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 طيران اإلمارات

 شروط نقل المسافرين واألمتعة

ا يرجةةةةط ا طةةةة    لةةةةط للنقةةةةلأخةةةةر  )ملحوظةةةةةا كنا فنةةةةت فةةةةم الو يةةةةات المتحةةةةوط األمريفيةةةةة  تسةةةةر  شةةةةروط 
englishwww.emirates.com/us/) 

 2102مايو  01  تاريخ النشر:

 مقومةا 

 
بموجب و نقل مع طيران اإلمارات.  د أبرمت عقدك تكون قن طيران اإلمارات، فإنمتذكرة نقل جوي إذا صدرت لك 

العقد إلى ماا  يحق لك الحصول على خدمة النقل على رحلة أو مجموعة من الرحالت الجوية. ويخضع هذا، هذا العقد
 يلي:

 .التذكرةالمذكورة في عقد الشروط وأحكام  -0
 المذكورة في هذه الوثيقة.شروط النقل  -2

 المطبقة.تعرفة ال -3

 . ماراتلوائح طيران اإل -4

 المحتويات فهرس

 رقم الصفحة المادة

 6 - 4 ما معنى التعابير الخاصة في هذه الشروط – 0 المادة

  

  تطبيق هذه الشروط  – 2المادة 

 7 عام 

 7 الحصص في الرمز 

 7 القانون السائد 

 7 الشروط تسود على النظم 

 7 اعتماد النص الوارد باإلنجليزية 

  

  التذاكر – 3المادة 

  8-7 عام 

 8 فترة الصالحية 

 9 عدم استخدام التذاكر 

  01 تسلسل استخدام الكوبون 

 01 استبدال التذاكر 

 00 اسمنا وعنواننا على التذاكر 

  

  األجور، الضرائب، الرسوم، المصروفات، والمصروفات اإلضافية – 4المادة 
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 للظروف االستثنائية

  00 األجور 

 02 فاتالضرائب، الرسوم والمصرو 

 02 المصروفات اإلضافية للظروف االستثنائية 

 03 العملة 

  

  الحجوزات -5المادة 

 03 متطلبات الحجز 

 03 شروط دفع األجرة 

 04 البيانات الشخصية 

 05 تخصيص المقاعد 

 05 الطائرة 

 05 إعادة تأكيد الحجوزات 

 06 إلغاء حجوزات الذهاب 

  

 06 الطائرةإلى والصعود  إنهاء إجراءات السفر – 6المادة 

  

  رفض وتحديد النقل – 7المادة 

 06 حقنا في رفض النقل 

 08 تسديد التكاليف 

  09 اللياقة للطيران 

 21 واألطفال حديثي الوالدة نقل الحوامل 

 21 المساعدة الخاصة 

 20 تسديد الراكب للنفقات الطبية 

 20 نقل األطفال دون مرافق 

 22 الخدمات على الطائرة 

 الخدمات األرضية 

 مواصالت مجانية بواسطة الحافالت 

22 

22 

  

  األمتعة – 8المادة 

 22 الوزن المجاني المسموح به 

 22 الوزن الزائد 

  22 أمتعة تهابصفالتي ال يجب نقلها المواد 

  24 األسلحة والمواد الخطرة 

 25 حق رفض النقل 

 25 لضوئية. والبحث والفحص بواسطة األشعة ا حق التفتيش 

 25 األمتعة المسجلة 

 26 األمتعة غير المسجلة 

 26 استالم وتسليم األمتعة المسجلة 

 27 الحيوانات 

  

  الجداول الزمنية، التأخير، إلغاء الرحالت الحرمان من الصعود إلى الطائرة – 9المادة 

 27 الجداول الزمنية 
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  28 والتأخير الحلول المتبعة في حالة اإللغاء، تغيير المسار 

 28 الحرمان من الصعود إلى الطائرة 

  

 29 رد القيمة – 01المادة 

 29 رد القيمة بشكل غير طوعي 

 31 رد القيمة الطوعي 

 31 رد القيمة فيما يتعلق بتذكرة مفقودة 

  30 حق رفض رد القيمة 

  30 العملة 

 30 ما الجهة التي سترد قيمة التذكرة 

 30 تحديد الحقوق 

  

  السلوك على متن الطائرة -00لمادة ا

 30 عام 

 32 المشروبات الروحية على متن الطائرة 

 32 سياسة التدخين 

 32 مخالفة الواجب 

  

 33 الخدمات المقدمة من طرف ثالث  – 02المادة 

  

  وثائق السفر، التفتيش الجمركي واألمني – 03المادة 

  33 عام 

 34 رفض اإلدخال 

 34 افر عن الغرامات وتكاليف االحتجاز والمصاريف األخرىالمس يةمسؤول 

 34 إعادة وثائق السفر التي تتم مصادرتها 

 34 تفتيش الجمارك 

 34 التفتيش األمني 

  

 35 شركات الطيران المتتابعة – 04المادة 

  

  المسؤولية عن الضرر – 05المادة 

 35 القانون الواجب التطبيق 

 35 نطاق المسئولية 

   35 حدود عامة 

 36 وفاة أو إصابة المسافرين 

 37 األمتعة 

 38 التأخير الذي يطرأ على نقل المسافرين 

 39 إبالغ المسافرين الدوليين بحدود المسؤولية 

  

المتعلقة باألمتعة وإجراءاتها والحادود الزمنياة لكافاة  الحدود الزمنية للمطالبات – 06المادة 

 األضرار. بشأناإلجراءات القانونية 

41 

  41 باألمتعةالمتعلقة الحدود الزمنية للمطالبة 

 40 بشأن األضرار لإلجراءات القانونية ةالزمني ودالحد 
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 40 

 40  طيران اإلمارات لوائح – 07المادة 

  

 40 التفسير - 08المادة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما معنط التعابير الخاصة بهنه الشروط -1الماوط 
 

 

 عة" "نا التملك"، تعني طيران اإلمارات."نحن"، "نا الجما
 

 

( يحمل تاذكرة أو رضيعا "أنت/أنتم"، "خاصتك/خاصتكم" و"نفسك/أنفسكم" تعني أي شخص )سواًء كان بالغاً أو طفالً 
 لنقله على متن طائرة، باستثناء أعضاء الطاقم. راجع أيضاً تعريف "المسافر".

 

 

الثاة حاروف تحادد النااقلين الجاويين المعيناين فاي التاذاكر، جاداول "رمز تعرياف شاركة الطياران" تعناي حارفين أو ث
 الوقت، أنظمة الحجز وغير ذلك.

 

"وكيل معتمد" تعني وكيل المبيعات للمسافرين )ويجوز أن يتضمن شركة طيران أخرى( الذي قمنا بتعيينه لكي يمثلنا 
 في بيع خدمة النقل ضمن خدماتنا.

 

التاي ترافقاك أثنااء عملياة نقلاك. وباساتثناء ماا نفصاح باه خاالف ذلاك، تتاألف مان  "األمتعة" تعني متعلقاتك الشخصاية
 أمتعتك المسجلة وغير المسجلة.

 

 "كوبونات األمتعة" تعني تلك األجزاء من تذكرتك التي تتعلق بنقل أمتعتك المسجلة.
 

 "بطاقة تعريف األمتعة" تعني مستند نعطيه لك لتحديد أمتعتك المسجلة
 

لمصرفي" تعناي الساعر الاذي يبياع فياه البناك، لغارض تحويال العماالت عبار القناوات المصارفية )والتاي "سعر البيع ا
تختلااف عاان العمليااات فااي األوراق النقديااة والشاايكات السااياحية، واألدوات المصاارفية المشااابهة(، كميااة ماان العملااة 

 م فيها عملية استبدال العملة.األجنبية مقابل وحدة واحدة )أو وحدات( من العملة المحلية للدولة التي تت
 

بغاارض نقلهااا فااي العنباار علااى مااتن إحاادى الطااائرات والتااي  نأخااذها فااي حيازتنااا"أمتعااة مسااجلة" تعنااي األمتعااة التااي 
 أصدرنا بشأنها بطاقة تسجيل أو بطاقة التعرف على األمتعة أو كالهما.

 

لكاي تنهاي عملياة تساجيل أمتعتاك واساتالم  "الموعد األقصى إلنهاء إجاراءات السافر" تعناي أقصاى موعاد حاددناه لاك
 بطاقة الصعود إلى الطائرة

 

"تذكرة ذات صلة" تعني تذكرة قمنا بإصدارها أو أصدرها وكيلنا المعتمد فيما يتصل بتذكرة أخرى وتشكالن معاً عقد 
 نقل واحد.
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 "شروط النقل" تعني شروط النقل المذكورة في هذه الوثيقة
 

ة كتااب عليهااا "كوبااون الرحلااة أو "كوبااون المسااافر" قمنااا بإصاادارها أو أصاادرها وكيلنااا "كوبااون" تعنااي وثيقااة ورقياا
 المعتمد كجزء من تذكرتك.

 

المسااافر بساابب حااادث يقااع علااى مااتن ب تلحااقشاامل وفاااة المسااافر أو جرحااه أو أيااة إصااابة جساادية أخاارى يضاارر" ال"
الجزئاي، الكلاي أو اإلتالف أو الفقدالناتج عن  الطائرة إو خالل أي من عمليات الصعود أو النزول. كما يشمل الضرر

أثناء النقل الجوي. باإلضافة إليك فإن الضرر يشامل الضارر الناشان عان التاأخير فاي  يلحق باألمتعة الذيضرر الأو 
 عملية النقل الجوي للمسافرين أو األمتعة. 

 

 

اإلشاعارات، فإنناا لان د التازمتم بشاروط حسااب ماا إذا كناتم قا"يوم" تعني كافة األياام السابعة مان األسابول. ولغارض 
نحسب اليوم الذي أرسل فيه األشعار. ولغرض تحديد مدة صالحية التذكرة، لن نحسب اليوم الذي تصادر فياه التاذكرة 

 أو اليوم الذي تبدأ فيه الرحلة األولى.

 

بعة لنا التي تساجل حجاز سافرك التا قاعدة بيانات الحجوزات"تذكرة صادرة إلكترونياً" تعني القيود اإللكترونية ضمن 
 إيصال/مسار لتذكرة صادرة إلكترونياً. ،وكيلنا المعتمدمنا أو من والذي يصدر بشأنه 

 

"إيصااال مسااار تااذكرة إلكترونااي" تعنااي إيصااال مكتااوب عليااه ذلااك أو مكتااوب عليااه "إيصااال مسااار المسااافر" أو 
برياد اإللكتروناي، الفااكا، التساليم بالياد، البرياد أو المعتماد ويرسال إلياك بال ناا"مسار/إيصال" يصدر عنا أو عن وكيل

 البريد السريع.

 

كجازء مان تاذكرتك تباي ن  ،المعتماد نااصادر عناا أو عان وكيلت"كوبون الرحلة" تعني وثيقة ورقياة مكتاوب عليهاا ذلاك 
قاعادة بياناات  أو بدال عن ذلاك تعناي قياد اليكتروناي ضامن تنقل بينها.المحطات المغادرة والوجهات التي يحق لك أن 

 الحجوزات الخاصة بنا، يسجل حجز سفرك على رحلة معينة.
 

 "الظروف القاهرة" تعني ظروف غير عادية ويتعذر توقعها، ال يمكنك التحكم فيها وال تجنب نتائجها باتخاذ العناية ضمن حدود المعقول.
 

 " تعني االتحاد الدولي للنقل الجوي.IATA"إياتا 
 

 لمنظمة الدولية للطيران المدني." تعني اICAO"إيكاو 
 

"األسرة اللصيقة أو المباشرة" تشامل زوجاك وأطفالاك )يشاملون األطفاال باالتبني( والاديك وإخواناك وأخواتاك وجادك 
 وجدتك ووالدي زوجتك وإخوانها وأخواتها وأبناءها وبناتها.

 

الدولي ، الموق عة فاي ماونتلاير بتااريخ الجوي قل "اتفاقية مونتلاير" تعني اتفاقية مونتلاير لتوحيد قواعد معينة بشأن الن
 .0999مايو  28

 

"ُمعادل العملة الوطنية" تعني القيمة المعادلة للعملة الوطنية الخاصة بالبلد الذي يدفع فيه التعويض أو الذي يصدر فيه 
 الحكم.

 

( يتاااح لااه بموجااب تااذكرة النقاال علااى مااتن طاا ائرة. راجااع أيضاااً تعريااف "مسااافر" تعنااي أي شااخص )بالغاااً أو طفااالًه 
 "أنت"، "خاصتك"، "نفسك".

 

وكيلناا المعتماد كجازء مان  عان"كوبون المسافر"، "وإيصال المسافر" تعني وثيقة مكتوب عليها كذلك، تصدر عناا أو 
 تذكرتك. 
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فاي الماادة "النظم" تعني القواعد التي نتبعها لجوانب معينة من نقل المسافرين وأمتعتهم والوارد وصفها بتفصيل أكبار 
07 . 

(" تعنااي وحاادة مركبااة ماان العمااالت، وهااي ساالة عمااالت تضاام اليااورو، الااين SDR"وحاادة حقااوق السااحب الخاصااة )

 الياباني، الجنيه االسترليني والدوالر األمريكي تستخدم كوحدة صرف رسمية لدى صندوق النقد الدولي. 
 

كمحطات توقف )بصرف النظر عن المددة   الزمنية نا"محطة توقف" تعني األماكن المبينة على تذكرتك أو على جداول

 بين أول محطة مغادرة وآخر وجهة كما هو مبين في تذكرتك. 
 

"التعرفة" تعني األجور مقابل النقل، رساوم النقال الشاروط المتعلقاة باه، والقياود المنطبقاة علاى التاذكرة )ساواًء كانات 
 الحاجة، لدى جهة حكومية مختصة.مطبوعة أو متوفرة خالف ذلك(، المودعة، حسبما تقتضي 

 

أو عدن وكيلندا المعتمدد إلدى  عندا صددرت"تذكرة" تعني إما الوثيقة الورقية المعنونة "تذكرة المسافر وبيان األمتعة" التي 

 جانب جميع الكوبونات المرافقة أو، بدالً عن ذلك، تذكرة إلكترونية.
 

 سجلة. وتتولى أنت حمل األمتعة غير المسجلة إلى متن الطائرة. "األمتعة غير المسجلة" تعني أمتعتك دون األمتعة الم
 

 ( تعني الواليات المتحدة األمريكية.األمريكية الواليات المتحدة)
 

 الدوالر األمريكي أي عملة الواليات المتحدة األمريكية.عني ي األمريكي دوالرال)
 

 التالية التي تنطبق على عملية النقل الخاصة بك: "اتفاقية وارسو" تعني أياً من المستندات القانونية الدولية

 

  أكتاوبر  02اتفاقية توحيد قواعد معينة بشأن النقل الدولي بطرياق الجاو الموقعاة فاي وارساو بتااريخ

 ؛0929
 

  ؛0955سبتمبر  28اتفاقية وارسو كما هي معدلة في الهاي بتاريخ 
 

 (؛0975، مونتلاير )0 اتفاقية وارسو كما هي معدلة في البروتوكول اإلضافي رقم 
 

  (؛0975، مونتلاير )2اتفاقية وارسو كما هي معدلة في الهاي وبموجب البروتوكول اإلضافي رقم 
 

  4البروتوكااول اإلضااافي رقاام  هااي معدلااة بموجاابكمااا هااي معدلااة فااي الهاااي اتفاقيااة وارسااو كمااا ،

 (؛0975مونتلاير )
 

  (:0960) الملحقةاتفاقية جواداالخارا 
 

 

 www.emirates.comكة" تعني موقعنا على شبكة اإلنترنت:"موقع الشب
 

 متط تنطبق هنه الشروط  -2الماوط 
 

  ام 2-1
 

على خدمة النقل التي نوفرها لك إال تنطبق ال تشكل شروط النقل هذه جزًء من عقد النقل المبرم بيننا وبينك و  2-1-1
تلاك في مربع الناقل الموجاود علاى التاذكرة ل خطوطنا الجويةالمبين على رمز تحديد شركة  النقلخدمة أو 
إذا كنت في الواليات المتحادة األمريكياة، أما  خالف ذلك. 3-2إال  إذا نصت المادة  الرحلة قطاللرحلة أو ا

  (www.emirates.com/us/english: يرجى االطالل على للنقل أخرىتسري شروط 
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نقال العلاى شاروط اً ، تعتبار موافقاعلاى ماتن إحادى رحالتناابإتمام إجراءات السافر رحلة لدينا و/أو  بحجز 2-0-2

 عن أي شخص آخر مشمول بحجزك. بالنيابة و باألصالة عن نفسك هذه
 

مان  يمكن أن يتم تعديل أو تغيير شروط النقل هذه لصالحك، لكن فقاط بموجاب وثيقاة محاررة خطيااً وموقعاة  2-0-3

 قبل أحد المديرين العاملين لدينا. 
 

 

 
 

 

 

 حصص فم الرمزال 2-2

 

في معرض تقديم بعض الخدمات تكون لدينا ترتيبات مع شركات طيران أخرى يطلق عليهاا "الحصاص فاي الرماز". 
هو رمز تحديد شركة الطيران لرحلة أو أكثار، و (EK)يعني هذا أنه حتى لو كان لديك حجز معنا ولديك تذكرة تحمل

ا انطبقات هاذه الترتيباات علاى خدماة النقال المقدماة لاك، تصابح فإن شركة طيران أخرى قد تتولى تشغيل الطائرة. فإذ
 الشروط التالية سارية المفعول:

 

سنبلغك باسم شركة الطيران األخرى عندما تقوم بالحجز في حالة الحجز مباشرة معنا أو، إذا تم الحجز عن   2-2-1
 و دك بهذه المعلومات؛طريق وكيل معتمد، سنبذل جهدنا للتأكد من أن الوكيل المعتمد يتولى تزوي

 

، سوف التي تقوم شركة طيران أخرى بتسييرها ذات الرمز المشترك بالنسبة ألي من هذه الرحالت الجوية 2-2-2
على النواحي التشغيلية واإلجرائية سوف ُتطب ق شروط النقل الخاصة بالناقل العامل إال أنه  هذهُتطب ق شروط النقل 

األحكام المتعلقة بقبول األمتعة والحجز والصعود إلى الطائرة ورفض ن إفالمثال، ، ونتيجة ذلك، على سبيل للرحلة
النقل وتحديده وكذلك السلوك على متن الطائرة والجداول الزمنية للرحالت والتأخير وإلغاء الرحالت قد تختلف عن 

 .شروط النقل الماثلة

 

 القانون السائو 2-3
 

قل مع أياة تعرفاة، أو ماع القاوانين المنطبقاة علاى عقاد النقال الخااص باك، في حالة عدم توافق أي جزء من شروط الن
تسري التعرفاة أو القاانون. إذا أصابح أحاد شاروط النقال هاذه غيار ساار بهاذه الطريقاة، فاإن الشاروط األخارى ساتبقى 

 سارية. 
 

 الشروط تسوو  لط النظم 2-4
 

ينا، تكاون شاروط النقال هاذه ساارية المفعاول. وإذا أصابح السارية لد اللوائحإذا لم تتوافق شروط النقل هذه مع أي من 
 جزء من أحد النظم السارية لدينا غير صالح بهذه الطريقة، فإن األجزاء األخرى من نظمنا تبقى سارية المفعول. 

 

 ا تماو النص المفتوب باللغة اإلنجليزية 2-5
 

الاانص الصااادر باللغااة اإلنجليزيااة وأي ماان تاام إصاادار شااروط النقاال هااذه بعاادة لغااات. فااإذا كااان هناااك تعااارض بااين 
النصوص الصادرة بلغاات غيار اللغاة اإلنجليزياة ُيعتماد الانص الصاادر باللغاة اإلنجليزياةإال  إذا ناص القاانون المحلاي 

 الساري المفعول خالف ذلك. يمكن االطالل على النص الصادر باللغة اإلنجليزية في موقعنا على شبكة اإلنترنت. 
 

 لتنافرا -3الماوط 
 

  ام 3-1
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سنوفر النقل فقط لألشخاص الذين لاديهم تاذكرة إلكترونياة صاالحة أو الاذين يبارزون تاذكرة صاالحة )تتضامن  3-1-1
نة في التذكرة  كوبون الرحلة الخاص بتلك الرحلة، كوبونات الرحالت غير المستعملة للرحالت الالحقة المدو 

ناً كمسافر في التاذكرة وأن  فر، بشرط، بالنسبة لكل مساوكذلك كوبون المسافر(  يكون اسم ذلك الشخص مدو 
يبرز جواز سفر ساري المفعول والذي، في حالة التذكرة اإللكترونية، يجب أن يحمال رقمااً متسلساالً يطاابق 

 في إيصال/مسار التذكرة اإللكترونية.  المذكورالرقم 
 

صال/مسار تذكرتك اإللكترونية أو إيصال المسافر معاك في حال التذكرة اإللكترونية، يتعي ن عليك إحضار إي  3-1-2
 إلى المطار ألن األمر قد يقتضي إبراز هذه الوثائق لنا ولموظفي المطار، الجوازات واألمن. 

لن يحاق لاك الحصاول علاى خدماة النقال علاى رحلاة إذا كانات التاذكرة التاي تبرزهاا ممزقاة، أو إذا تعرضات  3-1-3
أو مان قبال وكيلناا المعتماد. الساتبدال تاذكرة مفقاودة أو تالفاىة، يرجااىى تام تعاديلها مان قبلناا لإلتاالف أو العباث، أو إذا 

 .5-3االطالل على المىادة 

ألغراض اتفاقية وارسو واتفاقياة ماونتلاير، فاإن إيصال/مساار التاذكرة اإللكترونياة يقاوم مقاام تاذكرة المساافر  3-0-4

 وبيان األمتعة/وثيقة النقل.

للتعرف علاى الحااالت التاي تمناع  3-3 ةتحويل تذكرتك إلى شخص أخر. يرجى االطالل على الماد ال يمكنك 3-1-5

 فيها من استعمال تذكرتك. 
 

تبال بعض تذاكرنا بأسعار خاصة قد تكون غير قابلة للرد جزئياً أو كلياً. وقد ترغاب فاي التأكاد مان حصاولك  3-1-6
 التذكرة. يمكنك فيها استعمال تلكال على التأمين المناسب لتغطية األحوال التي 

 

التذكرة مملوكة لنا وتبقى كذلك في جميع األوقات إذا قمنا نحن بإصدارها أو إذا صدرت عان وكيلناا المعتماد.  3-1-7
 وإذا صدرت التذكرة عن شركة طيران أخرى أو نيابة عنها، تكون التذكرة وتبقى مملوكة  لتلك الشركة. 

 

 فترط الص حية 3-2
 

هاذه الشاروط أو فاي التعرفاات الساارية، فاإن  أو فاي باستثناء ما هو منصوص عليه خالف ذلاك فاي التاذكرة، 3-2-1
 التذكرة تكون صالحة على النحو التالي:

 

 لمدة عام واحد من تاريخ اإلصدار إذا لم تستخدم تماماً؛ أو )أ( 3-2-1
 

ن بشارط أن تقاع أول رحلاة لاك خاالل عاام واحاد خالل عام من تاريخ أول سفرة تتم بموجب التذكرة، لك )ب( 3-2-1
 من تاريخ إصدار التذكرة.

 

إذا ما منعت من السفر خالل مدة صالحية التذكرة ألنناا لام نساتطع تأكياد حجازك فاي الوقات الاذي طلبات فياه  3-2-2
، 3-01لماادة وفقاا ل إعادة نقودك بصورة طوعية وذلكتمديد صالحية هذه التذكرة أو  لنا الحجز، فإنه يجوز

وفقاً للقيود التي تانص عليهاا التاذكرة )إن وجادت(. وباساتثناء ذلاك، لان تترتاب عليناا مساؤولية تجاهاك ألي 
 فقدان أو تكلفة أياً كانت. 

 

في حال وفاة الشخص الذي ترافقه على متن إحدى رحالتنا، أثناء الطريق، بعد بادء عملياه نقلاك، فإنناا سانقوم  3-2-3

يق التنازل عن أية قيود تقتضي منك المكوث لحد أدنى من الوقات فاي محطاة بتعديل تذكرتك سواء عن طر
   التوقف أو عن طريق تمديد صالحية تذكرتك.

 

،  تكسنقوم بتعديل صاالحية تاذكرفإننا ، كالمباشرة بعد بدء عملية نقلاللصيقة أو تكإذا ما توفي أحد أفراد عائل 3-2-4

التوقاف، أو  محطاةالمكوث لحد أدناى مان الوقات فاي  كقتضي منت على التذكرة بالتنازل عن أية قيودسواء 
( يوماً مان تااريخ الوفااة. ولان ياتم هاذا التعاديل 45لمدة ال تتجاوز خمسة وأربعين ) تكبتمديد صالحية تذكر

 على ذلك.   مقنعالنا شهادة وفاة صالحة أو دليال دمتإال  إذا ق
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  وم استخوام التنافر 3-3

سفر قبل بداية عملية نقلاك وقبال اساتخدام أي جازء مان تاذكرتك حصاراً ألساباب قااهرة وكاان إذا ُمنعت من ال 3-3-0

جزء من أجرة تذكرتك أو كلها غير قابل لالسترداد، سنقي د بحسابك قيد دائن يعاادل الجازء غيار القابال لالساترداد مان 
ناي عشار المقبلاة. لان نعطياك هاذا األجرة يمكنك استخدامه لشراء تذكرة لك أو لشاخص آخار للنقال خاالل األشاهر االث

 القيد الدائن إال  إذا قدمت لنا الدليل الكافي بشأن حدوث الظروف القاهرة. 

من قبل طرف ثالث كجزء من برنامج للعطالت ينطبق عليه توجياه المجلاا األوروباي  ةتذكرب كإذا تم تزويد 3-3-2

والت السااياحية )كمااا هااو محاادد فااي الجااوبشااأن باارامج الساافر  0991يونيااو  03المااؤرف فااي  91/304رقاام 

المضاي فاي ذلاك البرناامج. وفاي  منعت منالقانون المحلي( قد يسمح لك تحويل حجزك إلى شخص آخر إذا 
األحوال التي يبيح فيهاا القاانون السااري مثال هاذا التحويال سانقوم أو سايقوم وكيلناا المعتماد بنااء علاى طلباك 

لشاخص آخار، ولكان فقاط إذا اساتوفيت كافاة الشاروط القانونياة  باستبدال تذكرتك وذلك بإصدار تذكرة جديدة
 المعمول بها. 

 

كاناات تااذكرتك تشااكل جاازًء ماان برنااامج ينطبااق عليااه التوجيااه المااذكور، يتعااي ن عليااك  ذاإ مااا شااكتوإذا كناات 
 الشخص الذي باعك التذكرة.   مناالستعالم 

 

ك، توفى أحد أفراد أسرتك اللصيقة او المباشرة ولم تعد إذا، قبل بدء عملية نقلك واستعمال أي جزء من تذكرت 3-3-3

( 0-2-01ترغب في السفر، فسوف يكون لك حق اساترداد نقاودك وفقاا للحساابات التاي تاتم بموجاب الماادة )

 الفقرة )أ(. ولن يتم رد النقود إليك إال بعد تقديم شهادة وفاة صحيحة أو بدال عنها دليل مقنع لنا.
 

قبل بدء عملية نقلك واستعمال أي جزء من تذكرتك، فسوف نقوم، إذا ُطلب منا ذلك، برد نقاود في حال وفاتك  3-3-4

( الفقرة )أ(. ولن يتم رد النقود إال بعد تقاديم شاهادة وفااة صاحيحة أو 0-2-01تذكرتك المحسوبة وفقا للمادة )

ذا ُطلب منا ذلك، برد النقود عن بدال عنها دليل مقنع لنا. وفي حال وفاتك بعد بدء عملية نقلك، فسوف نقوم، إ
( الفقارة )ب(. ولان ياتم إعاادة النقاود إال 0-2-01الجزء الغير مستعمل من تذكرتك بعد حساابها وفقاا للماادة )

 بعد تقديم شهادة وفاة صحيحة أو بدال عنها دليل مقنع لنا.
 

 تسلسل استخوام الفوبون  3-4
 

كرة، من مكان المغادرة عبار أي محطاة/محطات توقاف إلاى الوجهاة تذكرتك صالحة فقط للنقل المبين في التذ 3-4-1
النهائية. تفقد تذكرتك صالحيتها ولن نقبلها إذا لم تستخدم كافة الكوبونات بالتسلسال الموضاح فاي التاذكرة إال  

 في األحوال التالية: 
 

ارية على النقل الناتج عن اساتخدام األجرة الس تساوي أو تزيد عن)أ( إذا كانت األجرة المدفوعة مقابل التذكرة 3-4-0

 دون مراعاة تسلسلها  الرحالت كوبونات
 

 . 3-4-3)ب( إذا دفعت فارق السعر حسبما يقتضي نص المادة 3-4-0
 

 )ج( تم تحصيل أجرة مستقلة عن القطال/القطاعات التي لم تسافر إليها.3-4-0
 

لى عملية النقل الخاصة بك قد ال تسفر عن تغييار فاي يرجى اإلحاطة بأن بعض أنوال التغييرات التي تطراً ع 3-4-2

األجرة، بينما قد تسفر بعض التغييارات األخارى )مثال تغييار مكاان المغاادرة إذا لام تساافر جاواً فاي الجازء 
األول من عملية النقل الخاصة بك أو قمت بعكا اتجاه سفرك( عن زيادة في األجرة. وبنفا الطريقة، فاإن 

لح لعمليات نقل تتم فقط في التاواريخ والارحالت الموضاحة علاى التاذكرة وقاد يتعاذر الكثير من األجور تص
 تغييرها مطلقاً أو تتغير فقط إذا دفعت لنا أو لوكيلنا المعتمد زيادة على األجرة. 

 

نة علاى تاذكرتك )بماا فاي ذلاك اساتخدام الكوبوناات بادون تسلسالها( 3-4-3 ، إذا ما رغبت في تغيير عملية النقل المدو 
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وسوف نعمال علاى مراجعاة األجارة لعملياة النقال  يتعين عليك االتصال بنا قبل مغادرة الرحلة ذات العالقة. 
المعدلة ونعطيك الخيار إما قبول دفاع أجارة جديادة أو اإلبقااء علاى عملياة النقال الماذكورة فاي تاذكرتك. وإذا 

 انت تذكرتك خاضعة لقيود.قررت قبول دفع أجرة جديدة فقد يكون عليك دفع رسوم إدارية إذا ك
سانبذل جهودناا فاي حادود فإنناا وإذا اقتضى األمر التغيير بسبب وقول حادث يندرج تحت األساباب القااهرة، 

المعقول لنقلك إلى محطة التوقف التالية أو الوجهة النهائية بدون إعادة حساب األجرة على أن تقدم لناا الادليل 
 القاهرة. بشأن الحدث المتعلق باألسباب  الكافي

 

أو فشالت فاي إنهااء إجاراءات الساافر  إذا قمات بتغييار أي جازء مان خادمات النقال الخاصاة باك بادون موافقتناا 3-4-4
(، 3-4-3الخاصة برحلتك قبل إغالق مكتب إنجاز إجراءات الحجاز بادون إخطارناا وااللتازام بانص الماادة )

ألي شاكل مان أشاكال اساترداد القيماة إلاى أن  غير مستعملة لن تكون صالحة للسفر أوال كوبونات الرحلة فإن
نقوم نحن أو وكيلنا المعتمد بتقييم السعر الصحيح لعملية نقلاك الفعلياة وقياماك بادفع الفاارق باين الساعر الاذي 

. فاإذا كاان الساعر الجدياد أقال مان المعدلاةدفعته مقابل تذكرتك وإجمالي السعر الذي ينطبق على خدمة النقال 
 . بعد خصم أية رسوم إدارية مطبقة وم، نحن أو وكيلنا المعتمد، برد قيمة الفرقالسعر المدفول، سنق

 

سنقبل كل واحد من كوبونات الرحلة التي تحويها التذكرة لغرض النقل في درجة الخدمة في التاريخ والرحلاة  3-4-5
ارها، يمكنااك التاي تاام حجاز مكانااك عليهاا. وفااي األحاوال التااي ياتم فيهااا إصادار تااذكرة دون حجاز عنااد إصاد

الحجز في وقت الحق، غير أن هذا يخضع لتعرفتنا، القيود السارية المتعلقة بالتذكرة وتوفر المكاان المناساب 
 مقابل األجرة على الرحلة المطلوبة. 

 

 استبوال التنفرط 3-5

رتك إذا تعرضات ، باساتبدال تاذك2-5-3سنقوم بناء على طلبك، وإذا قمت بتنفياذ األشاياء المطلوباة فاي الماادة  3-5-0

كلياً أو جزئياً للفقدان أو للتلف بحيث يتعذر تقديمها للنقل، لكن شريطة توفر دليال كااف يمكان التحقاق مناه باأن تاذكرة 
 صالحة للرحلة/الرحالت موضول البحث صدرت حسب األصول عن ا أو عن وكيلنا المعتمد. 

ن علياك توقياع اتفاقياة لتعويضانا عان أي مان التكااليف ، يتعاي  0-5-3قبال اساتبدال أياة تاذكرة بنااء علاى الماادة  3-5-2

لشاركة الطياران التاي تصادر المطبقاة علاى هاذه الخدماة دارياة اإلرساوم الودفاع  4-5-3والخسائر المحددة فاي الماادة 

. ولاان تنطبااق هااذه المااادة إذا كااان اسااتبدال تااذكرتك ، سااواء كاناات شااركتنا أو شااركة طيااران أخاارىالتااذكرة الجدياادة
 سبب خطأ أو إهمال من طرفنا أو من طرف وكيلنا المعتمد. ضرورياً ب

إذا لم يتوفر الدليل بأن تذكرة صالحة للرحلة/الرحالت موضول البحث قد صادرت حساب األصاول، أو إذا لام  3-5-3

، فاإن شاركة الطياران التاي تصادر التاذكرة الجديادة )ساواء 2-5-3توقع االتفاقية المطلوبة وفق أحكاام الماادة 

أو شااركة طيااران أخاارى( قااد تطلااب منااك دفااع مبلااج يصاال إلااى كاماال أجاارة التااذكرة نظياار  كتنات شااركاناا
التااي  االسااتبدال، وتخضااع األجاارة المدفوعااة لالسااترداد إذا مااا اقتنعاات وفااي الوقاات الااذي تقتنااع فيااه الشااركة

فاي األحاوال الاذي بأن التذكرة التي تم استبدالها لم تستخدم قبال انتهااء صاالحيتها. و أصدرت التذكرة البديلة،
نكون فيها نحان الشاركة التاي أصادرت التاذكرة موضاول االساتبدال، فاإن دفاع ساعر التاذكرة بالكامال يصابح 

 إلزامياً.    

 

وفي حالة فقدان واستبدال التذكرة، إذا عثرت في وقت الحق على التذكرة األصلية قبل انتهاء مدة صالحيتها 
التي أصدرت التذكرة الجديدة موضول االستبدال )ساواء كاان هاذا وقمت بتسليمها دون أن تستخدمها للشركة 

 نحن أو شركة طيران أخرى(، سيتم تصريف استرداد قيمة تذكرتك في ذلك الوقت.  
 

ساتكون بمبلاج يصال إلاى قيماة األجارة المدفوعاة  2-5-3أي اتفاقية لرد القيمة تقوم بتوقيعها استناداً إلى المادة  3-5-4

لية، لكن إذا ما قمت الحقاً باستخدام التذكرة البديلة أو استرجال قيمتها نقداً، فإن التزامك لرد القيمة نظير التذكرة األص
سيشااامل أيضااااً التكااااليف والنفقاااات التاااي نتكبااادها )بماااا فاااي ذلاااك األتعااااب والمصاااروفات القانونياااة( لتحدياااد مكاااان 

  السارية.  داريةاإلرسوم التواجدك/إخطارك وتنفيذ االتفاقية باإلضافة إلى 

 اسمنا و نواننا  لط التنافر 3-6
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الرئيساي مقار ال(، رمز تعريف شركة الطياران. وعنوانناا هاو EKيجوز اختصار اسمنا في التذكرة بالرمز )

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة.   686ص ب  ،طريق المطارمجموعة اإلمارات،ل
 

 مصروفات اإلضافية للظروف ا ستثنائيةاألجور  الضرائب  الرسوم  المصروفات وال -4الماوط 
 

 األجور 4-1
 

نقال أمتعتاك مان المطاار فاي محطاة المغاادرة إلاى المطاار فاي  نقلك و األجرة المدفوعة مقابل تذكرتك تشمل
محطة الوجهة المقصودة مروراً بنقاط توقف محددة في األوقات والتواريخ المبي نة على التذكرة إال  إذا صادر 

 عنا خالف ذلك.

 
إذا صاادر عنااا خااالف ذلااك. تاام حساااب األجاارة مقاباال تااذكرتك وفقاااً لتعرفتنااا السااارية فااي تاااريخ دفااع قيمااة  

 التذكرة. 
 

 الضرائب  الرسوم والمصروفات  4-2
 

يتعي ن عليك قبل قيامنا بعملية النقل دفع المبلج اإلجمالي لكافة الضرائب، الرساوم والمصاروفات الساارية التاي  4-2-1
، والتي يترتاب عليناا تحصايلها مناك أو دفعهاا فيماا يتصال أو مشغل المطار ومة أو هيئة أخرىتفرضها الحك

 بعملية النقل الخاصة بك. 
 

عنااد شااراء تااذكرتك، ساانقوم بإبالغااك بشااأن كافااة الضاارائب، الرسااوم والمصااروفات التااي ال تشااملها األجاارة  4-2-2

 والتي سيظهر معظمها عادة بشكل منفصل على التذكرة.
 

ضرائب والرسوم والمصروفات المفروضة على السفر جواً تقع خارج نطاق سيطرتنا وتشاهد تغي اراً دائمااً ال 
 ويمكن أن يتم فرضها أو تغييرها بعد تاريخ شراء تذكرتك.

 

فإذا فرضت ضريبة أو رسوم أو مصروفات، أو طرأت عليها زياادة بعاد شاراء تاذكرتك، سايترتب علياك أن 
إذا قماات  هاذاوال يساري  يبة أو الرساوم أو المصااروفات أو أي زياادة تطارأ عليهااا.تادفع لناا قيماة تلااك الضار

  إلى أو/من ألمانيا. مسافراً كنت والرئيسي في ألمانيا  إقامتكك بصفة مستهلك يكون محل تبشراء تذكر
 

م والمصاروفات إذا تم شراء تذكرتك من وكيلنا المعتمد وأغفل هذا الوكيل تزويدك بتفاصيل الضرائب، الرسو 4-2-3

، يترتاب علياك أو عادم دفعهاا بالكامال السارية مما نجم عنه عدم دفع هاذه الضارائب، الرساوم والمصاروفات
 دفع المبلج المطلوب في مطار المغادرة قبل أن يحق لك الصعود إلى الطائرة.    

 

ة على كافة عملية النقال أو في حالة إلغاء أو تخفيض أي من الضرائب، الرسوم أو المصروفات ولم تعد ساري 4-2-4
جاازء منهااا، يمكاان المطالبااة باسااترداد أي ماان هااذه الضاارائب، الرسااوم والمصااروفات المدفوعااة. يرجااى 

 االستفسار لدينا أو لدى وكيلنا المعتمد بشأن التفاصيل وكيفية التقدم بالمطالبة. 
 

وم ومصاروفات دفعتهاا ناقصااً أياة رساوم إذا لم تستخدم تذكرتك، يحق لك المطالبة باسترداد أية ضرائب، رس 4-2-5

. يرجى االستفسار لدينا أو لادى وكيلناا المعتماد بشاأن التفاصايل إذا كانت التذكرة خاضعة لقيود إدارية سارية
 وكيفية التقدم بالمطالبة.  

 

 المصروفات اإلضافية فم الظروف ا ستثنائية    4-3
 

مصروفات من قبل طرف ثالث، وتكاون مان الناول أو القيماة التاي في الظروف االستثنائية، قد تفرض علينا  -4-3-0

ال تنطبق عادة على عملياتنا )مثال، ضامن أشاياء أخارى، الادفعات التكميلياة ألقسااط التاأمين أو تكااليف أمان 
 إضافية تنشأ بسبب التدخل غير الشرعي بالطيران المدني(. 
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التي تسببها  (مثل مصروفات الوقود)اليف التشغيل وباإلضافة إلى ذلك، قد نتعرض إلى زيادات كبيرة في تك
 ظروف استثنائية خارجة عن نطاق سيطرتنا. 

 

ففي هذه األحوال، سيطلب منك أن تدفع لناا علاى هيئاة أجاور إضاافية كافاة هاذه المصاروفات التاي تحملناهاا 
ل أياة أجاور وسوف نتصل بك إلخطاارك بتفاصايبسبب نقلك )حتى ولو فرضت بعد تاريخ إصدار التذكرة(. 

إضافية مطبقة، بأسرل ما يمكن. وإذا لام ناتمكن مان االتصاال باك عان طرياق بياناات االتصاال الخاصاة باك 
ولك الخيار أن تمتنع عان فسوف نقوم بإخطارك بأية رسوم إضافية سارية عند مكتب إنهاء إجراءات السفر. 

ي لهاذه القيماة طبقااً ألحكاام الماادة دفع المصروفات اإلضافية لقيمة أجور النقل وتحصيل على رد غير طاوع
 ، ولن يكون علينا في هذه الحالة أية مسؤولية أخرى تجاهك. 01-2

 

إذا لم تعد أي من المصروفات اإلضافية الناشئة عن ظروف استثنائية سارية على كافة عملياة النقال الخاصاة  4-3-2

باسااترداد القيمااة المتعلقااة بااأي ماان هااذه بااك أو جاازء منهااا، أو إذا اسااتحق عليهااا مبلااج أقاال، يمكاان المطالبااة 
رجاء االستفسار منا أو من وكيلنا المعتمد عن تفاصيل كيفية التقدم بالمطالبة  المصاريف اإلضافية المدفوعة.

 تلك المصروفات. باسترداد
 

 العملة 4-4
 

ئية بعملاة تدفع األجور، الضرائب، الرسوم، المصروفات والمصروفات اإلضافية الناشئة عن ظاروف اساتثنا
البلد الذي تبدأ فيه عملية النقل على أن يتم تحويلها إلى عملة بلاد الادفع )فاي حالاة اختالفهاا( وفاق ساعر البياع 

عملاة الادفع باأي المصرفي الساري في التاريخ الذي يتم فيه التسديد إال إذا اشترطنا أو اشترط وكيلنا المعتمد 
لعملة المحلية للتحويل(. وقد تقبل وفاق ماا ناراه مناساباً التساديد أخرى ) على سبيل المثال، بسبب عدم قابلية ا

 بعملة أخرى مع مراعاة القوانين المحلية السارية.
 

 الحجوزات 5الماوط 
 

 شروط الحجز 1-5الماوط 
 

وساايتم  بعااض أجااور النقاال مرهونااة بشااروط تحااد ماان ماان حقااك أو تسااتثنيه ماان تغيياار الحجااوزات أو إلغائهااا. 5-1-1
 ه الشروط بالتفصيل في وقت الحجز.تزويدك بهذ

 

حالة طبية أو حالة أخرى قد نحتاج بسببها إلى مسااعدة طبياة أو مسااعدة يجب عليك إخطارنا، إذا كانت لديك  5-1-2
من نول خاص أثناء ركوب الطائرة أو النزول منها أو خالل الرحلة )مثل  الظاروف المنصاوص عليهاا فاي 

إلااى حجااز مؤكااد لاادى اقتناعنااا  هتحويلااع حجاازك كحجااز مؤقاات يااتم بوضاا ساانقوم (.5-7إلااى  3-7المااواد 

وبأنك التزمات أو ساتلتزم بكافاة الشاروط المتصالة  5-7المطلوب بموجب المادة  بحصولك على اإلذن الطبي

 الواليات المتحدة األمريكية، فإن تطبياق الانظم واللاوائح المحلياة قادأو من وإذا كنت مسافرا إلى بذلك اإلذن. 
لمزيااد ماان . و2-0-5ال تحتاااج إلااى االلتاازام بكاال أو جاازء ماان الشااروط المااذكورة فااي هااذه المااادة  تعنااي أنااك

المعلوماااااااااااااااااات، يرجاااااااااااااااااى االتصاااااااااااااااااال بناااااااااااااااااا أو زياااااااااااااااااارة الموقاااااااااااااااااع اإللكتروناااااااااااااااااي 
http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_nee

ds.aspx. 
 

وفقاا  حجزك من خالل مركز االتصال التابع لنا إجراء، يتعين 5-7و 3-7المادتين  مأحكاإذا ما انطبقت عليك  5-0-3

قبال مغاادرة الرحلاة بثماان وأربعاين سااعة  للوقت المحدد سلفا والمذكور في تلك المادتين )وعلى وجه التحدياد
لرحلة فاي حاال الفقرتين )أ( و)ب( وستة وتسعون ساعة قبل مغادرة ا 2-3-7في حال تطبيق المادة  على األقل

قد يتعذر قبول الحجز بسبب عدم توفر الوقت الكافي الساتيفاء الشاروط فوإال   الفقرة )ج(( 2-3-7تطبيق المادة 

 المطلوبة لإلذن الطبي. 
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 شروط وفع األجرط 5-2
 

فقاات سنقوم بإلغاء حجزك إذا لم تدفع األجرة السارية على التاذكرة )والضارائب، الرساوم والمصاروفات، والن 5-2-1
 اإلضافية المعمول بها( قبل الوقت المحدد إلصدار التذكرة المبين لك من قبلنا أو من قبل وكيلنا المعتمد.  

 

 البيانات الشخصية 5-3
 

 تدرك بأنه تم تقديم بياناتك الشخصية لنا )بما في ذلك البيانات الشخصية الحساسة( ألغراض: 
 

طاقة صعود إلى الطاائرة وإصادار الوثاائق اإلضاافية األخارى عمل الحجز، قيد التذكرة وإصدارها، إصدار ب
 المرتبطة بعملية نقلك، وكذلك إلبالغك بالتغييرات التي تطرأ على خط سير رحلتاك، الارد علاى استفسااراتك

، إصدار اإليصاالت، تزويدك بعملية النقل، توفير الخدمات اإلضافية المتصلة بعملية النقال، وتشامل وطلباتك
تااوفير المساااعدة بالكرسااي الماازود بااالعجالت، خاادمات الليمااوزين، وخاادمات األطااراف  لمثااالعلااى ساابيل ا

إدارة الحسابات، وإجاراءات إصادار الفاواتير والمراجعاة واألغاراض اإلدارياة األخارى، تساهيل  واألخرى، 
تركا ، اسااتخدام البيااومعلااى ساابيل المثااالإجااراءات الهجاارة والاادخول، تسااهيل اإلجااراءات األمنيااة وتشاامل، 

biometrics ،التعامل مع الرقابة الجمركية، الهجرة، تلبية المتطلبات األمنية، منع الجريمة والكشاف عنهاا ،

عالقاات العماالء، تحليال اإلحصاائيات، مسااعدتنا فاي التعاامالت المساتقبلية معاك، المساائل المتعلقاة بمعالجة 
بنااا مااع احتياجاتااك الخاصااة بشااأن النقاال، التسااويق الخاصااة اختبااار الاانظم، تحلياال السااوق، تكييااف عمليااات 

المقارنة المرجعياة ومعاايير األداء، التادريب لغارض صايانة وتطاوير المهاارات المتعلقاة بتقنياة المعلوماات، 
تشغيل برامج المسافر الدائم، الوفاء بالتزامات قانونية تجاهك، توفير البيانات للهيئات الحكومية بشاأن عملياة 

لمتعلقة باألمن، الجمارك أو الجوازات كما تطلبه منا القوانين السارية(، وغيار ذلاك مان نقلك )مثل  البيانات ا
 األغراض المتصلة أو المرتبطة عرضياً بعملية نقلك. 

ولهذه األغراض، فإنك تخولنا باالحتفااظ واساتخدام هاذه البياناات وإرساالها و/أو تبادلهاا ماع مكاتبناا، وكالئناا 
ل له حقوقناا وواجباتناا، الشاركات األخارى المعتمدين، شركاتنا و/أو ا لمنتجات األخرى، وإلى أي طرف تخو 

شااركات تااأجير الساايارات، الفنااادق، شااركات  علااى ساابيل المثااالالتااي تقاادم خاادمات تتعلااق بخاادماتنا )تشاامل 
خدمات الليموزين، شركات نقال المساافرين، الخادمات اإلضاافية(، الحكوماات والهيئاات الحكومياة، شاركات 

قااات االئتمانيااة وغيرهااا ماان شااركات بطاقااات الاادفع وشااركات الطيااران األخاارى أو مقاادمي الخاادمات البطا
 المتعلقة بذلك. 

 
كما يمكن أن نحتفظ ببياناتك الشخصاية، ألغاراض التساويق المباشار، لكنناا سنحصال علاى تخويال مناك قبال 

 القيام بذلك.
 

لبياناات المتعلقاة بحالتاك الصاحية أو العاهاات التاي وقد نقوم أيضاً بمعالجة بياناتك الشخصاية الحساساة مثال ا
أنات تادرك أناه بتزوياادنا بهاذه البياناات الهاماة لناا فإنااك  تعااني منهاا، الادين، الساجل الجناائي أو خااالف ذلاك.

تعطينا موافقتك الصريحة، بمعالجتها واإلفصااح عنهاا ألطاراف أخارى لألغاراض الماذكورة أعااله. ونتعهاد 
حفظ ونقل بياناتك وفق القاوانين الساارية مان حاين بخار بشاأن حماياة البياناات. فاي  بجمع، معالجة، تخزين،

 معرض معالجتنا لبياناتك قد يتطلب األمر نقلها من حين بخر إلى بلدان ال توفر نفا مستوى الحماية. 
 

ش ويجااوز أن نراقااب و/أو نسااجل مكالماتااك الهاتفيااة معنااا لضاامان ثبااات مسااتويات الخدمااة، منع/كشااف الغاا
 وكذلك ألغراض تدريبية. 

 
وقد نحتااج إلاى البياناات الشخصاية المتعلقاة بطارف ثالاث نساتطيع االتصاال باه فاي الحااالت الطارئاة. وتقاع 

 عليك مسؤولية ضمان موافقة الطرف الثالث لإلفصاح عن بياناته/بياناتها الشخصية لهذا الغرض.
 

تفظ بهااا عنااك و/أو تصااحيحها، يرجااى االتصااال إذا مااا رغباات فااي الاادخول إلااى البيانااات الشخصااية التااي نحاا
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 بمكتبك المحلي المعتمد التابع لطيران اإلمارات. 
 

 تخصيص المقا و 5-4
 

سنحاول تلبية طلباتك المسبقة بشاأن تخصايص المقاعاد، غيار أنناا ال نساتطيع ضامان جلوساك فاي أي مقعاد 
 ودك إلى الطائرة.معين. نستطيع تغيير مقعدك بمقعد آخر مماثل في أي وقت حتى بعد صع

 

 الطائرط 5-5
 

ساانحاول نقلااك فااي الطااائرة المحااددة فااي الجاادول الصااادر عنااا )أو الطااائرة التااي حااددناها لااك عنااد إصاادار  5-5-1
تذكرتك(، لكننا ال نستطيع ضمان استخدام أي طاائرة محاددة. نحاتفظ بحقناا بإبادال الطاائرة التاي سايتم نقلاك 

 السالمة، األمن أو خالفه.  عليها سواًء ألسباب تتصل بالتشغيل،
 

 

ال بشاكل مؤقات أساطولنا بطاائرات يتاولى تشاغيلها لصاالحنا ناقال  5-5-2 قد يقتضي األمر فاي بعاض األحياان أن نكم 
آخر. وإذا كان هذا ينطبق على أي طائرة من المقرر أن تنقل عليها من قبلنا، فسنبلغك بهوية الجهة المشغلة 

كالئنا المعتمدين بإعطائك هذه المعلومات، سنحاول أيضااً أن نضامن لاك للطائرة، ونحاول أن نضمن قيام و
تلقي نفا مستوى الخدمة خالل الرحلة، الترفيه، الزيادة في األمتعة المسموح بها كما هو معلن عنه بالنسبة 

 لرحلتك، لكننا ال نضمن توفر هذا في جميع األحوال.
 

 ك اوط تأفيو الحجوزات 5-6
 

ت محدودة، ال حاجة لك بإعادة تأكيد حجز رحلتك المتواصالة أو رحلاة العاودة قبال سافرك. وإذا باستثناء حاال 5-6-1
ما اقتضى األمر أن نطلب منك إعادة تأكيد حجزك قبل الرحلاة، سانقوم بإبالغاك بوقات وكيفياة ومكاان القياام 

 بذلك. 
 

كياد الحجاز لهاا، قاد نقارر إلغااء كافاة في حالة عدم قيامك بإعادة تأكيد حجز ألي رحلاة تام إبالغاك بوجاوب تأ 5-6-2

ولاان يااتم إعااادة أجاارة التااذكرة المدفوعااة فيمااا يتعلااق  حجوزاتااك للاارحالت المتواصاالة أو لاارحالت العااودة. 
 بالحجز الملغي إال إذا ُسمح بذلك بموجب شرط ساري على تذكرتك.

 

بضارورة القياام باذلك، قاد نعياد قياد  إذا ما قمنا بإلغاء حجازك بسابب عادم قياماك بإعاادة تأكياده رغام  إبالغاك 5-6-3

والقيام بنقلك إذا ما توفرت المقاعد على الرحلة التاي يتعلاق بهاا إلغااء حجازك. وإذا بناء على طلبك، حجزك 
مقعد على الرحلة، سنبذل جهودنا بالقدر المعقول لنقلك على رحلة أخارى مان رحالتناا إلاى وجهتاك لم يتوفر 

 ا ملزمين بفعل ذلك. التالية أو النهائية، لكننا لسن
 

إعادة تأكيد الحجز لدى أي شركة طيران أخرى تشترك في عملية نقلك، ثام  شروطيتعي ن عليك االستعالم عن  5-6-4
إعادة تأكيد الحجز فاي األحاوال الضارورية ماع شاركة الطياران التاي يظهار رماز التعرياف عان هويتهاا فاي 

علينا أية مسؤولية تجاهك إذا ما قامت شركة طيران أخرى  التذكرة فيما يتعلق بالرحلة ذات الصلة. لن تكون
بإلغاء واحد أو أكثر من حجوزاتك بسبب عدم قيامك بإعادة تأكيد ذلك الحجز في األحوال التاي يقتضاي مناك 
األماار ذلااك. وسيخضااع حقااك فااي مواصاالة خااط سااير الساافر أو اسااترداد األمااوال التااي دفعتهااا لشااروط النقاال 

 الطيران األخرى.  المعمول بها لدى شركة
 

 كلغاء الحجوزات المتعلقة بمواصلة خط سير السفر 5-7
 

سنقوم بإلغاء الجزء غير المستعمل من حجزك إذا لم تقم بإنهااء إجاراءات سافرك بشاأن أي مان الارحالت، أو  5-7-0

ة إذا أخفقاات فااي حالااة إنهاااء إجااراءات ساافرك بالحضااور إلااى بوابااة الصااعود إلااى الطااائرة مصااحوباً ببطاقاا
 الصعود ضمن الوقت الذي نحدده عند قيامك بإنهاء إجراءات سفرك، إال  إذا أبلغتنا بذلك مسبقاً. 



15  

 

 

إذا مااا أبلغتنااا بعزمااك فااي عاادم  0-7-5لاان نقااوم بإلغاااء حجوزاتااك غياار المسااتعملة كمااا هااو وارد فااي المااادة  5-7-2

-الرحلاة ذات العالقاة أو      استعمال أي جزء من حجزك قبل إغالق عملية إنهااء إجاراءات السافر بشاأن 
 قبل إقفال بوابة الصعود إلى الطائرة في حالة إتمام إجراءات السفر.  -عوضاً عن ذلك

 

لن نكون مسئولين تجاهك عن أية خسارة أو نفقات، مهما كانات، ناتجاة عان فشالكم فاي االلتازام التاام بشاروط  5-7-3

 (7-5و  6-5المواد )
 

 فر والصعوو كلط الطائرطكنهاء كجراءات الس -6الماوط 
 

إذا ما كنت مسافراً بالدرجة األولى أو درجة رجال األعماال، يتعاي ن علياك الحضاور إلنهااء إجاراءات سافرك     6-1
علاى األقال. وإذا ماا كنات مساافراً بالدرجاة  دقيقاة( 91) بسااعة ونصاف قبل الوقت المحدد لمغاادرة الرحلاة 

ثالث  إجراءات سفرك قبل الوقت المحدد لمغادرة الرحلة بفترة مدتها السياحية، فيتعي ن عليك الحضور إلنهاء
 على األقل.ساعات 

 

يختلف الموعد المحدد إلنهاء إجراءات السفر في بعض المطارات. سانقوم نحان أو وكيلناا المعتماد بإبالغاك   6-2
لموعاد ا يزياد عانذلاك بالموعد المحدد إلنهاء إجراءات سفرك بشأن رحلة الطيران األولاى معناا إذا ماا كاان 

. أما بالنسبة ألي مان الارحالت الالحقاة، فيترتاب علياك الحصاول 0-6االعتيادي المنصوص عليه في المادة 

 على هذه المعلومات بنفسك وذلك باالطالل على جدول مواعيد رحالتنا، أو االستعالم لدى وكيلنا المعتمد. 
 

السفر المعمول بها. ولدينا الحق في إلغاء حجزك إذا لم تتقيد بهذه  يتعي ن عليك التقي د بمواعيد إنهاء إجراءات  6-3

فاي اساتكمالها قبال  -في حالة عدم وجود إشاارة إلاى مواعياد إنهااء هاذه اإلجاراءات–المواعيد، أو إذا أخفقت 
 .7-5أيضا يرجى مراجعة المادة إغالق الباب لذلك فيما يتصل برحلتك. 

  

ة الصعود إلى الطائرة في موعاد ال يتجااوز الموعاد الاذي حاددناه عناد قياماك بإنهااء يتعين عليك التواجد في بواب 6-4
إجراءات سفرك. وإذا وصلت إلى بوابة الصعود إلى الطائرة بعد الوقت المحدد، سنقوم برفض نقلاك وتفرياج 

 .7-5أيضا يرجى مراجعة المادة أمتعتك المسجلة من الطائرة. 
 

أية خسارة أو أية نفقات تتكبدها بسبب إخفاقك فاي التقياد تمامااً بنصاوص الماادة  لن نكون مسؤولين تجاهك بشأن 6-5
6. 

 

 رفض النقل وتحويوه 7الماوط 
 

 حقنا فم رفض النقل 7-1
 

يحق لنا رفض نقلك و/أو نقل أمتعتك على أي رحلة )حتى ولو كنت تحمال تاذكرة صاالحة أو بطاقاة صاالحة 
، أو 20 -0-7إلاى  0-0-7الحاالت الماذكورة فاي الماواد أو أكثر من  ةواحد وقعللصعود إلى الطائرة( إذا ما 

يكاون مفهومااً لاديك بأناه لايا مان  و .تحادثيمكان أن أنهاا  بصورة معقولاة لى االعتقادعإذا توفر ما يحملنا 
 2-7واجبناا القيااام بأياة أستفسااارات عناادما نقارر احتمااال حصااول واقعاة مااا. يرجااى أيضااً مراجعااة المادتااان 

 0-7المتعلقة بأي قرار قد نتخذه بشأن تطبياق الماادة  08والمادة بشأن ما يترتب على رفض النقل  4-5-01و

 عليك.
 

إذا كان رفض النقل ضروري للتقي د بأي من القوانين، األنظماة، األوامار أو السياساة الحكومياة المعماول بهاا،  7-1-1
 أو

 

الساافر، أو أثناااء أي ماان عمليااات الركااوب علااى رحلتااك أو إذا ارتكباات مخالفااة جنائيااة أثناااء إنهاااء إجااراءات  7-1-2
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 النزول من رحلة متتابعة أو على متن الطائرة قبل اإلقالل؛ أو
 

إذا لم تتقيد بتعليمات السالمة واألمن، أو إذا قمت بإعاقة أو منع أي من أفراد طااقم الخدماة األرضاية أو طااقم  7-1-3
 الطائرة من أداء واجباتهم، أو

 

قمت باستخدام كلمات تهديد أو كلمات نابية أو خادشاة للحيااء أو إذا تصارفت علاى نحاو يهادد أو يسايء أو  إذا 7-1-4
يجاارح أو يخاادش حياااء أي شااخص، بمااا فااي ذلااك طاااقم الخدمااة األرضااية أو أعضاااء طاااقم الطااائرة أو 

عااة؛ أو عنااد المسااافرين ابخاارين قباال أو أثناااء أي ماان عمليااات ركااوب الطااائرة أو الناازول ماان رحلااة متتاب
 على متن الطائرة قبل اإلقالل.الصعود إلى الطائرة؛ أو 

 

إذا كان نقلك و/أو نقل أمتعتك يمكن أن يهدد أو يؤثر سلباً على أو هدد أو أثر سلباً على سالمة، صحة أو أمن  7-1-5
 ائرة.راحة المسافرين ابخرين على متن الط الطائرة، الركاب ابخرين أو أعضاء طاقم الطائرة؛ أو

 

  إذا كنت فاقد األهلية بسبب تناولك المشروبات الكحولية أو المخدرات. 7-1-6
 

 

إذا كاناات حالتااك العقليااة أو الجساادية، بمااا فااي ذلااك تعطاال القااوى العقليااة والجساادية نتيجااة تناااول المشااروبات  7-1-7
لطاائرة، أو االطاائرة، أو لمسافرين، أو أفراد طاقم ا على نفسك أو علىالروحية أو المخدرات، تشكل خطراً 

أي شخص أو أمالك داخل الطائرة، أو يحتمال أن تشاكل مصادر إزعااج أو عادم راحاة ملماوا للمساافرين 
على متن الطائرة، إذا كنت سوف تواصل السفر في الدرجة التي حجزت فيها أو التي وافقت علاى  ابخرين

األمريكية، فإن تطبيق الانظم واللاوائح المحلياة قاد  الواليات المتحدةأو من وإذا كنت مسافرا إلى السفر فيها. 
لمزياد مان المعلوماات، . و7-0-7الشروط الماذكورة فاي هاذه الماادة ببعض تعني أنك ال تحتاج إلى االلتزام 

يرجااااااااااااااااااااااااى االتصااااااااااااااااااااااااال بنااااااااااااااااااااااااا أو زيااااااااااااااااااااااااارة الموقااااااااااااااااااااااااع اإللكترونااااااااااااااااااااااااي 
http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_nee

ds.aspxأو ، 
 

إذا رفضت الخضول لفحص أمني بالنسبة لك أو ألمتعتك أو إذا أخفقت فاي حالاة خضاوعك لهاذا الفحاص فاي  7-0-8

ألمن لادى القياام بإنهااء إجاراءات السافر أو فاي بواباة الصاعود إلاى تقديم أية إجابات مقنعاة ألسائلة تتعلاق باا
الطائرة، أو إذا لم تتمكن من اجتياز التقييم أو التحليل الخاص بشخصك، أو إذا قمت بالعبث أو إزالة األختام 
 التي يضعها قسم األمن على أمتعتك أو المصلقات األمنية التي توضع على بطاقة صعودك إلى الطائرة؛ أو 

 

 على سبيل المثاال،إذا أخفقت في التقيد بتعليماتنا الخاصة بالسالمة، األمن أو راحة المسافرين ابخرين بشأن،  7-1-9
المقاعد المخصصة، تخزين األمتعة غير المسجلة، التدخين، تناول الكحاول أو تعااطي المخادرات، المالباا، 

، PDAs/الخلويااة، أجهاازة الحاسااوب المحمااول، أو اسااتخدام المعاادات اإللكترونيااة مثاال الهواتااف المتحركة

 DVDأجهزة التسجيل المحمولة، أجهزة الراديو المحمولاة، األقاراص المدمجاة، أجهازة تشاغيل دي فاي دي 

 ، األلعاب اإللكترونية، أو أجهزة البث؛ أوMP3 3وإم بي 
 

تطااف الطاائرة أو صادر عناك إذا ما تظاهرت أو حاولت ان تتظاهر بأن أن في حوزتاك قنبلاة أو هاددت باخ 7-1-11
 أي تهديد أمني آخر؛ أو 

 

إذا لاام تاادفع األجاارة، الضاارائب، الرسااوم، المصااروفات السااارية أو المصااروفات اإلضااافية المطبقااة فااي  7-1-11
 الظروف االستثنائية الخاصة بنقلك؛ أو  

 

 وثائق سفر صاالحة أو م يكن لديك إذا لم تستوفي شروط التأشيرة المطلوبة أو ل إذا، وفق رأينا الخاص فقط، 7-1-12
وثااائق ساافر بطريقااة مشااروعة، أو أنااك ترغااب فااي الساافر إلااى أو دخااول دولااة أثناااء عبااورك  حصاالت علااى

أو إذا قمات باإتالف  أو لام تساتوفي شاروط التاشايرة اليهاا أراضيها،  ليا لاديك بشاأنها وثاائق سافر صاالحة،

http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_needs.aspx
http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_needs.aspx
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ن إنهاااء إجااراءات الساافر والصااعود إلااى الطااائرة، أو إذا وثااائق ساافرك أثناااء الرحلااة أو فااي الفتاارة الواقعااة بااي
رفضت السماح لنا بتصوير وثائق سفرك أو تسليمها ألعضاء طاقم الطائرة مقابل إيصال، إذا ماا طلاب مناك 

 ذلك ؛ أو
 

مان قبال سالطات الهجارة أو سالطات أخارى تابعاة للدولاة التاي تعتازم  7-1-14 إذا تم إبالغنا )شافاهة أو كتاباة(ً ًهُههن
بأناه ال يسامح لاك بادخول تلاك  أو الدولة التي تنوي التوقف فيها سفر إليها أو للدولة التي تعتزم المرور فيهاال

 الدولة حتى ولو كان لديك وثائق السفر الصالحة؛ أو
 

طلاب مناا بصاورة شارعية توفيرهاا و ،إذا أخفقت في أو رفضت إعطاءنا معلومات بحوزتك أو متوفرة لديك 7-1-14
 مضللة؛ أو هيئة حكومية؛ أو إذا بدا لنا أن أي من المعلومات التي وفرتها لنا زائفة أو عنك من قبل

 

إذا قدمت تذكرة  نقل تمت حيازتها بصورة غيار شارعية أو بطرياق الغاش )مثال، اساتخدام بطاقاة ائتماان أو  7-1-15
ة الالزماة، أو تام شاراؤها دفع مسروقة(، أو تذكرة تبدو أنها مزورة أو مزيفة أو تام تغييرهاا بادون الصاالحي

من أو إصدارها من قبل جهة غير وكيلنا المعتمد أو إذا أبلغنا بأنها مشوهة أو مفقودة أو مساروقة أو مازورة 
أو إذا لم تتمكن من اإلثبات بأنك نفاا الشاخص المسامى فاي التاذكرة أو إذا أخفقات فاي التقياد بالشاروط التاي 

 أو ؛استخدام الكوبونات بالتسلسلالشروط المتعلقة بعلى سبيل المثال،   3تنص عليها المادة 
 

 المتعلقة بلياقة حالتك الصحية للطيران. 3-7إذا لم تستوفي شروط المادة  7-0-06

 

إذا أخفقت )أو أخفق الشخص المسؤول عنك قانوناً حال كونك طفاالً( فاي التقياد بالشاروط التاي تانص عليهاا  7-1-17
 ؛ أو7-7المادة 

 

( ال يسامح لاه بحكام القاانون، ماثال طفاالً  نأو كان شخص أنت مسؤول عنه يسافر برفقتك )كأن يكو إذا كنت 7-1-11
أماار المحكمااة، أو شااروط الكفالااة، ماان مغااادرة منطقااة االختصاااص التااي يقااع فيهااا المكااان الااذي تغااادر منااه 

 الطائرة؛ أو
 

 و غير مشرول؛ أوإذا كنت أو كنا نشك ضمن حدود المعقول بأنك تحوز مخدرات على نح 7-1-19
 

إذا  تصرفت سابقاً بأي من الطارق الممنوعاة أعااله وبأنناا نعتقاد بأناك ساتكرر هاذا التصارف، أو إذا تام فاي  7-1-21
، أو إذا خالفات أي مان االلتزاماات بسلوككالسابق رفض نقلك من قبل شركة طيران أخرى ألي سبب يتعلق 

 سابقة من قبلنا؛ أو   بشأن عملية نقل 0-00المفروضة عليك بموجب المادة 
 

 إذا قمنا بإخطارك أننا لن ننقلك في أي وقت بعد تاريخ اإلخطار على متن رحالتنا. 7-0-20

 تسويو التفاليف  7-2
 

، يترتاب علياك تساديد أي تكااليف قاد نتكبادها 0-7إذا ما تم رفض نقلك ألي من األسباب المنصوص عليها فاي الماادة 

ممتلكات التي تفقد، تتلف أو تحطم من قبلك؛ )ب( التعويض الذي يتعاي ن عليناا دفعاه ألي نتيجة: )أ( إصالح أو ابدال ال
من الركاب، أفراد الطاقم الذين أصابهم ضرر نتيجة أفعالاك؛ )ج( تاأخير الطاائرة لغارض أنزالاك و/أو إنازال أمتعتاك 

لنقال التاي لام ياتم اساتعمالها علاى منها. وقد نقوم بتحصيل مثل هاذه الادفعات أو هاذه النفقاات مان قيماة أي مان أجاور ا
 تذكرتك، أو أي من أموالك التي نحتفظ بها في حوزتنا. 

 

 اللياقة للطيران 7-3
 

قبل الصعود إلى الطائرة للنقل يجب أن تكون مطمئناً بشكل معقول إلى أنك الئق من الناحية الطبياة للطياران.  7-3-1
اطات معينة )مثل اساتعمال أدوياة(، تترتاب علياك مساؤولية فإذا أُبلغت بأنك الئق للطيران شريطة اتخاذ احتي

أي خالل وبعد رحلتك )كما تقتضيه الحالة( وبأنك قادر على تقديم  قبل و ضمان اتخاذ جميع تلك االحتياطات
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للتأكد ما إذا كان دليال اللياقاة للطياران  . بشأن لياقتك للطيرانمطلوب بموجب شروط النقل هذه،  كتابيدليل 
الواليااات  أو ماان إلااى اً إذا كناات مسااافر 4-3-7وكااذلك المااادة  5-7و  2-3-7رجااى مراجعااة المااواد مطلوبااا ي

 .المتحدة األمريكية
 

اساتوفيت واحاد مان الشاروط الثالثاة  لن نوافاق علاى نقلاك إال  إذافإننا إذا كان لدينا شك بشأن لياقتك للطيران،  7-3-2
)ج(. و إذا كناات مسااافرا ماان أو إلااى الواليااات المتحاادة الفقاارات ماان )أ( إلااى  2-3-7المااذكورة فااي المااادة 

 . 4-3-7األمريكية فقد ُتعفى من جزء أو كل تلك الشروط . يرجى مراجعة المادة 
 

مان طبياب مؤهال ال يتجااوز تاريخاه  اطبيا اتقريار ساعة على األقل من قيام الرحلة،  48أبرزت لنا، قبل  )أ(-7-3-2

 الئق للسفر على جميع الرحالت التي تعتزم السفر عليها؛ أو أيام قبل قيام رحلتك يؤكد أنك 01
 

طبيااة المعلومااات ال ساااعة علااى األقاال ماان الرحلااة، اسااتمارة 48تكااون قااد أكملاات وأباارزت لنااا، قباال  )ب(-7-3-2

(MEDIF) ،شك بشأن لياقتك للطيران بسابب علاة أو مارض  وهي غالبا ما تكون مفيدا جدا إذا كان يعتريك

 ؛ أو ( وقد أكدنا لك بأننا نستطيع تزويدك بخدمة النقل لعالج أو عملية جراحية عكخضوأصبت به أو 
 
 

طبياة للمساافرين الادائمين البطاقاة ساعة علاى األقال مان الرحلاة، ال 96تكون قد أكملت وأبرزت لنا، قبل  )ج(-7-3-2

((FREMEC ،علاة أو  بساببن لطيارال لياقتاكشاك بشاأن  وهي غالباا ماا تكاون مفيادا جادا إذا كاان يعترياك

وقد أكدنا لك بأنناا نساتطيع  مرض دائم أو مزمن تعاني منه، أو إذا كنت بحاجة إلى عالج طبي ألجل طويل.
 ؛ أو تزويدك بخدمة النقل 

 

ساعة من موعد قيام رحلتك على األقال )أو تلاك  48يجب الحصول على إذن بالطيران من دائرتنا الطبية قبل  7-3-3

تنطباق علياه المعاايير  بمرض امصاب قد تكون د نحددها وفقاً لتقديرنا( إذا ما بدا لنا بأنكالفترة األقصر التي ق
يرجاى )فقاد تطباق قواعاد مختلفاة.  ، عندئاذ،الواليات المتحادة األمريكياة أو من إلىما لم تكن مسافراً  ،التالية

   .(الواليات المتحدة األمريكية أنظمةبشأن   4-3-7ادة مراجعة الم
 

 أ( يعتقد أنه معٍد أو سار ويهدد حياة الركاب ابخرين أو أفراد الطاقم؛ أو) 7-3-3
 

)ب( قد يسبب أو يساعد على اإلتيان بسالوك غيار عاادي، أو قاد يسابب حالاة جسادية تاؤثر سالباً علاى صاالح  -7-3-3

 وراحة الركاب ابخرين أو طاقم الرحلة؛ أو 
 

 لة؛ أو )ج( قد يعتبر خطراً محتمالً لسالمة الرح 7-3-3
 

 

 )د( قد يتسبب في تغيير مسار الرحلة أو توقفها دون أن يكون ذلك مقرراً. 7-3-3
 

إذا كنت مسافرا من أو إلى الواليات المتحدة األمريكية، فإن تطبيق القواعد المحلية قد تعني أناك لسات بحاجاة  7-3-4

ولمزياد مان المعلوماات، يرجاى . 3-3-7و 2-3-7إلى االلتزام بكل أو جزء من الشروط المذكورة في المادتين 

االتصااااااااااااااااااااااااااااااااااال بنااااااااااااااااااااااااااااااااااا أو زيااااااااااااااااااااااااااااااااااارة الموقااااااااااااااااااااااااااااااااااع اإللكترونااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_needs.

aspx.  
 

 وحويثم الو وط  نقل الحوامل 7-4
 

إذا ماا قمات بتقاديم تقريار عشارين مان الحمال إذا كنت حامالً وقت السفر، سوف ننقلك بعد األسابول الثاامن وال 7-4-1
باأن حملاك ال  يوضاح تااريخ الاوالدة المتوقاع ويؤكاد مؤهلاةقابلاة موقعاة مان طبياب مؤهال أو أو رسالة  طبي
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يواجه تعقيدات.  كما يتعين أو يوضح لنا التقرير أو الرسالة التاريخ الذي تكونين فياه أو يتوقاع أن تكاوني فياه 
 الئقة للسفر.

 ، ستكونين بحاجة إلى إذن مسابق مان دائرتناا الطبياة للسافر فاي أي وقات.كان حملك مصحوبا بمضاعفات إذا 7-4-2

 إلاى إذن مسابقساتكونين بحاجاة  غير المصحوب بمضااعفات، بجنين واحد، بالنسبة للحمل باإلضافة إلى ذلك
 الثنائياة)مثال التاوائم  دة أجناةكنت حامالً بعاأما إذا كان  من الحمل. 36من دائرتنا الطبية للسفر بعد  األسبول 

 من الحمل. 32  أو الثالثية(، ستكونين بحاجة إلى إذن مسبق من دائرتنا الطبية للسفر بعد األسبول
 

تنطبااق عليااك. وإذا أخفقاات فااي االلتاازام بشااروطها، أو إذا  0-4-7تقااع عليااك مسااؤولية التأكااد إن كاناات المااادة  7-4-3

ل حملاك، واحتجات فيماا بعاد مسااعدة طبياة أثنااء الرحلاة، أو إذا تام معلومات غير صحيحة بشأن أسابو قدمت
تحويل مسار رحلتك لكي تتلقي العناية الطبية، فيما يتصل بحملك، تقع عليك مساؤولية رد أي تكااليف نتكبادها 

 وفق اشتراطات المادة.  6-7المنصوص عليها في المادة  مثل تلكمن هذا النول 
 

بنقل األطفال الرضع إال بعد سبعة أياام مان والدتهام. ولمزياد مان المعلوماات، يرجاى بصورة عامة، ال يسمح  7-4-4
 االستفسار من شركتنا أو وكيلنا المعتمد.

 

 المساعدة الخاصة 7-5
 

إذا كناات تحتاااج إلااى مساااعدة ماان نااول خاااص النعاادام القاادرة لااديك علااى إطعااام نفسااك، اسااتخدام المرحاااض،  7-5-0

أو مغاادرة الطااائرة بادون مساااعدة، أو كانات لااديك احتياجاات خاصااة تتطلااب التحارك فااي مقصاورة الطااائرة 
معدات من ناول خااص، سانتولى نقلاك إذا حصالت علاى إذن مسابق مان دائرتناا الطبياة عناد إصادار التاذكرة 

إذا كنت مسافرا مان أو إلاى الوالياات المتحادة  وااللتزام بكافة اللوائح السارية في جميع األوقات ذات الصلة.
 .5-5-7مريكية فقد ُتعفى من جزء أو كل تلك الشروط . يرجى مراجعة المادة األ

 

، 0-5-7إذا تغي رت احتياجاتاك للمسااعدة الخاصاة علاى نحاو سالبي بعاد الحصاول علاى إذن وفاق ناص الماادة  7-5-2

قياام  قبال موعاد (4-5-7أو مان طبيباك )وفقاا للماادة  يتعي ن عليك الحصول على إذن جديد من دائرتنا الطبياة

 رحلتك وااللتزام بكافة اللوائح السارية في جميع األوقات ذات الصلة. 
 

، لن يتم رفاض نقلاك فيماا بعاد علاى 0-5-7إذا حصلت على إذن للنقل من دائرتنا الطبية وفقاً لنصوص المادة  7-5-3

أشاياء أخارى، أساا متطلباتك الخاصة إال  إذا أخفقات فاي االلتازام بشاروط النقال هاذه، بماا فاي ذلاك، ضامن 
 .  5-7و 3-7نصوص المادتين 

 

، تزوياادنا عنااد 3-5-7و  0-5-7باادال ماان الحصااول علااى إذن مساابق ماان دائرتنااا الصااحية ألغااراض المااواد  7-5-4

إصدار التذكرة بشهادة أصلية موقعة من طبيباك تشاهد بأناك قاادر علاى إكماال عملياة نقلاك بساالم دون طلاب 
)مثااال المساااعدة الضاارورية إلطعااام نفسااك أو اسااتعمال التوالياات أو مساااعدة طبيااة غياار عاديااة فااي الرحلااة 

 مغادرة الطائرة  أو تناول الدواء أو العالج بنفسك(
 

إذا كنت مسافرا من أو إلى الواليات المتحدة األمريكية فإن تطبيق القواعاد المحلياة قاد يعناي أناك قاد ال تحتااج  7-5-5
ولمزياد مان المعلوماات، يرجاى  . 5-7 رقام هاذه الماادةواردة فاي الامتطلباات الإلى االلتزام بكل أو جزء من 

االتصاااااااااااااااااااااااااااااااااال بناااااااااااااااااااااااااااااااااا أو زياااااااااااااااااااااااااااااااااارة الموقاااااااااااااااااااااااااااااااااع اإللكتروناااااااااااااااااااااااااااااااااي 
http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_nee

ds.aspx.  

 تسويو الرافب للنفقات الطبية 7-6
 

بغاض النظار عماا إذا كنات تعلام بهاا أم ة كانت قائمة مسابقاً، إذا أصابك المرض على متن الطائرة بسبب حال
كافة النفقاات التاي نتكبادها نظيار معالجتاك علاى ماتن الطاائرة،  لنا أن تسدديتعي ن عليك ف، أو بسبب حملك، ال

نقلك على األرض، أو تكاليف المعالجة التي يوفرها طرف ثالث. كما يترتب علياك دفاع أياة تكااليف نتكبادها 
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. 5-7أو  4-7، 3-7حويل الطائرة سعياً للحصول على المساعدة الطبية إذا ما خالفت نصوص الماواد نتيجة ت

ويجوز لنا في سبيل تحصيل الدفعة المستحقة لنا منكم استخدام قيمة أي جزء من أجور النقل الذي لم يستعمل 
 في حوزتنا.   على تذكرتك أو أي من قيودك الدائنة في حسابك معنا، أو أي من أموالك التي 

 

 نقل األطفال وون مرافق 7-7
 

لن نقبل نقلك إذا كان سن ك يقل عن خما سنوات في تاريخ قيام بادء الرحلاة إال  إذا كنات برفقاة مرافاق عماره  7-7-1
السادساة عشار شاريطة إشاعارنا كان عمارك باين الخامساة ويمكننا أن نوفر لك مرافقاً إذا   سنة أو أكثر. 08

 من موعد السفر ودفع المصروفات اإلضافية.كثر أو أأيام  7قبل 
 

لاان نقباال نقلااك إال  إذا فإننااا عامااً فااي تاااريخ باادء الرحلااة،  02لكاان أقاال ماان وأعااوام  5إذا كاان ساان ك أكثاار ماان  7-7-2

 توفرت الشروط التالية بالكامل:
 

 شاخص باالج مساؤول عناكأن تكون مصحوباً في مكتب إتماام إجاراءات السافر بأحاد الوالادين، وصاي أو  )أ( 7-7-2
يبقى في المطار مع أحد موظفينا الذين تم تخصيصهم لهذا الغرض إلى أن تصعد إلى الطائرة وتقلاع األخيارة 

يمكنااه أن يثباات لنااا بأنااه ساايتم اسااتقبالك فااي مطااار وجهتااك المقصااودة أو مطااار توقفااك مؤقتاااً و .ماان المطااار
ف باذلك بواسطة والد آخر، وصي أو شخص بالج مسؤول عنك )مع ا لحصول على كافة التفاصايل التاي تعار 

 الشخص( الذي يمكن تسليمك له؛ و 
 

 

 
 

 

وقع انتهاء الرحلة في مكان غير وجهتها المقصودة أو نتأن يكون لديك حجزاً مؤكداً على رحلتك وأن ال  (ب)7-7-2
 أن تتوقف على نحو غير متوقع في أي مكان آخر بسبب الطقا أو ظروف تشغيلية أخرى، و

 

أن يكون نقلك بموجب التذكرة ال يتضمن تغيير المطار ضمن مسار الرحلة أو توقفاً مقرراً تتجاوز مدتاه  (ج)7-7-2
ساعات بالنسابة ألي مطاار آخار إال  إذا حضار أحاد  4ساعات كما هو الحال بالنسبة لمطار دبي الدولي أو  8

وليتك خاالل فتارة )فتارات( التوقاف الوالدين أو وصي أو شاخص باالج مساؤول عناك الساتقبالك وتاولي مساؤ
 بأكملها.

 

 الخومات  لط متن الطائرط 7-1
 

 معلان عنهااالبارامج الألسباب تشاغيلية، فإنناا ال نقادم أياة ضامانات بشاأن تاوفير أجهازة ترفياه أثنااء الرحلاة و
اء أثنا ،تاوفير خادمات معلان عنهاا أو معلان عنهاا أو أي ناول محادد مان الوجبااتال خاصاةالوجباات ال وكذلك

 الرحلة. 
 

وال نضمن أن الوجبات الخاصة ستطابق دائماً وصفها تماماا، وذلاك نظاراً ألناه ياتم إعادادها مان قبال طارف 
ال نضامن وثالث بناء على طلبنا، كما يرجى مالحظة أننا ال نقبل الطلبات بشأن وجبات خالية من المكسرات 

 بأن يكون المحيط على متن طائرتنا خالياً من المكسرات أو منتجاتها. 
 

 الخومات األرضية 7-9
 

عاى سبيل ، بما في ذلك، في المطار خدمات أرضيةمعدات أوال نقوم بإعطاء أية ضمانات بشأن توفير/تقديم 
وماع هاذا، إذا ن هاذه الصااالت. خدمات المتابعة السريعة؛ صاالت المطار والتساهيالت المتاوفرة ضامالمثال 

بأنه سايتم تقاديم معادات  كنت مسافراً من أو إلى الواليات المتحدة األمريكية، فقد يعني تطبيق القواعد المحلية
ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بناا وخدمات أرضية خاصة للركاب الذي يحتاجون لمساعدة خاصة. 
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أو زيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة الموقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع اإللكترونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_nee

ds.aspx. 
 

وال نضمن بأن تكون الخدمات األرضية مطابقة دائماً لوصفها تماماً، وذلك ألن بعض هذه الخادمات توفرهاا 
 بشأن الخدمات التي يوفرها أطراف آخرون. 02يرجى مراجعة المادة أطراف أخرى حسب طلبنا. 

  المواص ت المجانية بالحاف ت 7-11
فإنناا نقادمها إلاى/من مطاار المغاادرة أو الوصاول )"الخدماة"(،  المواصالت المجانية بالحافلةحيثما قدمنا لك خدمات 

 وفقاً للشروط التالية: 
 
ذا ماا إلن نتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو مصروفات تنشأ عن أي تأخير في تشغيل الخدماة ) 7-01-0

 إلى عدم لحاقك برحلة الطيران الخاصة بك(،  أدى تأخيرها مثالُ 
 
وفااة أو اإلصاابة ن الأثبات يلن نتحمل المسؤولية عن أي وفاة أو إصابة شخصية  تحدث أثناء الخدمة ما لم  7-01-2

 الشخصية ناجمة عن إهمالنا، و
 

ذلاك أي سارقة أو ساطو( أثنااء الخدماة ماا لام  لن نتحمل المسؤولية عن أي ضارر أو فقاد لألمتعاة )بماا فاي 7-01-3

 ساطوالسارقة أو الفقاد أو الضارر أو الفإذا تمكنت من إثبات أن ناجماً عن إهمالنا. كان ثبت أن الضرر/الفقد ي
 كيلوجرام. كل دوالر أمريكي ل 21فإن مسؤوليتنا تقتصر على مبلج األمتعة ناجماً عن إهمالنا،  على

 األمتعة -1الماوط 
 

 وزن المجانم المسموح بهال 1-1
 

يجوز لك حمل بعاض األمتعاة دون دفاع مصاروفات إضاافية. إن كمياة األمتعاة المساموح بهاا مجانااً والقياود 
المفروضة على الحجم موضحة فاي تاذكرتك أو فاي إيصال/مساار تاذكرتك الصاادرة إلكترونيااً، ويعتماد هاذا 

رحلتك. للحصول على مزياد مان المعلوماات أو علاى أيضاً على لوائحنا الخاصة باألمتعة المطبقة في تاريخ 
 نسخة من لوائحنا ، يرجى طلبها منا أو من وكالئنا المعتمدين. 

 

 الوزن الزائو 1-2
 

يترتب عليك دفاع مصاروفات إضاافية عان نقال األمتعاة الزائادة عان الحاد المجااني الاذي يسامح لاك باه. كماا 
مان ناول الحيواناات حيواناً بداخلها إال  إذا كاان الحياوان يترتب عليك دفع رسوم إضافية لنقل أي حاوية تضم 

. للحصول على التفاصيل بشأن األجور السارية لنقل األمتعة التي يزيد وزنهاا علاى الحاد المساموح المساعدة
 به، يرجى االستعالم لدينا أو لدى وكيلنا المعتمد.

 

 المواو التم   يتوجب  ليك نقلها ضمن أمتعتك  1-3
 

ناك بعض األشياء التي يتعاي ن علياك عادم نقلهاا ضامن أمتعتاك. ناورد أدنااه األشاياء التاي يمناع نقلهاا ضامن ه  1-3-1
األمتعة المسجلة وغير المسجلة، وكذلك الممنوعات المنفصلة واإلضافية التاي تنطباق علاى األمتعاة المساجلة 

وائح المعماول بهاا، قاد نارفض نقلاك فقط واألمتعة غير المسجلة فقط. وإذا ما أخفقت في االلتزام باأي مان اللا
ال يجااوز لااك المطالبااة بااالتعويض إذا مااا قااد (. وعااالوة علااى ذلااك، 0-5-8و/أو نقاال أمتعتااك )راجااع المااادة  

ألي ضارر أو أضارت بأمتعتاك تعرضت أي من األشياء الممنوعة التي وضعت بطريقة خاطئة فاي األمتعاة 
 (3-5-05)راجع المادة 

 

 نال عن وضع أي من األشياء التالية ضمن أمتعتك غير المسجلة أو أمتعتك المسجلة:يتعي ن عليك االمت 1-3-2
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المواد التي يحتمل أن تعرض للخطر كالً من الطائرة أو األشخاص أو الممتلكاات علاى ماتن الطاائرة، مثال  )أ(1-3-2
مان للسالع الخطيارة جاواً ( للنقال ابICAOتلك المحددة في التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية )

" بشأن السالع الخطيارة وفاي أنظمتناا المتعلقاة باذلك. وإذا لام IATAوأنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا 

 تكن على علم بهذه القواعد واللوائح، يرجى االستعالم لدينا أو لدى وكيلنا المعتمد للحصول على التفاصيل.
 

وجب القوانين، اللوائح، األوامر المعماول بهاا أو السياساة الحكومياة ألي دولاة المواد التي يحظر نقلها بم )ب( 1-3-2
 يعتزم الطيران منها أو إليها. 

 

المواد التي نعتبر بشكل معقول أنها غير مالئمة للنقل نظراً ألنها خطيرة، أو غير آمنة أو بسابب وزنهاا،  )ج( 1-3-2
لف ماع النظار بعاين االعتباار، مان ضامن أشاياء أخارى، حجمها، شكلها أو سماتها أو المعرضة للكسر أو الت

إلى نول الطائرة المستخدمة. يرجى إن أمكن االستعالم لادينا بشاأن أياة مخااوف قاد تنتاباك لمعرفاة إن كانات 
 أمتعتك مناسبة قبل وصولك إلى المطار. 

 

 بدون مرافق. 06المواد التي تتطلب أي شكل من االهتمام إذا كان المسافر طفالً تحت سن  )و( 1-3-2

المواد الحربية. يرجى االستعالم لدينا إن كان لديك أي شك إن كانت أي من األشاياء التاي تحملهاا تشاكل )هـ( -1-3-2
 مواد حربية.

يجب أن ال تضاع فاي األمتعاة المساجلة ماواد قابلاة للكسار أو التلاف، ماواد ثميناة )بماا فاي ذلاك، ضامن أشاياء  1-3-3
أجهاازة الكمبيااوتر، األجهاازة اإللكترونيااة الشخصااية،  (لمجااوهرات، المعااادن الثمينااةأخاارى، المبااالج الماليااة، ا

البيانات المخزنة، أي أدوية أو معدات طبية قد تحتاجها علاى ماتن الطاائرة أو أثنااء الرحلاة أو التاي ال يمكان 
ماة )بماا فاي ذلاك، استبدالها بسرعة إذ تعرضت للفقدان أو التلاف، مفااتيح المنازل أو السايارة، المساتندات القي

ضاامن أشااياء أخاارى، المسااتندات الخاصااة باألعمااال، جااوازات الساافر ومسااتندات تحديااد الهويااة األخاارى، 
 )األوراق القابلة للتداول، األوراق المالية، الصكوك( أو العينات.

 

 يجب أن ال تضع في أمتعتك غير المسجلة المواد التالية: 1-3-4
 

أو أي شاايء يحتااوي علااى مااواد متفجاارة علااى شااكل لعااب، ذخااائر، مااواد متفجاارة )أ( أساالحة حقيقيااة، مقلاادة،  8-3-4

الساكاكين مان  )مثل المفرقعات الخاصة باحتفاالت أعياد الكريسماا واأللعاب والمفرقعاات النارياة( وحارقة
النقافااات، النصااال، الشاافرات، الشاافرات ، أي ناول/ شااكل/حجم، أدوات فااتح الرسااائل، أدوات المائاادة المعدنياة

أو نصاال الخرطاوش المصااحبة لهاا(؛ األدوات الحرفياة، الساهام،  ابمناة )باستثناء شفرات الحالقة لعموديةا
المقصات، مبارد األظاافر، اإلبار والسارنجات التاي تازرق تحات الجلاد )ماا لام تكان ضارورية ألساباب طبياة 

اكاة، أداة نازل سادادات وكانت مصحوبة بشهادة طبياة تؤكاد الحالاة الصاحية التاي تساتدعي حملهاا(، إبار الحي
، البيساابول، علااى ساابيل المثااالالفلااين، المضااارب المسااتخدمة فااي األلعاااب والنااوادي الرياضااية )وتتضاامن، 

الكريكياات، ويسااتثنى ماان ذلااك التاانا، البااادمنتون ومضاارب االسااكواش(، و السااوفتبولمضااارب الجولااف، 
، كارات الكريكيات، البيسابول، ل المثاالعلاى سابيالكرات الصلبة المستخدمة في األلعاب الرياضية )وتشمل، 

المسااتخدمة فااي البلياااردو، الساانوكر أو البولااة  العصاااالبلياااردو، الساانوكر أو كاارات البولااة(، باإلضااافة إلااى 
 وكذلك أدوات فنون القتال.   

 

لالسااتخدام أي أداة تعتباار فااي رأينااا أو فااي رأي أفااراد أماان المطااار أنهااا قااد تسااتخدم أو ربمااا يااتم تعااديلها )ب(  8-3-4

 . كسالح يحتمل أن يؤدي إلى إحداث إصابات أو إعاقة أو يمثل أي تهديد آخر للسالمة واألمن
 

إذا أصبحت إحدى مواد األمتعاة غيار المساجلة ضامن األمتعاة المساجلة )ساواًء وفقااً لطلباك أو ألنناا اشاترطنا  8-3-5

ن األمتعة المسجلة كما هو منصوص عليه في المادة ذلك(، يتعي ن عليك أن تزيل منها األشياء التي يمنع أن تكون ضم
. وإذا ما طلبت منا، سنعمل على تزويدك بحقيبة ورقية أو بالستيكية إذا لم يكن لديك حقيبة تخصك. يمكنك حمال 8-3

حجام ووزن األمتعاة غيار محتويات ومثل هذه المواد باعتبارها أمتعة غير مسجلة شريطة التقيد بشروطنا فيما يتعلق ب
 . 8-8مسجلة المحددة بالمادة ال
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نحن غير مسؤولين عن أي مادة تزال من أمتعتاك المساجلة أو غيار المساجلة ويحتجزهاا رجاال أمان المطاار.  1-3-6
ويترتب عليك مسؤولية التأكد من متطلبات األمن التي تطبق على رحلتك والمغادرة من المطاار قبال السافر، 

ك من قبل رجال أمان المطاار، تترتاب علياك مساؤولية الحصاول وفي حالة إزالة أغراض شخصية من أمتعت
 على إيصال من أمن المطار وإجراء الترتيبات الستالمها.

 

 األسلحة النارية والمواو الخطرط 1-4

 خلف الورقة 8-4-0
 

ات والمتفجارات واألشاياء التاي تحتاوي علااى ماواد متفجارة )مثال المفرقعاالان تقبال األسالحة النارياة والااذخيرة  8-4-2

كأمتعاة مساجلة، إال  إذا تام اعتمادهاا مان طرفناا (  الخاصة باحتفاالت أعياد الكريسماا واأللعاب والمفرقعات النارياة
خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام قبل موعاد الرحلاة. وإذا ماا تمات الموافقاة علاى نقال األسالحة النارياة، يجاب تفريغهاا، 

مناسابة وال باد أن ترفاق بهاا كافاة الوثاائق القانونياة المطلوباة فاي بلاد  ووضعها في موضعية األمان، وتغليفها بطريقة
المغااادرة، بلااد الوجهااة المقصااودة وأي ماان محطااات التوقااف. يخضااع نقاال الااذخيرة للااوائح المنظمااة العالميااة للطيااران 

يااة والااذخيرة . لاان يااتم نقاال أسااحلتك النار)أ(2-3-8الماادني واالتحاااد الاادولي للنقاال الجااوي كمااا هااو محاادد فااي المااادة 

 .والمتفجرات في مقصورة الطائرة أو قمرة القيادة
األسالحة، مثال األسالحة النارياة القديماة، السايوف، الساكاكين، البناادق المصانعة علاى شاكل ألعااب أو المقلادة،  8-4-3

ن لان يسامح األقواا والسهام وما شابه ذلك، يمكن قبولها كأمتعة مسجلة وفاق تقاديرنا وبموجاب موافقتناا المسابقة، لكا
 بها في المقصورة أو في قمرة القيادة. 

 خلف الورقة 1-4-4
 

 حق رفض النقل 1-5
 

بالنسابة  4-3-8)وفاي الماادة  2-3-8سنرفض نقل األمتعة التاي تتضامن أي مان الماواد الموصاوفة فاي الماادة  8-5-0

ياه، أو إذا اكتشافنا وجاود أي بغض النظر إن أبلغنا بها والوقت الذي أبلغنا فلألمتعة الغير مسجلة فقط( وذلك 
 .0-3-8أيضا يرجى مراجعة المادة  من هذه المواد. 

 

يجوز لنا أن نرفض قبول نقل األمتعاة إذا ماا اعتبرناهاا غيار مالئماة للنقال بسابب حجمهاا، شاكلها، مظهرهاا،  8-5-2

ركااب ابخارين. إذا وزنها، محتواها، سماتها، أو ألساباب تتعلاق بالساالمة أو اعتباارات تشاغيلية أو لراحاة ال
 كان لديك أي شك بشأن أي مواد معينة، يرجى طلب االرشاد منا أو من وكالئنا المعتمدين.

 

وإذا استفسرت منا، يجوز لنا رفض قبول أمتعة للنقل إذا اعتبرناها غير مغلفة بطريقة آمنة في حاوية مناسبة.  8-5-3

 ت المقبولة لدينا. سنقوم بتزويدك بالمعلومات الخاصة بالتغليف والحاويا
 

 

 حق التفتيش والمسح الضوئم 1-6
 

ألسباب تتعلق بالسالمة، الصحة واألمن، وللتأكد من أنك ال تحمل في أمتعتك أي مواد تحظرها شروط النقل،  8-6-0

ساانطلب تفتاايش أمتعتااك وإخضاااعها للمسااح الضااوئي والفحااص بأشااعة إكااا. ساانحاول تفتاايش أمتعتااك أثناااء 
ذر وجاودك، قاد نجاري التفتايش فاي غياباك. وإذا امتنعات عان الساماح لناا باإجراء كافاة وجاودك، لكان إذا تعا

 عمليات التفتيش، المسح الضوئي والفحص باألشعة السينية، سنرفض نقلك ونقل أمتعتك.
 
يجااب عليااك الخضااول لفحااص أمتعتااك بواسااطة المساائولين الحكااوميين و المساائولين فااي المطااار والشااركة 8-6-2

  سكريين وشركات الطيران األخرى المشتركة في النقل.والمسئولين الع
 
إذا كااان الفحااص أو التفتاايش يساابب لااك أضااراراً أو أن عمليااات الفحااص والمسااح الضااوئي والتفتاايش باألشااعة  8-6-3

 السينية يسبب أضراراً ألمتعتك، لن نكون مسؤولين عن الضررإال  إذا نشأ عن إهمال من طرفنا. 
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سلطات األمن في بعض الادول تطلاب إغاالق حاوياات األمتعاة بإحكاام بطريقاة تجعال مان يرجى مالحظة أن  8-6-4

فتحها بدون إمكانية التسبب بأضرار في غياب الراكب. وهنا تترتب عليك مساؤولية إدراك وااللتازام  الممكن
 بأي من مثل تلك المتطلبات.

 

 األمتعة المسجلة 1-7
 

 أغراض األمتعة المسجلة. يتعين عليك وضع اسمك على كل غرض من 8-7-0

عندما تقوم بتسليم األمتعة التي ترغب بتسجيلها، نقوم بإعطائك بطاقة تعريف األمتعاة لكال قطعاة مان أمتعتاك  8-7-2

 المسجلة.

 

ولكان قاد يكاون مان الضاروري أحياناا  سيتم نقل األمتعة المسجلة على نفا الطائرة التي ستسافر على متنهاا، 8-7-3

أو بسابب ألساباب تتعلاق بالساالمة، الصاحة، األمان أو ألساباب تشاغيلية رة أخارى )مثاال نقلها على متن طاائ
إذا تام نقال أمتعتاك علاى رحلاة و. حجم أو وزن األمتعة المسجلة أو عدم االلتزام بشروط النقل المذكورة هنا(

إلى  حضوركستالم في مكان اال، ما لم يتطلب القانون في العنوان الذي ذكرته لنا أخرى، سنقوم بتسليمها لك
أو إذا كاان سابب نقال األمتعاة فاي طاائرة أخارى يعاود لحجام أو وزن  للتخلايص الجمركاي.  مطار الوصاول

  األمتعة المسجلة أو عدم االلتزام بالجزء المعني من شروط النقل الواردة هنا.
 

ن نقوم بنقل أمتعتاك المساجلة إذا لام بأن أمتعتك المسجلة لن يتم نقلها على نفا الرحلة التي تقل ك، ل نقررما لم  1-7-4
تصعد إلى الطائرة التي تم تحميلها عليها، أو إذا غاادرت الطاائرة، بعاد صاعودك وقبال اإلقاالل، أو غادرتهاا 

 في إحدى نقاط الترانزيت، دون معاودة الصعود إليها. 
 

 األمتعة غير المسجلة 8-1
 

زن األمتعاة غيار المساجلة التاي ساتحملها معاك إلاى داخال نحن نحادد األبعااد القصاوى و/أو الحاد األقصاى لاو 1-1-1
األمتعة غير المسجلة التي تحملها معك إلى داخل كل . يجب أن تكون رجاء االستفسار عن التفاصيل الطائرة

الطائرة صغيرة بما فيه الكفاية بحيث يمكن وضعها تحت المقعد الاذي أماماك أو فاي حجارة التخازين المغلقاة 
ة. وإذا كانت أمتعتك غيار المساجلة كبيارة بحياث ال يمكان تخزينهاا بهاذه الطريقاة، أو إذا في مقصورة الطائر

كااان وزنهااا مفرطاااً أو إذا اعتباارت غياار آمنااة ألي ساابب، يترتااب عليااك  نقلهااا كأمتعااة مسااجلة ودفااع أيااة 
لاك اساتنفذت الاوزن المساموح إذا ما كنت قاد  28مصروفات مستحقة على الوزن الزائد بموجب نص المادة 

 مجاناً من جانب قطع األمتعة المسجلة األخرى. 
 

 

أو حقيبة دبلوماسية ترغب في أن تنقلها لاك كأمتعاة غيار  الموسيقية أو آلة ذات قيمة عاليةإذا كان معك قطعة  1-1-2
شاراء مقعاد  يتعين علياكفإنه المسجلة،  غير حجمها أو وزنها يفوق الحدود الموضوعة لألمتعةمسجلة ولكن 

احااد أو أكثاار )إذا كااان متااوفرا( علااى نفااا الدرجااة التااي تسااافر فيهااا لغاارض وضااع تلااك القطعااة اضااافي و
المسموح بنقلها بجوارك أثناء الرحلة. وال يمكنك حمال أي أمتعاة غيار مساجلة مان أي ناول آخار مان الماواد 

  التي تفوق في الوزن والحجم الحدود التي وضعناها لألمتعة غير المسجلة.  
 

 تسليم األمتعة المسجلةاست م و 1-9
 

علياك اساتالم األمتعاة المساجلة حاال توفرهاا  ،  فإنه يجب3-7-8إال إذا كان علينا تسليمكم أمتعتكم وفقا للمادة  1-9-1

في وجهة الوصول أو محطة التوقف. وإذا لم تقام باساتالمها خاالل فتارة زمنياة معقولاة، ربماا نفارض علياك 
( شهور من تاريخ توفرهاا لالساتالم فاي 3عتك المسجلة خالل ثالثىة )مصروفات تخزين، وإذا لم تطالب بأمت

بادون إشاعار أو تحمال واالحتفااظ باأي عائاد لمصالحتنا وجهة الوصول أو التوقاف، يجاوز لناا التصارف بهاا 
 المسؤولية تجاهك..
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تالم قطعاة مان الشخص الذي يحمل بطاقة تسجيل وبطاقة تعريف األمتعة هو فقط الذي يحاق لاه المطالباة باسا 1-9-2
 األمتعة المسجلة. 

وال نتحمل أية مسؤولية بشأن التأكد من هوية أو صالحية الشخص الذي يحمل بطاقة تسجيل وبطاقة تعريف 
 األمتعة، أو التأكد بأن له/لها أي حق في استالمها.

 

تسجيل وبطاقاة تعرياف  إذا لم يتمكن الشخص الذي يطالب باستالم قطعة من األمتعة المسجلة من إبراز بطاقة 1-9-3
األمتعة، فإن على هذا الشخص أن يثبت بأن األمتعة تخصه أو تخصها قبال أن نسامح باساتالمها. وال نتحمال 

الشاخص  مانساوى استفساارات محادودة  ،قيامنا بتقييم الحق باستالم األمتعةعند أية مسؤولية للقيام بأي شن 
 الذي يطالب باستالمها.

 

 الحيوانات 1-11
 

بنقال أي حياوان إال  إذا تقادمت بطلاب وحصالت علاى موافقتناا المسابقة، باإلضاافة إلاى اإليفااء بكافاة  لن نقبال
 السارية.وااللتزام بلوائحنا المذكورة أدناه شروطنا 

 

يتعي ن عليك حفظ الحيوانات في أقفاص بطريقة مناسبة )مع ما تحتاجه من الغذاء والماء( لتوضع فاي حاوياة  1-11-1
 للنقل في عنبر الشحن الخاص بالطائرة وفقاً لشروط القانونية المعمول بها؛ مناسبة تخصص 

 

أن يرفااق الحيااوان، وأن يقاادم لنااا الاادليل بااذلك، بالشااهادات الصااحية وشااهادات التطعاايم، تصاااريح الاادخول   1-11-2
 والمرور والخروج والوثائق األخرى  المطلوبة من قبل دول المغادرة والدخول أو المرور.

 

مان الناول الاذي بداخلها، إال  إذا كان الحيوان  على الحاوية التي يحفظ الحيوان المرعية  اريفأن تدفع المص 1-11-3
 . يقدم المساعدة

 

باستثناء األحوال التي يكون فيها نقل الحيوان خاضعاً لقواعد المسؤولية المنصوص عليها باتفاقية وارسو أو  1-11-4
ؤولين عان فقادان أو إصاابة أو مارض أو وفااة الحياوان ماا لام يكان ذلاك ناتجااً اتفاقية مونتلاير، لن نكون مسا

 بصورة حصرية عن إهمالنا.   
 

، لان 2-01-8إذا قمنا بنقل حيوان دون أن يكون مصحوباً بكافة الشهادات والتصااريح المطلوباة فاي الماادة  1-11-5

فع أو تساادد لنااا )عنااد الطلااب( أيااة نكااون مسااؤولين تجاهااك عاان أيااة خسااارة قااد تصاايبك ويترتااب عليااك أن تااد
غرامااات، تكاااليف، خسااارة، أو التزامااات تفاارض علينااا أو نتكباادها نتيجااة عاادم تااوفر واحاادة أو أكثاار ماان 

 الشهادات أو التصاريح المطلوبة. 

ى إذا كنت مساافرا مان أو إلاى الوالياات المتحادة األمريكياة فاإن تطبياق القواعاد المحلياة قاد يعناي أناك قاد ال تحتااج إلا
ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بناا أو  . 01-8 رقم هذه المادةالواردة في متطلبات الااللتزام بكل أو جزء من 

زيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة الموقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع اإللكترونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_needs.aspx

. 

 

 كلغاء الرح ت  الحرمان من الصعوو كلط الطائرطالجواول الزمنية  التأخير   9الماوط 
 

 الجواول الزمنية 9-1
 

يجوز تغيير مواعيد الرحالت ومددها الموضحة في جداولنا الزمنية باين تااريخ النشار )أو اإلصادار( وتااريخ  9-1-1
عقاد  سفرك الفعلي. ونحن ال نقدم لك أية ضمانات بشأن مواعيد الرحالت ومددها، وهاي ال تشاكل جازًء مان

 نقلك المبرم معنا.
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قبل أن نوافق على حجزك، سنقوم نحن أو وكيلنا المعتمد بإبالغك بموعاد رحلتاك وسايظهر هاذا علاى تاذكرتك  9-1-2
رحلتك  اقالل أو اإليصال/المسار بالنسبة للتذكرة الصادرة إلكترونياً. ومن الممكن أن نحتاج إلى تغيير موعد

إصادار تاذكرتك أو إصادار اإليصال/المساار بالنسابة للتاذكرة الصاادرة  و/أو مطار المغادرة أو الوصول بعاد
تزويادنا أو تزوياد وكيلناا المعتماد بالمعلوماات الخاصاة لالتصاال باك، سانقوم أو  تكون مسؤوال عن إلكترونياً 

عاد ، ولم نتمكن من حجاز مق التغيير لم تقبلسيقوم وكيلنا المعتمد بإخطارك بأي من مثل تلك التغييرات. وإذا 
ك بنفا الدرجة التي صادرت بهاا تاذكرتك، يحاق لاك الحصاول علاى رد غيار ديلك على رحلة بديلة مقبولة ل
خسااارة أو تكاااليف أياااً  عاان. وباسااتثناء ذلااك، لاان نكااون مسااؤولين تجاهااك 2-01طااوعي لنقااودك وفقاااً للمااادة 

 كانت. 
 

 الحلول المتبعة فم حالة اإللغاء  تغيير المسار والتأخير 9-2
 

يحدث أحيانا تأخير في مواعيد المغادرة وفي الوقات الاذي تساتغرقه الطاائرة فاي الطياران إلاى وجهاة وصاول  9-2-1
 تاأخير أو ، ساوء األحاوال الجوياة أوعلاى سابيل المثاالمعي نة بسبب ظروف أو أسباب خارجاة عان إرادتناا )

لضاارورية ضاامن الحاادود إضااراب العاااملين فااي قطااال المراقبااة الجويااة(. ساانقوم باتخاااذ جميااع اإلجااراءات ا
المعقولااة لتفااادي تااأخير نقلااك ونقاال أمتعتااك. وقااد تتضاامن هااذه اإلجااراءات اسااتخدام طااائرة بديلااة أو إجااراء 

 ترتيبات لتسيير رحلة يتم تشغيلها نيابة عنا بواسطة شركة طيران بديلة أو كالهما. 
 

إلغاء رحلة ما، أو أخفقنا في تسيير رحلة تتوافاق يحق لك اختيار واحد من الحلول المتوفرة التالية إذا ما قمنا ب 9-2-2
بشكل معقول مع الجدول الزمني، أو إذا أخفقنا في التوقف فاي مطاار الوصاول أو محطاة التوقاف المقصاودة 
أو تسببنا في عدم لحاقك برحلة متابعة معنا أو رحلة متابعة مع شركة طيران أخرى لديك حجاز مؤكد/رحلاة 

الحلاول لاديك افي للحاق برحلة المتابعة بعد الوقت المقرر لوصول رحلتك. تتوفر مباشرة مع توفر الوقت الك
)أ( إلى )ج( أدناه. 2-2-9الثالثة التي يمكنك االختيار منها بدون مصروفات إضافية، وهي مدرجة في المادة 

 الحدود المتعلقة بحقوقك ومسؤوليتك.  3-2-9يرجى أيضاً مراجعة المادة 
 

عليها   سنقوم بنقلك ونقل أمتعتك في أقرب فرصة على إحدى رحالتنا األخرى التي يتوفر  –ول الحل األ )أ(-9-2-2
 مكان وتمديد صالحية تذكرتك عند الضرورة لكي تشمل هذا النقل. 

 

سانقوم بتغييار مساارك ومساار أمتعتااك ضامن فتارة زمنياة معقولاة إلاى وجهاة الوصااول  –الحال الثااني  )ب(-9-2-2 
ك علااى رحلااة أخاارى ماان رحالتنااا أو علااى رحلااة لشااركة طيااران أخاارى، أو بواسااطة الموضااحة فااي تااذكرت

وسااائل أخاارى ودرجااة نقاال نتفااق عليهااا بشااكل متبااادل. وساانقوم أيضاااً باارد القيمااة ألي فااارق فااي األجااور، 
الضرائب، الرسوم والمصروفات والمصروفات اإلضافية التي يتم دفعها نظيار نقلاك وأي أجاور ، ضارائب، 

 م ورسوم إضافية أقل يسري مفعولها على عملية نقلك التي خضعت للمراجعة. نفقات، رسو
 

 .   2-01الحل الثالث: سنقوم برد أموالك بشكل غير طوعي وفقاً ألحكام المادة  )جـ(-9-2-2
 

أي حقااوق قااد تعااود لااك  فااي)ج( 2-2-9)أ( إلااى 2-2-9الحلااول الثالثااة المنصااوص عليهااا فااي المااواد  ال تااؤثر 9-2-3

إذا تاأثر نقلااك  الحلاول الثالثااة الحلاول الوحياادة والحصارية المتاحاة لااك وتمثاال تلاك . (6-05الماادة ) بموجاب

 . 2-2-9بواحد من األحداث المدرجة في المادة 
 

 الحرمان من الصعوو كلط الطائرط 9-3
 

علمااً بأناك إذا لم نتمكن من نقلك على الدرجة الموضحة في تذكرتك على رحلة لديك حجاز مؤكاد بخصوصاها 9-3-1
 أوفيت بكافة المواعيد المحددة المرعية بالنسبة إلتمام إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، 

 

سنقوم بنقلك على إحدى رحالتنا الالحقاة علاى نفاا الدرجاة الموضاحة  فاي تاذكرتك أو، إذا اختارت ذلاك، )أ( 9-3-1
 الموضاحة علاىماا تام خفاض فئاة الخدماة . وإذا سنقوم بنقلك على إحدى رحالتنا األخرى فاي درجاة مختلفاة
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الساارية األجاور، الضارائب، الرساوم والمصاروفات والمصاروفات اإلضاافية سنرد لك الفرق باين  تذكرتك،
األجااور، الضاارائب، النفقااات، الرسااوم والرسااوم وللدرجااة الموضااحة علااى التااذكرة والدرجااة  والمدفوعااة 
 ، أوالتي تم نقلك عليها فعالً اإلضافية 

بحياث نمكناك مان الوصاول إلاى سنقوم بترتياب نقلاك عان طرياق شاركة طياران أخارى إذا اخترت ذلك،  )ب(9-3-0

وجهتك خالل فترة زمنية معقولة من زمن الوصول األصلي المحدد. وفي هذه الحالة، يستمر سريان شاروط 
تشاااغيلية لناقااال ساااوف تسااري علاااى كافاااة الناااواحي الالخاصاااة باالتشااغيلية  النقااال ، إال أن شاااروطهاااذه النقاال

 واإلجرائية للرحلة الجوية المحول إليها. 
لان تساري أحكاام هاذه الماادة  (2-01وبخالف ذلك يجوز لك اختيار استرداد نقودك بصورة غير طوعية وفقاا للماادة )

، 4-6الاواردة هناا )علاى سابيل المثاال انظار الماواد  إذا ما رفضنا نقلك ألسباب تبيحهاا شاروط النقال 9-3-0

 (6-03و 7،8-6-0،00-4-2،00-4-3،03-0-6
 

، سندفع لك أي تعويض تستحقه بموجب القانون المرعاي 0-3-9إذا انطبق عليك الخياران الواردان في المادة  9-3-2

 وسياستنا بشأن التعويض عن الحرمان من الصعود إلى الطائرة. 
 

شااأن أي خسااارة أو نفقااات أياااً ، لاان نكااون مسااؤولين تجاهااك ب3-9وباسااتثناء حقوقااك التااي تاانص عليهااا المااادة  9-3-3

 كانت. يرجى االستعالم عن سياستنا بشأن التعويض عن الحرمان من الصعود إلى الطائرة. 
 

 رو القيمة -11الماوط 
 

سنقوم بارد األجارة المدفوعاة نظيار تاذكرتك أو أي جازء غيار مساتعمل منهاا، إضاافة إلاى الضارائب، الرساوم  11-1
للظاروف االساتثنائية وفقااً لقواعاد األساعار و التعرفاات المطبقاة لادينا  والمصروفات والمصروفات اإلضافية

 وطبقاً للقواعد اإلضافية التالية: 
 

باستثناء ما يصدر عنا خالف ذلك، سنقوم برد القيمة المدفوعة فقط للشخص الذي دفع ثمن التذكرة، شاريطة  11-1-1
 حصولنا على إثبات بشأن التعريف بالهوية والدفع. 

 

مااا لاام تكاان المطالبااة باارد القيمااة بشااأن تااذكرة مفقااودة، ساانقوم باارد القيمااة فقااط إذا ساالمت لنااا تااذكرتك وكافااة  11-1-2
ال ينطباق هاذا الشارط فاي حاال كانات تاذكرتك  كوبونات الرحالت غير المستعملة وكذلك كوبونات المساافر.

  تذكرة اليكترونية.
 

 رو القيمة بشفل غير طو م 11-2
 

)ب( إذا قمناا بإلغااء رحلاة وأخفقناا فاي 0-2-01و  )أ(0-2-01د قيمة األجرة وفق أحكام الماادة يتم حساب ر 11-2-1

أو فشلنا في نقلك على رحلة لديك حجز مؤكد فيهاا وقاد  تسيير رحلة تتوافق بشكل معقول مع الجدول الزمني
ولام تارفض أمتعتاك  أنهيت إجراءات سفرك في الوقت المحدد والتزمت بالموعد المحدد للصعود إلى الطائرة

ألسباب مسموح بها بموجب شروط النقل الواردة هنا.  ويتم إتبال نفا طريقة الحساب إذا فشالنا فاي التوقاف 
الوصول أو محطة التوقف التي تقصدها، أو تسببنا في عدم لحاقك برحلة متابعة في ظروف يكاون  في مكان

ت وصاول رحلتاك المقارر أصاالً ووقات مغاادرة فيها لديك حجز مؤكد ووقت كاٍف إلجاراء المتابعاة باين وقا
 رحلة المتابعة. 

 وفي كل هذه الحاالت، سيكون رد القيمة على النحو التالي: 
 

مبلج يعادل ساعر التاذكرة المادفول )ويشامل الضارائب، الرساوم والمصاروفات والمصاروفات اإلضاافية )أ( -01-2-1

 من التذكرة؛ أوللظروف االستثنائية المدفوعة( إذا لم يستعمل أي جزء 
 

 

إذا استعمل جزء من التذكرة، سندفع مبلغاً يعادل الفرق بين األجرة المدفوعة )بماا فاي ذلاك الضارائب،  )ب(-11-2-1
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الرساااوم والمصاااروفات والمصاااروفات للظاااروف االساااتثنائية المدفوعاااة( واألجااارة الحقيقياااة )بماااا فاااي ذلاااك 
ساتثنائية المدفوعاة( للسافر باين المحطاات التاي الضرائب، الرسوم والمصروفات والمصروفات للظاروف اال

 استخدمت تذكرتك ألجلها. 
 

)ب( إذا ما رفضنا نقلك ألي من األسباب المدرجة في الماادة 0-2-01سندفع لك رد القيمة وفق أحكام المادة  11-2-2

هاا. وباساتثناء ، ويستثنى من ذلك أنه ال يحق لك أي رد للقيمة بالنسبة إلى الرحلاة التاي رفضانا نقلاك علي7-0

 2-7أيضاا يرجاى مراجعاة الماادة ذلك، فإننا ال نتحمل أية مسؤولية تجاهك ألية خساارة أو نفقاات أيااً كانات. 

التي تسمح لنا باستعمال أجارة تاذكرتك بالنسابة للنقال غيار المساتعمل لتعاويض التكااليف التاي يتوجاب علياك 
 دفعها.

 

إذا ما قمناا بإنهااء نقلاك ألي مان األساباب المنصاوص عليهاا فاي   )ب(0-2-01سندفع رد القيمة وفق المادة  11-2-3

)السلوك غير المقبول على متن الطائرة( قبل إتمام النقل، ويستثنى مان ذلاك أناه ال يحاق لاك أي  4-00المادة 

رد للقيمة بالنسبة إلاى الرحلاة التاي حادث خاللهاا السالوك غيار المقباول. وباساتثناء ذلاك، فإنناا ال نتحمال أياة 
التي تسمح لنا استخدام  4-4-00سؤولية تجاهك ألية خسارة أو نفقات أياً كانت. يرجى أيضاً مراجعة المادة م

 قيمة أي من أجرة النقل غير المستعمل على تذكرتك، لتسديد المبالج المستحقة منك إلينا. 
 

 رو األموال الطو م 11-3
 

، فااإن المبلااج المسااترد 2-01عاادا عاان تلااك المااذكورة فااي  إذا أصاابح اسااترداد قيمااة تااذكرتك مسااتحقاً ألسااباب 11-3-1

 سيكون على النحو التالي:
 

مبلج يعادل األجارة المدفوعاة )بماا فاي ذلاك الضارائب، الرساوم والمصاروفات والمصاروفات للظاروف  )أ(-11-3-1
كماا ُتخصام  ، إذا لام ياتم اساتخدام أي جازء مان التاذكرةمطبقاة االستثنائية المدفوعة( ناقصاً أية رساوم إلغااء

 ؛ أو أيضا الرسوم اإلدارية اذا كانت على تذكرتك قيود
 

إذا تم استخدام أي جزء من التذكرة، سنرد لك مبلغاً يعاادل الفارق باين األجارة المدفوعاة )بماا فاي ذلاك  )ب(-11-3-1
فاي الضرائب، الرسوم والمصروفات والمصروفات للظروف االستثنائية المدفوعة( واألجارة الحقيقياة )بماا 

ذلك الضرائب، الرسوم والمصروفات والمصروفات للظروف االساتثنائية المدفوعاة( للسافر باين المحطاات 
مطبقاة اذا كانات علاى تاذكرتك مصاروفات إدارياة رساوم إلغااء والتي استخدمت التذكرة ألجلها، ناقصاً أياة 

 .قيود
 

 رو القيمة بشأن التنفرط المفقووط 11-4
 

 كرساومدوالر أمريكاي  51جزًء منها وأبرزت لنا اإلثبات المقنع بشأن فقادانها ودفعات إذا فقدت تذكرتك أو  11-4-1

شاهور، أيهماا يحاال  6إدارياة، سانرد لاك قيمتهاا بالساارعة الممكناة بعاد انتهااء فتارة صااالحية التاذكرة أو بعاد 

 آخراً، غير أننا سنفعل هذا بشرط:
 

دم ولم يتم رد قيمتها أو استبدالها سابقاً، إال  إذا كاان االساتخدام، أن التذكرة المفقودة أو جزًء منها لم تستخ )أ(-11-4-1
 رد القيمة أو االستبدال من قبل طرف آخر حدث بسبب إهمالنا؛ و

 

أن يوافق الشخص الذي يتم رد قيمة التذكرة له )وذلك بتوقيع اتقافية معناا( باأن يعياد لناا مبلاج رد القيماة  )ب(-11-4-1
القانونياة ونفقاات تحدياد مكاان إقامتاك وإشاعارك وتنفياذ االتفاقياة إذا ماا اكتشافنا الحقااً وأن يسدد لنا التكااليف 

آخر. غير أن هذا لان  شخصأن التذكرة المفقودة )أو جزء منها( استخدم من قبلك أو من قبل حدوث غش أو 
 آخر نتيجة إهمالنا.  شخصأو االستخدام من قبل  الغشينطبق إذا حدث 

 

 قيمةحق رفض رو ال 11-5
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 . األصلية التذكرة بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ إصدار  طلباللن نقوم برد القيمة إذا تم تقديم  11-5-1
 

لن نقوم برد قيمة لتذكرة قمت عند وصولك إلى بلد ما بتقديمها لنا أو لمسؤولين حكوميين كدليل بأناك تعتازم  11-5-2
ا أثبت لنا بأن لديك إذناً للبقاء في ذلك البلد أو أناك ساتغادر البلاد ماع في المسقبل المغادرة من ذلك البلد، إال  إذ

 شركة طيران أخرى أو بوسيلة مواصالت أخرى. 
 

لن نقوم برد قيمة لتذكرة تم ختمها من قبال مؤسساة حكومياة بخاتم يفياد "ال ياتم رد قيمتهاا" أو إذا كانات تلاك  01-5-3

رة مشوهة ختمت من قبل مؤسساة حكومياة بخاتم يفياد "ال ياتم رد التذكرة صادرة كبديل لتذكرة مفقودة أو تذك
 قيمتها"، إال  إذا أثبت لنا بأن لديك إذن من تلك المؤسسة الحكومية باسترداد قيمتها. 

 

لن نقوم برد قيمة لتذكرة تخص رحلة تم رفض نقلك عليها )ألي مان األساباب المنصاوص عليهاا فاي الماادة  01-5-4

 (. 3-00إلى  0-00إخراجك منها )ألي من األسباب المنصوص عليها في المواد ( أو تخص رحلة تم 7-0

 العملة 11-6
 

 سنقوم برد القيمة بنفا الطريقة والعملة التي استخدمت في دفع قيمة التذكرة.
 

 ما الجهة التم سترو قيمة التنفرط 11-7
 

 عنا أو عن وكالئنا المعتمدين. سنقوم بدفع الرد الطوعي لقيمة التذكرة فقط إذا كانت التذكرة صادرة
 

 حووو حقوقك 01-1
 

تمثال الحقاوق  01، فاإن حقاوق رد القيماة الموضاحة فاي هاذه الماادة هذهما لم يصدر عنا خالف ذلك في شروط النقل 

. ويعناي هاذا أناه ال تترتاب عليناا مساؤولية مهما يكانالوحيدة المتاحة لك في مواجهتنا إذا لم يتم إنجاز نقلك ألي سبب 
 أياً كانت. اتجاهك ألي فقدان أو نفقت
 

 السلوك  لط متن الطائرط -11الماوط 
 

  ام 11-1
 

 في كافة األوقات أثناء عملية نقلك، يتعي ن عليك  التصرف بطريقة ال يرجح أن:
 

 تتعارض مع قوانين أي دولة لها سلطة اختصاص قضائي على الطائرة؛ 11-1-1
 

ممتلكات للخطر أو التهديد بذلك )سواء بواساطة التهدياد الخاادل أو خاالف تعرض الطائرة أو أي شخص أو  11-1-2
 ذلك(؛

 

أو إيجاد الخطر أو التهدياد لإلصاابة  للضررإصابة أو تعريض صحة األشخاص ابخرين على متن الطائرة  11-1-3
 أو إلحاق الضرر بالصحة. 

 

اص آخرين على متن الطائرة بسابب سالوكك التسبب في المضايقة، أو أن ترفع ضدك الشكاوى من قبل أشخ 00-0-4

إلحااق أوالتعادي الجنساي أو  والتحارشأغير المقبول، ويضم مثل هذا السلوك، على سابيل المثاال، المضاايقة 
 األذى. 

 

 التسبب في فقدان أو إتالف ممتلكاتنا أو ممتلكات األشخاص ابخرين على متن الطائرة؛  00-0-5
 

 م لواجباتهم أو التدخل في أعمالهم؛إعاقة أداء أفراد الطاق 11-1-6
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مخالفة أية تعليمات أو توجيهات صادرة عن أفراد طاقم الطاائرة أو شاركة الطياران )ساواء كانات شافوية أو  11-1-7
بموجب إخطار( تصادر بصاورة شارعية لغارض ضامان ساالمة أو أمان الطاائرة واألشاخاص أو الممتلكاات 

ت المتعلقاة بالساالمة، األمان، الجلاوا فاي المقاعاد، رباط األحزماة، و/أو راحة الركاب، بما في ذلك التعليما
التدخين، تناول المشاروبات الروحياة أو تعااطي المخادرات أو اساتعمال األجهازة اإللكترونياة، بماا فاي ذلاك، 
ولكاان دون تحديااد، الهواتااف الخلويااة، أجهاازة الحاسااوب النقالااة، أجهاازة المساااعد الرقمااي الشخصااي، أجهاازة 

، MP3و DVDوأقااراص  CDنقالااة، أجهاازة الراديااو النقالااة، أجهاازة تشااغيل األقااراص المدمجااة التسااجيل ال

يرجاى  األلعاب اإللكترونياة أو أجهازة اإلرساال مثال األلعااب التاي ياتم الاتحكم بهاا السالكياً والاووكي تاوكي.
 ( عليك.0-00( بشأن القرارات التي نتخذها بشأن تطبيق المادة )08مراجعة المادة )

 

 المشروبات الروحية  لط متن الطائرط 11-2
 

ال يسمح لك بتناول المشروبات الروحية على متن الطائرة )سواًء تم شراؤها من السوق الحرة التابعاة لناا أو 
من طرف آخر أو تام الحصاول عليهاا بطارق أخارى( إال  إذا قادمناها نحان لاك. يحاق لناا فاي أي وقات وألي 

 الروحية أو سحب تلك التي قدمناها. سبب االمتنال عن تقديم المشروبات 
 

 سياسة التوخين 11-3
 

 التدخين غير مسموح به على أي من رحالتنا.
 

 مخالفة الواجب 11-4
 

 :3-00إلى  0-00إذا اعتقدنا بشكل معقول بأنك أخفقت بااللتزام تماماً بكافة الواجبات المترتبة عليك بموجب المواد 
 

 إلى الشرطة المختصة أو أي سلطة تنفيذ أخرى؛ و ربما نقوم بإحالة المسألة 11-4-1
 

ربما نتخذ تلك اإلجراءات التي نعتبرهاا ضارورية للحيلولاة دون اساتمرار أو تكارار ذلاك السالوك المازعج،  11-4-2
بما في ذلك، ضمن أشياء أخرى، المنع جسدياً و/أو إخراجك من الطائرة و/أو رفض نقلك بعد محطاة توقاف 

 رض إخراجك من الطائرة أو بخالف ذلك(؛ و)سواء تم التوقف لغ
 

 قد نقرر رفض نقلك في أي وقت في المستقبل؛ و 11-4-3
 

بفقادانها أو إتالفهاا أو  تساببت فايستعيد لنا أية تكاليف نتكبدها ألجال: )أ( إصاالح أو اساتبدال أياة ممتلكاات   11-4-4
رة تاأثر بأفعالاك؛ )ج( تحويال مساار إهالكها ؛ )ب( دفع التعويض ألي مساافر أو أي عضاو مان طااقم الطاائ

الطااائرة بغاارض إنزالااك منهااا. وقااد نسااتخدم قيمااة أي ماان النقاال غياار المسااتعمل علااى تااذكرتك أو أيااة أمااوال 
 تخصك في حوزتنا لدفع المبالج المستحقة لنا منك.

 

 الخومات المقومة من طرف  ثالث 12الماوط 
 

قدم لاك النقال الباري أو خادمات أخارى )مثال خدماة الليماوزين، إذا أجرينا الترتيبات لصالح شركة أخرى كي ت 12-1
خدمات النقل البري المجانية، الحجز  في الفنادق أو تاأجير السايارات(أ أو إذا أصادرنا لاك تاذكرة أو كوباون 
بشأن أي من المواصالت البرياة أو الخادمات األخارىأ فإنناا باذلك نتصارف علاى أنناا وكيلاك فاي عمال هاذه 

ياتم تطبياق الشاروط واألحكاام الساارية لادى الشاركة التاي تتاولى  وصدار التذكرة أو الكوبون. الترتيبات أو إ
 عليك. تقديم هذه الخدمات،

 
نياباة التاي نتاولى إجاراء الترتيباات بشاأنها  عن النقل البري أو الخدمات األخرىوال نتحمل المسؤولية تجاهك   02-2

يرجاى مراجعاة الماادتين  إذا كاان ذلاك حصاراً بسابب إهمالناا.تقوم شركة أخرى بتقاديمها لاك إال  عنك والتي 
 ( بشأن الخدمات التي يتم توفيرها بواسطة أطراف آخرين.9-7( و) 7-8)
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 وثائق السفر  التفتيش الجمرفم واألمنم -13الماوط 
 

  ام 03-1
 

لتي تنوي زيارتهاا )حتاى أنت مسؤول عن استصدار وحمل كافة وثائق السفر التي تحتاجها ألي من البلدان ا 13-1-1
 بصفة مسافر عبور"ترانزيت"(. 

 

يتعي ن عليك مراعاة كافة القوانين واللوائح واألوامر والشروط األخرى لكافة الدول التي ساتغادرها، تادخلها   03-0-2

 أو تعبرها أثناء رحلتك. 
 

السافارات أو القنصاليات أو ( للحصول على التفاصيل بشأن وثاائق السافر المطلوباة، ننصاحك باأن تتصال ب 03-0-3

الهيئات األخارى المعنياة لكافاة الادول ذات الصالة قبال أن تحجاز وأثنااء قياماك باالحجز. وإذا كنات ال تعتازم 
السفر فوراً، ننصحك بأن تتصل بنفا هذه الهيئاات مارة أخارى قبال أن تشارل بالسافر للتأكاد مان عادم تغيار 

باك ال تازال صاالحة لكافاة الارحالت، الوجهاات المقصاودة الشروط السارية عليك وأن وثائق السفر الخاصة 
 والمحطات التي تعتزم التوقف فيها. 

 

يتعي ن عليك عند الطلب أن تقدم لنا كافة جوازات السفر، التأشيرات، شهادات الصحة وغيار ذلاك مان وثاائق  03-0-4

و أن نعهد بهذه الوثائق ألحد أعضااء طااقم السفر المطلوبة لرحلتك، كما يتعي ن عليك السماح لنا بتصوير هذه الوثائق أ
بصاورة آمناة وذلاك لقااء إصادار إيصاال. ولادينا الحاق فاي أن  الرحلة على ماتن طائرتاك لالحتفااظ بهاا خاالل الرحلاة

 . نطلب منك تقديم تلك المستندات في أي وقت قبل وأثناء نقلك

ر، التأشيرات، شهادات الصحة ووثاائق السافر لن نكون مسؤولين تجاهك إذا لم يكن لديك كافة جوازات السف 13-1-5
األخرى المطلوبة ألجل رحلتك، أو إذا كان تاريخ أي من هذه الوثائق منتهياً، أو إذا لام تتقياد بكافاة القاوانين، 

 اللوائح، األوامر والشروط األخرى لكافة الدول التي ستغادرها، تدخلها أو تعبر من خاللها خالل رحلتك.
 

نقلاك أو نقال أمتعتاك إذا كانات وثاائق سافرك ال تفاي بالشاروط المطلوباة أو إذا لام تلتازم بالشاروط  لن نقبال  03-0-6

ويكون لنا الحق في رفض نقلك بهذه الطريقة حتى إذا كنات . 0-03األخرى المنصوص عليها في هذه المادة 

أو خاالف  4-0-03دة قد بدأت أو أكملات جازء مان عملياة نقلاك قبال أن يتباين لناا )ساواء نتيجاة إلعماال الماا

 ( 0-03ذلك( أنك لم تلتزم بالمادة )
 

 رفض اإلوخال 13-2
 

إذا رفاض إدخالااك إلاى أيااة دولااة )ويشامل هااذا دولااة ترغاب العبااور مان خاللهااا ضاامن مساارك إلااى وجهتااك 
المقصاااودة(، يتعاااي ن علياااك دفاااع أياااة غراماااات، جااازاءات أو رساااوم تفااارض عليناااا مااان قبااال الحكوماااة ذات 

نفقات االحتجاز( باإلضافة إلى أجرة نقلك ومرافقتك إذا اقتضى األمر من ذلاك البلاد. ولان  الصلة)ويشمل هذا
 نرد لك قيمة األجرة التي دفعتها نظير نقلك إلى المطار الذي رفض فيه دخولك.

 

 المسافر مسؤول  ن الغرامات وتفاليف ا حتجاز والمصاريف األخر  13-3
 

نفقاات إبعااد أو إخاراج أو  مبلج أية غرامة أو جزاء أو تكاليف احتجاز أويتعي ن عليك أن تدفع لنا عند الطلب 
نتكبادها بسابب  أخارى أياة نفقاات تكاليف مراجعة )إن وجدت( وتكاليف التذكرة/التاذاكر التاي صادرت لاك أو

عدم تقيدك بأي من القوانين، اللوائح، األوامر أو شاروط السافر األخارى للدولاة التاي ساافرت إليهاا أو بسابب 
. أو رفاض الساماح لاك بادخول ذلاك البلاد إخفاقك بإبراز وثائق السفر المطلوبة لدى طلب دخاول دولاة معي ناة

وقد نستخدم فاي سابيل تحقياق هاذا الادفع أو تحصايل هاذه النفقاات قيماة أياة كوبوناات نقال غيار مساتعملة فاي 
 التذكرة، أو أية أموال تخصك في حوزتنا لدفع المبالج المستحقة لنا منك.
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 ك اوط وثائق السفر التم تتم مصاورتها 13-4
 

لن نكون مسؤولين تجاهك عن إعادة أي من وثائق السفر، وثائق التحقق من الشخصية أو التاذاكر التاي تمات 
 مصادرتها من قبل هيئة حكومية أو غير ذلك.

 

 تفتيش الجمارك 13-5
 

جماارك أو غيارهم مان المساؤولين يتعين عليك إن اقتضى األمر حضور تفتايش أمتعتاك مان قبال مساؤولي ال
الحكااوميين، ولساانا مسااؤولين تجاهااك للتلااف الااذي قااد تتكبااده أثناااء إجااراء هااذا التفتاايش أو جااراء إخفاقااك فااي 

 الحضور.
 

 التفتيش األمنم 13-6
 

جريه نحن أو ي نذالوكذلك البحث والفحص الضوئي لك  يتعي ن عليك السماح بإجراء عمليات التفتيش األمني
أو شاااركات أو الشااارطة أو المسااائولين العساااكريين  المطاااار يمسااائول أو نيحكاااوميالن يمسااائولالو أ وكالءناااا

المشتركة في عملية نقلك.  وإذا لم تسمح بذلك، فساوف نارفض نقلاك ونقال أمتعتاك. يرجاى  الطيران األخرى
 . بشأن التفتيش األمني ألمتعتك. 6-8مراجعة المادة 

 

 ة شرفات الطيران المتتابع -14الماوط 
 

في األحوال التي يتم فيها نقلك مان جانبناا ومان جاناب شاركات الطياران األخارى علاى نحاو متتاابع بموجاب 
يارجح اعتباار ذلاك عملياة نقال واحادة  Conjunction Ticketتذكرة واحادة، أو بموجاب تاذكرة ذات صالة 

حدود مساؤوليتنا بالنسابة لالطالل على  2-05لغرض اتفاقية وارسو واتفاقية مونتلاير. يرجى مراجعة المادة 

 لهذا النقل.   
 

 المسؤولية  ن الضرر -15الماوط 
 

 القانون الواجب التطبيق 15-1
 

تحاادد مسااؤوليتنا بموجااب القااانون الواجااب التطبيااق وشااروط النقاال الااواردة هنااا وفااي حااال اشااتراك شااركات 
وفاق القاانون الواجاب  حادد، تتمسؤولية كل شركة طيران تشارك في نقلاكطيران أخرى في عملية نقلك فإن 

قاد إال إذا نصت شروط النقل هاذه علاى خاالف ذلاك.  ،التطبيق وحسب شروط النقل الخاصة بشركة الطيران
يشمل القانون الساري المفعول اتفاقياة وارساو أو اتفاقياة ماونتلاير و/أو القاوانين المطبقاة فاي كال دولاة علاى 

لى النقل الدولي كما هو معرف في هاتين االتفااقيتين. األحكاام حدة. تنطبق اتفاقية وارسو واتفاقية مونتلاير ع
 .6-05حتى  2-05الخاصة بمسؤوليتنا نصت عليها أحكام المواد 

 

 نطاق المسؤولية 15-2
 

سنكون مسؤولين فقط عن الضرر الذي يقع أثناء عملية النقل التي نتاولى نحان تنفياذها، أو عملياة النقال التاي 
ية قانونياة تجاهاك. أماا فاي األحاوال التاي نصادر فيهاا تاذكرة لغارض النقال بواساطة تقع علينا بشأنها مساؤول

شركة طيران أخرى، أو نتولى تسجيل أمتعتك لغرض النقل بواسطة شاركة طياران أخارى، فإنناا نفعال ذلاك 
 فقط كوكيل لشركة الطيران ذات الصلة. 

 

 حووو  امة  15-3
 

وارساو أو اتفاقياة ماونتلاير علاى عملياة نقلاك، فاإن مساؤوليتنا تخضاع  في األحوال التاي تنطباق فيهاا اتفاقياة 15-3-1
 للقواعد والحدود المنصوص عليها في االتفافية واجبة التطبيق. 
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قد نكاون خلاواً مان المساؤولية كليااً أو جزئيااً إذا أمكنناا أن نثبات باأن الضارر ناتج عان أو أساهم فاي وقوعاه  15-3-2
 ل. إهمالك أو تصرف آخر خاطن أو إغفا

 

قد نكون خلواً من المسؤولية كلياً أو جزئياً إذا أمكننا أن نثبات باأن الضارر لام يناتج عان إهمالناا، أو أناه ناتج  05-3-3

عاان إهمااال طاارف ثالااث، أو أننااا اتخااذنا إجااراءات معي نااة لتفااادي الضاارر أو أنااه كااان ماان المسااتحيل اتخاااذ مثاال هااذه 
 اإلجراءات. 

ضرر ينشأ عن التزامنا بالقوانين المحلياة الساارية، اللاوائح واألنظماة الحكومياة لن  نكون مسؤولين عن أي  15-3-4
 أو عن عدم التزامك بذلك باستثناء ما تنص عليه اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتلاير. 

 

، تقتصار مساؤوليتنا تجاهاك فقاط علاى األضارار القابلاة ما يارد فاي شاروط النقال هاذه بخاالف ذلاكباستثناء  15-3-5
عويض التي يحق لك استعادتهامقابل إثبات الخسائر والتكاليف بموجب اتفاقية وارسو واتفاقياة ماونتلاير أو للت

 القوانين المحلية التي قد تنطبق. 
 

ينطبق عقد نقلك المبرم معنا )بما في ذلاك هاذه الشاروط الخاصاة بالنقال واالساتثناءات أو حادود المساؤولية(  15-3-6
العااملين لادينا، موظفيناا وممثليناا بانفا المادى الاذي ينطباق فياه عليناا. وعلياه، فاإن  على وكالئنا المعتمدين،

إجمالي المبلج القابل لالسترجال منا ومن وكالئنا المعتمدين، الموظفين والممثلين واألشخاص التابعين لنا لان 
 يتجاوز مسؤوليتنا نحن، إن وجدت.  

 

 شيء من شأنه:ليا في هذه الشروط الخاصة بالنقل أي  15-3-7
 

التنااازل عاان أي اسااتثناء أو حااد ماان حاادود مسااؤوليتنا المنصااوص عليهااا فااي اتفاقيااة وارسااو أو اتفاقيااة  )أ(-15-3-7
 مونتلاير أو القوانين المحلية السارية، إال إذا كان هناك نص واضح كتابة منا خالفاً لذلك؛ أو

 

ق نصوص اتفاقية وارسو أو اتفاقياة ماونتلاير، كماا واجاب أن يمنعنا من استثناء أو تحديد مسؤوليتنا وف )ب(-15-3-7
التطبيق، أو بموجب أيه قوانين أخرى تنطبق على ذلك، أو يدفعنا إلى التخلي عن أي دفال يتوفر لنا بموجاب 
ذلك ضد أي هيئة عامة للتأمين االجتماعي أو ضد أي شخص تقع عليه مسؤولية دفع، أو قاام بادفع، تعاويض 

 أو جرحه أو إصابته بإصابة جسدية أخرى.مقابل وفاة راكب 
 

 وفاط أو كصابة المسافرين 15-4
 

بإصاابة جسادية أخارى  ةصااباإلجارح أو ال، ةوفااالفاي حالاة يلحاق باك الضارر الاذي  عانتخضع مساؤوليتنا 
للقانون الواجب التطبيق، باإلضافة إلى القواعد التكميلية المنصوص عليها في للقواعد والحدود  ،نتيجة حادث

 التالية: 
 

فها القانون أو اتفاقية وارساو  15-4-1 مسؤوليتنا مقابل ضرر تم إثباته ال تخضع ألية حدود مالية، سواء تلك التي يعرِّ
 أو خالفه؛

 

وحاادة حااق سااحب خاااص  011.111بالنساابة إلااى أي أضاارار تصاال قيمتهااا بالعملااة المحليااة إلااى مااا يساااوي  15-4-2

(SDRsلان ينطباق أي دفااال قاائم علا ،) ى إثبااات بأنناا ووكالءنااا المعتمادين اتخاذنا كافااة اإلجاراءات الالزمااة

 لتجنب الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذ هذه اإلجراءات.
 

 شريطة مراعاة الشروط واألحكام التالية:  لك أو لورثتك نوافق على تسديد دفعات مقدمة 15-4-3
 

 

)أي شخص بالمعنى العادي للكلمة بعكا الشخص االعتباري أو  شخصاً طبيعياً الدفعات أن يكون مستلم  )أ( 15-4-3
 ؛الشركة(



34  

 

 

الحق فاي تلقاي التعاويض بموجاب القاوانين  ،الشخص الذي يتلقى دفعةلدى ك أو ديكون أنت لييجب أن  )ب( 15-4-3
 السارية؛

 

 تدفع هذه الدفعات فقط فيما يخص احتياجات اقتصادية تجب تلبيتها فوراً؛ )ج( 15-4-3
 

أن يكااون مبلااج الدفعااة متناسااب مااع حجاام الضااائقة االقتصااادية التااي يعاااني منهااا المتلقااي نتيجااة الوفاااة، ا )و( 15-4-3
لجرح أو اإلصابة الجسدية، ويستثنى مان ذلاك أناه فاي حالاة الوفااة فاإن هاذه الدفعاة لان تقال عان ماا  

 لكل مسافر؛ SDRsوحدة حقوق سحب خاص  05.111يساوي بالعملة المحلية 
 

يوماً بعاد تحدياد شخصاية صااحب الحاق فاي التعاويض وفاق القاوانين  05تسدد الدفعة في موعد أقصاه  )هـ( 15-4-3

 السارية؛  
 

ال يحق ألي شخص تلقي دفعة إذا كان هو أو هي أو الراكب الذي تدفع ألجلاه الدفعاة قاد سابب أو أساهم  )و( 15-4-3
 إهمالها؛في وقول الضرر الذي تتعلق به الدفعة نظراً إلهماله أو 

 

يتقياد أو لام  تسدد جميع الدفعات مع مراعاة الشارط باأن هاذه الادفعات ساترد إليناا إذا ثبات أن المتلقاي لام )ز( 15-4-3
فاي  أو سااهم )ب( أو أنه هاو، هاي أو الراكاب الاذي تتعلاق باه الدفعاة قاد تسابب 3-4-05يرض بنص المادة 

 وقول الضرر الذي تتعلق به الدفعة؛ 
 

مقايضة الدفعات مقابل أي مبالج تستحق الادفع الحقااً فيماا يتعلاق بمساؤوليتنا وفاق نصاوص لقاوانين تتم  )ح( 15-4-3
 السارية.

 

)د( بشاأن الوفااة، لان تتجااوز الدفعاة الحاد  3-4-05مع مراعااة الدفعاة بحادها األدناى المقارر فاي الماادة  )ط( 15-4-3

 الذي قد نكون مسؤولين عن دفعه للمتلقي . للتعويضاألقصى 
 

 ال يشكل تسديد دفعة ما اعترافاً بالمسؤولية من طرفنا؛ ) ( 15-4-3
 

-4-05لن يتم تسديد أي دفعة إال إذا قام المتلقي بإعطائنا إيصاالً موقعاً بذلك يقر بموجبه سريان الماواد  )ق( 15-4-3

 )ز(، )ح( و)ي(؛ و 3
 

ع مراعااة دفاع مبلاج الحاد األدناى المقارر فاي باستثناء مدى التضارب مع أي مان القاوانين الساارية، وما )ل( 15-4-3
 )د( بالنسبة إلى الوفاة، فإن قرارنا بخصوص قيمة أي مبلج يعتبر نهائياً. 3-4-05المادة 

 

 األمتعة 15-5
 

 ال نكون مسؤولين عن الضرر الذي يصيب األمتعة غير المسجلة إال  إذا تسببنا فيه نتيجة إهمالنا. 15-5-1
 

سؤولية عن األضرار التي تلحق باألمتعة نتيجاة ألي عياب طبيعاي، أو التاي تلحاق باالجودة، لن نتحمل أي م 05-5-2

أو األضرار الناتجة عن وجود أي عياب باألمتعاة )علاى سابيل المثاال، اإلتاالف أو الضارر الاذي تحدثاه الماواد ساهلة 
(. كماا 4-8و 3-8جاب الماادتين الكسر أو القابلة للتلف وغيرها من المواد التي يحظر عليك حملها ضمن أمتعتاك بمو

أننا لن نتحمل أي مسؤولية عن اإلهالك العادي نتيجة ألعمال النقال الجاوي االعتيادياة أو العادياة )انظار أيضااً الماادة 
 .بشأن مالءمة أمتعتك للنقل الجوي(. 8-7-6
 

-05الماواد  فاي ليهبالحد األقصى المنصوص عتتحدد مسؤوليتنا عن الضرر الذي يصيب األمتعة  15-5-3 05-5-3

أوتي بنياة إلحااق الضارر أو مان قبيال عادم جانبنا )أ( إلى )هى( ما لم تثبت أن الضرر ناتج عن فعل أو إغفال من 5-4

اإلفصااح بصاورة خاصاة عان القيماة )يرجاى  االكتراث مع العلم بأن ذلك قد يسفر عن إلحاق الضرر. وقد ترغب في
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طي األحوال التاي تكاون فيهاا القيماة الحقيقياة أو تكلفاة االساتبدال ألمتعتاك شراء تأمين يغ ( أو5-5-05مراجعة المادة 

 المسجلة أو غير المسجلة تفوق مسؤوليتنا. 
 

مسافر نظير الضرر الذي للدوالر تقريباً(  411وحدة حقوق سحب بالعملة المحلية ) 332ما يعادل يدفع )أ(  05-534

 نطبق فيها اتفاقية وارسو على عملية نقلك. يلحق باألمتعة غير المسجلة في الحاالت التي ت
 

دوالر تقريباااً( للكيلاوغرام، أو أيااة مبااالج  21وحاادة حقاوق سااحب بالعملااة المحلياة ) 07مااا يعاادل يادفع )ب(  05-5-3

نظير الضارر الاذي يلحاق باألمتعاة المساجلة فاي الحااالت  5-5-05تفوق ذلك نوافق عليها وفق أحكام المادة 

 فاقية وارسو على عملية نقلك.التي تنطبق فيها ات
 

دوالر تقريبااً( للمساافر أو أياة مباالج  0375وحدة حقوق السحب بالعملة المحلية ) 0111ما يعادل يدفع )ج(  05-5-3

نظير الضرر الذي يلحق باألمتعة غير المسجلة والمساجلة  5-5-05تفوق ذلك نوافق عليها وفق أحكام المادة 

 اتفاقية مونتلاير على عملية نقلك. في الحاالت التي تنطبق فيها 
 

المسؤولية للضرر الذي يلحق باألمتعة غير المسجلة والمسجلة المنصوص تطبق على عملية نقلك حدود )د(   05-5-3

باادال عاان  فااي األحااوال التااي ينطبااق فيهااا القااانون المحلااي علااى عمليااة نقلااكوذلااك عليااه فااي القااانون المحلااي 
 . اتفاقيتي وارسو ومونتلاير

 

حدود المسؤولية للضرر الذي يلحق باألمتعة غير المسجلة والمسجلة المنصوص عليه في المواد تطبق )هى(  05-5-3

)أ( و )ب( فااي األحااوال التااي ال تنطبااق فيهااا اتفاقيااة وارسااو وال اتفاقيااة مااونتلاير علااى عمليااة نقلااك 05-5-4

 وليا هناك حد لمسؤوليتنا في القانون المحلي الواجب التطبيق. 
 

سنقوم بزيادة حدود مسؤوليتنا تجاهك للضرر الذي يلحق بأمتعتك المسجلة إلى مبلج أنت تحدده ونوافق عليه  05-5-4

عند قيامك بتسليم أمتعتك المسجلة لناا فاي مكتاب إنهااء إجاراءات السافر، لكان هاذا ينطباق فقاط إذا دفعات لناا 
. يرجى االساتعالم )اإلعالن الخاص عن القيمة( يشار الى هذا اإلجراء بى رسوماً إضافية تحسب وفق لوائحنا

 لدينا بشأن التفاصيل الخاصة بالرسوم المرعية، إذا كنت ترغب في استخدام هذا الخيار. 
 

ناً على بطاقة تسجيل األمتعاة، سانفترض أن هاذا الاوزن ال يزياد علاى  05-5-5 إذا لم يكن وزن أمتعتك المسجلة مدو 

 النقل التي تم الحجز لك عليها.  الوزن المسموح به مجاناً لدرجة
 

إذا تم إنجاز عملية نقل أمتعتك بواسطة شاركات طياران متتابعاة وتنطباق علاى ذلاك النقال اتفاقياة وارساو أو  05-5-6

واألخيارة المشااركة فاي تلاك العملياة، أشركة الطيران األولاى  تنا إذا كنا نحناتفاقية مونتلاير، يحق لك مطالب
 ر باألمتعة خالل عملية النقل التي قمنا بتنفيذها. حتى ولو لم يلحق الضر

 

 التأخير الن  يطرأ  لط نقل المسافرين  15-6

 
تتحدد مسؤوليتنا عن الضرر الناتج عن تأخير عملية نقلك بنصاوص اتفاقياة وارساو واتفاقياة ماونتلاير. وفاي األحاوال 

تجاهك بسبب التأخير، باستثناء ماا هاو منصاوص  التي ال تنطبق فيها أي من هاتين االتفاقيتين، ليا لدينا أية مسؤولية
 . الواردة هنا عليه في شروط النقل

 

 كب غ المسافرين الووليين بحووو المسؤولية  15-7
 

في األحوال التي تتضمن رحلتك الجوية وجهة نهائية أو توقف في دولة غير البلد األصلي، نحيطك علماً بأن 
ينطبقاا علاى رحلتاك بأكملهاا، بماا فاي ذلاك أي جازء يقاع بأكملاه فاي البلاد اتفاقية وارسو واتفاقية مونتلاير قاد 

 األصلي أو في الوجهة النهائية.
 

فااي األحااوال التااي تنطبااق فيهااا اتفاقيااة مااونتلاير، تكااون شااركة الطيااران مسااؤولة عاان األضاارار التااي تثباات 
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ؤولية التاي حاددتها االتفاقياة صحتها ممثلة في الوفاة واإلصابة الجسدية، ولن تنطبق بعض الدفول بشأن المس
وحاادة ماان حقااوق السااحب الخاصااة  011.111المااذكورة فيمااا يخااص األضاارار التااي ال تتجاااوز مااا يساااوي 

 بالعملة الوطنية.
 

في األحوال التي ال تنطبق فيها اتفاقية مونتلاير، فإن شروط النقل لكثير مان شاركات الطياران )بماا فاي ذلاك 
أعاااله( تاانص علااى أن المسااؤولية عاان الوفاااة أو  4-05محاادد فااي المااادة شااركة طيااران اإلمااارات، كمااا هااو 

الاذي يصال  وأناه بشاأن الضارر .اإلصابة الجسدية ال تخضع ألية حدود مالية كما هي معرفة باتفاقية وارسو
لان ينطباق أي دفاال  ،وحادة حقاوق ساحب خاصاة 011.111 إلى الحد األقصى بالعملة المحلية والذي يعاادل

اتخاذت كافاة اإلجاراءات الالزماة. وفاي األحاوال قاد أن شركات الطياران  إثباتية يرتكز على بشأن المسؤول
التي ال توجد فيها مثل هذه النصوص ضمن شروط النقل المعتمدة لدى شركات الطيران، يرجى اإلحاطة بما 

 يلي: 
و الذين يتوقفون وفاق اتفااق ( بالنسبة للمسافرين في رحلة جوية إلى الواليات المتحدة األمريكية أو منها، أ0)

في مكان داخل الواليات المتحدة، فإن اتفاقية وارسو بشأن عقود النقل الخاصة والممثلة فاي التعرفاة الساارية 
األطراف في هذه العقود تجااه الوفااة أو اإلصاابة  أو المفعول تنص على أن مسؤولية بعض شركات الطيران

ظام األحياان بالنسابة لألضارار التاي تثبات صاحة وقوعهاا بمبلاج ال الركاب تتحدد في معب تلحقالجسدية التي 
دوالر أمريكي للراكب الواحد وأن هذه المسؤولية التي تقرر حدها األقصى باذلك المبلاج ال  75.111يتجاوز 

( بالنسابة للركااب المساافرين ماع شاركة طياران ليسات طرفااً 2تقوم على اإلهمال من قبل شركة الطيران و)

نطبق عليها اتفاقية وارسو لكنها ليست متجهة إلاى أو قادماة مان تود الخاصة، أو في رحلة جوية في هذه العق
الواليات المتحدة وليا لها مكاان توقاف متفاق علياه داخال الوالياات المتحادة، فاإن مساؤولية شاركة الطياران 

دوالر  01.111بلااج المسااافرون تتحاادد فااي معظاام األحيااان بمب تلحااقتجاااه الوفاااة أو اإلصااابة الجساادية التااي 

( بعض الدول تفارض حادوداً أعلاى مان تلاك المنصاوص عليهاا فاي 3دوالر أمريكي، ) 21.111أمريكي أو 

 (.2( والفقرة )0الفقرة )
 

( أعااله 0تتوفر أسماء شركات الطيران أو األطراف في هذه العقود الخاصة مان الناول الماذكور فاي الارقم )

 الشركات ويجوز اإلطالل عليها عند الطلب.لدى جميع مكاتب إصدار التذاكر لتلك 
 

يمكن الحصول على الحماية اإلضافية، وذلاك بشاراء تاأمين مان شاركة خاصاة. ولان يتاأثر هاذا التاأمين باأي 
تحديد لمسؤولية شركة الطيران وفاق اتفاقياة وارساو أو اتفاقياة ماونتلاير أو أي عقاود نقال خاصاة مان الناول 

زيد من المعلومات، يرجى االستفساار مان ممثلاي شاركة الطياران أو شاركة ( أعاله. لم0المذكور في الرقم )

 التأمين التي تتعامل معها.  
 

 (7-05ماان هااذا البنااد )( 0رقاام )الفقاارة دوالر المنصااوص عليهااا فااي  75.111حاادود المسااؤولية البالغااة م حظةةةا  

ية مطالباة فاي والياة يانص قانونهاا الرسوم القانونية باساتثناء الحااالت التاي ترفاع فيهاا قضاالتكاليف وتتضمن 
على إصدار حكم منفصل بشأن الرسوم والنفقات القانونية، حيث تكون حدود المسؤولية فاي هاذه الحالاة بقيماة 

 دوالر عدا الرسوم والنفقات القانونية. 58.111
 

 الحووو الزمنية للمطالبات ورفع الو او  بشأن األضرار -16الماوط 
 

 للمطالبة باألمتعة الحدود الزمنية   06-0
 

إذا مااا قماات أناات، أو الشااخص الااذي يحماال بطاقااة تسااجيل وبطاقااة تعريااف األمتعااة بتفااويض منااك، باسااتالم  16-1-1
األمتعة المسجلة بدون شكوى، فإن عدم وجود شكوى يكفي ألن يكون دليالً على اساتالم األمتعاة المساجلة فاي 

 حالة جيدة إال  إذا أثبت خالف ذلك. 
 

علاى النحاو ا رغبت في المطالبة بتعويض منا بشأن ضرر لحق باألمتعة المسجلة، فيتعاي ن علياك إخطارناا إذ 16-1-2
  التالي:
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إذا كان الضرر الاذي لحاق باألمتعاة المساجلة ضاررا مادياا فاي طبيعتاه، فيتعاين علياك إخطارناا )أ(  16-1-2
 أيام من استالم األمتعة المسجلة. 7كتابة خالل 

اياام  7ان الضرر يتضمن فقد كلي أو جزئي لألمتعة، فيتعين علياك اخطارناا كتاباة خاالل إذا ك)ب(  16-1-2
 من تاريخ وصول األمتعة المسجلة أو التاريخ الذي يفترض وصولها فيه.

 

يوماً من  20تأخر األمتعة المسجلة، فيتعي ن عليك إخطارنا خالل  عنبتعويض  مطالبتناوإذا رغبت في  )ج( 06-0-2

 األمتعة تحت تصرفك.تاريخ وضع 
 

 كجراءات المطالبات المتعلقة باألمتعةا 06-2

يجب أن يرفق مع المطالبات بالتعويض عن الضرر الالحق باألمتعة، قائمة توضح كل شيء تأثر   0 -06-2
وذلك عن طريق وصفه وبيان جهة الصنع والعمر مع إثبات شراء أو ملكياة تلاك األشاياء. ال ُيطلاب 

دوالر أمريكي )أو ما يعادلهاا بالعملاة المحلياة(  5ا يتعلق بأي شيء تقل تكلفته عن اثبات الشراء فيم
دوالر )أو مااا يعادلهااا بالعملااة  51ساانوات وتقاال قيمتااه المطالااب بهااا عاان  5أو يزيااد عمااره عاان 

 المحلية(.

المتاأثرة  في حال المطالبة بالتعويض بشأن الضرر المادي لألمتعة، يجب عليك االحتفاظ باألمتعاة  2 -06-2
 والسماح لنا بفحصها، إذا طلبنا ذلك، حتى نتمكن من تقدير طبيعة ومدى الضرر وإمكانية إصالحة.

إذا رغباات فااي المطالبااة بتكاااليف اسااتبدال شاايء واحااد يشااكل جاازء ماان المطالبااة بااالتعويض عاان   3 -06-2
ن الضرر الذي لحق باألمتعة، يجب عليك استشارتنا قبل أن تتكبد تلك التكاليف  وإال فإننا قد ال ُنضامن

التكلفة في اي تعويض مستحق الدفع. ال ينطبق هذا الشرط إذا كان مجمول تكلفاة األشاياء المساتبدلة 
دوالرا امريكيا )أو ما يعادله بالعملة المحلية(. يجب ارفاق اثبات شراء جميع األشياء  51ال يتجاوز 

دوالر أمريكاي )أو  5أي شيء تقل تكلفته عن  المستبدلة مع مطالبتك. وال يطلب اثبات الشراء بشان
 ما يعادلها بالعملة المحلية(

بالنسبة لجميع المطالبات باالتعويض بشاأن األمتعاة يتعاين علياك تزويادنا بأياة معلوماات قاد نطلبهاا  4 -06-2
 لتقييم قابلية مطالبتك للتعويض ومبلج التعويض المستحق.

يااع )اقاارار بصااحة المعلومااات( يتعلااق بالوقااائع المااذكورة فااي بناااء علااى طلبنااا، سااوف تقااوم بتوق  5 -06-2
 مطالبتك بشان الضررالذي يلحق باألمتعة قبل ان ندفع لك أي تعويض.

 

 الحّو الزمنم إلقامة الو او  بشأن األضرار 16-3
 

ى ليا لك الحق في المطالبة بأضرار إذا لم يتم إقامة دعوى بهذا الشأن خالل عاامين مان تااريخ الوصاول إلا
الوجهة المقصودة، أو من التاريخ الذي كان من المقرر أن تصل فيه الطائرة، أو من التاريخ الذي توقف فياه 

 النقل. 
 

 لوائحنا -17الماوط 
 

شااروط النقاال هااذه، تخضااع بعااض جوانااب نقلااك للااوائح المعمااول بهااا لاادينا. ويتعااي ن عليااك  علااىوباإلضااافة 
 تعارضبشأن ما يحدث إن كان هناك  4-2جباً  )يرجى مراجعة المادة االلتزام بلوائحنا حيثما كان تطبيقها وا
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، األطفااال المسااافرين دون علااى ساابيل المثااالبااين شااروط النقاال واللااوائح المطبقااة لاادينا(. لاادينا لااوائح بشااأن، 
، نقال الحيواناات )بماا فيهاا الحيواناات التاي المرضاىالمسافرين العاجزين، أو المعااقين أو مرافق، الحوامل، 

، القياود المفروضاة علاى اساتخدام األجهازة اإللكترونياة علاى ماتن الطاائرة، الماواد الممنوعاة تقدم المساعدة(
 ضمن األمتعة، الحدود المفروضة على حجم األمتعة ووزنها. وتتوفر نسخ من هذه اللوائح عند الطلب. 

 

 التفسير -11الماوط 
 

أو السياسااات ة بشااأن تفسااير القااوانين أو اللااوائح أو األواماار ساانبذل جهااوداً معقولااة التخاااذ القاارارات الصااائب 08-0

)ساالوكك علااى مااتن  0-0-00)حقنااا فااي رفااض النقاال( والمااادة  0-7المااادة  ألغااراض الحكوميااة المطبقااة

 الطائرة(. 
 

قاااد يقتضاااي األمااار أحياناااا اتحااااذ قااارارات فاااي ظاااروف يكاااون فيهاااا الوقااات محااادوداً وال تتاااوفر الفرصاااة 
ستفسااارات أو القيااام بهااا علااى نحااو مسااتوفى. وعليااه، فااإن أياااً ماان هااذه القاارارات التااي المناساابةإلجراء أي ا

ستكون نهائية وملزمة بالنسبة لك حتى ولو ثبت أنها غير صاائبة الحقااً شاريطة أن تتاوفر لادينا فاي  نتخذها 
 صائب.ه الوقت الذي اتخذنا فيه قرارنا أسساً معقولة تدعونا إلى االعتقاد بأن

 

ا ذكرنا صراحة في شروط النقل الواردة هنا أنه يجب عليكم االلتزام بالقوانين السارية والشاروط حيثم 08-2
( واالتحاااد الاادولي لشااركات ICAOالحكوميااة وشااروط المنظمااة الدوليااة للطيااران الماادني )ايكاااو 

شاروط (، فإنه يجب عليكم التأكد مان أنكام ملتزماون دائماا بتلاك القاوانين أو الIATAالطيران )اياتا 
 وبصورة خاصة في اليوم أو األيام يتم فيها تنفيذ عملية نقلك.

 كافة التواريخ والمهل المشار إليها في شروط النقل هذه سيتم التأكد منها وفقا للتاريخ الجريجوري.  08-3

تم وضع عناوين المواد المذكورة في شروط النقل هذه بغرض المالئماة وال يجاوز اساتخدامها لتفساير  08-4
 لنص.ا
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