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سياسة احلجز مع امللكية األردنية

الســيدات والسادة في وكاالت الســياحة والسفر احملترمني

حتيــة طيبة وبعد, 

تســعى امللكيــة األردنيــة مــن خــالل سياســة احلجــز واملبيعات هذه, لتقــدمي أفضل اخلدمات عن طريق ”أنظمــة التوزيع العاملية" 
 (IATA and Non-IATA and ARC and Non -ARC) ومبا يحقق مصلحة املســافر ومكاتب الســياحة والســفر

وامللكيــة األردنيــة في آنٍ واحد. 

وإننــا نقــدر لكــم تعاونكــم وتقيّـــد موظفيكــم ببنــود هذه السياســة والطريقة املثلى في عمــل احلجوزات وإصدار التذاكر, نودُـ 
ل املكتب املســؤول للتكاليف الناجمة عن ذلك وكما هــو مبني في بنودها  مّـ اإلشــارة إلــى أن إنتهــاك أي مــن بنودهــا قــد يــؤدي إلــى حتَـ

و/أو حظــر الوكيــل مــن احلجــز على نظام احلجوزات اخلــاص بامللكية األردنية.

*يرجــى العلــم أن النســخة العربيــة مــن هــذه السياســة مــا هي إال لتوضيحها وال تعتبر مرجعاًـ لها, حيث تبقى السياســة املنشــورة 
باللغــة اإلجنليزيــة هي املعتمدة.

شــاكرين لكم تعاونكم الدائم. 
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الـــفـــهـــرس
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(Churning) كثرة احلجز واإللغاء

(Fictitious/ Speculative/Training/Test Bookings) احلجــوزات الوهمية

(Manipulation of Ticket Time limit) التالعــب بقصــد متديــد تاريــخ إلغاء احلجز

(Inactive Segments) مقاطــع الرحلــة غيــر مفعَـلة

(Passive Segments) الة عًـ املقاطــع غيــر الفَـ

فصــل مقاطــع الرحالت املترابطة
(Breaking Segments (Married and/or Origin and Destination Availability)

 (Void/Refunded / fake Tickets) ُـلغــاه والوهمية واملســتردة التذاكــر امل

(Wait Listing) حجــوزات اإلنتظار

(EMD) وثيقــة الدفع اإللكتروني

(GDS Cancelation Fees) رســوم اإللغاء ألنظمة احلجز املســتخدمة 

(Valid Contact Information) معلومــات اإلتصــال الصحيحة

(Unauthorized transaction) املعامالت غير املســموح بها

Duplicate Bookings/Segments إزدواجيــة احلجــوزات/ املقاطع

(Ancillary Services) اخلدمات املســاعدة

(Fare Dilution)

(Name Change) تغير اإلســم

(Minimum connecting time) احلــد األدنــى للوقــت الفاصــل بني الرحالت/املقاطع

(Baggage Allowance) احلد املســموح لألمتعة

(Ticket Coupons) كوبونــات التذكرة

 Tour Code

(Full flight data/ Travel documents): معلومات وإجراءات الســفر كاملة

(Passenger Data DOCS) بيانات املســافر

(Invalid Booking Fare) ســعر التذكرة غير الفعَـال

توجيهــات امللكية األردنية
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التعرفة بالدوالرالـبـنـود

:(Churning) كثرة احلجز واإللغاء  .1
وهي كثرة احلجز واإللغاء لنفس املسافر على نفس الرحلة والتاريخ والوجهة والدرجة احملجوز عليها.

عموما تستخدم ألغراض:
• حتصيل حوافز من نظام احلجز.

ال. • متديد املهلة املسموحة إلبقاء احلجز فعّـ
• إعادة تفعيل احلجز بعد أن يُـلغى من دون طلب من املسافر.

املمارسات أعاله ممنوعة قطعياًـ, وأنه سوف تتم محاسبة مكتب السياحة والسفرعند الوصول الى احلد 
األعلى من اإللغاء واحلجز, احلد األعلى هو (ستة مقاطع) للحجز الواحد أو لعدة حجوزات بغض النظرإن 

أُـصدرت التذكرة أم لم تصدر.

*مالحظة: سوف يتم محاسبة مكتب السياحة والسفر املمارس لهذا البند على كل احلجوزات التي متت من 
البداية.

 (Fictitious/ Speculative/Training/Test :احلجــوزات الوهمية  .2
:Bookings)

يَـة التصدير أو من  • هي احلجوزات التي حتوي أســماء مســافرين وهميني أو مقاطع ســفر وهمية بدون نِـ
دون طلب املســافر لتصدير تذكرة.

• ال يســمح بإســتخدام نظام احلجز لغايات التدريب و/ أو التســعير. حيث يتوجب الرجوع إلى مزود 
خدمــات احلجــز للحصــول على نظــام تدريب منفصل.

• طلــب مقاطــع االســفر بــدون إنهــاء احلجــز يعتبر من التجاوزات غيراملســوح بها ويحاســب املكتب على 
تكلفتها.

*مالحظــة: يحــق لشــركة امللكيــة األردنيــة طلــب برهان من مكتب الســياحة والســفر لغايات التحقق من 
احلجوزات املشــكوك فيها.

:(Inactive Segments) 4. مقاطــع الرحلــة غيــر مفعَـلة

من األولويات التي يجب أن يقوم بها مكتب السياحة والسفر مراجعة احلجوزات التي تصلهُـ على نوافذ 
اإلنتظار(Queue) ألن هذه احلجوزات إما أن يكون قد طرأ تغييرعلى موعدها من حيث الوقت أو التاريخ 

لغاه آلياًـ بعد إنتهاء وقت تصدير احلجز أوألي سبب آخر. أوأن تكون مُـ
لة من نظامه املستخدم بعد قيام  وبناءاًـ عليه يتوجب على مكتب السياحة والسفر إلغاء املقاطع غير املُـفعًـ

امللكية االردنية باإللغاء أوالتغييرقبل أكثر من 25 ساعة من موعد اإلقالع. 
( HX, UN, UC, NO, WL):مثل

3. التالعــب بقصــد متديــد تاريخ إلغاء احلجز:
(Manipulation of Ticket Time limit)

إضافــة مقاطــع غيــر مــراد إســتخدامها مــن قبــل املكتب لغايات جتديد أو متديد تاريــخ تصدير التذكرة 
يعتبــر مــن التجاوزات غير املســموح بها.

4
لكل مسافر
لكل مقطع

10
لكل مسافر
لكل مقطع

150
لكل مسافر

20
لكل مسافر
لكل حجز

300
لكل مسافر
لكل مقطع

50
لكل مسافر
لكل مقطع

وقت الرحلة

درجة
رجال االعمال

الدرجة الســياحية

أكثر من 72 ســاعة خالل 72 ســاعة
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10
لكل مسافر
لكل مقطع

50
لكل مسافر
لكل مقطع

لكل مسافر
وســيتم محاســبة املكتب بالفرق بني الســعر

قبــل فصل املقاطع وســعر التذكرة

التعرفة بالدوالرالـبـنـود

:(Passive Segments) الة عًـ 5. املقاطــع غيــر الفَـ

في حال وجود حجز وهمي مرتبط بحجز آخر (فعّـال) فإن بياناته يجب أن تتطابق مع احلجز األصلي بهدف 
عَـالة مختلفة  إصدار التذكرة على النحو الصحيح لتجنب رفض احلجز. ومينع قطعياًـ إستخدام مقاطع غير فَـ

عن احلجز األصلي. يجب إلغاء جميع املقاطع غير الفعَـالة قبل أكثر من 25 ساعة على موعد اإلقالع. 
مكتب السياحة والسفر يتحمل مسؤولية أي مشكلة قد تواجه املسافر في املطار إن كان يحمل تذكرة سفر 

الة ال تطابق مع احلجز األصلي. درة من خالل مقاطع غير فعّـ مؤكدة مُـصًـ
ال, يتم محاسبة مكتب السياحة والسفر حسب  *مالحظة: في حال وجود أي جتاوز في احلجز غير الفعّـ

النقطة رقم (6).

6. فصــل مقاطــع الرحالت املترابطة:
 Breaking Segments (Married and/or Origin and Destination

Availability)
هي املقاطع التي يتم حجزها وإصدارها معاًـ حتت نظام سعري واحد إلنشاء سعر من جهة املغادرة إلى 

جهة الوصول بغَـض النظرعن نقاط التوقف.
وما يلي يعد غير مسموحاًـ به:

• فصل املقاطع املترابطة.
• إضافة مقاطع سفرغير حقيقية بهدف احلصول على درجات أقل.

• بيع املقاطع املترابطة بطريقة منفصلة.
• نقل مسوؤلية احلجزمن نقطة بيع املكتب السياحي الي نقطة بيع في بلد آخر بهدف احلجز على درجة 

أو/ وسعر أقل.
• أي طريقة حجزأخرى مخالفة ضمن هذا الفصل ستتم محاسبتها بنفس الطريقة (على سبيل املثال ال 

احلصراملقاطع غيرالفعالة, كما هو مذكور في النقطة اخلامسة أعاله ....)

 (Void/Refunded / fake Tickets) ُـلغــاه والوهمية واملســتردة التذاكــر امل  .7
سيتم إعتبار اإلجراءات أدناه إنتهاكاًـ لسياسة احلجز:

• في حال إلغاء أو إسترداد قيمة التذكرة يجب إلغاء مقاطع الرحلة املعنية أو إصدار تذكرة جديدة لهذه 
املقاطع وذلك جتنباًـ ألي إلغاء يحصل على احلجز. وخالف ذلك يعتبر انتهاكاًـ لسياسة احلجز.

• اليسمح إضافة رقم تذكرة وهمي وغالباًـ يضاف عن طريق (FHA,FHM). حيث يجب إضافة تذكرة 
تطابق إسم صاحب احلجز. وخالف ذلك يعتبرإنتهاكاًـ لسياسة احلجز.

• ال يسمح بإلغاء التذكرة بشكل متكررألغراض متديد مدة إلغاء احلجز أو حجز مقاعد وهمية أو 
غيرها..... وخالف ذلك يعتبر انتهاكاًـ لسياسة احلجز. 

• في حال حدوث (No-Show) ناجت عن إلغاء/إسترجاع التذكرة بدون إلغاء احلجز.
• في حال إلغاء أو إسترجاع التذكرة خالل فترة ال (No-Show) (تطبق شروط التذكرة).

درجة
رجال االعمال

الدرجة الســياحية

500

200



:(Wait Listing) 8. حجــوزات اإلنتظار

تاحة إلعطاء املسافر فرصة للحصول على مقعد انتظار على رحلة معينة بسعر مواقف عليه من  هي خدمة مُـ
املسافر نفسه. 

• احلد األقصى هو طلبني على اإلنتظار لكل مقطع فقط, إن كان على نفس احلجز أو على حجوزات أُـخرى. 
• يجب إلغاء مقاطع االنتظار غير املُـستغلة أو التي لم يتم تأكيدها من قبل امللكية االردنية قبل ما ال يقل عن 

25 ساعة من موعد الرحلة.

:(EMD) 9. وثيقــة الدفــع اإللكتروني

يجب توخي الدقة عند تعبئة وثائق الدفع اإللكترونية والتأكد التام من نوع الوثيقة والغاية منها, إضافة إلى 
أهمية التأكد من مطابقتها للقيمة املطلوبة.

:(Unauthorized transaction) 12. املعامالت غير املســموح بها

وتشمل: 

• إسترداد التذاكر غير املستردة.

:(GDS Cancelation Fees) 10. رســوم اإللغاء ألنظمة احلجز املســتخدمة

إذا تعدت نسبة احلجوزات املُـلغاه من احلجوزات املؤكدة ما مقداره 90% فسوف يتحمل مكتب السياحة 
املعني كافة تكاليف إلغاء احلجوزات.

*نسبة اإللغاء: عدد املقاطع احملجوزة ضد عدد املقاطع املُـلغاه.

:(Valid Contact Information) 11. معلومــات اإلتصــال الصحيحــة

متاشياًـ مع تعليمات وقوانني اإلحتاد العاملي للنقل اجلوي (أياتا) وبهدف زيادة رضاكم ورضا املسافرين, 
وحتسني مستوى اخلدمة لكم على الصعيد الشخصي, وعلى صعيد اخلدمة املقدمة للمسافرين في حال 

التغيير اإلضطراري على جداول الرحالت; فإننا نهيب بحضراتكم ضرورة إضافة معلومات االتصال اخلاصة 
باملسافرين. وتود امللكية األردنية أن حتيطكم علماًـ بأنّـ هذه املعلومات لن تُـستخدم إال إلعالم املسافرين في 

حالة التغييرات االضطرارية وغير االعتيادية.
حيث يجب على مكتب السياحة والسفر ما يلي:

• إضافة معلومات إتصال دقيقة (هواتف أرضية, خلوية, بريد إلكتروني. إلخ...) على جميع مقاطع الرحلة.
• أي معلومات إضافية تعتبرإختيارية.

• في حال رفض املسافرإعطاء معلومات اإلتصال اخلاصة به, يجب على وكيل السياحة توثيق هذه املعلومة 
في نفس احلجز.

• في حال إدخال معلومات إتصال خاطئة للمسافر من قبل وكيل السياحة والسفر أو في حال عدم قيام 
الوكيل بإدخال معلومات املسافر, فإن وكيل السياحة والسفر يتحمل املسؤولية كاملةًـ ويحق للملكية األردنية 

حتميل الوكيل الرسم احملدد هنا لكل شكوى باإلضاقة إلى أيًـة خسائرتكبدتها امللكية األردنية مثل رسوم 
(No-Show), رسوم تغيراحلجز/التذكرة, فرق في سعر التذكرة, حتويل مسار الرحلة ومبلغ التعويض 

الذي مت دفعه للمسافر واملصاريف والنفقات ذات العالقة والتي حتملتها امللكية األردنية باإلضافة إلى أية 
رسوم إدارية.

سياسة احلجز مع امللكية األردنية
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20
لكل مسافر
لكل مقطع

3
لــكل وصل خاطىء

ويجــب إصدار وصل جديد

200
لكل شــكوى مقدمة من املســافر

باإلضافة إلى
 رفع املبلغ املعوض للمســافر كامالًـ على مكتب الســياحة والســفر

2
لغى لــكل مقطع مٌ

50
 لــكل تذكرة

 باإلضافــة للقيم غير املُـســتردة

التعرفة بالدوالرالـبـنـود



:Duplicate Bookings/Segments 13. إزدواجيــة احلجــوزات/ املقاطع

ال يسمح بإزدواجية احلجز للمسافرين سواء بعمل حجز لوجهات مختلفة بنفس وقت السفر ولنفس 
املسافر أوعمل مقاطع مختلفة لنفس املسافر في نفس وقت السفر ذاته لنفس احلجز.

:(Ancillary Services) 14. اخلدمات املســاعدة

لكل خدمة مقدمة عن طريق امللكية االردنية سعر محدد. وعليه املبلغ احملصل في EMD يجب أن يتماشى 
مع السعر املنشور من قبل امللكية االردنية وأي مبلغ ال يتطابق مع ما هو منشور يعتبر جتاوز ويحاسب عليه.

: (Fare Dilution).15
جزت لغرض السفر. وإن  جميع املقاطع احملجوزة من قبل مكاتب السياحة والسفر يجب أن تكون حقيقية وحُـ

أُـضيفت مقاطع سفر بهدف حتصيل سعر أقل دون إستخدام مقاطع السفرسيُـغًـرم مكتب السياحة 
والسفراملُـنشئ للحجز.

:(Name Change) 16. تغير اإلســم
اليسمح بتغيير اإلسم على احلجز, لذلك يجب أن يطابق اإلسم باحلجز لإلسم في جوازسفر املسافر.

 (Minimum connecting 17. احلــد األدنــى للوقــت الفاصــل بني الرحالت/املقاطع
:(time

في حال وجود أكثر من محطة عبور في حجز املسافر وفعليّـه, يتوجب أن تكون بني جميع املقاطع مُـدة كافية 
متكن املسافر من القيام باإلجراءات الالزمة من ختم جواز السفر وجلب احلقائب ....... واإلنتقال إلى البوابة 

للرحلة الثانية. وعليه إذا ترتب على املسافر أي عواقب نتجت من أن املدة غير كافية فعلى مكتب السياحة 
والسفر أن يدفع كامل التكاليف املدفوعة. 

:(Baggage Allowance) 18. احلد املســموح لألمتعة
ددت من قبل امللكية األردنية بحسب عدة عوامل منها املقصورة, مسار الطائرة, سعر   األمتعة املسموح بها حُـ

التذكرة أو املنافسة مع شركات الطيران األخرى, وعليه يجب اإللتزام بالوزن املسموح. وفي حال وجود أي 
جتاوز من قبل مكتب السياحة والسفر سوف يحاسب عليه. 

:(Ticket Coupons) 19. كوبونــات التذكــرة
يجب إستعمال جميع مقاطع التذكرة بالترتيب, عدا ذلك يجب إعادة تصدير التذكرة من جديد. وفي حال 

تغيير مسار الرحلة على املكتب اعادة إصدار التذكرة.

: Tour Code.20
لغى أو مُـستخدم لتذكرة مسبقاًـ.  ال أو مُـ يُـغرم وكيل السياحة والسفر في حال استخدام Tour Code غير فعّـ

(Full flight data/ Travel documents): 21. معلومات وإجراءات الســفر كاملة
يترتب على وكيل السياحة والسفر إعالم املسافر عن كافة معلومات احلجز والسفر 

ومنها ما يلي:
• نوع الطائرة, ترتيب املقاعد, محطات التوقف, الطيران الناقل, مستلزمات تأشيرة الدخول (Visa) (في 

حال أن الطيران الناقل غير امللكية األردنية), إلخ...

التعرفة بالدوالرالـبـنـود

سياسة احلجز مع امللكية األردنية
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 50 لكل مســافر لكل مقطع

 50 لكل مســافر

 200
 باإلضافة للفرق مع ســعر األمتعة املســموح بها 

 200
باإلضافة إلعادة تســعير التذكرة 

 200
لــكل مســافر باالضافــة إلى اخلصــم املُـعفى من التذكرة

ملتــهُـ امللكية األردنية ســوف يتــم رفــع غرامــة باملقدار الذي حتَـ
مقابــل عــدم االلتزام بهذا البند.

 100 لكل مســافر لكل حجز

 50 لــكل خدمــة/ مســافر باإلضافــة للفــرق الغير محصل 

درجــة رجال االعمال

الفرق بني ســعر التصدير والســعر األصلي

يغرم وكيل الســياحة والســفر على كل التكاليف

الدرجة الســياحية

300

100



: (Passenger Data DOCS) 22. بيانات املســافر

أ ) يجب إضافة كافة بيانات املسافر بشكل محدد كما هي في جواز السفر متاماًـ, من حيث اسم املسافر, 
تاريخ امليالد ...... إلخ, ملعرفة اآللية – ميكن لوكيل السياحة والسفر الرجوع الى نظام التوزيع املُـستخدم 

.(GDS Provider)

:(Invalid Booking Fare) 23. ســعر التذكرة غير الفعَـال

قبل إغالق احلجز يجب التأكُـد من فعَـالية السعر.

هات املسؤولة بسبب وجود بيانات غير صحيحة/ مُـزورة مثل الفيزا, جواز سفر وغيرها. ل وكيل السياحة كامل املسؤولية والغرامات التي من املمكن أن تدفعها امللكية األردنية للجِـ ب ) يتحمَـ

التعرفة بالدوالرالـبـنـود

سياسة احلجز مع امللكية األردنية
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 20  لكل مســافر لكل مقطع

 150 لكل مســافر (جميع البيانات ال تتطابق مع جواز الســفر)
 10 لــكل مســافر (فــي حالــة اخلطــأ من 1-3 من البيانات)

 300 لكل مســافر  (في حالة تكرار اخلطأ من املكتب نفســه)

توجيهــات امللكية األردنية:

.(IATA) سياســة امللكيــة األردنيــة مبنيــة علــى قوانــني امللكيــة األردنية وتوافقاًـ مع احتــاد النقل اجلوي الدولي •

• في حال إســتخدام وكيل الســياحة والســفر ألكثر من نظام حجز, يجب إســتخدام نظام احلجز نفســه لغايات احلجز وإصدار 

التذاكر.
لكيــة احلجــز من وكيل ســياحة آلخر في حالــة تصدير التذاكر فقط. • ميكــن حتويــل مُـ

• يتحمل وكالء الســياحة والســفر (IATA/ARC) جميع املخالفات التي يقوم بها وكالء الســياحة 

(NON-IATA/NON-ARC) فــي حالــة منحهــم شاشــات حجز عــن طريقهم أوإصدار تذاكر لهم.
• مينع وكالء الســياحة والســفراحملظورين من احلجزعلى امللكية األردنية احلصول على شاشــات حجز من مكاتب ســياحية اُـخرى 

حيــث إنــهُـ ســيتم إتخــاذ إجــراءات حازمة من قبل امللكية األردنية فــي حال القيام بذلك.
تُـطبق سياســية امللكية األردنية على جميع وكالء الســياحة والســفر واخلطوط اجلوية األخرى ووكالء الســياحة والســفر املعتمدين   •

.(GSAs) للملكيــة األردنية
• يجــب علــى جميــع اجلهــات التــي بإمكانهــا احلجــز علــى امللكية األردنية من توعية جميع موظفيها بسياســة وقوانــني امللكية األردنية.
• يجــب علــى جميــع اجلهــات التــي بإمكانهــا احلجــز علــى امللكيــة األردنية من التحقــق من أي تعديل يطرأ على سياســة امللكية األردنية 

من وقت ألخر.
وزع نظام احلجز  • فــي حــال مت لَـغــي مقاطــع احلجــز مباشــرة بعــد مُـحاولــة حجزه, يجب على وكيل الســياحة والســفر مُـراجعة مُـ

.(Churning) اخلــاص بــه بــدل مــن القيــام بإعــادة احلجــز عدة مرات, حيث إعادة احلجز واإللغــاء يعتبر حتت بند الـ
• يجــب علــى وكالء الســياحة والســفر مُـطابقــة إســم املكتــب عند مــوزع نظام احلجز كما هو موجــود بالرخصة التجارية.

• فــي حــال وجــود تظليــل في إســم وكيل الســياحة والســفر, يحــق للملكية األردنية حظر الوكيل مــن احلجز عليها. 
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