(الرياضباستثناء الرحالت بین:  االطفال يتم تطبیقھا على الرحالت الداخلیة والخارجیة لطیران ناس

حیث يمكنك الحصول على تذاكر االطفال من جمیع  أبھا).-تبوك, جدة-نجران, الرياض-أبھا، الرياض-الرياض
تذاكر االطفال يتم توفیرھا  سفر المعتمدين.وكالء الو الموحد مركز اإلتصالو flynas.com  یھممراكز البیع بما ف

 .رة االطفال جزء من تذكرة المرافقفي حالة وجود مرافق بالغ مع الطفل حیث تكون تذك
 

عند  البطاقة الشخصیة/شھادة المیالد) ،يتم التحقق من (جواز السفر ،يجب ذكر تاريخ المیالد عند الحجز
 يتم تعديل اسعار التذكرة وفقاً لذلك.  ،ذكر بیانات خاطئة إصدار بطاقة الصعود. في حال

 
   العامة.  حكاماالشروط والتطبق و
 

  الرسوم و الضرائب : المادة الرابعة
 

 المفروضة من قبل الحكومات و السلطات و المطارات  الرسوم و الضرائب  4.1
 

بما في ذلك رسوم  ،ب مفروضة من قبل الحكومة و / او اي سلطات اخرىيجب علیك دفع اي رسوم او ضرائ
تدفع رحلتكم. عندما  بخصوصنیابة عنكم  دفعھامنكم او  بجمعھا شغلي المطارات و التي نحن مخولونم

ي ضرائب او رسوم غیر مدرجة ضمن رسوم التذكرة و التي عادة ما أسوف نشعركم ب ، بكم  الخاصللحجز 
كید أرار و يمكن ان تتغیر بعد تاريخ تستمإلرحلة. الضرائب و الرسوم تتغیر بفي دلیل ا حدا علىتكون مدونة 

. و اذا تم تخفیض الضرائب و الرسوم بعد بالزياداتو في ھذه الحالة يحق لنا المطالبة  ،الحجز الخاص بك 
 ان وجدت. يمكنكم مطالبتنا بالفروقات دفعكم لحجزكم 

 
 الرسوم االضافیة :  4.2

في بما  ،و ال يعتبر ضمن سعر التذكرة  ،ي خدمة اضافیة حن نحتفظ بالحق في فرض رسوم ادارية معقولة ألن
و سعر بعض انواع  ،و يتضمن تغطیة بعض انماط الدفع  ،صاالت اضافیة يذلك و ال يقتصر فقط على طلب ا

الحجز و حفظ المبلغ كرصید لكم لدينا  لغاءالرحلة او إل وقتالحجز و تغطیة الرسوم االدارية لتغییر الحجز او /و 
الستخدامھا الحقا . جمیع الرسوم المماثلة سیتم ابالغكم بھا في وقت عمل الحجز و ھي قابلة للتغییر. 

  .انظمة اسعار طیران ناسالرجاء الرجوع الى 

 المادة الخامسة : طرق الدفع و الوقت المحدد لھا 

 عملة الدفع  5.1

طريقة الدفع لكل من سعر  إختیار بإمكانك )  لكن SARھي الريال السعودي  ( العملة األساسیة لدينا
لایر سعودي أو دوالر أمريكي أو  :بالعمالت التالیة flynas.com طیران ناس موقعالرسوم عبر ،الضرائب ،التذكرة

 .يورو
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 طرق الدفع  5.2

خدمة  موقع اإللكتروني عند الحجز باستخداماو ال الموحد مركز االتصال عن طريقيمكنكم دفع المبالغ المالیة 
قد تطبق بعض القیود  في و قت الحجز لبعض البلدان و  .أو القسیمة الشرائیة  و البطاقات االئتمانیةأسداد 

بالنسبة   ضافیة لكل طرق الدفع بناء على تقديرنا.ق الحجز. وقد تطبق بعض الرسوم اإلالعمالت و طر
البطاقات اإلئتمانیة الرجاء اإلطالع على تعلیمات تسجیل الحضور و اإلجراءات  حجوزات المدفوعة باستخداملل

 .12.3األمنیة في المادة 

  المھله الزمنیة للسداد  5.3

ة يجب دفعھا كاملة قبل تأكید الحجز . اذا لم يتم دفع ھذه ضو جمیع الرسوم و الضرائب المفرو ذكرةترسوم ال
اي وقت  الغاء حجزكم في فيقبل بطاقتكم االئتمانیة سیكون لنا الحق الرسوم كاملة او تم رفض الدفع من 

 بالغكم . علینا و من دون الحاجه إل مسؤولیة من دون ادنى 

 الرحالت و الرحالت المواصلة  المادة السادسة: جدول

 الحجوزات 6.1

  عام  6.1.1

) تشكل شروط و احكام   ريفاالتع طیران ناس ( بما في ذلك النقل ھذه و انظمة احكام و شروطو ،الحجوزات
يمكن العثور علیھا في موقعنا  انظمة اسعار طیران ناسلنقل ھذه و االعقد بیننا و بینكم . احكام و شروط 

من وحدة خدمة طلبكم لھا  لويمكنكم الحصول على نسخه منھا من خال  www.flynas.comااللكتروني 
ه الرحلة المحدد اسمائھم في الحجز في الیوم و الموضحهللعمالء فقط خدمة النقل طیران ناس يوفر  .ءعمالال

في الحجز . ويتوجب علیكم ابراز بطاقة الھوية الخاصة بالعمیل المسافر على متن رحالتنا او صورة منھا مع 
ة كجواز السفر و التأشیرات او غیرھا من الرحلب للقیاماوراق الحجز و كذلك جمیع االوراق الرسمیة المطلوبه 

 االوراق الثبوتیة المطلوبة من قبل الجھات المعنیة . 

 الحجز صالحیة 6.1.2

فان الحجز  ،مفروضة على الحجز  ريفاي تعأفان احكام و شروط النقل ھذه و  ،ما لم ينص حجزكم بغیر ذلك 
وضح اسمه بعد بداية رحلتكم اذا شعر العمیل المقبل او  ،من تاريخ الحجز  ة) واحد1( ةيكون صالح لمدة سن

قد يتم  ،و قمت بتقديم اثبات رسمي كتقرير طبي او شھادة وفاة  ،العمیل  يفي الحجز بالمرض او توف
الموافقه على تغییر حجزكم . و ستكون ھناك رسوم ادارية مفروضه على ذلك . اال اذا تنازلنا عن ذلك حسب 

 اختیارنا . 

ییر تذاكر لدينا غیر قابلة لالسترجاع و بعض االسعار المخفضة و العروض الخاصه غیر قابلة للتغجمیع اسعار ال
يناسبكم في حال عدم مقدرتكم  الذي ونصحكم باختیار نوع التذكرة او السعر المناسب لكم ناو االلغاء. و 

 على استخدام الحجز . 

 تأكید الحجز  6.1.3

أو  عن طريق مركز االتصال الموحد حجزبال القیامفي حالة  ،لدينا  زالحجسنقوم بتسجیل حجزكم على نظام 
سیتم " بذلكحال رغبتكم  أو في ، اً جز شفھیرقم الحب بتزويدكم واقوميفسوف  المكاتب الحجز المعتمدة لدينا

 نالدي المضافالجوال رسالة قصیرة على الھاتف او ب مارسال تفاصیل الحجز على البريد االلكتروني الخاص بك
 ، أو تطبیق الھواتف الذكیة الحجز عن طريق موقعنا االلكتروني اجراء. و في حال "أو غیرھا من منصة الرسائل

 اذا ادخلتم بريد الكتروني. الحجزعند االنتھاء من سیعرض لكم رقم الحجز مع معلومات التأكید على الشاشة 
. و سیكون حجزكم ة لكملومات اخرى ھامواي معارسال معلومات الحجز سوف يتم  مفعلال جوالالأو رقم 

 .وانكم استلمتم دلیل الرحلة لغ من قبلنابالم كامل المتمؤكد اذا تم اس

http://www.flynas.com/
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في سجالتكم و لحفظه  يتوجب علیكم طباعة تأكید الحجز الخاص بكم  ،و بما اننا شركة طیران ال تصدر تذاكر 
 كذلك سیطلب منكم عند تسجیل الحضور في المطار.

  حالتالر جدول 6.2

حتفظ "طیران ناس" بالحق في تغییر اي جزئیة تات ھما صحیحان في وقت النشر . و الرحالت و الوجھ جدول
 الرحالت من دون اي انذار مسبق .  االسعار و كذلك جدولو ،القوانین  في االحكام و

التي بالحجز.  لنقل او الخدماتة ایلسوبستبذل شركة "طیران ناس" كل الجھود المعقولة لتزويد عمالئھا 
 قد تؤمن "طیران ناس" بديال غیرھا من وسائل النقل او الخدمات و ال  ،ي الظروف الخارجه عن ارادتھا فو

 ،باالضافة الى ذلك عن اي خسائر قد يتكبدھا العمیل من ھذه البدائل.مسؤولیة  "طیران ناس" اي  يتحمل
انواع الطائرات مع معدات فريدة من نوعھا و تصامیم  عددا من مختلف يدير يقر العمیل الكريم ان "طیران ناس" 

و ال تضمن "طیران ناس" ان العمیل سیتمتع بالسفر على نفس نوعیة  ،داخلیة و خدمات ممیزة تقدم للعمیل
طیران   الطائرات او يستمتع بنفس الخدمات المقدمة على متن رحالت "طیران ناس" او المعروضة في موقع

 ناس االلكتروني

الرحالت و ذلك بسبب القیود المفروضه على  جدول"طیران ناس" لتعديل او تاخیر  يضطر العمیل انه قد  يعلم
التشغیلیة او اي حدث خارج  الظروفو ،المشاكل التقنیة و ،االحوال الجوية و ،قیود تحمیل الطائرة و ،الھبوط 

لیة و"طیران ناس" ال يتحمل مسؤ ،اتسمح به القوانین المعمول بھ الذي عن سیطرة "طیران ناس". الى الحد
 اي خسائر قد تحدث للعمیل نظرا لھذه التعديالت او التأخیرات الخارجة عن ارادة "طیران ناس".

"طیران ناس" كل الجھود  سوف يبذل ،المحددة في الحجز  ةه غیر الوجھاذا ھبطت الرحلة اضطراريا في وجھ
 حجوزاتھم من دون اي التزام بنفس المواعید او الوسیلة. المحددة في ةالى الوجھ مسافريه المعقولة لنقل

  الرحالت المواصلة 6.3

رحلتین أو أكثر مجدولة ومعروضة للحجز كرحالت مواصلة، في حالة الحجز على الرحالت   طیران ناس يقدم
الرحالت   المواصلة يجب الحجز على الرحالت الالزمة للوصول إلى وجھتكم وسوف يتم تأكید حجزكم على

 ي رقم حجز واحد ويتم تحديدھا كرحالت مواصلة.ف

(التى لم تعرض للبیع على انھا  ةمن وجھ  الرحالت المباشرة ألكثر "طیران ناس" اية ضمانات بان يقدمال 
رحالت مواصلة ) حتى و ان كان العمیل قد حجزھا بنیة المواصلة الى وجھه اخرى. بناء على ھذه الشروط و 

لة عن اي خسائر قد تنتج على العمیل وفأن "طیران ناس" لیست مسؤ ،مول بھا االحكام و اي قوانین مع
 .نظرا لعدم مواصلة الرحالت التي لم تعرض على انھا رحالت مواصلة

 موظفي "طیران ناس" االرضیینالى على الركاب المواصلین الى وجھات اخرى التوجه مباشرة يجب 
 إلكمالو من ثم اصدار بطاقات صعود الطائرة  ،اذا وجدت   الصحي الجوازات و الجمارك و الحجر اجراءاتالنھاء 

باجراءات و قوانین الجوازات و الجمارك و الحجر الصحي اثناء الرحالت   رحلتھم . يجب على العمیل االلتزام
المواصلة و عند الوصول الى الوجھه النھائیة. الرجاء الرجوع الى انظمة "طیران ناس" لمعرفة المزيد من 

 .لمعلومات عن انظمة مواصلة الرحالت الداخلیة و الدولیةا

ال يقدم"طیران ناس" او يوفر  ،الرحالت المشاركةأو الرحالت المواصلة في رقم الحجز على طیران ناس   عدا
يضمن التوصیل الى أي وجھه أخرى مرغوبة من العمیل على متن رحالتھا او على ناقل اخر او اية وسیلة   او

عن   مسؤول  فإن "طیران ناس" غیر ،و بناء على ھذه الشروط والقوانین و اي قوانین معمول بھا نقل اخرى. 
 .اي خسائر قد تنتج على العمیل جراء عدم مواصلة الرحالت على اي ناقل اخر او اي وسیلة نقل اخرى
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المملكة  المغادرة من المملكة (الربط بین الرحالت المحلیة من داخل المواصلةرحالت  6.3.1
  العربیة السعودية والرحالت الدولیة المغادرة من المملكة)

الراكب حتى وجھتھم النھائیة عند تسجیل  المواصلةسیتم تسجیل أمتعة العمالء المسافرون على رحالت 
 لصعود إلى الطائرة.السفر قبل ابیانات ل

ھة األصلیة إلى وجھة العبور واألخرى سیتم منح العمیل بطاقتي صعود إلى الطائرة، األولى للرحلة من الوج
 من وجھة العبور إلى الوجھة النھائیة.

لرحالت المحلیة على ا القادمونالمضي قدماً عبر منطقة  لدى وصولھم إلى وجھة العبوريجب على العمالء 
 المطلوبة. السفرستكمال إجراءات التجاه إلى صالة السفر الدولیة إلوا

لى الطائرة في الوجھة األصلیة ولن تكون ھناك حاجة لتسجیل العمیل في حین ستصدر بطاقتي صعود إ
، ستطبق الشروط واألحكام فیما المواصلة مجدداً للصعود إلى الطائرة في وجھة العبور لرحلة  السفر لبیانات

 ).13الفقرة  4الى انظر يتعلق بإجراءات ما قبل الرحلة عند بوابة الصعود (للمزيد من التفاصیل

لعمالء بمعرفة معلومات الوصول والمغادرة للرحالت الداخلیة والدولیة في مطار الملك خالد الدولي نصح ايُ 
وجمیع الرحالت الدولیة تصل وتغادر  3جمیع رحالت طیران ناس الداخلیة تصل وتغادر من المبنى رقم  بالرياض.

 .2من المبنى رقم 

ین الرحالت الدولیة القادمة إلى المملكة القادمة إلى المملكة (الربط ب المواصلة رحالت 6.3.2
 والرحالت المحلیة داخل المملكة)

وفقاً ألنظمة الجمارك في المملكة العربیة السعودية، يجب على جمیع العمالء الذين يصلون من وجھات دولیة 
لة على المحمو األمتعةالمسجلة أو  األمتعةوالحجر الصحي، إلى جانب فحص  السفر -إكمال إجراءات الھجرة

 متن الطائرة، في أول نقطة دخول إلى البالد.

القادمة من الخارج إلى المملكة العربیة السعودية لن يتم  المواصلةالمسجلة للعمالء على رحالت  األمتعة
يجب على العمالء المضي قدماً من خالل  فحصھا في وجھة العبور حتى يصل العمالء إلى الوجھة النھائیة.

الخاصة بھم قبل االنتقال إلى صالة السفر للرحالت الداخلیة،  األمتعةوصولھم واستالم  منطقة الھجرة لدى
 إلى وجھتھم النھائیة. المواصلةالصعود إلى الطائرة لرحلة السفر قبل لتسجیل بیانات 

ي نصح العمالء بمعرفة معلومات الوصول والمغادرة للرحالت الداخلیة والدولیة في مطار الملك خالد الدوليُ 
وجمیع الرحالت الدولیة تصل وتغادر  5جمیع رحالت طیران ناس الداخلیة تصل وتغادر من المبنى رقم  بالرياض.

 .2من المبنى رقم 

مكن طیران ناس من إصدار بطاقات متعددة للصعود إلى الطائرة لرحالت الربط القادمة إلى المملكة تيلن 
عد الداخلیة قبل مو المواصلةسجیل بیانات السفر لرحلة العربیة السعودية، وبالتالي يجب على العمالء ت

ستطبق الشروط واألحكام فیما يتعلق بإجراءات ما قبل الرحلة عند بوابة  أقصى. كحد ساعات 6اإلقالع ب
 لمزيد من التفاصیل). 13الصعود إلى الطائرة (أنظر الفقرة 

  المواصلةتأخیر أو إلغاء رحالت  6.3.3

 -، يطبق ما يلي: المواصلةرحلة لإلغاء  في حال وجود تأخیر أو

في الوجھة األصلیة، األمر الذي قد يؤدي إلى عدم اللحاق برحلة  المواصلةأ) إذا حدث تأخیر أو إلغاء لرحلة 
لسفر في لكرصید استرداد ثمن الرحلة ما بین في وجھة العبور، يكون للعمیل الحق في االختیار  المواصلة

لرحلة التالیة المتاحة من دون أي (صالح لمدة عام واحد)، أو إعادة الحجز على ا المستقبل على طیران ناس
 .(في حال توفر مقاعد) تكلفة إضافیة
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، وحسب ما ھو متاحفي وجھة العبور، سیقدم طیران ناس، وفقاً لتقديره،  المواصلةب) إذا حدث إلغاء لرحلة 
بق الشروط واألحكام على النحو المبین في المادة تط للعمالء خیار السفر في موعد آخر، أو مع ناقل بديل.

16. 

لدى تحديد الخیار المناسب واالتفاق علیه من قبل العمیل، لن يكون لطیران ناس أية مسؤولیة أخرى بأي 
 شكل من األشكال، عدا ما يذكر خالف ذلك على النحو المبین في ھذه الشروط واألحكام.

  فرين بتأشیرة خروج نھائیةللعمالء المسا المواصلةرحالت  6.3.4

 مع مراعاة ما يلي: المواصلةسیتیح طیران ناس للعمالء المسافرين بتأشیرة خروج نھائیة حجز رحالت 

أ) العمالء من الرجال حاملو تأشیرة خروج نھائیة والمغادرون من المملكة العربیة السعودية على متن رحلة 
ل المعني مسؤول عن ضمان مغادرتھم المملكة العربیة ومع ذلك، فإن الكفی ربط سیسافرون كالمعتاد.

 السعودية.

ب) العمیالت من النساء حامالت تأشیرة خروج نھائیة والمغادرات من المملكة العربیة السعودية على متن 
رحلة ربط سیطلب منھن تسلیم جوازات سفرھن وأية وثائق سفر أخرى لطاقم طیران ناس في أول رحلة 

 اموظفي طیران ناس الذين قد يرافقوصولھن إلى وجھة العبور، سیتم تسلیم ھذه الوثائق للدى و محلیة لھن.
بأي حال من مسؤول غیر طیران ناس  تلك العمیالت إلى منطقة الھجرة في صالة المغادرة للرحالت الدولیة.

لى وجھتھم إ المواصلةالذين قد تفوتھم رحلة وعن أي عمالء مسافرون بتأشیرة خروج نھائیة، األحوال 
 كفیلھم المعني وحده.بشكٍل كامل على مسؤولیة  ھذه إذ تقع النھائیة.

 
 المادة السابعة : الحج و العمرة 

 
  و قوانین التأشیرة رحالت الحج 7.1

 
انه على جمیع المسافرين الحاملین تأشیرة الحج او  ،حسب تعلیمات حكومة المملكة العربیة السعودية

سیتم السماح للمسافرين المسلمین  ،خالل فترة الحجدة او المدينة المنورة فقط. العمرة يجب نزولھم في ج
اخر يوم لوصول رحالت الحج عن طريق النقل  الحاملین تأشیرة الحج او العمرة بدخول المدينة المنورة و جدة.

اصدار و ،وازات الجو ،الى الجمارك  االمتثال. و يجب على العمیل  الحكومة الجوي و مغادرتھا يحدد من قبل
 التأشیرات و الشھادات الصحیة. 

 
العمالء او  بوحدة خدمةالرجاء االتصال  ،الفعلیة   التواريخ التأشیرات وتعلیمات  و لمزيد من المعلومات عن 

 .مركز االتصال الموحد
 

 في الحج األمتعةقوانین  7.2
 

المشحونة. و الوزن االقصى  تعةاألم) قطعتان فقط من 2الحد االقصى المسموح به لكل حاج مسافر ھو (
اذا تجاوز المسافر الحد المسموح به على الرحالت  ،و على اي حال  ،كج 32المسموح به لكل قطعة ھو 

 قراءة الزائدة و المبینة في موقعنا االلكتروني. الرجاء  األمتعةدفع رسوم  هيتوجب علی ،الداخلیة و الدولیة
المادة الزائدة و االنظمة المتبعة و المبینة في  األمتعةمات حول رسوم لمزيد من المعلو انظمة "طیران ناس" 

9.5. 
 

 زمزم ماء 7.3
 

 األمتعةو سیتم احتساب رسوم  ،المشحونة األمتعةلترات ضمن  5الحد االقصى المسموح به لكل مسافر ھو 
حكم لتجنب تسرب من مآالزائدة اذا تجاوز المسافر الحد المسموح به. يجب تغلیف عبوات ماء زمزم بتغلیف 

 .الماء من العبوة
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 لحجاجإصدار بطاقة الصعود ل 7.4
 

ساعات من  6يتوجب على الحجاج الحضور الى المطار و تسجیل الحضور و اصدار بطاقات صعود الطائرة قبل 
 وقت االقالع المجدول

 
 

 كرصیدو حفظ المبلغ  اإللغاءات  ،التغییرات  ،فترة السماح  –المادة الثامنه : الحجوزات 
 

 فترة السماح  8.1
 

تغییر يمكنھم  الموحد أو عن طريق مركز االتصالطیران ناس قع عبر مومباشره للحجوزات التي تمت فقط 
وھي عبارة عن ساعتین من وقت تأكید نظمة "طیران ناس" . خالل فترة السماح حسب أالحجز و ذلك على 

دفع اي فروقات في سعر ويتم ة المتوفرة حسب االمكانیبدون رسوم وذلك يمكنكم تغییر حجزكم  ،الحجز
 وكالؤوناالموحد او عن طريق  االتصال بمركز  االتصال . جمیع التغییرات تتم عن طريق إن وجدالتذاكر 

. على العمیل الكريم دفع اي فروقات فقط تتم عن طريق مركز االتصال الموحد لغاءاتاإل  المعتمدون و جمیع 
 حجز جديد و ما يترتب علیھا من رسوم خدمة.القیام بفي سعر التذاكر عند 

 
  لغاءاتاإلو  التغییرات 8.2

 
من نقطة المغادرة الى الوجھه االخیرة في الیوم و  ،المبلغ المدفوع نظیر الرحلة صالح فقط للعمیل / العمالء 

 الرحلة الموضحة بالحجز . 
 

نوع السعر يخضع ل هالغائ أوییر الحجز تغ إمكانیةو  ،حال  أيعلى  المبالغ المدفوعة للحجز غیر مستردة
يجب علیكم االتصال  ،السماححجزكم بعد انقضاء فترة  إلغاء أورغبتم بتغییر  إذاعملیة الحجز .  أثناء المختار

. مثل ھذه التغییرات اذا قبلت من كحد أقصى المجدول اإلقالعمن وقت ساعات  4 قبلبمركز االتصال الموحد 
 الحجز االصلي. ب قام الذيفقط للعمیل المبین اسمه في الحجز او الشخص مسموحة ستكون   ،قبلنا 

 
ضمن االنظمة و القوانین  و ،اذا كانت ھناك اية رسوم  على التغییر او االلغاء او اي فروقات في االسعار 

ولك  تفاصیل الرسوم االضافیة للحجز الجديدب العالمكمالتعريفة الصادرة من قبلنا سنقوم بالتواصل معكم 
من  اذا كان سعر التذكرة الجديد اقل ،و البقاء على نفس الحجز االصلي أیار في التعديل والدفع تخاإلحرية 

 فان الفارق ال يسترد .  ،سعر التذكرة القديم 

للحجوزات متوفرة في موقعنا لغاءات اإلاللوائح التفصیلیة لطیران ناس المتعلقة باالسعار و التغییرات و 
 دى وحدة خدمة العمالء عند الطلب. و كذلك لااللكتروني 

 لدى طیران ناس)رصیدك (الرصید محفظة استخدام  8.3

و  ، الحجز من تاريخ الغاء فقط اشھر 12 خاللفقط على طیران ناس   بكم يمكن استخدام الرصید الخاص
 على االسعار الحالیة. فقط ""طیران ناس رحالت للسفر على متن  القسیمة تؤھلكم

االتصال الموحد "لطیران ناس" مستعد دائماً الجراء الحجز لعمالئنا الكرام الذين يرغبون في الدفع  مركز
) ساعة من تاريخ الرحلة 24الخاصة بھم. على حسب توفر الحجوزات و ذلك قبل ( محفظة الرصیدباستخدام 

يرجى  اق على طريقة الدفع.سوف يوجه مأمور مركز خدمة "طیران ناس" اسئلة األمان لتحديد االتفالجديد . 
 .المالحظة ان ھذا النوع من الحجز ال يمكن إتمامه فى المطار أو في مكاتب البیع المعتمدة

لعمیل االصلي(مالك االئتمان) أو أحد افراد عائلته لحجز لل المتوفرة في محفظة الرصیدمبالغ اليمكن استخدام 
 الخوة، االخوات. المباشرين مثل االب و االم ، االطفال، الزوجة، ا

 . 920001234بمركز االتصال الموحد لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 
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  األمتعةالمادة التاسعة : 

 الوزن المسموح به لالمتعة  9.1

الغیر مسموح بھا من قبل منظمة الطیران الدولیة  (االياتا ) و اتحاد النقل  األمتعةيجب علیكم عدم حمل 
 ، 9.12 ، 9.11 ، 9.10 ، 9.9 ، 9.8 ، 9.7نظمة الحكومیة و المواد المنصوصه في الفقرات و االالجوي الدولي 

 بدون حدود و ھي ممنوعه من النقل.  9.16 ، 9.15 ، 9.14 ، 9.13

المسموح بھا  األمتعةو  ،المسموح بھا  األمتعةمحسوبه ضمن الو ھي بدون رسوم  األمتعةبعض  خذيمكن ا
 .النقل ھذه و في احكام و شروط ناس انظمة طیران موضحه في 

 المحموله  األمتعة 9.2

سم عمق و الوزن  23سم عرض و  36 ،سم ارتفاع  56ب  ةالمحمول ةلقد حددنا الحد االقصى لالمتع
 ةالمخصص ن العلويةائزخلا تتناسب مع حجم.و ھذه يجب ان  كج 7المحموله ھو  متعةالمسموح به لأل

توضع تحت  سم 36ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد أو البتوب صغیرة أبعادھا  ةالطائر مقصورةداخل  ةمتعلأل
ال  أو كج 7من  أكثرمن قبلنا او وزنھا  المسموح بهالمحموله اكبر من الحد  األمتعة. اذا كانت المقعد أمامك

نا بانھا و اذا قررأمقصورة داخل ال متعةلأل خازن العلويةو في المأمامكم أتحت المقعد الذي  وضعھا يمكن
 متعةالوزن المسموح به لأل تجاوزتالمشحونه و اذا  األمتعةيجب علیكم وضعھا ضمن  ،منهآلیست 

 انظمة طیران ناس . الزائدة . الرجاء الرجوع الى  األمتعةیتوجب علیكم دفع رسوم سالمشحونه 

المحمولة و  األمتعة غیر مسموح بنقلھا في ،لیس على سبیل الحصر  ، 9المواد المنصوص علیھا في الماده 
 المشحونة. األمتعةيجب ازالتھا و حفظھا جیدا ضمن 

 المشحونه األمتعة 9.3

باستثناء الرحالت بالنسبة لركاب الدرجة اإلقتصادية يسمح بشحن الوزن على حسب فئة الحجز و الوجھه. 
أما ركاب  .كج30و موح به ھالوزن االقصى المسفإن  و الجزائربغداد و اربیل كانو و  المتجھه أو القادمة من 

كج كحد أقصى 32كج، و 40يسمح لھم بأخذ قطعتین على أن ال يتجاوز مجموع وزن القطعتین  بريمیومدرجة 
على اي  ضافة حقیبة مقابل رسوم وذلك عند الحجز عبر الموقع االلكتروني.إكما يمكن . الواحدة لوزن القطعة

الزائدة . و لمزيد من المعلومات الرجاء  األمتعةعلیكم دفع رسوم  يجب ،الزائدة  األمتعةاذا قررنا قبول  ،حال
  . الرجوع الى انظمة طیران ناس

المشحونه تقبل عند مكاتب طیران ناس عند تسجیل الحضور في الیوم المحدد للسفر في الحجز و  األمتعة
المشحونه  األمتعةا سجلت اذللعمیل المدون بیاناته في الحجز و يجب ابراز بطاقة الھوية لدواعي امنیة. 

 لكل قطعه. متعةسوف نقوم باعطائكم اثبات استالم لأل

اال اذا قررنا و السباب  ،انت بھا  التي في نفس الطائرة  ،عند االمكانیة  ةسنقوم بترحیل امتعتكم المشحون
مشحونه على  تعةأمامنیة او تشغیلیة او لسالمة الركاب نقلھا بطرق اخرى . اذا قبلنا امتعتكم و لكن لیس ك

 سنقوم باقصى ما يمكن ان نشحنھا الى وجھة الوصول في اقرب وقت ممكن.  ،نفس الطائرة 

و لیست مسموح بھا في المقصورة يجب  ،لیس على سبیل الحصر ،المواد الموضحه في المادة التاسعه 
 س. الغیر مرافقه غیر مسموح بھا على طیران نا األمتعة ،المشحونه األمتعةوضعھا في 

 المشحونه األمتعةجمع و توصیل  9.4

الخاصة بكم في  األمتعة تستلما لھا في بلد الوصول . اذا لم لنیصتوعند امتعتكم استالم يجب علیكم  9.4.1
كم ه بخاصال األمتعة تي الستالمأ. و اذا لم ت متعةقد نفرض علیكم رسوم تخزين لأل ،حدود الوقت المعقول 

 المشحونه سوف نقوم بالتخلص منھا من دون ادنى  األمتعةوفرنا فیه  الذيالتاريخ  اشھر من  3خالل 
 علینا . مسؤولیه
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 األمتعة باستالم األمتعةاو ايصال استالم  األمتعةللشخص حامل بطاقات تعريف فقط  يسمح  9.4.2
 .ةالمشحون

سوف نقوم بتسلیم  ،أصدربطاقة التعريف او ايصال االستالم الذي  األمتعةصاحب جد المسافر اذا لم ي 9.4.3
و قد يتطلب ذلك ان يبرز لنا بطاقة تعريف الھوية  خاصتهالموجودة  األمتعةيثبت ان  الذي الى الشخص  األمتعة

 . األمتعةمعرفة اي خسارة او تلف في و كذلك ل السباب امنیة .

المشحونه قد  األمتعة فذلك يعني ان ،أو شكوى بدون اي مالحظات اذا قام المسافر باستالم أمتعته  9.4.4
 غیر ذلك. أثبت اال اذا  النقل . عقد نقلت على نحو ممتاز بناء على 

 الزائدة األمتعة 9.5

 . 9.3كما ھو موضح في الماده  ،الزائدة يكون بناء على قرارنا و ھو غیر مضمون  األمتعةقبول و نقل 

في مكاتبنا في  الزائدةلألمتعة الدفع طريقة  و يمكنكم اختیارالزائدة .  األمتعةيتوجب علیكم دفع رسوم نقل 
 علما بأنھا.   بأسعار مخفضة الزائدة على موقعنا االلكتروني لألمتعةخدمة احجز و ادفع  ماستخدا أوالمطار 
 بتوفر المساحة و غیر مضمونه النقل.  مرھونة

فروقات في الوزن عند  عند وجود علیھا .  ةبكتابة الوجھ مبینةب ان تكون موزونة و جالزائدة ي األمتعةجمیع 
سیتم احتساب  ،المصحوبة مع العمیل  األمتعةبالزائدة المدفوعة عن طريق الموقع االلكتروني  األمتعةمقارنة 

 تسعیرة مكاتبنا في المطار و لیست تسعیرة الموقع االلكتروني . 

عن طريق الموقع االلكتروني  أن تتم سبقة الدفع يمكن الزائدة الم األمتعةات على ءجمیع التغییرات او االلغا
من موعد الرحلة المجدول . عند ساعات  4 خالل وقت أقصاهشرط ان تكون بوحد معن طريق مركز االتصال الأو

فان المبلغ  ،"طیران ناس" تم إلغاء الرحلة عن طريقخدمة. اذا الرسوم  قد يتم احتسابالتغییر او االلغاء 
كرصید في حساب العمیل كامال ن طريق الموقع االلكتروني يحتفظ به الزائدة ع األمتعةالمدفوع على 

 ويمكن استخدامه في المستقبل. االئتماني لدى "طیران ناس"

 .انظمة طیران ناس في والمسبقة الدفعالزائدة  األمتعةتجدون مزيد من المعلومات عن 

 الزائدة  األمتعةالحق في رفض  9.6

 9و ھذه المواد منصوصه في المادة  األمتعةضمن  المحظوره المواد  نحن نحتفظ بالحق في رفض نقل بعض
 علینا .  مسؤولیه باالضافة الى الحق في التخلص منھا لتفعیل االنظمة و القوانین دون ادنى 

طبیعتھا او صفتھا . و نحتفظ  ،وزنھا  ،شكلھا  ،نظرا لحجمھا  األمتعةو نحن نحتفظ بالحق في رفض نقل 
في النقل في ھیئتھا او انھا غیر منه آنا انھا غیر صالحة للنقل او غیر اذا اعتقد األمتعةقل بالحق في رفض ن

 منه للنقل و تحتاج لرعاية خاصة.آ

 األمتعةالحق في تفتیش   9.7

تكم باالشعه السینیه .و سنسعى دائما لتفتیش امتعتكم او  أمتعالسباب امنیه سنقوم بتفتیشكم او تفتیش 
ا تفتیش امتعتكم يحق لن ،في حال عدم تواجدكم ،ه السینیه بوجودكم . على اية حال مسحھا تحت االشع

الم امتعتكم. اذا حصل اثناء تفاننا نرفض نقل و اس متعةاذا لم ترغب في تفتیشنا االمني لأل في حال غیابكم .
 نتیجة اھمال شديد.  لكذ تجاه امتعتكم . اال اذا كان مسؤولیه فاننا ال نتحمل اي  متعةلأل التفتیش اي ضرر 

 و المعجون و المواد الھالمیة اد السائلةالمو 9.8

او اي مواد ھالمیة على ان تكون في حقیبة  ،الجل  ،المعجون  ،مل من السوائل  100يقتصر علیك حمل 
 . يستثنى من ذلك االدوية و اكل االطفال الرضع. األمتعةمل و تكون  ضمن  500سعتھا اإلغالق محكمة  
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 ماء زمزم 9.9

حكام غلق إ، مع التشديد على ضرورة األمتعةكیلوغرام كجزء من  5يسمح بحمل ماء زمزم بحّد أقصى 
للحج و  7الزجاجة ولفھا وتسجیلھا ضمن أمتعة الشحن. لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى الماده 

 العمرة .

 حمل النقود و المعادن الثمینة 9.10

م، سرى قرار مديرية الجمارك في المملكة العربیة السعودية الذي يلزم كل مغادر 2007منذ الثاني من يولیو 
 60.000من المملكة أو وافد إلیھا بالتصريح لموظفي الجمارك عن أية أموال أو معادن نفیسة تزيد قیمتھا عن 

 ئبضرورة مل يذكر المسافرين الكراملایر سعودى او ما يعادلھا من العمالت االجنبیة. "طیران ناس" 
 االستمارات المطلوبة للتصريح.

 
ويمكن الحصول على االستمارات واالجراءات وكل المعلومات المتعلقة على موقع الجمارك السعودية 

 www.customs.gov.saاإللكتروني 
 
 

 الغیر مطابقة للمعايیر األمتعة 9.11
 

 ،يجب ان يتم شحنھا وفقاً للتعلیمات (أمتعة الجولف األمتعة هألمتعة بعض ھذادة لحجم ر محدیمعاييوجد 
قطعة أي تم قبول األمتعه فان إذا  . 9.6لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى النقطة رقم  .أمتعة التزلج)

 ل قطعة.كل SAR100 وھي) تخضع لرسوم مناولة H + W + Dسم ( 158 المعیار لدينا وھو تتجاوز
 
 

 القابلة للتلف و المقتنیات الثمینة ،القابلة للكسر  األمتعة 9.12
مقتنیاتيجب على العمیل التأكد من عدم وجود اي امتعة ھشه او قابلة للكسر او اي 

المشحونة على متن "طیران ناس". األمتعةثمینة داخل    
 المقتنیات الثمینة على سبیل المثال ال الحصر: •
و اي اشكال المال االخرى كشھادات االسھم او السندات او  ،ت اإلئتمان بطاقا ،النقود  •

 غیرھا من الوثائق المالیة الثمینة.
مستحضرات التجمیل و  ،التحف و العطور باھضة الثمن  ،المجوھرات و المعادن الثمینة  •

 يشابھھا من المقتنیات الثمینه. ما
 جوازات السفر و بطاقات التعريف. •
الكامیرات الرقمیة  ،االجھزة اإللكترونیة و الكھربائیة على سبیل المثال اجھزة الكمبیوتر  •

 اجھزة الھاتف و اجھزة العرض. ،
المعدات الرياضیة و االجھزة  ،االجھزة الحساسة  مثل الساعات و االواني الزجاجیة  •

 الموسیقیة.
 مفاتیح المنزل او السیارة .  •
 االدوية . •
 . لخضارااللحم او الفواكه و ،للتلف او المثلجة على سبیل المثال السمك المواد القابلة  •
 اي مواد لیست مغلفة جیدا او لن تتحمل النقل الجوي. •

تندرج تحت ھذه الممنوعات او ما  أمتعةلین عن تحمل اي خسائر ناجمه عن تلف اي ونحن غیر مسؤ
 يشابھھا.

 
 المواد سريعة التلف 9.13

 المشحونه او المحوله:  األمتعةمواد التالیة سواء في يجب علیكم عدم حمل ال
 

 سواء في بلد المغادرة او بلد الوصول.  المحظوره حمل المواد  •
 ع حملھا بناء على ھذه االحكام و الشروط للنقل.والمواد الممن •
ل خطر . وتشمللعلى متن الطائرة او ممتلكاتھم الركاب  ،او الطائرة تُعرضاي مواد من المحتمل ان  •

 ھذه المواد ما ھو موضح في انظمة الطیران المدني الدولي (ايكاو) و انظمة االياتا للبضائع الخطرة . 

http://www.customs.gov.sa/
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 ،كبیرة جدا  ،ثقیله جدا  ،غیر امنه  ،المواد التي تعتبر لیست مالئمه للنقل الجوي النھا خطرة  •
خذ في أننا نفا تعةاألمعدم مالئمة نقل  رسريعة التلف او بسبب شكلھا او طبیعتھا . عندما نقر

 االعتبار نوعیة الطائرة.

 فاننا سنرفض استقبالھا. ،اذا الحظنا وجود مواد سريعة التلف بحوزتكم 

 المواد الخطرة  9.14

 المحموله او المشحونه. األمتعةيجب علیكم اخذ االذن منا لحمل مثل ھذه المواد داخل الطائرة في 

 ى سالمة الطائرة او الركاب من امتعتكم الشخصیة. يجب علیكم التخلص من اي مواد قد تؤثر عل

 ،المواد المقیدة  ،المواد الممنوعه  ،االسلحة النارية  ،االسلحة  ،الخطرة  األمتعةقد اليسمح لكم بحمل 
و اذا احضرتم  ،الرفات البشر او الجثث و اي من المواد الغیر مسموح بحملھا على متن طائراتنا  ،الحیوانات 

 مواد فانه يحق لنا عدم قبولھا تماما.مثل ھذه ال

 د الخطرة الموا 9.14.1

على  ،امتعتكم الشخصیةبان تكون ضمن اليسمح بحملھا على طائرات الركاب و  اليسمحتي ھي المواد ال
 سبیل المثال ال الحصر :

 
 الغازات المضغوطة (المبردة بشدة ، قابلة لالشتعال ، غیر قابلة لالشتعال والسامة)•  
 )ة واألجھزة الناريةالمتفجرات (الذخائر واأللعاب الناري•  
 )السائلةالمواد اآلكالة (األحماض والقلويات والزئبق والبطاريات •  
 المواد المشعه و المواد النشطة•  

والدھانات ، خفیف ، اعواد الثقاب من أي نوع ،السوائل القابلة لالشتعال والمواد الصلبة (الوقود ال• 
 والوالعات ، أو المواد التي تشتعل بسھولة)والتنر ، 

 (المواد السامة ، وقاتل األعشاب الضارة ومبیدات الحشرات) السموم•  
 المواد المؤكسدة (البیروكسیدات العضوية ومسحوق التبییض)•  
 ادوات الدفاع عن النفس (صولجان أو رذاذ الفلفل)•  
 بكتیرية)وسالالت  (فیروس والثقافة ،المواد المعدية •  
 االسلحة النارية ،االسلحة •  
 سموم الحیوانات•  
 اي مواد مؤذية او مواد ممغنطة•  
 

حول ما يمكنك حمله اذا كانت لديك اي شكوك  ،اي وقت ھذه القائمة لیست شاملة و قابلة للتغییر في 
 ز االتصال الموحدمركبالعمالء او االتصال بمركز خدمة نكم التفضل باالتصال على متن الطائرة يرجى م

920001234. 
 

الممنوعات بما في قوال في حال العثور على مثل ھذه مناسبا او مع يراه "طیران ناس" اي اجراء  يتخذ قد 
اي من ھذه المواد او  هقبول من بحوزت"طیران ناس" عن  يمتنع بذلك. وقد ذلك التخلص منھا دون اخطاركم 

الشخصیة  األمتعةفي حال حاول العمیل اخفاء ھذه المواد في صة الى السلطات المخت هاو تحیل هتلغي حجز
 معه.على حملھا  او اصراره

 االسلحة  9.14.2

 حمل االسلحة غیر مسموح به اطالقا على متن رحالتنا.

  الشخصیة او المشحونة األمتعةحملھا سواء في  المحظور المواد 
 
 السھام•  
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 البنادق (البالستیك أو المعدن)•  
 یاردو ، سنوكر ، أو تجمع اإلشاراتبل•  
 الراجمات•  
 أقالم اللیزر•  
 إنذارات الحماية الشخصیة•  
 ادوات النجارة•  
 السكاكین بكافة احجامھا•  
 عدة االكل المنزلیة•  
 شفرات الحالقة•  
 السكاكین الورقیة و القواطع الكرتونیة•  
 المضارب الرياضیة•  
 حت الجلد (ما لم تكن مدعومة بتقارير الطبیة)اإلبر الطبیة او الحقن ت•  
 إبر الحیاكة•  
 المقصات•  
 السیوف ، الرماية األقواس والسھام أو ما شابه ذلك•  
 المشروبات أو األغذية ذات التسخین الذاتي•  
       أي مواد  اخرى قد تسبب ضرر للطائرة او اي من الركاب او افراد الطاقم او ال تكون •  

 للنقل مناسبة

 ورة: ظالمواد المح  9.15

الحصول على اذن مسبق   يمكن نقلھا تندرج تحت قیود لنقلھا؛ حیث تحتاج  التي ھناك بعض المواد الخطرة 
انبوبات  ،على سبیل المثال: البطاريات الجافة  ،للنقل بكمیات محدودة و مع اتخاذ تدابیر احتیاطیة خاصة

ل على الموافقه مسبقا ب الحصوجي ،لثلج الجاف و زيوت الطبخ؛ و لكن ا ،االكسجین و ثاني اكسید الكربون 
 علیھا. المواد على متن الطائرة المحجوز الرحلة حتى يتسنى لـ"طیران ناس" قبول مثل ھذه قبل تاريخ 

 
 .االتصال الموحدمركز خدمة العمالء او على مركز للحصول على معلومات اكثر الرجاء االتصال على 

 
 الحیوانات نقل  9.16

 االسماك او الحیوانات االلیفة على متن رحالتنا. ،الزواحف  ،نحن ال نقبل نقل الطیور 

 نقل الجثث و بقايا االنسان: 9.17

 نحن ال نقبل نقل الجثث و بقايا االنسان.

 الحدود الجمركیة للتبغ للرحالت المتجھة للسعودية: 9.18

جرام ألنواع التبغ  ٥۰۰سیجارة و  ۲۰۰ما ال يزيد عن الحد المسموح لكل مسافر لالستخدام الشخصي 
 األخرى.

 من او اي سلطات اخرى مخولةالتي تم ازالتھا من قبل رجال األ األمتعة 9.19

اي سلطات رسمیة اخرى  عن اي مواد يتم ازالتھا من قبل رجال االمن في المطارات او  مسؤولین نحن غیر 
 تمريرھا لناسواء تمت مصادرتھا او اتالفھا او تم 

 خدمات الشحن بطیران ناس 9.20

ھذه الخدمة مالئمة على الوجھات  ،باستخدام خدمات الشحن لدينا نقل امتعتھم  لمسافرينا يمكن 
الرجاء الرجوع الى  ،الزائدة األمتعة في المواسم على  الحظرمحدد او اثناء فترة  أمتعةالمفروض علیھا وزن 

 لمزيد من المعلومات.  مركز االتصال الموحد او دمة العمالء وحدة خاو الى  انظمة طیران ناس
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لمعرفة معلومات  ar/cargo-trip-my-http://www.flynas.com/ar/planخدمة الشحنالرجاء االتصال بمزود 
 عن الخدمة و لتنسیق شحن امتعتكم .

 عاشرة : نقل الركاب ذوي االحتیاجات الخاصةالمادة ال

 العمالء ذوي االحتیاجات الخاصة: 10.1

يتلقون العالج الطبي ؛  ممن اذا كنت شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة او خضعت لعملیة جراحیة مؤخرا او 
او  ،لشیخوخه ا ،يعانون من التاخر الفكري ممن  او  ،يعانون من العجز الجسدي الحسي او الحركي  الذينو 

و يتوجب احضار  ،قبل الحجز للسفر على طیران ناسمنا يتطلب نقلكم موافقة مسبقة  ،اي مرض اخر 
الطیران على طبیعة مرضك و يوصي فیھا انه من المناسب لكم بتوضح شھادة من الدكتور سارية المفعول  

جب ان يمتثل النظمة طیران ناس ي الذي قد تحتاجون الى مرافق لكم لمساعدتكم و ،الرحلة المحجوزه لكم
 مثل باقي العمالء.

عدم اھلیتكم  يوضح الشھادة الطبیة يجب ان تكون معكم اثناء عملیة تسجیل الحضور بالمطار .اذا كان التقرير
الشخصیة دون  مسؤولیتكماو تنقلكم على  ،يحق لطیران ناس رفض اركابكم على متن رحالتھا  ،للسفر جوا 

موثقة  المسؤولیه ھذه تكون ا عن اي اضرار او تدھور في وضعكم الصحي. و يجب ان  علین مسؤولیهادنى 
 خطیا من قبلكم و موقعه رسمیا.

قل قبل الطلب على األ لتقديم  نرجو منكم االتصال ب مركز االتصال الموحد  ،ي مساعده خاصة أاذا رغبتم ب
 ةيأو على  ،لخدمة المطلوبة من قبلكم ساعه من تاريخ سفركم . و سنقوم بكل ما نستطیع لتقديم ا 24

 توفرھا في المطارات .حسب  نوفرھان الخدمات الخاصة إحال ف

ورقة دلیل الرحلة السباب تتعلق بالسالمة فقد قیدنا عدد الركاب على الكراسي المتحركة على كل رحلة. 
ة السعودية قد تحتسب بعض المطارات خارج المملكة العربی ،ستوضح طلبكم الخاص اذا تم تأكید حجزكم 

الكراسي  .يجب دفھا كاملة قبل تأكید الحجز بعض الرسوم االضافیة الستخدام الكراسي المتحركة و
المسموح بھا . الرجاء مالحظة ان الكراسي غیر  األمتعةالمتحركة المطوية سیتم نقلھا مجانا اضافة الى 

 القابله للطي و الكراسي الكھربائیة ال يسمح بنقلھا.

 االمھات الحوامل  10.2

. اذا كانت المسافرة بین بدون تقرير طبي  ،اسبوع  32الحوامل البالغ حملھم الى  تاألمھاسفر سوف نقبل 
  MEDIFر طبي من الطبیب او تعبئة نموذج سفر الحوامل يمن الحمل يتوجب احضار تقر أسبوع 35الى  33

ه يمكن للمسافرة الحمل و ان أسابیعان يوضح التقرير عدد بتاريخ ال يتجاوز السبعة ايام قبل تاريخ الرحلة على 
 .السفر جوا

 نحن ال نتحمل أي مضاعفات قد تحصل على الحمل ال قدر هللا ناتجة عن السفر على متن طائراتنا 

 . أسبوعا 35و لن نقبل سفر اي ام حامل تعدى حملھا عن 

 الرضع  10.3

ذين يسافرون بتذكرة رضیع و ال الذينمن تاريخ الرحلة و ) 2ايام حتى سنتان ( 8الرضع ھم االطفال بین 
يكونون محمولین في احضان شخص بالغ  مرافق لھم و المؤمنین بحزام للرضع يقدم على متن الرحلة . يعرف 

عاما فما فوق في تاريخ الرحلة . و ال يسمح بحمل اكثر من رضیع لكل بالغ . الرضع  15البالغ بانه من تجاوز 
 ايام ال يسمح لھم بالسفر .  8اصغر من 

 الذييمكنھم الجلوس في مقعد سالمه معد للسیارات و الطائرات و  ،اشھر وسنتین من العمر  6الرضع بین 
. نرجوا احضار طعام في ھذه الحالة يتوجب علیكم شراء مقعد بالسعر المطروح ،يوصل بالمقعد و يؤمن علیه 

الرجاء  فوق يجب ان  يحجز لھم مقعد يدفع له بالسعر المطروح .. االطفال في عمر سنتین فما االطفال معكم
 و انظمة طیران ناس عن الرضع. 3.3الرجوع الى المادة 

http://www.flynas.com/ar/plan-my-trip-ar/cargo
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 الصغار بدون مرافق  10.4
 
. االطفال تحت سن بمفردھم يسافرون ةسن 12رھم اقل من اعمأ"طیران ناس"عن قبول إركاب أطفال  يعتذر 

مل مسؤلیة الطفل بالنیابة سیتح الذي و او اكبر ةسن 15رفقة شخص بعمر ب اذا كانوالسفر ا ھمسنة يمكن 12
 او الوصي القانوني لھم. ،هعن ذوي

 
 

 بمفردھم المسافرين الصغار الركاب 10.5
                     

 3امره او ذويه  يوفر ولي نأبدون مرافق على  سنة 15الى  سنه 12ن ناس" المسافرين من عمر تقبل "طیرا
و  یل.التسج عند مكتبو توقیعھا في المطار  (إضغط ھنا للتحمیل) راستمارة الموافقة على السفن نسخ م

 ن تقلع الرحلة.ألى إظار في المطار نتاال هيتوجب على ولي االمر او ذوي
 

 عشرة : اختیار المقاعد المادة الحادية

اي مقعد محجوز و رسوم. مقابل يمكنكم اختیار المقعد المراد الجلوس به كخدمة اضافیه   ،حجزكم  اجراءعند 
تم الدفع له ستظھر بیاناته في دلیل الرحلة اذا تم تأكید الحجز. و يتوجب علیك الحضور في الموعد المحدد و 

 التقید بانظمة طیران ناس.

لسالمة الركاب او اي اسباب  ،ر المقعد المختار و المدفوع ثمنه السباب تشغیلیةیناس  تغی يحق لطیران
عدم وجود مقعد مماثل  او في حالة ،امنیة حتى بعد دخولكم الطائرة. اذا لم نستطع اعطائكم المقعد المختار

 الختیاركم ؛ سنسعى لتقديم مقعد مماثل في السعر . 

 ،المرضى  ،كبار السن  ،المرأة الحامل  فإن ،موضحة على خارطة المقاعدو ال الطوارئ  المقاعد على مخارج
عنھم او من ال يرغب او  المسؤولین او  الرضع و االطفال ، او من لھم احتیاجات خاصة المعاقین حركیاً 

الت ااذا انطبق علیكم اي من الح.  مؤھلین للجلوس علیھالیسو  اليستطیع المساعدة اثناء حاالت الطوارئ
فاننا نحتفظ بالحق بتغییر مقعدكم في اي وقت الى اي مقعد على متن طائراتنا و لیس لكم الحق  ،السابقة 

 في استرجاع المبلغ بعد ركوبكم الطائرة.

المحجوز و المدفوع له من قبلكم  السباب سالمة او اسباب امنیة او اسباب  مقعدال في حال عدم توفر
ستحول القیمه   ،و في حالة عدم توفر مقعد مماثل بالسعر ،اثل بالسعر ممسنقدم لكم مقعد   ،تشغیلیة

 .المدفوعه كرصید للمسافر

نا ئلموحد و وكالمركز االتصال او ،عن طريق الموقع االلكتروني  اجراءھايمكن  المقاعد جمیع حجوزات 
الدفع بخدمة سداد فقط عند  و يمكن الدفع نقدا او ببطاقتكم االئتمانیة ( يمكن مرھونه بتوفرھا. ،المعتمدون

 الحجز االصلي) .  اجراء

 ،او اعادة الحجز تتم عن طريق مركز االتصال الموحد .في حالة تغییر حجزكم  االلغاءات جمیع التغییرات او 
. وعند التغییر للمقعد و ذلك مرھون بتوفر المقاعد بعد احتساب رسوم ،يمكنكم اعادة الحجز للمقعد المختار

حجز و االحتفاظ بملغ الحجز كرصید لكم لدى "طیران ناس" سیتم احتساب سعر المقعد المختار الغائكم ال
عن طريق مركز االتصال  االلغاءات. جمیع التغییرات او ییرضمن المبلغ المحفوظ بعد خصم مبلغ رسوم التغ

 .انظمة "طیران ناس"و لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى  .ساعة 4الموحد يجب عملھا قبل االقالع ب 

 ستكون موجوده عن مكاتبنا في المطار.  مسافريناجمیع المقاعد غیر المختارة من قبل 

 يتوجب علیكم تسجیل الحضور في الوقت المحدد و اتباع انظمة طیران ناس حتى لو قمتم بشراء مقعدكم . 

  الوجبات مسبقة الدفع المادة الثانیة عشرة: 

https://static.flynas.com/images/ypta/YPTA-online-AREN-final-one.pdf
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ة إضافیة لھذه الوجبھا، ھذا الخیار يترتب علیه دفع رسوم ك إختیار الوجبة التي تريديمكن عندما تقوم بالحجز،
 على خط سیر رحلتك ويتم تاكیدهالوجبة المطلوبة  توفیرطلبك، سوف يتم والتي سوف يتم عرضھا عند تأكید 
 كید اإللكترونیه.مع الخدمات األخرى في رسالة التأ

، سیقوم مالحي المقصورة بإحضار الوجبة للطائره بطاقة صعودكفي  توضیحھاأي وجبة مطلوبة سوف يتم 
إذا حصل ألي سبب عدم جلوسك في المقعد  المطبوع في بطاقة صعود الطائرة. دكالمطلوبة الى مقع

 بحقنا في تقديم وجبةونحتفظ  .المحدد لك، علیك ابالغ أحد مالحي الكبینة للتأكد من حصولك على وجبتك
 .أعلى دون تحمل أي مسؤولیة اضافیة دفوعه أو أقل أوأخرى بنفس القیمة الم

مة العمالء والذين سیقومون دفي حال عدم استالمك لوجبتك التي طلبتھا مسبقاً يرجى التواصل مع وحدة خ
 .بدورھم بحفظ رسوم الوجبة كرصید

ر یتم تغی خط السیر الذير تاريخ سفرك او خط سیر رحلتك فإنه سوف يتم تحويل وجبتك إلى یاذا تم تغی
ساعة  12ر الوجبة المطلوبة أو إلغائھا قبل یبالوقت والتاريخ المؤكد. الرجاء مراعاة عدم  إمكانیة تغی الیهالحجز 

 من الموعد المحدد إلقالع رحلتك.

فإن الوجبة غیر مضمونة (في حال أن فئة الحجز تتضمن  او اقل ساعة 12إذا تم تأكید الحجز قبل الرحلة ب 
  وجبة)

ساعة من موعد إقالع الرحلة فإن الوجبة غیر مضمونة  ألسباب تشغیلیة  12م تأكید الحجز في أقل من إذا ت
 (في حال أن فئة الحجز تتضمن وجبة) 

 قبلفي كید الحجز أفي حال تم ت ديم الوجبة فقطفسیتم تقأن فئة الحجز تتضمن وجبة خفیفة  حال  في
 من موعد  ساعة 12 في فترة اقل في حال تم تأكید الحجز .ساعة من موعد االقالع المجدول 12من  أكثر

 .اإلقالع المجدول فإن الحصول على الوجبة غیر مضمون

 عشرة : تسجیل الحضور و بطاقة صعود الطائرة الثالثةالمادة 

 وقت تسجیل الحضور:  13.1

كالئنا المعتمدون او يجب علیك التقید بالوقت المحدد لتسجیل الحضور و المعطى لك من قبلنا او من احد و
رجاء  ،عند اجراء حجزكم. اوقات تسجیل الحضور مختلفة   www.flynas.comعن طريق موقعنا االلكتروني 

صعود  التاكد من موعد الحضور الى المطار قبل المغادرة الى المطار. تفتح مكاتب "طیران ناس" إلصدار بطاقات
 دقیقة 60ساعات . تغلق مكاتب طیران ناس قبل موعد االقالع بـ  3قالع بـإلقبل الموعد المحدد ل  رةالطائ

صعود نعتذر عن إصدار بطاقة  يم بعد اغالق المكتب (الكاونتر)،. وفي حالة وصول المسافر الكر (ساعة واحدة)
 يحق له استعادة مبلغ الرحلة. لة . و المتغیب عن الرح الراكب ر بيعتالخاصة به ويتم إلغاء حجزه. و  الطائرة 

 التسجیل ستعطى بطاقة صعود الطائرة و بعدھا يجب علیكم الذھاب الى البوابة المخصصة  اجراءات كمالك إب
 قبل اغالقھا .  لرحلتكم

 حتیاجات الخاصةالركاب  ذوي اإل ، الركاب مجموعاتوقت تسجیل الحضور ل 13.2

يجب علیكم الحضور في الوقت المحدد من قبلنا  ،تحتاجون الى مساعدة  تسافرون ضمن مجموعة و ماذا كنت
ساعات من وقت االقالع  عةباراو من قبل احد وكالئنا المعتمدون . يتوقع حضور المجموعات على االقل قبل 

المجدول للرحالت الدولیة و ثالثة ساعات للرحالت الداخلیة للتأكد من اجراء عملیة التسجیل في الوقت 
 محدد. ال

  اثبات الھوية  13.3

عند تسجیل الحضور مع احضار وثائق سارية المفعول مثل :في الرحالت  شخصیاً  يتوجب حضور المسافر 
و الرحالت  ،في رحالت دول مجلس التعاون الخلیجي جواز سفر او الھوية الوطنیة  ،ة جواز السفر یالدول

 فر إلى موظفینا.الس االقامة او جواز ،الداخلیة  الھوية الوطنیة 

http://www.flynas.com/
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 تعريف الدفع بالبطاقات االئتمانیة  13.4

. اإلئتمانالبطاقة المستخدمة او صورة من بطاقة  يجب احضار ،و السباب امنیة  ،اذا دفعت بالبطاقة االئتمانیة 
لم تحضر  إذا للشراء.صورة من جواز صاحب البطاقة كدلیل  إحضاريتطلب  ،لكمكانت البطاقة لیست  إذا

حجزكم و عدم قبولكم على الرحلة و بدون الحق في  إلغاءسیتم  ،منھاصورة  أوالمستخدمة  البطاقة
 استرجاع المبلغ.

 وثائق السفر صالحیة  13.5
 

(إن  التأشیراتمسؤولیة العمیل الكريم التأكد من وجود الوثائق الالزمة  سارية المفعول بحوزته، بما في ذلك 
 أوراقكانت  إذاللوجھة المقصودة. نحن نحتفظ بالحق في رفض العمیل  كانت مطلوبة) لیلبي متطلبات السفر

 لن يتم استرجاع المبلغ أو توفیر رحلة بديلة  ،غیر مرضیة . في مثل ھذه الحالة  أوغیر مكتملة  خاصتهالسفر 
 .19 المادة إلىالرجاء الرجوع .
 
 

 بوابة السفرغالق إل ةالنھائی مواعیدال 13.6
 

ن الكرام التوجه إلى البوابة المحددة لھم للصعود إلى الطائرة، علماً أن ھذه البوابة تغلق من المسافري نرجوا
 ، سفر ن بعد إغالق بوابة الدقیقة. قد نرفض إركاب المسافرين الواصلی 30بـ اإلقالعقبل موعد 

 المفقود.باسترجاع أو تعويض أو بديل مجاني للحجز  وسیتم إلغاء حجزھم من دون أي حق
 

 رفض الركاب من صعود الطائرة 13.7

و قمتم بتسجیل الحضور في الوقت  ،في الرحلة التي قمتم بالحجز علیھا و تأكیدھا  إركابكملم نستطع  إذا
 . و شروط النقل أحكاممن  17لمبلغ بناء على المادة استرجاع اسیكون لكم الحق في  ،المحدد 

 األمتعةالرحالت المواصلة و نقل  13.8

يتوجب علیكم االتصال بموظفینا بالمطار لمساعدتكم و قد يتوجب علیكم  ،ز رحلة مواصلة قمت بحج إذا
الدولیة و الداخلیة.  ةعن الرحالت المواصل مزيد من المعلوماتل في كل محطة من الرحلة . أمتعتكمتسجیل 

 .طیران ناس أنظمةو   6.3واصلة في المادة معلى  رحالت ال االطالعالرجاء 

 الصعود االلكترونیة بطاقات 13.9

          ساعة حتى  48خالل الفترة من اإللكتروني يمكنك الحصول على بطاقة الصعود إلكترونیا عن طريق موقعنا 
ھذه الخدمة متوفرة  قبل االقالع للرحالت الدولیة.) 2ساعتین (الداخلیة و قبل اإلقالع للرحالت  )1ساعة (

 فقط. الدولیة مطارات الكويت، دبي، عمان، و اسطنبولودية و داخل المملكة العربیة السعبالمطارات 

 رقم المقعد المختار. موضحة يمكنك حجز المقعد و طباعة بطاقة صعود الطائرة 

دقیقة من وقت  45الجوازات و الجمارك و الحضور لبوابة الصعود قبل  اجراءات  إنھاءيتوجب علیك  ،في المطار
 المجدول.  اإلقالع

 اظھارالسفر لموظفینا عند بوابة المغادرة لتعريف المسافر مع  ثبوتیه أوراق إحضاريتوجب علیك  ،البوابةعند 
بطاقة الصعود االلكترونیة لھم. االسم المطبوع في بطاقة الصعود االلكترونیة يجب ان يتطابق مع االسم 

 ،حالت الداخلیة ). بعد المصادقةالموضح في جواز السفر ( للرحالت الدولیة ) و في بطاقة الھوية الوطنیة ( للر
سیقوم موظفونا في المطار باستبدال بطاقة الصعود االلكترونیة المطبوعة من قبلكم ببطاقة صعود الخاصة 

 بطیران ناس. 

التأكد من حملكم لوثائق السفر سارية  ،14المادة  و 13المادة كما ھو موضح في  ،ممسؤولیتكو من 
الجوازات لوجھة السفر المراد ات لمطابقة إجراء ات السفر و الشھادات الصحیةفي ذلك التأشیر بما ،المفعول 
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و نحتفظ بالحق في رفض نقلكم . الخاصة بطیران ناسالنقل  أحكامشروط و و كذلك و للعمل ب إلیھاب اھالذ
 الى الحضور كنت متأخرا عن إذا أوغیر مرضیة  أوفي حالة كون وثائق السفر خاصتكم غیر ملبیة للمتطلبات 

 بوابة الصعود.

 و حدود النقل اإلركاب رفض اسباب  : عشرة الرابعةالمادة 

طريقة  بأي أوبالفاكس  ،خطیابذلك  أبلغناكم إذا أمتعتكم أوقد نرفض نقلكم  ،تقديرنافي حدود معقولة حسب 
ان تسترد المبلغ مخول ب أنتفي ھذه الحالة  رحالتنا.لن ننقلكم على متن  إشعاركمبعد تاريخ  بأنناالكترونیة 
بدون أي  أمتعتكم أوقد نرفض نقلكم و مطبقة. إداريةرسوم  أي و ،الضرائبالرسوم و  إلى باإلضافةالمدفوع 

 ريف و الاالتعبكامل  يحق لنا االحتفاظ الحالةفي ھذه ي من الحاالت المدرجه ادناه واشعار في حالة حدوث أ
 . لدينا االئتمانيبكم جعلھا كرصید في حسا يحق لكم استرداد المبلغ او

 :في الحاالت التالیة إنذاربدون سابق  أمتعتكم أوقد نرفض قبولكم 

سالمة وصحة و راحة الركاب و  أومن الطائرة أقد يؤثر في سالمة و  كمتأمتعنقل  أوكان نقلكم  إذا •
 طاقم الطائرة.

 أوول ان بحوزتك مخدرات اعتقدنا في حدود المعق إذا أوالمخدرات  أور المشروبات یكنت تحت تأث إذا •
 . المحظورةغیرھا من المواد  أومشروبات كحولیة 

 .أخراي شخص  أوالطائرة  او علىالجسمانیة قد تكون خطرة على نفسك  أوكانت قدراتك العقلة  إذا •
  أمتعتكرفضت السماح لنا بتفتیش  إذا •
 أو األمانيتعلق بالسالمة و  مالحي المقصورة فیما أو األرضیین الموظفینتعلیمات  إلىلم تنصاع  إذا •

 مالحي المقصورة .  أو األرضیینموظفینا  ألحدكالمیا  اإلساءة في حال  أوالتھديد 
  لعملھم. أدائھم ثناءاتداخلت عمدا مع احد مالحي المقصورة  إذا •
 اي احد في خطر  أووضعت سالمة الركاب في الطائرة  إذا •
 الكیمیائیة  أو ةلبیولوجیا األسلحة أوبوجود خطر القنابل  أوھمت إذا •
 على متنھا .  أوالصعود للطائرة  اجراءات  ثناءاارتكبت جريمة  إذا •
حاولت الدخول للبلد بدون  أو ،تبین انك ال تحمل وثائق سفر و تأشیرات سلیمة  أولم يكن لديك  إذا •

 سفرك راقأو تسلیم عند رفض  أو ،خالل الرحلة  كسفر أوراققمت بتدمیر  أو ، صحیحةوثائق سفر 
 .  كمرفض السماح لنا بتصوير وثائق أومالحي المقصورة عند طلبھا منكم  ألحد

 أوامر أو أنظمة أوكان نقلكم يخرق قوانین  إذا أو ،طلبت النزول في دوله نزلت بھا كراكب مواصل  إذا •
 منا من قبل السلطات الحكومیة عنكم. مطلوبةمعلومات  أية إعطائنارفضت  إذا أو ،الحكومة 

قمت بشراء التذكرة  أولم تدفع كامل الرسوم و التعريفات و الضرائب  أولم تقدم رقم حجز صالح  إذا •
من غیر وكالئنا المأذون  أو ،قمت بشراء التذكرة من غیر وكالئنا المعتمدون  أو ،بطريقة غیر شرعیة 

حد وكالئنا من قبل ا أوقمت بشراء حجز معدل من قبلنا  أو ،قدمت رقم حجز مزيف  أو ،لھم 
 المعتمدون.

 الشخص المدونة بیاناته في الحجز عند تسجیل الحضور. أنت بأنكلم تثبت لنا  إذا •
 طیران ناس أنظمة أووشروط النقل ھذه  أحكامبخالف  أو إذنناقمت بتغییر الحجز بدون  إذا •
فشلتم في  إذا أو ،طلبھا منكم  إثناءالسفر الخاصة بك  أوراق أولم تقدم بطاقة صعود الطائرة  إذا •

 بوابة الصعود للطائرة في الوقت المحدد.  إلىفشلت في الوصول  أوتسجیل الحضور  اجراءات إنھاء
خالل مواصلة رحلة و نعتقد انك ستعاود مثل ھذه  أو أعالهقمتم بالتصرف كما ھو مذكور  إذا •

 التصرفات.
 أو ، خاصةمرضیة  ظروفتحت من ھم  أو ،العمالء المرضى  ،الحوامل  األمھاتقررنا عدم نقل  إذا •

 الحجز قبل تأكیده.   اجراءات لم يتم اعتماد إذاذوي احتیاجات خاصة 
  سنه. 15 إلىنحن ال نقبل نقل الصغار من دون مرافق  •
و لیست على سبیل الحصر و نحتفظ بالحق في تحديد و تصنیف  األسبابھذه القائمة فقط لبعض  •

 تندرج تحت ھذه المادة. والتياكب تجبرنا على عدم قبول الر التي األسباب

 السلوك على متن طائراتنا   عشرة: الخامسةالمادة 

 السلوك الغیر مقبول به: 15.1

بما في ذلك لیس على سبیل  ،عند وجودكم على متن طائراتنا و نعتقد انك قمت بسلوك غیر مقبول به 
 أو ،عملھم  ثناءأمالحي المقصورة التدخل مع  أواي شخص على متنھا في خطر  أووضع الطائرة  ،الحصر 
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عدم  أو ،عالمة منع التدخین  أوعدم االلتزام بحزام المقعد و ، األمانو  السالمةفي  ألوامرھمعدم االنصیاع 
جريمة داخل  أوارتكاب جناية  أو ،االلكترونیة داخل الطائرة  األجھزة أوااللتزام بتعلیمات استخدام الھاتف 

التھجم على  أوتھديد  أو ، قنبلةالتھديد بوجود  أو ،المخدرات  أوبالمسكرات  التأثرم لوحظ علیك أو ،الطائرة 
التسبب  أو ،لھم  اإلزعاجب تسب أوالركاب  أوالتصرف بطريقة تعسفیة نحو المالحین  أواحد مالحي المقصورة 

 استمرار ھذا السلوك . الالزمة لمنع االجراءات سنتخذ  فإننا ، أنظمة أوخرق اي قانون  أو ،لھم  باإلضرار

في بقیة  إركابكممنھا عند حدوث اي من ھذه التصرفات و عدم  إنزالكمقد نقرر  ، األرضكانت الطائرة على  إذا
السلطات مما  إلىالرحلة المنصوص علیھا في حجزكم . وقد نبلغ بالسلوك الصادر منكم على متن طائراتنا 

 يعرضك للمسائلة للسلوك الغیر مقبول. 

 التكالیف المترتبة على تغییر مسار رحلة بھا سلوك غیر مقبول: 15.2

غیر  ةوجھ إلىوقمنا بتحويل الرحلة  ،تم تحويل مسار الرحلة نتیجة لتصرف غیر مقبول على متن الطائرة  إذا
 بجمیع التكالیف المرتبطة بھذا التحويل.  الراكب سوف يتم تغريم  ،مجدولة و انزلنا الراكب من الطائرة 

  االلكترونیة: األجھزة 15.3

االلكترونیة و التي تشمل على سبیل المثال  األجھزةنحد من استخدام بعض  أوسنمنع  ،السالمة  ألسباب
بي  إالممشغالت  ،الراديو  أجھزة ،الكمبیوتر  أجھزة ،المسجالت الشخصیة  ،ال الحصر : الھواتف المتنقلة 

التحكم و التحدث عن بعد. يجب علیكم عدم  أجھزة ،نیة االلكترو األلعاب ،مشغالت السیديات  ،ثري 
  ذلك. إعالن  عند استخدامھا 

  .على السمع و منظمات القلب مسموح به المساعدة األجھزةاستخدام 

 الرحالت جدول : تعديلعشرة السادسةالمادة 

 عــام  16.1

 جدوليتم تعديل قد  ،الفعلیة للرحالت  اتاألوقالجداول الزمنیة لدينا قد تتغیر عن في  الرحالت المبینة  أوقات
 أوو /  إرادتناخارجه عن  ظروفتحت تأخیرھا  أوتأجیلھا  أو ،تحويلھا  ، إيقافھا ،رحلة  ءإلغا/و  أوالرحالت 
الرحالت لكم  أوقاتنحن ال نضمن  لمتطلبات تجارية . أوتشغیلیة  ألسباب أو أمنیة أسباب ، السالمة ألسباب

  معنا.من عقد النقل  و ھي ال تشكل بندا

عند وسوف تكون مبینه في دلیل الرحلة  ،المجدول لرحلتكم  اإلقالعقبل تأكید حجزكم سوف نخبركم بوقت 
زودتنا  إذا  ،دلیل الرحلة إصدارتعديل الوقت المقرر للرحلة حتى بعد  إلى.من الممكن ان نحتاج  هرااصد

معلومات االتصال خاصتكم  كانت إذا ،و مع ذلك  ،غییر ت بأي إلبالغكمسوف نسعى  ،بمعلومات االتصال بكم 
قد تتكبدھا جراء  إضافیةاي تكالیف  أو ةمسؤولی ادنىلم تستجب التصالنا فذلك ال يحملنا  أو صحیحةغیر 

 . 17و 6رحلة عدا ما ھو موضح في المادة تغییر وقت ال

 ) ساعة 12من  أكثر( تجدول الرحالالتغییرات الكبیرة على  16.2

 المجدول  اإلقالعمن وقت  ساعة 12من  ألكثرتغییر كبیر على وقت الرحلة بو قمنا نحن  ،ت بعمل حجز قم اإذ
المبلغ كرصید بفظ لكم تنح أويناسبكم  أخرسنحجز لكم في وقت  فإنناان ھذا التغییر غیر مقبول  مو وجدت
و شروط  أحكاممن  17ئب في المادة و الرسوم و الضرا تالتعريفایر مستخدمة مع كافة على الرحلة الغلدينا 

 النقل. 

 من السفر ساعة 24الجدول المبلغة خالل  تعديالت 16.1.2

عن ھذا التغییر سنقوم  ساعة 24خالل  بإبالغكمو قمنا بتعديل على الجدول و قمنا  ،قمت بعمل حجز  إذا
 بالتالي: 
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المبلغ كرصید لكم  علیكم حفظعرض یس أويناسبكم  أخر وقت الرحلة سنقوم بالحجز لكم في إلغاءفي حالة 
من  17على الرحلة الغیر مستخدمة مع كافة التعريفات و الرسوم و الضرائب كما ھو مبین في المادة لدينا 
 النقل.وشروط  أحكام

 أونقطة التوقف المتفق علیھا  إلىسنقوم بترتیب نقلكم ( على حسابنا )  ،في حالة وجود اي تحويل 
 وقت النقل. أوول لھا ولكن ال نضمن لكم وسیلة المراد الوص المحطة

 النقل.و شروط  أحكام من 17المنصوص علیھا في المادة  اإلجراءسنعتمد  ،الرحلةتحويل  أوفي حالة تأخیر 

 وشروط النقل. أحكامفي  17سوى ما ھو مبین في المادة  ةمسؤولیوال نتحمل اي 

 الضرائب و الرسوم و  ،التذكرةاسترجاع قیمة  :عشرة السابعةالمادة 

 عـــام  17.1

 أوو شروط النقل  أحكاملكم كما ھو منصوص علیه في وشروط النقل  ألحكامفشلنا في نقلكم وفقا  ذاإ
الرسوم الغیر  أواي جزء من الضرائب  أو ،لحجزكم  المدفوعةالمبالغ  إرجاع؛ سیتم  طیران ناس أنظمة

و الرسوم الحكومیة و الضرائب  التعريفة إرجاعان ناس. سیتم طیر أسعار أنظمةمستخدمة و فقا لھذه المادة و 
 .اذا كان ذلك مناسباً  على الرحلة الغیر مستخدمة من الحجز 

دفع  الذيالشخص  أوالمبلغ للشخص المنصوص اسمه في الحجز  بإرجاعسنقوم  ،ذلككنا على خالف  إذا إال
انك  ، أمكن إذا أو ،الراكب المبین اسمه في الحجز  بأنكيجب ان تثبت  ،طالبت باسترجاع المبلغ  إذا للحجز.

حساب البنكي للراكب المبین اسمه في الحجز ال إلىالمبالغ  إرجاعدفع ثمن الحجز . سیتم  الذيالشخص 
 في بطاقة االئتمان المستخدمة للدفع. أو

 اإللزامي المبالغاسترداد  17.2

ترك)باستثناء الرحالت ذات الرمز المش( الفائضمنع الصعود إلى الطائرة بسبب الحجز  1.271.  
 

ة لحماية التعويضات الخاصة برفض اإلركاب تتم وفقاً لما نصت علیه المادة الثامنة من الالئحة التنفیذي
 حقوق العمالء.

 من قبل طیران ناس االلغاءات و  التأخیرات  17.2.2

 ،الت القادمة و المغادرة ؛ على اي حال لتوفیر الرحالت كما ھو معلن من قبلنا للرحسنقوم بكل ما نستطیع 
 أسباب أوالسالمة  ألسباب أو أمنیة ألسباب إرادتناسیكون خارج عن  الذينلغي اي رحلة و  أوقد نأخر 

 . التأخیراتعن تلك  ناجمةتجارية . و ال نتحمل اي خسائر  ألسباب أوتشغیلیة 

ص علیھا في القوانین السارية و االتفاقیات الخسائر في حدود المنصو أوو سنكون مسؤلون فقط عن الضرر 
موظفینا  أواننا  إثباتاستطعنا  إذاالخسائر الناجمة عن التأخیر  أوالدولیة . و نحن لن نكون مسؤلون عن الضرر 

 وكالئنا المعتمدون اعتمدنا التدابیر الالزمة لتجنب الضرر المزعوم . أو

 مالئنا التالي: سیكون من حق ع ،المحدد اإلقالعتأخر موعد  إذا

 المجدول. اإلقالعسیتم تقديم المرطبات لھم بعد مرور ساعة من وقت 

المجدول من قبل وكالئنا المعتمدون  اإلقالعساعات من وقت  3سیتم تقديم وجبات ساخنة للعمالء بعد مرور 
 المطار.قسیمة شراء لوجبة من  أو

 أخرىالحجز على رحلة  إعادة ،لك الحق في  ،د المحد اإلقالعساعات عن موعد  6 اإلقالعتأخر موعد  إذا
 ،المبلغ المدفوع كرصید لكم لدينا يمكن استخدامه الحقا  إبقاء أو إضافیةعلى متن طیران ناس بدون رسوم 

 6سنقوم بتقديم غرفة في فندق من اختیارنا فترة االنتظار للرحلة و ھي  ،رغبتم في انتظار الرحلة  إذا أما
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جعل المبلغ كرصید لك  أو ،ناسالحجز على طیران  إعادة أو ،المتأخرةب في انتظار الرحلة لم ترغ إذاساعات. 
 ،طالبتم بالمبلغ  إذاستطبق كل على حدة.  التيو  17و  16يمكنك طلب استعادة المبلغ وفقا للمادة  ،لدينا

 تنتھي ھنا .  التأخیرعن  امسؤولیتنحجزكم و  إلغاءسیتم 

على حسب  ، إضافیةبدون رسوم   خرآفي يوم  أخرىالحجز على رحلة  إعادةمكنكم الرحلة فانه ي ألغیت إذا
استرداد المبلغ حسب  أوالحقا  استخدامهان تقبلوا بحفظ المبلغ كرصید لكم لدينا و يمكنكم  أو ، اإلمكانیة

 ،المدفوع  لمبلغااستعدتم  أو ،حفظ المبلغ كرصید لكم لدينا  أوالحجز  إعادةتم  إذا. 17و المادة  16المادة 
 عن الرحلة الملغاة ھنا.  امسؤولیتنالحجز و تنتھي  إلغاءسیتم 

 الترتیبات لخدمة من طرف ثالث :عشرة الثامنةالمادة 

 عام 18.1

لكم قسیمة لتقديم خدمة من طرف ثالث على سبیل  اصدرا أو ،ترتیبات لكم مع طرف ثالث عندما تتخذ اي 
نحن نعمل كوكیل فقط و تطبق  ،عندھاالتامین .  أوحجوزات الفنادق  أو ،السیارات  تأجیرالمثال ال الحصر 

 علینا.مسئولیة  ادنيدون  ،الثالثالطرف  أحكامشروط و 

 

حق الدخول إلي صالة رجال األعمال دون أي  بريمیومللمسافرين على درجة  صاالت رجال األعمال 18.2
للمسافرين على  رجال األعمال"  تخدام "صالةسإيخضع حاجة لدفع رسوم لمقدم الخدمة في المطار . .

. يمكن الحصول على األسعار المطبقة لھذه  الدرجة اإلقتصادية لرسوم من مقدم الخدمة في المطار . 
 لغاء وفقاإلتغییر أو اليمكن فقط الخدمة،  هبعد الدفع وتأكید ھذ. www.flynas.comالخدمة من موقعنا 

سوف يتم حفظ المبلغ  بالشراء القیامر الخدمة بعد یحجز. في حال عدم توفاألسعار" المطبقة في ال قوانین"
حتى  صاالت رجال األعمال كوبون دخول . ويمكن شراءكرصید على حسابكم لیتم استخدامه في المستقبل

في  لصالة رجال األعمال مالدفع، سیتم تأكید طلبك. بمجرد مساعات قبل وقت المغادرة المجدول الخاص بك 6
من خالل قسیمة  سوف يتم توفیرالصلة،  ذي ر. عند تسجیل الدخول في المطامص بكیر الرحلة الخاخط س

التخلیص الجمركي،  سیكون مسؤول عن العمیل ".صالة رجال األعمالالوصول إلى " من كنكموكالئنا ت
 .والحجر الصحي، قبل االنتقال إلى صالة رجال األعمال الجوازات إجراءاتو

دقیقة قبل  45بوابة الصعود إلى الطائرة، في موعد ال يتجاوز  التواجد عند ه يجب على العمیلنود التنويه أن
 .المجدولموعد اإلقالع 

 اإلدارية االجراءات :عشرة  التاسعةالمادة 

 السفر  أوراق 19.1

من  أخرىة مطلوب أوراقالصحیة و اي  وراقاأل ،( الدخول / الخروج)  التأشیراتيجب تقديم جمیع  ،قبل السفر 
من البلدان و  السماح لنا باالحتفاظ بنسخة منھا عند  أخرىاي متطلبات   أو ، األوامر ، األنظمة ،قبل القانون 
لم تكمل  إذا أوو نحن نحتفظ بحق رفض نقلكم في حال عدم امتثالك لمثل ھذه المتطلبات  ،الحاجة لھا 

الحجز و  إلغاء إلىعدم صحتھا سیؤدي  أوالسفر  اقروأالمطلوبة . و اي رفض نقل بسبب عدم اكتمال  األوراق
 حفظه كرصید.  أوال يحق لكم استرجاع المبلغ 

 رفض الدخول  19.2

 أو ، األوامرو القوانین و  األنظمة أو ، األحكامتم رفض دخولك ألي بلد لعدم التزامك لـ ھذه الشروط و  إذا
يجب علیكم تعويضنا عن اي  ،وثائقكم الصحیة  الحیةص عدم  أو صحیحةعدم تقديم وثائق  أومتطلبات اي بلد 

بما في  ،الرسوم المفروضة علینا من قبل السلطات المعنیة  أوعقوبات  أوغرامات  أوخسائر و تكالیف قانونیة 
متعلقة بعدم قبول  أخرىاي رسوم  إلى باإلضافةالبلد القادم منه حیث تم قبولكم . إلىذلك رسوم نقلكم 

 أو ،و قد نقوم بخصم التكالیف من قیمة الجزء الغیر مستخدم من سعر الحجز الخاص بكم  ،دخولكم لبلد ما 
 لكم لدينا. متبقیةاي نقود 
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  جمركيفحص الال 19.3

حكومیة . و نحن  جھةاي  أوخاصتكم من قبل الجمارك  األمتعة فحصعند يتوجب علیك التواجد  ، األمرلزم  إذا
 في حال عدم تواجدكم.  الفحصة ال نتحمل اي ضرر قد ينتج عن عملی

 األمنيالفحص  19.4

 أولشخصكم و /  األمنيموظفي المطار بالفحص ل أوالحكومیین و /  لمسؤولینل  أوتسمح لنا  أنيجب 
 . أمتعتكم

 األضرارعن  المسؤولیة :ونعشردة الالما

 عـــام  20.1

المشاركین  لألطرافالنقل  مأحكاو شروط و  ،تجاھكم  مسؤولیتناو شروط النقل ھذه تحكم  أحكام •
بما  ، أخرولیة تجاھكم . و نحن نحتفظ بجمیع الحقوق ضد اي شخص ؤفي نقلكم تحكم حدود المس

لیتنا فیما يتعلق بالنقل بموجب ؤوو ستكون حدود مس ،التعويض و  المساھمة في ذلك حقوق
 مسؤولیتنافان حدود  ،و شروط النقل ھذه  أحكامكما ھو مبین في   ،القانون الوطني المعمول به 

 كما ھي منصوص علیھا حسب اتفاقیة النقل الدولي.
 عدم انصیاعكم لھا. أوعن تطبیقنا للقانون و اللوائح الحكومیة  ناجمةاي خسائر  لمنتحلن  •
 التي األضراربتعويضكم عن  مسؤولین ننا نكون اف ،ذلكفي حال نصت شروط النقل ھذه خالف  إال •

 خسارتكم بھا بموجب االتفاقیة. أثبتم التي يحق لكم فیھا التعويض و
التبعیة من اي نوع و مھما  األضرار أوغیر مباشرة  أضرارعن  مسؤولین لن نكون  ،عالوة على ذلك  •

 كان سببھا. 
) ةالمسؤولیو حدود  استثناءاتشروط النقل ھذه و العقد المبرم بیننا و بینكم للنقل (بما في ذلك  •

فان المبلغ  ،كما تنطبق علینا . و نتیجة لذلك  ممثلیناموظفینا و  ،دون المعتم وكالئناينطبق على 
موظفینا و ممثلینا لن تكون  ،مقدمي الخدمات  ،قد يغطى من قبلنا و وكالئنا المعتمدون  اإلجمالي

 ان وجدت. ،من القیمة المبلغ المقدم من قبلنا  أكثر
ينھي حدود  أوو الشروط  للنقل يخلي  ماألحكاال شي في ھذه   ،نصینا على خالف ذلك  إذا إال •

 يمكن ان تطبق . أخرىقوانین  أية أوالتي تحق لنا بموجب االتفاقیة  امسؤولیتن
 أوتفاقیة ولیتنا بموجب االؤتقیید مس أوللنقل يمنعنا من استبعاد  طحكام و الشروال شي من ھذه اال •

اي قانون قد  أو االتفاقیةھذه  نا بموجبعن اي وسیلة دفاع متاحة ل يمنعنا أوقوانین قد تطبق ؛  أية
على  ،دفعوا  الذين  أو ،اي شخص مسؤل عن الدفع  أويطبق : ضد اي ھیئة التأمینات االجتماعیة 

  البدنیة على العمیل. اإلصابات أوالجروح  أوالتعويض للوفاة 

 تجاه العمیل :  مسؤولیتنا 20.2

 اي قانون قد يطبق: أوقیة و االتفا ،و الشروط للنقل  األحكامتخضع لھذه 

الوفاة التي يتعرض لھا العمیل في  أوالعجز  أو اإلصابة أوفي حالة المرض  األضرارولیتنا نحو ؤمس •
 عقد االتفاقیة .  أوكما تم تعريفھا من قبل القانون المطبق  ،حال وقوع حادث تكون محدودة ماديا

 التيتفاقمت جراء السفر جوا و  إذاالوفاة  حتى أوعجز  أو إصابة أونحن ال نتحمل مسئولیة اي مرض  •
تفاقم  أوالعقلیة  أوالجسدية  تهحال أويكون فیھا السفر يشكل خطرا على  العمیل نظرا لكبر سنه 

 جراء ما ذكر . الحالة
الھیئة العامة تعلیمات حیث أن   ،مین منصوص علیه من قبل الھیئة العامة للطیران المدني أفرض الت •

 . مسؤولیتنا ضمنمن تكون اقصى للتأمین وجود حد ب وجبت المدنيطیران لل
 ھذه و قوانین للنقل ألحكامخرق   أو إھمال ،عن   نتجت /الخسارة ناجمة عن أوان الضرر  أثبتنا إذا •

متطلبات المعمول بھا في اي دولة من قبل  أو ، األوامر أو ،فشل في تطبیق النظام المطبق  أو
  كلیا وقفا للقانون الساري. أوجزئیا  ایتنمسؤولقد نخلي  فإنناالعمیل 

الشروط  أو األوامرعن امتثالنا للقوانین و اللوائح و  الناجمةللخسائر  ةمسؤولینحن ال نقبل اي  •
 المطبقة من اي بلد. 

خسائر تسببت بھا وجود اي شي  أو تأخیر ، إعاقة ، إصابات ،اي وفاة  ةمسؤولینحن ال نتحمل  •
 الممتلكات بما في ذلك ممتلكاتنا. أو األشخاصغیره من  أوالعمیل  أمتعةداخل 
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 أومن توفیر وسیلة نقل  األشكالشكل من  بأيمرتبطة  أوخسائر ناجمة عن نحن ال نتحمل اي  •
الخدمات التي  أوغیرھا من الخدمات للعمالء بما في ذلك و بدون تحديد اي تغییر في نوعیة النقل 

 السعر . أوالخدمة  أولق في النقل تم وصفھا في معلومات الحجز فیما يتع

 األمتعةعن تلف  مسؤولیتنا 20.3

المحتجزة مسئولیة محدودة ومقیدة بالعرف  األمتعةستكون مسئولیتنا عن تأخیر أو تلف أو فقد  •
ماثلة والقانون المنطبق طالما أنه قد أجري تحقیق وتقرر أن التأخیر مولوائحنا وبنود وشروط النقل ال

فقد قد نتج عن تصرف من جانبنا أو عن عجز عن التصرف من جانبنا مع وجود النیة في أو التلف أو ال
التسبب في التأخیر أو التلف أو الفقد أو التصرف بإھمال مع العلم أن التأخیر أو التلف أو الفقد 

بناء  –إن وجدت  –سیكون النتیجة المحتملة. وستكون مسؤولیتنا محدودة وسیتم تسوية المطالبة 
 س على قیمتھا. ولی األمتعةوزن  على

إذا نتج ذلك بسبب االستخدام الطبیعي أو إھمال العمیل  األمتعةلن نكون مسؤولین عن تلف أو فقد  •
 بنود وشروط النقل الماثلة.  األمتعةأو إذا انتھكت 

بأي حال من األحوال عن تلف أو فقد األشیاء التي يحظر علیك إدراجھا في   مسؤولینلن نكون  •
من بنود وشروط النقل الماثلة والعرف الساري والقانون المنطبق.  9المحتجزة بموجب المادة  متعةاأل

البضائع الخطرة والمواد الممنوعة والعناصر  –على سبیل المثال ال الحصر  –وتتضمن ھذه األشیاء 
 القابلة للكسر أو التلف أو األشیاء القیمة.

نصت علیه المادة الثالثة عشر من الالئحة التنفیذية لحماية التعويضات الخاصة باألمتعة وفقاً لما  •
 حقوق العمالء.

عن أي تلف أو خسارة تتسبب فیھا أمتعتك لألشخاص اآلخرين والممتلكات بما فیھا  مسؤوالستكون  •
 ممتلكاتنا. 

 وقت وحدود التقدم بمطالبة  :الحادية والعشرونالمادة 

 المطالبات  إشعار 21.1

متضررة ( بما في ذلك الخسارة الجزئیة ) يجب علیكم التقدم بشكوى خطیة  شحونةالم أمتعتكمكانت  إذا •
للرحلة القادم  ةالمتضررة و قبل مغادرة منطقة الجمارك المخصص األمتعةفور اكتشاف  ،في المطار  ،لنا 

 . أمتعتكعلیھا و التي استلمت منھا 
من  التيل مغادرة المطار من المنطقة يجب علیكم اكمال تعبئة نموذج معین قب ، أمتعتكمتأخرت  إذا •

. عدم اتصالكم بوكالئنا المعتمدون و تعبئة النموذج سینتھي ببطالن  أمتعتكمالمفترض ان تستلم بھا 
 المطالبة الحقا.

 االجراءات حدود 21.2

 إلىو تحسب من تاريخ الوصول  ،حسب االتفاقیة  اإلجراءمضى سنتین على  إذالیس من حقكم المطالبة 
 توقف به النقل.  الذيالتاريخ  أوو تاريخ وصول الطائرة  ،كان المقصود الم

 التعديالت و التنازالت  21.3

التنازل عن اي شرط  أوتعديل  أوالممثلین لنا السلطة لتغییر  أوموظفینا  أومن وكالئنا المعتمدون  ألحدلیس 
  التنفیذي لنا. الرئیس من شروط النقل ھذه . مالم يأذن به صراحة 

 طیران ناس  نظمةأ :و العشرون الثانیةالمادة 

 األنظمةھذه  ،طیران ناس و تنطبق الشروط المعتمدة من قبلنا  أنظمةوفق  أيضايتم  أمتعتكمنقل  أونقلكم 
 و ھي تتعلق و تھتم بما يلي :  ألخرقد تتغیر من وقت 

 األسعار أنظمة
 تغییر االسم• 
 الوجھة تغییر• 
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  تاريخلوا تغییر وقت الرحلة• 
 رصید ك هالرحلة وحفظ إلغاء• 
  السماح فترة • 
 

 سعر تذكرة الرضیع

 األمتعة
 المحمولة األمتعة• 
  المشحونة األمتعة• 
 الزائدة األمتعة• 
 الحد األقصى لوزن الحقیبة• 
 اإلضافیةالرسوم  •
 رسوم وكیل السفر •

 رسوم مركز االتصال الموحد  •
 ن موقعنا االلكتروني.الزائدة م لألمعتةالدفع  –احجز وادفع  •
 اختیار المقاعد من الموقع االلكتروني . –احجز وادفع  •
 الشحن •

 الرحالت المواصلة 

 من رحلة داخلیة لرحلة داخلیة  •
 من رحلة داخلیة لرحلة دولیة  •
 من رحلة دولیة لرحلة داخلیة  •
 من رحلة دولیة لرحلة دولیة  •

 ھا على موقعنا االلكترونيو الشروط تجدون األنظمةلمزيد من المعلومات عن ھذه 

 تفسیرات : و عشرون  لثةالمادة الثا

 و ال يجب ان تفسر حرفیا  ،النقل ھذه لتسھیل البحث  طوشرو أحكامان عناوين المواد في 

 اختیار القانون و السلطة القضائیة  :و العشرون رابعةالمادة ال

حلیة تخضع للمحكمة المختصة في المملكة تنص الشروط واألحكام على أن القضايا المتعلقة بالرحالت الم
العربیة السعودية حیث تعد ھي الجھه المختصة بالنظر في أي نزاع، وأما بالرحالت الدولیة فإن التعامل 

 م المنضمة إلیھا المملكة. 1999) من اتفاقیة مونتريال 33القضائي معھا يكون وفقا للمادة(

 صیة معلوماتكم الشخ :و العشرون خامسةالمادة ال

بما في  ،قد نستخدم المعلومات الشخصیة المقدمة لنا  أنناو ،بیاناتك الشخصیة لنا  أعطیتنا بأنك تعترف أنت
 :  ألغراضذلك المعلومات حول كیفیة استخدامك لخدماتنا و مرافقنا و  " معلوماتك الشخصیة " 

ت متعلقة و مرافق و فواتیر و مراجعة توفیر خدمة النقل لكم و اي خدما ،دلیل الرحلة  إصدارعمل الحجوزات و 
 ،الدخول  اجراءات و  ،الجمارك  ،الجوازات  ،اي بطاقة دفع  أوو التحقق من بطاقتكم االئتمانیة  ،حسابات 
القانونیة و  لاللتزامات للتأكد من االمتثال و  ،التحلیل االقتصادي  ،و قانونیة  إدارية أغراضو  األمنيالتفتیش 

و عالقات  ،و الصیانة التنموية  ،و اختبار النظم  ،و لتشغیل برنامج المسافر الدائم  ،ية لدينا التنظیمیة السار
 التسوق.  أبحاثو التسوق المباشر و  ،و كمساعدة لنا في اي تعامل مستقبلي  ،العمالء 

و  ،تبنا الخاصة لمكا لتھااحإتخولنا باستخدام معلوماتكم الشخصیة و  أنتو  ،حجزكم  اجراءات إنھاء ألسبابو 
 معالجة ،و الشركات المشاركة لنا في عملیة النقل و الخدمات و المرافق ذات الصلة  ىاألخرشركة الطیران 
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و غیرھا من الشركات المصدرة لبطاقات  ،الحكومة و وكاالتھا التنفیذية  ،و وكالئنا المعتمدون  ،البیانات لدينا 
 العربیة السعودية. المملكة خارج معلوماتكم  إرسالو قد تتضمن  ،االئتمان 

 تواصل معنا:  المادة السادسة والعشرون

 لالتصال بنا 

 وحدة خدمة العمالء 

  CustomerService@flynas.com بريد الكتروني:

  ھاتف
 112 261 11 966+               لدولي)(الرقم ا1126 261 011  (من داخل المملكة العربیة السعودية)

 مساًء بالتوقیت المحلي. 5:30صباحاً إلى  8:30األحد إلى الخمیس من  من 1127 261 11 966+ (فاكس) 

 مركز اإلتصال الموحد

 ةساع 24) على مدار 966( 920001234  ھاتف:
 966114349000 الرقم الدولي :

 
 اسم الشركة و عنوانھا 

  
 وطنیة للخدمات الجوية ال –طیران ناس 

 305161ص ب 
 المملكة العربیة السعودية  ، 11361الرياض 
 )966(112171800تلفون:  

mailto:CustomerService@flynas.com

