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( الملكية األردنية) الخطوط الجوية الملكية األردنية  – شركة عالية  سياسة الحجز مع   

 )2202( ةمعدل ةنسخ
 
 
 

 السيدات والسادة في وكاالت السياحة والسفر المحترمين
 

 تحية طيبة وبعد،  

 

 

" ةالتوزيع العالمي  ةنظمأ“ طريقفضل الخدمات عن  أ  لتقديم ،هذهمن خالل سياسة الحجز والمبيعات   ةردنياأل  ةتسعى الملكي

والملكية    IATA and Non-IATA and ARC and Non -ARC)  ر )والسف  يحقق مصلحة المسافر ومكاتب السياحة  وبما

 واحد.   ردنية في آن  األ

 

نودُ اإلشارة   التذاكر، ببنود هذه السياسة والطريقة المثلى في عمل الحجوزات وإصدارد موظفيكم وإننا نقدر لكم تعاونكم وتقي  

ل المكتب المسؤول للتكاليف الناجمة عن  قد يؤدي إلى ت    هذه السياسة  نتهاك أي من بنودإإلى أن     في   مبين  هو  وكما ذلكحم 

 .األردنية بالملكية الخاص الحجوزاتنظام  علىالوكيل من الحجز  حظر أو/و بنودها

 

 

  المنشورة  السياسة  حيث تبقىلها،    تعتبر مرجعا    والما هي إال لتوضيحها    السياسةالعلم أن النسخة العربية من هذه    يرجى*

 . المعتمدة هي نجليزيةاإل باللغة

 

 

الدائم.   لكم تعاونكمشاكرين   
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الغرامة الواجب دفعها للملكية  
بالدوالر التعرفة األردنية/  

 البنود

6 
 

 لكل مسافر 
   لكل مقطع

 

 : (Churning) واإللغاءكثرة الحجز   .1
 
المحجوز  والدرجة والتاريخ والوجهةكثرة الحجز واإللغاء لنفس المسافر على نفس الرحلة  وهي
 عليها. 

 تستخدم ألغراض:  عموما

 تحصيل حوافز من نظام الحجز.  •

 ال.تمديد المهلة المسموحة إلبقاء الحجز فع   •

 . طلب من المسافرلغى من دون ن ي  أبعد إعادة تفعيل الحجز  •
 

 .  أعاله ممنوعة قطعيا  الممارسات 
من اإللغاء   األعلىالوصول الى الحد   دوالسفر عنتتم محاسبة مكتب السياحة  سوف (أ

لألسعار  ( للحجز الواحد أو لعدة حجوزات مقطعينوالحجز، الحد األعلى هو )
 إن أ صدرت التذكرة أم لم تصدر. ، بغض النظر   (P,O,R,Wالترويجية )

من اإللغاء   األعلىالوصول الى الحد   دوالسفر عنتتم محاسبة مكتب السياحة  سوف (ب
على باقي   ( للحجز الواحد أو لعدة حجوزات أربعة مقاطعوالحجز، الحد األعلى هو )

 لم تصدر.  إن أ صدرت التذكرة أم،  بغض النظر األسعار
 

التي   سوف يتم محاسبة مكتب السياحة والسفر الممارس لهذا البند على كل الحجوزات مالحظة: *
 البداية. من  تمت

 Fictitious/ Speculative/Training/Test: )ةالحجوزات الوهمي .2 وقت الرحلة 

Bookings) : 

  ةي  بدون ن   ةو مقاطع سفر وهمي أسماء مسافرين وهميين أ هي الحجوزات التي تحوي  •
 و من دون طلب المسافر لتصدير تذكرة. أالتصدير 

لى  إو التسعير. حيث يتوجب الرجوع أ /و ستخدام نظام الحجز لغايات التدريب إ ال يسمح ب •
 مزود خدمات الحجز للحصول على نظام تدريب منفصل. 

ويحاسب  يعتبر من التجاوزات غيرالمسوح بها نهاء الحجز  إطلب مقاطع االسفر بدون  •
 . المكتب على تكلفتها

من مكتب السياحة والسفر لغايات التحقق من   برهانالملكية األردنية طلب   شركةل: يحق مالحظة*
 الحجوزات المشكوك فيها. 

ساعة   72خالل   
 أكثر من 

 ساعة  72 

300 
لكل مسافر    
   ل مقطع لك

 درجة 
 رجال االعمال 

20 
 لكل مسافر 

 50   ل مقطع لك
 لكل مسافر 

   ل مقطع لك

 الدرجة السياحية 

 

150 
 

 لكل مسافر 

 لغاء الحجز:إ تالعب بقصد تمديد تاريخ ال .3

(Manipulation of Ticket Time limit) 

  ةالتذكرصدير و تمديد تاريخ تأستخدامها من قبل المكتب لغايات تجديد إمقاطع غير مراد  ة ضافإ
 بها.من التجاوزات غير المسموح  يعتبر

10 
 

 لكل مسافر 
   ل مقطع لك

 : (Inactive Segments) ةلمفع  غير  ة مقاطع الرحل .4
 
الحجوزات التي    ةمراجعأن يقوم ب  والسفر  ةمكتب السياح  مراعاتها من قبلالتي يجب    من األولويات

ما أن يكون قد طرأ تغييرعلى موعدها من  إن هذه الحجوزات  ( أل (Queueنتظارعلى نوافذ اإل   تصله  
 . آخر سبب  يأل أو نتهاء وقت تصدير الحجز إبعد   ا  لغاه آلين تكون م  أو أو التاريخ أحيث الوقت 

من نظامه المستخدم بعد    ةلفع  المقاطع غير الم   إلغاءة والسفر  عليه يتوجب على مكتب السياح   ءا  وبنا
  ساعة من موعد اإلقالع.  25والتغييرقبل أكثر من أباإللغاء   ةاالردني   ةقيام الملكي

 ( HX, UN, UC, NO, WL مثل:)
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 لكل مسافر 
   ل مقطع لك

 :(Passive Segments) غير الف عًالةالمقاطع  .5
بياناته يجب أن تتطابق مع الحجز  ال( فإن في حال وجود حجز وهمي مرتبط بحجز آخر )فع  

ستخدام  إ ويمنع قطعيا   الحجز.على النحو الصحيح لتجنب رفض  ةرصدار التذكإ بهدف صلي األ
  من أكثر قبل  فع الةال  رغي المقاطع  جميعإلغاء  يجب صلي.مختلفة عن الحجز األ  ةلع ا مقاطع غير ف  

المسافر  قد تواجه  يتحمل مسؤولية أي مشكلة مكتب السياحة والسفر  .اإلقالع موعد ىعل ساعة 25
ال تطابق مع   الةدرة من خالل مقاطع غير فع  ص  ن كان يحمل تذكرة سفر مؤكدة م  إ  في المطار
 األصلي. الحجز 

  ة والسفرمكتب السياح ةاسبيتم مح،  غير الفع الي الحجز ي تجاوز ف أ : في حال وجود *مالحظة
 . (6) رقمالنقطة حسب 

 لكل مسافر 
  لالسعر قبالمكتب بالفرق بين  ة محاسب وسيتم

ة المقاطع وسعر التذكر   فصل  

 : ةفصل مقاطع الرحالت المترابط  .6

Breaking Segments (Married and/or Origin and Destination 
Availability) 

  ةالمغادر   ةجه  من  سعر  نشاء إل   واحد  سعري  نظام   تحت  صدارها معا  إالمقاطع التي يتم حجزها و   هي
 . نقاط التوقف النظرعن  ضبغ  الوصول  ةجه ىلإ

 : به  ا  مسموح د غيروما يلي يع

 فصل المقاطع المترابطة.  •

 قل. أ ضافة مقاطع سفرغير حقيقية بهدف الحصول على درجات إ •

 بيع المقاطع المترابطة بطريقة منفصلة.  •

بيع في بلد آخر بهدف الحجز    ةبيع المكتب السياحي الي نقط   ة طقالحجزمن ن  ة نقل مسوؤلي •
 قل. أسعر و  /ة أوعلى درج

الفصل   خرى مخالفة أي طريقة حجزأ • هذا  بنفس  ضمن  )  ستتم محاسبتها  على  الطريقة 
 ....(الخامسة أعاله    ةفي النقط  رومذك  كما هو   المقاطع غيرالفعالة، الحصر  سبيل المثال ال

. 

500 
 درجة 
عمال رجال األ  

200 

 
 الدرجة السياحية 

 

50 
 

ع لكل مقط         

 لكل مسافر 

 

 Void/Refunded / fake) ةستردمال و  والوهمية لغاهم  التذاكر ال .7
Tickets)   

 سيتم إعتبار اإلجراءات أدناه إنتهاكا  لسياسة الحجز:
 

صدار تذكرة  إ و  أ  ةالمعني   ة لغاء مقاطع الرحلإالتذكرة يجب    ةسترداد قيمإو  أفي حال إلغاء    •
  انتهاكا  وخالف ذلك يعتبر    لغاء يحصل على الحجز. إجديدة لهذه المقاطع وذلك تجنبا  ألي  

 لسياسة الحجز. 

حيث يجب    (.FHA,FHM)  طريق  عنيضاف    وغالبا    وهمي  تذكرة  رقم  إضافةاليسمح   •
 نتهاكا  لسياسة الحجز.إوخالف ذلك يعتبرسم صاحب الحجز. إ تذكرة تطابق  ة ضافإ

لنفس المسافر على نفس الرحلة  ال يسمح بإلغاء التذكرة بشكل متكرر )أكثر من مرتين(   •
 درجة أخرى.  الدرجة، أو نفس أو حجز آخر، أو    ، على نفس الحجز

 ( ناتج عن إلغاء/إسترجاع التذكرة بدون إلغاء الحجز.No-Showفي حال حدوث ) •

 .( )تطبق شروط التذكرة(No-Show)ال  في حال إلغاء أو إسترجاع التذكرة خالل فترة   •
 

 

20 
 

 لكل مسافر 
   ل مقطعلك

 :(Wait Listing)نتظار حجوزات اإل .8
 
مواقف    معينة بسعر  ةرحل على    انتظار  على مقعد  للحصول  ةفرص عطاء المسافر  إل  ةتاح م    ةخدم  هي

   . عليه من المسافر نفسه

و على أن كان على نفس الحجز  إعلى اإلنتظار لكل مقطع فقط،  قصى هو طلبين  الحد األ  •
 خرى.  أ  حجوزات 

  ة االردني  ةكيدها من قبل الملكيأو التي لم يتم تأستغلة غير الم   نتظارااللغاء مقاطع إ يجب  •
 . ةمن موعد الرحل ةساع 25ال يقل عن  قبل ما
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 لكل وصل خاطىء 
ر وصل جديد اصدإ ويجب  

 :) EMDلكتروني )اإل الدفع  ةوثيق .9
 

  ةضافإ  ، منها  ةمن نوع الوثيقة والغاي  التام  التأكدووثائق الدفع اإللكترونية    ةعند تعبئ  ةتوخي الدق  يجب
 . ةالمطلوب ةإلى أهمية التأكد من مطابقتها للقيم

3 
 
لغى مقطع م  لكل    

 :(GDS Cancelation Fees) ةرسوم اإللغاء ألنظمة الحجز المستخدم  .10
 
يتحمل مكتب   فسوف %85 ما مقدار ةلغاه من الحجوزات المؤكد الحجوزات الم   ةذا تعدت نسبإ

لغاء الحجوزات. إالمعني كافة تكاليف  ةالسياح   
 
 لغاه. نسبة اإللغاء: عدد المقاطع المحجوزة ضد عدد المقاطع الم  *

200 
 
من المسافر   ةلكل شكوى مقدم   
إلى  ة باإلضاف  

  كامالً  كتعويض للمسافر  الذي تم دفعهرفع المبلغ  
ة والسفرعلى مكتب السياح   

 : (Valid Contact Information)الصحيحة  اإلتصال معلومات .11
 

وبهدف زيادة رضاكم ورضا   )أياتا( للنقل الجوي اإلتحاد العالميتماشيا  مع تعليمات وقوانين  
المقدمة  وتحسين مستوى الخدمة لكم على الصعيد الشخصي، وعلى صعيد الخدمة  ،المسافرين
ضرورة  بحضراتكم   نهيبفإننا ضطراري على جداول الرحالت؛ في حال التغيير اإل  للمسافرين

هذه  وتود الملكية األردنية أن تحيطكم علما  بأن   .الخاصة بالمسافرين تصالاالإضافة معلومات 
. وغير االعتيادية ضطرارية اال ستخدم إال إلعالم المسافرين في حالة التغييرات  لن ت   معلوماتال  

ما يلي:  والسفر ةيجب على مكتب السياح حيث   
 

...( خإل   لكتروني.إبريد  ،  رضية، خلوية أتصال دقيقة )هواتف  إمعلومات    ةضاف إ  •
 . جميع مقاطع الرحلةعلى 

 ختيارية. رإضافية تعتبإ معلومات أي  •

المسافر • به، يجب على وكيل  إفي حال رفض  الخاصة  معلومات اإلتصال  عطاء 
 السياحة توثيق هذه المعلومة في نفس الحجز.

أو    والسفر  تصال خاطئة للمسافر من قبل وكيل السياحةإدخال معلومات  إفي حال   •
ب الوكيل  قيام  المسافإفي حال عدم  معلومات  السياحة ردخال  فإن وكيل   والسفر   ، 

يتحمل المسؤولية كاملة  ويحق للملكية األردنية تحميل الوكيل الرسم المحدد هنا لكل 
  (، No-Show)  رسوم  خسائرتكبدتها الملكية األردنية مثل  ةضاقة إلى أي  شكوى باإل

مسار تحويل  التذكرة،  سعر  في  فرق  تغيرالحجز/التذكرة،  ومبلغ    رسوم  الرحلة 
التعويض الذي تم دفعه للمسافر والمصاريف والنفقات ذات العالقة والتي تحملتها 

 . إداريةرسوم الملكية األردنية باإلضافة إلى أية 

50 
تذكرة  لكل   

ة ستردغير الم  ضافة للقيم اإلب   

 (:Unauthorized transaction) بها المسموحغير  المعامالت .12
 

   وتشمل:

 ة. المسترد  غير التذاكر ستردادإ •



  
 

 5ص                                   الملكية األردنية: شرح لسياسة الحجز                                                                      

 

مقطع  لكل   مسافر لكل 50  
 

لكل مسافر لكل حجز  100  

 : Duplicate Bookings/Segmentsزدواجية الحجوزات/ المقاطع إ .13

بنفس وقت السفر ولنفس    ةوجهات مختلفلز الحجز للمسافرين سواء بعمل حج  ةيزدواجإال يسمح ب
 نفس الحجز.ل  هذات لنفس المسافر في نفس وقت السفر ةوعمل مقاطع مختلفأالمسافر 

50    
   للفرق الغير محصل  باإلضافةمسافر   /ةلكل خدم 

 (:Ancillary Services) المساعدة الخدمات .14

  يجب EMDوعليه المبلغ المحصل في  سعر محدد. ةاالردني ةعن طريق الملكي ةمقدم ةلكل خدم
ي مبلغ ال يتطابق مع ما هو منشور  أو  ةاالردني ةمن قبل الملكي رالسعر المنشون يتماشى مع أ

 يعتبر تجاوز ويحاسب عليه. 

 الفرق بين سعر التصدير والسعر األصلي
15.  (Fare Dilution:) 

جزت لغرض  وح   ةن تكون حقيقي أيجب  والسفر ةمن قبل مكاتب السياح ة جميع المقاطع المحجوز
رم مكتب  غ  سي  ستخدام مقاطع السفرإقل دون أتحصيل سعر   بهدفمقاطع سفر ضيفت أ  ن إالسفر. و
 للحجز.   نشئالم  والسفر ةالسياح 

 درجة رجال األعمال  300

السياحية  الدرجة  100  

50 
لكل مسافر    

 (: Name Changeتغير اإلسم ) .16

 ن يطابق اإلسم بالحجز لإلسم في جوازسفرأاإلسم على الحجز، لذلك يجب   اليسمح بتغيير
 المسافر. 

  التكاليف كامل بمقدار يغرم وكيل السياحة والسفر
التي تكبدتها الملكية األردنية و/أو المسافر  

المبالغ التي تم تعويض المسافر بها من   وكامل 
 قبل الملكية األردنية 

 Minimum connectingالحد األدنى للوقت الفاصل بين الرحالت/المقاطع ) .17
time:) 

ن تكون بين جميع  أيتوجب   ، ه وفعلي  في حجز المسافر عبور  ة محطكثر من أفي حال وجود 
وجلب   جواز السفرمن ختم الالزمة جراءات إللقيام بامن اتمكن المسافر   ةكافي ةدالمقاطع م  

ي عواقب نتجت  أترتب على المسافر  ذاإوعليه  .ةالثاني  ةللرحل ةالبواب ىلإنتقال الحقائب ....... واإل 
قبل  من  ةالمدفوع  التكاليفكامل ن يدفع والسفر أ ةفعلى مكتب السياح  ةغير كافي ةن المدأمن 

 .  المبالغ التي تم تعويض المسافر بها من قبل الملكية األردنية وكاملاألردنية و/أو المسافر  الملكية

200 
باإلضافة للفرق مع سعر األمتعة المسموح بها     

 (: Baggage Allowanceحد المسموح لألمتعة )ال .18

من قبل الملكية األردنية بحسب عدة عوامل منها المقصورة، مسار  دت د ا ح  متعة المسموح بهاأل 
  لتزام بالوزنوعليه يجب اإل ، و المنافسة مع شركات الطيران األخرى أالطائرة، سعر التذكرة 

   سوف يحاسب عليه. مكتب السياحة والسفري تجاوز من قبل أحال وجود   وفي المسموح.

200 
التذكرة باإلضافة إلعادة تسعير    

 (:Ticket Couponsكوبونات التذكرة ) .19

وفي   عادة تصدير التذكرة من جديد.إستعمال جميع مقاطع التذكرة بالترتيب، عدا ذلك يجب إ يجب 
 . ةصدار التذكرإ  إعادةعلى المكتب  ة حال تغيير مسار الرحل

200 
عفى من  الخصم الم  ى لإ  ةلكل مسافر باالضاف

ة التذكر  

20. Tour Code: 

  ة ستخدم لتذكرو م  ألغى و م  أال  ر فع  غي Tour Codeفي حال استخدام والسفر غرم وكيل السياحة ي  
 .  مسبقا  

على وكيل السياحة و   سوف يتم رفع غرامة
ملته   المكتب/السفر  الملكية   بالمقدار الذي تح 

 األردنية مقابل عدم االلتزام بهذا البند. 

 Full flight data/ Travelجراءات السفر كاملة )إمعلومات و .21
documents:) 

 عن كافة معلومات الحجز والسفر  عالم المسافرإيترتب على وكيل السياحة والسفر 
 

 ومنها ما يلي: 
 

مستلزمات تأشيرة ، الطيران الناقل نوع الطائرة، ترتيب المقاعد، محطات التوقف،   •
 لخ... إ ن الطيران الناقل غير الملكية األردنية(، أ)في حال  (Visaالدخول )
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 لكل مسافر 

 ( السفر جواز  مع تتطابق ال بياناتجميع ال (

10 

 لكل مسافر 

( البيانات من  3-1  من  الخطأ ةحال  في ) 

300 

 لكل مسافر 

 من المكتب نفسه(  الخطأ  تكرار ةحال  في )        

 : (Passenger Data DOCS) بيانات المسافر .22

 
،  تماما    ضافة كافة بيانات المسافر بشكل محدد كما هي في جواز السفرإ يجب   (أ

لوكيل    يمكن  – لخ، لمعرفة اآللية  إالمسافر، تاريخ الميالد ......    سما من حيث  
 (.GDS Provider) ستخدمم  الرجوع الى نظام التوزيع ال  السياحة والسفر

 

وجود بسبب  المسؤولة هات ج  لل  األردنية الملكية تدفعها نأ الممكنمن  التي والغرامات المسؤولية كامل  السياحة وكيل  ليتحم   (ب
 وغيرها. جواز سفر  فيزا، المثل  ةزورم   /ة بيانات غير صحيح

20 
لكل مسافر لكل مقطع    

 (: Invalid Booking Fare) غير الفع التذكرة السعر  .23

 . الية السعرقبل إغالق الحجز يجب التأك د من فع  

 
 

 
 : األردنية الملكية  توجيهات 

 
 (.IATA)الدولي النقل الجوي  اتحادمع  ى قوانين الملكية األردنية وتوافقا  الملكية األردنية مبنية عل ةسياس ❖
ستخدام نظام الحجز نفسه لغايات الحجز إستخدام وكيل السياحة والسفر ألكثر من نظام حجز، يجب إحال  في  ❖

 صدار التذاكر. إو
 لكية الحجز من وكيل سياحة آلخر في حالة تصدير التذاكر فقط. م   تحويليمكن  ❖
-NONحة )المخالفات التي يقوم بها وكالء السيا ( جميعIATA/ARC) والسفر وكالء السياحةيتحمل  ❖

IATA/NON-ARC)  صدار تذاكر لهمإوأمنحهم شاشات حجز عن طريقهم  ةفي حال . 
من مكاتب   على شاشات حجز  لحصولان الحجزعلى الملكية األردنية المحظورين موالسفريمنع وكالء السياحة  ❖

 . القيام بذلكة األردنية في حال من قبل الملكي ة ت حازمءاجراإذ اختإسيتم  إنه  خرى حيث ا   ةسياحي
  والخطوط الجوية األخرى ووكالء السياحة والسفر طبق سياسية الملكية األردنية على جميع وكالء السياحةت   ❖

 (. GSAs) المعتمدين للملكية األردنية والسفر
يجب على جميع الجهات التي بإمكانها الحجز على الملكية األردنية توعية جميع موظفيها بسياسة وقوانين  ❖

 ألردنية. الملكية ا
ي تعديل يطرأ على سياسة  أمن  يجب على جميع الجهات التي بإمكانها الحجز على الملكية األردنية التحقق ❖

 . خرمن وقت أل الملكية األردنية
وزع راجعة م  م   والسفر حاولة حجزه، يجب على وكيل السياحةالحجز مباشرة بعد م   مقاطعاء إلغفي حال تم   ❖

غاء يعتبر تحت بند إللالحجز وا  ةعادإ إن من القيام بإعادة الحجز عدة مرات، حيث نظام الحجز الخاص به بدال  
 (. Churning) ال
سم المكتب عند موزع نظام الحجز كما هو موجود بالرخصة  إطابقة م  والسفر على وكالء السياحة يجب  ❖

 التجارية. 
 ، يحق للملكية األردنية حظر الوكيل من الحجز عليها.   والسفر سم وكيل السياحةإليل في ظت حال وجودفي  ❖

 


