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جحز السفر والوصول إىل أموالمك عرب 
اإلنرتنت

تعرفوا عىل معلومات حول احلجز للسفر عرب اإلنرتنت بأمان، مبا يف ذلك وقت استخدام وكيل السفر، 

وأمهية الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية، وكيفية الوصول إىل أموالمك أثناء السفر.

ّ

هناك بعض االختالفات بني جحز رحلتمك مع وكيل سفر والقيام بلك يشء 

بنفسمك باستخدام اإلنرتنت. 

القيام بلك يشء بنفسمك (DIY)، أو وكيل سفريات، أو لكهيام؟ 

ميكنمك غالبا العثور عىل صفقة أفضل عرب اإلنرتنت، خاصة إذا كنمت تستخدمون 

مواقع املقارنة. ستتعرفون عىل املزيد حول مواقع املقارنة الحقا يف هذه 

الدورة التدريبية.

ً

ً

يتيح لمك جحز السفر عرب املوقع اإللكرتوين لرشكة الطريان الوصول إىل احلزم 

والصفقات، وميكنمك االتصال برشكة الطريان للتحدث إىل ممثل خدمة الزبائن. 

غالبا ما يكون جحز الرحالت اجلوية مبارشة مع رشكة الطريان هو الطريقة األكرث 
أمانا حلجز سفرمك عرب اإلنرتنت. 

ُ

ً

ً

ميكن لوكالء السفر تقدمي مساعدة إضافية أثناء السفر، خاصة يف حالة تفويت رحالت املتابعة والرحالت امللغاة. 

إذا مقمت باحلجز عرب اإلنرتنت، فغالبا ما ترتكون لرتتيب األمور مبفردمك.

ُ ً

ُ ً

ميكنمك دامئا إجراء بعض األحباث عرب اإلنرتنت أوال مث إحضارها إىل الوكيل. ميكنمك طباعة ملفات PDF من 

الكتيبات أو حفظها عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، وإخبار وكيلمك بالصفقات اليت وجدمتوها واسألوا معا إذا  

اكن بإماكنه القيام بعمل أفضل!

ً ً

كيفية استخدام مواقع مقارنة السفر
يقدم موقع املقارنة احلزم والتذاكر وجحوزات النقل واملزيد من العديد من الرشاكت املختلفة. ميكنمك البحث 

حسب الوجهة أو نوع النشاط ومشاهدة قامئة بالكثري من االحمتاالت.

امجعوا بني خدمات وكالء السفر وأحباث 

اإلنرتنت بنفسمك للتخطيط لرحلة

beconnected.esafety.gov.au
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احلجز والدفع للسفر عرب اإلنرتنت

ميكنمك النقر للوصول إىل املواقع اإللكرتونية للرشكة ملعرفة املزيد، وحىت إجراء احلجز.

عند جحز رحالت طريان مبارشة مع رشكة الطريان، كونوا عىل  

دراية بالرضائب اإلضافية والقواعد املتعلقة بإلغاء الرحالت أو 

 .(bargain tickets) تغيريها عند رشاء تذاكر املساومة

فميا ميكن استخدام مواقع املقارنة؟

ميكنمك البحث عن أماكن اإلقامة واحلزم واألشياء اليت ميكنمك القيام هبا يف رحالتمك . 

يتيح لمك البعض مقارنة حزم تأمني السفر والرحالت اجلوية واستئجار السيارات واملزيد . 

إهنا تحمس لمك بتصفية نتاجئ البحث حسب السعر والتوافر واملعايري األخرى. 

ُ

تتضمن بعض أمثلة مواقع املقارنة ما ييل:

TripAdvisor، Lonely Planet .	
 https://www.tripadvisor.com،   
https://www.lonelyplanet.com

 للحصول عىل الكثري من األفاكر والوجهات والفعاليات واملعامل 
السياحية والتعليقات من املسافرين اآلخرين.

  

	. مقارنة السوق
https://www.comparethemarket.com  

 عىل وجه التحديد لتأمني السفر. ميكنمك البحث عن واالطالع عىل 
اخليارات واحلزم املختلفة.

  
ُ

Stayz .	
https://www.stayz.com.au  

لإلقامة يف أسرتاليا. البحث عن طريق املوقع، ومزيات امللكية، 

مثل بركة السباحة، قبول احليوانات األليفة، الواجهة البحرية.

   

 تعرض مواقع املقارنة صفقات من 
الكثري من الرشاكت

beconnected.esafety.gov.au
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احلجز والدفع للسفر عرب اإلنرتنت

مواقع خاصة ملقارنة الرحالت اجلوية

تتيح لمك بعض رشاكت الطريان اختيار املقعد الذي تريدونه عند تجسيل الوصول (check in) عرب اإلنرتنت. 

. seatguru.comميكنمك التحقق من املقاعد اليت قد تكون مرحية أكرث قليال باستخدام موقع مقارنة مثل  ً ّ

عند احلجز عرب اإلنرتنت، كونوا عىل دراية بالتاكليف اإلضافية 

مثل رسوم التنظيف ورضائب املغادرة ورسوم احلجز غري القابلة 

لالسرتداد واحلد األدىن لإلقامة الليلية.

أمهية الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية للسفر

ميكن أن يكون الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية من أمه الطرق ملتابعة لك ما حتتاجونه للسفر بأمان. 

طاملا لديمك اتصال بشبكة إنرتنت وبيانات، ميكنمك استخدام هاتفمك احملمول للبقاء عىل اتصال بوكيل السفر، 

واألصدقاء والعائلة، واإلقامة، ورشاكت الطريان، ووجهات االتصال يف حاالت الطوارئ.

ميكن لوكيلمك أو رشكة الطريان أو الفندق أيضا إرسال رسائل نصية إليمك عرب وظيفة الرسائل القصرية اخلاصة 

هباتفمك احملمول.

ً

لتليق رسائل نصية من األخشاص والرشاكت أثناء السفر، حيتاج هاتفمك إىل اتصال بشبكة إنرتنت. بالنسبة 

لرسائل الربيد اإللكرتوين، حتتاجون إىل اتصال بيانات. ومع ذلك، ميكنمك تليق رسائل بريد إلكرتوين إذا مقمت 

بتوصيل هاتفمك بشبكة Wi-Fi بالفندق.

استالم وثائق السفر عرب الربيد اإللكرتوين

ميكن االطالع عىل مستندات السفر اليت يمت إرساهلا بالربيد اإللكرتوين، مثل برناجم الرحلة أو بطاقة الصعود إىل 

الطائرة (boarding pass)، يف تطبيق الربيد اإللكرتوين هباتفمك.

ّ

أنقروا عىل املرفق الذي حيتوي عىل املستند، وسيظهر عىل شاشتمك. إذا مقمت حبفظ املستند املرفق، 
فميكنمك الوصول إليه الحقا دون احلاجة إىل اتصال بيانات.

ُ ُ

ً

beconnected.esafety.gov.au
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احلجز والدفع للسفر عرب اإلنرتنت

كيفية استخدام بطاقة الصعود عىل الطائرة املرسلة عرب الربيد 

اإللكرتوين

ُ

 (check in)  تتيح لمك العديد من رشاكت الطريان اآلن تجسيل الوصول

عرب اإلنرتنت، حىت 24 ساعة قبل موعد الرحلة. سرتسل لمك رشكة الطريان 

بطاقة الصعود إىل الطائرة عرب الربيد اإللكرتوين.

يف املطار، انقروا فوق املرفق، وستظهر بطاقة الصعود إىل الطائرة،  
.(barcode) أو الباركود (QR) مع إظهار رمز االستجابة الرسيعة

عندما يطلب منمك ذلك عند بوابة الصعود إىل الطائرة، أمسكوا شاشة  

اهلاتف أمام ماحس ضويئ لتجسيل بطاقة الصعود إىل الطائرة.

ُ

حفظ املستندات عىل هاتفمك، يف حالة الرضورة

فقط يف حالة وجود مشالك يف االستقبال، من األفضل تزنيل بطاقة  

الصعود إىل الطائرة وحفظها عىل هاتفمك  لعرضها يف أي وقت، حىت إذا  

 .Wi-Fi مل يكن هناك استقبال أو شبكة

جيب عليمك أيضا معل نخسة مطبوعة من بطاقة الصعود إىل الطائرة،  ً

 يف حالة نفاد بطارية هاتفمك.

الوصول إىل أموالمك أثناء السفر

لسمت حباجة إىل رشاء شياكت السفر أو حتويل الدوالر األسرتايل إىل معلة 

حملية عند السفر إىل اخلارج. ميكنمك استخدام بطاقة الرصاف اآليل أو بطاقة 
االئمتان اخلاصة بمك (إذا اكن البنك الذي تتعاملون معه يحمس بذلك).

(ATMs) ماكينات الرصاف اآليل

العديد من البنوك اخلارجية الكربى لدهيا اتفاقيات مع البنوك األسرتالية 

للمساح للزبائن بحسب النقود من أجهزة الرصاف اآليل احمللية مقابل  

رسوم رمزية.

ضعوا بطاقة الرصاف اآليل اخلاصة بمك يف جهاز الرصاف اآليل واتبعوا • 

التعلميات املوجودة عىل الشاشة

تعمل بعض أجهزة الرصاف اآليل فقط إذا اكنت بطاقة الرصاف اآليل • 

(credit card) ًاخلاصة بمك يه أيضا بطاقة ائمتان

ُوهذا ما يمسى سلفة نقدية وقد جيتذب بعض الرسوم اإلضافية.• 

 أظهروا بطاقة الصعود إىل 
الطائرة عىل هاتفمك

 (ATMs) استخدموا أجهزة الرصاف اآليل

يف بلدان خمتلفة للوصول إىل أموالمك 

beconnected.esafety.gov.au



5

احلجز والدفع للسفر عرب اإلنرتنت

بطاقات االئمتان

 ،(MasterCard) أو ماسرتاكرد (VISA) إذا اكن لديمك بطاقة ائمتان فزيا
فميكنمك استخدامها يف مجموعة واسعة من البلدان.

ًيمت حتويل الدفعة تلقائيا من العملة احمللية إىل الدوالر األسرتايل•  ّ

سوف حتتاجون إىل دفع رسوم حتويل صغرية يف لك مرة• 

ستكون هناك رسوم لتحويل العملة من الدوالر األسرتايل إىل العملة • 

احمللية (عىل سبيل املثال، الدوالر األمرييك)

قد تكون هناك رسوم إذا كنمت تستخدمون بطاقة ائمتان للحصول عىل نقود • 

ُمن ماكينة الرصاف اآليل. وهذا ما يمسى برسوم السلفة النقدية

قد تضطرون أيضا إىل البدء يف دفع الفائدة عىل هذا الحسب عىل الفور، • 

بدال من احلصول عىل فرتة 55 يوما بدون فوائد. 

ً

ً ً

اتصلوا دامئا واسألوا البنك الذي تتعاملون معه حول استخدام بطاقاتمك يف 

اخلارج، حىت تكون مجيع الرسوم والتاكليف واحضة بالنسبة لمك.

ً

حتتوي بطاقات االئمتان عىل مزيات أمان إضافية

تمتتع بطاقات االئمتان بعدة أنمظة أمان:

توقيعمك• 

رمق التعريف الخشيص (PIN) الذي تستخدمونه للمساح بعمليات رشاء • 

أكرب (أكرث من 100 دوالر أسرتايل ملعظم البطاقات)

األرقام الثالثة املوجودة عىل ظهر البطاقة تمسى رمز CVV أو CV2 وهذه • 

الرموز جتعل من الصعب عىل احملتالني استخدام بطاقتمك عرب اإلنرتنت 

لعمليات الرشاء غري املرصح هبا.

ُ

ّ

انتهبوا من اللصوص حيث ميكهنم حماولة رسقة تفاصيل بطاقتمك عن طريق 

 .(skimmer)  ُتثبيت جهاز عىل ماكينة الرصاف اآليل يمسى مقشدة

هذا اجلهاز يقوم بتجسيل تفاصيل بطاقتمك حىت يمتكن احملتالون من 

استخدامها الحًقا. حتتوي العديد من أجهزة الرصاف اآليل عىل مزيات مقاومة 

لملقشدة اآلن، ولكن إذا بدت أجهزة الرصاف اآليل تالفة أو معطلة بأي شلك  

من األشاكل، فال تستخدموهنا!

ّ

ّ

 استفيدوا من أمان بطاقات االئمتان 
أثناء السفر إىل اخلارج

beconnected.esafety.gov.au
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احلجز والدفع للسفر عرب اإلنرتنت

ّيأخذ مزودو بطاقات االئمتان األمان عىل محمل اجلد

ًالبنوك ومزودو بطاقات االئمتان اآلخرون واعني جدا ألمان بطاقتمك.  ّ

يوجد عىل ظهر البطاقة رمق ميكنمك االتصال به يف حالة الطوارئ  • 

هنا يف أسرتاليا

عندما تكونون يف اخلارج، لن يعمل هذا الرمق، ولكن جيب أن تعرض • 

بطاقتمك البدائل أو موقع إلكرتوين

ال تشككوا بنفسمك إذا كنمت تعتقدون أنه قد تكون هناك مشلكة يف • 
بطاقتمك االئمتانية

ّيفضل البنك الذي تتعاملون معه إذا اتصلمت عىل الفور!•  ُ

قبل أن تسافروا، أخربوا البنك أو مزود بطاقة االئمتان اخلاص بمك مبوعد سفرك إىل 

اخلارج. سيساعد هذا يف منع اإلنذارات الاكذبة وإيقاف إلغاء بطاقتمك.

ّ

ال تستخدموا شبكة Wi-Fi العامة مطلقا للوصول إىل املواقع 
اإللكرتونية اليت تتطلب منمك إدخال معلومات خشصية،  

مثل التفاصيل املرصفية اخلاصة بمك.

ً

قوموا بتزنيل تطبيق البنك الذي تتعاملون معه

لتتبع معامالتمك أثناء السفر، قوموا بتزنيل التطبيق الرمسي للبنك اخلاص بمك عىل هاتفمك 

احملمول. تأكدوا من تفويض التطبيق وتجسيل الدخول إليه قبل املغادرة. 

يحمس لمك التطبيق الرمسي للبنك الذي تتعاملون معه باالطالع عىل معلومات مفيدة، مثل:

جسل معامالتمك• 

ما تدفعونه يف رسوم التحويل النقدي• 

ُرسوم السلف النقدية• 

رسوم استخدام أجهزة الرصاف اآليل األجنبية. • 

ًستظهر هذه الرسوم عادة عىل أهنا معامالت فردية، مبارشة بعد املعاملة اليت أجريمتوها.

اتصلوا مبزّود بطاقة االئمتان اخلاص بمك إذا 

كنمت تعتقدون أن حساباتمك يف خطر

beconnected.esafety.gov.au
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احلجز والدفع للسفر عرب اإلنرتنت

استخدام هاتفمك احملمول لتهسيل السفر

تتيح لمك اهلواتف احملمولة تجسيل الوصول (check-in) وجحز املواصالت 

وسيارات األجرة بهسولة واالطالع عىل إرشادات السفر املهمة. هناك تطبيق 

تقريبا ألي يشء ميكنمك التفكري فيه بشأن السفر أيضا: رشاكت الطريان 
وسيارات األجرة والطقس وأكرث بكثري! دعونا نليق نظرة فاحصة.

ّ

ً ً

ّرشاكت الطريان: تجسيل الوصول (check-in) املبكر

ميكنمك استخدام تطبيق رشكة الطريان وهاتفمك لتجسيل الوصول قبل  

24 ساعة من موعد رحلتمك. فميا ييل اخلطوات:

أدخلوا رمق احلجز وامس العائلة يف التطبيق• 

اختاروا مقاعدمك عىل منت الطائرة• 

 •.seat guru ّحتققوا مرة أخرى من مقاعدمك عىل

مث يف املطار:

ضعوا حقائبمك عىل منضدة خاصة• 

ختطوا الطوابري الطويلة ووفروا الوقت يف املطار.• 

جحز خدمات النقل اخلاصة باملطار

يتيح لمك استخدام خدمات النقل اخلاصة باملطار: 

االنتقال من فندقمك (أو مزنلمك) إىل املطار يف الوقت املناسب• 

عدم القلق بشأن إيقاف السيارات أو الطلب من خشص آخر  • 

توصيلمك إىل املطار.

ميكنمك احلجز باستخدام التطبيق واهلاتف احملمول اخلاص بمك . 

تذكروا ذلك:

بالنسبة ملعظم الرحالت الدولية، يتعني عليمك الوصول قبل  • 

90 دقيقة عىل األقل من الرحلة
ّ

بالنسبة للرحالت الداخلية، يتعني عليمك الوصول قبل  • 

30 دقيقة عىل األقل من موعد الرحلة.
ّ

 تساعدمك التطبيقات املرصفية عىل 
التحّقق من معامالت ورسوم السفر 

ميكن أن تساعدمك تطبيقات اهلاتف الذيك 

يف جحز خدمة نقل خاصة باملطار

beconnected.esafety.gov.au
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احلجز والدفع للسفر عرب اإلنرتنت

rideshare استخدام تطبيقات

يتيح لمك تطبيق rideshare، مثل Uber، جحز سيارة لتأخذمك إىل وجهتمك.

ًميكنمك الدفع مسبقا للرحلة • 

ًغالبا ما تكون خدمات Rideshare أكرث توفرا وأرخص من سيارات األجرة•  ً

ميكنمك تقيمي السائق، لذلك هناك حافز هلم للحفاظ عىل نظافة سياراهتم • 

والزتامهم باملواعيد.

قوموا باإلعداد للحصول عىل إرشادات السفر

 لالشرتاك يف خدمة https://smartraveller.gov.auقوموا بزيارة 
الرسائل القصرية  SMS أو خدمة استشارات السفر عرب الربيد اإللكرتوين 

التابعة للحكومة األسرتالية.

أدخلوا بياناتمك، مبا يف ذلك رمق هاتفمك احملمول أو عنوان بريدمك • 

اإللكرتوين

احصلوا عىل حتديثات حول وجهاتمك املخطط هلا• 

إذا اكن لدى احلكومة نصاحئ جديدة حول مدى أمان السفر، فستتلقون رسالة  • 
ًنصية قصرية أو بريدا إلكرتونيا رمسيا  عىل هاتفمك. ً ً

ميكن أن تكون خدمات Rideshare أقل 

تلكفة من سيارات األجرة

beconnected.esafety.gov.au

https://smartraveller.gov.au
http://www.beconnected.esafety.gov.au
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