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سیربسكا تنیروأ  

ةدعاسملا نع نیثحابلل تامولعم  
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سیربسكا تنیروأ  

ةدعاسملا نع نیثحابلل تامولعم  
 
   

 

 

،كدعاسن نحن  
.جاوزلا لجأ نم كبراقأ/كیدلاو كیلع طغضی امدنع  

.كتدارإ نع امغر جاوزلا كیلع ناك اذإ  

 ءاقبلا ىلع كرابجإ متیسو جراخلا ىلإ رفاست فوس كنابً افئاخ تنك اذإ
.كانھ  

 يف كنع امغر كجیوزت وأ ةبوطخ نالعإ متیس ھنأبً افئاخ نوكت امدنع
.جراخلا  

.ةدوعلا نم عونمم تنأو جراخلا يف تنك اذإ  

 

 

 

 

:يمسرلا ریغ حیضوتلا  

 يسبح متی نیأ نم فاخأ ............ خیرات يف تدلو  ..........) مسالا ( انأ
%.......................... دلب يف  

 ،يعم لصاوتلا نكمملا نم نكی مل اذإو )    (خیراتلا اذھ ىتح دعأ مل اذإ
 ةلواحمو ينع ثحبلاب اوموقیل ، ةلوؤسملا تاطلسلا عم لصاوتلا ىجری
. رمالا مزل اذإ يتداعإ  

:كل لصحی فوس كلذ نأب ضرتفت اذامل ،رصتخم لكشب ةلاحلا حرشا  

 

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
  

  

 

 

لصاوتلا ماقرأ  
:سیربسكا تنیروأ  

+43 1 728 97 25    : فتاھلا مقر

ةسماخلا ىتحو احابص ةعساتلا نم : سیمخلا ،ءاعبرألا ،نینثألا  

ةدحاولا ىتحو احابص ةعساتلا نم ءاثالثلا  

:لیمیالا  

office@orientexpress-wien.com 

www.orientexpress-wien.com 

       اسمنلا يف بابشلاو لافطألا ةیاعر بتكم يف نییماحملا

www.kija.at  

  : ةعاسلا رادم ىلع حاتم لصاوتلا

:يلاتلا مقرلا ىلع ءاسنلا ةدعاسم طخ   

+43 800 222 555 

:ةیجراخلا ةرازو   

+43 1 501150   

:تارد فوا تار ب ةامسملا طخلا ربع ةروشملا ةمدخ    

+43 147 

 لكشب كل ةحیصنلا میدقتو ،كداشرإب موقت سیربسكا تنیروأ ةیعمج
  الوھجم كمسا ىقبیو يناجم

 نأ نیدوت اذام ، تنأ يررقت نأ كنكمی كل ةحیصنلا میدقت متی نأ دعب
!كرارق معدب موقن نحنو يفرصتت  

 

نم معدب  

 



  

 

:فطخلا ينعی اذام  
 لكشب وأ ةیعاوط ام صخش ذخأ متی امدنع فطخلا نع ثدحتن نحن
 ىلإ ةدوعلا نم ھعنم متیو ،ھبراقأ/ ھیدلاو لبق نم جراخلا ىلإ يرسق
 ةقیرطلاب شیعلا ىلع مھنبا وأ مھتنبا رابجإ نادیری نیدلاولا نإ ، اسمنلا
 يف مھجیوزتل اضیأ طیطختلا مت دق نوكی انایحأ ،ةحیحص مھ اھنوری يتلا
.كلذ ىلع نیقفاوم نیینعملا صاخشألا نوكی نأ نود يلصألا مھنطو  

 

:يرسقلا جاوزلا ينعی اذام  
 نم جاوزلا ىلع ام صخش رابجإ متی  امدنع يرسقلا جاوزلا ثدحی

.رخآ صخش  

 ةیلبقتسملا ةكیرشلا/كیرشلا رایتخاب ةرسألا دارفأ موقی تالاحلا مظعم يف
 دض نوكی كلذف ،كلذ ىلع اقفاوم ينعملا صخشلا نوكی نأ نود مھدالوأل
.اھتدارإ/ھتدارإ  

.ناسنإلا قوقحل  اخراص اكاھتنا يرسقلا جاوزلا لكشی  

 ،فنعلا نم عونلا اذھ نوسرامی نیذلا صاخشألا ةبقاعم متت اسمنلا يف
.جاوزلا  اذھ دض كسفن نع عافدلا كنكمیو  

 نأ دیرت نمو  جوزتت نأ دیرت تنك اذإام ررقی نأ ھل قحی نم كدحو تنأ
.جوزتت  
 
 

:نیرصاقلا هابتنا  
 صخت يتلا تارارقلا يف اوكراشی نأ كیدلاول حمسی ھنإف ،ارصاق تنك اذإ
 نأ طرشب نكلو ؟ شیعت نیأ ، لاثملا لیبس ىلع اضیأ كتایح تالاجم
 .رطخلل ضرعتتال نأ و ةیسفنلا لفطلا ةحص ىلع ریثأت يأ كانھ نوكیال
.كلذ ءارج يسفن وأ يندب ررض يأ نم يناعتال ّكنأ املاط  

 جاوزلا وأ ةبوطخلا فدھب ام دلب ىلإ كذخأب الثم قحلا مھیدل سیل لھألا
. كرمع نع رظنلا ضغب  

 لاؤسب مقف  ال وأ ھب حومسم كیدلاو ھلعفیام نأب كدكأت مدع ةلاح يف
 كیلع بجوتیال .لافطألاو بابشلا ةیاعر بتكم يف نیلماعلا نیماحملا
 كتبغر مدع ةلاح يف بابشلاو لافطألا ةیاعر بتكم يف كمسا ءاطعإ
.كلذب  

  

 

 

 

 نم فوخلا  ةلاح يف كسفنب ھلعفت نأ كنكمی يذلام
  كفاطتخا /كلیحرت

.كفواخم نع ھب قثت صخش عم ثدحتو ،اسمنلا رداغتال  
 ةدعاسملا میدقت عیطتست اّھنأل ،تاسسؤملا ىلإ ھّجوت ...تكست ال
.كل  
.كتلكشم لوح ثدحتو ،كیلإ نیرخالا هابتنا تفلإ  
 نأو ،ةیرس فتاھ ةقاطبب وأ يرس لكشب لومحم فتاھب ظفتحا
.اھمادختسال ةیفاك تادحوب ةئبعم ةقاطبلا هذھ نوكت  

 

:راطملا يف نالا تنأو كنع امغر رفاست نأ بجی  
 ھجوتت نأ لواح،راطملا يف نمألا ظفح نع ةلوؤسملا يھ ةطرشلا
 كارت ةطرشلا لعج ىلع لمعا ،اھب نیعتست نأو ، ةطرشلا ىلإ
.كل ھبتنتو  

 نا كتعاطتساب ھنإف دودحلا ىلعو تازاوجلا ةبقارم دنع ةیاھنلا يف
 يف ءاقبلا دیرت كنأبو ،يرسق لكشب كریفست متی ھنأب نیفظوملا ربخت
.ةرداغملا ىلع كرابجإ ھل قحی دحأ ال،اسمنلا  

 ضعب أبخ ،تازاوجلا ةبقارم مسق دنع ةدعاسملا بلط عطتست مل اذإ
 بلطا . نمألا طبض ةطقن يف اھیلإ هابتنالا متی ىتح ،ةیندعملا دوقنلا
.نامألاو نمألا ظفحب نوموقی نیذلا صاخشألا نم ةدعاسملا  

 

!رّكذت  
 ىلإ كتداعإ ادج بعصلا نم نوكیسف ،جراخلا يف حبصت نأ درجمب
.اسمنلا  

.نكمم ریغ نایحألا ضعب يف رمألا اذھ نوكی ةرافسلا ةدعاسمب ىتح  

  .اسمنلا ىلإ ةدوعلا كنكمی ال امبر 

 

  

 

 

 

:جراخلا ىلغ رفاست نا كلذ لك نم مغرلاب تررق اذإ  
 ةدوعلا عیطتستال دق كنأبو كفواخم نع ھب قثت اصخش ّثدح
.اددجم  

 تنیروألا / ةطرشلا مالعإ ھیلع بجی ةقثلا يذ صخشلا اذھ
 نم ناك يذلا خیراتلا يف كتدوع مدع ةلاح يف سیربسكا
.ھب دوعت  نأ ضرتفملا  

 

:انكمم ناك اذإ ھب قثت يذلا صخشلا اذھ ىدل كرتا  

 رفسلا كزاوج نع ةخسن •

 ،نیمأتلا ةقاطب ،ةیدلبلا يف لیجستلا ةقرو( ةمھم ىرخأ قئاثو •

 )ةیمیلعت تاداھش

 .ةدوعلل ھب ططخملا  خیراتلاو رفسلا خیرات •

 .اھیف دجاوتت نأ نكمی يتلاو ،جراخلا يف نیوانعلا لك •

 رظنا( كفواخم نع ریصق حرش عم )يمسر ریغ حیضوت( غالب •

 )فلملا اذھ يف قفرملا جذومنلا

 

 لواح ،ةدوعلا عیطتست نل كنأب ككاردإو كتظحالم ةلاح يف
 يف ةجردملا لصاوتلا زكارم عم لصاوتت نا دیكأت لكب
.)لصاوتلا ماقرأ ىلإ رظنا(ةمئاقلا  

: ةمھملا تامولعملا هذھ ركذ لواح ،كتعاطتسا ةلاح يف  

 يذلل ریصق حرشو ، كتماقإ ناكم ،كتدالو خیرات ،كمسا
.كعم لصح  

)لصاوتلا ماقرأل رظنا(ً ابیغ ئراوطلا مقر ظفحا  

 

 


