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عزيزي عميل سابتكو:
ترحب بكم سابتكو ويسعدها تقديم خدماتها المتميزة لكم وتحرص على اعتباركم مسافر دائم على متن رحالتها ،وتسعى
دائما لتطوير خدماتها بما يلبي طلبات عمالئها ويواكب تطلعات الشركة وسعيها في تقديم خدمات عصرية تليق بسمعتها
التي تزيد عن األربعين عاماً ،وأدناه عزيزي العميل الئحة حقوق وتعويضات العمالء ووثيقة التعويض عن الطوارئ التي
يمكن أن تحدث في الخدمة التي تقدمها سابتكو.
تعتبر هذه الوثيقة جزء من عقد شراء التذكرة ويستوجب على العميل االطالع والموافقة على ما ورد بها ،متمنين لكم
رحلة ممتعة ونشكركم على إتاحة الفرصة لخدمتكم.

المادة األولى :تعريف المصطلحات
ألغراض هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خالف ذلك:
الالئحة :الئحة حقوق المسافرين.
العميل :الراكب المتعاقد مع سابتكو الذي يشغل رحالت خاضعة لنطاق تطبيق هذه الالئحة.
المسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة :هم الركاب المحتاجين لمساعدة وعناية خاصة إلنهاء إجراءات
سفرهم وصعودهم إلى الحافلة.
الحجز المؤكد :المقعد الذي يطلبه الراكب من سابتكو على رحلة معينة بتاريخ معين بدرجة معينة
(االقتصادية /المميزة) وتؤكده سابتكو بإشارة مميزة على تذكرة السفر أو بأي طريقة أخرى مفادها أن المقعد
محجوز لصالح العميل.
موعد االنطالق :الموعد المحدد لمغادرة الرحلة وفقا ً لجدول رحالت المعتمد لدى سابتكو.
تأخير الرحالت :تأخير الرحلة عن موعد إنطالقها المعتمد لدى سابتكو.
الخدمة :هي خدمة بنظام بيع التذاكر المقدمة من سابتكو للسفر بين المدن (االقتصادية  /المميزة) والسفر
الدولي.
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المادة الثانية :نطاق التطبيق:
يتم تطبيق هذه الالئحة على النحو التالي:
الرحالت المغادرة من جميع محطات سابتكو والوكالء المتعاقدين.
الرحالت القادمة من المنافذ البرية بموجب اتفاقيات سابتكو مع وكالء دوليين.

.1
.2

المادة الثالثة :التزامات المسافر:
أ .سياسة عامة:
 .1التقيد بالتعليمات داخل محطات سابتكو ،والوكالء المتعاقدين أو على التذكرة والمواقع اإللكترونية.
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الحضور إلى نقطة االنطالق قبل مغادرة الرحلة الداخلية بما ال يقل عن ساعة واحدة والرحلة الدولية بما ال يقل
عن ساعتين ،إلنهاء إجراءات السفر واتباع التعليمات.
حيازة مستندات ومتطلبات السفر النظامية وفقا لتعليمات الجهات الرسمية.
اإلمتناع عن التدخين داخل الحافلة في كافة رحالت سابتكو سواء السجائر التقليدية أو السجائر االلكترونية.
اإلفصاح عن أي احتياجات خاصة (إن وجدت) قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.
ال تتحمل سابتكو الضرر الناجم عن عدم حمل العميل لوثائق رسمية أثناء السفر ،مما يجعل العميل هو المسؤول
األول عن أي عقوبة ،خسائر أو ضرر.
يجب التزام المسافر بتوزيع سابتكو للمقاعد أثناء الرحالت ،وهو تخصيص المقاعد األمامية في الحافلة للعائالت.
يتوجب على المسافر االلتزام بضوابط سفر األطفال على النحو التالي:
أ .األطفال دون ال  12سنة تمنح لهم نصف تذكرة.
ب .يمنع سفر األطفال لمن هم دون سن ال 13بمفردهم على الحافلة.
ت .يمكن للمسافرين من هم في عمر  13سنة السفر لوحدهم ،شرط حملهم أصل الهوية الوطنية مع اثبات
موافقة بالسفر من ولى االمر.
ث .الرضيع (أقل من عامين) مجانا ً بعد أن يسجل ويمنح تذكرة مجانية بدون مقعد.

ب .إلتزامات المسافر نحو الوثائق الرسمية:
 .1السعوديون ومواطنوا دول مجلس التعاون:
أ .حمل أصل بطاقة األحوال.
ب .حمل أصل دفتر العائلة للمرافقين.
ت .أصل خطاب التعريف للطالب أو بطاقة طالب سارية المفعول لالستفادة من العودة المجانية للطالب.
ث .أصل بطاقة الشؤون االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة (داخل المملكة فقط).
ج .ال يسمح بسفر المرافق بالجواز من دون سفر صاحب الجواز
 .2لغير مواطني دول مجلس التعاون:
أ .حمل أصل اإلقامة النظامية.
ب .جواز السفر ساري المفعول للزوار.
ت .بالنسبة لمسافرين حاملين تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها :يتوجب عليهم االلتزام بشروط واحكام
الجهات الرسمية.

المادة الرابعة :إلتزامات سابتكو:
تلتزم سابتكو بما يلي:
.1
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تطبيق كافة أحكام الالئحة.
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المادة الخامسة :الرعاية والمساندة:
يجب على سابتكو في حالة عدم المقدرة باالركاب أو الغاء رحلة أو تأخيرها ،أن يقدم الرعاية والمساندة للمسافرين في
أي مرحلة من مراحل الرحلة وذلك على النحو التالي:
.1
.2
.3

في حال تأخر الرحلة ألكثر من  120دقيقة بالمحطات الرئيسية يتم تقديم المشروبات لكل المسافرين.
وجبة خفيفة مالئمة إذا تجاوزت مدة التأخير أربع ساعات من وقت الرحلة األصلي بالمحطات الرئيسية.
تسكين وتقديم الوجبات المناسبة للمسافر إلى جمهورية مصر في حالة الغاء الرحلة البحرية عبر العبارة عند
وصول المسافر إلى المنفذ (ضباء) من قبل الوكيل المالحي.

المادة السادسة :إلغاء الرحالت:
إلغاء الرحلة الدولية:
.1
أ .في حالة إلغاء /تعديل وقت الرحلة قبل  24ساعة من نقطة المغادرة:
 )1يتوجب على سابتكو تحويل المسافر على أقرب رحلة متاحة بدون دفع رسوم إضافية.
 )2يجب اخطار المسافر بالتعديل الجديد إلى أقرب رحلة بأي وسيلة.
 )3معالجة أمتعة العميل التي تم شحنها على الرحلة الملغاة (في الرحالت المتجهة الى مصر).
ب .في حالة إلغاء /تعديل وقت الرحلة بعد الوصول إلى الميناء (ضباء):
 )1تعويض المسافر عن مصاريف السكن وتوفير وجبات عن كل يوم انتظار لحين مغادرة العبارة.
 )2يجب اخطار المسافر بالتعديل الجديد إلى أقرب رحلة بأي وسيلة.
 )3معالجة أمتعة المسافر التي تم شحنها على الرحلة الملغاة.
إلغاء الرحلة الداخلية:
.2
 .1في حال إلغاء رحلة تنفذ من المحطات الرئيسية تحت أي ظرف تشغيلي أو قهري حال دون تنفيذ الخدمة يقدم
للمسافر أحد الخيارات التالية:
أ .في حال إلغاء الرحلة بأقل من  24ساعة على موعد المغادرة:
 )1يتم تحويل التذكرة الى أقرب رحلة بديلة في حال توفر ذلك.
 )2في حال رغبة المسافر بعدم السفر يحق له طلب استراد قيمة التذكرة بدون أي خصم من قيمتها.
ب .في حال تم إلغاء الرحلة قبل مغادرتها بــ  3ساعات.
 )1يتم تحويل التذكرة الى أقرب رحلة بديلة في حال توفر ذلك.
 )2يستحق المسافر تعويضا ً تذكرة مجانية (إتجاه واحد لنفس الخدمة) ،شريطة إال تتجاوز مدة طلبها
أكثر  72ساعة من وقت الواقعة.
 )3في حال رغبة المسافر بعدم السفر يحق للمسافر طلب استراد قيمة التذكرة بدون أي خصم.

المادة السابعة :تأخير الرحالت:
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الئحة
حقوق المسافرين
 .1تأخير تنفيذ رحلة أو تعطلها أثناء الرحلة:
أ .يستحق المسافر تعويضا ً عن تأخير تنفيذ الرحلة الداخلية من المحطات الرئيسية ،التي يزيد تأخرها عن
ساعتين بتقديم المشروبات لكل المسافرين.
ب .يحق للمسافر تحويل التذكرة إلى أقرب رحلة على نفس الوجهة بدون أي رسوم إضافية.
ت .يحق للمسافر استرجاع كامل قيمة التذكرة بدون أي خصم في حالة عدم الرغبة في السفر.
 .2عدم التوقف في محطة الوصول:
أ .يستحق المسافرتعويضا ً بتذكرة مجانية (إتجاه واحد لنفس الخدمة) ،شريطة أال تتجاوز مدة طلبها أكثر
 72ساعة من وقت الواقعة.
ب .يتم إركاب المسافر بالعودة إلى نقطة النهاية بدون تحمل أي تكاليف.
 .3تعطل الحافلة أثناء تنفيذ الرحلة لمدة تزيد عن ساعتين:
أ .يستحق المسافر تعويضا ً بتذكرة مجانية لنفس الوجهة (اتجاه واحد) التي حصل فيها التعطل.
ب .في حال عدم رغبة المسافر الحصول على تذكرة مجانية :يحق له طلب استراد قيمة التذكرة للوجهة (اتجاه
واحد) التي حصل فيها التعطل بدون أي خصم.
ت .للرحالت المميزة :يستحق المسافر تعويضا ً بتذكرة مجانية لنفس الوجهة (اتجاه واحد) .شريطة أال تتجاوز
مدة طلبها أكثر  72ساعة من وقت الواقعة .باإلضافة إلى تعويض المسافر باسترداد قيمة التذكرة للوجهة
(اتجاه واحد) التي حصل فيها التعطل بدون أي خصم.
ث .يجب اإلبالغ عن الواقعة بمدة ال تتجاوز  7أيام من وقت الرحلة.
ج .ال تعوض سابتكو عن الحاالت الناجمة عن سوء األحوال الجوية التي تعرض التشغيل اآلمن للحافلة للخطر
أو كان ذلك بسبب الظروف االستثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة ،ولم يكن باإلمكان تجنبها حتى
لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

المادة الثامنة :تخلف أو نسيان أحد المسافرين أثناء الرحلة- :
 .1تخلف المسافر بسبب تجاوز الوقت المحدد في نقطة التوقف:
أ .ال يوجد تعويض ،ويتم في هذه الحالة اركاب المسافر على أقرب رحلة.
 .2تخلف المسافر بسبب اهمال من سابتكو:
أ .يجب اركاب المسافر على أقرب رحلة.
ب .يستحق المسافر تعويضا ً بتذكرة مجانية لنفس الوجهة (اتجاه واحد لنفس الخدمة) .شريطة أال تتجاوز
مدة طلبها أكثر  72ساعة من وقت الواقعة.
علما بأن مدة التوقف في االستراحات نصف ساعة ولدى الوكالء عشر دقائق.

المادة التاسعة :المسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة
 .1ال يجوز لسابتكو أن ترفض اركاب المسافر من ذوي االحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له.
 .2يجب احضار الهوية االصل مع ارفاق صورة من بطاقة ذوي االحتياجات الخاصة.
 .3يجب أن يكون سفر العميل من ذوي االحتياجات الخاصة مع مرافق.
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الئحة
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 .4يمكن سفر ذوي االحتياجات الخاصة في الحاالت البسيطة بمفردهم دون مرافق.
 .5يحق لمرافق ذوي االحتياجات الخاصة الحصول على التخفيض الممنوح لذوي االحتياجات الخاصة في حال
مرافقتهم.
 .6في حال اصدار تذكرة لمرافق ذوي االحتياجات الخاصة وحصوله على الخصم فإنه يتوجب عليه السفر مع
المسافر الرئيسي ،ويستثنى من ذلك في حالة العودة.

المادة العاشرة :فقدان االمتعة:
يشترط للتعويض في حاالت فقدان األمتعة تقديم األمتعة للموظف وإدخالها في النظام ووجود الصق لألمتعة لدى المسافر.
أحكام عامة لألمتعة:
.1
.2
.3

.4
.5

.6

سابتكو غير مسؤولة عن فقدان ممتلكات المسافر باهظة الثمن التي تفقد داخل مباني سابتكو أو داخل
الحافالت.
سابتكو غير مسؤولة عن ترك أو نسيان األمتعة الشخصية داخل الحافلة ،ويتحمل المسافر مسؤولية
اإلشراف على أمتعته اليدوية واألغراض المصاحبة له.
سابتكو غير مسئولة عن فقدان األشياء الثمينة ضمن االمتعة المسجلة ،وتتحدد مسئوليتها في حالة
فقدانها بتعويض  350لاير بحد أقصى للقطعة الواحدة بعد استكمال اإلجراءات النظامية ووجود الملصق
الخاص بالقطعة المفقودة.
في حالة فقدان األمتعة يجب اإلبالغ عن القطع المفقودة فور الوصول للمحطة بما ال يتجاوز  30دقيقة.
هناك مواد محظورة يتعين على المسافر عدم نقلها ضمن األمتعة ،على سبيل المثال ال الحصر:
أ .المواد التي يحظر نقلها بموجب القوانين ،اللوائح ،األوامر المعمول بها في المملكة العربية
السعودية ،أو الدول التي تمتد خدماتنا اليها.
ب .المواد التي تعتبر غير مالئمة للنقل نظرا ً ألنها خطيرة ،أو غير آمنة أو بسبب وزنها ،حجمها ،شكلها
أو سماتها أو المعرضة للكسر أو التلف ومنها (المواد القابلة لالشتعال – المتفجرات واالسلحة
والذخائر – الحيوانات والزواحف – المواد السائلة ،واألحماض).
يجب أال يتم وضع ضمن األمتعة المشحونة مواد ثمينة ،مبالغ مالية ،مجوهرات ،معادن ثمينة ،أجهزة
كمبيوتر ،أجهزة إلكترونية شخصية ،مستندات ذات قيمة أو أهمية قصوى ،األوراق القابلة للتداول.
أ .فقدان األمتعة بسبب عدم تحميل األمتعة أثناء انهاء إجراءات السفر:
 )1يجب على المسافر التبليغ عن االمتعة المفقودة فور الوصول للمحطة بما ال يتجاوز  30دقيقة.
 )2يجب ابراز تذكرة األمتعة المفقودة لموظف المحطة.
 )3يستحق المسافر تعويضا ً بمبلغ  350لاير عن كل قطعة بعد استكمال اإلجراءات النظامية ووجود
الملصق الخاص بالقطعة المفقودة.
ب .فقدان االمتعة بسبب تبديل األمتعة بالخطـأ أو فقدان االمتعة الشخصية:
 )1هذه الحالة خارجة عن التعويض ويتم البحث عن األمتعة ،وهي حاالت تندرج تحت بند إهمال
المسافر او إهمال شخص آخر.
 )2ال يتم التعويض في جميع هذه الحاالت سواء داخل الحافلة ،أو المحطة أو الوكيل.
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الئحة
حقوق المسافرين
المادة الحادية عشرة :إجراءات األمتعة والوزن المسموح به:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

رقم المستند

يجب على المسافر التأكد من وجود الملصقات الخاصة باألمتعة المصاحبة له قبل انطالق الرحلة ،ويتم
إصدار هذه الملصلقات من خالل موظفي المحطات.
يجوز للمسافر حمل بعض األمتعة دون دفع مصروفات إضافية وذلك في حدود الوزن المجاني المسموح
به.
األمتعة المسموح بها للمسافرين على متن حافالت سابتكو:
أ .يسمح للمسافر على الرحالت الداخلية :بوزن  75كيلو للتذكرة الكاملة و 35كيلو لنصف التذكرة
(لألطفال من عمر  2سنة إلى  12سنة) على أن يتم مراعاة ما يلي:
 )1يتم تحصيل مبلغ لاير واحد لكل كيلو إضافي عن الوزن المسموح.
ب .الرحالت لجمهورية مصر العربية :يسمح للمسافر بوزن  100كيلو للتذكرة الكاملة و 50كيلو لنصف
التذكرة أو حسب ما يتم إقراره من الشركة (قابل للتغيير) على أن يتم مراعاة ما يلي:
 )1عند تحميل األمتعة في الشاحنات :يسمح للمسافر بالوزن المجاني للتذكرة الواحدة حسب
بالمذكور أعاله ،ويتم تحصيل مبلغ  3رياالت لكل كيلو إضافي عن الوزن المسموح أو حسب
ما يتم إقراره من الشركة (قابل للتغيير).
 )2يسمح للمسافر حمل األمتعة على متن حافالت سابتكو بواقع حقيبة واحدة التتجاوز  25كيلو
كحد أعلى ومادون ذلك يتم تحصيل  3رياالت لكل كيلو زائد أو حسب ما يتم إقراره من
الشركة (قابل للتغيير).
 )3األمتعة المصاحبة للمسافرين القادمين من مصر :للرحالت التي تنطلق من (محطة ميناء
ضباء  -الى المدن السعودية أو دول الخليج) يسمح للمسافر بوزن  75كيلو أو حسب ما يتم
إقراراه من الشركة (قابل للتغيير) على أن يتم مراعاة ما يلي:
 )1يتم تحصيل مبلغ  2لاير لكل كيلو إضافي عن الوزن المسموح أو حسب ما يتم إقراره من
الشركة (قابل للتغيير).
ت .أمتعة المسافرين الدوليين المغادرين الى مصر (ميناء سفاجا -ميناء الغردقة):
 )1يجب على المسافر االلتزام باألوقات التي تم تحديدها من قبل نقطة المغادرة أثناء الحجز
إلنهاء إجراءات األمتعة قبل انطالق الرحلة ،مع األخذ في االعتبار موقع انطالق الرحلة
(المحطة /الوكيل) وتقدر هذه المدة ما بين  24ساعة 48 /ساعة حسب السياسة الداخلية.
 )2ال يحق للمسافر تسليم األمتعة الشخصية ضمن األمتعة المشحونة ويتحمل كامل مسؤوليتها.
ث .الدول األخرى 50 :كيلو للتذكرة الكاملة و 25كيلو لنصف التذكرة أو حسب ما يتم إقراراه من
الشركة (قابل للتغيير).
 )1يتم تحصيل مبلغ  2لاير لكل كيلو إضافي عن الوزن المسموح.
يجب أال يتجاوز وزن القطعة الواحدة  25كيلو.
يجب أن يكون حجم قطع األمتعة مناسبا ً لمساحة مخزن األمتعة في الحافلة حسب سياسة الشركة ووفقا ً
لألبعاد التالية (50سم عرض –  90سم طول –  40سم ارتفاع).
الحقائب اليدوية والمقتنيات الشخصية من مسؤولية المسافر والشركة غير مسئولة عن أي ضرر يلحق
بها ،كما ان وزن الحقيبة اليدوية يجب ان ال يزيد عن ال  7كيلو.
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الئحة
حقوق المسافرين
 .7الوزن الزائد :يترتب على المسافر دفع مبالغ إضافية عن نقل األمتعة الزائدة عن الحد المجاني المسموح
به.
 .8إجراءات األمتعة للرحالت الدولية (عبر الموانئ البحرية):
أ .تختلف عنها في الرحالت الداخلية حيث يشترط وزن وإتمام إجراءات شحن االمتعة قبل موعد
مغادرة الرحلة بـ  24إلى  48ساعة عن المواعيد المجدولة لمغادرة الرحلة للركاب المغادرين
من محطات خميس مشيط ،جيزان ،الرياض والدمام ،اإلحساء و 24ساعة للمسافرين المغادرين
من باقي محطات سابتكو أو حسب المتغيرات المتعلقة بالناقل البحري.

المادة الثانية عشرة :سياسة التذاكر واالسترداد وطرق الدفع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

صالحية التذكرة المؤكد ستة أشهر من تاريخ اإلصدار
في حال عدم رغبة المسافر في السفر بعد إصدار التذكرة ،يتم خصم  %35من قيمة التذكرة في حال صالحيتها
لالسترجاع
ال تسترد قيمة التذكرة او جزء منها في حالة استخدام التذكرة وعدم الرغبة في مواصلة الرحلة.
يستطيع المسافر طلب استرجاع التذكرة إلكترونيا ً من خالل الموقع اإللكتروني في حال الدفع بأستخدام احدى
طرق الدفع االلكتروني (مدى -فيزا -ماستر كارد)
تذاكر العروض التسويقية تخضع لشروطها وأحكامها
يجب على المسافر إتمام عملية الدفع خالل مهلة السداد المعلنة من قبل سابتكو ،في حال السداد بواسطة
احدى القنوات االلكترونية لتجنب إلغاء الحجز
في حال عدم تأكيد شراء التذكرة بعد خصم قيمتها بسبب مشكلة تقنية يتم التعامل باآلتي:
أ .يتوجب على سابتكو معالجة المشكلة وتأكيد حجز المسافر واشعاره بأي وسيلة.
ب .في حال عدم رغبة المسافر بإتمام اصدار التذكرة :يحق للمسافر طلب استرداد قيمة التذكرة المدفوعة
بالكامل.

عزيزي عميل سابتكو:
التعويضات في هذه الالئحة هي كل ما تقدمه سابتكو وهي غير ملتزمة بأي تعويضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
متمنين لكم رحلة سعيدة على متن رحالت سابتكو.
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