
 الوزن المحدد المسموح لكل مسافر:
 

نرجو من جميع مسافرينا الكرام ايالء اهمية بالغة للوزن المسموح به لكل نوع من المسافرين.  تم التاكيد على جميع محطاتنا 

ي التعلى ان اليجوز تحت اي ظرف تجاوز المون المسمح به لكل من حقيبة العفش ) التي توضع فوق الميزان ( وحقيبة اليد ) 

 يحملها المسافر معه الى كابينة الطائرة(.

 ر هو كما يلي:ن المحدد لكل مسافالوز

كيلو غرام ) حقيبة واحدة فقط ( + حقيبة يد اليزيد  25الوزن المسموح هو  :سنة فما فوق ( 13واالشباب ) من عمر البالغين 

 كيلو غرام والتزيد في حجمها عن األبعاد  10وزنها عن 

(x 15cm (16in x 12in x 6in 40cm x 30cm 

كيلو غرام ) حقيبة واحدة فقط ( + حقيبة يد اليزيد وزنها  25 الوزن المسموح هو سنة ( : 12الى سنة  2عمر من لالطفال ) 

 40cm x 30cm x 15cm (16in x 12in x 6inكيلو غرام والتزيد في حجمها عن األبعاد  ) 10عن 

 كيلو غرام والتزيد في حجمها عن األبعاد   10: حقيبة يد اليزيد وزنها عن الطفل الرضيع 

(40cm x 30cm x 15cm (16in x 12in x 6in 

 

 مالحظات مهمة:

و سيطلب من   ,كيلو غرام 25ق اي حقيبة تزيد عن دفعا ألي احراج عند تدقيق العفش فأن شركتنا لن تسمح بتدقي -

 الزائد او يتم رفض قبوله على الرحلة.المسافر اما التخلص من الوزن 

 يسمح للمسافر بتدقيق ووزن حقيبة واحدة فقط ولن يسمح بأخذ حقيبتين او أكثر اطالقا. -

جنيه استرليني عن كل كيلو  7.5يسمح للمسافر حمل حقيبة يد واحدة فقط وسوف يتم أجبار المسافر على دفع مبلغ  -

واذا امتنع المسافر عن دفع قيمة الوزن الزائد فلن  عند باب الطائرة  كيلو غرام 10غرام يزيد في حقيبة اليد عن 

يسمح له بصعود الطائرة قبل ان يتخلص من الوزن الزائد وسيكون هناك موظفين في بوابة الطائرة يدققون حقائب اليد 

 ويقومون بوزنها ايضا.

 هذه التعليمات.واليوجد اي استثناء من  2017شباط  1تطبق هذه التعليمات ابتداءا من 

 

 نرجو من جميع مسافرينا الكرام األلتزام بذلك حرفيا مع امنياتنا لكم برحلة سعيدة على متن طائراتنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baggage allowance per passenger: 
  

We ask all our passengers to pay great attention to our airlines strict baggage allowance. These 

instructions apply to all our flights from 1st February 2017 onwards. 

Exact weight per passenger are as follows: 

 

 

Adult and young travellers (aged 13 years and above): 

Are permitted a maximum baggage allowance of 25 KG (One piece of check in luggage) 

and 10 KG carry-on luggage.  

Dimensions of the carry-on luggage are as follows: 

(40cm x 30cm x 15cm (16in x 12in x 6in) 

 

 

Children (from 2 years to 12 years):  

Are permitted a maximum baggage allowance of 25 KG (One piece of check in luggage) 

and 10 KG carry-on luggage. 

Dimensions of the carry-on luggage are as follows:  

(40cm x 30cm x 15cm or 16in x 12in x 6in) 

 

Infants (up to 2 years old) : 

Are permitted a maximum baggage allowance of 10 KG carry-on luggage only (No seat will 

be provided on board). 

Dimensions of the carry-on luggage are as follows: 

(40cm x 30cm x 15cm or 16in x 12in x 6in)  

 

 

Important notes: 

- Passengers are allowed to check in one piece of luggage (maximum weight of 25 KG) only. 

- Each passenger is allowed to hold one carry-on luggage only (Maximum weight of 10KG). 

The airline staff uphold the right to check the carry-on luggage weight at the boarding gate 

and may force the passenger to pay an excess fee of £7.50 per extra kilogram, if the 

passenger refuses to pay the airline staff have the right to instruct the passenger to either 

adjust their carry-on luggage weight to the airline limit or the passenger will be 

withdrawn from boarding the flight. 

 

 
Thank you for your cooperation. We hope that all our passenger have an enjoyable and relaxing 

flight with Iraqi airways 

 


