
   

  

وط تطبقً  الرحلة مغادرة قبل تفضله ما ع  ، الوس تفضل كنت سواء    .١ حامألوا الشر ختيارال التالية   أو الطائرة مقدمة  بناء مقعدك 

ستمتاعالا أو ، خلفا احةسملبا  ضافيةإلا    تاحةملا  مرملا مقعد من الوصول ، النافذة مقعد من راع منظر أو  ، أو    للقدمن   للوض 

الف ، مقابله ودفعت مقعدك ت . .والتحرك رونةملا نمنحك ٢  عادةإل     رسوم بدون رحلتك جدولة 
 

دادسال يتم أن قبل غ  اخ إذا .

   يمكنك
   وقت   .٣ .آخر مقعد إ التغ 

 
ناروسال  ولكن مماثل بمقعد اسيعابك إعادة سنحاول     الزم ادول غ  ، يتوفر ال حيث اتمل غ 

   
 
ثالملا سيل ع .الطاع بنفس آخرً  مقعد ا ا المفض اً  سابق اشيت قد كنت إذا   مقعد منحك ستم ، مطابق مقعدً  

مام  ألا الصف  نافذة أو ا .   مرملا بجانبً   مام  ألا الصف   توعبس أن فيمكنك ،  قاعدملا لتوف جدنا قصارى سبذل  .٤ مقعد   .تزا ال 

   أو التعطيل حالة  مختلف مقعد إ نقلك إ نضطر قد ، ذلك ومع
 

ائرةالط غ يأل أو   وزات تخضع   حفاظية أو  أمنية أو شغيلية أسباب 

قاعدملا    
موالألا اسداد طلبات تقديم يمكن ال ، لذلك .الرحلة مغادرة ح للتغ  الإ ك   يتم لم إذا  ٥  الصعود عد . .رحلت مغادرة عد 

قاعدملا ذه شغل افرس الذي الراكبً  ذلك ومع .ا ،  قعدملا يضمن ال رضيع مع  فضلملا   . مجان 
 
تعىطسف ، الطائرة من ع ا ولوةألا   

افرسللم حظةالم ير ٦ داد . رضيع يصطحب الذي  بلغملا أن  دفوعملا  سوالتالل قابل غ اتار للمقعد  سال بدال ا و حول  اء من  . .  الشر

قعدملا ز إلغاء ستم ٢٤  ٨ عد . تت ح للمقعد اختيارك تأكيد يمكن ال ٧ فضلملا  دفوعاتملا تتأثر لم إذا ، ساعة  لالخ  طارإلا ذا    . الزم 

سبابأل مقعدك اء قيمة ٩  تتعلق  قعدملا شر سدادالل قابلة  ةالطوعي غ التغيات حالة   مةسالبال ع  منألوا   حالة   .١٠ .والشغيل 

سبابأل مقعدك ع الطوعية غ التغيات مةسالبال تتعلق أو شغيلية  منألا أو  سدادال مؤل فأنت ،  موالألا  تالاا  فقط    :التالية 

احةسم مع خروج صف   )ب عادية مقاعد إ غيه يتم  ممتاز مقعد  ) أ  تاحةملا ن  إضافية    عادية إقاعد غيا يتم م  للقدم 

بالغملا . عادةملا  ائب منه ا ).   ١١  شمل   سدادالل قابلة تكن لم إذا( الض    ً بلغملا جماإلا  دفوعملا  ختيارال  قعدملا  بةسبال مطروح   

تالللرح بلغملا مقارنة ستم ، بالفعل إجراؤا تم ال  دسملا  جبارةإلا التغيات قبل اخته مقعد بآخر  ءالللعم يحق ال ١٢ أم داد . .  اسوال 

قاعدملا اختيار   :إذا 

افرنسم انوا ؛ الطوعية   ) أ  بس أع سفر درجة   اء عد أقل قيمة ذا ا    )ب غ أو الطوعية القية   مقعد اختارواً  ؛ أع قيمة ذي مقعد شر

ثيويةإلا شبا أميال   عضوم أضافوا  )ت دع از إ   قاعدملا ز   ذلك  بما( الرحلة س خط ع الطان  رحلة  طوعية غيات أجروا لقد   )ث ؛ 

كة تديرا غيا تم ال الرحلة انت إذا أو ).  الواردة الوجة أو الرحلة توارخ بةسبال ٩ ١٣  ابة . الصادرة أو ، أخرى طان شر  رجال لدرجة 

عمالألا عدقاملا اختيار مقابل للدفع دا ال ، )ً  الدرجة  ا ال(  افرسم كنت إذا . ياحيةسال  عرسال اختيار يمكنك .  ب  فضلملا أو العادي   

 مرنة وأسعار مرنة شبه وأسعار اقتصادي عرض استخدام ،

ختيارال الدفع ا   مام  ألا الصف  برميوم مقعد  احةسم مع ارج صف  فاصلة ومقاعد  تاحةملا أيض يمكنكً  إضافية   يمكنك . ة للقدمن 

قاعدملا اختيار رسوم تلفة عرض افرنسللم  ياحيةسال  الدرج     ع فقط تنطبق وال 

ات إحدى مع رحلة من ع ا   كة الطان شر شكملا الرمز  الشر   ً تالالرح ثيويونإلا يديرا ال  افرسم كنت إذا . كة مراجعة ف ،   الطان شر

كة كفوفونملا والراب ، ،  ُي اركة ع ادودة القدرة ذوو الراب منع (PRM)    .١٤ .الشر طفالألوا ١٢      ، والراب  سن دون 
 
 عام ا

طفالألا مع  بعدينملوا مرافقن مع والناء ،  توفونس الذين للراب فقط يمكن ١٥ الصفوف ذه . اروج صف  الوس من  عايملا   التالية 

  :  الوس

ؤولياتسملا لقبول استعداد ع ا تون أن   ) أ  شطةألا راكبً  بالغ اً  ة وقادر اً  ع ا أداء  تون أن   )ب .وتنفيذ  رةذو ملا  اعدسم دون    )ت .

ؤولياتسم لديك لس بقةسم حالة وجود عدمً  أداء من الص تمنع أو ا الوظائف ذه  )ث .صغ طفل رعاية مثل أخرى   ) ديةسج  أو 

يةسنف بس قد ) ر  ستماعالوا القرائة  )ج .ض     بما ا . ة والنظر 
قدمةملا التعليمات لفم يكف  طلوملا الوظائف وأداء اارج لفتح     )ح جيدً  

لش تحدث    بما جيد 
عطاءإل يكف  افرنسللم ورشادات معلومات  خرنآلا     بما ا  و  ت أن  )خ .الطوارئ حالة أثناء 

 ارج لشغيل يكف 

تحاتالف إزالة إ تحتاج قد( العوائق من وتنظيفه    اً  وقو اً  ومرن اً  ال 
ئقال ن ً بدن  ٣٥ك   ً )  / يلوجرام ٦٥  إ وزا يصل قد  الرط  

اعدةسوم   قادر نً  ع ا تو أن   )د خرنآلا الراب  لالخ من اروج ع  حة تثيت  ، من والول ارج   يجوز  .١٦ .الروب ملق الروب شر

نساال الراب استدعاء داءأل ارج صف     :الطوارئ حالة  التالية الوظائف 



 م .اب قيا  )ث .الطوارئ    مخارج شغيل  )ت مخار بشغيل ااصة التعليمات فم الطوارئ ج .  )ب الطوارئ مخرج موقع تحديد   ) أ 

شاراتإلوا الشفوة التوجات ع اتبا  )ج الر ال يتعرض قد ال ااطر من سيد الطوارئ مخرج فتح ان إذا ما بتقييم  أحد قدما ال اليدوة 

ياق   )ح .الطاقم أفراد رورملا   )خ .ارج استخدام عيق ال ح الطوارئ مخرج نافذة تأمن أو بتخزن م  رعةس   ا .    )د الطوارئ مخرج . ع 

خرجم عن ارسم واتباع واختيار تقييمً  الطوارئ  تالرح يتضمن رحلتك س خط ان إذا ١٧ ودفع اختيار من تمكن  . عيد آمن   أو رط 

طارملا غادر حيث توقف محطات سف ،  ثالملا سيل ع .رحلتك مراحل من مرحلة ل  مقعد مقابل     - اسب (JNB)  غ جوان  ، 

(WAS) قعدملا اختيار مقابل الدفع إ ستحتاج ، العاصمة واشنطن  ) ً رحلة  ا أد ADD اسب  (JNB ( أبابا س  -)  جوغ ان  من الطرق ع 

طارملا غادر ال حيث ا   .١٨ ) نيو JFK ( ورك - ( أبابا أدس من طولة ADD)  وأيض تمكنسف ،     اً  واحد مقعد اختيار من 
 ان إذاً  فن 

تالالرح من يأل افرسم كنت إذاً  أبابا أدس بن ا  ف توقف الرحلة س خط    ع .الرحلة رقم نفس  شك ال الرحلة مراحل ميع قط ، 

ثالملا سيل    ET500 ادرق ستون .دبلن  رحلتك تتوقف فقدً  فقط واحد مقعد اختيار ع ا   من ع العاصمة وواشنطن  ، 

ط   عضاءأل يمكن  .١٩  طو توقف د العاصمة وواشنطن أبابا أدس بن االملة للرحلة ، .دبلن وجو عدم شر ميالأ برنامج  ثيويةإلا شبا   

قاعدملا اختيار  مختلفة بمزايا التمتع بسح   .فئام 


