تعهيماث وإرشاداث انسفر
انحجس وانبطاقاث
ال ٗرؼآَ ت٘ظاّ اُثطاهاخ ػ٘ذ اُؽعضٗٝ ،غرؼ٤غ ػ٘ ٚتشهْ اُرأً٤ذ اُز٣ ١ؼطُِ ٠ؼٔ َ٤ػ٘ذ اُؽعض٣ .شظ٠
اإلؼرلاظ تٜزا اُشهْ ُِؼٞدج إُ ٚ٤ػ٘ذ اُشظٞع إُ ٠أ ٖٓ ١أُؼِٓٞاخ أُرؼِوح تاُؽعض٣ .عة ؽثاػح طلؽح اُث٤اٗاخ
ٝاُٞطَ ٝاططؽاتٜا إُ ٠أُطاس هثَ اُشؼِح.
األسعار
أعؼاس اُغلش ذؼشع ُِشخض اُٞاؼذ ،ػِ ٠اعاط اُشؼِح ك ٢اذعاٝ ٙاؼذ تاعرص٘اء اُؼشائة ٝاُشع ٝ ّٞسعّٞ
إػاك٤ح هذ ذ٘طثن.أظٞس اُغلش ٝاُؼشائة هذ ذرـ٤ش تغثة أعؼاس طشف اُؼٔالخ ٝاُرـ٤٤شاخ اُؼش٣ث٤ح٣ .رْ
اُرؼآَ ٓغ ًَ هطاع ٖٓ سؼِري ًشؼِح ٓ٘لظِح.
تأميه انسفر
ٗ٘ظػ ػٔالءٗا تاُرأٓ ٖ٤ػِٔٓ ٠رٌِاذ ْٜأُاد٣ح خالٍ اُشؼِح ً٣ ٢رٌٔ٘ٞا ٖٓ اعرؼادج هٔ٤رٜا ك ٢ؼاٍ ذؼشػٜا أل٣ح
أػشاس ؿ٤ش ٓرٞهؼح خالٍ اُشؼِح (ؼغة اُششٝؽ ٝاُرؼِٔ٤اخ).
تغيير انحجىزاث أو انغاؤها
 ٌٖٔ٣ذـ٤٤ش ٓٞػذ اُغلش هثَ  46عاػح كوؾ ػِ ٠األهَ ٖٓ ٓٞػذ االهالع ٝرُي تاإلذظاٍ تٔشًض أُث٤ؼاخ ُذٟ
كال ١تـذاد أٓ ٝشًض اإلذظاالخ أ ٝاًُٞالء أُؼرٔذ ٖ٣ػِ ٠إٔ ٣رْ دكغ ٓثِؾ سع ّٞذؼذ َ٣تاإلػاكح إُ ٠أ٣ح
كشٝهاخ ك ٢األعؼاس إٕ ٝظذخ ٝهد ذـ٤٤ش اُؽعض .ذثِؾ هٔ٤ح سع ّٞاُرؼذ 40َ٣دٝالسآش ٢ٌ٣أٓ ٝا ٣ؼادُٜا ٌَُ
ٓغاكش(تاُؾ ا ٝؽلَ) ٝال ذٞظذ سع ّٞتاُ٘غثح ُِشػغ ػِ (٠اُشؼالخ اُذاخِ٤ح)  60 ٝدٝالس آش ٢ٌ٣ػِ(٠
اُشؼالخ اُخاسظ٤ح ).
ال ذغرشظغ هٔ٤ح اُرزًشج تؼذ اُغذادٝ ،تئٌٓإ أُغاكش إُـاء ٓٞػذ اُغلش ٣ٝرشذة ػِ ٠رُي خظْ هٔ٤ح  47دٝالس
آش ٢ٌ٣أٓ ٝا ٣ؼادُٜا ٌَُ ٓغاكش(تاُؾ ا ٝؽلَ) ػِ ( ٠اُشؼالخ اُذاخِ٤ح)  77 ٝدٝالس آش ٢ٌ٣ػِ( ٠اُشؼالخ
اُخاسظ٤ح) ٝ.ػِ٣ ٚ٤ؽرلع أُغاكش تاُؤ٤ح أُرثو٤ح كٗ ٢ظاّ اُؽعض ؼ٤س  ٌٚ٘ٔ٣إعرخذاّ ٛز ٙاُؤ٤ح خالٍ ػاّ ٝاؼذ
ٖٓ ذاس٣خ اُذكغ.
٣لوذ أُغاكش ٕٝاُز٣ ُْ ٖ٣رٌٔ٘ٞا ٖٓ ذـ٤٤ش أ ٝإُـاء ؼعٞصاذ ْٜهثَ  46عاػح ػِ ٠األ هَ ٖٓ ذاس٣خ اُغلش ،ؼوْٜ
تاُغلش أ ٝاُِؽام تشؼِح اخش ٟا ٝاُؽظ ٍٞػِ ٠ا ١سط٤ذ.
طريقت انذفع
ُِٔ ٌٖٔ٣غاكش اُذكغ ػٖ ؽش٣ن اُثطاهح اإلئرٔاٗ٤ح ٖٓ خالٍ أُٞهغ االٌُرش ٢ٗٝأ ٝاالذظاٍ تٔشًض
االذظاٍ ٌٖٔ٣ٝ.اُذكغ ٗوذا كٌٓ ٢اذة ٓث٤ؼاذ٘ا ا ٝاًُٞالء أُؼرٔذُ ٖ٣ذ٘٣ا .هذ ٣رْ ذطث٤ن سع ّٞخذٓح ُِذكؼاخ
اُ٘وذ٣ح .

انضرائب ،انتكهفت وانغراماث
ذؼاف إُ ٠هٔ٤ح اُؽعض ًاكح اُؼشائة ،اُرؼش٣لاخ ٝاُرٌاُ٤ق اُر ٢ذلشػٜا اُؽٌٓٞح أ ٝأ ١عِطح أخشٛٝ ،ٟزا
٣رؼٖٔ ذؼشكح أُطاس اُر٣ ٢رٞظة ػِ٘٤ا ذؽظِٜ٤ا ٖٓ اُشاًة أ ٝدكؼٜا ٗ٤اتح ػ٘٣ .ٚرْ إخطاس اُشاًة تأ١
ػشائة أ ٝذٌِلح إػاك٤ح ػ٘ذ ه٤آ ٚتاُؽعض ٝذظٜش ٛز ٙأُغرؽواخ اإلػاك٤ح تشٌَ ذلظ ٢ِ٤ك ٢طلؽح ذأً٤ذ
اُث٤اٗاخ .هذ ذخؼغ هٔ٤ح اُؼشائة ،اُرؼش٣لاخ ٝاُرٌاُ٤ق ُِرـ٤٤ش ٝاُرطث٤ن تؼذ ذاس٣خ ذأً٤ذ اُؽعض ٝؽثاػح طلؽح
اُث٤اٗاخ .ك ٢ؼاُح ذـ٤ش ٝص٣ادج هٔ٤ح اُؼشائة ،اُرؼش٣لاخ أ ٝاُرٌاُ٤ق تؼذ ذأً٤ذ اُؽعض ٣رشذة ػِ ٠اُشاًة دكغ
كشم اُؤ٤حًٔ .ا ُِٔ ٌٖٔ٣غاكش ك ٢ؼاٍ اٗخلاع هٔ٤ح اُؼشائة ،اُرؼش٣لاخ أ ٝاُرٌاُ٤ق تؼذ ذأً٤ذ اُؽعض أُطاُثح
تلشم اُؤ٤ح أُذكٞػح ٣ٝؽرلع تأُثِؾ ًشط٤ذ  ٌٖٔ٣إعرخذآ ٚخالٍ  24شٜش ٖٓ ػِٔ٤ح اُؽعض ٖٓ هثَ أُغاكش.
ػ٘ذ ه٤آي تؼِٔ٤ح اُؽعض كئٗ٘ا عٞف ٗخثشى ترلاط َ٤اُؼشائة ٝاُـشآاخ أُ٘لظِح ػٖ عؼش اُرزًشجٝ،عٞف
٣ظٜش رُي ٝاػؽا ك ٢طلؽح ذاً٤ذ اُؽعض اُخاطح تي.
اختيار أماكه انجهىش
عٞف ٗغؼُ ٠رأٓ ٖ٤أٓاًٖ اُعِٞط اُر ٢ذْ اخر٤اسٛا ٖٓ هثٌِْ تاعرص٘اء اُؽاالخ اُرٗ ٢ش ٟأٗ ٖٓ ٚاُؼشٝس١
اظشاء تؼغ اُرـ٤٤شاخ ك ٢أٓاًٖ اُعِٞط ألعثاب هذ ذرؼِن تاُ٘ٞاؼ ٢اُرو٘٤ح ،األٓإ أ ٝأٖٓ.
أُغاكشً ٖٓ ٖ٣ثاس اُغٖ أ ٝر ١ٝاالؼر٤اظاخ اُخاطحٝ ،اُز ٖ٣ذش ٟاإلداسج إٔ ُ٤ظ تٔوذٝس ْٛأُغاػذج ك ٢ؼاٍ
اُطٞاسا٣ ُٖ ،رْ اظالع ْٜتاُوشب ٖٓ ٓخاسض اُطٞاسا.
انمسافرون مه روي اإلحتياجاث انخاصت
٣عة اخثاسٗا ػ٘ذ اُؽعض ك ٢ؼاٍ ً ٕٞاُشاًة ٖٓ ر ١ٝاإلؼر٤اظاخ اُخاطح أ ٝك ٢اُؽاالخ أُشػ٤ح٣ .ؼرثش ٖٓ
ر ١ٝاالؼر٤اظاخ اُخاطح ًَ ٖٓ ُذ ٚ٣إػاهح ظغذ٣ح أ ٝر٤٘ٛح أ ٖٓ ٝذظؼة ؼشًر ْٜتغثة اُؼٔش ،أُشع أ ٝأ٣ح
اعثاب اخش.ٟ
٣شظ ٠ذض٣ٝذ ٓشًض اإلذظاٍ تاُرلاط َ٤تؼذ إػطاء سهْ اُرأً٤ذ ٝرُي ُؼٔإ هذسذ٘ا ػِ ٠اُؼ٘ا٣ح تاُشًاب أش٘اء
علش٣ .ْٛرؼزس ػِ٘٤ا هث ْٛ ٖٓ ٍٞتؽاظح إُ ٠ػ٘ا٣ح ٓغرٔشج ؽٞاٍ اُشؼِح إال ك ٢ؼاُح ذٞاظذ ٓشاكن ٓؤُِ َٛؼ٘ا٣ح
تاُشاًة٣ .ؼآَ أُشاكن ٓؼآِح أُغاكش اُؼاد٣ٝ ١خؼغ ُ٘لظ اُرؼِٔ٤اخ ٝاُوٞاٗ.ٖ٤
٣عة ػِ ٠اُشًاب ٖٓٔ ٣ؼاٗ ٖٓ ٕٞؼاالخ ٓشػ٤ح اططؽاب ذوش٣ش ؽثٞ٣ ٢ػػ ؽث٤ؼح اُؽاُح ٓٝذ ٟهذسذْٜ
ػِ ٠اُغلش اُع٣ .١ٞشظ ٠اتشاص اُروش٣ش اُطث ٢هثَ اُظؼٞد إُ ٠اُطائشج.
٣رْ ٗوَ اٌُشاع ٢أُرؽشًح ًٝشاع ٢اُؼعالخ اُواتِح ُِطٓ ٢عاٗاً٣ ،شظ ٠اُر٘غ٤ن ٓغثوا ً ك ٢ؼاٍ اعرخذاّ أٗٞاع
ٓخرِلح ٖٓ اٌُشاع.٢

انحىامم
ُِٔ ٌٖٔ٣شأج اُؽآَ اُغلش ٓغ كال ١تـذاد ؼر ٠األعثٞع  ٖٓ 57اُؽَٔ تششؽ إ ذثشص ُذ٘٣ا شٜادج ؽث٤ح ٓٞهؼح
ٖٓ ؽث٤ة (الذوثَ اُشٜاداخ أُٞهؼح ٖٓ هثَ اُواتِح اُواٗ٤ٗٞح) ذث ٖ٤ػذد أعات٤غ اُؽَٔ ٝذؤًذ هاتِ٤ح أُشأج ُرؽَٔ

اُغلش اُعٝ ١ٞذٌٓ ٕٞذج طالؼ٤رٜا  9ا٣اّ ٖٓ ذاس٣خ االطذاس .ذٔر٘غ كال ١تـذاد ػٖ اُغٔاغ ُِؽٞآَ تؼذ
األعثٞع  57أ ٝأُرٞهغ ُ ٖٜاُٞالدج أُثٌشج تؼذ األعثٞع  54تاُغلش ػِٓ ٠رٖ خطٞؽٜا.
األطفال ( يعرف االطفال بمه هم دون انسىتيه)
٣غاكش األؽلاٍ ٖٓٔ د ٕٝاُغ٘ر ٖٓ ٖ٤اُؼٔش تؤ٤ح  20دٝالس أٓ ٝا ٣ؼادُٜا ُِشؼالخ اُخاسظ٤ح  7دٝالس ُِشؼالخ
اُذاخِ٤ح ػِ ٠إٔ ٣عِغٞا ك ٢أؼؼإ ٓشاكو٘ٔ٣ .ْٜ٤غ علش األؽلاٍ د ٕٝاالعثٞػ ٖٓ ٖ٤اُؼٔش .ال ٣غٔػ ُِشػغ
اُز ٖ٣ذثِؾ اػٔاس ْٛاهَ ٖٓ اعثٞػ ٖ٤تاُغلش ػِٓ ٠رٖ خطٞؽ ؽ٤شاٗ٘ا.
٣عة ؼعض ٓواػذ ٓ٘لظِح ُألؽلاٍ تؼذ ػٔش اُغ٘ر ،ٖ٤ذطثن ٗلظ األعؼاس أُطثوح ػِ ٠األًثش ع٘ا.
األطفال دون مرافق



ال ذوثَ كال ١تـذاد األؽلاٍ د ٕٝعٖ  24تاُغلش دٓ ٕٝشاكن
٣عة ػِٓ ٠شاكن االؽلاٍ إ  ٌٕٞ٣كٞم عٖ ُِ 2:غٔاغ تاُغلش





٘ٔ٣غ علش االؽلاٍ ؼذ٣ص ٢اُٞالدج اُز٣ ُْ ٖ٣رعاٝص ػٔشٓٞ٣ ْٛإ اش٘إ ذؽد ا ١ظشف
٣غرط٤غ االؽلاٍ ؼذ٣ص ٢اُٞالدج اُز٣ ٖ٣رشاٝغ ػٔشٓ ْٛا ت ٖ٤شالشح ا٣اّ اُ ٠عرح ا٣اّ اُغلش تششؽ
اظٜاس شٜادج ؽث٤ح "ال ٓاٗغ ٖٓ اُغلش" ا ٝترٞه٤غ اعرٔاسج "ذؽَٔ ًآَ أُغؤ٤ُٝح" ٖٓ هثَ اُٞاُذ اٝ
اُٞاُذج
ال ذٞظذ هٞ٤د ػِ ٠علش االؽلاٍ ؼذ٣ص ٢اُٞالدج اُز ٖ٣ذعاٝص ػٔش ْٛاُغثؼح ا٣اّ كٔا كٞم

تسجيم انمسافريه واألمتعت
٣ثذأ ذغع َ٤أُغاكشٝ ٖ٣األٓرؼح هثَ  5عاػاخ ٖٓ ٓٞػذ اإلٗطالم ٘٣ٝر ٢ٜهثَ  67ده٤وٞٓ ٖٓ ٚػذ اإلهالع.
٤٣عة ػِ ٠أُغاكش ٖ٣اُؽؼٞس إُٓ ٠شًض اُرغعٓ َ٤ظطؽثٓ ٖ٤ؼ ْٜسهْ اُرصث٤د ٝظٞاص اُغلش ٓغ أ٣ح ٝشائن
أخش ٟػشٝس٣ح ٓصَ اُرأش٤شاخ ٝؿ٤شٛا٣ٝ ،ؼرثش رُي ٓغؤ٤ُٝح أُغاكش٣ .ؽن ُ٘ا سكغ أٓ ١غاكش ُْ ذٌرَٔ
ٝشائن اُغلش ُذ ،ٚ٣أ٣ ٖٓ ٝرأخش ػٖ ٓٞػذ اُرغع َ٤أ ٝػٖ ٓٞػذ اُطائشج ،أ٣ ٖٓ ٝخاُق أ٣ ٝشكغ هٞاٗ ٖ٤اُششًح
(ٓصاٍ دكغ اُٞصٕ اُضائذ)٣ .لوذ أُغاكش ؼو ٚتاعرشظاع شٖٔ اُؽعض أ ٝاُِؽام تشؼِح أخش ٟك ٢ؼاٍ ٓخاُلر ٚأٖٓ ١
اُششٝؽ اُغاتن رًشٛا أ ٝك ٢ؼاٍ ذأخش ٙػٖ ٓٞاػ٤ذ ذغع َ٤اُغلش أُزًٞسج أػال٣ .ٙشظٓ ٠شاظؼح اُلوشج ٖٓ 25
ششٝؽ ٗوَ األٓرؼح.
٘٤٣ظػ أُغاكش ٕٝاُز ٖ٣ذوذٓٞا تأ٣ح ؽِثاخ خاطح ترغع َ٤علش ْٛهثَ عاػح ػِ ٠األهَ ٖٓ ٓٞػذ اٗطالم اُشؼِح
أُغاكش ٕٝاُز٣ ٖ٣ؼعض ٕٝػٖ اُرغع َ٤خالٍ اُٞهد أُؽذد ُؼِٔ٤ح ذلر٤ش ٝذغع َ٤االٓرؼح ُٖ ٣رٌٔ٘ٞا ٖٓ اُغلش
ٝعٞف ٣لوذ ٕٝا ٝذرْ ٓظادسج ٓوؼذ ْٛػِٓ ٠رٖ اُطائشجٝ .ك ٢ؼاٍ اُرٞاظذ تؼذ اُٞهد أُوشس ُؼِٔ٤ح اُرلر٤ش
ٝاُرغع َ٤كئٗ ٚعٞف ذخغش سؼِري ٝال ٣ؽن ُي أُطاُثح تأ ١ذؼ٣ٞؼاخ أٓ ٝثاُؾ ٓاُ٤حٗ .شكغ ذؼ٣ٞغ ا١
ٓغاكش ُْ ٣ؽؼش ك ٢اُٞهد أُؽذد ُِرغعَ تأٓ ١ثاُؾ ٓغرشدج أٓ ٝؼاكح اُ ٠سط٤ذ ٙأ ٝذؽِٜ٣ٞا اُ ٠سؼِح أخشٟ
أُغاكش ٕٝاُز٣ ٖ٣ؼعض ٕٝػٖ اُرغع َ٤خالٍ اُٞهد أُؽذد ُؼِٔ٤ح ذلر٤ش ٝذغع َ٤االٓرؼح ُٖ ٣رٌٔ٘ٞا ٖٓ اُغلش
ٝعٞف ٣لوذ ٕٝا ٝذرْ ٓظادسج ٓوؼذ ْٛػِٓ ٠رٖ اُطائشجٝ .ك ٢ؼاٍ اُرٞاظذ تؼذ اُٞهد أُوشس ُؼِٔ٤ح اُرلر٤ش

ٝاُرغع َ٤كئٗ ٚعٞف ذخغش سؼِري ٝال ٣ؽن ُي أُطاُثح تأ ١ذؼ٣ٞؼاخ أٓ ٝثاُؾ ٓاُ٤حٗ .شكغ ذؼ٣ٞغ ا١
ٓغاكش ُْ ٣ؽؼش ك ٢اُٞهد أُؽذد ُِرغعَ تأٓ ١ثاُؾ ٓغرشدج أٓ ٝؼاكح اُ ٠سط٤ذ ٙأ ٝذؽِٜ٣ٞا اُ ٠سؼِح أخشٟ
.
٣رْ ذلر٤ش ًاكح أُغاكشٝ ٖ٣أٓرؼرُ ْٜألعثاب األٓ٘٤ح خالٍ اُشؼِح٘٣ .ظػ أُغاكش ٕٝترشذ٤ة ؼوائة اُ٤ذ تشٌَ
٣.غٔػ ُ ْٜت٘وَ األؿشاع اُر ٢هذ ٘ٔ٣غ ؼِٜٔا إُ ٠اُطائشج إُ ٠اُؽوائة أُغعِح
٘ٔ٣ػ أُغاكش هغٔ٤ح ػٖ ًَ ؼو٤ثح ٣و ّٞترغعِٜ٤ا٣ ،شظ ٠اإلؼرلاظ تٜز ٙاُوغٔ٤ح ؼر ٠اعرالّ األٓرؼح ٝاُرأًذ ٖٓ
عالٓرٜا تؼذ ٜٗا٣ح اُشؼِح .ذؽَٔ اُوغٔ٤ح سهْ اُشؼِح ٝاُٞظٜح أُرع ٚاُشاًة إُٜ٤ا
انرحالث انعابرة  /وقم األمتعت
ٗغ٤ش سؼالذ٘ا اُؼاتشج ٖٓ خالٍ ٓطاستـذاد اُذٓ ٢ُٝغ كرشج ػثٞس ال ذوَ ػٖ  80ده٤وح٣ .شظ ٠اخثاس ٓٞظق
 .أُطاس ػ٘ذ اُرغع َ٤ك ٢ؼاٍ ؼعضًْ ُشؼالخ ػاتشج ؼ٤س ٣رْ ذغع َ٤ؼوائثٌْ ؼغة اُٞظٜح اُٜ٘ائ٤ح
٣.شظ ٠اعرالّ تطاهح اُرغع َ٤ػِ ٠اُٞظٜح اُٜ٘ائ٤ح
٣.ؼط ٠أُغاكش ذظش٣ؽا ً ُذخ ٍٞاُطائشج ٓغ سهْ أُوؼذ تؼذ اًرٔاٍ ذغع َ٤األٓرؼح
بىباث انمغادرة
٣شظ ٠اُرٞاظذ ػ٘ذ تٞاتح أُـادسج تؽغة أُٞػذ أُذ ٕٝػ٘ذ اُرغع ٢ً َ٤ال ذلٞذي اُشؼِح .ك ٢ؼاٍ ؼذٝز ا١
 .ذأخ٤ش ٣خغش اُشاًة ؼو ٚتاعرؼادج ا٣ح ٓثاُؾ ٖٓ شٖٔ اُؽعض أ ٝآٌاٗ٤ح اُِؽام تشؼِح أخشٟ
انتصاريح انمرتجعت
ك ٢ؼاٍ آرالء أُواػذ ٝػذّ ذٌٔ٘٘ا ٖٓ ؼعض ٓوؼذ ٓخظض ُي ػِٓ ٠رٖ اُشؼِح ػ٘ذ آرالًي




ؼعض ٓصثد
سهْ ذأً٤ذ اُؽعض
ٝػ٘ذ ذغعِ٤ي ػٖٔ اُٞهد أُؽذد ُزُي

كئٗ ٖٓ ٚؼوي اُؽظ ٍٞػِ٠




ذٌِلح اُؽعض ًآِح ،أٝ
ٓوؼذ ػِ ٠اُشؼِح اُراُ٤ح ػِٗ ٠لظ اُٞظٜح ،أٝ
ٓوؼذ ػِ ٠سؼِح ٓرعٜح إُٗ ٠لظ اُٞظٜح تاُراس٣خ اُز ١ذخراس( ٙشش٣طح ذٞكش األٌٓ٘ح)

ًٔا ٗوذّ أُأًٞالخ ٝأُششٝتاخ خالٍ كرشج اٗرظاس اُشؼِح اُراُ٤ح ،ؼعض ك٘ذه( ٢ك ٢ؼاٍ اُِض )ّٝإػاكح إُ٠
أظٞس اُ٘وَ ت ٖ٤أُطاس ٝاُل٘ذم أ ٝت ٖ٤أُطاس ٓٝطاس آخش ك ٢ؼاٍ ذشذ٤ة اُغلش ٖٓ رُي أُطاس
األمتعت انمسمىحت عهى مته انطائرة
 اُٞصٕ أُغٔٞغ ػِٓ ٠رٖ ؽ٤شإ كال ١تـذاد ً 27ـْ.
 عرطثن أعؼاس األٓرؼح اُضائذج ػِ ٠أٝ ١صٕ كٞم اُٞصٕ أُغٔٞغ ت.ٚ
 ذورظش ٓغؤ٤ُٝح كال ١تـذاد ػِ ٠األٓرؼح أُلوٞدج أ ٝاُراُلح ترؼ٣ٞغ  20دٝالسا أٓشٌَُ ٢ٌ٣
ًِٞ٤ؿشاّ.
٘ٔٗٝغ ٗوَ أُششٝتاخ اٌُؽ٤ُٞح ػِٓ ٠رٖ ؽائشاذ٘أً ،ا ٘ٔ٣غ اُشًاب ٖٓ ؼَٔ ٓأًٞالذ ْٜإُ ٠اُطائشج تؽغة
ششٝؽ اُظؽح ٝاألٓإٗ .ؤٖٓ ٝظثاخ خل٤لح ٝػظائش ػِٓ ٠رٖ سؼالذ٘ا ٝتأعؼاس ٓ٘اعثح.
٘ٔ٣غ اُرذخٜٗ ٖ٤ائ٤ا ً ػِٓ ٠رٖ سؼالذ٘اٝ .عرؤخز االظشاءاخ اُالصٓح ك ٢ؼن ٖٓ ٣خشم ٛز ٙاُوٞاٗ.ٖ٤
ألعثاب آ٘٤ح٘ٔ٣ -:غ اعرخذاّ االظٜضج االٌُرش٤ٗٝح،اُٜٞاذق اُ٘واُح،أٌُثٞ٤ذشاخ أُؽُٔٞح،أُغعالخ
اُشخظ٤ح،اظٜضج اُشاد،ٞ٣االُؼاب االٌُرش٤ٗٝحٝ ،اُؼاب اُرؽٌْ ػٖ تؼذ ٓ،شـَ االعطٞاٗاخ اُِ٤ضس٣ح،اّ ت5 ٢
ٝاُ ٢ًٝٞذ.٢ًٞ
٣غٔػ تاعرخذاّ أُغاػذاخ اُغٔؼ٤ح ٝأظٜضج أُشاهثح اُوِث٤ح
ك ٢ؼاٍ ه٤اّ اُشاًة تأ٣ح أػٔاٍ ذّ ٜذد عالٓح اُشًاب ا٥خش ،ٖ٣ذأخ٤ش ؽاهْ اُطائشج ػٖ اُو٤اّ تٜٔآ ْٜتشٌَ
ٓرؼ ّٔذ ،ػذّ اإلٗظ٤اع ُرؼِٔ٤اخ اُطاهْ أُرؼِوح تاألٖٓ ٝاُغالٓح ،ػذّ اُروّ٤ذ تئشاساخ ػذّ اُرذخٝ ٖ٤ستؾ أؼضٓح
األٓإ ،اُو٤اّ تأ ١ػَٔ اظشآ ،٢اُٞهٞع ذؽد ذأش٤ش أُششٝتاخ أ ٝأُخذساخ ،اُرٜذ٣ذ تأُرلعشاخ ،ذٜذ٣ذ أٝ
إٛاٗح ا ٝاُرؼشع ُِطاهْ أ ٝاُشًاب ا٥خش ،ٖ٣اإلخالٍ تا٥داب اُؼآح ،اُرؼشع تاُرخش٣ة ُِٔٔرٌِاخ اُؼآح ،ذوّٞ
اإلداسج تأخز اإلظشاءاخ اُر ٢ذشاٛا ٓ٘اعثح ُٔ٘غ ٝاُؽذ ٖٓ ٓصَ ٛز ٙاُرظشكاخ ؼر ُٞٝ ٠اػطشّخ ُؽعض اُشاًة.
هذ ذعثش اإلداسج ٛزا اُشاًة ػِ ٠إخالء اُطائشج ػ٘ذ ٛثٞؽٜا ك ٢أُؽطح اُراُ٤ح ٘ٓٝؼ ٖٓ ٚأُراتؼح إُ ٠اُٞظٜح
اُٜ٘ائ٤ح أُوشسج تؽغة طلؽح ذأً٤ذ اُث٤اٗاخ اُر٣ ٢ؽِٜٔا تؼذ ػشع اُؽاُح ػِ ٠اُغِطاخ أُخرظح ٝؼِٜٔا ػِ٠
اذخار اإلظشاءاخ اُواٗ٤ٗٞح ك ٢ؼاٍ اسذٌاب أ ١ظشّ ػِٓ ٠رٖ اُطائشج.
ك ٢ؼاٍ اإلػطشاس ُرؽٓ َ٣ٞغاس اُشؼِح تغثة ذظشف أؼذ اُشًاب٣ ،رٞظة ػِ ٚ٤دكغ ًآَ اُرٌاُ٤ق ٝاُ٘لواخ
أُرشذثح ػِ ٠رُي اُرؽ.َ٣ٞ

األغراض انممىىع وقهها
 -1اُثؼائغ اُخط٤شج
أُٞاد اُر٘ٔ٣ ٢غ ٗوِٜا ك ٢اُطائشج:










اُـاصاخ أُؼـٞؽح (اُواتِح ُإلشرؼاٍ ،اُـ٤ش هاتِح ُإلشرؼاٍ ٝاُغآح)
أُرلعشاخ (اُزخائش ،األُؼاب اُ٘اس٣ح)
أُٞاد اُؽاسهح ٓصَ اُضئثن  ٝاُؽٞآغ ٓصَ ؼآغ اُخِ٤ي ٞٓ ٝاد اُثطاس٣اخ اُغائِح
أُٞاد أُشؼّح
ٓٞاد طِثح أ ٝعائِح هاتِح ُالشرؼاٍ ٓصَ اُٞهٞد اُخل٤ق ا ٝاُغش٣غ االشرؼاٍ ،األطثاؽ ،ػٞد اُصواب
أُٞاد اُغا ّٓح ٓصَ ٓث٤ذاخ اُؽششاخ  ٝاالػشاب ا ٝعْ اُضسٗ٤خ ٝاُغ٤اٗ٤ذ
أُٞاد اُواتِح ُِرأًغذ ،ت٤شً ٝغ٤ذ اُؼؼٓ ١ٞصَ أُوظشاخ أٞٓ ٝاد اُلا٣ثشًالط
عٌٞذش اُرٞاصٕ اُزاذٝ ٢ظٔ٤غ ا٥خ أُشاتٜا ُٜا أُضٝدج تٔؽشًاخ اُر ٢ذؽر ١ٞػِ ٠تطاس٣اخ
اُِ٤ص ّٞ٤عٞف ٣رْ سكؼٜا ػِٓ ٠رٖ ظٔ٤غ سؼالخ كال ١تـذاد

 -2األعِؽح اُ٘اس٣ح
ٗغٔػ ت٘وَ األعِؽح اُخاطح تاألُؼاب اُش٣اػ٤ح تؼذ اذخار اإلظشاءاخ اُالصٓح٣ .شظٓ ٠شاظؼح ٌٓرة
االذظاٍ
أُٞاد اُر٘ٔ٣ ٢غ ؼِٜٔا إُ ٠أُوظٞسج:
















ُؼثح األعْٜ
األُؼاب ػِ ٠شٌَ أعِؽح
ػظ ٢اُثِ٤اسدٝ ٝاُغً٘ٞش
أهالّ اُِ٤ضس
أدٝاخ اُؼَٔ أُ٤ٜ٘ح
اُغٌاًٝ ٖ٤اُوٞاؽغ
شلشاخ اُؽالهح
اُوٞاؽغ اُٞسه٤ح
األشواٍ اُش٣اػ٤ح
اُؽوٖ اُعِذ٣ح (ٓاُْ ٓ ٌٕٞ٣ذػْ تاُٞشائن اُطث٤ح)
اتش اُخ٤اؽح
أُوظّاخ
اُغٞ٤ف ،األهٞاط ٝاألعْٜ
األؽؼٔح ٝأُششٝتاخ اُؽاسج
ًاكح أُٞاد اُر ٢ذش ٟاإلداسج أٜٗا ٓغثّثح ُألر ٟأ ٝاُخطش ُِشًاب ٝاُطاهْ

 -3أُٞاد أُؽظٞسج
٣شظ ٠اإلذظاٍ تٌٔرة خذٓح اُؼٔالء هثَ اُشؼِح ُِرظش٣ػ ػٖ أ٣ح ٓٞاد ٓ٘وُٞح ُِرأًذ ٖٓ هاتِ٤ح ٗوِٜا
ٓٞاد ٣عة ػذّ ٗوِٜا ٓغ األٓرؼح أُغعِح




اُ٘وٞد
أُعٛٞشاخ
أُؼادٕ اُصٔ٘٤ح











أٌُثٞ٤ذشاخ
األظٜضج اٌُٜشتائ٤ح اُشخظ٤ح
ٓلاذ٤ػ أُ٘اصٍ ٝاُغ٤اساخ
األد٣ٝح
األٝسام ٝاُؼوٞد أُٜٔح
األٝسام أُرؼِوح تاُؼَٔ
ظٞاصاخ اُغلش ٝأٝسام اُغلش األخشٝ ٟاُثطاهاخ اُشخظ٤ح
أُٞاد اُواتِح ٌُِغش
اُطؼاّ ٝأُٞاد األخشٟ

األمتعت انغير تقهيذيت
٣رْ ٗوَ األٓرؼح اُراُ٤ح ٓعاٗا ً ك ٢ؼاٍ ػذّ ذعاٝص اُٞصٕ أُؽذدٝ .ذؽغة ذٌِلح إػاك٤ح ك ٢ؼاٍ ذعاٝص اُٞصٕ ًٔا
٢ِ٣:
ً3ؾ ٖٓ اُرٌِلح األعاع٤ح
ً5ؾ ٖٓ هٔ٤ح اُرٌِلح األعاع٤ح

 ٓؼذاخ اُرضُطٓ -ؼ ّذاخ اُعُٞق

٣رْ ؼعض ٓوؼذ تاُرٌِلح أُطثوح ُألٓرؼح اٌُث٤شج اُر ٢ذؽَٔ إُ ٠أُوظٞسج ػِ ٠إٔ ٣رْ اإلذلام ػِ ٠رُي ٓغثوا ً ػٖ
ؽش٣ن اإلذظاٍ تٌٔرة اإلذظاٍ.
انحيىاواث  /انحيىاواث انمىسنيت
٘ٔ٣غ ٗوَ اُؽٞ٤اٗاخ ٝاُؽٞ٤اٗاخ أُ٘ضُ٤ح ػِٓ ٠رٖ اُطائشج٣ .شظ ٠اإلذظاٍ تٔشًض اإلذظاٍ ُٔض٣ذ ٖٓ
.أُؼِٓٞاخ
تهف او فقذان االمتعت
ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ اُؽشص اٌُث٤ش اُز ٚ٤ُٞٗ ١ألٓرؼرٌْ إال إٔ اؼرٔاٍ ٝهٞع اُؽٞادز آش ال ٓلش ٓ٘ٗ ٚظشاً ُؼـؾ
األٓرؼح ك ٢أُطاس .ك ٢ؼاُح ذؼشع األٓرؼح ُِؼ٤اع أ ٝاُرِق أ ٝاُرأخ٤ش كٞٓ ٢ػذ اعرالٜٓا ٖٓ ػِٓ ٠رٖ ؽ٤شاٗ٘ا
كٔا ػِ٤ي كٞس ٝطُٞي اُ ٠أُطاس ع ٟٞاالذظاٍ تاؼذ ػٔالئ٘ا هثَ ٓـادسذي ُواػح اعرالّ اُؽوائة ُ٤و ّٞتروذْ٣
أُغاػذج اُالصٓح ُي.ك ٢ؼاُح ػ٤اع االٓرؼح ذرؽَٔ اُششًح ٓثِؾ هذس 20 ٙدٝالس أٓش ٢ٌ٣آ ٝا ٣ؼادُ ٚتاُؼِٔح
أُؽِ٤ح ٌَُ ً ِٞ٤ؿشاّ ٝاؼذ ٖٓ أُٞاد أُغعِّح ُذٌٓ ٟرة شؽٖ األٓرؼح ٝاُؽوائة ٝالذرؽَٔ اُششًح ا٣ح
ٓغؤ٤ُٝح ذِق أ ٝػ٤اع أ ٖٓ ١أُٞاد أُٔ٘ٞع شؽٜ٘ا(ًٔا ٘ٓ ٢ٛظٞص ػِٜ٤ا عاتواً) ٘٣ٝظػ ُِٔغاكش ٖ٣تؼَٔ
ذأٓ ٖ٤شآَ ػِ ٠أٓرؼرٝ ْٜؼوائث ْٜخاطحً إرا ًاٗٞا ٣ؽِٔٞٓ ٕٞاد شٔ٘٤ح ،ؼ٤س ذؼرٔذ ٓطاُثح اُششًح ػٖ ٓغؤ٤ُٝح
كوذإ أ ٝذِق ذِي أُٞاد ؼغة ٝصٜٗا  ٝال ذرؽَٔ اُششًح ا٣ح ٓغؤ٤ُٝح ك ٢ذِق ا ٝكوذإ األٓرؼح ٝاُر ٢ذٌٕٞ
ٗاذعح ػٖ عٞء اُرخض٣ .ٖ٣وٞٓ ّٞظق أُطاس تاػذاد ذوش٣ش ػٖ اُؼشس ٝذض٣ٝذ اُشاًة تشهْ ُِٔشاظؼح ٣رْ ٖٓ
.خالُٓ ٚراتؼح اُؽاُح اُخاطح
ذ٘ظػ اُششًح ظٔ٤غ اُشًاب تاُرأٓ ٖ٤ػِ ٠أٓرؼر ْٜهثَ اُغلش ُؼٔإ هٔ٤رٜا ك ٢ؼاٍ ذؼشػّٜا أل ١ػشس أٝ
ػطَ

ًٔا ٗ٘ظػ تاعرخذاّ ؼوائة ظ٤ذج اُظ٘غ هاتِح ُرؽَٔ اُ٘وَ اُروِ٤ذ ١د ٕٝذؼشػٜا ُِؼشس أ ٝاُرِقً ،راتح اعْ
أُاُي ٝاُؼ٘ٞإ ػِ ٠اُؽو٤ثح ،هلَ اُؽو٤ثح ك ٢ؼاٍ اُؼشٝسج ٝاُرأًذ ٖٓ آرالى أُلاذ٤ػ ٓغ طاؼثٜا.

سياسة الخصوصية
تلتزم فالي بغداد للطٌران بالحفاظ على سرٌة المعلومات التً تزودنا بها على الموقع اإللكترونً .وهذه
.السٌاسة تبٌن كٌف نجمع المعلومات عن العمالء وكٌف نستخدمها وكٌف نحمً خصوصٌتك
تطبق هذه السٌاسة على الموقع اإللكترونً الخاص بفالي بغداد للطٌران فقط .لذلك فإنها ال تشملك فً حال
دخولك إلى موقع آخر وال عند دخولك إلى مواقع أخرى من خالل الموقع اإللكترونً لشركة فالي بغداد
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لماذا نطلب البٌانات الشخصٌة؟

البٌانات الشخصٌة التً نطلبها منك ضرورٌة لنتمكن من انجاز حجز رحلتك .كما أنها ضرورٌة لتسجٌلك
على موقعنا اإللكترونً .تشتمل هذه المعلومات ،على سبٌل المثال ال الحصر ،على  :اإلسم ،إسم العائلة،
العناوٌن البرٌدٌة ،أرقام الهواتف ،عناوٌن البرٌد اإللكترونً ،العناوٌن التً تتسلم علٌها فواتٌرك ،أرقام
.بطاقات االئتمان والخصم ،توارٌخ انتهاء صالحٌتها وأرقام التأمٌن
إن كنت تقوم بحجز لشخص آخر ،تأكد من حصولك على موافقته إلعطاء هذه المعلومات للغٌر إذ أنه من
.المحتمل أن ٌتم التعامل بها على مستوى عالمً

كٌف نستخدم بٌاناتك الشخصٌة؟
ً
شخصٌا .وسنستخدم
ستستخدم خطوطنا الجوٌة بٌاناتك من أجل توفٌر الخدمات وتكتسب هذه الخدمات طابعًا
بٌانات االتصال بك بغرض التواصل معك .كما قد نستخدم هذه البٌانات لكً نزودك بعروض خاصة ونبقٌك
على علم بعروض السفر التً نوفرها وبأحدث منتجات وخدمات فالي بغداد للطٌران وبأخبار الشركات
األخرى التً قد تهمك .وقد نتصل بك لهذه األغراض بالبرٌد العادي أو بالبرٌد اإللكترونً أو بالهاتف (بما
فً ذلك الرسائل القصٌرة) أو بالفاكس .وقد نستخدم البٌانات التً نجمعها ونقوم بتحلٌلها لكً نتمكن من
.مراجعة الخدمات واألعمال التً نقدمها بهدف تحسٌن إدارتها ودعمها وتطوٌرها

اإلفصاح عن بٌاناتك الشخصٌة

لن تشرك فالي بغداد للطٌران أي طرف آخر ببٌاناتك الشخصٌة إال فً الحاالت الطارئة أو عندما ٌطلبها
.القانون
:قد تشرك فالي بغداد للطٌران آخرٌن بمعلوماتك الشخصٌة لكن فقط ضمن الحد المطلوب ألداء خدمات مثل
حجز تذاكر للسفر الجوي ،تسجٌل وإصدار التذاكر ،إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة ،أو ألسباب أخرى
متعلقة بسفرك أو تحدث على نحو عارض أثناء السفر (شروط السفر) ،لتسهٌل العملٌات المتعلقة برحلتك
مثا استئجار السٌارات أو حجز الفنادق ،للجمارك و/أو دوائر الهجرة أو غٌرها من السلطات النظامٌة فً
البلد الذي تغادره و/أو البلد المتوجه إلٌه بغٌة االلتزام بقوانٌن تلك البالد ،ولموظفٌنا ووكالئنا لٌنفذوا ًأٌا من
.األمور المذكورة أعاله نٌابة عنا
الكوكٌز
لتخزٌن المعلومات التً تساعد ) (browserالكوكً هو كمٌة صغٌرة من المعلومات ٌستخدمها المتصفح
فالي بغداد ل تزوٌدك بخدمات ذات طابع شخصً عند الحاجة إلى حجوزات تقوم بها فً المستقبلٌ .مكنك
ً
تلقائٌا ،إنما ٌمكنك
محو الكوكٌز من حاسوبك إن أردت ذلك .إن معظم متصفحات االنترنت تقبل الكوكٌز
تغٌٌر وضع إعدادات المتصفح لمنع قبولها .هذا وٌمكنك االستفادة من معظم الخدمات على موقعنا
.اإللكترونً حتى بدون كوكٌز .إن الكوكٌز التً ٌستخدمها نظامنا ال تتضمن أٌة بٌانات تحدد الشخصٌة
تعقب المواقع

نحن نستخدم برمجٌات تعقب لمراقبة أنماط حركات العمٌل واستخدام الموقع لمساعدتنا فً تطوٌر تصمٌم
.موقعنا اإللكترونً وشكله ،علمًا بأن هذه البرمجٌات ال تمكننا من التقاط أي من بٌانات تحدٌد الشخصٌة

األمن
SSL 128نحرص كل الحرص لضمان أمن هذا الموقع .تستخدم فالي بغداد للطٌران تقنٌة اإلنترنت
لتشفٌر جمٌع المعلومات المشتركة .هذا ٌعنً أن جمٌع بٌاناتك الشخصٌة وأرقام البطاقات االئتمانٌة تكون bit
.محمٌة أثناء إرسالها عبر اإلنترنت
الموافقة
باستخدامك الموقع اإللكترونً لفالي بغداد للطٌران،تعتبر مواف ًقا على قٌام فالي بغداد للطٌران بجمع هذه
البٌانات واستخدامها بالطرق المذكورة أعاله .إن كان لدٌك المزٌد من األسئلة حول سٌاسة الخصوصٌة لدٌنا
.أو حول كٌفٌة تطبٌقها ،نرجو االتصال بقسم خدمة العمالء
.سٌتم إعالن أٌة تعدٌالت تطرأ على سٌاسة الخصوصٌة على هذه الصفحة
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