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 الممدمة
 

ٌُعد تطور السٌاحة ظاهرة أجتماعٌة وسلوكاً انسانٌاً تبرز من خاللها الثمافة والمعرفة والتعلم ، والتً لها  

تؤثٌر واسع وعمٌك ٌإدي الى زٌادة آفاق الفرد المعرفٌة من خالل السفر والترحال والسٌاحة وٌإدي ذلن 

ٌإدي الى تطور فً نوع الطلب الى زٌادة الثمافة وتطور الذوق ورلً األحساس الشخصً وبالتالً 

   السٌاحً وممٌزاته .

كما ان تطور الثمافة ٌإدي الى تطور المجتمع فً كل النواحً البٌبٌة واإلدارٌة والمانونٌة والصحٌة  ألنها 

تسهم فً تطوٌر المعروض السٌاحً انتاجاً واستهالكاً  لذا ٌتطلب االمر هنا أناساً أكفاء لادرٌن على توفٌر 

راز الصناعة السٌاحٌة وابراز الدور لممدمً كل ما ٌعنً ادارة سفر ناجحة لادرة على تلبٌة ما من شؤنه اب

الخدمة السٌاحٌة  ولهذا حرصت شركات ووكاالت السفر على تطوٌر برامجها السٌاحٌة ومزٌج خدماتها 

ألجل جلب الزبابن وإجراء وإدخال تحسٌنات فً مكونات خدماتها السٌاحٌة ألجل االحتفاظ بزبابنها وتمدٌم 

ٌن من خالل استخدامها لعملٌات الحجز األلكترونً ووسابل الدفع هذه الخدمات بجودة وتمنٌة عالٌت

االلكترونً  فضالً عن توسعها فً تمدٌم هذه الخدمة فً اسواق ومناطك جؽرافٌة عدٌدة وحتى وإن كان 

 ولوجها فٌها ألول مرة 

إلهمٌة وعلى هذا االساس حرصت المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً / لسم الشإون العلمٌة على إٌالء ا

لموضوع إدارة السفر والحجز األلكترونً وتدرٌسه لطلبة اختصاص األدارة السٌاحٌة  الصؾ الثالث  

 ألهمٌته الكبرى فً تطوٌر الصناعة السٌاحٌة فً المجاالت التً ذكرت فً اعاله .

من ٌتؤلؾ هذا الكتاب من بابٌن ٌتضمن كل باب ثالثة فصول  الباب االول اختص بإدارة السفر إذ تض

الفصل األول منه الجانب الفكري فً ادارة السفر  بٌنما استعرض الفصل الثانً شركات السٌاحة والسفر  

 أما الفصل الثالث فخصص لتطوٌر منتج السفر .

بٌنما أختص الباب الثانً بالحجز األلكترونً  حٌث خصص الفصل االول منه ) أي الفصل الرابع فً هذا 

لكترونً ، بٌنما استعرض الفصل الخامس نظام )أمادٌوس( لحجز تذاكر الكتاب ( لمفهوم الحجز اال

 الطٌران ، واختص الفصل السادس واالخٌر بنظام) أمادٌوس (للحجز االلكترونً الفندلً

حلة التً أعد نؤمل أن نكون لد وفمنا فً عرض هذا المإلؾ بؤسلوب علمً مبسط ٌتناسب ومستوى المر

 وهللا الموفك                                               الكتاب من اجلها . 

 نالمإلفو                                                                                                    

 

 



4 
 

 محتوٌات الكتاب

 

 

 

 رلم الصفحة الموضوع الباب/ الفصل

 3 الممدمة 
 5 إدارة السفر الباب األول

الجانب الفكري فً  األول الفصل
 إدارة السفر

35-5 

شركات السٌاحة  الفصل الثانً
 والسفر

45-36 

 46-62 تطوٌر منتج السفر الفصل الثالث

 63 الحجز األلكتر ونً الباب الثانً

مفهوم  الفصل الرابع
 الحجزاأللكترونً

77-63 

نظام أمادٌوس لحجز  الفصل الخامس
 تذاكر الطٌران

116-78 

نظام أمادٌوس للحجز  السادسالفصل 
 األلكترونً

127-117 
 

 128 المصادر العربٌة  

 139 المصادر األجنبٌة المصادر األجنبٌة
 

 

 



5 
 

 

 

 الباب االول

 إدارة الســــــفر

 

 الفصـــــــــل األول

 

 الجانب الفكــــري فـــً
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 -تمهٌـــــد:

بدأت فكــــرة الســـفر والتنـــمل من مكان الى مكان مع بداٌة وجود اإلنسان على االرض  إذ كان     

النـــمل ألسباب ودوافع شتى أهمها البحـث عن إشباع االحتٌاجات االســـاســٌة إلستمرار الحٌاة من مؤكل 

 ومشـــرب وملبــس فكان االنسان ٌســــعى وٌتنمــل طلبا للــرزق 

تطـــورت الحٌاة البشــــرٌة بعد لــرون من الزمــان الى أن بــدأ تـكوٌن المجتمـــعات الصؽٌرة ثم بـدأت و

 فــكرة الدول واألمبراطورٌـات ونشـــؤت الحضـــارات المختــلفة 

مـل السـلع ولــد نمــا مع هذا التطــور زٌــادة فً أحتٌــاجات االنســـان داخـل هذه األمم فمـــامت فـكرة ن

بٌـن الـدول بعضــها لبعـض وهو ماعرؾ فً التــارٌخ برحلـة المصـرٌٌن الى بـالد الصومال وكذلن 

رحلتــا الشـــتاء والصٌــؾ بٌـن الٌمــن والشــام كما ورد ذكرهما فً المرآن الكرٌم ورحــالت أبن 

 ماجــالن وأبن بطــوطه ورحــالت كرســتوفر كولمبــس.

ـركة الســفر بٌــن الـدول بعضــها البعـض وكـانت وســـابل االنتـمال متـواضعة مثل الـدواب ثـم ثـم زادت ح

النمــل البحــري  ولـكن مع ظهور الثـــورة الصــناعٌـة بــدأ التـطور ٌـخدم لـطاع النمــل عـن طرٌـك 

 أنشــاء الســكن الحدٌـــدٌة والبــواخر.

(م حــدث تطـــور كبٌــر فـً تكنولوجٌــا صنـاعة 1945رب العالمٌـــة الثانٌـــة)وبعـــد األنتــهاء من الحـ

الطٌــران األمـر الـذي أدى الـى أســـتخدام الطـــابرات الكبٌـــرة فـً النمــل المـدنـً وأصبــح النمـــل 

بـرات مـن راحـة وأمــان بالطـــابرات ذا جـــدوى تجـــارٌة وربحٌـــة فضـــال عمـا تـوفـره هـذه الطـا

 للمســـافرٌـن .

وكـان للحــرب األثـر الواســـع فـً توســـٌع اآلفـاق للمســـافرٌـن ممـا خـلك لـدٌهم فـكرة الســـفر مـن 

أجـل الســـٌاحة .... ومـع هـذا التــوســع فـً حـركة الســـفر عبـر الوســـابط العـدٌـدة والحـــدٌثـة 

ــوم الســـفر بمفهــــوم الســــٌاحة وأصــبح مـن والمتـــطورة وزٌـادة الحـاجـة والرؼبـة وأرتبـــاط مفهـ

الـواضـــح أن ال ســــٌاحة بـدون ســفر وأصـــبحـت الـرحـالت الســــٌاحٌة ظاهـرة مـن الظـــواهـر 

األنســـانٌـة مـرتبـــطة بالتطـــور الحضـــاري الســـرٌع لمجتمعــــات الـعالـم الذي بـدوره أســـهم بشـــكل 

ر فً دفـع وتحفٌــز النـاس للمٌام بـرحالت ســـٌاحٌـة معٌــنة الـى أمـاكـن فـً أرجـاء العـالـم من أجـل كبٌـ

األطـالع علـى حٌـاة الشــعـوب والثـمـافـات والتمـــالٌـد التـً ٌمـارســـونهـا والـذي بالتــالـً أؼنـى ثمـافـة 

 ووســـع الجـانب المعـرفـً لـدٌهـم. األفـراد ونمـا وطــور مفــاهٌمهـم وأفـكارهـم 

ولهــذا نجــد أن الســـفـر والســـٌاحـة وجهـــان لعمـــلة واحـــدة فكلمـــا زادت حركــة الســـٌاحـة 

 وتنمـــالت االفـراد زادت رحـــالت الســفر وحــركة النـمـل. 

وٌـؤخـذ بحمٌبتـــه وٌضـــع فٌــها أمتعتــه وبمــا أن الســـفـر لـم ٌعـد لـرارا فــردٌـا ٌتـخـذه الفـرد 

وٌســـتمـل أي واســطة نمــل وٌـذهـب لمكـــان لٌــس لـدٌـه أي فكــرة عنــه وكـؤنه المجهـــول بـدون دلٌـل 

وال مـرشـد ولٌـــس علـى هــدى مـن أمـره.... وأنمــا لـرار الســـفـر صــار ٌـرتبـط بتنظٌــــم للمـــوارد 
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ـــابـل بمـا ٌحـمـك الـراحـة النفســــٌة والجســــدٌـة وبمـا ٌتـالءم مـع األمكانٌـات المالـــٌة وعــدم والوس

الهـــدر باألمـوال والـولـت ولتحـمـٌـك فـابـدة لصـوى من الســفـر، ولهـــذا كـان البـد مـن وجـود جهــات 

رحالت بالشـــكـل الـذي ٌـحـمـك الراحـــة التــامة تؤخـذ علـى عـاتمـها تنظٌـــم وبرمجـــة وإعـداد الـ

والفــابـدة االكبــر ، ولهــذا كلـه ظـهـرت شـــركـات النمـــل والســـفـر والســــٌاحـة وأصبحـت الســـفـرات 

مخـطـطة ومنـظـمـة وتـنـفـذ وفـك جـدول خـاص ومحســـوب ومـمـتـع ٌهـدؾ للتـروٌح والترفٌـه للســـابح 

وعلٌـــه نجــد االن االفــراد والجمــاعات فـً كـل دول العالـم تلجـــؤ الـى تلـن الشـــركات والوكـاالت ، 

% من أفـراد ومواطنـــً الـدول المتــمـدمة 90لتمـوم بتـرتٌـبات ســفـرهـم وأنتماالتهـــم وإن نســــبة 

 (.1-1ــــمات الســـٌاحٌـة  كما فً الشكل )ٌعتمـــدون فً جوالتهـــم وســـفرٌاتهـم علـى تلـن المنظ

                                     

 

 ًمطار بغداد الدول 1-1شكل 

 ـــــــــــفــر ونـــــــطـالـهمـعـنـى إدارة الســـــــــ

 مـفـهـــوم إدارة الســــفـر

ال ٌـخـفـى علـى الجمٌـــع دالالت كلمـــة )) إدارة (( على مـعـانـً ومـفاهٌـم ، مـتعـددة وتم تناولهــا        

فً مادة مبـــادئ االدارة فــً الصـؾ األول تجــاري  فمنهم مـن عـرفـهـا علـى أنـهـا )وظٌـفة تـنـفـٌذ 

لـى أنـهـا )مجمــوعة مـن الـمـبادئ واألســـالٌــب األعـمـال بـوســـاطـة اآلخـرٌـن( وآخـر عـرفـهـا ع

الــعلمـــٌة لـتحـمـٌـك نـتـابـج وأهـداؾ مـحـددة مـن األســـتخـدام األمـــثل للمـــوارد الـمـتاحـة وذلن فـً 

ظـل ظــروؾ ومـتـؽـٌرات بـٌـبـٌة مســـتمرة فـً الـتؽـٌـر مـن ولـت آلخـر (، فـهـً فــــــن وعـلـم 

حـمـٌـك األهــداؾ بؤلل كـلفة وألـصـر ولـت وأحســـن جـودة  وكـذلن هً )تخطـٌط وتـنـظـٌم كافة تـ

الـموارد الـمتوفرة بكفــاءة وفاعلٌـــة وحشـــدها لـتـحـمـٌـك أهـداؾ الـمـنـظـمة( من خـالل الوظابؾ األتٌة  

 : التخطٌط / التنظٌم / التوجٌه /الرلابة 

ً فهو ســـافـر  ٌســافـر  ســفـرا  وهـو األرتـحــال ، أمـا مـعـنى كـ      لمـة )) الســــفـر(( لؽوٌــا

الفرسخ هو المسافة الممدرة ب وأصــطـالح السـفـر الشـرعـً هـو لـطـع مســافة ثـمانـٌـة فـراســخ ) 

 (  متر اي خمسة ونصؾ كٌلو متر 5 500
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خــرج  أيلـطـع الـمســــافة والـجـمـع أَســــفار ... وسـفَـَر والَســفَـر ) بفتح السٌن والفاء ( / هـو     

 ولــال الشـــاعـراألمام الشافعًرحـلـة / تـنـمـل فـً الـبـالد  –لألرتـحـال والســـــفـر أٌـضا / رحـــٌل 

 تـؽـرب عـن األوطــــان فـً طـلـــب الـعــــال

 وســــافـر فـفـً األســــفـار خـمــــــس فـوابــد                                                 

وٌــمكـنـنا الـمـول إن الســــــــفـر أنـتـمـال الـفـرد أو األفـراد مـن مـكـان الـى مـكـان بؤحـد وســـــابـط 

ثمانٌة  ( كٌلو متراً أو الـمســـافة الشـــرعٌة ) 40عـن )  الـنـمـل لـدوافـع مـتـعـددة ولـمســـافـة تـزٌــد

 (  كٌلو متراً   44فراسخ أي 

 وبـهـذا تكون خـصــابـص الســـفـر :

إنـتـمـال مـن مـكـان الـى مـكـان و هـذا االنتــمال ال ٌشـــترط بـه مـن محـل األلـامة كـمـا فـً تـعـرٌؾ  – 1

                                                                    الســـٌاحة 

 كٌلو متراً أو ٌـزٌـد  40أو  أن ٌـتحـمـك الشــــرط الشــــرعً وهــو ثـمانٌة  فـراســـخ – 2

 اإلنـتـمـال ٌـتم بشـــكل فـردي شـــخـصً  أو علــى شـــكل مجــموعـات  – 3

 -الـنـمـل ٌـتـم بالوســــابط اآلتٌة : – 4

 ركـــوب الــدواب  –أ       

 (.                              2-1الـنـمل الـبري ) الســـٌارات والحافالت والمـطـــارات ( كما فً الشكل ) -ب       
 

 

 باص سٌاحً ٌمثل احد وسابل النمل البري 2-1شكل 

 الـنـمـل الـبـحـــري ) الـبواخـر والـزوارق والعبارات والٌخــوت (  –ج      

 (3-1الـنـمـل الـجــوي )الـطابـــرات بؤنواعهــــا ( كما فً الشكل )  -د       
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 طابرة تابعة للخطوط الجوٌة العرالٌة وتمثل احدى وسابل النمل الجوي 3-1الشكل 

ع عـدٌـدة والـؽــاٌة منـــه إشـــباع تلن الـدوافـع والـحاجـات ولـمد جاء ذكــر إن الســـــفـر لـه دوافـ – 5

 -وتـعـداد الـدوافع فً كتاب مـبـادئ الســـٌاحة للصـؾ األول التجــاري وهً :

 دوافـــع دٌـنـٌـة –أ        

 ( 4-1دوافـــع تؤرٌخٌـــة وثـمـافٌــة وتعلٌمٌـــ كما فً الشكل) –ب        

 

 ملوٌة سامراء 4  -1الشكل                                              

 دوافـع الراحـــة واألســـتجمام والتــرفٌـه                                 -جـ  

 دوافـــــع صحٌــــة –د        

 دوافــع عرلٌـــة -هـ        

 (5-1)دوافـــع رٌـاضٌـــة كما فً الشكل  –و         

 
 ( مدٌنة البصرة الرٌاضٌة5-1الشكل)

 

 دوافــــع ألتصــــادٌـة –ز    

 دوافـــع متنـــوعـة –ر         
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وبـعــد هــذا ٌـكـون واضـحـــا أن مـفـهـــوم إدارة الســـــفـر هــو األنـتــمال والـتـنــمـــل الـمـنـظـم      

والـمـبرمـج الـذي تـحـمـمـه وتـمـوم بـه الوكـاالت والشـــركات الـمـتخـصصة بشــــإون الســــٌاحة 

  .والســــفـر

 -ركـة الســفر :العوامـل التـً ســاعـدت على نمـو حـ

 زٌادة أولـات الـفـراغ لـدى االفـراد  - 1

نتٌـــجـة للتشــرٌـعـات العـــمالـٌـة ولـوانٌـن العمــل الحـدٌثــة أصبـح األفـراد ٌتمتعـــــون بإجـازات 

ا أتـاح مـدفـوعة الثمــن وإن مـن أهـم عنـــاصـر أنشــــطـة الســفـر والســـٌاحـة هـو ولـت الـفـراغ مـمـ

 لـألنســان فـرصـــة كبٌـــرة فـً أســــتؽاللـه لـهـذا الـولـت بالســـفـر والتـمـتـع والـراحــة 

 الــتـمـدم اإللـتـصـــــادي  - 2

مـن الـعـوامـل التـً أدت الـى نمـــو حــركـة الســـفـر والســـٌاحة هــو أرتـفــاع متـوســــط دخــــل        

وأرتـفـاع مســــتوى المـعٌـشــة مـمـا جـعـل األفـراد ٌـمتـلـكـون المــــدرة علـى أنـفـاق جـزءا مـن األفـــراد 

 هـذه الـدخـول فـً األسـتمـتاع والـراحـة وإشـــــباع حـاجـاتـهـم النـفـســـٌة الـتروٌـحٌـــة 

 الـتـمـــدم الـتـكـنـولـوجـً  - 3

ً الـكبٌـــر الـحـاصـــل فـً مجـــاالت وســـابط الـنـمـل بؤنوعها الـبـرٌــة إن التطور الـتـكـنـولوج       

والـبـحـرٌـة والـجـوٌــة جـعـلـهـا أكـثـر أمـانـا وأرخـص سـعـرا وأخـتـصـرت عـامـل الـزمـن ولـصـرت 

 الـمـســـافـات .

 النـمـو واألزدهــار الـثـمـافـً – 4

لـزٌـادة الـحـاصـــلة فـً فـرص الـتعــلٌـــم أدت الـى زٌـــادة فـً وعــً أصـبـح مـن الـواضـح إن ا     

األفـــراد والشـــعـوب وولــد لـدٌـهـم الـرؼـبـة فـً الـتعـرؾ عـلـى الـحـضارات الـمـخـتلفة وثـمـافـة 

الـٌــومـٌـة مـن خـالل  ؼـٌــرهـم وكـذلـن رؼـبـتـهـم باألخـتالط بـهـم ومـالحـظـة ســـلـوكـهـم وحـٌــاتـهـم

 الـتـعاٌــش لـفـترة معــــــــهم 

 تـمـــدم وســــابـل اإلعــالم واإلتـصـــاالت – 5

أدى الـتـطـــور الواســـع  فــً أجـهـزة اإلعـــالم واإلتـصـــاالت واإلعــــالن الســـٌاحً والـدعـاٌـة         

دٌـثـة والـمـتـطـورة الـى زٌـادة وأثـارة الفـضـول لـدى األشــــخاص ووســـــابل الـتـروٌـج للســــفـر الـحـ

لـزٌـارة تـلـن األمـاكـن واألطـالع علـى حـٌـاة شـــعـوبهـا واألســــتمتـاع بؤجوابـــها ومـزاراتـها 

 (6-1الســــٌاحٌـة كما فً الشكل )



11 
 

 

 نماذج لوسابل االعالم واالتصاالت المتطورة   6-1الشكل                            

 األهـمـٌــة األلـتـصـــادٌـة للســـٌاحة والســـفر – 6

أدركـت الـعـدٌـد مـن الـدول األهمـٌــــة األلـتـصـــادٌـة والـمردودات والـعـابـدات الـمالـٌـــة والـنـمـدٌــة     

حـمـمـها حـركـــة الســــٌاحة والســـفـر ولهــــذا لـامـت هــذه الــدول بـتـنـمـٌـــة مـواردهـا التـً تـ

الســــٌاحٌـة واألهـتـمـام بـتـنـمـٌـتـهـا وتـشـــجـٌـع اإلسـتـثـمار بالـمـشـــروعات الســــٌاحٌة وإزالــة 

 وتخـفـٌـؾ مـعـولـات الســــفـر 

 فة الســــفـرأنـخـفـــاض تـكـل – 7

أن أنـخـفـاض أســـعـار الـرحـــالت وتـذاكـر الســــفـر واإلنـتـمـال وإنـتـشـــار شـــركـات الســــــفـر       

والســـٌـاحة والـتـنـافــس بـٌـنـها فـً إعـداد بـرامـج لـرحـالت شـــاملــة مـمـنـهـجة ومـنـخـفـضة الـكلفـة 

 د علـى الســــٌاحة والســــفـر وبشــــكل مجمــــوعات ســـــٌاحٌةزاد فـً إلـبـال األفـــرا

 الـتـطـــــور الـكبـٌــر فـً الســـٌاحة – 8

ظـــهور أنـــماط جـدٌـدة وأتـجــاهـات ســـٌاحٌة حـدٌـــثة وأنـواع مـتـعـددة ومـتـخـصـصة مـن      

، هــذا كـله أوجـــد الــدافـعـٌــــة وحـفـزهـا لـدى  الســــٌاحة.... بٌبٌة وصحٌة وثمافٌة ودٌنٌة  وؼٌرها

 للســــفر وتـحـمـٌـك الـمـتعـة األفـراد ألشــــباع حاجـاتهـم 

 ظـــهـور الـمـنـظـــمات الـمـتـخـصـصـة – 9

أدى ظـــهور مـنـظـمـات الســـٌاحة والســـفـر الـدولٌـــة واإلللـٌـمـٌة والـمـحـلـٌة حـكـومٌــة وؼٌــر      

حـكـومٌــــة إلـى تـدعـٌــم الـعـمــل الســـٌاحـً وتـذلٌـــل الـكـثـٌـــر مـن الـصــعوبات وأصــــدار الـــكثـٌــر 

 مشـــجعة لـحـــركة الســــٌاحة والســــفـر بٌــن الـدول .مـن الـتـشـــرٌعات المنظمــــة والـ

 ســـهـولـة الـحـصـــول علـى بـرنـامـج ســــــٌاحً – 10

لـم ٌــعـد الـحـصـــول علـى ســـفـرة ســـٌاحٌة ومجموعـــة ســـٌاحٌـة أمـراً صـعـبــا بـل أن كـثـرة     

ـمــال الســـٌاحة والســـفـر جـعـل مـن الـٌـســـر والـســــهـولة وأنتشــــار المـكـاتـب الـمـتـخـصـصة بؤع

اإلنـخـراط فـً أي مـن األفـواج الســـٌاحٌة التــً ٌـتالءم بـرنامـجـهـــا وولـتـهــا وكـلـفـتـها مـع حاجاتـنـا 
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وكالء المحلٌــٌـن ورؼـبـاتـنا ولـدرتـنـا الـمالٌـــة بحٌـــــث أن هــذا الــعـدد مـن الشـــركات وال

واإلللٌـمٌٌـن والـدولـٌٌـن جـعـلـهـا تتســـابك فـً تـمـدٌم أجــود أنــواع الـخــدمة والـبرامج المثٌـــــــــرة  

والـرحـالت الســٌاحٌة الـمتـعـددة لكثــٌـر مـن األمــاكـن الســٌاحٌة التــً تـركـت أثـرا طٌـبــا فـً نـفـوس 

 لٌــنصــحـوا بهــا األخـرٌـن .ٌـعٌدوا الـتجـربة أو الـمشــــاركـٌن لـ

 التــطـور التـــؤرٌخــً إلدارة الســــــــــــــفـر

الســـفـر والتنمـــل لـدٌـم لـدم األنســـان على االرض وكان ســفـرا عشـــوابٌا دون تخطٌط طلبا للرزق      

ـال والتنـــمل والســفـر المنظـم والـمبرمـج وتؤرٌـخ والمـاء والـرعً والصٌـــد  وسنتناول هنا األنتمــ

 ظهوره أي التطـــور التــؤرٌخً إلدارة الســـفـر.

إن أول رحلـــة وســـفـرة منظمــــة ومبرمجــــة ظهـــرت فً التارٌـخ كانت على ٌـد رجـل أنكلٌـزي      

ـم رحـلـة لـطـار لخمسمابة شـــخص عـن طـرٌـك تـنـظٌ  1841( فً عـام 7-1هـو تـوماس كـوكالشكل)

مـن رابـطـــة المحــامٌـن فً ذلن الـولـت لحضــــور مـإتمـر كبـٌـــر فً بارٌس ، وأنطــــاللا مـن هــذا 

النـجــاح بــدأ كــون فـً تـنـظٌـــم رحــالت لعــابلتـــه وأصــدلابـه وبـعــد ذلـن بـدأ تـنـظـٌـم رحـالت 

 مـن شــركة الســـكن الحـدٌـدٌـة عمــــولة لـه .   %5بـداٌتـــه كـان ٌحصــــل علـى نســبة كبٌــرة ، وفــً 

 

 توماس كون    7-1الشكل                                             

بـدأ تـومـاس كــون بـنـاء وكـالة الســـفـر ولــام بإعـداد رحــالت الـى فـرنســـا  1855وفـً عـام      

 ومنــاطك أخـرى فـً الـمـارة األوربٌــة

 لــام بـتـنـظٌـم رحـلــة لـعـمـوم أوربـــا أشـــتهــرت بؤســـم  1856وفـً عـام      

ً فً لنـــدن وأصــبح وكٌـــــال لـلـعـــدٌد مـن )) رحـلــة كـون ألوربــا (( وأفـ تـتـح فـٌـمـا بـعـد مـكـتبا

شـــركـات الـنـمـل بـمـا فـٌـهـا شـــركات النـمـل الـبـحـري ومـع خـدمـاتـه األضـافـٌــة كـان عـمـلـه ٌـنـمـو 

فـً الســـوق الـعـالمٌـــة ولــام لـام بـتـوســـٌع نشــــاطه مع أبـنـه )جـون ( 1860بـثـبات ، وفـً نـهـاٌة 
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بـتـنـظـٌــم رحــــالت فـً أوربــا وأمــرٌـكا ومــصـــر ، وهــذا ٌـُعـَــد أول ظهور لـمـفـهـوم أدارة الســـفـر 

وأول مـكـتـب ٌـعـنـى بشــــإون تـنـظـٌـم وتـرتـٌـــب الـرحــالت والســـفـر فـً الـعـالـم ، وأنـتـشـــــرت 

ة تـحـمٌـك األربــاح مـن خــالل تـنـظـٌـم الســـفـر وظــهرت فـً نـهـاٌـة الـمـرن الـتاسـع عشــر فـكـر

 -الـعـدٌـد مـن وكـاالت الســـفـر فـً الوالٌــات الـمـتحـــدة ومـنـهـا :

  1872وكـالـة أجـٌـنـزٌـا فـوجـار          فـً ســـــان فـرنسسٌكو عام  -(  1) 

 1891الة برٌسـكو للســـفـر            فـً نـٌـوٌـورن عام وك -(  2) 

 1893العالمٌـــــة للســــفـر                فـً نٌـوٌـورن عام  -(  3) 

 1897فٌــرجاســـون                        فـً لـوس أنـجـلــــــس عام  -(  4) 

شـــركـة أكســـبرٌــس األمـرٌـكـٌـة وهـً فــرع إضافة الى وكالة متمٌزة اخرى مع تلن الوكاالت هً     

مـن وكـالة )وٌـلـز فـارجـو ( ولـمـد كـانـت الشـــــركـة مـنـظمـة نشــــطة ومبـتكـرة ولـمـد أخـذت فـكـــرة 

وفـً الحــال أنـطـلـمـت لـتكـون فـً مـمـدمـة وكــاالت  1891كـــون فــً بـطـالـات الـمـســـافرٌن عــام 

لســــفـر األمٌركٌة وأســــتمـرت الشـــركة فــً الـنـمـو واألزدهـــار وأضافـت الـعـدٌـد مـن الـخـدمـات ا

الـمـتعـلـمة بالســـــفـر إلـى أنـشــــطتـها بـمـا فـً ذلـن مـكاتــب لشــــركة أكســـبرٌــــس األمٌركٌــــة فـً 

 لـنـدن وبـارٌـــــــس 

ً إن فـكـرة وكـاالت الســـفـر )) إدارة الســـفـر (( فـً نـهـاٌـة       الـمـرن الـتاســع عشــر كـان واضحــا

م كـان عـدد  1939وجــدت لـتـبـمى وأزداد عـــدد الـوكـاالت ، ومـــع بـداٌـة الـحـرب الـعالمٌـــة الـثـانـٌة

ـؾ وكـالـة  وبعـــد نـهـاٌـة الحـرب إزداد الـوكـاالت الـتً تـخـدم جـمـهـور الـمســـافرٌـن أكثـــر مـن أل

 -الـعـدد بـطـرٌـمـة مـذهلـة وأٌـضـا مـجـال الســـفـر اللـى نـمـواً ؼـٌــر مـســــبوق

وهـــذا الــنمـو الـمـفـاجا ٌـرجـع أســـاســـا الــى الــتـطـــور الـكـبـٌـــر فـً شـــركـات خـطـوط      

شـــركة للخـطـوط الـجـوٌة الـتجارٌـة تـعـمـل  34كـان هـنـان  1930وبـنـهـاٌـة  الـطـٌران الـتـجـارٌـــة

ألــؾ مســــافـر ولم ٌـمـض ولـت طــوٌـل حتى أكـتشــــفـت تـلـن  486فـً الـوالٌـات الـمـتـحـدة وتـخـدم 

الـتـذاكـر تـبـاع مـن خــالل  الشــــركات أهمٌــــة أن ٌـكـــون لـدٌهــــا وكـالء لـدعـم خـدمـاتـهـا إذ أن

هـإالء الـوكـالء أكـثــر مـن مـنـافـذ الشــــركة نـفســـــها  ولـذلـن كـانـت تـلـن الشــــركـات تـرحـب بـدفـع 

 عـموالت لـلوكـــالء نـظـٌـر خـدمـاتـهـم .

ـال الـتعـامـل مـع وكـاالت وكـمـا أن الســـفـر عـن طـرٌـك الـطـٌـران ٌـزداد فـكـذلـن حـجـم ومـج      

(( ألــؾ  22الســــفـر ٌـزداد ، فـالـٌـوم وكـاالت الســـفـر فـً الـوالٌـات الـمـتـحـدة وحـدهـا تـوفـر )) 

مـنـفـذ بـٌــع لشــــركـات الـطـٌـران وكـذلـن تـمـنـح تـلـن الشـــركـات نســـبة عـالٌـة مـن الـربـح إلـى 

 وكـاالت الســـفـر 
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 أهــداؾ ووظـٌـفة إدارة الســفـر )) وكـالء الســفـر ((

إن وكــاالت الســـفـر الـحــدٌث تـعـنى بـتســـهـٌل مـهـمـة الـمســـافـرٌـن وتٌســـٌـر اإلجـراءات مـن        
  -خـالل أتـبـاع أحســـن الـطـرق فـً إدارة الســـفـر وتـمـوم بالـوظـابـؾ األتٌــة :

ــدم الـمســافـرٌـن وتـمـدم لـهـم الـمـعـلـومـات والـنصـٌحـة والـمشـــورة الـفـنـٌـة وتـرتـٌـبات أن تـخ – 1
 الســـفـر 

 (8-1بـٌـــع تـذاكــر الســــفـر لـخـطـوط شـــركـة الـطٌـران  كما فً الشكل) – 2

 

 نموذج لتذكرة سفر لخطوط الجوٌة العرالٌة    8-1الشكل                         

 الـنـمـل الـداخـلـً والـخـارجــً  – 3

 اإللـامـة فـً الـفنادق والـمـوتٌــــــالت وإجـــراء الـحـجـوزات  – 4

 الـطـعـام واإلعـاشـــة  – 5

ــافـرٌـن وتـخـتصــر لـهم اإلجـراءات فـٌمـا لـو لـاموا هـم تـوفـٌر الـمـال والـجـهـد والـولـت لـلمسـ – 6
 لـوحـدهم بإجـراءات تـرتـٌـبات الســـفـر 

                .الوظابؾ فً المباحث المادمة وسنتحدث بشكل تفصٌلً عن هذه االعمال و

 مـنـتــجـات أدارة الســـــــفـر  

لـبـل الـحـدٌـث عـن مـنـتـجـات إدارة الســـــفـر البــد مـن الـتـفـرٌـك بـٌــن مـفـهـوم الســــٌاحـة      

ومـفـهـوم الســـــفـر ووكـاالت الســـٌاحـة والســـفـر ومــدى الـتـرابـط بـٌـنـهـمـا فـً الـواجـبــات وأنـهـما 

 -فات التـً سنذكـرها وهــً :وجـهـان لـعـملـة واحـــدة رؼـم اإلخـتـال

الســـفـر عـمـلٌة مـبـنـٌة علـى الـحـركـة إذ أنه إنـتـمـال  واألنـتـمـال مـفهـوم حـركـً كـؤن ٌـنـتـمل  – 1

الشـــخص مـن بـؽـداد الـى أربـٌـــل أما الســــٌاحة فـهً أشـــمـل تـتـكـون مـن حـركـة وســـكـون فـهـً 

مـال مـن مـحـل األلـامـة الـى مـكـان الـمـصـد والـمـكـوث فـٌـه لألســــتمـتاع والـترفٌـــه حـركـة ألنـهـا أنـتـ

 أي الســـكون ثـم حـركـة العــودة 



15 
 

الســـفـر جـزءاً الٌــتجـزأ مـن الســــٌاحـة وبـالممـابـل الٌـمـكـن تـحـمـٌـك مـفـهـوم الســـٌاحة مـن  – 2

لـٌســـت جـزءاً مـن الســفـر وأنـمـا هـو فـعـالـٌـة مـن فـعالٌــات الســـٌاحة أي  ؼٌـــر الســــفـر لـكـنها

 40بمـعنـى أنه مـمـكن تـحـمـٌـك وأنـجـاز الســـفـر مـن ؼـٌـر الســــــٌاحة وهـو بـمـجرد لـطـع مـســـافة 

  .لســــٌاحة مـن ؼـٌــر الســـفـرسـاعة بـٌـنـمـا الٌـمكـن تـحـمـٌـك ا 24كٌلومتراً والعودة فـً ألـل مـن 

الســــفـر لـم ٌـتـحـدد بـنـمـطة أنـطـالق والٌشـــتـرط فٌــه أن ٌـكـــون األنـتـمـال مـن مـحـل األلـامـه  – 3

بـل هـو أنـتـمـال مـن مـكـان إلـى مـكـان آخـر بـٌـنـمـا الســــــٌاحة أنـتـمـال مـن مـحـــل األلـامـة إلـى 

  .مة الـمـصـــد الســــٌاحـًمـنـطـ

ٌـشتـرط فـً الســــفـر المســــافة أمـا  فً الســــٌاحة المـســافة والـزمـن أي بـمـعـنى شـــرط  – 4

كٌلومتراً أما فً الســــٌاحة فٌشـــــترط لـطـع  40الســــفـر لـطـع الـمســــافة الشــــرعٌة وهـً 

 24لمـكـوث فً مكــــان الـمـصــــد الســــٌاحً التً ٌـجب أن تتجـــاوز المســــافة الشـــرعٌة وزمــن ا

 .ســـاعة 

عـاللـة وكـاالت الســـفـر تـكـون مـع شــركـات الـطـٌـران وشــركـات الـمـالحة الـبـحرٌة وخـطـوط  – 5

ـــنما الوكاالت الســــٌاحٌة الســــكن الـحـدٌـدٌـة وشـــركات الـنـمـل الـبـــري وأٌـجارات الســــٌارات بٌ

تكــون عاللتهـــا مـبـاشـــرة مـع الفــــنادق والنـــمل الســــٌاحً والمـــرى والـمنـتـجعات السـٌاحٌة 

  .والـمـزارات والـرحـالت الـبـحرٌـة والنـهرٌـة والبـرامـج والـرحـالت الســــٌاحٌة الشـــاملة

مـا ٌـنـتـجـه األخـرون مـمـابـل عـمـولة ٌـتـمـاضـاهـا بـٌـنـما الشــــركات وكٌــــل الســــفـر ٌـبـٌـع  – 6

الســـــٌاحٌة تـمـوم بؤســـتـثـمـار أمـوالـهم بـتـنـظـٌم الـرحــالت وطــــبع الـمـنـشــــورات والـكـتـٌــبـات 

  .الســـٌاحٌة والخرابط والدعاٌة واإلعالنـات والتـروٌـج للبرامج التً تعدها

عـنـد خســـــارة الســــفـرة الســــٌاحٌة أو فشــــلها فؤن وكٌـــل الســــفـر ال ٌـخســـر شـــٌبا وأنـمـا  – 7

 ٌـخســــر فـمـط جـزءاً من ثـمـة الـعـمالء لـه أمـا الشـــركات الســــٌاحٌة فتـخســــر أمـوالـهـــا . 

ٌة تـمـوم بؤعـمـال وكٌـــل الســـفـر إذ الٌســــتطٌع وكٌـــل كثٌـــــــر مـن الشــــركات الســـٌاح – 8

  .الســـفـر أن ٌمــوم بؤعمالهــا لمـا تتطلبه من مخاطـــر وأمـوال

توســـع انتشـــار وكـالء الســـفـر وتـؽـطـٌـتهـم لمـناطـك ومـدن كثٌـــرة ال تســــتطٌع شـــركات  – 9

 فـؤن الحـاجة تبمى لابـمة لوكٌل السفر  الســـٌاحة تؽـطـٌـتها ولهــذا 

وبـناء علـى مـا تمـدم أصــبح واضحـــا لـنا إنه مهما كانت اإلختـــالفات  والفـرولـات بٌـن وكـالة    

الســـفـر وشركات الســـٌاحة إال أنهما مكـمـــالن لبعـض ومترابطان فً النتابج والمنتج حتـى صــار 

 ٌـن تحـت أســم وكالة الســـٌاحة والســـفـر أو شـــركات الســــٌاحة والســـفـر .واضـحـا أندماج الوكـالت

هـً بإجمالـــها الخـدمـات الـممـدمـة لـلســــابح والـمســــافرٌـن مـن  إن مـنـتـجات أدارة الســــفـر   

دأ من نـمـطة تـجـمع ونـمـل بـلـد الـمـصـدر الى بـلـد الـمـصـد الســــٌاحـً بـكـل تـفـاصـٌــلها وتـبـ

الـمســــافـرٌـن فً بـلـد الـمـصـدر بالحافالت الـخاصـــة بالشـــركة الى مـطار الـمـؽـادرة ثـم أســــتمبال 
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الـفـوج الســـٌاحً فً مطـــار بـلـد الـمـصـــد الســٌاحً من وكـالء الســـٌاحة والســــفـر ونملـــهم الـى 

ســـكانهم ونـمـل أمـتعـتهم ثـم بــــــدء البـرنامج الســٌاحً الـمـعــد والـمـنـظـم الـذي فـنـدق اإلٌـواء وإ

تـجـرٌـه وتـمـوم بـه الشـــركة  من نمــل داخلـــً بـري لـلـمزارات والـمـدن الســـٌاحٌة ولألســـواق 

مـدة الـرحلـة الســـٌاحٌة وأنـمـضاء  وأماكن الـترفٌـــه والمطاعــــم وؼٌرها ثـم الـعـودة بـهـم فً نهــاٌة

 أٌامهـــا مـن الفنـــدق الـى المطـــار والمـؽــادرة لبـــلد الـمصـــدر. 

  -وتؤســٌســا على مـا تمــدم ٌـمكـن حصــر منـتـجات إدارة الســـفـر بـمـا ٌلـــً :
 تـنـظـٌـم الـرحـالت السـٌاحٌة الشـاملة. – 1   
 االستشارات الفنٌة التخصصٌة         - 2   
 حجوزات الطٌران  – 3   
 الحجـز الفنـدلً. – 4    
 حجز المراكب العابمة والبواخر والٌخوت. – 5    
 تؤجٌر السٌارات. – 6    
 التـــؤمٌـن.                                 – 7    
 إصدار المطبوعات.   – 8    
 مإتمرات واألجتماعات.   تنظٌم ال – 9    
 الحصول على تؤشٌرات السفر. – 10    
 نشاطات ترفٌهٌة. – 11    

 وفً أدناه سٌجري شرح النماط السابمة الذكر فً أعاله:
 تـنـظـٌـم الـرحـالت الســــٌاحٌة الشـــامـلة  – 1

أن أكـبر وأهـم مـنـتـج لشــــركات الســــٌاحة والســـفـر هـو تـنظٌـــم الـرحـالت الســـٌاحٌة الشـــامـلة وأن 

أســــاس بـمـاء ودٌـمـومـة وأســـتـمـرارٌـة الشــــركـات ووكــاالت الســــٌاحة والســـفـرهـً نجاحها فً 

ءة وفاعلٌة عالٌة من خالل التخطٌط الدلٌك والتنظٌم الممتدر تنظٌم وإعداداًهذه الرحالت إعداداً جٌدا وبكفا

لكافة الموارد المتاحة وتوظٌفها بؤتجاه أنجاح البرنامج ولٌادة العملٌة برمتها بشكل مضبوط وتحمٌك أعلى 

درجات الرلابة إلكتشاؾ الخطؤ حٌن ولوعه وتصحٌحه بما ٌحمك جودة عالٌة تنعكس من خالل رضا 

عن الشركة وحســن سمعتها بٌن أوساط المنافسٌن وتكون لها الرٌادة فً مجال النشاط الجمهور والعمالء 

السٌاحً  ولهذا فكلما أرتفعت وزادت درجة رضا العمالء عن البرنامج السٌاحً والشركة كلما كان ذلن 

السفر مإشر على جودة الخدمة التً تمدمها ، فالرضا هو ممٌاس الجودة وبالتالً فإن العمالء سٌكررون 

مع الشركة نفسها هم ومعهم عمالء أخرون أثروا بهم وروجوا للشركة من أصدلابهم وألاربهم على شكل 

 نصٌحة أو مشورة ومدح وهذا سٌإدي الى أزدهار عمل الشركة السٌاحٌة 

 تعرٌؾ الرحلة الشاملة 

حٌث تشتمل على عبارة عن حزمة متكاملة من البرامج والخدمات  تطرح للسابحٌن بسعر محدد ب       

وسٌلة السفر الربٌسة من بلد بداٌة الرحلة أو البلد المصدر إلى بلد المضٌؾ أو بلد المصد وكذلن كافة 

وسابل اإلنتمال الداخلٌة  واإللامة والطعام ووسابل اإلعاشة األخرى والزٌارات السٌاحٌة حسب البرنامج 

 ل فترة زمنٌة محددة. المطروح وربما بعض الخدمات الترفٌهٌة األخرى  وذلن خال



17 
 

فهً منتج مصنع من تجمٌع كافة عناصر المنتج السٌاحً وتنظٌمها فً شكل رحلة شاملة متكاملة       

مرزومة تضع فً أعتبارها تلبٌة الدوافع السٌاحٌة المشروعة المرتبطة بزٌارة جهة سٌاحٌة معٌنة وهً 

 المصدر. رابح السابحٌن فً البلد تطرح عادة بسعر ٌناسب ؼالبٌة ش

 مكونات الرحلة الشاملة وعناصرها الثالث

 أوالً / الـنـمـــل

 وسٌلة السفر الربٌسة – 1

وهً التً تنمل المسافر أو السابح فً الرحلة الربٌسة ) ذهاباً وإٌاباً ( من ممر الرحلة ) البلد المصدر      

من الرحالت السٌاحٌة المابمة اآلن تعتمد على النمل   75( إالى ممصد الرحلة ) بلد المصد ( وإن نسبة %

طارات الدولٌة أو الحافالت المجهزة للسفر الجوي ) الطابرات ( وهنان رحالت ٌستخدم فٌها البواخر أو الم

 عبر المسافات الطوٌلة 

 من الكلفة اإلجمالٌة للبرنامج .  25 – 30إن نسبة تكلفة هذه الوسٌلة من كلفة البرنامج تكون بحدود %

 -وسابل النمل الداخلً : – 2

وتنمسم الى أربع مراحل  أو  15 – 20وتكون نسبة كلفتها من أجمالً كلفة البرنامج تتراوح من %    

   -نمالت وهً :

/ فً البلد المصدر .... لتوصٌل الفوج أو المسافرٌن والسابحٌن من ممر المنظم أو الوكٌل المرحلة األولى

الى المطار أو المٌناء أو محطة المطار فً  السٌاحً أو ممر الشركة السٌاحٌة التً تَجمع عندها الفوج

 البلد المصدر. 

هً نمل السابحٌن أو المسافرٌن حٌن وصولهم الى مطار أو مٌناء أو محطة بلد المصد  المرحلة الثانٌة/

السٌاحً إلى ممر إلامتهم كؤن ٌكون فندق أو منتجع والمؽادرة أٌضا عند نهاٌة ولت الرحلة الى مطار أو 

 ة المؽادرة إلى بلد المصدر.مٌناء أو محط

وهً عملٌة التنفٌذ التفصٌلً للبرنامج داخل المدٌنة أو المدن المتصلة بهذا البرنامج  المرحلة الثالثة/

والمزارات السٌاحٌة أي من فندق األلامة الى هذه االماكن وتستخدم ؼالبا الحافالت السٌاحٌة الخاصة بذلن 

 لامة فً بلد المصد السٌاحً .فً الذهاب واإلٌاب  من والى ممر اإل

هنان بعض المزارات والمدن السٌاحٌة التً تمع فً بلد المصد نفسه لكنها على مسافة  المرحلة الرابعة/

بعٌدة نسبٌا عن ممر إلامة الفوج السٌاحً فتستخدم للوصول إلٌها طابرات النمل الداخلً أو المطارات أو 

 فً الذهاب واإلٌاب.  الحافالت المجهزة لمطع المسافات الطوٌلة
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 ثانٌاً / اإللامة واإلٌواء 

والممصود بها عملٌة تسكٌن السابحٌن فً الفنادق أو المنتجعات والمرى السٌاحٌة  التً تتحدد       

نجوم للرحالت  4 – 3درجتها وتصنٌفاتها حسب بنود الرحلة وتكلفتها وؼالبا ماتكون الفنادق من فبات 

نجوم ) وهنان فنادق ست نجوم وأنشا فً مدٌنة األمارات العربٌة المتحدة  5بة متوسطة التكلفة أو من ف

 )برج العرب ولصر األمارات(  ـفنادق سبع نجوم  ك

وٌتم تسكٌن أعضاء الفوج السٌاحً فً ؼرفهم المفردة أو المزدوجة أو الثالثٌة حسب األتفاق مع      

ة فً اإللامة  وإن معدل تكلفة اإللامة ٌكون فً حدود منظم الرحلة بما ٌإمن األسترخاء الكامل والرفاهٌ

 تمرٌبا من التكلفة اإلجمالٌة للرحلة  %35-30

 ثالثاً / الطعام واإلعاشة

لما للطعام من أهمٌة ممٌزة فً السفر فإن معظم شركات السٌاحة والسفر تهتم بهذا األمر ألنه ٌترن      

مج السٌاحٌة على أنواع مختلفة تتعلك بنوع وعدد الوجبات أنطباعا حسنا لدى العمٌل  ولهذا تشتمل البرا

  وهذه األنظمة هًالٌومٌة ، إذ أن هنان ثالثة أنظمة عالمٌة فً الفنادق عامة محل إلامة األفواج السٌاحٌة 

وهو النظام الذي تشتمل  فٌه تكلفة اإللامة الفندلٌة على اإلفطار ٌعنً أن وجبة  -نظام الكونتننتل : – 1

 ار داخلة ضمن أجور اإللامة .األفط

بموجب هذا النظام فؤن تكلفة األلامة ٌدخل ضمنها تكالٌؾ األعاشة للوجبات  -النظام األمٌركً : – 2

 الثالث ) األفطار والؽداء والعشاء ( .

 الؽذابٌة .وهو النظام الذي التشتمل فٌه  تكلفة اإللامة الفندلٌة على تكلفة الوجبات  -النظام األوربً : – 3

% من 20وبوجه عام ٌجب أال تزٌد تكلفة الوجبات الممدمة داخل نطاق برنامج الرحلة السٌاحٌة عن     

 التكلفة اإلجمالٌة للرحلة .

  -حساب كلفة اإللامة :

نمصد باأللامة: المبٌت مع الطعام ) فطور أو ؼداء أو عشاء ( وٌتم حساب كلفــة األلامة داخل الفندق     

                                                   -ركة السٌاحٌة ومنظم الرحلة اعتماداً على :من الش

عدد اللٌالً ) المبٌت ( التً ستمضٌها المجموعة فً الفندق وعدد الوجبات التً سٌتناولها السابحون – 1

 -داخل الفندق وذلن ٌتحدد على نوع اإللامة وهً :

        Bed &Breakfast        B . B     ---                                               إفطار و نوم فمط

Full Board                F . B             ---                                            إلامة كاملة 

 Half Board               H . B     --- نصؾ إلامة                               
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السعر المحدد × ٌتم ضرب عدد اللٌالً التً سٌمضٌها السابح فً الفندق حسب نوع اإللامة السابك  - 2

 عدد السواح .× لكل نوع 

خدمة أو أي نسبة معٌنة وكذلن ضرٌبة المبٌعات أو أي رسوم وضرابب حكومٌة  12ٌتم إضافة % - 3

 وهً تختلؾ من بلد آلخر .

إذا كان سعر الؽرفة منفصال عن سعر الوجبات ٌتم حساب كل بند على حدة عن طرٌك ضرب اللٌالً  - 4

 سعر الوجبة الواحدة .× سعر الؽرفة ثم تحسب عدد الوجبات × 

 -وٌتحدد سعر الؽرفة من خالل نوعٌة الؽرفة وهنان ثالثة أنواع للؽرؾ وهً :

 Single Room     S/R                      ؼرفة فردٌة ---    

 Double Room      D/Rؼرفة مزدوجة                     ---    

 Triple Room      T/Rؼرفة ثالثٌة                        ---    

 -وعلٌه فإن عملٌة الحساب تتم وفك الطرق التالٌة :

 سعر اللٌلة مبٌت × عدد لٌالً المبٌت × المبٌت )حسب نوع اإللامة( = عدد األشخاص 

 سعر الوجبة(× عدد الوجبات ) فطور أو ؼداء أو عشاء × الطعام = عدد األشخاص 

 نسبة الخدمة× فطور وؼداء و عشاء  (  -الخدمة = ) مجموع مبلػ المبٌت+ الطعام 

 بٌت والطعام ٌكون مجموع المبلػ الكلً الناتج هو مبلػ الخدمة + مجموع الم

 نسبة الضرٌبة   × الضرٌبة = المبلػ الكلً 

 الكلفة األجمالٌة = المبلػ الكلً + مبلػ الضرٌبة 

 * عدد أفراد الفوج ÷ كلفة الفرد الواحد = الكلفة األجمالٌة 

 -وكالتالً :وٌنظم ذلن بمابمة كشؾ خاصة تجمع فٌها كل العناصر لتسهل عملٌة حساب األلامة 

  الرحلةالفوج/ هو مجموعة أفراد تشكل مجموعة سٌاحٌة ،ٌعد لها برنامج. 
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 لابمة كشؾ حساب االلامة  1-1جدول                                    

نوع 
 األلامة
B.B 
F.B 
H.B 

  

 المبٌت

 

 األفطار

 

 الؽداء

 

 العشاء

 

 التجمٌع

 

المجموع 

 النهابً

 S/R التكلفة

D/R 

T/R 

عدد األفراد 

عدد ×

× اللٌالً 

 سعر الؽرفة

 

عدد األفراد 

عدد ×

الوجبات 

سعر ×

 الوجبة

عدد األفراد 

عدد ×

× الوجبات 

سعر 

 الوجبة

عدد األفراد 

عدد ×

× الوجبات 

 سعر الوجبة

  

 S/R المجموع

D/R 

T/R 

ٌتم جمع 

تكلفة كل 

نوع من 

الؽرؾ على 

 حدة

ٌتم جمع 

تكلفة 

اإلفطار لكل 

نوع من 

الؽرؾ على 

 حدة

ٌتم جمع 

تكلفة الؽداء 

لكل نوع 

من الؽرؾ 

 على حدة

ٌتم جمع 

تكلفة العشاء 

لكل نوع من 

الؽرؾ على 

 حدة

  

حسا ب 

الخدمة 

%12 

S/R 

D/R 

T/R 

مجموع 

مبلػ 

×المبٌت

%لكل 12

نوع من 

 الؽرؾ

مجموع 

مبلػ 

×%اإلفطار

 لكل نوع12

مجموع 

مبلػ الؽداء 

%×12 

مجموع مبلػ 

العشاء 

%×12 

  

المبلػ 

 الكلً

S/R 

D/R 

T/R 

مجموع 

مبلػ 

المبٌت+ 

مبلػ 

12الخدمة

% لكل 

نوع من 

 الؽرؾ

مجموع 

مبلػ 

اإلفطار+ 

مبلػ 

الخدمه ال 

%12 

مجموع 

مبلػ الؽداء 

+مبلػ 

الخدمة 

 12ال%

مجموع مبلػ 

العشاء + 

مبلػ الخدمة 

 12ال %

ٌتم تجمٌع 

كل الكلؾ 

االلامة لكل 

 نوع

 

ضرابب 

 متنوعه

المجموع فً      

النس×أعاله

به وحسب 

 الدولة

 

التكلفة 

النهابٌة 

 األجمالً

التكلفة       

النهابٌة 

وتمسم على 

 عدد السٌاح

                                                                                  



21 
 

  -فٌما ٌؤتً معلومات لمجموعة سٌاحٌة : -: 1مثال محلول 

 -أٌام ، ولد وزعت المجموعات كالتالً : 5لٌال /  4إن مدة اإللامة  

 S/Rؼرؾ فردٌة    8  -

 D/Rؼرؾ مزدوجة    9  -

 T/Rؼرؾ ثالثٌة      3  -

 H . Bنوع األلامة   -
 

 

 

 

 

 

 -إن اسعار اإللامة والوجبات هً :

 $ 120سعر الؽرفة الفردٌة  -

 $ 140سعر الؽرفة المزدوجة   -

 $ 180سعر الؽرفة الثالثٌة  -

 $ 10سعر وجبة األفطار   -

 $ 20سعر وجبة الؽذاء   -

 $ 30سعر وجبة العشاء  -
  

 -علما بؤن إلامة المجموعة على النحو األتً :

 ؼداء / عشاء / مبٌت -الٌوم األول : -

 أفطار / عشاء / مبٌت -الٌوم الثانً : -

 أفطار / عشاء / مبٌت  -الٌوم الثالث : -

 مبٌتأفطار / عشاء /  -الٌوم الرابع : -

  أفطار ثم مؽادرة -الٌوم الخامس : -

احتساب الكلفة االجمالٌة لكل نوع من الؽرؾ ) فردٌة ومزدوجة وثالثٌة ( وعلى شكل  - 1 المطلوب /

 لابمة كشؾ 
  -احتساب كلفة الفرد الواحد فً كل نوع من انواع الؽرؾ المذكورة. إذا علمت بؤن : – 2

 .12نسبة الخدمة هً % -أ        

                                  .    3نسبة الضرٌبة هً % -ب       
  // 1حل المثال  
 حل المطلوب االول   --

 $ الفرد فً ؼرفة مزدوجة 70=  $2 ÷  140
 $ الفرد فً ؼرفة ثالثٌة 60=  $3 ÷  180
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 كشؾ حساب االلامة                                                         

 \حل المطلوب الثانً  --  

 

 تكلفة األلامة 

 $761.3أشخاص طول مدة االلامة =  8÷  6091الفرد فً ؼرفة فردٌة = 

نوع 

 األلامة

 

 

عدد 

 االٌام

 

 المبٌت

 

 اإلفطار

 

 الؽذاء

 

 العشاء

 

 التجمٌع
الجمع 

 النهابً

 

 

H.B 

1 

2 

3 

4 

5 

× 

× 

× 

× 

 

× 

× 

× 

× 

× × 

× 

× 

× 

  

 4 4 1 4 

 

 التكلفة

S/R 

D/R 

T/R 

8×4×

120$ 

18×4×

70$ 

9×4×60

$ 

8×4×10

$ 

18×4×

10$ 

9×4×10

$ 

8×1×20

$ 

18×1×

20$ 

9×1×20

$ 

8×4×30

$ 

18×4×

30$ 

9×4×30

$ 

  

 

 المجموع

S/R  

  D/R 

 T/R   

3840$ 

5040$ 

2160$ 

320$ 

720$ 

360$ 

160$ 

360$ 

180$ 

960$ 

2160$ 

1080$ 

  

 الخدمة

%12 

S/R  
  D/R 
   T/R 

   

460,8$ 

604,8$ 

259,2$ 

38,4$ 

86,4$ 

43,2$ 

19,2$ 

43,2$ 

21,6$ 

115,2$ 

259,2$ 

129,6$ 

  

 المبلػ 

 الكلً

S/R  

  D/R  

T/R    

4300,8$ 

5644,8$ 

2419,2$ 

358,4$ 

806,4$ 

403,2$ 

179,2$ 

403,2$ 

201,6$ 

1075,2$ 

2419,2$ 

1209,6$ 

5913,6$ 

9273,6$ 

4233,6$ 

 

 ضرابب

 حكومٌة

%3 

S/R   

D/R  

  T/R  

  

 

  177,4$ 

278,2$ 

127 $ 

 

 المجموع

 االجمالً

S/R  

 D/R 

  T/R  

    6091$ 

9551,8$ 

4360,6$ 

6091$ 

9551,8$ 

4360,6$ 
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 $530.6شخص طول مدة االلامة =  18÷  9551,8الفرد فً ؼرفة مزدوجة = 

 $484,5أشخاص طول مدة االلامة = 9÷ 4360.6الفرد فً ؼرفة ثالثٌة= 

 -طرٌمة الحل :

 -لٌالً اذن : 4أٌام /  5نستخرج المعلومات األتٌة من السإال  :

 لٌال  4المبٌت = 

 وجبات  4وجبات الفطور = 

 وجبة  1وجبات الؽذاء = 

 وجبات  4وجبات العشاء = 

 ثم نؤتً على حساب التكلفة وحسب نوع الؽرفة

 -اوال:

  S/Rالؽرفة الفردٌة  

 $3840$ سعر اللٌلة     = 120×أشخاص  8× لٌال  4المبٌت =

 $320$ سعر الوجبة = 10×أشخاص  8×وجبات فطور 4الفطور= 

 $160$ سعر الوجبة = 20×أشخاص  8×مرة ؼذاء  1الؽذاء =  

 $960$ سعر الوجبة = 30× أشخاص  8× وجبات عشاء  4العشاء =

 12×%)المبٌت+الفطور+الؽذاء+العشاء(  12مبلػ الخدمة %

 $633.6= 12( × % 960+ 160+  320+ 3840مبلػ الخدمة=) 

 3×%=) المبٌت+الفطور+الؽذاء+العشاء+مبلػ الخدمة(3مبلػ الضرٌبة%

 $177.4% =3(×633,6+960+160+320+3840مبلػ الضرٌبة= )

 المبلػ االجمالً = المبٌت+الفطور+الؽذاء+العشاء+الخدمة+الضرٌبة

 $6091= 177.4+633.6+960+160+320+3840المبلػ االجمالً = 

 عدد االشخاص÷ تكلفة الفرد فً ؼرفة مفردة = المبلػ االجمالً 

 $761.3=  8÷ 6091ً ؼرفة مفردة = تكلفة الفرد ف



24 
 

 -ثانٌا :

 D/R الؽرفة المزدوجة  

 $5040شخص ( =  2÷ $سعر اللٌلة 140$ ) 70× لٌال  4× شخص  18المبٌت = 

 $720$ سعر الوجبة = 10× وجبات فطور  4×شخص  18الفطور = 

 $360$ سعر الوجبة = 20×وجبة ؼذاء  1× شخص  18الؽذاء = 

 $ 2160$ سعر الوجبة = 30×وجبات عشاء  4× شخص  18العشاء = 

 $993.6=12(×%2160+العشاء 360+الؽذاء720+الفطور5040)المبٌت  =12مبلػ الخدمة %

 278.2=3(×%993.6+الخدمة2160+العشاء360+الؽذاء720+الفطور5040)المبٌت=3مبلػ الضرٌبة%

 278.2+الضرٌبة993.6+الخدمة2160+العشاء360+الؽذاء720+الفطور5040المبلػ االجمالً=المبٌت

 9551.8المبلػ االجمالً = 

 $ 530.6=  18÷ 9551.8كلفة الفرد فً ؼرفة مزدوجة = 

 -ثالثا:

 T/R  الؽرفة الثالثٌة  

 $2160أشخاص ( =  3÷ $سعر الؽرفة 180$)60×لٌالً  4×أشخاص  9بٌت= الم

 $360$ سعر الوجبة = 10×وجبات فطور 4×أشخاص  9الفطور =

 $ 180$ سعر الوجبة = 20×وجبة ؼذاء  1×أشخاص  9الؽذاء = 

 $ 1080$سعر الوجبة = 30×وجبات عشاء4×أشخاص  9العشاء = 

 12×%+ الؽذاء + العشاء ( = ) المبٌت + الفطور 12مبلػ الخدمة %

 $453.6= 12(×%1080+180+360+2160مبلػ الخدمة = )

 3×%=)المبٌت+الفطور+الؽذاء+العشاء+الخدمة(3مبلػ الضرٌبة %

 $127= 3(×%453.6+1080+180+360+2160الضرٌبة = ) 

 المبلػ االجمالً= المبٌت+الفطور+الؽذاء+العشاء+الخدمة+الضرٌبة

 $4360.6=127+453.6+1080+180+360+2160االجمالً = 

 عدد االشخاص÷ كلفة الفرد فً ؼرفة ثالثٌة= المبلػ االجمالً 

                                 =4360.6 ÷9  =484.5  $ 

  -فٌما ٌؤتً معلومات لمجموعة سٌاحٌة : -: 2مثال محلول 

 -أٌام ، ولد وزعت المجموعات كالتالً : 10لٌالً /  9أن مدة األلامة  

                                     R  / Sأشخاص بؽرؾ منفردة         3
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   R  / Dعوابل بؽرؾ مزدوجة          5

     R  /Tعوابل بؽرؾ ثالثٌة             6

 $  88سعر الؽرفة / منفردة    

 $  088سعر الؽرفة / مزدوجة   

 $   028سعر الؽرفة / ثالثٌة   

 $  08سعر وجبة االفطار   

 $  05سعر وجبة الؽذاء   

 $    28سعر وجبة العشاء   

  -علماً أن االلامة كانت على النحو التالً :

 ؼذاء / عشاء / مبٌت  -الٌوم االول :

 فطور / عشاء / مبٌت  -الٌوم الثانً :

 فطور / مبٌت  -الٌوم الثالث :

 فطور / مبٌت  -الٌوم الرابع :

 فطور / عشاء / مبٌت  -امس :الٌوم الخ

 فطور  -الٌوم السادس :

 ؼذاء / عشاء / مبٌت  -الٌوم السابع :

 فطور / عشاء / مبٌت  -الٌوم الثامن :

 فطور / ؼذاء / مبٌت  -الٌوم التاسع :

 فطور ثم مؽادرة  -الٌوم العاشر :

احتساب الكلفة االجمالٌة لكل نوع من الؽرؾ ) فردٌة ، مزدوجة ، ثالثٌة ( وعلى شكل  - 1 المطلوب /

 لابمة كشؾ 

  -احتساب كلفة الفرد الواحد فً كل نوع من انواع الؽرؾ المذكورة فً اعاله . اذا علمت بؤن : – 2

 . 6نسبة الخدمة هً % -أ              

 .  3نسبة الضرٌبة هً % -ب       

 

 

 

 
 
 
 

    // 2حل المثال 

  كشؾ حساب االلامةحل المطلوب االول //           -- 
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 نوع االلامة المبٌت الفطور الؽذاء العشاء التجمٌع االجمالً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2  .2833 
 

7  .6823 
 

 

 * 
* 
-- 
-- 
* 
-- 
* 
* 
-- 
-- 

* 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
* 
-- 
* 
-- 

-- 
* 
* 
* 
* 
* 
-- 
* 
* 
* 

× 
× 
× 
× 
× 
-- 
× 
 
× 
× 
-- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

H.B 

 5 3 8 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

7  .2758 

6625 

6  .
08398 

3×5×28 $ 
08×5×28 $ 
08×5×28 $ 

3×3×05 $ 
08×3×05 $ 
08×3×05 $ 

3×8×08$ 
08×8×08$ 
08×8×08$ 

 

3×8×88$ 
08×8×58$ 
08×8×48$ 

S / R 
D / R 
T / R 

 التكلفة

$300 
$1000 
$1800 

035$ 
$450 
$810 

$240 
$800 

$1440 

1920 
4888 

5768 

S  / R 
D / R 
T / R 

388%×6= 
08 

0888%×6= 
68 

0888%×6= 
088 

035%×6= 
0  .8 

458%×6= 
27 

808%×6= 
6  .48 

248%×6= 
4  .04 

888 %×6= 
48 

0448%×6= 
4  .86 

0928%×6= 
2  .005 

4888%×6= 
248 

5768%×6= 
6  .345 

S  / R 
 

D / R 
 

T / R 

 الخدمة

6 % 

308 
0868 

0988 

0  .043 
477 

6  .858 

4  .254 
848 

4  .0526 

2  .2835 
4248 

6  .6085 

S  / R 
D / R 
T / R 

المجمو

 ع

7  .2758 

%×3  =5 
 .82 
6625  ×

%3 = 
7  .098 

6  .
08398×

%3= 
9  .300 

    S  / R 
 

D / R 
 

T / R 

الضر

 ٌبة

3 % 

9  .
08709 

 االجمالً      

 عدد االشخاص جمٌعاً //
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 أشخاص  ) ؼرفة مزدوجة (    08=  2× عوابل   5     

 شخص ) ؼرفة ثالثٌة (     08=  3× عوابل   6    

 اشخاص / ؼرؾ منفردة      3                         

 شخص مجموع الفوج السٌاحً   30                            

 سعر الؽرفة // 

 $ للشخص الواحد  58=  2$ ÷  088المزدوجة      

      $ للشخص الواحد  48=  3$ ÷  028الثالثٌة        

S /R   

 اشخاص / منفردة 3

 $  0928$ سعر اللٌلة =  88× لٌالً  8×  أشخاص  3المبٌت = 

 $  248$ سعر الوجبة =  08× وجبات  8×  أشخاص  3الفطور = 

 $  035$ سعر الوجبة =  05× وجبة  3×  أشخاص  3الؽذاء = 

 $  388$ سعر الوجبة =  28× وجبات  5×  أشخاص  3العشاء =

 $   055.  7% = 6( ×  388+  035+  248+  0928الخدمة = ) 

 $   82.  5% = 3( ×  055.  7+  388+  035+  248+  0928الضرٌبة = ) 

 $   2833.  2=  82.  5+  055.  7+  388+  035+  248+  0928االجمالً = 

 $   944.  4أشخاص =  3÷  2833.  2كلفة الشخص الواحد فً ؼرفة منفردة = 

D /R   

 اشخاص / ؼرفة مزدوجة 08
 $  4888$ سعر اللٌلة =  58× لٌالً  8×  أشخاص  08المبٌت = 

 $  888$ سعر الوجبة =  08× وجبات  8×  أشخاص  08الفطور = 

 $  458$ سعر الوجبة =  05× وجبة  3×  أشخاص  08ء = الؽذا

 $  0888$ سعر الوجبة =  28× وجبات  5×  أشخاص  08العشاء = 

 $   375% = 6( ×  0888+  458+  888+  4888الخدمة = ) 

 $   098.  7% = 3( ×  375+  0888+  458+  888+  4888الضرٌبة = ) 

 $  6823.  7=  098.  7+  375+  0888+  458+  888+  4888االجمالً = 

 $   682.  3=  08÷  6823.  7كلفة الشخص الواحد فً ؼرفة مزدوجة = 

T /R   

 شخص / ؼرفة ثالثٌة 08

 $  5768$ سعر اللٌلة =  48× لٌالً  8×  شخص  08المبٌت = 

 $  0448$ سعر الوجبة =  08× وجبات  8× شخص  08الفطور =  

 
 $  808$ سعر الوجبة =  05× وجبة  3×  شخص  08الؽذاء = 
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 $  0888$ سعر الوجبة =  28× وجبات  5×  شخص  08العشاء = 

 $   588.  6% = 6( ×  0888+  808+  0448+  5768الخدمة = ) 

 $   300.  9% = 3( ×  588.  6+  0888+  808+  0448+  5768الضرٌبة = ) 

 $ 08708.  5=  300.  9+  588.  6+  0888+  808+  0448+  5768االجمالً = 

 $  595=  08÷  08708.  5كلفة الشخص الواحد فً ؼرفة ثالثٌة =  

 االستشارات الفنٌة التخصصٌة - 2

أن شركات السٌاحة والسفر هً المكان الذي ٌمدم خدمات ومعلومات أستشارٌة وفنٌة عن الرحالت       
والبرامج واالسعار وأماكن المصد السٌاحً وٌساعد الزبون فً أتخاذ المرار ، فهً تمدم معلومات خدمٌة 

ا ولهذا صار من الطبٌعً شاملة للمسافر والسابح لتسهٌل عملٌة التخطٌط للرحلة السٌاحٌة التً ٌرؼب به
أن ٌموم األفراد الراؼبون بالسفر بمراجعة مكاتب السٌاحة والسفر وطرح جمٌع األستفسارات التً لدٌهم 
لٌجدوا األجابات الوافٌة والمشجعة فً اتخاذ لرار السفر بل ٌصل األمر الى نوع المالبس التً ٌرتدٌها 

 ت مجانٌة . ونوع الحمابب التً ٌحملها وتكون هذه األستشارا

 حجوزات الطٌران – 3

ٌُعَد الحجز وأصدار التذاكر من أهم األنشطة التً تموم بها شركات السٌاحة والسفر حٌث تُعَـد عملٌة      
أصدار تذاكر الطابرات أحد المصادر الربٌسة للدخل لما تحممه من أرباح نتٌجة بٌع هذه التذاكر للعمالء 

لتذاكر الدولٌة من شركات الطٌران المختلفة لذلن فؤن هذا النشاط وحصولها على عمولة مناسبة عن  ا
ٌستحوذ على جزء كبٌر من أهتمام الشركات والوكاالت السٌاحٌة بحٌث تخصص له لسم مستمل ٌعمل به 
أفراد على مستوى عال من الخبرة والكفاءة الفنٌة فً حساب أسعار تذاكر الطابرات بكل دلة وأجراء 

 للرحلــــة . الحجوزات المطلوبة
والوكاالت السٌاحٌة على أتصال دابم عبر خطوط تلفونٌة وموالع على شبكة األنترنٌت الخاصة     

بشركات الطٌران وفروعها المنتشرة فً أنحاء البالد إلتمام الحجز وأصدار التذكرة بالطرق األلكترونٌة 

 المعمول بها وبدلة عالٌة .

 الحجـز الفنـدلً – 4

تموم الشركات السٌاحٌة بإجراءات الحجز الفندلً للسابحٌن والمسافرٌن المادمٌن على شكل رحالت      

فردٌة أو جماعٌة وتدون المعلومات كاملة فً ملفة خاصة تتضمن أسم الفندق ومدة األلامة ونوع الؽرفة 

ه حتى ٌتسلم الزبون ؼرفته المطلوبة وأسم الزبون وٌتم مخاطبة الفنادق واإلتصال بها للحجز وٌتم تؤكٌد

 وتحصل  ممابل ذلن على عمولة متفك علٌها مع الفنادق .

 حجز المراكب العابمة والبواخر والٌخوت – 5

وأٌضا من منتجات أدارة السفر بالنسبة للشركات ووكاالت السٌاحة والسفر أنها تموم بؤجراءات      

حٌة والمٌام بجوالت ترفٌهٌة تروٌحٌةكما فً الشكل) الحجز على المراكب النهرٌة والبحرٌة لالفواج السٌا

1-9 .) 
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 جولة ترفٌهٌة 9-1الشكل 

 تؤجٌر السٌارات – 6
تلجؤ الشركات السٌاحٌة ووكاالت السفر الى تمدٌم هذه الخدمة فضالً عن  الخدمات األخرى إذ تموم     

بدور الوسٌط بٌن السابحٌن وشركات النمل أو أصحاب السٌارات اللٌموزٌن واألجرة وتحصل ممابل ذلن 
 على عموالت من أصحابها .

 التـــؤمٌـن – 7

تعتهم مإمن علٌهم بوساطة شركات الطٌران الناللة إال أن بعض على الرؼم من أن السابحٌن وأم    
الركاب ٌفضلون شراء بوالص تؤمٌن ضد حوادث الطٌران أثناء رحالتهم فتموم شركات السٌاحة بإجراء 

 هذا التؤمٌن بالتنسٌك مع شركات التؤمٌن .

 إصدار المطبوعات  – 8

شرات والمطوٌات واألدلة السٌاحٌة والخرابط تطبع وتصدر شركات السٌاحة والسفر الكتٌبات والن    
للمدن والعواصم واألثار والمعالم السٌاحٌة التً تسهم بامداد السابح بالبٌانات والمعلومات التً ٌرؼب بها 

 ( . 10-1مما ٌإثر فً أنجاح الرحالت السٌاحٌة والتروٌج والدعاٌة لها كما فً الشكل )

 

              نموذج لألدلة السٌاحٌة 11-1الشكل 

 تنظٌم المإتمرات واألجتماعات – 9 

تتولى الكثٌر من الشركات والوكاالت السٌاحٌة مسإولٌة تنظٌم وترتٌب وتجهٌز وأعداد وتهٌبة كافة    

األمور اللوجستٌة لعمد المإتمرات واألجتماعات الخاصة بالجهات الرسمٌة وشبه الرسمٌة والخاصة 

تهٌبة كافة لوازم والعامة من حٌث السكن واأللامة والطعام للوفود والشخصٌات والمنظمات المشاركة و

 واإلحتفاالت والمسارح .الماعات 
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 الحصول على تؤشٌرات السفر – 10

تسعى شركات السٌاحة والسفر للحصول على تؤشٌرات وسمات الدخول لعمالبها وزبابنها والمشاركٌن     

تستمطع باألفواج السٌاحٌة من سفارات بلد المصد السٌاحً فً البلد المصدر ممابل بعض المبالػ  تحسب و

 من الزبابن وهً عبارة عن رسوم الفٌزة وعمولة للشركة .

 نشاطات ترفٌهٌة – 11

من أجل انشراح نفوس الزبابن والمجموعات السٌاحٌة واألفواج المشاركة بالبرنامج والرحلة تموم      

الكثٌر من الشركات والوكالء بؤلامة مهرجانات وأستعراضات ترفٌهٌة  وسهرات ٌستعرض بها بعض 

و من الراحة األمور الفلكلورٌة والشعبٌة لشعوب بلد الممصد وأمسٌات وفعالٌات الؽرض  منها خلك ج

 (. 11-1وأدخال البهجة فً نفوس الفوج ولٌكسبوا رضاه  كما فً الشكل )

 

 فعالٌات ترفٌهٌة 11-1الشكل 

                                                                                         -وفٌما ٌلً تدرٌب عملً فً كٌفٌة أعداد البرنامج السٌاحً من الشركات والمكاتب السٌاحٌة :    
) برامج رحالت داخلٌة ( ،  : برامج للرحالت السٌاحٌة داخل البلداالولأن البرامج السٌاحٌة نوعان ،    

) برامج رحالت خارجٌة ( ، ومن الطبٌعً ان هذه البرامج : برامج رحالت سٌاحٌة خارج البلد والثانً

والرحالت تمر بسلسلة من االتصاالت واألعدادات مع وكالء السٌاحة والسفر فً مكان المصد السٌاحً 

وهً لٌس برامج مكتوبة على ورق فمط وأنما لها أستعدادات وتهٌبة أمكانٌات وزج بخبرات متخصصة 

، فهً جهد وتفانً وأحٌانا سهر وتعب فعلى الوكٌل السٌاحً المتواجد فً  للعمل على أنجاح هذه البرامج

المكان والبلد المراد السفر ألٌه أن ٌهًء الحافالت السٌاحٌة المرٌحة لنمل االفواج السٌاحٌة ، وأن ٌحجز 

 فً الفنادق وحسب الدرجة المتفك علٌها ثم علٌه تهٌبة المطاعم وكٌفٌة أعداد الوجبات وماهً أنواع

األكالت التً تمدم وكذلن األعداد للحفالت والسهرات الترفٌهٌة للسٌاح وأعداد جدول زٌارة المزارات ٌعنً 

بؤختصار كل مستلزمات الراحة والتمتع لتحمٌك أعلى درجة من الرضى لدى الزبابن المشاركٌن بالبرنامج 

 لكل سابح .                                                                                            ومن المإكد أن نوعٌة الخدمات تعتمد على ممدار الثمن والسعر المحسوب

ولهذا فؤن عملٌة أعداد البرنامج تمر بمراحل من األتصاالت والمخاطبات وحساب كل خطوة والتفاوض    

فاق علٌه بٌن الشركة والوكٌل بعمد على كل حركة وبعد األتفاق على جمٌع الخطوات ٌتم تثبٌت ماتم األت

     .وٌمهرنامج واألعالن عنه وتسوٌتم أعداد الب
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 أعداد برنامج رحلة داخلٌة ) داخل البلد ( من بؽداد الى أللٌم كردستان العراق -اوال :
 -محتوٌات البرنامج :

 السفر بالحافالت السٌاحٌة -
 السكن بفندق اربع نجوم  -
   H.B نصؾ ألامة     -
 لٌالً مبٌت 4أٌام /  5مدة الرحلة  -

 -البرنامج :
 -الٌوم األول :

 صباحا 9التجمع فً مكان معٌن ومعلوم محدد مسبما  فً تمام الساعة 
  .الصعود للحافالت السٌاحٌة والتوجه الى مدٌنة أربٌل
  .الوصول الى أربٌل والنزول فً الفندق للسكن والراحة

 .أعداد وجبة عشاء فً مطعم الفندق
 -الٌوم الثانً :

 صباحا 9التجمع فً مطعم الفندق واألفطار لؽاٌة الساعة 
 الى مصاٌؾ اربٌل )صالح الدٌن ، شمالوه وؼٌرها ( هوالتوج للحافالت الصعود

 الؽداء فً مطاعم شالل كلً علً بٌن
 ثم العودة للفندق مساءا للراحة

 -الٌوم الثالث :
 االفطار بالفندق

 الى مصاٌؾ دهون والتجوال فٌها والتمتع بؤجوابهاصعود الحافالت والتوجه 
 الؽداء فً مصٌؾ سرسنن
 ثم العودة للفندق مساءا

 -الٌوم الرابع:
 األفطار مبكرا فً الفندق ثم ركوب الحافالت

 التوجه الى السلٌمانٌة
ٌة من التمتع بؤجواء بحٌرة سد دوكان والتجوال فٌها ثم صعود جبل أزمر والتمتع بمنظر مدٌنة السلٌمان

 أعلى لمة الجبل ثم الذهاب الى مصٌؾ أحمد آوه
 الؽداء فً سرجنار
 ثم العودة الى أربٌل
 -الٌوم الخامس :

 العودةالى بؽداد 

 أعداد برنامج لرحلة خارجٌة ) خارج البلد (  -ثانٌاً:            
 ٌلد المصد لبنان -محتوٌات البرنامج :
 السفر بالطابرات 

 نجوم  4فنادق 
H.B نصؾ ألامة 

 حفالت تروٌحٌة ساهرة
 رحالت مشولة
 لٌال 4أٌام /  5مدة الرحلة 

 شد سٌاحًٌرافك الفوج مر
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 -الٌوم األول :

 التجمع فً مكان محدد وساعة محددة وركوب الحافالت للتوجه الى مطار بؽداد الدولً 

 األستمبال فً مطار بٌروت من لبل الوكٌل السٌاحً ممثل الشركة

 ركوب الحافالت السٌاحٌة المعدة للفوج السٌاحً 

 جولة فً شوارع بٌروت والكورنٌش ومشاهدة  صخرة الروشة وشرح المرشد السٌاحً المرافك 

 للفوج لكل المناطك والشوارع وصوال للفندق 

 العشاء فً مطعم الفندق والراحة
 

  -الٌوم الثانً :

 األفطار بالفندق

 ركوب الباص المخصص للفوج وبتواجد ) الدلٌل ( السٌاحً . 

 التوجه الى مؽارة جعٌتا العجٌبة وزٌارتها والدخول فً جوفها 

 الؽداء فً احد المطاعم المتفك معها 

 ثم لضاء سهرة ممتعة فً كازٌنو لبنان أو أحد مطاعم الدرجة االولى والتً تحوي برنامجا 

 ترفٌهٌا ساهرا

 ندقثم العودة للف

 -الٌوم الثالث :

 االفطار بالفندق

 التوجه بالحافالت الى جبال الشوؾ الجمٌلة 

 تناول الؽداء فً أحد مطاعم الشوؾ

 ثم التوجه للفندق

 ثم جولة حرة للسٌاح هم ٌذهبون لوحدهم فرادا أو مجموعات
 

 -الٌوم الرابع :

 االفطار بالفندق

 الى كنٌسة حرٌصة التوجه الى منطمة جونٌه وصعود التلفرٌن للوصول

 ثم التوجه بعد ذلن الى طرابلس ومشاهدة األلعاب المابٌة

 ثم تناول الؽداء والعودة للفندق

 جولة حرة 
 

 -الٌوم الخامس:

 االفطار فً الفندق

 جولة حرة فً اسواق بٌروت وشارع الحمرا

 ثم التوجه مساًء الى مطار بٌروت للعودة الى بؽداد
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 أســـبلة وتمرٌنات الفصـــــل األول                   

 أوالً / االسبلة

 -أجب بصح أو خطؤ : -: 1س 

 الٌحمك النمل بالطابرات جدوى ألتصادٌة وربحٌة عالٌة . –أ        

 السٌاحة بدون سفر .  -ب       

 ى الى نمو حركة السٌاحة والسفر .أرتفاع متوسط الدخل لألفراد أد -جـ      

زادت الـدول مــن أهتماماتهــا بالمشارٌـــع السٌاحٌــة والمـزارات ألهمٌتهــا ومردوداتهــا  –د      

      األلتصادٌة

 أن شركات السٌاحة والسفر تتماضى عموالتها من الزبابن . -هـ          

 والسفر .  بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة لٌلت وانحسرت أعداد وكاالت السٌاحة –و           

  -علل لما ٌؤتً : -: 2س 

 كلما زادت حركة السٌاحة زادت حركة السفر . –أ            

 عند فشل الرحلة السٌاحٌة فؤن وكٌل السفر الٌخسر مادٌاً . –ب            

 رضا العمالء المشاركٌن فً البرنامج السٌاحً دلٌل على جودة الخدمة التـً تمدمها      -جـ       

 الشركة السٌاحٌة .                  

 ما العوامل التً ساعدت فً نمو حركة السفر؟ -: 3س 

 ما تعرٌؾ السفر وما خصابصه ؟ -: 4س 

    -عرؾ ما ٌؤتً  : -: 5س 

 أدارة السفر    –السفر                       ب –أ    

 ما الممصود بؤن السٌاحة والسفر وجهان لعملة واحدة ؟ -: 6س

 أشرح بؤختصار تطور أدارة السفر . -: 7س

 ما الفرولات بٌن وكالة السٌاحة وبٌن وكالة السفر ؟ -: 8س

 ما منتجات أدارة السفر عددها مع الشرح ؟ -: 9س

 عرؾ الرحلة الشاملة ، وما مكوناتها أذكرها مع الشرح ؟  -: 10س

 أٌام الى مدٌنة اربٌل . 3عد برنامجا سٌاحٌا داخلٌا مدته  -:  11س 

 أٌام الى مدٌنة أسطنبول التركٌة . 5عد برنامجا سٌاحٌا خارجٌا مدته  -: 12س 

 ثانٌاً / التمرٌنات

  -فٌما ٌؤتً معلومات لمجموعة سٌاحٌة : -: 1ت 

  -شخصاً وكاالتً :  20كان عدد المجموعة السٌاحٌة            

          S/Rأشخاص بؽرؾ منفردة   5          

       D/Rص بؽرؾ  مزدوجة   أشخا 6          

              T/Rأشخاص بؽرؾ ثالثٌة   9          
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 أٌام . 7لٌال /  6وأن مدة األلامة هً   

 -وأن األسعار هً :      

 $    100الؽرفة المنفردة =       

 $       140الؽرفة المزدوجة =       

 $ 180الؽرفة الثالثٌة =        

 $         20فطار = سعر وجبة األ      

 $      30سعر وجبة الؽداء =       

 $           35سعر وجبة العشاء =      

 -علما أن األلامة كانت على النحو التالً :   

 وصول / عشاء ثم مبٌت      -الٌوم االول :      

 أفطار / مبٌت -الٌوم الثانً :       

 بٌت   أفطار / ؼداء / م -الٌوم الثالث :      

 أفطار/عشاء/مبٌت -الٌوم الرابع :      

 أفطار /ؼداء / مبٌت      -الٌوم الخامس :      

 أفطار/ ؼداء /مبٌت -الٌوم السادس:      

 أفطار ثم مؽادرة  -الٌوم السابع :       

حساب الكلفة االجمالٌة لكل نوع من الؽرؾ ) فردٌة ، مزدوجة ، ثالثٌة ( وعلى شكل  - 1 المطلوب /

 لابمة كشؾ . 

  -احتساب كلفة الفرد الواحد فً كل نوع من انواع الؽرؾ المذكورة. اذا علمت بؤن : – 2

  10نسبة الخدمة هً % -أ              

 . 5نسبة الضرٌبة هً% -ب       

 -ؤتً معلومات لمجموعة سٌاحٌة :فٌما ٌ -: 2ت  

 شخص   18كان عدد المجموعة السٌاحٌة              

  H.Bكافة الؽرؾ مزدوجة ونوع االلامة              

 أٌام               4لٌال /  3مدة األلامة             

 $   120سعر الؽرفة             

 $  10سعر االفطار             

 $    15ر الؽداء سع            

 $    20سعر العشاء            

   -علما بؤن االلامة كانت على النحو التالً :

 الٌوم االول = مبٌت وعشاء          

 الٌوم الثانً = مبٌت وفطور وعشاء      

 الٌوم الثالث = مبٌت وفطور وعشاء                    

 الٌوم الرابع = فطور فمط ومؽادرة       
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 حساب الكلفة االجمالٌة للؽرفة المعنٌة وعلى شكل لابمة كشؾ .  - 1 المطلوب /

  -حساب كلفة الفرد الواحد فً الؽرفة المذكورة. اذا علمت بؤن : – 2

  10نسبة الخدمة هً % -أ              

    3نسبة الضرٌبة هً % -ب             

 -فٌما ٌؤتً معلومات لمجموعة سٌاحٌة :  -: 3ت 

 شخصاً   21كان عدد المجموعة السٌاحٌة              

 أٌام  6لٌال /  5مدة االلامة             

 كافة الؽرؾ ثالثٌة             

  H.Bنوع االلامة               

  -كانت االسعار كاألتً :      

 $ مع الفطور       180سعر الؽرفة 

 $    20سعر الؽداء 

 الواحد $ للشخص 25سعر العشاء 

 -علما بان االلامة كانت على النحو التالً :

 ؼداء +عشاء + مبٌت -الٌوم االول :

 فطور +عشاء + مبٌت -الٌوم الثانً :

 فطور + مبٌت -الٌوم الثالث:

 فطور + ؼداء -الٌوم الرابع:

 عشاء + مبٌت -الٌوم الخامس:

                    فطور + ؼداء ثم مؽادرة الفندق                -الٌوم السادس:

 حساب الكلفة االجمالٌة للؽرفة المعنٌة وعلى شكل لابمة كشؾ .  - 1 المطلوب /

  -حساب كلفة الفرد الواحد فً الؽرفة المذكورة فً اعاله . اذا علمت بؤن :– 2

 . 10نسبة الخدمة هً % -أ              

  .  2نسبة الضرٌبة هً % -ب         
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 ثانًالفصل ال

 

 شركـات السٌاحـة والسفــر

 

   -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب لادراً على :

 

 . معرفة األجراءات المانونٌة الواجب أتباعها عند تؤسٌس شركة للسٌاحة والسفر – 0

 . فهم الخطوات التً ٌجب مراعاتها عند فتح ممر الشركة السٌاحٌة – 2

 . ادران المواصفات والخصابص التً ٌجب أن تتمٌز بها أدارة شركة السٌاحة والسفر – 3

 . معرفة الهٌكل التنظٌمً األداري للشركة ومواصفات الموظفٌن والعاملٌن فٌها – 4

 . ٌات العمل فً شركات السٌاحة والسفرمعرفة اهم سلبٌات وأٌجاب – 5
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 تمهٌد 

 ةت ومـعلـومـات أسـتشـارٌة وفـنـٌوالســــفـر هـً الـمـكان الـذي ٌـمـدم خـدمـاوكالـــة الســـٌاحة      

ؤي مـكـان فـً العـــالم وكـل هـذه ب أو جـواً  أو بـحـراً  وعـمـل  التـرتـٌـبات الالزمـــة لـربـط الســـفـر بـراً 

 . ـمـواطنٌـن مجـانا بـدون مـمابـلالخـدمـات واألسـتشـارات تـمـدم الـى ال

وتمـثـــل وكـالـة الســـفـر والســـٌاحة الـعـدٌـد مـن مـوردي الـخـدمـات الســـٌاحٌة مثــل مـنـظمً      

ركات النمــــل البــري والبحـــري ومنشـــؤت األٌــواء شــو السٌاحٌة وشـــركات الطٌــران الرحالت

ووكاالت أٌجـــار الســــٌارات  ، لمحلٌــــةمنتجعــــات ، والمزارات االموتٌــــالت والوفنـــادق وال

 . ةوالمطــاعم واألماكــن الـترفٌـــهٌــ

كــون فوكٌـــل الســـٌاحة والســفر الٌملن البضــــاعة التـــً ٌســـولها وأرتبـــاطه بالموردٌـــن ٌ    

نفذ لهم الحجوزات بدون عـمـود ٌـبـرمها معهم وهــو ســمســار عندما ٌمثلهم وٌبشــكل لانونــً من 

 التعالد معهــم .

الء والــزبابـن من العم ةأن شركات ومكاتب السـٌاحة والسـفـر والوكالء الٌتماضـون مبالػ أو عمول   

التً ٌحـجـز علٌـها  .  وأنمــا ٌـؤخذ أتعـــابه وعمــولته مـن الشـــركات والفنـــادق والخـطوط الجـوٌة

 .للزبون 

تنفٌــــذ أحـالم طالبــً الســـفـر المـرٌـح حٌث ٌفضل  ذه الشــركات والوكاالت مهنــدسهـ ــدـذا تـعل    

فراتهم وحجــوزاتهـم ألن عملٌـــة الحصــــول على حجـــز من التعــامل معهــا فً ترتٌــب ســاألفراد 

أخرى تكـون عملٌـــة الشـــركة الجوٌة والحصـــول على ؼرفة شـــاؼرة فً فندق ما أو أي خدمات 

 متعبــــة وتســـتؽرق ولتـــا طوٌـــال .

بـدور الوســــٌط بٌـن جهـــات تملن  تمومات الســـٌاحة والســـفـر وعلٌـــه فؤن مكاتب ووكالء وشــرك   

دمات وٌتماضـــون عن خاد او جماعات ٌطلبـــون هــذه الخدمات ســـٌاحٌة وبٌـن جهات أو أشـــخاص أفر

ذه الوســـاطة عمـــولة متـفـك علٌـها بـٌنهم وبٌـن مالكـً الخدمات السٌاحٌة المشار الٌها انفا، فهـم هـ

الى شــــركة الطٌران نفســـها لباعته التذكرة  الزبونن بســـعر لو ذهـب وخرٌـــعون خـدمة ٌمتلكهـــا االٌب

                                                                                    .    بنفــــس الســـعـر الذي باعه اٌاها الوكٌــل

 سفرالشروط أفتتاح وتؤسٌس شركات السٌاحة و 

 تؤسٌس شركة السٌاحة والسفر / اوالً 

ماٌسمى الصادر من  1983لسنة  49لؽرض تؤسٌس شركة سٌاحة وسفر فً العراق  فؤن لانون      

المنحل لد نظم عملٌة تؤسٌس أي شركة أو مكتب أو وكالة سٌاحة وسفر داخل العراق مجلس لٌادة الثورة 

لد لبل صدور هذا المانون وكان  وتمنح وزارة السٌاحة بموجبه أجازة ممارسة مهنة العمل السٌاحً .

تؤسست رابطة تعنى باألشراؾ والمتابعة على عمل هذه الشركات تسمى  )) رابطة شركات ومكاتب السفر 

  -: ومـن اهـم مهام هـذه الرابطـة .  1967لسٌاحة فً العراق (( والتً تؤسست عام وا
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ث الخبرة ٌشركات بعد أجراء أختبار لهم من حمنح شهادة الخبرة للمإهلٌن فً العمل فً هذه ال – 1

 واللؽة والكفاءة .

حة بعد التؤكد من الرابطة عضو فً لجنة منح إجازات ممارسة المهنة التً تمنحها وزارة السٌا – 2

 شروط منح األجازة .

هذه الرابطة من مهامها اٌضا إلامة دورات مهنٌة للمدراء المفوضٌن والموظفٌن لبل وبعد صدور  - 3

 األجازة لؽرض تطوٌر كفاءة العاملٌن فً هذا المطاع .

الدخول فً  بعد حصول الشركة على أجازة ممارسة المهنة من وزارة السٌاحة فؤن الشركة بؤمكانها – 4

 عضوٌة الرابطة والحصول على شهادة العضوٌة بعد دفع رسوم أشتران ومن ثم رسوم سنوٌة .

ولكن األنتماء من الضرورات المصوى كونها  ،األنتماء للرابطة لٌس إجبارٌا للشركات المجازة  - 5

 السبٌل األسهل لألشتران فً المعارض والمإتمرات المحلٌة والدولٌة .

 فً أي أشكال تمع فٌه . عامة الجهات الرسمٌةلدفاع عن حموق أعضابها أمام تموم با  الرابطة – 6

فؤن الراؼب بالدخول فً مجال السفر والسٌاحة وأول ما ٌموم به  1983لسنة  49الى لانون  وبالرجوع

رض الحصول على إجازة  ة السٌاحة  لؽؤهٌ –الى  وزارة السٌاحة واآلثار هو  تمدٌم طلب معنون 

  -التالٌة : تع بالمواصفات والشروط والمإهالممارسة المهنة وأن ٌكون ٌتمتتؤسٌس وال

                                             حصل على شهادة البكالورٌوس أو دبلوم بعد األعدادٌة .لد أن ٌكون  – 1

 وعشر سنوات بالنسبة لحملة شهادة البكالورٌوس والدبلوم فً السٌاحة له خبرة التمل عن ثالث - 2

سنوات بالنسبة لخرٌجً الدراسة اإلعدادٌة فً مجال السفر والسٌاحة أو فً المسم التجاري فً الخطوط 

 الجوٌة العرالٌة .

 أن ٌجٌد لؽة أجنبٌة واحدة على األلل أو أكثر . – 3

ٌاحة للمدٌر المفوض ٌإٌد الخبرة واالشتؽال فً مجال السٌاحة د من رابطة السفر والسٌجلب تؤٌ – 4

 والسفر ومسجل لدٌهم .

ً  30الكلٌة التمل عن  هألامة مكتب مساحت – 5  أو أكثر . متراً مربعا

)        دابرة المجامٌع -ة واألثار ـة من وزارة السٌاحـدر الموافمــد أكتمال تلن المتطلبات تصــبع  – 6

من مدٌر عام دابرة المجامٌع السٌاحٌة  ةجنة التراخٌص المشكلة فً الوزارة والمكونلالشركات ( من 

ربٌسا وعضوٌة ممثل رابطة شركات السٌاحة والسفر وممثل الخطوط الجوٌة العرالٌة وممثل المسم 

 المانونً وممرر اللجنة .

فً المحافظات األخرى أو ٌحك للشركة وبعد حصولها على األجازة فتح فروع لها داخل المحافظة أو  - 7

 خارجها ولكن بنفس شروط فتح شركة جدٌدة وحسب التعلٌمات النافذة فً وزارة السٌاحة .
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 خطوات فتح شركة أو مكتب سٌاحة وسفر -ثانٌا :

الجهات الحكومٌة ومعرفة لسوق الحصول على البٌانات من تتطلب دراسة ا /دراسة السوق (  1) 

وأهم شركات الطٌران العاملة فً السوق ومدى  والخارج وكذلن حركة الطٌرانحركة السفر فً الداخل 

ار المرونة فً التعامل مع هذه الشركات وكذلن شركات النمل البري والبحري الموجودة واألسعار وممد

 .العمولة الممكن الحصول علٌها 

السٌاحة والسفر  ٌجب معرفة ودراسة عدد وكاالت وشركات / دراسة والع حال المنافسٌن(  2) 

الموجودة والعاملة فً البلد وفً المدٌنة المعنٌة وكذلن مجال عملها وأٌجابٌاتها وسلبٌاتها وأهم 

دى ألبال المواطنٌن تلن الشركات ودراسة مومدى جودة الخدمة الممدمة من المإشرات على أدابها 

 . ها فً سفرٌاتهم ورحالتهمٌوأعتمادهم عل

حٌن تكون هنان شركة أو  / شراء وكالة لابمة أو فتح وكالة جدٌدة مفاضلة بٌندراسة (  3) 

البد من أجراء دراسة وممارنة بٌنها وبٌن فتح واحدة جدٌدة وٌجب معرفة شهرتها ، وكالة معروضة للبٌع 

كلفة الشراء وممارنته  وما، مته للعمل ءا ومولعها ومدى مالهوأسباب بٌع ةصوسمعتها فً السوق المخت

 . أو ؼٌر المشجعة لعملٌة الشراء أو األنشاء ةالمشجع ةؤسٌس وؼٌرها من األمور المهمبكلفة الت

ٌجب دراسة المولع بعناٌة فابمة ألنه عامل مهم جدا فً زٌادة حركة  /أختٌار المولع المناسب (  4) 

 -فرها فً المولع  :اومن أهم األمور الواجب تو، المبٌعات والنمو 

 المنطمة تجارٌة جٌدة وبها حركة جٌدةأن تكون  -أ       

 أن ٌكون المولع واضح العنوان فً منطمة أو شارع معروؾ للجمٌع وسهولة األستدالل علٌه -ب      

فر المواصالت العامة وأكثر من  االجمٌع من حٌث تو ة الوصول للمكتب أو الشركة منسهول -ج      

 وسٌلة .

إال ة الشركة المالٌة بحٌث الٌصبح عببا مالٌا علٌها والٌستنزؾ م المولع مع مٌزانٌءأن ٌتال -د      

 من مٌزانٌتها . %10

ٌفضل أن ٌكون المولع فً وسط ومركز المدٌنة أو فً أحد مبانً المراكز التجارٌة والموالت  -هـ     

 لولوؾ السٌارات . كان متسعٌنة وٌراعى فٌه أن ٌكون هنان مالمشهورة فً المد

أن عمل شركة ووكالة السٌاحة والسفر عمل خدمً واجبه أن  /ة العمل ؤالموظفٌن وهٌختٌار أ(  5) 

ٌمدم خدمة وكلما كانت الخدمة جٌدة كلما كان ذلن عامل جذب للعمالء والمسافرٌن وأللربابهم وأصدلابهم 

 -فً العاملٌن : ةأن تتوفر الشروط التالٌ نبؽًوعلٌه ٌ، 

 . أن هذا المظهر ٌوحً بالثمة إذالمظهر الالبك  -أ      

 . أجادة أكثر من لؽة أجنبٌة وٌفضل األنكلٌزٌة أجادة تامة -ب     

  اللبالة وأجادة الحدٌث ولوة األلناع -ج     

كاتب مبال نفسه المجال ت شخصٌة مع جمٌع العاملٌن فًالممدرة على ألامة أتصاالت وعاللا -د     

 . لتً تمثل عمالء محتملٌنوالشركات األخرى ومع كل الجهات ا

 .األلمام التام بجؽرافٌة البلد والعالم ومولع المارات والبلدان  -هـ     

  . الصبر والمدرة على التحمل فً مختلؾ الموالؾ التً ٌواجهها -و      
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  . الخبرة فً مجال العمل السٌاحً واألداري -ز      

 . أن ٌكون حاصال على شهادة أكادٌمٌة مناسبة وٌفضل فً تخصص السٌاحة -ح     

أن ٌكون على علم ودراٌة بكل البرامج والمراسالت حتى ٌكون فً وضع ٌسمح له باألجابة على  -ط     

  أي سإال

  . لدٌه الكفاءة فً أستخدام الحاسوب والدخول على شبكة األنترنٌت وأجراء الحجوزات - ي    

  . أن ٌكون نصب عٌنٌه دابما أرضاء الجمهور والعمالء وكسب ودهم - ن    

العناٌة بتشٌٌد المكتب وتؤثٌثه وألوانه فً ؼاٌة األهمٌة مما ٌترن لدى  /ألامة وتشٌٌد المكتب (  6) 

 -: ٌة عند التشٌٌدتمراعاة األمور اال نبؽًوٌ، الزبون األنطباع األولً الجٌد لدٌه 

ألوان ودٌكورات المكتب ٌجب أن تكون جذابة ورالٌة ورفٌعة الذوق لما لها من تؤثٌر فً نفسٌة  -أ    

 .العمٌل وراحته 

 .أختٌار الملصمات والجدارٌات الجذابة واألنٌمة  -ب    

وضع خارطة للعالم أما على شكل كرة دابرٌة منضدٌة أو على شكل جدارٌة كبٌرة ٌستطٌع من  -ج    

 (.1-2كما فً الشكل )  خاللها الزبون معرفة بلد المصد

 

 خارطة العالم  1-2الشكل 
   

 

 

 

 

 

 

وضع عارضات لطٌفة عند مدخل المكتب توضع فٌها المنشورات واألعالنات والبرامج السٌاحٌة  -د 

 .متاحة والمابمة وتوزع مجانا للزبابن وكافة المطبوعات السٌاحٌة ال

ً أن ٌكون تؤثٌث المكتب بسٌط -هـ    . ووضع كراسً مرٌحة لجلوس العمالء ا

 .ٌم المكتب ٌجب أن ٌساعد على سهولة العمل وسرعته بالنسبة لموظفً الشركةمأن شكل وتص -و    

الشركة وبخط واضح وجذاب وألوان مثٌرة لألهتمام  وأسمٌجب العناٌة الفابمة بالمظهر الخارجً  -ز     

 .وأعتماد األضاءة الفنٌة الجمٌلة 

 .أن ٌكون مكان مستشاري البٌع واألستمبال بالمرب من مدخل المكتب  -ح    

والعاملٌن ))المكتب المفتوح((  تحدٌد مولع للمدٌر ٌتوفر له األنفراد والمدرة على مالحظة العمل -ط    

 . المزجج وأن ٌكون لدٌه مكان ألستمبال الضٌوؾ

 

 



41 
 

 األدارة والهٌكل التنظٌمً لشركات ومكاتب السٌاحة والسفر

 أدارة مكاتب السٌاحة والسفر -أوال  

عملٌة تنسٌك وتكامل أنشطة تلن المنظمات  ) ٌمصد بؤدارة أعمال مكاتب وشركات السٌاحة والسفر     

ومن خالل مجموعة  ةعلى نحو ٌتسم بالفاعلٌة والكفاءة لتحمٌك أهداؾ األداء فً ظل بٌبة أعمال متؽٌر

 . ( طٌط والتنظٌم والمٌادة والرلابةمن الوظابؾ االساسٌة كالتخ

 ً وهـــ،  تتمٌز به أدارة شركات ومكاتب السٌاحة والسفران  نبؽًومن هذا التعرٌؾ ٌتضح لنا أهم ماٌ     

:- 

وتعنً درجة األلتراب من الهدؾ فكلما أدى األداء الى ألتراب الشركة من الهدؾ  / الفاعلٌــــــة(  1) 

الذي تسعى الى تحمٌمه كلما كان ذلن مإشرا على زٌادة فاعلٌة النشاط أي ان الفاعلٌة تتعلك بالنهاٌات أو 

 االهداؾ المطلوب تحمٌمها .

بٌن مدخالت األداء ومخرجاته إذا زادت المخرجات بؤستخدام نفس أنها تشٌر الى عاللة  / الكفاءة(  2) 

ل لالت ألل أو تم تمدٌم المخرجات بؤمن المخرجات بؤستخدام مدخنفسه المدر  حمكالمدر من المدخالت أو ت

 فالد ممكن من المدخالت كان ذلن مإشرا على أرتفاع كفاءة أداء النشاط .

 -الشركة او المكتب فهً :أما أهم الوظابؾ التً تموم بها أدارة 

وٌمصد بها العملٌات المتتابعة والمنظمة من أتخاذ المرارات المتعلمة بوضع االهداؾ  /التخطٌط (  1) 

 . المطلوب بلوؼها وتحدٌد األسالٌب الالزمة لتحمٌمها

طلوبة عملٌة ترتٌب وتنسٌك الموارد البشرٌة والمعلوماتٌة والمادٌة والمالٌة المو ه /التنظٌم (  2) 

 ألنجاز مهام تحمٌك هدفا عاما أو مجموعة أهداؾ .

وٌمصد بها وفما لمفهوم الفكر االداري الحدٌث عملٌة أستخدام المحفزات المختلفة ألثارة  / المٌادة(  3) 

شركات ومكاتب السٌاحة والسفر أو أي منظمة لتحمٌك األداء المرتفع وتوجٌه لدافعٌة األفراد العاملٌن با

 أنجاز األهداؾ المطلوبة وذلن من خالل األتصال الفعال بهم عن لرب . سلوكهم نحو

وتمارس عن طرٌك متابعة أداء وأنشطة المكتب أو الشركة للتؤكد من أنجاز النتابج  /الرلابة (  4) 

بٌن األداء الفعلً المماس  ةوأتخاذ األجراءات الولابٌة لتجنب ظهور أي أنحرافات ذات دالل ةالمستهدف

ء المرؼوب والمٌام بالتصرفات التصحٌحٌة حال ظهور تلن األنحرافات لجعل األداء ٌمضً فً واألدا

 . المسار المخطط له
 

 السٌاحة والسفر الهٌكل التنظٌمً لشركات -:ثانٌا 

فً أؼلب األحٌان ٌتولى أدارة شركة السٌاحة والسفر الكبٌرة مجلس أدارة برباسة ربٌس مجلس      

لذي ٌموم باألشراؾ أدارة وفً حاالت الشركات والوكاالت الصؽٌرة ٌتولى أدارتها ) مدٌر عام ( وهو ا

بات الوالع من خالل هٌكل تنظٌمً ٌتفك وٌنسجم مع متطلكلها شإون وأنشطة الشركة  المباشر على
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ة بالشركة وعاللتها رٌطة تنظٌمٌة تضم الوظابؾ الربٌسالعملً وخصابص المنظمة وهو عبارة عن خ

 -ببعضها ومنها :

األداري فً تشؽٌل وأدارة الشركة لتحمٌك ء ٌتحمل العبوهو المدٌر التنفٌذي للشركة  / مدٌر الشركة( 1) 

                                     -:، اهمهاعدد من الشروط والمواصفاتركة الشمدٌر فً فر اتوتأن  نبؽًوٌ، األهداؾ المحددة لها 

 . المدرة على األتصال والتفاهم الجٌد بٌنه وبٌن العمالء والعاملٌن بالشركة  -أ   

ن ٌكون لد سافر لدٌه الخبرة الكبٌرة فً مجال عمل الشركات السٌاحٌة واألعمال المرتبطة بها وأ -ب   

 عدٌدة . مراتالبالد لخارج 

 . أن تكون لدٌه المهارة األدارٌة الجٌدة -ج   
 . أن ٌكون متفرؼا تفرؼا كامال للعمل فً الشركة -د   
 . لدٌه المدرة على جمع البٌانات وأعطاء المرارات فً الولت المناسب -هـ  
المبٌعات ورفع كفاءة العمل  لدرته فً األبداع واألبتكار والتفكٌر المستمر فً طرق جدٌدة لزٌادة -و   

  . والعاملٌن
  . أجادته للؽات أجنبٌة ولدٌه لدر كبٌر من الثمافة والمعرفة -ز    

 . لادر على تحمل المسإولٌة والعمل المتواصل وذو شخصٌة لوٌة -ح    

ٌموم فر فً كل شركة سٌاحة وسفر لسم خاص ألعمال السكرتارٌة اٌجب أن ٌتو / لسم السكرتارٌة(  2)  

بؤعمال توفٌر البٌانات والمعلومات التً تحتاجها األلسام األخرى وٌمد األدارة العلٌا بكل ماتحتاج الٌه من 

المخاطبات نة المستندات وأرشفة وثابك وبٌانات لوضع السٌاسات والخطط وكما أنه ٌموم بحفظ وصٌا

نه من المٌام بواجباته من أجهزة المعدات واألجهزة التً تمك وٌزود هذا المسمعامة األدارٌة للشركة 

 . حاسوب وأستنساخ ودوالٌب الحفظ واألرشفة

هذا المسم األتصال بالوكٌل السٌاحً الخارجً وأعداد  ًٌكون على عاتك موظف / لسم السٌاحة(  3) 

وعندما ٌتلمى المسم موافمة الوكٌل ، وعرض البرامج السٌاحٌة المختلفة التً تموم بتنفٌذها الشركة 

هذا المسم بعمل  وا ٌفٌد لبول السعر المعروض ٌموم موظفرجً على البرامج وأرسال موافمته بمالخا

ٌة والطابرات حسب البرنامج المتفك علٌه فً الفنادق وعربات النوم والسكن الحدٌد ةالحجوزات الالزم

ً الخاصة بنمل ة كل مستلزمات النمل واألٌواء والطعام واألعاشة والمزارات وحركة النمل الداخلبوتهٌ

ن المرشد السٌاحً الذي سٌرافك المجموعة فً الرحالت ٌٌموم بتعٌكذلن و، السابحٌن للمزارات السٌاحٌة 

 .والزٌارات المختلفة وفك البرنامج المعد 

أن مهمة لسم السٌاحة تبدأ لبل وصول فوج السٌاح بفترة وجٌزة ثم تستمر عند وصول الفوج       

 والحافالتحجوزات الطٌران  هً ...وأستمبالهم وطول فترة ألامتهم فً بلد الممصد حتى سفرهم للعودة ..

 . ( رزمة واحدة )  وكل تفاصٌل الرحلة الشاملة،  وؼٌرهاوتهٌبة األسماء والفنادق والمطاعم والمزارات 

ٌموم هذا المسم بالتسوٌك للشركة ككل وٌمع على عاتك موظفً هذا المسم عمل  / لسم التسوٌك(  4) 

أتصاالت وتوثٌك الصالت مع الوكالء األجانب سواء بالممابالت الشخصٌة  أثناء األجتماعات أو 

 المإتمرات الدولٌة السٌاحٌة أو بالمكاتب أو المراسالت .
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فعلى العاملٌن فً هذا المسم أن ٌكونوا على علم تام باألتجاهات الحدٌثة فً األسواق السٌاحٌة لذلن     

التً تطرأ على  تالعالمٌة وأن ٌهتموا باألطالع على المجالت والجرابد المتخصصة وأن ٌتابعوا المتؽٌرا

ي أكتشافات أثرٌة جدٌدة كما وعلٌهم أن ٌتعرفوا على أ . أسعار الفنادق والطٌران والنمل البري والبحري

باألعداد ألشران الشركة بالمإتمرات واألجتماعات  اوٌمومو .أو أفتتاح فنادق ولرى سٌاحٌة جدٌدة 

 . والمعارض الدولٌة واألللٌمٌة الخاصة بالسٌاحة والسفر

 نٌجب ان تكو علٌه، وأصدار تذاكر السفر بالطابرات وتكون مسإولٌة هذا المسم  / لسم الطٌران(  5) 

لوابم بشركات الطٌران العاملة بالبلد وأسعار التذاكر وعلٌهم ألامة عاللات  هلدى مدٌر هذا المسم وموظفٌ

  الالزمة .  عمل مع هذه الشركات وعمد األتفالات

 -وٌتكون من أدارتٌن هما :/  لسم النمل السٌاحً ( 6) 

)الحافالت الصؽٌرة  السٌاراتوهً األدارة التً تكون مسإولة عن كافة  // أدارة النمل البري  -أ         

ها بؤستمرار لنمل األفواج من المطارات الى الفنادق المحددة ومن الفنادق الى المزارات بتوتهٌ( السٌاحٌة 

  . السٌاحٌة والمٌام بالجوالت السٌاحٌة الداخلٌة للفوج السٌاحً

تتولى هذه األدارة المهام الخاصة بالحجز على المراكب  //أدارة النمل النهري أو البحري  -ب        

والٌخوت والعبارات والزوارق واألتصال بالشركات المالكة وأتخاذ األجراءات الخاصة بالتعالد معها 

ام الرحلة النهرٌة والمٌام بعملٌات المتابعة المستمرة للتؤكد من أتم ،والعمل على حل المشكالت التً تنشؤ 

 . أو البحرٌة على أكمل وجه

تموم هذه األدارة بجمٌع األعباء المتصلة بالشإون المالٌة للشركة  / المسم المالً أو األدارة المالٌة ( 7) 

عن  ةوالحوافز والمصروفات األخرى وكذلن األٌرادات المتحمم والرواتب كاألجورمن حٌث المصروفات 

أنشطة الشركة المختلفة واألستثمارات التً تموم بها والمحافظة على رأس المال ومسن السجالت وتمٌد 

كافة المعامالت المالٌة وبٌاناتها وكذلن أٌداعات البنون ومسحوباتها وحركة الرصٌد والحسابات الجارٌة 

ت الخاصة بالمعامالت المالٌة ومسن الصندوق وتمٌد الحركة الٌومٌة فٌه كما أنها مسإولة عن الحسابا

ن وأعداد الحسابات الختامٌة والجداول المحاسبٌة ٌللشركة مع الجهات الخارجٌة والوكالء الخارجٌ

 الخاصة بنشاط الشركة وأجراء حسابات الكلؾ للرحالت والبرامج السٌاحٌة وتمدٌر األرباح .

والتخطٌط والمرالبة والتمٌٌم وهً مهمه وهً تعمل على التوظٌؾ  / أدارة شإون الموارد البشرٌة ( 8) 

ٌتم عن طرٌمها مكافؤة المجتهدٌن من الموظفٌن ومعالبة المسٌا بما ٌتماشى مع الموانٌن  إذللؽاٌة 

 نهم وفسخ عمودهم ٌالمعتمدة وهً مسإولة عن دوام الموظفٌن وحركتهم وأجازاتهم وتعٌ

المخاطبات عبر األنترنٌت وهً األدارة المسإولة عن  / أدارة الحاسب األلً ) الحاسوب ( ( 9) 

عداد الكشوفات  وأستخراج البٌانات وتوثٌك إوالمراسالت و والبرٌد االلكترونًوالحجوزات األلكترونٌة 

كافة أعمال الشركة وأدخالها بالحاسبة وأدخال أسماء األفواج السٌاحٌة وتدوٌن البرامج السٌاحٌة 

 . وأصدارها وكافة المطبوعات
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 شركات السٌاحة والسفراٌجابٌات وسلبٌات 

 -السٌاحة والسفر : شركاتأٌجابٌات  -أوال 

عمل شركات السٌاحة والسفر عمل مثٌر وممتع ألنه ٌتٌح للعاملٌن فٌه السفر الى جهات  دٌع -(  1) 

متعددة من العالم واأللتماء بمختلؾ الجنسٌات من أجل التعالدات والحصول على الوكاالت واألتفاق على 

                           .(2-2كما فً الشكل )البرامج السٌاحٌة والمزارات واألطالع علٌها عن لرب 

 

 سٌاح فً جولة سٌاحٌة فً أحدى المناطق األثرٌة 2-2الشكل 

فً الفنادق  ةة وكذلن الحصول على خدمات ممٌزضصول على تذاكر سفر ودفع رسوم مخفالح –(  2) 
 وشركات الخطوط الجوٌة .

ٌساعد العمل فً الوكاالت وشركات السٌاحة والسفر فً الحصول على معلومات ثمافٌة وجؽرافٌة  –(  3) 
 وسٌاسٌة عن دول العالم .

العمل فً النشاط السٌاحً ٌساعد على تموٌة الشخصٌة وصملها من خالل األلتماء بالناس  –(  4) 
 . لحٌاتٌة واألجتماعٌةوا ةوالسابحٌن على مختلؾ بلدانهم واألستفادة من خبراتهم المهنٌ

لى أرباح لد تكون مجزٌة أذا  ما تم أستعمال مجال األدارة الحدٌثة والتخطٌط السلٌم عالحصول  –(  5) 
 والجٌد .

 -السٌاحة والسفر : شركاتسلبٌات  -ثانٌا 
  . ساعة متواصلة 24أنه عمل متعب وشاق وفً بعض الحاالت ٌستوجب المتابعة لمدة  –(  1) 

ول وتولٌتات الحركة ٌحتاج الى دلة فً التنظٌم والمواعٌد وحساب األسعار والكلؾ وأعداد جدا –(  2) 

 ة كافة مستلزمات نجاح الزٌارات .بوتهٌ للحافالت

ة للعمل فً الشركة ألن العمل ٌحتاج الى وءوكفصعوبة الحصول على عناصر بشرٌة مناسبة  –(  3) 
 خبرة وشهادة أكادٌمٌة ومثابرة عالٌة .

التً لد تضظر الشركة الى ألؽاء كثٌر من الحجوزات ألسباب تحمل مخاطر الظروؾ الطاربة  –(  4) 
  ألتصادٌة أو سٌاسٌة أو أمنٌة .

اتهم من رؼباتهم وؼاٌ السٌاحكثٌر من الحاالت تفشل الرحلة السٌاحٌة المنظمة أو لد الٌحمك  –(  5) 
 هو المالم  وكٌل السفر سفرهم فتكون الشركة أو

 

 



45 
 

 أسبلة الفصل الثانً

 مهام رابطة شركات ومكاتب السفر والسٌاحة فً العراق ؟ ما -: 1 س

 للحصول على أجازة ممارسة المهنة  1983لسنة  49الشروط التً أوجبها لانون  ما -: 2 س

 لتؤسٌس شركة سٌاحة وسفر ؟                

 الخطوات الواجب أتباعها عند فتح شركة أو مكتب سٌاحة وسفر ؟ ما -: 3 س

 منها الهٌكل التنظٌمً لشركات ومكاتب السٌاحة والسفر؟ضما األلسام التً ٌت -: 4 س

 أهم أٌجابٌات وسلبٌات العمل فً شركات السٌاحة والسفر ؟ ما -: 5 س

 -: كل مما ٌؤتًخطؤ عن كلمة صح أو كلمة أجب ب -: 6 س

 . ٌشترط فً مدٌر الشركة أن تكون لدٌه الخبرة الكبٌرة فً مجال العمل السٌاحً – أ       

  . الٌشترط فً مدٌر الشركة أتمانه للؽة أجنبٌة –ب        

  . ٌموم لسم التسوٌك فً الشركة السٌاحٌة بؤصدار تذاكر السفر بالطابرات –ج        

 الشركة بل األهتمام بالدٌكورات الداخلٌة وأسمالٌجب أعارة األهمٌة الفابمة للواجهة الخارجٌة  –د         
. 

شركة خدمات ولٌس  ة أو المولع التجاري ألنهاالٌهم المولع المناسب أللامة الشركة السٌاحٌ –هـ          
  . شركة بٌع منتجات وسلع

موظفً الشركة السٌاحٌة جٌدة وعالٌة الجودة كلما كان ذلن ا كانت الخدمة الممدمة من كلم –و          
 . جذب للعمالءل عامالً 

  أهم ممٌزاتها ؟ وما؟ لممصود بؤدارة أعمال مكاتب وشركات السٌاحة والسفر ا ما – 7 س
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 الفصل الثالث

 تطوٌر منتج السفر
 

 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب لادراً على : 

  

 . ٌتعرؾ على دوافع ولرار السفر واالسباب المحفزة لها .1

 . ٌعرؾ مفهوم منتج السفر والعناصر التً ٌتضمنها .2

 .ه منتج السفر والعوامل المإثرة علٌٌحدد خصابص وممٌزات  .3

 . ٌتعرؾ على المزٌج التسوٌمً لمنتج السفر .4

 . ٌحدد كٌفٌة تطوٌر منتج السفر وخطوات التطوٌر .5

 . السٌاحً فً المنظمة السٌاحٌة وضع ستراتٌجٌة للمنتج .6
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 تمهٌد 

رتباط هذه الخدمة السٌاحٌة ألومستمرة  ةمنتج السفر الى عملٌة تطوٌر دابمٌحتاج المنتج السٌاحً ومنها 

 ً على شركات السفر ولضمان بؤشباع حاجات ورؼبات السٌاح الدابمة التؽٌٌر والتطور ، لذلن كان حتما

جل االحتفاظ ى تطوٌر برامجها ومزٌج خدماتها ألفً العمل فً السوق ان تعمل عل ستمرارٌتهاأبمابها و

 بزبابنها.

نتجات والبرامج الساحٌة ز منتجاتها وذلن بسبب تزاٌد ظهور المٌتسعى معظم وكاالت السفر على تمٌ ذأ

لبرامج والتً ختٌار والمفاضلة بٌن هذه اها الى اربان السابح فً عملٌة األدت بدورأوالتً  ةالمتشابه

 -: ةٌدتتعرض الى منافسة شدٌدة لذا لجؤت معظم المنظمات السٌاحٌة الى تمٌز منتجاتها بطرق عد

دٌم الخدمة بجودة عالٌة من خالل دخال التحسٌنات فً مكونات الخدمة السٌاحٌة ومنها السفر مثل تمأ - 1

 ها وتطوٌر طرٌمة تمدٌمها.نفسال تعدٌالت جوهرٌة على الخدمة دخأ

 لكترونً .لكترونً ووسابل الدفع األستخدام الحجز األكؤن لبل ضافة خدمات لم تكن موجودة مأ - 2

ً أالتوسع فً تمدٌم الخدمة فً  - 3  . سواق ومناطك جؽرافٌة لم تكن تمدم الخدمة فٌها سابما

تاجها ضافة خدمة سٌاحٌة مكملة للخدمة الحالٌة وذلن من خالل اضافة الخدمات التكمٌلٌة التً ٌحأ

اصبح بؤمكان السابح الحصول  إذالمسافر السابح كخدمات التؤمٌن والصرافة والحماٌة والخدمات االخرى. 

سعارها وعن الفنادق أالٌها عن مواعٌد رحالت الطٌران وعلى جمٌع البٌانات والمعلومات التً ٌحتاج 

نترنٌت التً ادخلت على ألواسعارها وكذلن من خالل خدمة ا ماكن تؤجٌر السٌاراتأسعارها وكذلن أو

 . المنظمات السٌاحٌة

 وحوافزهاوالً : دوافع السفر

جتماعٌة وسلون انسانً من العوامل العدٌدة التً تبرز الثمافة والمعرفة أٌعد تطور السٌاحة كظاهرة  

فاق المعرفة ومنها آمستوى الثمافً للفرد ٌعنً زٌادة والتعلم والتً لها تؤثٌر واسع وعمٌك فتزاٌد ال

مكن الحصول علٌها من خالل السفر والترحال والسٌاحة ومن خاللها ٌالرؼبة فً زٌادة المعرفة والتً 

وٌإدي  ))  ((Well Traveled Well Learned((   ةظهرت الممولة )) كثٌر السفر كثٌرالمعرف

احٌة الفرد المسافر وهذا ٌعنً حساس الشخصً كل ذلن من نادة الثمافة وتطور الذوق ورلً األذلن الى زٌ

   . تطور فً نوع الطلب السٌاحً وسماته وممٌزاته

اما على مستوى المجتمع فؤن تطور الثمافة ٌإدي الى تطور المجتمع وفً كل النواحً البٌبٌة واالدارٌة 

ً واستهالكاً. وفً هذا المجال  والمانونٌة والصحٌة ، كل هذه تسهم فً تطوٌر المعروض السٌاحً انتاجا

ثمافة كلما كانوا اكثر تمدٌرا  ٌظهر اثر الثمافة فً منتجً وممدمً الخدمة السٌاحٌة فكلما كان هإالء اكثر

ً لطلبات الزبون وكذلن اكثر رؼبة ولدرة فً خدمة الزبون . فالثمافة بمدر ماتنمً االذواق  واحتراما
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االستهالكٌة فؤنها تنمً االذواق االنتاجٌة وتطور عملٌات وسبل االنتاج وخاصة عندما ٌكون االنتاج على 

 . شكل خدمة سٌاحٌة

ها االفراد لؽرض المٌام برحلة او اجازة ؼٌر كافٌة لتوضٌح محفزات السفر لدٌهم ان االسباب التً ٌمدم

ولؽرض معرفة هذه المحفزات البد من فهم الحاجات االساسٌة التً ٌرؼب المسافر بؤشباعها حٌن ٌفكر 

مص بؤخذ اجازة او المشاركة برحلة سٌاحٌة لذا علٌنا ان نفكر ونتعامل مع السفر كمشبع لحاجة ومكمل الن

من خالل االفتراض المابل ان السٌاح ٌسافرون عندما ٌعتمدون ان السفر ٌساعد فً اشباع حاجات 

ً من خالل السفر والسٌاحة وضمن  ةورؼبات منوع ٌعدونها مهمة لهم وٌمكن ان ٌكون االشباع ممكنا

ٌاحً ورؼم التصادٌة مإثرة فً لراراتهم بؤخذ اجازة او لضاء العطلة فً نشاط س –محددات اجتماعٌة 

  free Timeتعدد هذه المحددات لكن اهمها عامل الولت الحر

واللذان ٌتبمٌان  للفرد بعد االٌفاء بحاجاته  Disposable In Come والمال الفابض المابل لالنفاق 

والتزاماته االخرى بحٌث ٌكون لادراً على استعمالها بشكل طوعً واختٌاري وٌتحول الولت الحر فٌه 

ً  ةلتروٌج وٌنفك المال الفابض على الترفٌه للحصول على المتعللترفٌه وا )من وٌصبح المال تسلوٌا

 .التسلٌة( 

العشرات من االسباب والعوامل الدافعة والمحفزة لسلون الترحال وطلب السفر  وعلى الرؼم من وجود

 : سباب االتٌةحو السٌاحة سنحاول ان نحصرها باألوالسعً ن

 . امام طالبً السفر من ناحٌة الكلفة والعروض الخٌارات الواسعة(  1) 

االسعار الواطبة للسفر امام الجمٌع مع امكانٌة التبضع الرخٌص مما اتاح السفر امام افراد لم (  2) 

  . ٌكونوا لادرٌن علٌه مالٌاً فً السابك

ضالته مهما فرد ان ٌجد تعدد المؽرٌات والفرص التروٌجٌة المرتبطة بالسفر بحٌث ٌستطٌع اي (  3) 

 .ة كانت نادر

لسفر مع العمل فبٌنما ٌكون الدافع االول للسفر هو العمل ٌصبح ا ةالسفر لالعمال حٌث تدمج المتع(  4) 

 .ة اكثر جذباً لما ٌحوٌه من فرص واسعة للتروٌج والمتع

جهول السفر والسٌاحة بهدؾ المؽامرة وتجربة التحدي والصعاب الذي  ٌؤتً من السفر الى الم(  5) 

The Challengc of Travel . 

بحٌث ٌكون االنفاق على السفر نوعاً من االستثمار فً   Travel For Healthالسفر للصحة (  6) 

 . الصحة

 . ر واالبداع والتعرض للجمالٌشباع الحاجة الى التؽٌسٌلة ألالسفر و(  7) 

 . ؼبة فً السفرحد ذاته ٌزٌد الربان التعلم  إذستكشاؾ السفر للتعلم واأل(  8) 

السفر الستعمال ولت الفراغ والمال وخاصة العطل واالجازات السنوٌة اذ ٌبدو ان توفر ولت الفراغ (  9) 

 . الى السفر هوالمال الفابض والطالة الشخصٌة تدفع مجتمع

طرٌك اً او عن بوالملذات سواء كان طعاماً او شراالسفر لتعزٌز الذات من خالل االنؽماس بالمتع (  10) 

 . االسترخاء والهدوء الذي ٌمكن ان ٌجلبه السفر

  ن ٌكون مدعاة للسفر ومحفزاً لهأر الدورات الرٌاضٌة الكبرى ٌمكن حب الرٌاضة والرؼبة بحضو(  11) 
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 . فرادار المدرة واالمكانٌة المالٌة لألالسفر وسٌلة الشباع الحاجة الى التباهً والتفاخر واظه(  12) 

 . له كالحج وزٌارة المرالد الدٌنٌة ةبالسفر والمحفز ةوحٌة المرتبطالمٌم الر(  13) 
 

 مفهوم منتج السفر  -ثانٌاً :

خاللها اشباع الحاجات  مصطلح ٌتمثل فً اٌة سلعه ، خدمة ، فكرة ٌمكن من Productالمنتج    

مكاتب السفر من جهة التً ٌمكن تمدٌمها الى الزبابن ،وحول النظرة الى المنتج من وجهة نظر والرؼبات 

ً والزبون من جهة اخرى فؤن هنان فرل ً واضح ا وفك  ان مكاتب السفر اعدت منتج السفر إذبٌن النظرتٌن  ا

الزبون من موالؾ واعتبارات .والتً تختلؾ تماماً  هاعتبارات مثالٌة اال ان ذلن لد الٌتوافك مع ما ٌبدٌ

 ةالمكتب للسٌاحة والسفر وهذا ما ادى بؤدارة التسوٌك ان توضع فً اعتباراتها المنافع المتولع ٌبدٌهعما 

 . من منتج السفر

ز بٌن عرض المنتج وتسوٌك المنتج اذ ان النجاح ٌتحمك عندما ٌتم العمل ٌبعبارة اخرى ٌنبؽً التمٌ

ولٌس االطار المجرد للمنتج . لذا فؤن بالمفهوم الثانً الذي ٌعبر عن المنافع التً ٌحصل علٌها المسافر 

شاطا مشمس المنتج السٌاحً لٌس عبارة عن ممعد على متن طابرة او سرٌر فً فندق او استرخاء على 

ً وجمٌع السٌاح والمسافرٌن ٌبتاعون عروض عدٌدة مركباتوانما مزٌج ل مكتملة عن طرٌك وكالء السفر  ا

 . والسٌاحة او ؼٌرهم من الوسطاء

وؼٌر المادٌة   Tangiblesعن مجموعة من العناصر المادٌة ة)) بؤنه عبار منتج السفر ٌمكن تعرٌؾ

ntangibles  I  وتعمل على تحمٌك الرضا ً المادرة على اشباع احتٌاجات المسافر والتً حددها سلفا

 لدٌه عند مستوى مادي معٌن((.

ً الهداٌا او شٌباً ؼٌر مادٌاحً للسفر لد ٌكون شٌباً مادٌاً كشراء ٌعلٌة فؤن المنتج الس ٌكون على شكل  ا

ن المنافع والفوابد تحمك ٌحصل المسافر على مجموعة م Rodgerتجربة للسفر والترحال وفماً لرإٌة 

 .والمناعةاله الرض

النهابٌة هً شراء عرض سٌاحً كامل من خالل شراء رزمة سٌاحٌة  ةاعاله فؤن النتٌجفً مما ذكر 

الؽذاء والمزاٌا ) االلامة ،مثل الخدمات لفكرة التً ٌحملها المسافر فً ذهنه بمراحلها وتكون شاملة ل

 ( فالمنتج السٌاحً المباع عبارة عن خدمات سهولة الوصول الى االماكن الممصودةو ةالتسلٌوالترفٌه و

خره وبذلن فؤن السلعة آلى خدمات االلامة اوالمعروضة خالل السفر  ةالتسلٌوفً البلد  ةمناظر جذاب

التسوق . وهو بذلن ٌشمل مجموعة مترابطة والمطاعم والترفٌه والتنمل وااللامة والربٌسة هً الجاذبٌة 

لذا فؤن المنتج السٌاحً للسفر مل اضافة الى جوانب ؼٌر ملموسة .من الخدمات المتكاملة وخدمات الن

 (1-3الشكل)ا فً عبارة عن مزٌج من العناصر الملموسة وؼٌر الملموسة كم
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 عناصر المزٌج السٌاحً 1-3الشكل 

 وممٌزاته خصابص المنتج السٌاحً -ثالثاً :

ٌمتاز المنتج السٌاحً بالعدٌد من المزاٌا والخصابص والتً ٌتوجب على المابمٌن على ادارة هذه     

 -المنظمات االلمام بها ومنها :

 -المنتج السٌاحً : دنفا -(  1) 

الفرصة باالمكان ضٌاع الفرصة عند اهمال المنتج السٌاحً فاذا لم ٌمم المسافر بزٌارة مولع معٌن تكون 

على السٌاحة فالخدمة ؼٌر ملموسة وال  ًلد ضاعت ومعها المنافع المتولعة منها مما ٌإثر بشكل عكس

ٌمكن تخزٌنها فوجود ممعد فارغ على متن طابرة الٌمكن االستفادة منه مما ٌتطلب مضاعفة الجهود 

 لالستفادة من الفرص السٌاحٌة الن الدخل الضابع الٌمكن تعوٌضه.

 -نتج السٌاحً سلعة خدمٌة :الم -(  2) 

وهذا ٌتطلب من المابمٌن على السٌاحة درجة عالٌة من االلتزام الشخصً والتصور واالفك الواسع 

والتكٌؾ ، الن كون المنتج خدمة وؼٌر ملموسة ٌمكن ان ٌخلك مشاكل عدٌدة للمسولٌن وهذا ٌتطلب 

 م منها.الحصول على رضا الزبون المستفٌد من هذه الخدمة النه جزء مه

 -: للمنتج السٌاحً ةالمٌمه الحٌوٌ -(  3) 

ؼٌر  ةالمكمل للمزٌج التسوٌمً للعملٌة السٌاحٌة وان هذه الخدمة لها لٌم ها الجزءعد  خالل ٌتم من  

بمستوى نوعٌتها او جودتها وادران المسافر لها ، لذا من الضروري ان تمنح  وءبنملموسة ٌصعب الت

االهمٌة الكبرى عند تحدٌد وتخطٌط خطواتها ومراحلها وخاصة ما ٌمدم للسابح من خدمات كالنمل 

 واالتصاالت واالرشاد والخدمات االخرى .

 المنتج السٌاحً

خدمات اضافٌة  خدمات ربٌسٌة

 خاصة

خدمات اضافٌة 

 عامة
 

النمل ) جوي ، بري ، بحري( . -0  

عوامل جذب ) متنزهات، حدابك ،  -2

 معالم حضارٌة(. 

اماكن االٌواء ) فنادق ، شالٌهات ،  -3

 مخٌمات(.

التموٌن ) مطاعم ، مماهً  -4

 وؼٌرها(.

 

التؤمٌن ، التسوٌك ، التسعٌر ، 

وكالء السٌاحة والسفر ، 

منظمو الرحالت السٌاحٌة ، 

المراكز السٌاحٌة الخاصة ، 

مراكز التعلٌم والتدرٌب 

المطارات ، المإانا السٌاحً ، 

، الشبكات السٌاحٌة ، تبدٌل 

 العمالء ، التموٌل وؼٌرها.

المنظمات الحكومٌة ، المنظمات 

االللٌمٌة ، مراكز المعلومات ، 

المراكز التسوٌمٌة الحكومٌة ، 

مكاتب التمثٌل ، المطارات ، 

المإانا الحكومٌة ، مراكز الحدود 

، الكمارن ، المراكز الصحٌة ، 

ة السٌاحٌة.الشرط  
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ت هو االساس فً وصؾ المنتج ان التطوٌر والصٌانه وتمدٌم المزٌد من الخدمات والتسهٌال -(  4) 

من اموال وما ٌعطٌه من اٌرادات  هوخاصة فً مرحلة التمدٌم والنمو بالممارنة بٌن ماتم انفال السٌاحً

 عاماً بعد عام وصوالً لالستؽالل االمثل للموارد التً ٌحتوٌها المكان.

 -: عدم مرونة بعض مكونات العرض السٌاحً -(  5) 

 ات العرض السٌاحً مثل سكة الحدٌدهنان العدٌد من العوامل تكون مسإولة عن صالبة او مرونة مكون 

انه الٌمكن تبدٌلها  فضالًعنعدادها ألالمطارات، وهً باهضة الثمن تحتاج الى ولت طوٌل لو الطرلاتو

دق الٌمكن تحوٌله الى اي تبدٌل استعمالها بسهولة فالمطار للٌل االستعمال ٌبمى للٌل االستعمال والفن

شمك مفروشة وهذا ٌإثر على المنتج السٌاحً وٌضٌؾ مشاكل له مما ٌتطلب اٌجاد وتطوٌر خدمات 

 . اضافٌة تمتد فترات طوٌلة

 

 -عدم تجانس المنتج السٌاحً : -(  6) 

ان اٌة  ٌعد المنتج السٌاحً سلعة ؼٌر متجانسة فهو ٌمٌل الى التؽٌرات النوعٌة وفً المعاٌٌر كل مرة اي

رحلة الٌمكن تكرارها بنفس الوتٌرة والطراز وٌمكن ان تفشل رحلة الى شاطى البحر بسبب هطول 

 االمطار وجمٌع هذه المشاكل ناتجة بسبب تكوٌنها من مزٌج ؼٌر متجانس من المركبات والعناصر.

 -تذبذب الطلب وعدم ثباته على المنتج السٌاحً : -(  7) 

طلب على المنتج السٌاحً وهذا ٌإثر على عملٌة التخطٌط السٌاحً وٌزٌد هنان تذبذب فً مستوٌات ال

حجم المخاطرة وهذا التذبذب ٌؤتً بسبب عدد من العوامل مثل اختالؾ الفصول، التؽٌٌر المفاجا فً 

 العوامل البٌبٌة الداخلٌة او الخارجٌة ، مرونة الطلب العالٌة ، التؽٌٌر السٌاسً المفاجا فً البلدان ، حالة

 الركود واالزدهار االلتصادي كل هذه العوامل المتداخلة تإثر على مستوٌات الطلب على المنتج السٌاحً.

الى المستفٌدٌن فً  ةاذ الٌمكن جلب الخدمة السٌاحٌ ضرورة تواجد المستفٌد من المنتج السٌاحً -(  8) 

اماكن تواجدهم بل ٌجب على السابحٌن الحضور الى اماكن تواجد المنتج السٌاحً النه من الضروري 

شكل الصحٌح وٌتطلب ٌتطلب اختٌار وتجهٌز وتروٌج المولع بال هتواجد المستفٌد بالمرب منها وهذا بدور

 المٌام بدراسات للحصول على رضا المستفٌدٌن.ذلن اٌضاً 

 (9  )-  ً  -: عدم امكانٌة انتاج المنتج السٌاحً مسبما

اذ ٌجب ان ٌتم انتاج المنتج السٌاحً واستهالكه فً المولع الذي ٌتواجد فٌه السابح اي انه ؼٌر لابل  

 للنمل من مكان الى اخر بنفس الجودة والنوعٌة.

 ً  مكونات المنتج السٌاحً -: رابعا

 -وكما ٌلً : الرمزٌة والشكلٌة والمادٌةالعناصر ٌشٌر المنتج الى مجموعة من 

ان  والتً ٌجب ةالتً تعكس المولع السٌاحً وماٌرتبط به من االمور الهام الناحٌة الرمزٌة -(  1) 

ن على التخطٌط السٌاحً ، ولد ٌكون الرمز المعنوي على شكل كلمة او وٌؤخذها بنظر االعتبار المابم

للمولع على سبٌل المثال لد تكون الناحٌة الرمزٌة فً العراق بؤعتبار العراق ٌحوي  ةاشارة تكون جاذب

المرالد الدٌنٌة الممدسة وكذلن مرالد االنبٌاء فمد تكون تلن المرالد جاذبة للسٌاح وتعكس المٌمة الرمزٌة 

 لها.
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ً للمكان السٌاحً مثل فتشمل الخدمات المساعدة المكملة للمزٌج التسوٌم الناحٌة الشكلٌةاما  -(  2) 

خدمات النمل البري والجوي والشرطة السٌاحٌة والمرشدٌن السٌاحٌٌن ووكاالت السفر والسٌاحة وتعد 

 تلن من العناصر المهمة التً تسهل خدمات السٌاحة وتساعد على تنمٌة المنتج السٌاحً وتطوٌره .

المكان او المولع السٌاحً نفسه على سبٌل  فهً ترتٌط بجاذبٌة الناحٌة المادٌة الملموسةاما من  -(  3) 

تفال بها كل عام حله وكٌؾ ٌتم اال ةوالطرق المإدٌ بابل والمدرج الموجود فٌه والمولع آثارالمثال مولع 

 اآلثارالدالة على تارٌخ هذه كما ان الناحٌة المادٌة الملموسة فً روعة المكان تكملها التحؾ والهداٌا 

 . من العملٌة السٌاحٌة اً جزءم الخدمات الفنادق التً تمد لنوكذ

 -ٌة :تنواع األاألبمنتج السٌاحً المتعلك بالسفر ومن هنا ٌمكن تحدٌد مكونات ال   

 -واالفكار :اآلراء  –(  1) 

تتعلك تلن بالنواحً الذهنٌة للفرد مثل االبتكارات وبراءات االختراع واالستشارات التً ٌمكن ان      

وس فً كثٌر من االحٌان تمدمها المنظمة السٌاحٌة للزبابن ومثل هذا النوع من المنتجات ٌكون ؼٌر ملم

 . تكلفة اللزبون وذ

 -: الخدمات -(  2) 

لموسة مثل النمل ، الحجز االلكترونً بالطابرة والفنادق واالماكن تعد الخدمات منتجات ؼٌر م      

السٌاحٌة وؼٌرها من النشاطات تعمل على اشباع الرؼبة لدى الزبون وترتٌط بحاجاته مباشرة ومثل هذه 

 -: وهً على نوعٌن، الخدمات ؼٌر لابلة للتخزٌن كما اسلفنا وسرٌعة التلؾ 

بشكل نهابً والتستخدم مرة اخرى للزبون مثل خدمات الطٌران والنمل تستهلن  /خدمات استهالكٌة  -أ   

 . والتستخدم فً صناعة خدمة جدٌدة

وتستخدم فً سبٌل اٌجاد خدمة او سلعة جدٌدة مثل الحراسة التً ٌمكن ان تمدم  /خدمات انتاجٌة  -ب  

  عدة مرات

  -:السلع  -(  3) 

وتمثل المنتجات الملموسة التً ٌمكن ان تشبع حاجة ورؼبة المسافر مثل تؤجٌر السٌارات والمالبس       

، اما النوع  سلع انتاجٌة تدخل فً صناعة خدمة جدٌدة النوع االول منهاوهً على نوعٌن والكتب 

،  السام ةثالث علىوتمسم السلع  الزبون تستهلن بشكل مباشر منالتً ستهالكٌة االسلع الالثانً فهو 

 -:وهً 

وهً سلع ٌمكن الحصول علٌها فً اي ولت تمتاز بؤنخفاض اسعارها وسرعة / السلع المٌسرة  -أ

 . دورانها وسهولة الحصول علٌها وتعتمد على االعالن فً تسوٌمها

الزبون من حٌث الجودة والضمان وتمتاز بملة خضع للمفاضلة من وهً السلع التً ت  / سلع التسوق -ب

دورانها  واعتمادها على البٌع الشخصً وارتفاع اسعارها كما ٌمكن توفر خدمات ما بعد بٌعها وكذلن 

 . الخدمات المساندة
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وهً السلع التً تصنع بخصابص منفردة وحسب طلب الزبون مثل الجواهر واالدوات  /السلع الخاصة  -ج

عارها واعتمادها على رجال البٌع الطبٌة وتمتاز بملة المعروض  منها وللة المنافسة وارتفاع اس

 . لتصرٌفها وللة الطلب علٌها وٌبذل الزبون جهود كبٌرة للحصول علٌها

 
 -:االفراد  -(  4) 
ً ٌكون الفرد منتج الحمالت الدعابٌة واالنتخابٌة اذالحال فً كما       ن ٌٌتم تسوٌمه وكذا الحال للرٌاضٌ ا

 . المحترفٌن
 -:المنظمات  -(  5) 
وٌشٌر الى االسهم وؼٌرها من اشكال راس المال وخاصة تلن المتعلمة بشركات الطٌران وتؤجٌر     

 . الطابرات
  -: الولت –(  6) 
 .  ٌختلؾ السعر بؤختالؾ الولت كما هو الحال فً تؤجٌر االماكن السٌاحٌة فً المواسم السٌاحٌة إذ    

 

 . السٌاحًالتالً انواع المنتج (2-3)وٌوضح الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع المنتج السٌاحً 2-3الشكل                                                  

 والسفر العوامل المإثرة على منتج السٌاحة -: خامساً 

 -هنان العدٌد من العوامل التً تإثر على خدمة او منتج السٌاحة والسفر خالل دورة حٌاتها منها :   

 -وتشمل : / متؽٌرات منتج السٌاحة والسفر -1

  /مدى تطور وتمٌز المنتج   -أ      

مع اتجاهات ورؼبات  ةفكلما كانت الخدمة متمٌزة ومتطورة تكون مفضلة لدى السٌاح ومتناؼم

 المستفٌدٌن منها .

انواع المنتج 

 السٌاحً

 سلع خدمات افكار

 انتاجٌة استهالكٌة انتاجٌة استهالكٌة
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 /سهولة الخدمة او المنتج والتعرٌؾ بها  - ب     

ان سهولة تحدٌد مزاٌا واعباء خدمة السفر بالنسبة لبالً الخدمات التً تمدمها الشركة او الشركات  

 . المنافسة ٌجعلها سهلة التعرٌؾ والتمدٌم وٌزٌد من احتمالٌة لبولها

  -ماٌاتً :وتتضمن هذه المتؽٌرات /  كة السٌاحٌةمتؽٌرات الشر -2

  /الحجم  - أ

اذ كلما كان حجم الشركة كبٌراً كلما كان ذلن مإشراً للسابح او المسافر على لدرة الشركة على توفٌر 

ً على توافر الخبرات و  الخدمات واالمكانٌات وسبل الراحة التً ٌرؼب بها ، كما ان الحجم مإشر اٌضا

 . واالمكانٌات للمٌام بالدراسة السولٌة وبالتالً تطوٌر الخدمات وزٌادة درجة االشباع لدى السابحالموارد 

 / االهتمام بالبحوث - ب

ان الشركة الراسخة لها اهتمامات كبٌرة فً البحث و التطوٌر على العكس من الشركة الولٌدة التً تكون  

كل هذا له اثر على مدى تطور الخدمة الممدمة وزٌادة تابعة او تملٌدٌة او التموم بالبحث او التطوٌر 

 االلبال علٌها.

  / الحصة السولٌة - ج

كلما زادت الحصة السولٌة للمنظمة السٌاحٌة زاد نموها وتطورها ولدرتها على تمدٌم خدمات افضل 

عامل والتعالد للسابح . وبالتالً االلبال علٌها بمعرفة السابح لحصة الشركة السولٌة ٌنعكس على حجم الت

 معها وبالتالً ضمان استمرارٌتها فً السوق.

 / الخبرة - د

كلما زاد خبرة المنظمة السٌاحٌة وعمرها الزمنً زادت احتمالٌة لدرتها على تمدٌم الخدمة التً ٌحتاجها  

 السابح وبالتالً تزداد ثمته بها وببرامجها ولدرتها على تحمٌك االشباع السٌاحً.

 -: المنظمة السٌاحٌةادارة  -3

وتشمل المابمٌن علٌها ومدى اتساع خبراتهم ومإهالتهم العلمٌة ومدى ارتباطها بالعمل السٌاحً التً 

 ة .تص به الشركة المعنٌتخ

 -وتشمل هذه المتؽٌرات :/  متؽٌرات السوق السٌاحً -4

 /الحالة االلتصادٌة العامة  - أ      
تمدٌم خدمات وبرامج سٌاحٌة جٌدة لتؽطٌة الزٌادة فً الطلب علٌها اذ تعمل الشركات السٌاحٌة على  

 . وخاصة فً حاالت االزدهار االلتصادي فً البلد وعلى العكس فً حاالت الكساد االلتصادي

 /طبٌعة السٌاح  - ب      

اذ ان لكل مجموعة سٌاحٌة رؼبات واذواق ولدرات وحاجات تختلؾ عن المجامٌع االخرى مما ٌتطلب  

 . راستها والتكٌؾ معها والتعامل مع السٌاح على اساسهاد
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وتتعلك بعدد الشركات وحجمها وحصتها السولٌة وطبٌعٌة ونوعٌة الخدمات التً  /المنافسة  - ج      

تمدمها وتؤثٌر ذلن على مدى تمبل السٌاح ولناعتهم بها ورضاهم عنها وحجم الجهود التسوٌمٌة التً 

 . السٌاحً تمدمها واثرها على الجذب

 /  ممدار الفرص التسوٌمٌة فً السوق السٌاحً - د       

اذ تعبر الفرص التسوٌمٌة المتاحة عن الطلب السٌاحً الكافً فً السوق وبالتالً معرفة اذا وصل السوق 

مابٌن الطلب والعرض السٌاحً وبالتالً تحدٌد هذه  ةالى درجة االشباع وكذلن معرفة اذا كان وجود فجو

 ة واالستفادة من الفرص التسوٌمٌة المتاحة حتى وان احتاجت الى برامج سٌاحٌة خاصة لها.الفجو

 ً  دورة حٌاة المنتج السٌاحً -: سادسا

طول فترة ممكنة ألمجها ان تجعل هذه البرامج بالٌة تحاول وكاالت السفر والسٌاحة عند طرح برا      

ً بحٌث تشهد طلب  البرنامج وانتهاءً مستمراً بٌن العدٌد من البرامج االخرى المنافسة ابتداء من ولت طرح  ا

بشكل ملحوظ وهذا ماٌطلك علٌة اسم  هنامج من السوق نتٌجة انخفاض او انعدام الطلب علٌبؤختفاء البر

 . دورة حٌاة المنتج

تحمك من ارباح ٌمكن ان ٌتؽٌر بمرور ان الطلب على برامج او مبٌعات الوكاالت السٌاحٌة للسفر وماٌ     

ز الخطوات العدٌدة التً تمر بها مبٌعات هذه البرامج ٌالولت ودورة الحٌاة للبرنامج ماهً اال محاولة لتمٌ

 . وضع خطط تسوٌمٌة جدٌدة منوتشخٌص الخطوة المادمة التً ستمكن وكالة السفر 

 :(3-3) اربع مراحل كما فً الشكلاة المنتج السٌاحً تتكون من دورة حٌ الحال فؤنوكما 

       التقدٌم                      النمو                       النضوج             االنحدار           

 

 

  

 

 

 

 

                           الزمنٌة المدة

 دورة حٌاة المنتج السٌاحً 3-3الشكل 

 المبٌعات
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ً ان فهم دورة         الحٌاة ٌساعد المنظمات السٌاحٌة على التركٌز على المنتجات والبرامج التً تدر ربحا

مربحة وكذلن ٌساعد على تحمٌك استراتٌجٌات منتظمة للمزٌج الؼٌر وفٌراً وكذلن تستبعد البرامج 

 . التسوٌمً المتضمن التروٌج ، التسعٌر ، التوزٌع

 -: وتتضمن دورة حٌاة المنتج

 مرحلة التمدٌم  -1

ول مرة فً المنظمة السٌاحٌة لذا فؤن هذه المرحلة تشهد نمواً ألهً الفترة التً تشهد طرح البرنامج     

بطٌباً فً المبٌعات لهذه البرامج وال ٌظهر لالرباح اي مإشر ٌذكر بسبب النفمات العالٌة التً ترافك تمدٌم 

حصل بسبب عملٌات التروٌج والتوزٌع التً تموم بها الوكاالت البرنامج السٌاحً وهذه النفمات ؼالباً ما ت

ومنظمً الرحالت السٌاحٌة للمنتج او البرنامج الجدٌد والمالحظ فً الشكل ان المبٌعات تمثل صفر فً 

 . مرحلة التمدٌم وان االرباح هً السالب نتٌجة النفمات العالٌة

ً بسبب النفمات او التكالٌؾ التسوٌمٌة تتصؾ هذه المرحلة بملة عدد البابعٌن وارتفاع       االسعار نسبٌا

 . ر مٌول الزبابن نحو البرنامج الجدٌد وانعدام المنافسةٌوصعوبة تؽٌ

من المهم االشارة ان المنتج او البرنامج الجدٌد الٌشترط ان ٌكون ابتكاراً جدٌداً وانما لد ٌحصل تؽٌر     

 . لٌعد منتجاً جدٌداً  هفً مكوناته او عناصر

 مرحلة النمو -2

طول فترة زمنٌة . اذ تزداد المبٌعات وترتفع ألتحاول وكاالت السفر فً هذه المرحلة ان تبمى وتستمر     

 هبذلن االرباح وتحاول الوكاالت فً هذه المرحلة التركٌز على فوابد ومزاٌا البرنامج السٌاحً  وهذا بدور

 . ٌإثر فً تكرار الشراء للمنتج من لبل الزبون او ان االعالن لد ٌدفع الى كسب زبابن جدد

تشهد هذه المرحلة فً اؼلب االحٌان دخول منافسٌن جدد مما ٌجبر وكاالت السفر على تخفٌض     

 اسعارها والعمل على زٌادة نفمات التروٌج.

 مرحلة النضوج  -3

اعلى مستوى فً مرحلة النمو وبما ان حجم المبٌعات لد ارتفع بشكل كبٌر ٌصل منحنى المبٌعات الى      

ٌإدي ذلن الى دخول منافسٌن جدد وتطرح برامج جدٌدة تإثر على حجم المبٌعات باالنخفاض لذا تشهد 

بمنهج تنوٌع البرامج والمنتجات  ةهذه المرحلة انخفاضاً بالمبٌعات وكذلن االرباح مما ٌإدي الى االستعان

 . مدمة للزبابن وتخفٌض االسعار وزٌادة الحمالت التروٌجٌة وٌنعكس اثره بالسلب على االرباحالم

 مرحلة االنحدار -4

فً هذه المرحلة تتدهور المبٌعات بسرعة كبٌرة وٌإدي ذلن الى انخفاض االرباح وعزوؾ الزبون      

منافس جدٌد ومنتج جدٌد ، على شراء المنتج او عدم السفر على رحالت الوكالة السٌاحٌة لظهور 
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وٌحاول المكتب السٌاحً فً هذه المرحلة استبعاد التمسٌمات السولٌة ذات العابد المنخفض واٌماؾ 

 . الحمالت التروٌجٌة والتولؾ عن كل ماٌإدي الى زٌادة النفمات

 مزٌج المنتج السٌاحً للسفر -سابعاً :

التً تمدمها المنظمة السٌاحٌة للسوق. وٌشار عامة ة ٌحنتج البرامج والرحالت السٌاٌشمل مزٌج الم    

او تشكٌلة المنتج    Protfolioالٌه فً بعض االحٌان بتشكٌلة المنتجات او محفظة المنتجات 

Package  وٌتضمن هذا المزٌج مجموعة خطوط الخدمة التً تمدمها المنظمة السٌاحٌة للزبابن او

 . تعرضها للبٌع

عة الخدمات التً تترابط مع بعضها لتلبٌتها نفس الحاجات كما فً الرحالت فخط الخدمة ٌمثل مجمو     

 . السٌاحٌة المتكررة او تصمم حسب اذواق ورؼبات الزبون او انها تسوق من لنوات توزٌع واحدة

 -: وٌمكن وصؾ مزٌج المنتج السٌاحً وفماً الى اربعة ابعاد

 . التً تتكون منها الخدمات الممدمةوٌتضمن عدد الخطوط  / Width      االتساع –(  1) 

 . وتشٌر الى اجمالً عدد الخدمات التً تتكون منها خطوط المنتجات / Length      الطول –(  2) 

 . وٌتضمن التشكٌلة التً ٌتكون منها خط الخدمة الواحد / Depth        العمك –(  3) 

والترابط بٌن خطوط  الذي ٌعبر عن االنسجاموٌشٌر الى البعد  / Consistency     االتساق –(  4) 

 .المنتج فً مزٌج  عامةالمنتجات 

ملموسة كما اسلفنا وبالتالً فؤن تكامل الؼٌر وملموسة المزٌج من العناصر ان المنتج السٌاحً       

ورموزه ه النشاطات والجهود كافة فلوال المنتج السٌاحً بعناصر هالمزٌج هو االساس الذي تتمحور حول

ودالالته لما كانت هنان سٌاحة . لذا فؤن تصمٌم هذا المزٌج ٌتطلب من مدراء التسوٌك فً المنظمات 

جل اشباع رؼبات واذواق الزبابن الحالٌٌن وتحوٌل السٌاح ألٌة بذل الجهود والعناٌة الفابمة السٌاح

للتؽٌرات المإثرة بشكل واالستجابة  ،المحتملٌن الى فعلٌٌن والمحافظة على السٌاحة المتكررة بؤستمرار

 . مستمر

 ً  تطوٌر المنتج السٌاحً -: ثامنا

ً بوضع رإٌة عامة على عملٌة تطوٌر المنتجات       ان االستراتٌجٌة التسوٌمٌة الناجحة تموم دابما

السٌاحٌة وكذلن البرامج السٌاحٌة عند مختلؾ مراحل حٌاة المنتج السٌاحً فنالحظ ان المنظمة السٌاحٌة 

م الطلب ـب زٌادة حجـوج بسبـو والنضـد بدء مرحلة النمـة عنـة وخاصـر برامجها السٌاحٌـبتطوٌتهتم 

.  على هذه البرامج وٌتم ذلن من خالل اضافة مزاٌا جدٌدة لتلبٌة حاجات ورؼبات الزبابن المتؽٌرة

احات وٌتضمن التطوٌر جمٌع مكونات العرض السٌاحً من اماكن الامة ووسابل نمل ومطاعم واستر

 بحٌث تتالبم مع المدرة الشرابٌة للسابح .

ٌعد لرار تطوٌر المنتج السٌاحً للسفر من لبل المنظمة السٌاحٌة من المرارات االستراتٌجٌة لدٌها      

والتً تتطلب المٌام بدراسات وبحوث سوق للحد من عزوؾ الزبابن عن برامجها السٌاحٌة وكذلن لمواكبة 

 . مطاع السٌاحً وكذا التطورات التكنولوجٌة ووسابل االتصالالتطورات التً تتعلك بال
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راء عٌنة من الزبابن ألدراسة مستفٌضة وٌر المنتج السٌاحً تؤتً من الصة المول ان عملٌة تطخ     

للتعرؾ على رؼباتهم واذوالهم ومحاولة تضمٌن ذلن فً االستراتٌجٌة التسوٌمٌة وبما ٌتالبم مع التؽٌرات 

 . طةالبٌبٌة المحٌ

 

  -وٌتم تطوٌر المنتج السٌاحً على النحو االتً :

 تحسٌن المنتج والبرامج السٌاحٌة الحالٌة  - 1    

ان تحسٌن المنتج الحالً ٌتمثل بؤعطاء صورة ذهنٌة جدٌدة لدى السابح المسافر وهذا النشاط تشهده     

العدٌد من البرامج الحالٌة والمابمة فعالً وٌتضمن التحسٌن اضافة مزاٌا وخصابص جدٌدة لم تكن موجودة 

التصرؾ السلوكً اصال فً المنتج الحالً تساعد فً جذب انتباه السابح كخطوة اولى وصوالً الى 

من حدة  تملل برامج التحسٌنو الى البرنامج السٌاحً وشراء هذا البرنامج باإلنضمامالمطلوب المتمثل 

 . المنافسة من خالل المحافظة على الزبون الحالً نتٌجة تلبٌة رؼباته

 ظهور منافع جدٌدة للمنتج السٌاحً  -2

وجدٌدة ٌدة التروٌج على وجود استعماالت عد حمالتتحتاج المنظمة السٌاحٌة التركٌز من خالل     

ٌل المثال لهذا المنتج . على سب هللمنتج السٌاحً تعود بالمنافع على السابح المسافر بالفابدة عند استخدام

ً عد سببتان زٌارة البحر المٌت  لالستفادة من المٌاة الكبرٌتٌة التً ٌتمٌز بها المولع السٌاحً اي ان  ا

ة اخرى باالضافة الى علة من المرافك السٌاحٌة ظهرت منفصبحت عالجٌة ولكن اضافة سلسالسٌاحة هنا ا

لتلن المنطمة السٌاحٌة  ةالسٌاحة العالجٌة وهً السٌاحة للراحة واالستجمام والتمتع بالمناظر الخالب

ب على وخاصة عند الؽروب . كل هذا ٌساعد فً وضع استراتٌجٌات تسوٌمٌة جدٌدة تإدي الى زٌادة الطل

 . هذه المنتجات

 ابتكار منتجات سٌاحٌة جدٌدة  -3

بما ان لكل منتج ومنها السٌاحة دورة حٌاة لذا فؤن من اهم واجبات المنظمة السٌاحٌة ان تتهٌؤ لذلن      

دراسة  الحفاظ على حصتها السولٌة منوتموم على ابتكار منتجات جدٌدة تساعد تلن المنظمة على 

 . بشكل دلٌك ومعرفة اذواق السابحٌن بشكل فعلً حتى ٌاللً هذا المنتج النجاح هالسوق واحتٌاجات

 -: ـوراء طرح منتجات جدٌدة تتمثل بةان االسباب الكامن
 . تمدٌم منتجات وبرامج سٌاحٌة شاملة تلبً حاجات ورؼبات معظم السابحٌن -أ
 . تحمٌك الصى اشباع لشرٌحة مستهدفة -ب

 . السٌاحٌة المدٌمة حتى تلبً الحاجات والرؼبات السٌاحٌة المتؽٌرةتعدٌل البرامج  -ج

  -ان ابتكار منتجات سٌاحٌة جدٌدة تتضمن المراحل االتٌة :

 تولٌد االفكار -1
وٌتم تولٌد االفكار من مصادر متعددة منها داخلٌة ومنها خارجٌة واهمها حاجات الزبابن فهً تعد     

البذرة االولى التً تنطلك منها العمول المبدعة فً وحدات البحث والتطوٌر ووحدات البحث المتخصصة 

 . فً تولٌد االفكار  Brainstormingوتستخدم طرٌمة العصؾ الذهنً 
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 ارؼربلة االفك -2

نتج الجدٌد للمنظمة او التً بعد جمع االفكار تؤتً عملٌة ازالة االفكار المتنالضة مع استراتٌجة الم      

م مع المنتج ، ان الهدؾ من هذه المرحلة تملٌل عدد االفكار للوصول الى االفكار االكثر جاذبٌة والتً ءتتال

المخاطرة فمن جانب لد تسمط المنظمة بتتوافك مع االهداؾ الموضوعة. والتعامل مع هذه المرحلة ٌمتاز 

بعد ار االسواق ، وٌتم فكرة مشروع ناجحة او االستمرار بدعم فكرة ؼٌر ناجحة وتطورها وتترن اختٌ

م مع المنتج السٌاحً تحلٌل المتبمً لمعرفة االرلام التمهٌدٌة للطلب والتكالٌؾ ءاستبعاد االفكار التً التتال

  -. وتثار فً هذه المرحلة عدة اسبلة منها : والمبٌعات واالرباح المتولعة على وفك طبٌعة المنتج

 ؟ ما الطلب المحتمل للمنتج -

 ؟ لهذه المنتجات على المبٌعات الكلٌة التؤثٌر ما -

 ؟ تؤثٌر تمدٌم هذا المنتج على المنتجات الموجودة ما -

 ؟ هل ٌإثر المنتج الجدٌد على المستخدمٌن الحالٌٌن -

 ؟ االخطار فً حالة فشل المنتج الجدٌد ما -

 وضع وتطوٌر المنتج  -3

ان عملٌة التطوٌر تإدي لتحدٌد معالم  أيمنتجات الجدٌدة موضع التنفٌذ وهً وضع مرحلة التطوٌر لل     

االستراتٌجٌة التسوٌمٌة المتبعة وتتضمن هذه االستراتٌجٌة السعر، التوزٌع ، التروٌج وؼٌرها ولد تكون 

 مرحلة التطوٌر طوٌلة ومكلفة ، وٌتم فً هذه المرحلة تحوٌل المنتج تمنٌاً  وتجارٌاً.

 قاختبار السو -4

االولً لمعرفة ردود افعال الزبابن المحتملٌن فً السوق  هٌتضمن اختبار السوق تمدٌم المنتج بشكل     

المستهدؾ وذلن بعد االنتهاء من الرار الخصابص الفنٌة والوظٌفٌة للمنتج مع منحه العالمة التجارٌة 

 وتحدٌد المزٌج التسوٌمً 

ات بدٌلة وكذلن ٌاعاله امكانٌة وضع ستراتٌج فً ما ذكران الهدؾ من عملٌة االختبار اضافة الى      

معرفة حجم السوق الحمٌمً. ٌؤخذ اختبار السوق فً احٌان كثٌرة مدة لد تصل الى سنة واحدة وفً هذه 

الحالة ٌجب ان تؤخذ المنظمة الكلؾ بنظر االعتبار والتً تكون على انواع منها المالٌة وؼٌر المالٌة والتً 

 . التً تتعرض لها المنظمة السٌاحٌة عند معرفة المنافسٌن للمنتج تتضمن المخاطرة

 المتاجرة  -5

وتتضمن اختٌار الولت المناسب، مفاجؤة المنافسٌن  وهً اخر مراحل عملٌة التطوٌر للمنتج السٌاحً     

 . ، طلب المواد واجهزة االنتاج واالبنٌة ، العالمة التجارٌة للمنتج المابمٌن على ادارته

للمنتجات البسٌطة  عدٌدة اسابٌعولً الى تمدٌم المنتج تتراوح ان فترة المتاجرة منذ المرار اال     

 -تتعرض بعض المنتجات الى الفشل بسبب :ة للمنتجات التً تصنع حسب الطلب ٌدوسنوات عد

 . عٌوب مرتبطة بؤداء المنتج الجدٌد والخصابص االخرى -أ
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عدم دراسة السوق بشكل عمٌك وعادات الشراء ، وعدم اختبار ضعؾ فً التحلٌل السولً منها  -ب

 . السوق المستهدؾ بشكل صحٌح

 . ضعؾ فً االنشطة التسوٌمٌة المرتبطة بالسلعة الجدٌدة -ج

 . ارتفاع كلؾ المنتج الجدٌد بالممارنة مع مثٌالتها -د

 . سوء تمدٌر ردود االفعال للمنافسٌن -هـ

 . انتاج الكمٌات المطلوبةمشاكل فنٌة وانتاجٌة تعرلل  -و

 ً  خطوات تطوٌر المنتج السٌاحً -: تاسعا

  -تمر عملٌة المنتج السٌاحً بعدة خطوات تتمثل :

 . معرفة الممومات السٌاحٌة لكل مولع سٌاحً وعناصر الجذب وخصابصها واستخداماتها -(  1) 

وراء السفر واالهتمام بالبرامج  والدوافعرؼبات السابحٌن المستهدفٌن معرفة اذواق و -(  2) 

 . المختلفةةالسٌاحٌ

معرفة دخل السابح اي لدرته على االنفاق ومدى اسهامه فً زٌادة الطلب المتولع على المنتجات  -(  3) 

 . السٌاحٌة

 . تصمٌم المنتجات السٌاحٌة بما ٌتوافك مع رؼبات واحتٌاجات السابح ولدرته االنفالٌة -(  4) 

ر البرنامج التسوٌمً على شرٌحة من المسافرٌن ) السابحٌن( للتعرؾ على فرص نجاحه اختبا -(  5) 

 . وٌتم تمٌٌم البرنامج بعد ذلن ومحاولة تعدٌله هومعرفة مدى االلبال علٌ

 . المختارة ةطرح المنتج السٌاحً فً حال نجاحه وظهور المإشرات االٌجابٌة من لبل العٌن -(  6) 

 

 Tourism Product Strategy        المنتج السٌاحًاستراتٌجة  -: عاشراً 

ٌعد المنتج السٌاحً احد اهم عناصر المزٌج التسوٌمً باالضافة الى التسعٌر والتوزٌع والتروٌج       

التً تهدؾ الى اشباع رؼبات موسة كالمولع وااللامة والنمل وٌتضمن مجموعة الخدمات ؼٌر المل

 تمدٌم خدمات ؼٌر ملموسة. نبحٌن . وهنا تكمن الصعوبة مالسا

ز على مجمل المنافع التً ٌحصل ـالتركٌ م بالدرجة االساس منـخدمات ٌتان تسوٌك هذا النوع من ال      

علٌها السابح حال التنابه البرامج السٌاحٌة ، وان لرار الشراء لدى السابح ٌمتاز بالصعوبة لعدم وجود 

للمنتج المروج له ، وهنا ٌبرز دور المسوق السٌاحً فً تحوٌل هذه االحالم الى والع  ةخصابص مربٌ

احً من خالل العمل على ٌوحمابك والعمل على وضع استراتٌجٌة تسوٌمٌة فعالة لتطوٌر المنتج الس

 . من السابحٌن لمعرفة رؼباتهم واذوالهم لٌتم تضمٌن االستراتٌجٌة ذلن ةعٌن راءآل ةمستفٌض دراسة

 -لذا ٌجب صٌاؼة استراتٌجٌة لتطوٌر المنتج السٌاحً تتبنى :

 . دراسة حجم الطلب المتولع على المنتج السٌاحً ولدرته على المنافسة - 1
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مة العرض السٌاحً مع رؼبات واذواق وتولعات السابحٌن مع االخذ بنظر االعتبار امكانٌة ءمال - 2

 . المختلفة فً البلد المعنًالمنظمة السٌاحٌة وتباٌن التشرٌعات 

االهتمام بجودة المنتج السٌاحً والمحافظة على هذا المستوى من الجودة لٌتمٌز المنتج بمزاٌا فرٌدة  - 3

   . وخصابص متمٌزة تمكنه من المنافسة الى جانب زٌادة حجم الطلب علٌه

م ومزاٌا ءتسوٌمٌة تتال وتوفٌر استراتٌجٌة وبما ان لكل منتج سٌاحً سوق مستهدؾ لذا اصبح وضع  

وفوابد المنتج السٌاحً مع احتٌاجات السوق المستهدؾ وعلى االدارة التسوٌمٌة العمل على اثبات فاعلٌة 

ٌشٌر الى استراتٌجٌة التالً  (4-3)والشكل.  وربحٌة منتجها السٌاحً من خالل استراتٌجٌة متمٌزة

  . وذلن لؽرض اطالعن عزٌزي الطالب فمط  المنتج السٌاحً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                   

        ستراتٌجٌة المنتج السٌاحً 4-3شكل ال                                                  

 اهداؾ واستراتٌجٌات التسوٌك

 اهداؾ واستراتٌجٌات المنتج

صٌاؼة اعداد افكار 

 جدٌدة

تحلٌل فرص طرح 

 منتج مطلوب

 بحث وتطوٌر

وتبرٌر صٌاؼة اختٌار افضل  االفكار  

 والممترحات

سعر -تكلفة   

 تطوٌر منتج جدٌد

 اختٌار السوق

 اعالن مزٌج سلعً صٌاؼة



62 
 

       

 

احً بعض الصعوبات تتطلب اختٌار وتمدٌم ٌاستراتٌجٌة فعالة للمنتج الستواجه مهمة اعداد وصٌاؼة                                          

فؤذا ارادت ، فً السوق المستهدؾ ةمنتج سٌاحً ٌعمل على اشباع رؼبات وحاجات السابحٌن المرتمب

منظمة سٌاحٌة ادراج مسابمة سٌاحٌة ضمن بنود برنامجها السٌاحً فعلٌها تبنً استراتٌجٌة مناسبة 

الجٌد فً اذهان  حاجة لدى السابح فالمنتج السٌاحً الجٌد هو الذي ٌترن االنطباعتحمك الرؼبة وال

،  الزمنٌة ةرزمه من المنافع التً تحمك الصى اشباع ممكن له خالل تلن الفتر هتمدٌم السابحٌن من

مة ءلسٌاحٌة المناسبة والمالوتمكن فاعلٌة استراتٌجٌة المنتج السٌاحً فً حسن تصمٌم مزٌج المنتجات ا

 . مستخدمً الخدمة السٌاحٌةالى 

 اسبلة الفصل الثالث                      
 

 وبٌن انواع مزٌج منتج السفر؟ عرؾ منتج السفر ؟ // 1س 

 ؟ حدد دوافع وحوافز السفر وبٌن العبارة " كثٌر السفر كثٌر المعرفة" // 2س 

 -: تٌة بما ٌناسبهاالعبارات اآلاكمل  // 3س 

 حاجات السفر خاضعة الى محددات .......... و..........  .ان اشباع  -أ

اهم عوامل التً تحد من اشباع حاجة السفر هً ..........و.......... واللذان ٌتبمٌان للسابح بعد  من -ب

 . االٌفاء بحاجاته

 ان الخٌارات الواسعة امام طالبً السفر تتضمن .........و.........  . -ج

.........و......... و........و......... وهً التً تحدد السلون  لسفرلحوافز التً تدفع من الدوافع وال -د

 . للترحال والسفر

 ٌمتاز المنتج السٌاحً بالعدٌد من الخصابص التً ٌتوجب على المابمٌن االلمام بها منها ......... -هـ 

 و.........   . و......... و.........

 كٌفٌة تطوٌر منتج السفر؟حدد باالمثلة  // 4س 

 ؟ وضح الخطوات التً تمر بها عملٌة تطوٌر المنتج السٌاحً // 5س 

 دورة حٌاة منتج السفر؟ وضح // 6س 

 ؟ ؟ وكٌؾ ٌتم صٌاؼة هذه االستراتٌجٌة ما الممصود بؤستراتٌجٌة المنتج السٌاحً // 7س 
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 لثانًالباب ا

 لكترونالحجز األ

 الرابعالفصل 

 لكترونًالحجز األمفهوم 

 

   -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب لادراً على :

 مفهوم واهمٌة الحجز االلكترونً - 1

 مراحل تطور الحجز االلكترونً - 2

 اهم االنظمة المستخدمة بالحجز   - 3

 فوابد الحجز االلكترونً لألطراؾ المستفٌدة منه - 4

 وكٌفٌة تنظٌمهاالتذكرة االلكترونٌة  - 5

 الخدمات التً ٌمدمها نظام الحجز االلكترونً - 6

 بعض المختصرات المتعلمة بمدن العالم  - 7
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 -: تطور مفهوم أنظمة الحجز

تكلم عن تطور مفهوم أنظمة الحجز االلكترونً البد ان نشٌر الى التطور الحاصل فً النمل الجوي نعندما   

ً وأنظمةةة .الطٌةةران كونةةه مرتبطةة بةةه ارتباطةةاً وثٌمةةاً . وبةةال شةةن ان منظومةةة النمةةل الجةةوي لةةد شةةهدت نمةةواً  ا

مضطرداً على المستوى الكمً والنوعً من حٌث انواع الطابرات التةً بةدأت بمحةرن واحةد الةى الطةابرات 

ذات المحركةةات المتعةةددة الةةى الطةةابرة النفاثةةة وصةةوالً إلةةى الطةةابرات االسةةرع مةةن الصةةوت . كةةذلن الزٌةةادة 

فً عدد شركات الطٌران واعداد الطابرات التً تمتلكها هذه الشركات .وبطبٌعةة الحةال رافةك هةذا  الحاصلة

التطور تطور فً انظمة الحجز تتناسب وتواكب النمو السرٌع ألساطٌل النمل الجوي وبمةا ٌتناسةب الظةرؾ 

د ومةةا كةةان ٌصةةلح اآلنةةً المتعلةةك بؤعةةداد المسةةافرٌن وأعةةداد الةةرحالت الجوٌةةة فإعةةداد المسةةافرٌن فةةً تزاٌةة

للحجز سةابماً فهةو فةً نظةر الكثٌةرٌن متخلةؾ الةى حةد مةا .تعتبةر أول رحلةة طٌةران ألؼةراض تجارٌةة هةً 

ٌر أول رحلةة طٌةران ٌسةوبةدأت الوالٌةات المتحةدة فةً ت 1919الرحلة التً لامت بةٌن لنةدن وبةارٌس عةام 

حةةدث تمةةدم فةةً تكنولوجٌةةا مةةن بوسةةطن الةةى نٌوٌةةورن وفةةً الثالثٌنةةات  1927منتظمةةة لنمةةل الركةةاب عةةام 

$ وهةةو كبٌةةر جةةداً وبازدٌةةاد الشةةبكة 750وكةةان سةةعر التةةذكرة  1939الطةةابرات واسةةتمر الحةةال حتةةى عةةام 

 الجوٌة الداخلٌة والخارجٌة ازدادت الحاجة الى انظمة ولواعد تحكم هذه الشبكات .

  ً ٌرة من السابحٌن وبالتةالً كب نمل اعدادبمتزاٌداً من شركات الطٌران  وشهدت سنوات الخمسٌنات اهتماما

(  2تم تحمٌك تعرفة النمل الجوي وبخاصة للمسافات الطوٌلةة .بعةد ذلةن تضةاعفت إعةداد السةابحٌن إلةى ) 

كل هةذا لةه تةؤثٌر علةى زٌةادة الحاجةة إلةى انظمةة تمةوم  1962الى  1957ملٌون مسافر بالطابرة بعد عام 

العماللةة فةً النمةل الجةوي إلةى أنظمةة متطةورة  على تنظٌم هةذه االعةداد مةن المسةافرٌن وحاجةة الشةركات

لتسهٌل عملٌة السةفر. ونظةراً للتطةور الحاصةل فةً مجةال النمةل الجةوي فةً السةتٌنات مةن المةرن الماضةً 

ظهرت الحاجة الى ضرورة استحداث نظم جدٌدة للحجز توفر السةرعة وتملةل مةن التكلفةة الخاصةة بالبحةث 

ــــةـالت والتعةرؾ عةن االمةاكن المتاحةة وؼٌرهةا مةن المعلومةات . عن المعلومات فً دلٌةل السةفر والرحــــ

وظهةةر دور الكمبٌةةوتر بوضةةوح فةةً السةةبعٌنات ألول مةةرة كةةؤداة لنمةةل المعلومةةات والبٌانةةات مةةن شةةركات 

  . وهً شركات السٌاحة ،الطٌران الى منافذ التوزٌع. والمنتج السٌاحً 

   computer reservation system     تطور نظام الحجز اآللً  

( هةو   CRSSكان نظام الحجز المستخدم داخل المنشآت السٌاحٌة لبل ظهور أنظمةة الحجةز اإللٌةة   )    

نظةام الحجةز الٌةدوي وٌعتمةد هةذا النظةام علةى لةوابم تشةتمل علةى جمٌةع العمةالء الةذٌن لةاموا بةالحجز مةةن 

بةرلم رحلتةةه او اسةم رحلتةةه . وتمةوم المنشةةاة السةٌاحٌة بحفةةظ هةةذه  إذ ان كةل عمٌةةل المنشةبات السةةٌاحٌة .

الموابم فً دفتر أو لوحة حابط . عنةدما ٌتصةل العمٌةل او وكالةة السةفر للحجةز ٌفحةص المةابم بةالحجز هةذا 

الدفتر أو اللوحة لكً ٌحدد المكان المتاح فةاذا كةان هنةان امكانٌةة ٌةدخل اسةم هةذا العمٌةل الةذي ٌرؼةب فةً 

ً ل لوابم هذا الدفتر او هذه اللوحة  وٌإخذ مكانةالحجز داخ وي علةى ـٌهةا ثةم ٌمةأل بطالةة حجةز للعمٌةل تحةف ا

وبٌانةات خاصةة بالتكةالٌؾ . ثةم ٌحفةظ هةذا  بٌانات تفصةٌلٌة عنةه مثةل عنوانةه ،تلفونةه رلمةه فةً الرحلةة .

ٌلة االتصةةال الكةارت فةً الملةةؾ الخةاص بالرحلةة التةةً سةوؾ ٌسةافر علٌهةةا العمٌةل . كةان التلفةةون هةو وسة
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ة المةةوردة للخدمةةة ؤاالساسةةٌة التةةً ٌةةتم مةةن خاللهةةا الحجةةز فٌمةةا بةةٌن العمٌةةل او وكالةةة السةةفر وبةةٌن المنشةة

بعد ذلن ٌتم االتصال بمكتب الحجز فً المنشاة السٌاحٌة لكً ٌحةدد امكانٌةة وجةود مكةان متةاح  ،السٌاحٌة 

  على الرحلة المطلوبة .

 (   CRSS) ظهور نظم الحجز بالحاسبات اآللٌة  

ً لم ٌعد النظام الٌدوي للحجز مجدٌ بالنسبة لشركات الطٌةران والسةٌاحة الكبةرى . لةذا لامةت هةذه الشةركات  ا

( واخذت فً تطوٌرها حتى ظهرت نظم   CRSS) ة بتطوٌر أنظمة حجزها وأدخلت الحجز بالحاسبات االلٌ

بخدمات حجز المماعةد للمسةافرٌن . وتكمةن لٌة والتً تستخدم حالٌاً وهً عبارة عن أنظمة تموم آلالحجز ا

لوة هذه االنظمة فً الكٌفٌة التً ٌتم بها تخزٌن وتحدٌث البٌانات لكافة شركات الطٌران المشتركة فً هذا 

النظام .جدٌر بالذكر ان هذه االنظمة ال ٌمتصةر اسةتخدامها فةً مجةال حجةز الطٌةران وانمةا شةمل حجةوزات 

ولةد  كما تم توسٌع لاعدة بٌاناتها لتشمل تؤجٌر السٌارات والفنادق والمطاعم . ، الرحالت البحرٌة والبرٌة

انهةا حممةت مطالبهةا بصةورة  الٌة للحجةز علةى تملٌةل التكلفةة بالنسةبة لهةذه الشةركات كمةآلعملت االنظمة ا

ولةةد تعةةددت انظمةةة حجةةز الحاسةةبات االلٌةةة التملٌدٌةةة بصةةورة كبٌةةرة الةةى درجةةة جعلةةت الشةةركات  افضةةل .

 . (1-4كما فً الشكل ) سٌاحٌة تتوخى الحذر عند ادخال النظام االنسب بهاال

ً  ةالن فمد حلت نظم حجز موحداإما  محل األنظمة التملٌدٌة وهةً مناسةبة االسةتخدام لكافةة  ومعروفة عالمٌا

  المستوٌات .

 

 ٌمثل كٌفٌة الحجز االلكترونً عن طرٌك االنترنٌتشكل   1-4شكل                    

  نظم الحجز اآللٌة عبر األلمار الصناعٌة 

أدى انتشةةار هةةذه األنظمةةة فةةً المجةةال السةةٌاحً وبصةةورة كبٌةةرة الةةى تطةةوٌر أنظمةةة الةةربط الخاصةةة        

لشةةبكات حاسةةباتها اآللٌةةة لتةةدعٌم هةةذا االنتشةةار ولةةد اسةةتخدمت هةةذه األنظمةةة الحجزٌةةة األلمةةار الصةةناعٌة 

بها لمر االتصاالت من سرعة نمل البٌانات والتً تبلةػ إضةعاؾ سةرعة لالتصاالت وذلن للمدرة التً ٌتمٌز 

ه السةةبب المباشةةر الةةذي ادى الةةى انتشةةار واسةةتخدام هةةذالت ومةةن ثةةم ٌعةةد لمةةر االتصةةاالت النمةةل عبةةر الكةةاب

 .األنظمة فً جمٌع إنحاء العالم
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   Reservation Systems Multi – Access      نظمة الحجز االلً المشتركةأ

ظهور تكنلوجٌا االلمار الصةناعٌة واالتصةاالت عةن بعةد جعةل شةركات الطٌةران العالمٌةة الكبةرى تعمةل ان  

 ،ٌمكةةن بواسةةطتها الةةدخول علةةى بٌانةةات معظةةم خطةةوط  ةاكثةةر مرونةةة وموحةةد ةعلةةى اٌجةةاد انظمةةة حجزٌةة

 تآوالفنةةةادق وشةةركات السةةةٌاحة وشةةةركات تةةةؤجٌر السةةٌارات . وؼٌرهةةةا مةةةن المنشةةة ،الطٌةةران المنتظمةةةة 

 السٌاحٌة وعلى مستوى العالم . 

مذهلةةة وكةةان هةةدفها تلبٌةةة حاجةةة السةةوق مةةن  ةمةةن هنةةا ظهةةرت انظمةةة الحجةةز الكبةةرى وانتشةةرت بسةةرع 

(  فةً المملكةة  Travel Comالخدمات المتمٌزة التً ٌحتاجها المسافرون .وٌعد النظةام الحجةز االلةً ) 

المشةتركة التةً لامةت   ة(فةً فرنسةا مةن اوابةل هةذه االنظمةة الحجزٌة  Esterelالمتحدة ونظام الحجةز ) 

 لً ومن اكثر من نظام حجز ألكثر من شركة طٌران . آلبالربط ا

 انواع انظمة الحجز   

ان تطور شركات الطٌران واتساع نطاق عملها جعل هذه الشةركات تتنةوع وتبتكةر انظمةة       

خاصة بها . بعد دراسة مستفٌضة لظروفها . وبما ٌنسجم مع طةرق عملهةا وعةدد المسةافرٌن 

من خاللها . ومع اتباع الشركات النظام الذي صممته لم تترن الحاجة الى انظمة مشتركة مةع 

لً خاص بها لجؤت الى ادخةال آعالوة على ما تستخدمه من نظام حجز بمٌة شركات الطٌران ف

 االنظمة العالمٌة التً تتبعها معظم شركات الطٌران العماللة . 

  -وهً :  /لً آلابرز النماذج العالمٌة ألنظمة الحجز ا

 (   Amadeusسً آر أس )   أمادٌوس -1
 (    Galileoجالٌلٌو  )  -2
 (  Sabreسٌبر   )    -3
 (  World spanوورلد سبان   )  -4

وكما ذكرنا بان شركات الطٌران لد تصةمم  كما ان هنان انظمة محلٌة اخرى استخدمت على نطاق الدولة .

ً نظام ً خاص ا   -، ومن امثلتها :بها وفك رإٌتها وظرفها من هذه االنظمة  ا

 فً مصر على سبٌل المثال هنان نظام ) حورس و أوزٌورٌس (   -  أ

 فً المملكة العربٌة السعودٌة : نظام سارز . -  ب

 ( .  ABA  Cusفً الدول االسٌوٌة : نظام )  - ج

 -: ابرز النماذج العالمٌة ألنظمة الحجز االلًاً عن ٌؤتً موجزوفٌما     

    Amadeus أمادٌوس

أمادٌوس هً الشركة الرابدة عالمٌاً فً مجال التكنولوجٌا وحلول التوزٌع المرتبطة بصناعة النمل الجةوي 

توفر حلوالً تمنٌةة وتسةوٌمٌة متطةور  إذكما انه النظام المفضل لشركات الطٌران ووكاالت السفر والسٌاحة 
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والنجةاح تعةد امةادٌوس واحةدة مةن ٌساعد العمالء على االرتماء بؤدابهم لمستوى المنافسة وتحمٌةك النمةو 

 اكبر المستثمرٌن العالمٌٌن فً مجال تكنولوجٌا المعلومات فً لطاع السفر والسٌاحة .

مكاتب  فضالً عنألمادٌوس فً مدرٌد اسبانٌا  بٌسٌتواجد المركز الر إذل العالم تنتشر شبكة امادٌوس حو

ً  230دولةة تمثةل   80اللٌمٌة موزعة حول العالم تخدم اكثر من   مختلفةة وتةم مةإخراً انشةاء مركةز  سةولا

من مكاتبها المحلٌة المنتشرة فً منطمةة الشةرق  30فً دبً لٌساند اوسع شبكة توزٌع من خالل   اللٌمً

  . االوسط

 وسٌؤتً شرحه بالتفصٌل فً الفصول المادمة .

 (     Galileoنظام جالٌلٌو   )  

طة شةركة ٌوناٌتةد سةابو 1971ذاكر الطٌةران . بةدا عةام لتة هو احد انظمة الحجةز والتوزٌةع االلكترونٌةة   

وبدأ  ،( عندما ادخلته شركة الطٌران االمرٌكٌة الى المكتب الخاص بها   United Air linesاٌرالٌنز) 

 بتسوٌمه بؤمٌركا الشمالٌة والٌابان . 

 British Air Ways والخطوط الجوٌة البرٌطانٌة عدٌدة شركات طٌران تحالفت 1987وفً عام    

والخطوط الهولندٌةة ) (  AZ( والخطوط االٌطالٌة   )  Swize Air linesوالخطوط السوٌسرٌة  )     

KLM  )تشؽٌل وتسوٌك هذا النظام فً بالً دول هذا العالم . وما زال هذا النظام ٌعمل فةً امرٌكةا تحةت ل

كما تم بةدء انتشةار ، (  Galileo)  ( وفً بالً الدول خارج امرٌكا تحت اسم Apollo CRSمسمى ) 

 النظام بالشرق االلصى و أوربا وفً الدول العربٌة 

ة ترافةل بةورت العالمٌةة  ) ـةـمحةول حالٌةاً لشركالة وـدة االمرٌكٌةـةـز النظام الحالً بالوالٌةات المتحــمركان 

Travel port  ) ، ( وفً اآلونة االخٌرة لام بؤدخال تمنٌةة سةمارت بوٌنةت ابلٌكٌشةنSmart point 

application   ًمت بشكل كبٌر فً تٌسٌروتسهٌل العمل على البرنةامج فةً عملٌةات الحجةز هسا( والت

تحالفةت مجموعةة مةن  1992وفةً العةام ، فً مدٌنة دٌنفر بوالٌة كولورادو االمرٌكٌة واالصدار وؼٌرهةا 

التً من مهامها التعالد مع نظام تموم ن العربً تتكون من مجموعة عربٌة التابعة لمنظمة الطٌرا الشركات

الخطةةوط السةةعودٌة : شةةركات الطٌةةران االعضةةاء بتشةةؽٌله لوكةةاالت السةةفر والسةةٌاحة كةةالً فةةً بلةةدها وهةةً 

بدراسةة عةروض نظةم ولامةت ، االردنٌةة والمصةرٌة والٌمنٌةة والسورٌة واللبنانٌة وتٌة ااالماروالكوٌتٌة و

الحجز الممدمة للتمثٌل فً سوق الشرق االوسط ووجةدت ان افضةل هةذه الةنظم تطةوراً واكثرهةا تكنولوجٌةا 

 ( .  Galileo)  الٌلٌوجهو نظام 

  /الٌلٌو جكٌفٌة الحجز على نظام 

صةورة خر خطوة ٌموم الموظؾ بإعطابها للمسةافر آعند ذهاب الراكب لعمل حجز على شركة الطٌران فان 

ٌتدرب  انموظؾ وعلى ال ، وهً األحرؾ األولى من المعلومات األساسٌة Print  من الحجز او ما ٌسمى

  -: ماٌؤتً هًالتً و، ان ٌتمنها وٌعرؾ مكونات الحجز االساسٌة وعلٌه ،  على كٌفٌة حجز التذكرة
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   P :  phoneهاتؾ الراكب      

  Receive  :R استالم المعلومات والشخص الذي لام باالتصال

 I : itinerary    خط سٌر الرحلة

                   N : name    كبااسم الر

                                                                                                                                                                                                    T :  ticket   رلم التذكرة أو موعد الشراء

 / مزاٌا نظام حجز جالٌلٌو

عةالمً للسةفر والسةٌاحة خةالل تعاملةه  ان استخدام نظام جالٌلٌو ٌوفر خدمة الدخول على اكبر سةوق  - 1

 .  شركة طٌران 550مع اكثر  من 

 إلؾ فندق حول العالم .  5 ألى 4فً مجال الفندلة ٌتٌح التعامل مع أكثر من   - 2

 ألؾ مولع تؤجٌر سٌارات .   12فً مجال النمل ٌتعامل مع  - 3

 .  Apolloابولو   ٌسمح هذا النظام بالدخول الى النظام الحجز العالمً - 4

فةً  ) ٌكون الرابد فً استخدامات شركات الطٌران فً معظةم دول العةالمان هذه المزاٌا وؼٌرها جعلته     

 .( أوربا وأمرٌكا والشرق األوسط 

  /خطوات الحجز على نظام جالٌلٌو 

  -تٌة :راء الحجز علٌن اتباع الخطوات اآللكً ٌتم اج

 بتارٌخ معٌن وعلى خطوط معٌنة .طلب الرحلة على خط الدولة  -1

 لمسافر واحد  Hطلب مماعد من الرحلة الموجودة فً السطر االول على درجات الركاب   -2

 ادخال اسماء المسافرٌن . -3

 أدخال بٌانات الوكالة التً تعمل لدٌها وأسم مشرؾ الحجز .  -4

 تثبٌت الحجز .  -5

 تؤكٌد تثبٌت الحجز .  -6

 شركة الطٌران . إظهار الحجز فً  -7

 أدخال رلم المسافر .  -8

 وخةالٍ ٌعنةً ان االمةر صةحٌح   enterمالحظة : عند ظهور عالمة * بعد كل امر ادخال عند ضةؽط الةزر  

  . من االخطاء

عةن ( وهةو عبةارة  Focal pointٌستخدم نظام جالٌلٌو للحجز برنامج مطور ٌسمى فوكال بوٌنت )     

وتمةةوم وحةةدات النظةةام فةةً شةةركات الطٌةةران العربٌةةة  windowsبرنةةامج ٌسةةتخدم تكنولوجٌةةا النوافةةذ  

 -:عادة ما ٌكون على مرحلتٌن و كالء على استخدام التدرٌب االساسالموزعة له بتدرٌب الو

وٌشمل اساسٌات الحجز للطٌران والفنادق والسٌارات مثل عملٌات حجوزات /  التدرٌب االساس -1

 اعد والؽرؾ فً الفنادق والسٌارات وكتابة ارلام الهواتؾ وتثبٌت الحجوزات .المم
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وٌشمل اصدار التذاكر وترتٌب خطوط السٌر وأعادة إصدار التذاكر وتؽٌٌر مسار / التدرٌب المتمدم  -2

على وجهات السفر التً  ة موظؾ الحجز والذي ٌستطٌع بناءً الرحلة وهذه لوحدها تعتمد على خبرة وكفاء

لو اراد  / الً مث) رؼبها الراكب ان ٌموم بتعدٌل مواعٌد السفر الى المدن تكون الل كلفة على الراكب . ٌ

الى  من جدة الراكب السفر من جدة الى لندن وبارٌس فان التذكرة تكون ارخص لو ان الراكب اتجه

 . ( بارٌس لبل لندن

  /التدرٌب على المنتجات المتمدمة 

ال  إذلامةةت شةةركة جةةالٌلٌو بتحةةدٌث عمةةل بةةرامج متمدمةةة للوكةةاالت تسةةهل علةةى الراكةةب عملٌةةات الحجةةز    

( وٌكةون  Mouseٌحتاج الوكٌل الى االلمام الكامل بالنظام بل ٌتم عمل كةل شةًء بالضةؽط علةى الفةؤرة ) 

تظهةةر  حجةةز المماعةةد علةةى الرحلةةة الجوٌةةة بواسةةطة ظهةةور شاشةةة مةةن الشاشةةات الموجةةودة فةةً المطةةارات

خارطة التوزٌع الداخلً للطابرة .فٌموم الوكٌةل باختٌةار الممعةد المناسةب االفتراضةً الظةاهر علةى الشاشةة 

كذلن الفنادق ٌموم النظام بعرض صور للفندق والؽرؾ وخارطةة الوصةول للفنةدق وخارطةة المدٌنةة .كةذلن 

ؤشٌرة السفر للراكب عن طرٌك النظام ٌموم الوكٌل ) اذا كانت الدول تسمح بذلن ( بالتمدم الكترونٌا بطلب ت

والتؤشٌرات الصحٌحة وبعةد اتمةام الحجةز ٌمكةن للوكٌةل ارسةال الحجةوزات بالبرٌةد االلكترونةً عةن طرٌةك 

 النظام مباشرة للراكب . 

لن تكون مضطرا لطلةب الرحلةة باسةم المدٌنةة الكامةل  FOCAL POINTمن خالل العمل على برنامج   

عزٌزي  فمط وسنذكر بعضها لؽرض اطالعن، للتعامل مع طلب الرحالت وانما هنان رموز مختصرة 
  -: على سبٌل المثالالطالب 

 BGWبؽداد = 

 LONلندن = 

 DELدلهً = 

 BERبرلٌن = 

( بدالً من ) LON )  تدخل الرمز ان تدخل اسم المدٌنة الكامل  منبدالً فعند طلب رحلة من لندن الى بؽداد 
LONDON  ( والرمز ، )BGW  ( بدالً من )BAGHDAD   ) 

 -:لؽرض االطالع فمط  نماذج منهاعزٌزي الطالب  فؤلٌن، شركات الطٌران العربٌة بعض اما رموز 

 IRالعرالٌة = 

 RBالسورٌة = 

 MEاللبنانٌة = 

                                      RJ   االردنٌة =

                                                                         

طابرة عرالٌة 2-4شكل  
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  -: وألطالعن عزٌزي الطالب ندرج التالً شركات الطٌران االجنبٌةبعض اما رموز 

 SU  الروسٌة = 

 TKالتركٌة = 

 AFالفرنسٌة = 

                       ROالرومانٌة = 

 / الٌلو لٌجرج

ٌتٌح جالٌلو لٌجر لوكالء السةفرٌات دمةج حجةوزات جمٌةع الجوانةب المتعلمةة بالرحلةة السةٌاحٌة فةً ملةؾ  

  GTAفنةدق مدرجةة ضةمن نظةام  23000الٌلو بما فةً ذلةن امكانٌةة الوصةول الةى جمتكامل ضمن نظام 

  شركة تنظٌم جوالت استطالعٌة 4360خدمة نمل و 2500مكتب لتؤجٌر السٌارات و 3500باإلضافة الى 

ا للةرد وٌتوفر للوكالء اٌضةا امكانٌةة اجةراء حجةوزات جماعٌةة والوصةول الةى المعلومةات التةً ٌحتاجونهة 
خرابط المدن المفضلة ضمن النظام وحالة الطمس فً اي ولت وٌتٌح جالٌلو لٌجةر  على اسبلة العمالء من

من اكبر شركات السفر وٌصل فً مصدر واحد  ةجمٌع البٌانات والعروض الفرٌدة المتوفرة من خالل واحد
تهم مجموعة ال تضاهى من المزاٌا والفوابد التً تتوفر فً متناول وكالء السفر مما ٌتٌح لهم تعزٌز عابةدا

 . وخدمة عمالبهم بصورة ؼٌر مسبولة

 / تطور عملٌات الحجز فً النظام 

ٌمكن للراكب عن طرٌك موالع نظةام التوزٌةع متابعةة حجوزاتةه او تعةدٌالتها وترسةل صةور مةن التعةدٌالت 
للوكٌل السٌاحً الذي لام بعمل الحجز االساسً معه وهذه فً نظام جالٌلٌو مةثال متةوفرة بعةدة لؽةات منهةا 

وتتةوفر اٌضةا ، ات عنةه العربٌة كما ٌمكن استخدام الهةاتؾ النمةال لتعةدٌل الحجةز او الحصةول علةى معلومة
 للوكٌل برامج مختلفة منها .

 الحجز عن طرٌك النت

خاص بنظام التوزٌع ان ٌمةوم بعمةل حجوزاتةه او البٌةع وهةو فةً (server)ٌمكن للوكٌل عن طرٌك  إذ   
 رة للراكب عن طرٌك المكتةب االسةاسمكان بعٌد عن مولعه حتى لو كان فً دولة اخرى وٌتم ارسال التذك

للوكٌل او ٌموم الراكب باستالمها من المكتةب وبهةذا ال ٌحتةاج الوكٌةل الن ٌكةون متواجةدا فةً مكتبةه لعمةل 
 . الحجوزات

كمةةا ٌمكةةن للوكٌةةل توزٌةةع االسةةعار الخاصةةة الممنوحةةة لةةه مةةن لبةةل شةةركات الطٌةةران الةةى فروعةةه بةةدال مةةن 
ً فةةة وتتطلةةب ولتةاسةتخدام الفاكسةةات او المراسةةالت البرٌدٌةة حٌةةث ان هةةذه العملٌةة مكل توزٌةةع عةةن البٌنمةةا  ا

 ً  .طرٌك النظام ٌستؽرق ثوانً ومضمونة الخصوصٌة اٌضا
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 /الفوابد التً تتحمك لألطراؾ المشتركة فً نظام التوزٌع 

  -: اهمها هنان فوابد جمة ممكن ان تتحمك لمستخدمً نظام الحجز .

 ٌستمطع نسبة معٌنة من شركات الطٌران ممابل تمدٌم الخدمة للوكٌل . / نظام التوزٌع الشامل - 1

 ممثل النظام : ٌستمطع من نظام التوزٌع نسبة معٌنة ممابل تمثٌله له فً البلد . - 2

الوكٌل السٌاحً : نسبة معٌنة من ممثل النظام ممابل الحجز عن طرٌمه باإلضافة الى نسبة البٌع  - 3

 كة الطٌران .الممنوحة له من لبل شر

 شركة الطٌران : توفٌر مصارٌؾ االجهزة والعمالة والتكنولوجٌا واالتصاالت. - 4

لم تعد التمنٌة فً عالم الٌوم مجرد ؼاٌة او مطلب ولم تعد هدفا تسعى لتحمٌمه /  التذكرة االلكترونٌة

ٌا او االلكترونٌة لٌست شٌبا كمالسمة العصر لذا فان خدمة التذاكر  تشركات الطٌران لكنها ببساطة اصبح

مد اصبحت الٌوم ضرورة حتمٌة والتزاما ٌتعٌن الوفاء به تماشٌا مع تعلٌمات مظهرا من مظاهر الرفاهٌة ف

من هنا اعتمدت شركات الطٌران ، ( لجمٌع شركات الطٌران IATAاالتحاد الدولً للنمل الجوي ) منظمة 

لتحسٌن الخدمات وتبسٌط اجراءات السفر والحد من حاالت  اسلوب االستخدام االمثل للتمنٌة الحدٌثة

األلكترونٌة ومزاٌاها  كراالتذ فهومموسنتعرؾ بصورة مختصرة على ، استخدامها  ةتزوٌر التذاكر وأساء

ً ومات مبسطة عنها تفٌد وكٌل السفرومعل  بهذه التمنٌة . وتجعله ملما

 / التذاكر االلكترونٌةمفهوم 

هً مستند ورلةً صةادر عةن شةركة الطٌةران او وكةاالت السةفر تإكةد ان المسةافر لةام  التذاكر االلكترونٌة 

بشراء التذكرة. وٌتم االحتفاظ بتفاصٌل ومعلومات التةذكرة بشةكل امةن فةً لاعةدة بٌانةات شةركات الطٌةران 

 المصدرة لها .

 / مزاٌا التذاكر االلكترونٌة

 ال ٌمكن ان تفمد او تتضرر او تنسى او تسرق - 1

 تسهل اجراءات السفر - 2

 ممكن عمل التؽٌٌرات التً تطرأ على السفر عن طرٌك الهاتؾ دون الحاجة لممابلة موظؾ الوكالة - 3

 اكثر فعالٌة فً استخدام االنترنٌت - 4

 PTAالدفع  مةاالستؽناء عن التذاكر المبرلة المسب - 5

 امكانٌة استرجاع التذاكر االلكترونٌة من خالل نظام ؼالٌلو - 6

 تخفٌض التكالٌؾ التشؽٌلٌة - 7

  -: بعض المصطلحات الخاصة بالتذكرةوفٌما ٌؤتً 
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الةذي ٌةنعكس رمةزه الرلمةً فةً لسةٌمة التةذكرة وهةو الل المصدر للتذكرة االلكترونٌةة الن/  النالل الرسمً

 . النالل المتحكم فً التعامل بجمٌع عملٌات التذكرة

 . المسجل كنالل فً لسٌمة التذكرة االلكترونٌةهو شركة الطٌران /  النالل التسوٌمً

 . بكم بنمل الراهو النالل الذي ٌمو/  النالل التشؽٌلً

طة ادخال رموز ساط اجهزتهم بطابعات حجز خاصة وبوان الوكالء الذٌن ٌصدرون تذاكر الكترونٌة ٌتم رب

 . متعارؾ علٌها

 TINS TABLE  جدول ارلام التذاكر

ٌتم استخدام نظام اصدار ارلام التذاكر فمط للتذاكر االلكترونٌة كمةا ٌةتم تسلسةل ارلةام التةذكرة وتةزود       

ً آ الٌلٌو عند اصدار اول تذكرة الكترونٌا او بعد انتهةاء كةل مجموعةة تةذاكر مخزنةة وهةً جمن لبل نظام  لٌا

اذا مةا حةدث وتولةؾ سةٌر عملٌةة التةذاكر االلكترونٌةة عنةد االصةدار بعةد  ،مخصصة لكةل وكالةة علةى حةدة 

 . لٌا فان رسم التذكرة االلكترونٌة ٌلؽى تلمابٌا من جدول التذاكرآتزوٌدها 

 /  االخفاق فً اصدار التذكرة االلكترونٌة

لةب التةذاكر اذا تم ادخةال معلومةات المسةافر بطرٌمةة صةحٌحة وكانةت تةدلٌمات نظةام ؼةالٌلو ناجحةة فةان ط 

سوؾ ٌرسل عن طرٌك رابط الى لاعدة بٌانات التذاكر االلكترونٌة فةً شةركات الطٌةران المصةدرة للتةذكرة 

رها الخاصة على سبٌل المثال كل شركة طٌران على ٌوتتحكم الشركة بمبول او رفض الطلب بناء على معاٌ

( لمبةول اصةدار التةذاكر او رفةض  FLIGHT SEGMENTلد تختار تحدٌةد  عةدد اجةزاء الرحلةة ) ةحد

الطلب اذا كان عدد اجزاء الرحلة اكثر من الحد المطلوب ولد ترفض شركات الطٌران اصدار تذكرة تحةوي 

خطةاء أاذا تم رفض طلب التذكرة ستظهر اجابةة بوجةود ، ف(  OPEN SEGMENTعلى جزء مفتوح )

 . موضح فٌها سبب االخفاق فً طلب التذكرة االلكترونٌة

 (  Sabre)     ام الحجز اآللً سابرنظ 

ر النظام االول فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ولد سبك ظهور هذا النظام بالً بٌعد نظام الحجز سا          

ة شبكة كبرى تربط الحاسبات االلٌة فً مجةال حجةز ؤعلى هٌ 1960االخرى حٌث ظهر سنة  انظمة الحجز

(  Air lines Americanالطٌةران وتةم بنةاء هةذه الشةبكة بالتعةاون بةٌن الخطةوط الجوٌةة االمٌركٌةة ) 

 Tulsaالحالً لهذا النظام فةً مدٌنةة تولسةا  حاسبات االلٌة وٌمع الممر الربٌسالخاصة بال IBMوشركة 

وٌعد هذا النظام من افضل واكبةر االنظمةة الحجزٌةة . فمةد حصةل علةى جةابزة افضةل ثةانً  ،فً اوكالهوما 

حصةل علةى جةابزة افضةل شةركة اعمةال فةً نفسةها السةنة . وفةً  1996ة فةً نٌوٌةورن سةنة شركة رابةد

 انجلترا . ومن ثم سٌطر على نسبة كبٌرة من لطاع االعمال السٌاحً على مستوى العالم . 
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شةةركة  122ان ر للتوزٌةةع العةةالمً هةةً تةةذاكر الكترونٌةةة وابكر الصةةادرة فةةً نظةةام سةةمةةن التةةذا %80ان  

 . بر سونن العابر للشركات لحجز التذاكر الكترونٌااطٌران تستخدم محور س

كل من شركة   GDSبر للتوزٌع العالمً التذاكر الكترونٌا عن طرٌك نظام سم مإخرا فً تنفٌذ حجز اظان  

طةوط مةالٌؾ جوٌةة الباكسةتانٌة وشةركة طٌةران الخلةٌج والخطةوط المبرصةٌة وخجنوب افرٌمٌا والخطةوط ال

دولةة فةً  29بلةدا منهةا  72حجز التذاكر الكترونٌا  Sabre Travel networkالهنؽارٌة ولد ادخلت 

 منطمة الشرق االوسط .

بر اسة ولةدىانظم الةى هةذا النظةام كةل مةن البحةرٌن وعمةان ولطةر واالمةارات والكوٌةت ولبنةان ومصةر     

   sabresonic ticketلحلةول الطٌةران منتجةا لتمكةٌن شةركات الطٌةران مةن الحجةز االلكترونةً اسةمه 

وٌتمٌز بكونه مإسسةا   sabre passenger solutionsوهو جزء من الجٌل الجدٌد من مجموعة 

ران كمةا على التمنٌة المفتوحة التةً تجعةل باإلمكةان االتصةال بةاي نظةام تمنٌةة معلومةات فةً اي شةركة طٌة

تسمح لشركة الطٌران بتوزٌع تذاكر الكترونٌة من خالل لنوات مبٌعاتها الخاصة ووكةالء السةٌاحة والمٌةام 

 . (IETS)بتسجٌل صعود الركاب الى الطابرة بالتذاكر االلكترونٌة واصدار تذاكر عابرة للشركات 

العابرة مما ٌمكن   sabresonic ticket IET شركة طٌران متصلة بمحور  57بر االن اولدى س     

كل من هذه الشركات من اصدار تذاكر الكترونٌة بالتعاون مع بمٌة شركات الطٌران المشاركة وذلةن بةدون 

االضةةطرار الةةى عمةةد اتفالٌةةات ثنابٌةةة او الحاجةةة الةةى وصةةلة خاصةةة وتشةةمل كةةل مةةن الخطةةوط البرٌطانٌةةة 

 . us air waysوشركات الطٌران الهولندٌة و

بصةةرؾ النظةةر عةةن المولةةع الةةذي ٌستضةةٌؾ نظةةام  IETة شةةركة طٌةةران اسةةتخدام محةةور ومةةن الممكةةن ألٌةة

 الحجز لدٌها .

   World Span System    نظام ورد سبان

وٌمةةدم  GDS السةةفر وجةةزء مةةن االعمةةال ترافٌلبةةورتتكنولوجٌةةا هةةو نظةةام حجةةز الكترونةةً ، وهةةو مةةزود 

التوزٌع االلكترونً فً جمٌع انحاء العالم معلومات السفر ومنتجات االنترنٌت واالتصال وامكانٌةة التجةارة 

هةةو المعةةروؾ باسةةم نظةةام التوزٌةةع  النظةةام االسةةاس GBSااللكترونٌةةة لوكةةاالت السةةفر ومةةزودي خةةدمات 

العةةالمً والموالةةع المتعلمةةة بالسةةفر لحجةةز تةةذاكر الطٌةةران وؼةةرؾ الفنةةادق واسةةتبجار السةةٌارات والبةةرامج 

 السٌاحٌة والمنتجات المرتبطة بها .

وتستضةةٌؾ وورد سةةبان اٌضةةا خةةدمات تكنلوجٌةةا المعلومةةات والحلةةول المنتجةةة لشةةركات الطٌةةران الكبةةرى  

 والذي ٌتضمن ؼالٌلٌو وؼٌرها من الشركات ذات الصلة   GDSمن ترافلبورت اً ان جزءواصبح وورد سب

ان وورد سبان تعمل بشكل فعال وناجح ومربح وتوسع اعمالها فً جمٌع انحاء امرٌكا الشمالٌة وامرٌكةا  

 الجنوبٌة و أوربا واسٌا .
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ت كةذلن بتخطةٌط مةوارد أسةهمتةزام تمتةة مةع االبتكةار وااللوورد سبان منذ نشؤتها لصةناعة األ تؤسست    

المإسسات والجةودة ومنتجةات البرامجٌةات والخةدمات وتبسةٌط العملٌةات التجارٌةة وزٌةادة الكفةاءة والنمةو 

ٌها مةةوارد وفٌةرة مةن الخبةرات واالدوات الهندسةةٌة دوالربحٌةة وتةوفٌر المعلومةات فةةً الولةت المناسةب ولة

ً للمةوارد البشةرٌة ولةد صةممت  لللبرامجٌات وهً المطور الرابد والمةورد المتكامة ً خاصة فهرسةا بمنتجةات  ا

التصةةنٌع والتعلةةٌم والمالٌةةة والبرامجٌةةات اللةةت استحسةةانا كبٌةةرا بمعالجةةة واسةةعة مةةن العملٌةةات التجارٌةةة 

 مرالبة المخزون .و

مةن مةزودي خةدمات  800ن خدمات البٌانات االلكترونٌة الشاملة التً تربط بٌن اكثةر مةن اٌوفر وورد سب

 فً جمٌع انحاء العالم الى العمالء .السفر 

والٌة جورجٌةا وٌةوفر نظةام الخةدمات الةى حةوالً  Atlanta لوورد سبان فً اطالنطا ٌمع المركز الربٌس

اكبةةر معةةالج الصةةفمة  وورد سةةبان ـدفةةً أوربةةا والشةةرق االوسةةط  وٌعةة 4325الةةؾ وكالةةة سةةفر منهةةا  11

 . لوكاالت السفر على االنترنٌت على الصعٌد العالمً

 / الخدمات التً ٌمدمها نظام وورد سبان

 . تسعٌر معلومات وكذلن المنتجات والخدمات المتعلمة بالسفروحجز والتخطٌط للسفر  -1

االسةعار وتةوفٌر الخٌةارات الوصول الى المعلومات المتعلمة بتؤجٌر السٌارات على مسةتوى العةالم مةع  - 2

المباشرة بٌن وورد سبان والسٌارة وٌسمح بتلمً المكالمةات المتاحة داخل السٌارة وتوفٌر الصلة االفضل 

 وتؤكٌد الحجز وتوفٌر اجمالً سعر تؤجٌر السٌارات .

توفر وكالء بمعلومات شاملة عن الفنادق فً جمٌع انحاء العالم وذلن باسةتخدام نظةم الحجةز الداخلٌةة  - 3

اجهةةزة الكومبٌةةوتر المكتبٌةةة  وٌتةةٌح للمسةةتخدمٌن الوصةةول الةةى الفنةةدق وتةةوفٌر المعلومةةات عةةن طرٌةةك

 . فندق 7000والتكنولوجٌة وٌوفر البٌانات مجانا وحجز الوصول الى اكثر من 

فةً أوربةا والوالٌةات المتحةدة ٌةوفر نظةام وورد سةبان مةع ( السةكن الحدٌدٌةة  ) حجز تةذاكر المطةارات - 4

 . عن طرٌك االنترنٌت وحجز التذاكر والطباعة اً مباشر اً الوكاالت حجز

 / ابد الحجز االلكترونًفو

حمك ٌمجاالت ال سٌما السفر بالطابرات ار الحجز االلكترونً فً كافة الـان انتش  / فً مجال النمل -: اوالً 

 ةـن جهـة السٌاحة والسفر وهً شركات النمل مـً عملٌـلألطراؾ المتمابلة ف وكثٌرة رةــد كبٌـمزاٌا وفواب

    -: ٌؤتًالفوابد بما هذهبعض  عزٌـزي الطالب ان نجمل وٌمكن، ة اخرى ـن من جهـوالمسافرٌ

ر ـتملٌل التكلفة المصاحبة لطباعة التذاكر وارسالها عبوٌتـم عـن طرٌك  -: ةـك الوفورات المالٌـتحمٌ  -1

اد ـم االعتمــٌتإذ .  ؾـارٌظر والمـة الى مستودعات للتذاكــم أو تملٌل الحاجـن شؤنها تحجٌـكما م، د ـالبرٌ

   . أو ٌرسل الٌه عبر البرٌد االلكترونً، ت ٌــن االنترنــل مـه العمٌـل ٌطبعــى وصـعل

تملٌل العمال المابمٌن على طباعة وارسال التذاكر كما ستنتهً الجهود المبذولة أي  -: توفٌر العمال – 2

       .  على ارجاع التذاكر
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ومحمٌة تحتوي على أعمدة رلمٌة تمنع احتمالٌة التذكرة  ةالتذاكر االلكترونٌة آمن -: أمن وحماٌة - 3

 . الوهمٌة أو اصدار تذكرة مكررة

 . تمدم امكانٌة حصر عدد التذاكر التً حضرت الحدث وولت وصول اصحابها -حصر دلٌك للعمالء: - 4

نتظار البرٌد كما كان سابما أو ألٌفضل العمالء استالم تذاكرهم مباشرة وال حاجة  -: خدمة فورٌة - 5

ٌمكن للعمٌل طباعة الوصل اي التذكرة االلكترونٌة مباشرة بعد  إذالولوؾ فً صفوؾ أمام مداخل الحدث 

 . شرابها

التذاكر االلكترونٌة عادة ما تزود بمعلومات اضافٌة كالخرابط وؼٌرها والتً لد  -: معلومات اضافٌة - 6

 . ٌحتاج الٌها العمٌل

فالتذاكر االلكترونٌة تنفرد بنمط اعالمً مختلؾ ٌضٌؾ لٌمة للمنظمة باإلعالن عن  -: االعالنات – 7

 . خدماتها على صفحة االنترنت

 / فً مجال الفندلة -ثانٌاً:

 نةتان الحجز االلكترونً بات ٌمثل الخٌار االفضل للحجز وتخطةٌط االجةازات وان االنتشةار الكبٌةر لألنتر   

واالجهةةزة الذكٌةةة خصوصةةا بةةٌن الشةةباب وسةةع الخٌةةارات المتاحةةة امةةام النةةزالء المحتملةةٌن و سةةهل عملٌةةة 

هنةةان فوابةةد جمةةة ٌحممهةةا  إذن تخطةةٌط الةةرحالت والسةةفر لمضةةاء االجةةازات ال سةةٌما للمجةةامٌع السةةٌاحٌة .

 -: ٌمكن اجمالها بما ٌؤتً،  الحجز االلكترونً للسابح فً مجال التسكٌن والفندلة

 . انه ٌتٌح للنزٌل والضٌؾ معرفة خدمات الفندق ومزاٌاه ورأي النزالء فٌه -1

ٌمنح فرصة االستفادة مةن العةروض التروٌجٌةة والتكةالٌؾ االلةل للسةفر فةً الولةت الةذي ٌتةٌح للفنةدق  -2

 . الوصول الى شرٌحة اوسع من المتعاملٌن والتركٌز على نزالبه بشكل افضل

اتاحة الكثٌر من المزاٌا سواء للضٌؾ او الفندق فبالنسبة للضٌؾ ٌتٌح الحجز االلكترونً معرفة اوسع  -3

واشمل من الحجز التملٌدي. اذ ٌمكنةه مةن التعةرؾ الةى مزاٌةا وخةدمات الفنةدق بشةكل موسةع كمةا ٌتةٌح لةه 

الخةدمات فضةال عةن التعرؾ على اراء االخرٌن حول الخدمات التً ٌمدمها الفندق ومدى رضاهم عةن تلةن 

انه ٌعطً الضٌؾ مرونة وخصوصٌة اكثر من الحجز التملٌدي اذ ٌمكنه من اختٌةار مةا ٌفضةل مةن خةدمات 

ومزاٌا مثل مولع الؽرفة، الوجبات الممدمة وؼٌرها الكثٌر. اما بالنسبة للفندق فان الحجوزات االلكترونٌةة 

سةتعراض كةل مةا ٌمةدم للزبةابن مةن خةدمات تمكنه من الوصول الى اكبر شرٌحة مستهدفة كما تمكنةه مةن ا

 مما ٌعمل على جذب انتباه الضٌوؾ بسٌطة وممٌزة 
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تمكٌن العمالء من الحجز من اي مكان وفً اي ولت وٌتلمون تؤكٌد الحجز مباشرة مةا ٌجعلهةم لةادرٌن  -4

وتعدٌل او على تخطٌط رحلتهم والامتهم بشكل افضل كما ان عملٌة الحجز االلكترونً تمكنهم من مراجعة 

 . الؽاء حجزهم فً اي ولت

 . الستفادة الكبٌرة من توفٌر مصروفات االتصاالت وحصولهم على اسعار تنافسٌة وعابد كبٌرا -5

ساعة وتوفٌر الفندق الولةت 24ٌتٌح للفنادق تحدٌث المعلومات حول عروضها ومنتجاتها على مدى  - 6 

خصةةٌة ومالحظةةاتهم بؤنفسةةهم ممةةا ٌسةةهم فةةً مةةنح فرٌةةك والجهةةد نظةةرا لمٌةةام النةةزالء بإدخةةال بٌانةةاتهم الش

الحجوزات لدى الفندق مزٌدا من الولت للتركٌز علةى مهمةاتهم االساسةٌة فةً تمةدٌم خدمةة ترضةً النةزالء 

 . وتتجاوز تولعاتهم

 / سلبٌات الحجز االلكترونً

ترافةك عملٌةة الحجةز  بالرؼم من الفوابةد الكثٌةرة والممٌةزات للحجةز االلكترونةً فةان هنةان سةلبٌات لةد    

 -: . نذكر منها االلكترونً

ان درجةةة تمٌةةز المنةةتج محةةدودة بالنسةةبة لوكةةاالت السةةفر ممةةا ادى بنظةةام الحجةةز الةةى تةةوفٌر معلومةةات  -1

لةبعض انظمةة حجةوزات  خاصة لبعض وكةاالت السةفر لقبمةاء علةى افضةل زبابنهةا او تمةدٌم اسةعار خاصةة

 . شركات الطٌرانالسفر من 

شةةركات طٌةةران ( لبنةةاء عاللةةة مباشةةرة مةةع الزبةةون عةةن طرٌةةك تةةوفٌر واتجةةاه المةةوردٌن ) فنةةادق  -2

الحجوزات عبر االنترنٌت مما ٌجعل مكاتةب السةفر تعةانً مةن الؽلةك وانتفةاء الحاجةة الٌهةا ممةا ٌةإدي الةى 

 تملٌل فرص العمل .

لزبابن مما ٌحد مةن اسةتخدام نظةام تحاول وكاالت السفر شراء كمٌة كبٌرة من التذاكر وبٌعها مباشرة ل -3

 . الحجز االلكترونً وكذلن ٌزٌد ارباحها

ٌلجؤ البعض الى الةدخول الةى شةبكة االنترنٌةت والمٌةام بحجةز اكثةر مةن تةذكرة حجةزا  إذالحجز الوهمً  -4

وهمٌا مما ٌإدي الى حصول اربةان لةدى شةركات الطٌةران ووجةود مماعةد شةاؼرة فةً الطةابرة نتٌجةة هةذا 

 . الحجز

 / المشاكل التي تواجه شركات حجوزات الفنادق

وهذه المشاكل هً التً تإدي الى عدم اهتمام ، كثٌرة  المشاكل التً تواجه شركات حجوزات الفنادق    

  :- أهمهاوض المشاكل التً تواجه الشركات وسوؾ نتطرق عن بعق . شركات الحجوزات بالسو
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من اكبر المشاكل التً تواجه شركات الحجوزات وذلن بؤن  تعــدوهذه  / عدم المصدالٌة باألسعار - 1

الفنادق تموم بتؽٌر اسعارها من ٌوم الى اخر حسب االمكانٌة لدٌهم دون اي اشعار مسبك مما ٌإدي الى 

تفاجا العمٌل بؤن اسعار الشركات مرتفعة عن اسعار الفنادق بكثٌر وبعض االولات بؤن اسعار الشركات 

دخل نمطة المواسم واختالفها وٌإدي اٌضا الى خسارة مصدالٌة ق وذلن دون تالل من اسعار الفناد

  . مباشرة وعدم التعامل معهم واالتجاه الى الفنادق الشركات لدى عمالبهم

العابك الثانً عدم منح الشركات االمكانٌة للحجز ان تموم ــد وهً تع/  عدم المصدالٌة باإلمكانٌة - 2

الفنادق وٌموم الرد علٌها بعدم وجود االمكانٌة وتتفاجؤ بعدها بلحظات بؤن  الشركات بطلب الحجوزات من

العمٌل لد اتصل مباشرة بالفندق ولد تم تؤكٌد طلبه وحصوله على االمكانٌة لكً ٌبٌع الفندق العمٌل 

مباشرة بؤسعار مرتفعة وهذا ٌإدي الى اخذ نظرة عن شركة الحجوزات بؤنها شركة ضعٌفة ال تموم 

 . ا جٌدابؤعماله

وهذا العابك الثالث الذي ٌإدي بعض  / سوء االتصال بٌن لسم الحجوزات بالفنادق وااللسام االخرى - 3

االولات الى ان العمٌل ٌوجه اتهامات لشركة الحجز بؤنها لد نصبت علٌه وذلن لذهابه الى الفندق وكان رد 

د فاكس طلب الحجز وجاءها الرد بتؤكٌرؼم ان الشركة لد ارسلت حجز عندنا  لنالفندق انه ال ٌوجد 

م لسم الحجوزات بإبالغ لسم االستمبال بالحجز او ان االستمبال ال ٌعلم بؤن هذه الشركة الحجز ولكن لم ٌم

بعض الفنادق ترفض نظام فتح الحساب لشركات الحجوزات وتموم  ىعمٌل لدى الفندق ومن زاوٌة اخر

الشركة بدفع المبلػ عن طرٌك ارسال مندوب او اٌداع بالبنن بطلب مبلػ الحجز لبل دخول العمٌل وتموم 

او حوالة مالٌة وتموم بؤرسال صورة بالفاكس الى الفندق لسم الحجوزات وٌتم التؤكد عن طرٌك الهاتؾ 

وهذه المشكلة وؼٌرها من ،  ى بوصول الفاكس وتتفاجؤ بؤن العمٌل ٌطلب منه دفع مبلػ الحجز مرة اخر

بشركات السٌاحة والسفر وشركات الطٌران الى وضع محددات لانونٌة ومالٌة او  المشاكل التً ادت

  . ؼرامات على الجهات التً تتنصل عن وعودها
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 الرابعاسبلة الفصل 

 . عدد اهم نظم الحجز االلً المرتبطة بتطور شركات النمل والطٌران // 1 س

 . ؟ عددها نظم الحجز االلكترونًابرز  ما // 2 س

هنان انظمة حجز محلٌة تستخدم على نطاق الدولة اذكر ابرز هذه االنظمة والدول التً  // 3 س

 . تستخدمها

 . الٌلٌوجشرح كٌفٌة حجز التذكرة وفك نظام ا // 4 س

الرابد فً استخدامات شركات  الٌلٌو التً جعلتهجلمزاٌا التً ٌتمتع بها نظام حجز عدد ابرز ا // 5 س

 . الطٌران العالمٌة

هذه أهم هً ما،  عدٌدة خطوات الٌلٌو علٌن اتباعجً تتم عملٌة الحجز حسب نظام ــلك // 6 س

 . عددها ؟ الخطوات

 . عددها مع الشرح؟ الخدمات التً ٌمدمها نظام ورد سبان  ما // 7 س

 ؟ الفوابد التً ٌحممها الحجز االلكترونً فً مجال النمل عددها ما // 8 س

 .ذه السلبٌات عدد ابرزه،  سلبٌات عدٌدةلد ترافك عملٌات الحجز االلكترونً  // 9 س

 ؟التذكرة االلكترونٌة ب ما الممصود // 10 س
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الخامسالفصــــل   

 

 نظام أمادٌوس لحجز تذاكر الطٌران 

 

 

  -فصل سٌكون الطالب لادراً على :بعد االنتهاء من دراسة هذا ال

 . مادٌوس للحجز االلكترونًأالدخول الى نظام   -1

 . بٌع التذاكر من المتاح والبٌع عن طرٌك الشركة الناللة -2

 . بناء وتطوٌر سجل ألسماء المسافرٌن -3

 . تسعٌر الرحالت الجوٌة  -4

 . مادٌوس وكٌفٌة اصدار التذكرةأالحجز على نظام   -5
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Amadeus مادٌوسأنظام الحجز االلكترونً     

مملون بالكامل لشركة نظام حجز الكترونً مادٌوسأ      ( Amadeus IT  Group )   وهً الشركة

الرابدة عالمٌا فً مجال التكنولوجٌا وحلول التوزٌع المرتبطة بصناعة النمل الجوي ، كما إنها الشرٌن 

. المفضل لشركات الطٌران ووكاالت السفر والسٌاحة  

رٌك تحالؾ بٌن الخطوط الجوٌة الفرنسٌة والخطوط الجوٌة عن ط1987انشات هذه الشركة عام       

فً مدرٌد ، اسبانٌا . أما لاعدة البٌانات  وٌة االسكندنافٌة  وممرها الربٌسرٌة والخطوط الجٌاللٌب

فً المانٌا وان المسم التمنً والتطوٌر (بافارٌا )فً محافظة  (اٌدرٌنج)المركزٌة فمتواجدة فً مدٌنة 

لعلوم صوفٌا انتٌبولٌس ، فرنسا لتصبح واحدة من اهم ثالثة انظمة عالمٌة للتوزٌع فمتواجد فً واحة ا

فضال عن رٌادتها فً تمدٌم حلول التكنولوجٌا وتمدٌم خدمات التجارة االلكترونٌة لمجال السٌاحة ومنذ 

لدٌها   إذمادٌوس تتطور حتى أصبحت أسرع األنظمة العالمٌة للتوزٌع نموا فً العالم أأخذت  إنشابها

سولا مختلفة تتمٌز عن ؼٌرها   230دولة تمثل  80مكاتب إللٌمٌة موزعة حول العالم تخدم أكثر من 

 .بحجم شركات السٌاحة التً تمدم لها خدماتها 

مادٌوس خدمات التجارة االلكترونٌة لمطاع السٌاحة وحجز الفنادق وتؤجٌر السٌارات أوٌوفر نظام    

 . الحدٌد ووكالء التامٌنن سكوالرحالت البحرٌة والطرق و

 مادٌوسأممٌزات نظام 

ٌمكن تنزٌله فً البٌت لكن ٌتم شراء البرنامج عن طرٌك شركات متخصصة فً هذا  مادٌوس الأنظام    

 -وٌتمٌز هذا النظام بؤنه :المجال 

 . ٌتٌح معلومات شمولٌة عن مواعٌد الرحالت الجوٌة والمماعد الشاؼرة - 1

 . الخدمات المتوفرة فً المإسسات الفندلٌةٌوفر معلومات عن  - 2

 . توفٌر لاعدة بٌانات تحتوي كافة البٌانات الخاصة بالسابح - 3

ٌبٌن هذا النظام أسس عملٌات الدفع االلكترونً ونوع ووسٌلة الدفع وتحوٌل العمالت وٌمكن من  - 4

 . خالل هذا النظام إصدار التذاكر

 .  (On-Line)ٌوفر النظام إمكانٌة المساعدة للسٌاح عبر وجود خط مباشر  - 5
 

 Amadeus Information System     مادٌوس للمعلوماتأنظام 

ً مركزٌ اً مادٌوس مصدرأنظام  ـدٌع     ن من المعلومات المخزنة فً نظام اان نوعوهنللمعلومات .  ا

 -امادٌوس هما :

 . مادٌوسأمعلومات ٌتم توفٌرها والمحافظة علٌها من  -1

شركات الفنادق والسٌارات وشركات طٌران  معلومات ٌتم توفٌرها والمحافظة علٌها من مزود آخر ) - 2

 . ، ومجهزون خدمة آخرٌن (
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 -: تسجٌل الدخول والخروج 

مدٌر  ساطةخاص بذلن وٌتم إنشاء التولٌع بو مادٌوس ٌجب علٌن استخدام رمزأللتسجٌل فً نظام      

 مادٌوس أو شركة الطٌران .أامن المعلومات فً شركة 

إن رمز تسجٌل الدخول ٌتكون من أربعة أرلام وحرفٌن ، وهذان الحرفان هما اللذان ٌحددان رمز      

وكٌل عام  : هما  (JI)وهنان رمزان من المهام ٌتم استخدامهم مع أمر التسجٌل  هوٌتن الشخصٌة .

(GS) مشرؾ عام و(SU)  . 
 

  Signing Inتسجٌل الدخول 

 الضؽط على زر لدخول على النظام بعد فتح الجهازفً بداٌة ا

AMADEUS  LAUNCH  SILLIN  PLATFRM 

 -للدخول للنظام هً : عدٌدة طرقهنان    

  -                       JI6604SB/GS: باستخدام عالمة الدخول األساسٌة  الدخول األساس -0

JI    ) المدخل األساسً للتسجٌل    )كود التولٌع ال ٌتؽٌر : 

6604SB   كود الموظؾ لابل للتؽٌٌر                       : رمز تسجٌل الموظؾ 

/GS        رمز المهام :  
 

 JI 6604SB/GS-XXXYYYتسجٌل الدخول باستخدام الرلم السري :              -2

–XXXYYY                 : الرلم السري 
 

تستطٌع  A-Fمناطك للعمل  6تسجٌل الدخول من جمٌع مناطك العمل : ٌوجد فً نظام امادٌوس  -3

 حجوزات مختلفة فً آن واحد. 6التسجٌل فٌه ، وهذا ٌمكنن من التعامل مع 

JI*6604SB/GS                                                         

JI*         : تسجٌل الدخول من جمٌع مناطك العمل 

    Signing Outخروج التسجٌل 

 -لؽرض الخروج من النظام نستخدم الكود االتً :   

JO   تسجٌل الخروج من منطمة العمل الحالٌة : 

JO*  : تسجٌل الخروج من جمٌع مناطك العمل 

 جمٌع مناطك العمل ٌومٌا .مالحظة : تذكر ان تموم  بتسجٌل الخروج من 

 اوامر االنتمال المستخدمة فً نظام امادٌوس

  االنتمال الى سطر معٌن فً الشاشةMS102                         

  االنتمال الى االسفلMD                                                 

 االنتمال الى االعلىMU                                                  

 االنتمال الى الممةMT                                                    

 االنتمال الى الماعMB                                                    

  االنتمال الى صفحة محددةGP1                                        
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 الترمٌزالترمٌز وفن أوالً // 

لمدن مادٌوس ٌتم استخدام رموز موالع منظمة الطٌران الدولٌة لأفً لطاع السفر ونظام         

وتحوٌل  ENCODEمادٌوس المدرة على تحوٌل االسم إلى رمز) كود(أوالمطارات.  وٌوفر لن نظام 

 .  DECODالرمز) الكود(  إلى اسم 

  

ساعة فمثال الساعة  24الطٌران تكتمل مدارها الكامل ان الساعة على انظمة حجز  - مالحظة :     

( وهكذا 0030والنصؾ بعد منتصؾ اللٌل تكتب ) ة( اما الساعة الثانٌة عشر1300الواحدة ظهرا تكتب )

 تكتمل دورة الساعة الدورة الكاملة .
 

 تحوٌل اسم المدٌنة والمطار  إلى رمز وتحوٌل الرمز إلى اسم 

هو اختصار الكلمة ( ٌتكون من ثالثة احرؾ فمط مثل  لكل مدٌنة فً كل دولة من دول العالم كود )     

فٌعبر عن   IATA. ولكل مطار من المطارات فً العالم رمز فً منظمة  CAIوالماهرة  BGWبؽداد 

ٌستفاد من و DAMاسم المطار برمز مكون من ثالثة احرؾ فمطار دمشك الدولً مثال ٌرمز له بالرمز 

جداول  و، هذه الرموز اٌضا فً نظام البرلٌات وحجوزات الطٌران وبطالات االمتعة وخرابط الطٌران

 الرحالت وكل ماله صلة من مواد مطبوعة خاصة بمجال الطٌران .

 :- مثال على ذلنلد ٌختلؾ  رمز المطار عن اسم المدٌنة التً ٌمع فٌها      

(CDG)  هو رمز لمطار ٌمع فً بارٌس ورمز المدٌنة هو(PAR)   بٌنما اسم المطارCARLIE’S 

DE GAULE  . 

بٌنما  اسم المطار  (NYC)ورمز المدٌنة هو  مطار ٌمع فً مدٌنة نٌوٌورنهو اسم ل(JFK) مثال اخر :  

 JOHN F. KINEDYهو 

بٌنما ٌوجد  (LON)ورمز المدٌنة وي على اكثر من مطار واحد مثال على ذلن لندن بعض المدن تح   

 -فٌها عدة مطارات وكاالتً :

LHR  وهو رمز لمطار لندن هٌثروHEATHROW  LONDON 

LGW  وهو رمز لمطار لندن جٌتوٌنLONDON  GATWICK   

STN   وهو رمز مطار ستانستٌدLONDON  STANSTEAD   

LCY   وهو رمز مطار لندن المدٌنةLONDON CITY AIRPORT  

 DON’Tوهو مختصر كلمة ( DAN )للعثور على رمز المدن ٌستخدم كود     

ACKNOWLEDGE NAME  

 للحصول على رمز مدٌنة بارٌس نستخدم الكود ٌتبعه اسم المدٌنة   -مثال :

DAN PARIS                                    
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المدٌنة  وي على رمزستظهر واجهة كما فً الشكل تحولؽرض اطالعن عزٌزي الطالب   

 -: ( 1-5) اضافة الى معلومات اخرى وكما موضحة بالشكل

  

 

 صورة لواجهة رموز المدن 1-5الشكل                          

 -:بؽٌة اطالع الطالب علٌها وفٌما ٌلً شرح تفصٌلً لمحتوٌات الشاشة  

 رمز المدٌنة . (1

 اسم المدٌنة . (2

 اسم المطار . (3

 المسافة بالكٌلومترات من المدٌنة . (4

 .ISOرمز الدولة فً المنظمة العالمٌة للمماٌٌس  (5

 City (C) . مإشر رمز مدٌنة (6

 . Airport (A)مإشر رمز المطار  (7

 رمز المطار . (8

 -لعرض رمز مدٌنة الماهرة نستخدم االدخال  االتً :  -مثال :

DANCAIRO                                             

 كما فً الشكل فً المدٌنة اً واحد اً ٌتبٌن ان هنن مطار إذستظهر الشاشة االتٌة :  االطالع فمطولؽرض 

(5-2) 
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 شاشة رمز مدٌنة الماهرة 2-5الشكل 

 رمز المدٌنة . (1

 المدٌنة ) الماهرة (. اسم (2

 اسم المطار مطار الماهرة . (3

 المسافة بالكٌلومترات من المدٌنة . (4

 رمز الدولة فً المنظمة العالمٌة للمماٌٌس . (5

 City (C) . مإشر رمز مدٌنة (6

 . Airport (A)مإشر رمز المطار  (7

 رمز المطار . (8

 DECODING    لتحوٌل الرمز الى اسم

لعةةرض اسةةم المدٌنةةة أو المطةةار /   فعلةةى سةةبٌل المثةةاللتحوٌةةل الرمةةز الةةى اسةةم  (DAC)ٌسةةتخدم كةةود     

        ستظهر الشاشة االتٌة،      DAC PAR/  المكون من ثالثة أحرؾ نستخدم االدخال االتً

    -: (3-5كما فً الشكل ) (الطالب فمط طالع ) أل  

1 

2 
3 4 

5 

6 

7 

8 
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 شاشة تحوٌل رمز المدٌنة إلى أسم المدٌنة 3-5الشكل 

 تحوٌل اسم الدولة إلى رمز 

ٌتبعه  DCلكل دولة رمز فً المنظمة العالمٌة للمماٌٌس وللتعرؾ على رمز اسم دولة ما نستخدم كود     

 -اسم الدولة او الحروؾ االولى فعلى سبٌل المثال للتعرؾ على رمز دولة لبنان ٌكون االدخال كاالتً :

  DC LEBANON   -or-  DC LB  -or- DC LBN   

  -:4-5الشكل ) ) ألطالع الطالب فمط ( عندها ستظهر الشاشة االتٌة

 

 

 
 شاشة تحوٌل أسم لبنان الى رمز 4-5الشكل 

 -وفٌما ٌلً تفسٌر لمحتوٌات الشاشة :

 . رمز الدولة فً المنظمة العالمٌة للمماٌٌس - 1

 اسم الدولة ومولعها . - 2

و  TC2و  TC1فبةات  3ٌمسةم العةالم الةى  إذرلم منطمة تداول الحركة الجوٌةة التحةاد النمةل الجةوي  - 3

TC3 ) . 

 رمز العملة واسم العملة . - 4

 

 

3 

4
4 

1 

2 
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 لتحوٌل أسماء ورموز شركات الطٌران 

ٌستخدم هةذا الرمةز  إذوٌمكن ان ٌكون عبارة عن حرفٌن ،  IATAلكل شركة طٌران رمز فً منظمة      

فً نظام الحجوزات وٌستخدم هذا الرمز لتحدٌد رلم الرحلة الخاصة بشركة طٌران ما  ، على سبٌل المثال 

 السورٌة . (RB)للشركة السورٌة للطٌران رمز من حرفٌن هو 

حةرفٌن  يسةم شةركة الطٌةران المكةون مةن رمةز ذلعرض رمز الحرفٌن الخةاص بشةركة الطٌةران أو ا      

 DNA IRAQI AIRWAYS  -or-  DNA IA  : ادخل

  -:5-5كما فً الشكل ( الطالب فمط طالع) ألستظهر الواجهة االتٌة 

 

IQ/IQA  073  IRAQI AIRWAYS                                             

                       

  

 واجهة عرض خطوط الجوٌة ىالعرالٌة  5-5الشكل                                  

 -لً تفسٌر لمحتوٌات الشاشة :ٌوفٌما 

 رمز شركة الطٌران - 1
 الرمز الرلمً لشركة الطٌران   - 2
 اسم شركة الطٌران  - 3
 

 رموز درجة الحجز
 FIRST CLASSالدرجة االولى  -(  1) 

( R , P , E , A )                
  BUSINESS CLASSدرجة رجال االعمال  -(  2) 

( J , C , D , I , Z )                
  ECONOMY / COACH CLASSالدرجة السٌاحٌة  -(  3) 

( W , S , Y )                  
    ECONOMY / COACH DISCOUNTED الدرجة السٌاحٌة المخفضة -(  4) 

( B , H , K , L , M , N , Q , T , V , X )          
 

 رحالت الطٌران المتوافرة ومداخل أخرى لتوفٌر الرحالت/  ثانٌا
طةرق  4تعتمد طرٌمة البحث عن رحالت الطٌران على طةرٌمتٌن مختلفتةٌن فةً البحةث تنةدرج منهةا         

         SCHEDULE               AVAILABILITYمختلفة للعرض هً :
N- الطرٌمة المحاٌدةSN                             AN                                  
D- حسب موعد االلالعSD                              AD                              
E- حسب مدة الطٌرانSE                              AE                                 
A- حسب ولت الوصولSA                              AA                              
 

14 

2
4 

3
4 
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: هةةو  AVAILABILITYمةةادٌوس عةةرض اإلمكانٌةةة المتةةوفرة والممصةةود باالمكانٌةةة أٌةةوفر نظةةام       

االلةل لةى دٌوس حتى لو توفر ممعد واحةد عماأعلى شركات الطٌران المتعالدة مع عرض الرحالت المتاحة 

 متاح للبٌع  او لوابم االنتظار الموجودة على هذه الشركات .

( ٌوم للرحالت المستمبلٌة وثالثةة اٌةام للةرحالت 361مادٌوس كافة الرحالت بحد ألصى )أٌخزن نظام      

 الماضٌة . 

 -:، هً  ن عرض امكانٌة الرحالتع ةٌدعدهنان انواع      

   Neutral الحٌادٌةعرض امكانٌة الرحالت  - 1

عرض الرحالت المتاحة على حٌاد دون تفضٌل رحلة خاضعة لشركة طٌران على حساب اخرى من خالل   

 . ANاستخدام  كود 

 -لعرض امكانٌة الرحالت من بارٌس الى فرانكفورت نستخدم االدخال االتً : /مثال 

AN19OCTCDGFRA0900 

AN  كود االدخال : 

19OCT تارٌخ االلالع : 

CDG مدٌنة انطالق السفر : 

FRA   مدٌنة وصول المسافر : 

 : الولت   900

 . AAعرض امكانٌة الرحالت حسب ولت الوصول  نستخدم كود  - 2

 : لعرض الرحالت حسب  ولت الوصول من بؽداد الى المدٌنة نستخدم االدخال االتً /مثال 

 AA20JULBGWMAD1600 

 

 ADعرض امكانٌة الرحالت بساعة االلالع ) المؽادرة ( بصرؾ النظر عن مدة الطٌران نستخدم كود  - 3

 . 

 من لندن الى كوبنهاجن نستخدم االدخال االتً :  مكانٌة الرحالت حسب ساعة االلالعلعرض ا /مثال  

AD15AUGLHRCPH0800 

حٌةةث االلةةل فةةً عةةدد  المسةةتؽرق ) مةةدة الطٌةةران ( لكةةل رحلةةة عةةرض امكانٌةةة الةةرحالت حسةةب الولةةت - 4

سةةاعات الطٌةةران  ثةةم التةةً تلٌهةةا زٌةةادة فةةً عةةدد سةةاعات الطٌةةران   بصةةرؾ النظةةر عةةن موعةةد االلةةالع   

مةدة نفسةه خط سٌر الرحلة رحالت على ساعات وهنان  5. هنان رحالت مدة الطٌران  AEباستخدام كود 

. وتوجةةد  لةةؾ فةةً مدٌنةة بةةٌن نمطةةة البداٌةة والنهاٌةةة مةةثال بؽةداد لنةةدنسةةاعات النهةةا سةوؾ تتو 8الطٌةران 

 سةةاعة النهةةا تتولةةؾ فةةً مدٌنةةة معٌنةةة . 16سةةاعة طٌةةران وهنةةان رحةةالت تسةةتؽرق  11رحةةالت مةةدتها 

AE20MARBGWLHR0900                          

لعةرض كافةة الةرحالت المحاٌةدة بةٌن الدوحةة ولنةدن نسةتخدم االدخةال  /  ( الطالةب فمةط طالع) ألمثال 

 االتً :

AN12DECDOHLON0900       اوSN12DECDOHLON0900 

  -: (6-5كما فً الشكل) ستظهر الواجهة االتٌةالطالب  ولؽرض أطالع
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 واجهة الرحالت المحاٌدة بٌن الدوحة ولندن 6-5الشكل 

 -فٌما ٌلً توضٌح لمحتوٌات الواجهة :لالطالع اكثر و

 : عدد األٌام بٌن التارٌخ الحالً وتارٌخ المؽادرة .    242 -1

2- MO 12DEC .رمز ٌوم المؽادرة من أٌام األسبوع والتارٌخ : 

 : رلم سطر اإلمكانٌة . 1 -3

4- QR 001 . رمز شركة الطٌران ورلم الرحلة : 

5- F9 P9 A8 C9 J9 Z9 . رمز درجة الخدمة وعدد المماعد المتوفرة : 

 / : مإشر توفر آخر ممعد . -6

7- DOH LHR  . رموز مطارات نمطة البداٌة والنهاٌة : 

 : أولات المؽادرة والوصول بالتولٌت المحلً فً كل مدٌنة . 1730 250 -8

9- E . رحلة تستحك إصدار تذكرة الكترونٌة : 

 : عدد التولفات فً طرٌك الرحلة .  0 -10

 / : مإشر الدخول إلى نظام شركة الطٌران . -11

 : رمز طراز الطابرة .  332 -12

 . : عدد ساعات الطٌران من نمطة البداٌة الى النهاٌة موضحة بالساعات والدلابك 9:35 -13
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  Schedule Flight        عرض جدول الرحالت

ٌوفر نظام امادٌوس عرض جدول الرحالت لشركات الطٌران المتعالدة مع امادٌوس والتةً لةد ٌكةون       

 . علٌها اماكن لكن ؼٌر لابلة للبٌع المباشر )الشركات الناللة (

 

  20/3اهرة بتارٌخ لطلب عرض جدول الرحالت  مابٌن مطار بؽداد ومطار الم  /مثال 

 االتً : االدخالنستخدم 

                               SN20MARBGWCAI 

 

  19/8لطلب عرض جدول الرحالت  مابٌن مطار دٌكول فً بارٌس ومطار هٌثرو فً لندن بتةارٌخ  /مثال 

 ٌكون االدخال االتً :

                      SN19AUGCDGLHR     
  

 -:(7-5كما فً الشكل) ) ألطالع الطالب فمط ( عندها ستظهر الواجهة االتٌة

 
 واجهة جدول الرحالت مابٌن مطار دٌكول ومطار هٌثرو 7-5الشكل            

 

 . SDوٌمكن عرض جدول الرحالت حسب  ولت المؽادرة ) االلالع ( باستخدام كود 

ٌكون االدخال  19/6لعرض جدول الرحالت بحسب ولت المؽادرة ما بٌن الماهرة  ومدرٌد بتارٌخ   / مثال

 كاالتً :

SD19JUNBGWCAI0800 

 .SAولعرض جدول الرحالت حسب ولت الوصول نستخدم كود 
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ٌكون االدخال  9/2لعرض جدول الرحالت بحسب ولت الوصول مابٌن مدرٌد ومومباي بتارٌخ  /مثال 

 كاالتً :

SA9FEBMAMAD1600                                    

امةةا شةةركات الطٌةةران التةةً ال توجةةد لةةدٌها اتفالٌةةة عةةرض إمكانٌةةة الةةرحالت أو المبٌعةةات ال تظهةةر فةةً      

فةً نهاٌةة إدخةال عةرض جةدول  AYY/شاشة العرض ، ولطلةب جةدول هةذه الشةركات ٌجةب إضةافة خٌةار 

 الرحالت .

  لعرض جداول رحالت شركات الطٌران التً لٌس لدٌها اتفالٌة مع امادٌوس نستخدم االدخال االتً / مثال

SN23SEPPARBOM/AYY                                    

 

 -جمٌع الرحالت تم عرضها بناء على الترتٌب االتً : /مالحظة 

: وهةً الةرحالت التةً ال تتولةؾ فةً اي   (NON STOP FLIGHTS)الةرحالت دون تولةؾ  -1

 مدٌنة عدا المتجهة الً.

: رحلة طٌران تتولؾ فةً كةل مطةار لكةن المسةافر ال (DIRECT FLIGHT)الرحالت المباشرة  -2

ٌضطر الى تؽٌٌر طابرته او النزول منها ، الهدؾ من هذه الةرحالت هةو السةماح لمسةافرٌن جةدد بةالركوب 

 رة منها .على متن الطابرة او حتى المؽاد

: وتعنً لٌام المسافر بتؽٌٌر رلةم رحلتةه فةً مدٌنةة ثةم (CONNECTION)الرحالت الكونكشن  -3

الطٌران الى واجهته النهابٌة ولةد ٌضةطر الراكةب الةى التؽٌٌةر اكثةر مةن مةرة اذا اسةتدعت الحاجةة او علةى 

ً حسب خط سٌر رحلته والتً بالتؤكٌد ٌكون مطلع  على تفاصٌلها لبل الصعود الى طابرته . ا
 

 TIME TABLE DISPLAY   عرض جدول مواعٌد الرحالت

ٌعرض جدول نظام امادٌوس مواعٌد الرحالت التشؽٌلٌة خالل فترة أسبوع ، وٌتضةمن العةرض علةى       

 جمٌع الرحالت الجوٌة لشركات الطٌران التً تمدم عرض رحالتها لنظام امادٌوس.

إدخاالت عرض جدول مواعٌد الرحالت هً نفس صٌؽة إدخاالت عةرض إمكانٌةة الةرحالت وعةرض جةدول 

 .  إلجراء عملٌة العرض   Tالرحالت ، وٌتم ذلن باستخدام الحرؾ 

 . TNلعرض جدول مواعٌد الرحالت المحاٌدة ) الطبٌعٌة ( نستخدم كود  -1

  TN 10DEC CAI LON 0900 /مثال 

 . TDلعرض جدول مواعٌد الرحالت المؽادرة نستخدم كود  -2

 TD 19JUN MAD LIS 0800  / مثال

 . TAلعرض جدول مواعٌد الرحالت المادمة نستخدم كود  -3

  TA 9FEB ROM BOM 1600/مثال 

 لعرض جدول مواعٌد الرحالت لٌوم معٌن من اٌام االسبوع ) االثنٌن ( ٌكون االدخال كاالتً : -4

TN13MARMUCFRA0900/MO                             

لعرض جةدول مواعٌةد الةرحالت المحاٌةدة بةٌن رومةا ومدرٌةد بتةارٌخ  / ألطالع الطالب مثال توضٌحً 

 ٌكون االدخال كاالتً :  20/9
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TN20SEPMADFCO0900   

 :(8-5الشكل)كما فً عندها ستظهر الشاشة االتٌة 

 

 
  

 جدول مواعٌد الرحالت المحاٌدة بٌن روما ومدرٌد 8-5الشكل 

 وفٌما ٌلً توضٌح لمحتوٌات الشاشة :

 صالة المؽادرة والوصول . -1

 عدد التولفات . -2

 صالحٌة جدول مواعٌد الرحالت . -3

 تشؽٌل ٌومً . -4

 الولت المستؽرق . -5

 طراز الطابرة . -6

 .اولات المؽادرة والوصول  -7

 بٌع تذاكر من المتاح والبٌع عن طرٌك الشركة الناللة /ثالثاً 

 Itineraryبٌع التذاكر من المتاح ) بٌع الممعد( 

 -مادٌوس طرٌمتٌن لبٌع الممعد هما :أٌوفر نظام    

     Short Sellالبٌع بالطرٌمة المصٌرة  -1

الممعةد ، ثةم ٌةتم بٌةع هذه الطرٌمةة تتطلةب منةن أوال عةرض إمكانٌةة الرحلةة أو جةدول الرحلةة لبةل بٌةع     

 . الممعد باستخدام رلم السطر المطابك فً عرض اإلمكانٌة

 long Sell    البٌع بالطرٌمة الطوٌلة -2

4 
1 

9 9 9 6 5 

3 2 
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هذه الطرٌمة تتطلب منن توفٌر كل تفاصٌل الرحلةة ، وٌشةمل ذلةن رمةز شةركة الطٌةران ، رلةم الرحلةة ،    

 عدد المماعد . درجة الخدمة ، تارٌخ السفر ، مدٌنتً المؽادرة والوصول ، و

لبٌع ممعد واحد على الدرجة السٌاحٌة من  /  Short Sellالبٌع بالطرٌمة المصٌرة  (1مثال )

 SS1Y3  : السطر الثالث من عرض إمكانٌة الرحلة ادخل

SS . كود العملٌة : 

 .SS3Y1او  SS5Y1نؽٌره حسب العدد المطلوب مثال  1: عدد المسافرٌن فان كان أكثر من  1

Y  . ًممعد سٌاح : 

 : رلم السطر.  3

من السطر الخامس لرحلة فً عرض امكانٌة الرحلة ادخل  M&Yلبٌع ممعدٌن على الدرجة  /( 2مثال )

:  SS2YM5 
 

 

 

 

 

 

لطرٌمةة اإذا عرفت جمٌةع التفاصةٌل لرحلةة معٌنةة ، ٌمكنةن حجةز ممعةد باسةتخدام إدخةال        

 ، وهذه تسمى أٌضا إدخال البٌع المباشر . Long Sellالطوٌلة 

 مثال : لعمل البٌع بالطرٌمة الطوٌلة ادخل :     

SS BA314C23UNLHRCDG1                                             

 حٌث :

SS . ًرمز المدخل االساس : 

BA 314 C . رمز شركة الطٌران ، رلم الرحلة ، درجة الخدمة : 

23JUN لمؽادرة .: تارٌخ ا 

LHR CDG . )رموز مطار نمطة البداٌة ) لندن ( والنهاٌة ) بارٌس : 

 : عدد المماعد المطلوبة . 1
 

 

 

 

 

 

 

 Direct Accessالبٌع عن طرٌك الشركة الناللة )حجز مباشر (

أنظمةةة حجةةز شةةركات  مٌةةزة الةةدخول مباشةةرة إلةةى (Direct Access)ٌةةوفر لةةن الةةدخول المباشةةر      

د ة ، وباسةةتخدام إدخةةاالت امةةادٌوس ٌمكنةةن أن تحصةةل علةةى المعلومةةات الحالٌةةة للمماعةةالطٌةةران الربٌسةة

 مادٌوس وشركة الطٌران .أفرة من خالل االتصال بٌن االمتو

 

بالدخول المباشر على نظام حجز شركة الطٌران ، ٌمكنن بٌع حتةى آخةر ممعةد متةاح علةى مةتن الرحلةة ،   

ن تتعرض لرفض البٌع وذلن بعد إنهاء وإؼالق سجل الحجز .  كمةا ٌمكةن بٌةع الةرحالت حتةى وهةً دون أ

( درجة خدمة  26 على حالة الطلب أو االنتظار فً حاالت العرض األخرى المادٌوس .  وٌمكنن مشاهدة )

 بحد ألصى فً حالة الدخول المباشر .
 

 

 

 

 

 

وكةةاالت السةةفر المشةةاركة فةةً نظةةام  مةةادٌوس وكةةذلنأشةةركات الطٌةةران المشةةاركة فةةً نظةةام ٌمكةةن لكافةةة   

مةادٌوس وسةوؾ تظهةر أدٌها اتفالٌةة بٌةع مةع مادٌوس الوصول إلى أنظمة حجز شةركات الطٌةران التةً لةأ

 ( بٌن عدد التولفات ورموز أنواع الطابرات . * عالمة )
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( متبوعةا برمةز  1 مةادٌوس ، ادخةل العةدد )أخول مباشر مع ٌران لها اتفالٌة دلو عرفت بان شركة الط   

 شركة الطٌران . 
 

 . ( AD ) ٌمكنن استخدام عرض اإلمكانٌة بواسطة ولت اإللالع    
 

 

من خالل  الدخول المباشر نسةتخدم  12/3لعرض امكانٌة الرحالت بٌن مدٌنة دبً وبارٌس بتارخ  /مثال 

      1EKAD12MARDXBCDG  االدخال االتً :
 

 حٌث ان :

 مادٌوس.أكة لدٌها اتفالٌة دخول مباشر مع : ٌعنً ان الشر 1

EK . رمز شركة الطٌران االمارتٌة : 

AD . كود عرض االمكانٌة بواسطة ولت االلالع : 

12MAR . تارٌخ االلالع : 

DXB .ًرمز مدٌنة دب: 

CDG . رمز مدٌنة بارٌس : 

 (9-5كما فً الشكل) -:لالطالع (  )عندها ستظهر الشاشة االتٌة 

 

 

 
 

 9-5الشكل 

 -وفٌما ٌلً شرح لمحتوٌات الشاشة :

1- EK رلم الرحلة : 

2- EMIRATES . عرض شركة الطٌران : 

3- T9 . درجة الخدمة ومستوى االمكانٌة : 

 : عدد التولفات . 0 -4

 ولت المؽادرة والوصول .1500-1930 -5

 الطابرة .: نوع 388 -6

         

4 
3 2 1 

6 5 
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لضاٌا أساسٌة ) لابمة االنتظار ، إدخال كل من  عنصر االسم ، عنصر االتصال ،  /رابعا 

 . عنصر لطع التذكرة ، عنصر االستالم (

 Waitlist Segment لابمة االنتظار 

فر درجات مختلفة لرحلة معٌنة . فإذا كانت اتشٌر عروض إمكانٌة الرحلة فً نظام امادٌوس إلى تو       

فر ولكن ٌمكنن افان ذلن ٌدل على إن الممعد ؼٌر متو Lأو 0الدرجة التً نرٌد البٌع علٌها أمامها المإشر 

 . (Waitlist)التسجٌل فً لابمة االنتظار 

 -وٌكون طلب التسجٌل فً لابمة االنتظار بطرٌمتٌن هما :

 الطرٌمة المصٌرة . -1

 الطوٌلة .الطرٌمة  -2

 الذي ٌشٌر الى انن ترؼب التسجٌل فً لابمة االنتظار لكال الطرٌمتٌن . PEوباستخدام كود 

  : ًفً حالة البٌع بالطرٌمة المصٌرة ونرؼب بالتسجٌل فً لابمة االنتظار ٌكون االدخال كاآلت 

SS1Y2/PE  

 حٌث :

SS كود االدخال : 

 : عدد المسافرٌن. 1

Y .ًممعد سٌاح : 

 : رلم السطر . 2

PE . الرؼبة فً التسجٌل فً لابمة االنتظار : 

 : ًفً حالة كون البٌع بالطرٌمة الطوٌلة ونرؼب التسجٌل فً لابمة االنتظار ٌكون االدخال كاآلت 

SSME545L13MARBNESYDPE2 

 حٌث :

SS . كود االدخال : 

ME 545 Lدمة .: رمز شركة الطٌران  اللبنانٌة ، رلم الرحلة ، درجة الخ 

13MAR. تارٌخ المؽادرة : 

BNE SYD . )ًرموز مطار نمطة البداٌة )بنؽازي( والنهاٌة ) سٌدن : 

PE .طلب التسجٌل فً لابمة االنتظار : 

 : عدد المماعد المطلوبة . 2

   NAMEإدخال عنصر االسم 

ستخدام كود ٌستخدم عنصر االسم إلضافة أسماء المسافرٌن المسجلٌن فً سجل اسم المسافر وبا     

 .NMاالدخال 

  إلدخال اسم مسافر واحدNM1AHMAD/MAJED MR                   

 حٌث ان :

NM1 .) كود ادخال االسم )اسم المسافر او العمٌل : 

 : مسافر واحد . 1
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AHMAD .اسم العابلة  للمسافر : 

/MAJED . االسم االول والثانً للمسافر : 

MR  سنة . 12: صفة الراكب الرجل الذي عمره اكثر من 

 ن بنفس اسم العابلة ٌإلدخال اسم مسافرNM2AHMAD/MAJED MR/AMAL MRS 

 حٌث ان :

NM . كود ادخال االسم : 

 مسافران من نفس العابلة . ما: ألنه  2

AHMAD . اسم العابلة : 

/MAJED . االسم االول للمسافر : 

MR . صفة الراكب الرجل : 

/AMAL . ًاسم المسافر الثان : 

MRS . صفة للمرأة المتزوجة : 

MISS . للبنت ؼٌر المتزوجة : 

 ن بؤسماء عابلة مختلفة ٌإلدخال مسافرNM1AHMAD/M MR 1KHALED/J MR   

 ( امام االسم الثانً لكل مسافر كونهما من عابلتٌن مختلفتٌن .1نضع رلم )

  إلدخال اسم طفل مسافرNM1AHMAD/M MSTR(CHD)/10FEB11                 

MSTR. للطفل : 

(CHD)/10FEB11 تارٌخ مٌالد الطفل ، ٌوم ، شهر ، سنة : 

  إلدخال اسم مسافر بالػ مع طفل رضٌع نفس اسم العابلة 

NM1AHMAD/AMAL MRS(INF/SARAH/10JUN14) 

(INF/SARAH/10JUN14) .صفة الطفل الرضٌع /اسم الطفل / تارٌخ مٌالده : 

 على سبٌل المثال: INFؾ اسم الرضٌع عن اسم الشخص البالػ ، ادخل اللمب مباشرة بعد إذا اختل

NM1KHALED/SARAH MRS(INF MOHAMMAD/MARIAM MISS/10JAN 14) 

 مالحظة لٌس من الممكن إدخال لمب الرضٌع دون االسم األول له .

       CONTACTاالتصـــال 

ن حتى ٌمكن ٌ) لقشارة إلى مكان وجود المسافرٌجب أن ٌتضمن سجل اسم المسافر على رلم اتصال     

رلم االتصال  فضالً عنوإؼالق سجل الحجز أو بعد استرجاع سجل الحجز.  االتصال بهم ( وذلن لبل إنهاء

 الهاتفً ٌمكنن إدخال البرٌد االلكترونً ورلم الفاكس .

إذا كنت ترؼب فً إرسال معلومات االتصال الهاتفً للمسافر إلى شركة الطٌران ٌجب أن ٌتم إدخالها 

 .(Other Service Information)معلومات خدمات أخرى OSIباستخدام عنصر 

 ( منزل ، فندق ، مكتب ٌلٌه معلومات االتصال الهاتفً ونوع االتصال ) APادخل رمز العملٌة 

 -: رات الممكن استخدامهاوفٌما ٌؤتً المإش

H  منزل / فندق 

B  عمل  
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A وكٌل السٌاحة 

F رلم الفاكس 

                 إلدخال رلم الهاتؾAP1234567                                                 

  إلدخال رلم تلفون المنزل فً الماهرة           APCAI02 123 4567-H                  

 لم تلفون العمل فً الماهرة           إلدخال رAP CAI 02 123 4567-B               

  1إلدخال رلم تلفون المنزل فً لندن للمسافر رلم   APLON1811234567-H/P1 

 إلدخال رلم تلفون العمل فً بارٌس للمسافرٌنAPPAR49693445-B/P3,4             

 .3,4رلم 

           إلدخال عنوان البرٌد االلكترونً للمسافرAAAAA@yahoo.com –APE     

   إلدخال عنوان البرٌد االلكترونً للمسافرBBBBB@YAHOO.COM/P1-APE       

 . 1رلم 

 البرٌد االلكترونً ٌجب عرض سجل الحجز أوال ثم اإلدخال : إلرسال الحجز إلى     

 للبرٌد االلكترونً فً سجل حجز المسافرIEP – EMLA                                  

  1للبرٌد االلكترونً فً سجل حجز المسافر رلم IEP – EMLA/P1               

  لبرٌد الكترونً محددIEP – EML – ABCD@YAHOO.COM                     

 

 Ticketing Arrangement  إعداد التذاكر ( لطع التذكرة )

 ٌستخدم إعداد التذاكر لقشارة إلى التذاكر الحالٌة .   

ٌلٌه مإشر إعداد التذاكر ، وإذا لم ٌتم إدخال التارٌخ او الولت فان النظام  TKادخل رمز العملٌة   

( حرفا إلى عنصر إعداد 14إضافة نص بحد ألصى ) ٌفترض التارٌخ والولت الحالً .  وٌمكنن أٌضا

 التذاكر.

  لتحدٌد تارٌخ وولت معٌن بعده سٌتم حذؾ التذكرة نستخدمTKTL10DEC 

TK كود االدخال : 

TL مإشر اعداد التذاكر : 

10DEC . التارٌخ الذي  سٌتم حذؾ التذكرة بعده : 

  لتفادي وضع الحجز فً صندوق الحجوزات نستخدم المإشرOK  ًفٌكون االدخال بالشكل االت

TKOK 

 Received Formعنصر االستالم ) اسم المتصل ( 

اسم  ــدوٌع، ٌستخدم اسم المتصل لتخزٌن اسم الشخص الذي طلب إنشاء أو تعدٌل سجل اسم المسافر 

 . المتصل من المتطلبات اإللزامٌة عند إنشاء حجز جدٌد أو تعدٌل حجز حالً

            RF ABDULLAHإلنشاء عنصر الشخص المتصل ادخل : 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:AAAAA@yahoo.com
mailto:APE-BBBBB@YAHOO.COM/P1
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 End Transactionإنهاء وإؼالق سجل الحجز 

إلنشاء حجز جدٌد أو تعدٌل حجز سابك .  وإذا  ق سجل الحجز هو آخر إدخال إلزامًإن إنهاء وإؼال     

عملت هذا اإلدخال فان النظام سٌموم بفحص سجل الحجز للتؤكد من إن جمٌع العناصر اإللزامٌة موجودة 

 وصحٌحة ولٌس هنان اي تنالضات .

                                ETإلنهاء وإؼالق سجل الحجز نستخدم كود 

     ER      إلنهاء وإؼالق سجل الحجز وإعادة عرض السجل نستخدم كود
 

بناء وتطوٌر سجل أسماء المسافرٌن ) البٌانات المساعدة ، استرجاع سجل أسماء المسافرٌن ،  /خامسا 

 عضها و شطر السجل (إلؽاء بعض عناصر السجل وتعدٌل ب

      Passenger Name Record    ( PNR)سجل اسم المسافر 

أو  وي على تفاصٌل لمسافر معٌنفر سجل مخزن فً نظام امادٌوس وٌحسجل اسم المسا ـدٌع     

 اآلتٌة : وي السجل على عنصر واحد على األلل والعناصر اإللزامٌةمجموعة مسافرٌن ، وٌجب أن ٌح

 RF/ الشخص المتصل  TK/ اعدادات التذكرة  AP / التلفون   SS/  خط السٌر      NMاالسم 

وي على رحلة جوٌة فً سجل حجز المسافر ٌمكن أن ٌح (Itinerary)إن الجزء الخاص لخط السٌر      

، حجز فندق  ، أو حجز سٌارة أو لطاعات رحلة ، وسحب حجز المسافر ٌتم االحتفاظ به فً لاعدة بٌانات 

فً سجل الحجز تم السفر علٌه  (segment)نظام امادٌوس بحد ألصى أربعة أٌام بعد آخر لطاع رحلة 

 أو إلؽابه ثم بعد ذلن ٌتم حذفه آلٌا من نظام امادٌوس . 

( سنوات باستخدام 3بعد ان ٌتم حذؾ سجل حجز المسافر ٌمكنن استرداد سجل الحجز لمدة الصاها )      

دٌم ساعة عن طرٌك تم (48)وٌستؽرق ذلن  (PNR RECALL)ادخال استدعاء سجل حجز المسافر 

 ضوء ذلن ٌموم النظام باضافة ذلن الطلب الى لابمة طلبات المكتب . فًطلب استدعاء و
 

 تٌارٌة اخرى معلومات اخ

 -تشمل معلومات اختٌارٌة اخرى صنفٌن من المعلومات هما :

  اخرى خدماتمعلومات                      Other Services Information (OSI) 

  الخدمات الخاصة المطلوبةSpecial Service Request (SSR)          

تستخدم عناصر المعلومات االضافٌة االخرى فً الممام االول إلشعار  /  (OSI)االخرى الخدماتمعلومات ا

موظفً شركات الطٌران بمعلومات خاصة عن المسافر للمساعدة فً انهاء اجراءات سفره . لذلن فان 

 ال تحتاج الى رد من شركة الطٌران . (OSI)ة االخرى ٌالمعلومات االضاف

 . (OS)خالل كود االدخال وٌتم ادخال المعلومات االضافٌة االخرى من 

 فعلى سبٌل المثال هذه مجموعة من المعلومات االضافٌة التً ٌتم ادخالها:

  مسافر نستخدم االدخال االتً :الإلشعار شركة طٌران معٌنة برلم هاتؾ منزل 

OS AFCTCHNCE0387654321-H                           

  ٌكون االدخال ف وعمر ذلن الطفلمسافر معٌن طفل إلشعار كل شركات الطٌران بان

                              OSYY1CH/10YRS/P2كاآلتً:

  : ًإلشعار شركة طٌران معٌنة برلم التذكرة فٌكون االدخال كاآلت 

OSANTKNO09036101234555                         
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متمٌزة للمسافر ، وتختلؾ طلب تعنً الخدمات الخاصة طلب خدمة /  (SSR)الخدمات الخاصة المطلوبة 

 الخدمات الخاصة عن عنصر معلومات اضافٌة اخرى ألنها تتطلب اجابة من شركة الطٌران .

( حروؾ ، وهً معٌار لٌاسً فً 4تتكون رموز الخدمات الخاصة المستخدمة فً االدخال من )    

صناعة النمل الجوي وأكثر رموز الخدمات الخاصة تشٌر الى خدمات معٌنة وال تسمح بإضافة نص 

 . (SR)لوصؾ هذه الخدمة . ولطلب الخدمات الخاصة نستخدم كود االدخال 

 -دمات الخاصة منها :وسنتناول بعض من هذه الخ

 -طلب وجبة :  -1

على سبٌل المثال لطلب وجبة طعام خاصة لكل المسافرٌن لكل الرحالت نستخدم االدخال االتً : 

SRVGML  

 SRBBML/P1ولطلب وجبة طعام خاصة لمسافر معٌن نستخدم االدخال االتً: 

 نستخدم االدخال االتً: (SEGMENT)لطلب وجبة طعام خاصة لمسافر معٌن لمطاع معٌن 

SRVGML/S4/P1                                         

ثم االنتمال الى صفحة رموز  HE MEALولعرض رموز الوجبات ٌجب الدخول الى صفحة الوجبات 

 . MS22الوجبات 

 -ادخال رسالة خاصة : -2

 الرسابل الخاصة تشمل العدٌد من الحاالت على سبٌل المثال :

        SRSPML-N0 BEEF/P1طلب خاص لوجبة طعام نستخدم االدخال االتً : 

       SR BSCT/P1طلب سرٌر شبٌه بالسلة لطفل رضٌع نستخدم االدخال االتً : 

بسبب كبر السن  نستخدم االدخال االتً :  1للمسافر رلم   (Wheel Chair)طلب كرسً متحرن 

SRWCHR OLD AGE/P1       

 -سبك للمماعد :االختٌار الم -3

ً مسبم اً نظام امادٌوس ٌمكنن ان تطلب وتإكد اختٌار من       لممعد المسافرٌن . كل شركة طٌران لها  ا

مهلة زمنٌة ألي طلبات الختٌار المماعد مسبما . وتتفاوت الشروط من شركة طٌران الى اخرى ولمعرفة 

 . (GGAIR)االجراءات المعٌنة لكل شركة ٌمكن مراجعة معلومات شركة الطٌران 

ى لن االختٌار ولطلب الممعد ادخل كود الطرٌمة المثلى لطلب ممعد مسبك هو ان تترن النظام ٌتول      

ST  . 

( نستخدم 1للمسافر رلم ) ALL Segment: لطلب ممعد لكل لطاع الرحلة  على سبٌل المثال    

     ST/P1االدخال االتً : 

    -نستخدم االدخال االتً :  ( Segment four )( 4 ) ر لمطاع الرحلة رلمـللمم د محاذٍ ــممعب ــلطل

ST/A/S4/P2                                                                   

St كود االدخال : 

A /ممعد محاذي للممر : 

S4 / 4: لطاع الرحلة رلم   

P2  2: المسافر رلم 

 -خرٌطة المماعد : -4
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او من عرض امكانٌة او جدول الرحلة  (PNR)ٌمكنن طلب خرٌطة المماعد من سجل حجز المسافر      

 او عن طرٌك معلومات الرحلة.

ؼٌر كات الطٌران او لشركات الطٌران تظهر خرٌطة المماعد فً صٌؽتٌن ، صٌؽة امادٌوس لشر     

 مشتركة فً نظام امادٌوس وبنفس الصٌؽة المستلمة من شركة الطٌران .ال

 . (SM)ولطلب خرٌطة المماعد ٌستخدم كود    

    SM3ل : لطلب خرٌطة المماعد من رحلة محجوزة نستخدم االدخال االتً : مثا

لطلب  اما  SM/4: ولطلب خرٌطة المماعد من عرض امكانٌة او جدول الرحالت نستخدم االدخال االتً

خرٌطة المماعد باستخدام معلومات الرحلة فٌكون االدخال كاالتً : 

SMLH131/C/19AUGMUCFRA                                  

 

    Retrieving PNRاسترجاع سجل المسافر  

مخزن فً نظام امادٌوس ٌتطلب منن اما اسم المسافر أو رلم  (PNR)السترجاع سجل حجز مسافر       

 -.  وٌمكن استرجاع السجل من خالل االتً : RTسجل الحجز وذلن باستخدام األمر

 ة اسم العابلة حٌث ٌكون االدخال كاآلتً وساطكن استرجاع سجل حجز المسافر بٌم 

RT/AHMAD                                                

 نٌؾ االسم فٌكون ة اسم العابلة واالسم االول وتصساطكن استرجاع سجل حجز المسافر بوٌم

 االدخال كاالتً 

RT/AHMAD/A MR                                               

 صفة الرجل. (MR)االسم االول و (A)اسم العابلة و  (AHMAD)ن حٌث ا

 ترجاع لابمة سٌمكن استرجاع لابمة سجل الحجوزات التً تبدا بحرؾ معٌن على سبٌل المثال ا

  RT/Aفٌكون االدخال كاالتً :  (A)الحجوزات التً تبدا بحرؾ 

                          Modifying a PNRتعدٌل سجل حجز المسافر 

ٌمكنن تعدٌل أو إلؽاء عناصر سجل حجز المسافر الحالٌة وعند تعدٌل سجل حجز المسافر ٌحول      

بعد إنهاء وإؼالق سجل حجز المسافر  (History)النظام العناصر األصلٌة إلى تارٌخ سجل الحجز 

(END transaction) . 
 

 . أن تدخل الشخص المتصل لبل إنهاء وإؼالق سجل حجز المسافر عند عمل أي تعدٌل ٌجب

لسجل حجز المسافر  بٌسمسافر ٌعكس ذلن فً العنوان الركل مرة ٌتم فٌها تعدٌل سجل حجز ال     

 موضحا فٌه التارٌخ والولت الذي تم فٌه التعدٌل .

( وهذا ٌسمح لن 1مرلمة بشكل تسلسلً ابتداء من رلم ) (PNR)إن عناصر سجل حجز المسافر     

 بإلؽاء أو تعدٌل أي عنصر بسهولة .
 

 /تارٌخ سجل الحجز 

االلؽاءات والحذؾ  التً تمت والتعدٌالت واالضافات ورٌخ سجل الحجز ولت انشاء الحجز ٌسجل تا      

 . واؼالق لسجل الحجزفً ولت سابك  وٌجدد النظام تارٌخ سجل الحجز بعد كل عملٌة انهاء 
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من لابمة العناصر المرلمة والرلم المرتبط بكل  ( PNR History )ٌتكون تارٌخ سجل الحجز       

عنصر ٌشٌر الى تولٌت االجراء المتخذ علٌه . واالجراءات المرتبطة بانشاء سجل حجز المسافر مرلمة 

وهكذا وكل  002تعدٌل ٌكون الرلم  وعند اجراء ثانً 001، وعند اجراء اي تعدٌل ٌكون الرلم  000ب

 -: (10-5الشكل) كما موضح فً الشاشة االتٌة . " خطوة استرجاع لسجل الحجز والتعدٌل فٌه ٌدعى "

 

 
 استرجاع سجل الحجز  10-5الشكل 

بشكل عام واذا  RHمسترجع نستخدم كود   (PNR History)ولؽرض عرض تارٌخ سجل حجز     

 . RHS3نستخدم كود  Segmentكان لمطاع معٌن 

 

                                   Canceling PNR Elements إلؽاء بعض عناصر سجل حجز المسافر

 History)عندما تلؽً عنصرا فً سجل حجز المسافر ٌحول نظام المعلومات ألٌا إلى تارٌخ سجل الحجز 

 .  XEكود   االلؽاءوٌستخدم لعملٌة  (

  XE3:  لؽرض الؽاء عنصر فردي ٌكون االدخال كاالتً  /امثلة 

( فٌكون االدخال  - ) رطةاوفً حالة الؽاء مجموعة من العناصر فً نفس الفبة ٌفصل بٌنهما ش      

     XE3-6كاالتً :

  XE3,5,8-12اما فً حالة الؽاء مزٌج من العناصر فً نفس الفبة فٌكون االدخال كاالتً :

 PNRتذكر اآلتً عند إلؽاء عناصر ال 
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 أي عنصر من عناصر الخدمات الخاصة المطلوبة  ٌلؽى النظام آلٌاSSR  والتً ترتبط بمطاع

 أو عند إلؽاء اسم . (segment)رحلة 

  ٌجب علٌن إلؽاء عناصر المعلومات اإلضافٌة األخرىOSI  والتً لم تعد تنطبك على المطاعات

(segment) . الملؽٌة 

  إلؽاء مجموعة من العناصر ٌجب أن ٌتم إدخالها بترتٌب تصاعدي .عند 

 .  XIفً إدخال واحد ادخل    (Itinerary)إللؽاء كامل خط سٌر الرحلة 

 

       Modifying PRN Elementsتعدٌل عناصر سجل حجز المسافر 

 كمرجع .لتعدٌل عناصر سجل حجز المسافر استخدم رلم العنصر من سجل حجز المسافر         

الجدول اآلتً ٌوضح بعض اإلدخاالت التً ٌمكن استخدامها فً تعدٌل عناصر سجل حجز 

  .(11-5كما فً الشكل ) الطالب علٌه اطالع وذلن لؽرض  المسافر

 اإلدخال التوضٌح

       FAR 06 93345678 – H/5 تعدٌل االتصال الهاتفً

                                      OK/6 تعدٌل مإشر إعداد التذكرة

                           TL12DEC/7 تعدٌل مإشر إعداد التذكرة إلى مهلة زمنٌة جدٌدة

                    Ahmed/H  MR/2 تعدٌل االسم

                                 MR 2/B  MRتعدٌل تصنٌؾ اسم المسافر إلى 

                                 (CHD)/2 )طفل ( إلى االسمإضافة الرمز 

                                         3/2 زٌادة أو نمصان  عدد المماعد المحجوزة
 

 11-5الشكل 

 ٌمكن استخدامها فمط أثناء إنشاء سجل الحجز ولبل إنهاء سجل المسافر /مالحظة 

 Splitting a PNR      فصل ( سجل الحجز شطر )

بمجرد إنهاء وإؼالق سجل الحجز ، وأراد احد المسافرٌن فٌما بعد أن ٌؽٌر تارٌخ السفر أو إلؽاء خط      

. فٌتم استرجاع سجل الحجز  افر من سجل الحجز الربٌسسٌر الرحلة فؤنت بحاجة إلى فصل ذلن المس

 .  ( SP )وتتم عملٌة الفصل من سجل الحجز المسترجع باستخدام  كود 

 SP3:   فً حالة فصل اسم واحد فٌكون االدخال كاألتً /مثال 

 SP1,3,5فً حالة فصل اسماء فردٌة ٌكون االدخال كاألتً : 

 SP 3-6ولفصل مجموعة من االسماء ٌكون االدخال كاألتً : 
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 -ٌتولى النظام ألٌا عمل اآلتً :       

 . لذي تم فصله من سجل الحجز الربٌسالمسافر اٌحول كل العناصر المرتبطة بالمسافر إلى سجل  - 1

 مرتبطة بؤي مسافر .الؼٌر كرر فً كال الحجزٌن كل العناصر ٌ - 2

بعد أن تموم بعملٌة إجراء الفصل سٌرد النظام باالستجابة برلم سجل حجز جدٌد للمسافر / أو       

 )فً أعلى سجل الحجز ٌسمى حجز مرتبط بحجز آخر فصلهم ، وسٌظهر شعار المسافرٌن الذي تم فصله /

Associate  PNR ) : هنان ادخاالن مطلوبان لحفظ سجل الحجز المرتبط هما- 

  الشخص المتصلRF AHMED or RFP   

  إنهاء وحفظ السجلEF 

ثم ٌحفظ النظام ألٌا سجل الحجز المرتبط وٌعرض سجل الحجز األصلً ) الذي ٌحمل شعارا ٌظهر فً      

 ولحفظ السجل األصلً ( Parent PNR ) - سجل الحجز األصلً -وٌسمى ( أعلى سجل الحجز 

(Parent PNR ) : ٌجب علٌن إدخال- 

  الشخص المتصلRF AHMED or RF P 

 إنهاء وإؼالق السجلET        

 إجراءات فصل سجل الحجز

 استعرض سجل الحجز المطلوب فصله - 1

          SP1افصل اسم المسافر المطلوب - 2

      RF AHMED OR REPادخل عنصر الشخص المتصل  - 3

 EFانهً واحفظ سجل الحجز - 4

 RF AHMED Or RFpمن السجل األصلً ادخل الشخص المتصل  - 5

 ETانهً وأؼلك السجل  - 6

 ً  تسعٌر الرحلة وإصدار التذكرة  -: سادسا

ً أجور امادٌوس وأسعارها نظام ــدتع/ تسعٌر الرحلة  ً آلٌ ا لتسعٌر النمل الجوي . وٌخزن النظام أكثر من  ا

 SITA  ،ABC   ،ATPCOشركات الطٌران ، وشركة  ملٌون سعر ترسل بشكل ٌومً من (50)

ة ـمعٌن ور ـى أجـار التسعٌر علـدة بٌانات األسعـوي لاعـ( وتح ( IATAوي ـل الجـوالمنظمة العالمٌة للنم

 أخرى . أسعار وٌمكن بناء عدد ؼٌر محدود من األسعار من خالل خاصٌتها الدٌنامٌكٌة التشؽٌلٌة إلضافة

  -ن لتسعٌر الرحلة هما :اهنان حالت

 . PNRالتسعٌر فً حالة عدم  وجود ملؾ حجز المسافر  الحالة االولى /

 . PNRالتسعٌر فً حالة  وجود ملؾ حجز المسافر  الحالة الثانٌة /

 PNR: إظهار االسعار بدون وجود ملؾ حجز المسافر  الحالة األولى

 .     FQD بٌن مدٌنتٌن ( دون اضافة الضرابب نستخدم كود :    إلظهار السعر )    

 .  FQPبٌن مدٌنتٌن او اكثر ( مضاؾ الٌه الضرابب نستخدم كود :  إلظهار السعر )    
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 -وهنان ادخاالت تحدٌد اضافٌة لألوامر السابمة مثل :   

(Stopover)  (-ساعات فً البلد المحددة تضاؾ اشارة )  8للترانزٌت أي لضاء اكثر من 

(Surface) ( لتحدٌد السفر بٌن مدٌنتٌن برا  تضاؾ اشارة--) 

       /C ، لتحدٌد الكالس  A/، لتحدٌد شركة الطٌران      D/لتحدٌد التارٌخ

 وهنان اضافات اخرى تدرج فً نهاٌة االدخاالت فمط مثل :

       R/،    لطلب نوع معٌن للسعر L/           للتسعٌر على الل سعر     
 

 -امثلة توضٌحٌة للتسعٌر بدون وجود سجل حجز المسافر:

السعر بدون  نٌسان على مصر للطٌران ونوع  11لعرض السعر بٌن الماهرة ولندن هٌثرو ٌوم  - 1

                 FQDCAILHR/D11APR/AMS/CF/R,ATالضرٌبة .

 شركة الخطوط المصرٌة / / تارٌخ االنطالق / بلد الوصول لندن هٌثرو الماهرة بلد االلالع / / كود االدخال

 . شركة الطٌران نوع السعر/ / Cكالس 
 

.  مع تحدٌد الل سعر Fا ب على مصر للطٌران الكالس  24لعرض السعر بٌن الماهرة ودبً ٌوم  - 2

FQPCAIDXB/D24AUG/AMS/CF/L                                
 

فً بارٌس ثم العودة   stopover  لعرض السعر شامل الضرٌبة من دبً الى لندن هٌثرو مع تولؾ - 3

(  ولٌست ترانزٌت فً بارٌس ) CONNECTING FLIGHT  متصلة من لندن هٌثرو الى دبً برحلة

 . ، كل الرحلة على خطوط طٌران مصر للطٌران

FQPDXBPAR_LHR_PARDXB/AMS 

ثم السفر  Stopoverالضرٌبة من الماهرة الى دبً مع االلامة فً دبً لفترة  رض السعر شامالً ـلع – 4

 .كل خط السٌر على مصر للطٌران الماهرة ،ظبً ومنها الطٌران الى الى ابو  Surfaceبرا 

FQPCAIDXB---AUHCAI/AMS                                        
 

  PNR: اظهار االسعار بوجود ملؾ حجز الحالة الثانٌة

 . FXXلتسعٌر الملؾ بدون تخزٌن السعر علٌه  -

 . FXPلتسعٌر الملؾ مع تخزٌن السعر علٌه  -

 . FXBاٌجاد ارخص سعر وإعادة الحجز على ارخص كالس مع تخزٌن السعر نستخدم كود :  -

 . FXRاٌجاد ارخص سعر وإعادة الحجز على ارخص كالس بدون تخزٌن السعر نستخدم كود :  -

 .  FXAاٌجاد ارخص سعر متاح وبدون اعادة حجز الكالس وبدون تخزٌن السعر نستخدم كود : -

بؽض النظر عن االتاحة ( وبدون اعادة حجز الكالس وبدون تخزٌن السعر نستخدم اٌجاد ارخص سعر ) -

 . FXLكود : 

 . FXTلتخزٌن سعر معٌن فً شاشة عرض متعددة االسعار نستخدم كود :  -

 FX2إلعادة الحجز على كالس معٌن فً شاشة عرض متعددة االسعار نستخدم كود :  -
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 -: امثلة توضٌحٌة لتسعٌر ملؾ حجز موجود

ره ، ومن اهم جوانب التسعٌر عند االنتهاء من ملؾ الحجز وحفظه ثم استرجاعه ٌمكن المٌام بتسعٌ    

 -: ماٌؤتً

 اٌجاد السعر . - 1

 اعادة حجز على كالس اخر اتوماتٌكٌا ) ان تطلب االمر ذلن( - 2

 اعلى ملؾ الحجز . TST(Transitional Stored Ticketتخزٌن السعر وإظهار الـ - 3

 مالحظة : اوامر التسعٌر لملؾ الحجز ال ٌكتب فٌها خط السٌر حٌث انه محدد مسبما فً ملؾ الحجز .

 -: مثال تطبٌمً

، هنان احتماالن ان ٌكون هنان سعر واحد  FXPلنفرض ان لدٌنا ملؾ حجز نموم بتسعٌره باألمر       

كون هنان اسعار مختلفة ) الختالؾ شروط االسعار( ت، او ان  TSTمتاح ، وهنا ٌتم اٌجاد السعر وتخزٌنه

وعندها ٌتم عرض شاشة بها مختلؾ االسعار وٌتم  اختٌار السعر المناسب ) بعد االطالع على شروط 

رلم السطر الذي به السعر  = FXT2 ( 2( وٌتم تخزٌن السعر باستخدام كود  FQNالسعر باألمر 

 . المختار(

عٌر على ارخص سعر على االطالق وبالطبع هذا ٌتوجب الحجز على الل احٌانا ٌرٌد البعض التس     

 -: كالس وهو االمر الذي ٌحتاج الى ثالث خطوات هً

للبحث عن الل سعر متاح ) متاح هنا أي ان هنان مماعد  FXAاٌجاد الل سعر من خالل مود  (  1) 

توماتٌكٌا وٌحدد الل سعر ( ، ا AVAILABILTYشاؼرة له ، حٌث ٌبحث البرنامج عن امكانٌة المماعد 

للبحث عن الل سعر حتى ؼٌر المتاح ) وٌستخدم هذا لو اراد المسافر الحجز على البحة  FXLاو كود 

 . ( االنتظار على هذا الكالس

 . FXZاعادة الحجز على الكالس االلل سعر بالكود  (  2) 

   . FXTتخزٌن السعر الذي تم اختٌاره  بالكود (  3) 

 لذي ٌموم بإٌجاد ارخص سعر وإعادةا FXBهنان كود ٌموم بالثالث خطوات دفعة واحدة وهو كود **  

  .مع تخزٌن السعر   ( calss )الحجز على ارخص كالس 

الحجز  بإٌجاد ارخص سعر  وإعادة الذي ٌموم FXRوهنان كود  ٌموم باول وثانً خطوة وهو كود  ** 

  سعر .بدون تخزٌن ال (calss)على ارخص كالس 

 .  ( = لتحدٌد السطر المراد التسعٌر علٌه 3 ) FXU3وهنان كود  للمٌام بثانً وثالث خطوة وهو  ** 
 

 /  مثال

دبً على الخطوط الجوٌة  –لسمٌن مثال من شركة دمشك على حلة ممسمة اذا كانت لدٌن حجز ر    

ونرٌد حجز كل ممطع على شركة طٌران  CZكانتون على الخطوط الجوٌة الصٌنٌة  –السورٌة ودبً 

 محددة ومختلفة .

FQPDAM/D30APR/ARB/CYDXB/D25MAY/ACZ/CTCAN 

 -وفٌما ٌؤتً تفسٌر لقدخال :
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FQP . كود عرض السعر : 

DAM . بلد المؽادرة رمز دمشك : 

/D30APR . كود تحدٌد التارٌخ : 

/ARB . )شركة الطٌران )الشركة الجوٌة السورٌة : 

CY . تحدٌد الكالس : 

DXB . ًبلد الوصول فً الممطع األول )دبً(..... والمؽادرة للممطع الثان : 

/D25MAY . ًكود تحدٌد تارٌخ الممطع الثان : 

/ACZ . ًشركة الطٌران ) الخطوط الجوٌة الصٌنٌة ( للممطع الثان : 

/CT . ًكود تحدٌد الكالس للممطع الثان : 

CAN  رمز كانتون ( .: بلد الوصول األخٌرة ( 
 

ضرورة االلتزام بالترتٌب كما هو بلد المؽادرة ثم التارٌخ ثم خط الطٌران ثم الكالس ثم بلد  -مالحظة :

 الوصول

 

 -وهنان حاالت تسعٌر اخرى مثل :

      FXP/INFLP1لتسعٌر خط سٌر الرحلة للرضٌع نستخدم االدخال االتً :  - 1

           FXP/PAXنستخدم اإلدخال اآلتً :تسعٌر كل البالؽٌن ماعدا الرضٌع  - 2

               -: فمط  وعدم تسعٌر الرضٌع  نستخدم  اإلدخال اآلتً 1تسعٌر المسافر البالػ  رلم  - 3

FXP/PAX/P1 

                   FXP/P3 -نستخدم االدخال االتً :  3تسعٌر المسافر رلم  - 4

 -           FXP/P2,4,6نستخدم اإلدخال اآلتً : 6,4,2تسعٌر خط سٌر الرحلة للمسافر رلم  - 5

       -نستخدم اإلدخال اآلتً :   6الى الرلم   2تسعٌر خط سٌر الرحلة للمسافرٌن من الرلم  - 6

                                               FXP/P2-6 

 -مادٌوس :أكٌفٌة الحجز على نظام 

  -بإتباع مجموعة خطوات كما فً االمثلة االتٌة  :مادٌوس ألحجز على نظام ٌتم ا

تشرٌن األول لرحلة صباحٌة اسمه السٌد علً  10راكب ٌرٌد الحجز إلى مدٌنة الماهرة  ٌوم   / 1مثال 

 .  لم بترتٌب الحجز له، مادٌوس ألمصرٌة  باستخدام المداخل لنظام دمحم على الخطوط الجوٌة ا

               AN10OCTCAIJED/AMSممعد .البحث عن إمكانٌة وجود  ( 1) 

 كود اإلدخال / التارٌخ / مكان المؽادرة / مكان الوصول / شركة الطٌران

                  NM1AHMAD /ALI MRادخال االسم )اسم الراكب (. ( 2) 

 كود اإلدخال / عدد األسماء / االسم الثانً / االسم االول / الصفة )الوصؾ(

                                             SS1Y2الحجز ) االدخال( .عمل  ( 3) 
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 كود االدخال / عدد المماعد / الدرجة / رلم الصؾ 

  (4 ) RECIVED FROM  . الشخص المبلػ بالحجزRFLOOMA     

 كود االدخال / االسم 

      APCAI0101234567رلم التلفون واسم شركة السٌاحة ان وجد . ( 5) 

 كود االدخال / رلم التلفون 

        TIME LIMIT.TKTL5OCTالولت المسموح لتؤكٌد الحجز وشراء التذكرة  ( 6) 

 كود االدخال / التارٌخ 

 اذا اردت اتمام عملٌة الحجز واعادة عرض الحجز. ERانهاء عمل الحجز واكتماله . ( 7) 

                           ET  الحجز فمط .اذا اردت اتمام عملٌة 

   / 2مثال 

    AN/AA/AD/AEاستعراض امكانٌة الرحالت 

   SS3V2( Vعلى الدرجة  2مماعد على طٌران االمارتٌه للسطر رلم  3لشراء ممعد )نشتري (  1) 

    NMالدخال االسماء (  2) 

                  NM1ALALI/HASSN MRالدخال اسم شخص بالػ (  3) 

   NM2ALALI/HASSN MR/MAY MRSالدخال اسماء شخصٌن من نفس العابلة (  4) 

                               NM1ALALI/THAMER MR (CHD)الدخال اسم الطفل (  5) 

 الدخال اسم رضٌع مرافك لشخص بالػ ومتشابهٌن بنفس اسم العابلة (  6) 

NM1ALALI/MR MAY MRS(INF/NOORA/16JAN14) (7)                        

  AP/APEالدخال ارلام التواصل (  8) 

 APBGW07905333765-BC/0الدخال تلفون الراكب مع رمز مدٌنة الامته

                 ABC@ABC.COM-APEللراكبالدخال البرٌد االلكترونً 

  TKالدخال ولت معٌن ومن بعده سٌتم الؽاء التذكرة فً حالة لم ٌتم تاكٌدها نستخدم كود (  9) 

      TKOKكٌد حجز التذكرة نستخدم كود الت

  TKTL10JUN/1200لتحدٌد تارٌخ وولت معٌن بعده سٌتم حذؾ التذكرة نستخدم االدخال 

 RFمن الذي حجز التذكرة (  10) 

          RFAHMADه التذكرة نستخدم االدخال الدخال اسم الشخص الذي حجز هذ

  ET/ERالخطوات االخٌرة (  11) 

  ETلحفظ التؽٌٌرات التً تموم بها فً الحجز نستخدم كود 

 ERلحفظ التؽٌٌرات وعمل استعراض للحجز  نستخدم كود 
 

 خطوات حجز دون لطع التذكرة

AN22JANDMMCAI/AMS 

 كود االدخال / التارٌخ / مكان المؽادرة / مكان الوصول / شركة الطٌران  

SS1F1 

mailto:للراكبAPE-ABC@ABC.COM
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NM1AHMAD/ALI MR 

AP 

  OSMS8342429TRANSSUDITRAVELREFAHAMAD 

 كود االدخال / كود الشركة الناللة / معلومات عن الوكالة اسمها ورلمها / اسم الموظؾ 

OSPAXCTCINDMMMOB0554936550 

 رموز الحجز / مكان انطالق الرحلة / رلم المسافركود االدخال / 

TAK1 

 هذا الكود ٌعنً الحجز اوكً 

 RFA,ER 

 كود انهاء الحجز / رمز الموظؾ / تكملة انهاء الحجز 

 هذه الخطوات هً المكملة للحجز ولطع التذكرة

FXP . هذا الكود إلظهار سعر التذكرة 

 FQPDMMCAI-DMM/OMSوالظهار سعر التذكرة من دون الحجز 

FQP كود االدخال 

DMMCAI-DMM سٌر الرحلة من الى 

/OMS وسٌلة الطٌران الناللة 

 الماهرة فمط  –دمام  لو اردنا دمام –الماهرة  –طبعا هذه الرحلة دمام 
FQPDMMCAI/OMS                           

 / مادٌوسأإصدار التذكرة بنظام 
إذا كةان لةد  تةم اسةتكماله  PNRوتسةعٌره أو اسةتدعاء ملةؾ الحجةز ٌموم موظؾ الحجةز بعمةل الحجةز -1

 . مسبما
                     TTP/ET/P1, 3/S6, 8/ITR-MAnnnn/RT -ٌموم بإدخال أمر الطباعة اآلتً :

                    TTP  أمر الطباعة: 
ET لطباعة تذكرة الكترونٌة : 

P1, 3 . أرلام الركاب المطلوب إصدار تذاكر لهم: 
S6, 8 تذاكر علٌها . :أرلام المماطع المطلوب إصدار 
ITR  (E-ticket Itinerary Receipt :وهو اإلٌصال الخاص  بالراكب مدونة به البٌانات اآلتٌة )- 

 بٌانات مكتب اإلصدار) اسم المكتب ، رلم االٌاتا ، وأرلام التلفونات (.) أ ( 
 تارٌخ اإلصدار.(  ) ب

 أرلام التولٌع الخاصة بموظؾ الحجز مصدر التذكرة .) ج ( 

 اسم المسافر .) د ( 

 رلم التذكرة موضحا إنها تذكرة الكترونٌة .) هـ ( 

به أرلام الةرحالت ومواعٌةد اإللةالع والوصةول والةوزن المسةموح بةه وحالةة  بٌان السفرٌات موضح) و ( 

 الحجز .

 )أساسٌة وضرابب ( . تفاصٌل السعر) ز ( 

 ( .Condition of Carriageحموق النمل وحدود المسإولٌة ) ) ح ( 
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MAnnnn . رلم آلة الطباعة الموجودة بجانب أمٌن الخزٌنة : 

RT  مدخل إلعادة استعراض ملؾ الحجز :PNR .مرة أخرى على شاشة نظام الحجز بعد طباعة التذكرة 

                   OK  ETICKETٌموم نظام الحجز بإعطاء الرد اآلتً :     

 ) لالطالع (  مثال لتذكرة بعد اإلصدار

 

TKT – 0772400020711                           RCI-                 1A 
LOC-2WAWYT  

OD-CAIHRG SI -        FCMI-1      POI-HRG  DOI-
03DEC06  IOI-90491800 

1.TEST/ET  MR                                 ADT                   S   I 
     1   OCAI  MS  155  B  31DEC   1830    OK   BEG         

      o 
HRG                                                                                     

FARE           F   EGP                      240.00                          
TAX                  EGP                          6.00EQ                       
TAX                  EGP                          2.00RH                      
 TAX                  EGP                        50.00YQ                     
TOTAL             EGP                      298.00                          
/FC  CAI   MS   HRG240.00EGP240.00END                    
FP    CASH                                                                           

 

وٌعنةً  Oأي حالةة الكوبةون وأسةفل منةه الرمةز     Coupon Statusوٌعنً  Sوٌالحظ ظهور الرمز 

Open For Use  تذكرة صالحة لالستخدام . أي 

 -سٌظهر رلم التذكرة كما ٌؤتً : مرة أخرى PNRعند استدعاء ملؾ الحجز  -3

5FA PAX  077-2400001020/ETMS/EGP298.00/HRGMS0100/90491800/S2 

واالحتفاظ بالصورة مةع مسةتندات ٌموم أمٌن الخزٌنة بختم اإلٌصال بختم المكتب وتسلٌم األصل للعمٌل  -4

 الٌوم .
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ال ٌتم مطالبته باإلٌصال بل فً حالة مراجعة العمٌل لمكتب البٌع ورؼبته فً مراجعة الحجز الخاص به  -5
 احد المداخل اآلتٌة : من  PNRٌموم موظؾ الحجز باستدعاء ملؾ الحجز 

                RTMS 777/20 JANCAI-SMITHرلم الرحلة وتارٌخ السفر واسم الراكب . - أ
                   RT2 WAWYTرلم الحجز. - ب

  -احد المداخل اآلتٌة : دعاء التذكرة االلكترونٌة منأو ٌموم باست

    .                   TWD/TKT077 – 2400020711باستخدام رلم التذكرة** 
 باستخدام تارٌخ السفر وخط السٌر واسم الراكب .**      

TWD/VMS/TVL31DECCAIHRG -  TEST                                              
                   ITR-MAnnnn/copyنستخدم المدخل   ITRولطباعة نسخة من 

ً برموز شركات الطٌران والمدن     ً خاصا ولؽرض أطالع الطالب فمط نرفك فً الصفحات التالٌة ملحما
 واهم المطارات .                                            

 رموز شركات الطٌرانأوالً /  
 (12-5/ رموز شركات الطٌران العربٌة  كما فً الشكل)1

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركة الطٌران العربٌةرموز  12-5الشكل   

 

 الرمز اسم الشركة

 IR العرالٌة

 RB السورٌة

 IY الٌمنٌة

 QR المطرٌة

 RJ االردنٌة

 GF الخلٌجٌة

 WY العمانٌة

 ME اللبنانٌة

 SO السودانٌة

 TU التونسٌة

 LN اللٌبٌة

 KU الكوٌتٌة

 AH الجزابرٌة

 EK االماراتٌة

 MS المصرٌة

 G9 العربٌة

 J9 الجزٌرة

 SV السعودٌة
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 رموز شركات الطٌران األجنبٌة 13-5الشكل 
 رموز المدنثانٌاً / 

 14-5كما فً الشكل  المدن العربٌة / 1
 

 الرمز اسم المدٌنة

 BGW بؽداد

 ALP حلب

 DAM دمشك

 LTK الالذلٌة

 BEY بٌروت

 KAC المامشلً

 SHJ الشارلة

 DXB دبً

 AUH ابو ظبً

 RUH الرٌاض

 DMM الدمام

 JED جدة

 MED المدٌنة المنورة

 TUU تابون

 THR طهران

 (13-5/ رموز شسركات الطٌران األجنبٌة كما فً الشكل)2

 AF الفرنسٌة

 RO الرومانٌة

 SU الروسٌة

 TK التركٌة

 AA االمرٌكٌة

 U8 االرمنٌة

 JV الٌوؼسالفٌة

 UK االوكرانٌة

 BA البرٌطانٌة

 AZ االٌطالٌة

 CY المبرصٌة

 KL الهولندٌة

 KM المالطٌة

 LH االلمانٌة

 LO البولونٌة

 MA الهنؽارٌة

 OA الٌونانٌة

 OK ٌكٌةشالت

 OS النمساوٌة

 PK الباكستانٌة

 IR نٌةٌرااال
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 CAI الماهرة

 TIP طرابلس

 BEN بنؽازي

 BAH البحرٌن

 SAH صنعاء

 DOH الدوحة

 KWI الكوٌت

 AMM عمان

 TUN تونس

 CAS الدار البٌضاء

 ALG الجزابر

 MCT مسمط

 رموز المدن العربٌة  14-5الشكل 

 (15-5كما فً الشكل) رموز المدن االجنبٌة/ 2
 

 الرمز اسم المدٌنة

 BOS بوسطن

 EZE اٌرس بوٌنس

 DFW داالس

 SFO سان فرانسٌسكو

 ORD شٌكاؼو

 LAX لوس انجلوس

 JFK نٌوٌورن

 IAP واشنطن

 ATH اثٌنا

 IST اسطنبول

 VCE البندلٌة

 AMS امستردام

 CDG بارٌس

 PRG براغ

 BOM بومباي

 KUL كوااللمبور

 HND طوكٌو

 PVG شنؽهاي

 BCN برشلونة

 GVA جنٌؾ

 FCO روما

 FRA فرانكفورت

 VIE فٌنا
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 CPH كوبنهاجن

 LIS لشبونة

 LGW لندن

 MLA مالطا

 MAD مدرٌد

 DME موسكو

 MUC مٌونخ

 WAW وارشو

 HKG هونػ كونػ

 SYD سٌدنً

 SIN سنؽافورة

 DEL دلهً

 CGK جاكرتا

 BKK بانكون

 ISB اباداسالم

 AMD اباد احمد

 ICN سٌإول

 PEK بكٌن

 رموز المدن األجنبٌة 15-5الشكل 

 رموز اهم المطارات فً كل لارة ثالثاً / 

 (16-5اوربا وامرٌكا الشمالٌة كما فً الشكل) – 1
 

 كود المطار اسم المطار

FRANKFURT FRA 

GENEVA GNA 

LONDON HEATHROW LHR 

PARIS DEGAULE CDG 

ROME FCO 

ATHENES ATH 

ISTANBUL IST 

NEWYORUK JOUN F KINEDY JFK 

WASHINGTON IAD 

MALAGA AGP 

MADRID MAD 

NICE NCE 

OSIO OSL 

ZURICH ZHR 

HELSINKI HEL 

COPENHAGEN CPH 

STOCKHOLM ARN 

رموز مطارات اوربا وامرٌكا  16-5الشكل 

 الشمالً
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 (17-5الشرق االوسط كما فً الشكل) – 2

        
 كود المطار اسم المطار

AMMAN AMM 

BEIRUT BEY 

DAMASCUS DAM 

JEDDDH JED 

RIYADH RUH 

TRIPOLI TIP 

TEHRAN THR 

 رموز مطارات الشر ق األوسط 17-5الشكل 

 (18-5كما فً الشكل ) الخلٌج العربً – 2
 رمز المطار سم المطارا

DUBAI DXB 

ABUDHABI AUH 

MASCAT MCT 

DOHA DOH 

KUWAIT KWI 

SHARJAH SHJ 

SANAA SAH 

BAHRAIN BAH 

 رموز مطارات الخلٌج العربً 18-5 الشكل

 (19-5افرٌمٌا كما فً الشكل ) – 4
 رمز المطار سم المطارا

CAIRO CAI 

ADDIS ABABA ADD 

ALGIRES ALO 

LUXOR LXR 

CASABLANCE CMN 

DAKAR DKR 

KHARTOM KRT 

KANO KAN 

NAIROBI NBO 

TUNIS TUN 

JOHANSPURG JNB 

ALEXANDRIA ALY 

SHARM EL SHAIKH SSH 

 
 افرٌمٌارموز مطارات  19-5الشكل 
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 (20-5الشرق األلصى كما فً الشكل ) – 5

 رمز المطار سم المطارا

BOMBAY BOM 

COLOMBO CMB 

DELHI DEL 

DHAKA DAK 

ISLAM ABAD ISB 

GAKARTA CGK 

KARACHI KHI 

KUALA LAMBUR KUL 

LAHORE LHE 

MADRAS MAA 

MANILA MNL 

SINGAPORE SIN 

OSAKA KIX 

TOKYO NRT 

KOCHIN COK 

 رموز مطارات الش رق األوسط 20-5الشكل 

 (21-5كما فً الشكل ) السرٌعة فً نظام امادٌوس تاالدخاال

 Sign-In in Production – JI تسجٌل الدخول

 JI 0000AA/AS تسجٌل الدخول

 JI A0000AA/AS الدخول إلى منطمة العمل

 JI A/B/D/F0000AA/AS الدخول إلى عدة مناطك

 JI*0000AA/AS الدخول إلى جمٌع المناطك 

 JM B التحوٌل إلى منطمة عمل معٌنة

 

 Sign out-JO تسجٌل الخروج

 JO الخروج من منطمة العمل الحالٌة 

 JO B الخروج من منطمة عمل محددة

 *JO الخروج من جمٌع مناطك العمل
 

 Decode/Encode تحوٌل الرمز/ تفسٌر الرمز

 DAN LHR المطار/المدٌنةشرح رمز 

 DAN LONDON تحوٌل رمز المطار/المدٌنة

 DNS US شرح وتحوٌل الوالٌة

 DC FRANC شرح وتحوٌل الدولة

 DNE 777 شرح وتحوٌل طراز الطابرة

 DD YC/TYO حساب فارق التولٌت
 

 Availability / Schedule االمكانٌة / الجدول

 AN 19JUN LON درجات االنتظار الشاؼر ANتظهر 

 SN19JUN LON درجات االنتظار الشاؼر SNتظهر 
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 Schedule/Timetable جدول الرحالت

 SN23DECJEDDXB عرض جدول الرحالت

 TNJEDCAS عرض جدول الرحالت السبوع

 TN01JULJEDCAS عرض جدول الرحالت االسبوعً من تارٌخ محدد

 TN02MAYDXBLHR وفصول السنة عرض الجدول لجمٌع الرحالت مع عملٌات اٌام االسبوع

 MD انتمل إلى االسفل

 MU انتمل إلى االعلى

 MN انتمل إلى الٌوم التالً

 MP انتمل إلى الٌوم السابك
 

 PNR creation انشاء سجل الحجز

عناصر اساسٌة التمام الحجز:  5
االسم ، خط السٌر ، الهاتؾ ، حالة 

 الذهاب ، المرجع

NM,SS,AP,TK,RF 

 NM1MOHD/ALI MR واحد فمطراكب 

 NM1MOHD/ALI MR IF AHED/ALI MR راكبان من عابلة مختلفة

 NM2MOHD/ALI MR /NAYEF MR راكبان من نفس العابلة

 NM1MOHD/AMALMS(INF/ALI/12OCT07) راكب واحد مع رضٌع

 NM1MOHD/AMERMK(CHD/21JUN06) طفل

 NM2MOHD/ALIMR/LAYLAMISS(CHD/12OCT07) راكب بالػ وطفل من نفس العابلة

 

 PNR creation انشاء سجل الحجز

 APBGW07905643897-H رلم منزل الراكب

 APBGW07906754987-B رلم عمل الراكب 

 TKTL18JUN حزٌران 18اخر موعد الصدار التذكرة فً 

 TKTL18JUN/1200 12حزٌران الساعة  18اخر موعد الصدار التذكرة 

 TKOK جاهزة التذكرة

 TKXL18JUN/1200 الؽاء الً )ضع التولٌت المحلً(

 RR/2 تاكٌد الرحلة

 

 Sell Seat بٌع المماعد

 SS1Y1 1بٌع تذكرة ممعد واحد درجة سٌاحٌة من السطر 

 SS2YC1 1من السطر  (Y)و (C ) بٌع تذكرتٌن

 SS1Y1/PE البحة االنتظار

 ER انهاء واسترجاع سجل الحجز

 ET واؼالق سجل الحجزانهاء 

 IR انهاء واستعادة سجل الحجز

 RTXXXXXX عرض السجل من خالل الرلم

 RT/SURNAME عرض السجل من خالل اسم العابلة

 RT/S عرض السجل من خالل الحرؾ االول

 LM/GF123/20JUN البحث عن سجل برلم الرحلة والتارٌخ

 LM1 عرض سجل الراكب من المابمة

 

 Seat Request from Seat Map خارطة المماعدطلب ممعد من 

 SM2 2عرض خارطة المماعد للرحلة رلم 

 ST/2A حجز ممعد محدد
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 ST/2ABCD حجز مماعد متجاورة

 ST/2A/S5 5حجز ممعد معٌن على خط السٌر 

 Seat request طلب المماعد

 ST/W ممعد بجوار النافذة

 ST/S ممعد للمدخنٌن

 ST/W/S النافذة ممعد للمدخنٌن بجوار

 ST/A ممعد محاذي للممر

 

 PNR split (3 steps to split) فصل سجل الحجز)ثالث خطوات(

 SP1 1فصل راكب رلم 

 EF إؼالق عملٌة فصل الحجز

 ET إؼالق نهابً لسجل الحجز

 ET RFو  EFلبل  RFمن الضرورة ادخل 

 

 PNR pricing تسعٌر سجل الحجز للراكب

 FXP الحجز للراكب عرض وتسعٌر سجل

 FXA افضل سعر متوفر

 FXL معرفة كل سعر لسجل الحجز

 األدخاالت السرٌعة فً نظام امادٌوس  21-5الشكل 
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 أسبلة الفصل الخامس

؟ممٌزات نظام امادٌوس  ما اهم -: 1 س  

هنالن نوعان من المعلومات المخزنة فً نظام امادٌوس ، اذكرهما . -: 2 س  

سجل الحجز ؟ ( فصل وضح فمط الممصود بشطر ) -: 3 س  

  -بما ٌناسبها : اآلتٌة مأل الفراؼاتا -: 4 س

 .  Amadeus IT Grouo................. هو نظام حجز الكترونً مملون بالكامل لشركة  -1

عام ........... عن طرٌك تحالؾ بٌن الخطوط الجوٌة الفرنسٌة  Amadeus IT Grouoانشؤت شركة  -2
 والخطوط الجوٌة ............... والخطوط الجوٌة ................. .  

الربٌس فً ........... ، اما لاعدة البٌانات المركزٌة فتتواجد فً  Amadeus IT Grouoممر شركة  -3
 مدٌنة ................. .

 ٌتواجد فً ...................  . Amadeus IT Grouoلتطوٌر لشركة المسم التمنً وا -4

ٌوفر نظام امادٌوس خدمات ...................... لمطاع السٌاحة وحجز الفنادق وتؤجٌر السٌارات  -5
 والرحالت البحرٌة والطرق والحدٌد ووكالء التامٌن .

 ..... ساعة .ان الساعة على انظمة حجز الطٌران تكتمل مدارها الكامل .. -6

والبٌع وفك  ٌوفر نظام امادٌوس طرٌمتٌن لبٌع ممعد الطابرة هما ، البٌع وفك الطرٌمة .............. -7
  الطرٌمة .................. .

 هنالن حالتان لتسعٌر رحلة الطٌران وفك نظام امادٌوس هما ............... و .............. . -8

 – 4...........  – 3...........     - 2...........    - 1  -ان اهم اجراءات فصل سجل الحجز هً : -9
     ...........5 –       ...........6 -  . .............. 

ٌتطلب البٌع بالطرٌمة الطوٌلة توفٌر كافة تفاصٌل الرحلة وٌشمل ذلن رمز ................. ، رلم -10
...... ، درجة ................. ، تارٌخ ................... ، مدٌنتً ..................... وعدد .........

. ............... 
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 لسادسالفصل ا

 

 مادٌوس للحجز االلكترونًأنظام 

 

 
 

 -الفصل سٌكون الطالب لادرا على : بعد االنتهاء من دراسة هذا

 . لابمة الفنادق الموجودة فً أي دولة كٌفٌة استعراض  التعرؾ على -1

 . التعرؾ على الؽرؾ المتوافرة فً الفنادق وأسعارها -2

 . حجز ؼرفة فً الفندقالتعرؾ على  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 تمهٌد

ٌمدم لن نظام امادٌوس لحجز الفنادق معلومات مفصلة عن توافر الؽرؾ واالسعار وممٌزات الفنادق ،      

جمٌع انحاء العالم .  كما وٌوجد لدٌها اٌضا اتفالٌات مع شركات الفنادق لبٌع لعدد كبٌر من الفنادق فً 

الؽرؾ مباشرة من خالل نظم الحجز وتعرؾ هذه االتفالٌات بالدخول او الوصول الدٌنامٌكً او الدخول او 

 الوصول الكامل .

نادق واكثر من ( سلسلة ف290وٌوفر نظام امادٌوس لمستخدمٌه امكانٌة الحجز على اكثر من )     

 ( فندق فً العالم .125000)

ز تتلمى تزٌد من واردات وكاالت السفر والسٌاحة ، وعند إجراء الحج للعمالءإن مبٌعات ؼرؾ الفنادق     

 معظم شركات الفنادق .تؤكٌد على هذا الحجز من  رلم ثوانٍ خالل 

 عرض لابمة الفنادق / اوالً 

 (HL)لؽرض عرض لابمة بؤسماء الفنادق الموجودة فً المدٌنة التً ترؼب الحجز فٌها ادخل الكود       

فعلى سبٌل المثال لعرض لابمة الفنادق ،   حٌث سٌتم عرض مجموعة من الفنادق حسب الترتٌب الهجابً

   :   HL CAIفً مدٌنة الماهرة ادخل 

HL  :-  كود اإلدخال 

CAI :- ( الماهرة اسم المدٌنة  ) 

 -:(1-6كما فً الشكل ) عندها ستظهر الواجهة اآلتٌة و
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 لابمة الفنادق 1-6الشكل                                                   

 حٌث ٌشٌر 
 اسم الفندق  (1
 حٌث ٌوجد لكل فندق رمز خاص به .رمز سلسلة الفندق  (2
 اسم المدٌنة . (3
 شمال المدٌنة ، Nوسط المدٌنة ،  Dالتً تكون كاآلتً )داخل المدٌنة  مولع الفندق (4
 E   ، شرق المدٌنةW  ، ؼرب المدٌنةS ) جنوب المدٌنة 
عربة أو حافلة ،  Cتاكسً ،  T وسابل النمل من المطار إلى الفندق والتً تؤخذ الرموز اآلتٌة ) (5
E  ، لطار سرٌعF  ، مجانا ٌوفرها الفندقH  ، هلٌوكوبترP  ، طابرةR ، سٌارة مستؤجرةW  سٌرا على

 . ( لارب بحري Bاأللدام ، 

      عرض المتاح من الؽرؾ الفارؼة داخل الفندق وأسعارها / ثانٌا

( اٌام من 3ٌوم من المستمبل و)( 361ٌمكنن عرض امكانٌة الفنادق واالسعار بحد الصى )          

اكثر من  لىانٌة فً الشاشة ٌجب ان ال تزٌد عالماضً مع األخذ باالعتبار إن المدة الزمنٌة لعرض االمك

 ( دلابك بعد هذه المدة الزمنٌة ٌجب اعادة ادخال امر عرض االمكانٌة مرة اخرى .10)

  -، وهما :مكانٌة ( داخل الفندق واألسعار هنان نوعان من عرض المتاح من الؽرؾ الفارؼة  ) اإل   

1

   
1 

3 

4

 

 
5

  1 

3   
5

  1 

3  

  
1 

3 

5

   
1 

3 

2

3

   
1 

3 

3 
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  عرض مجموعة فنادقMulti – property 

  عرض فندق محددSingle – property     

وعند إدخال أمر عرض اإلمكانٌة سٌعرض النظام بصفة دابمة إمكانٌة الؽرؾ فً الفنادق ؼرفة واحدة   

 إدخال عرض اإلمكانٌة .لشخص واحد إال إذا تم تحدٌد عدد األشخاص وعدد الؽرؾ فً 
 

 . HAنستخدم كود    Multi-Propertyلعرض مجموعة فنادق      
 

 20JUNوتارٌخ المؽادرة  JUN 15على سبٌل المثال لعرض إمكانٌة الفنادق فً لندن تارٌخ الوصول 

 -ادخل :

HALON15JUN-20JUN                                     

 -:(2-6كما فً الشكل ) عندها ستظهر الواجهة اآلتٌة 

 

 2-6الشكل                                    

    Single-Propertyولعرض المتاح من الؽرؾ فً فندق محدد        

      HA3ادخل :  من عرض مجموعة فنادق 

  -:(3-6كما فً الشكل ) ستظهر الواجهة اآلتٌة و
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 3-6الشكل                                         

وعند إدخال أمر عرض اإلمكانٌة سٌعرض النظام بصفة دابمة إمكانٌة الؽرؾ فً الفنادق ؼرفة         

وهذا ٌدل على شخص  OCC:1كما ٌالحظ فً أعلى العرض فً ألصى الٌمٌن كلمة واحدة لشخص واحد 

 إال إذا تم تحدٌد عدد االشخاص وعدد الؽرؾ فً ادخال عرض االمكانٌة .واحد 
 

  Multi -propertyللعودة الى العرض السابك المكانٌة اكثر من فندق 

 MPHMادخل : 

  Single-propertyوللعودة إلى العرض السابك المكانٌة فندق محدد 

 MPHAادخل :
 

 / أمثلة 

 .لعرض إمكانٌة فندق فً بارٌس بالمرب من برج إٌفل  // 1مثال 

 -ندخل األمر اآلتً :

 HAPAR12AUG-16AUG/RT-2/NR-2/LOC-EIFFEL TOWER/HC-L-F     

 حٌث إن : 

HA          :. كود ) أمر ( إدخال عرض اإلمكانٌة 

PAR      . رمز المدٌنة : 

12AUG – 16AUG . تارٌخ الوصول الى الفندق وتارٌخ المؽادرة : 

RT-2     عدد األشخاص فً الؽرفة : 

NR-2     . عدد الؽرؾ المطلوبة : 

LOC-EIFFEL TOWER . مولع الفندق بالمرب من برج اٌفل : 

HC-L-F  درجة اولى ( –: درجة أو تصنٌؾ الفندق )فاخر . 
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 -: (4-6كما فً الشكل ) عندها ستظهر الواجهة االتٌة 

 

 

 4-6الشكل                                         

 

مع تحدٌد  Harrodsوالمرٌبة من متجر هارودز  14لعرض إمكانٌة الفنادق للسطر رلم  // 2مثال 

 -تارٌخ الوصول والمؽادرة ادخل :

HAL014/DT-20NOV-22NOV         

  -حٌث ان :

HAL  كود اإلدخال : 

 : رلم السطر   014

/DT    رمز المتجر 

20NOV-22NOV تارٌخ الوصول والمؽادرة :    
 

 

 -ادخل : Harrodsفً لندن فً منطمة تسوق لرٌب من متجر  ق للبحث عن فند // 3مثال 

HALON12AUG-2/RP-SHO-HARRODS                
 

 ادخل . نها منطمة جذب سٌاحٌةللبحث عن فندق فً بارٌس لرٌب من برج اٌفل على اساس ا // 4مثال 

:- 

HAPAR12AUG-2/RP-ATT-EIFFEL TOWER          
 

        Hotel Pricing Displayعرض تفاصٌل سعر الؽرفة 

ٌوفر عرض التسعٌر معلومات مفصلة عن سعر ؼرفة محددة وٌمكنن طلب هذه المعلومات من       

 عرض امكانٌة فندق محدد او بالرجوع الى سجل حجز المسافر .   
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  -لعرض إمكانٌة فنادق متعددة فً لندن وكما بٌنا سابما ندخل األمر األتً : // مثال

  HALON12JUL-5/AR-D/RT-3/NR-2                    

  -حٌث ان :     

    HA       كود اإلدخال : 

LON        اسم المدٌنة: 

12JUL -5 تارٌخ الوصول والمؽادرة : 

AR-D         المنطمة :D  وسط المدٌنة 

RT-3         عدد األشخاص فً الؽرفة : 

 NR-2      عدد الؽرؾ : 

  -: (5-6كما فً ) عندها ستظهر الواجهة اآلتٌة

      

 5-6الشكل                                           

 

عنصر   RADISSON  BLU  BLOOMSBURY  ددـة فندق محــرض إمكانٌـرض عـولؽ     

   HA1:  فً العرض أعاله ادخل  1  رلم

 -: 6-6كما فً الشكل  الواجهة اآلتٌة وبالتفاصٌل الموضحة إزاء كل منها عندها ستظهر
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 6-6الشكل                                                       
 التفاصٌل :

1. GB  LON رمز الدولة ورمز المدٌنة : 

2. SA  ٌوم األسبوع السبت :SATRDAY . 

 موعد تسجٌل الوصول والمؽادرة . .3

4. NR:2 .عدد الؽرؾ : 

5. OCC:3 . عدد األشخاص فً الؽرفة : 

6. RD . رمز سلسلة الفنادق : 

7. LON 313 حروؾ أو أرلام. 3: الرمز التعرٌفً للفندق وٌتكون من رمز المدٌنة وٌتبعها 

8. D . وسط المدٌنة : 

9. TAXI . وسٌلة النمل الممترحة من المطار : 

10. Y الوكالة االتحادٌة إلدارة الطوارئ. د من: الفندق معتم 

 السعر الٌومً والسعر اإلجمالً . .11
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12. COM لعمولة لوكالة السفر والسٌاحة .: مإشر ا 

13. G  ( الضمانات المطلوبة :D / اإلٌداعات المطلوبةBS  / رلم اٌاتا للوكالة السٌاحٌةCD  رلم

 رلم عضوٌة الفندق (. IDرلم البطالة االبتمانٌة /  CCالعنوان / COالهوٌة للشركة / 

14. GBP . رمز العملة : 

 .مساءاً  4: الولت المسموح به لموعد إلؽاء الحجز لبل الساعة  16.00 .15

16. HIKPRO . نوع الؽرفة ورمز السعر : 

17. HI  (الحرؾ األول مإشر السعر :H / ًأعلى سعر ٌومA /ًمتوسط السعر الٌومF  سعر اللٌلة

بب أو ( والحرؾ الثانً مإشر الضرا Packageسعر الؽرفة شاملة  Pالسعر األكثر تكرارا/ Mاألولى / 

 الضرابب والرسوم مستبعدة(. Eالضرابب والرسوم المضافة / Iالرسوم )

18. BI ( الحرؾ األول مإشر اإلفطار :B / اإلفطار مضاؾ إلى السعرE  اإلفطار ؼٌر مضاؾ إلى

الضرابب والرسوم  Eالضرابب والرسوم مضافة / Iالسعر( والحرؾ الثانً مإشر الضرابب أو الرسوم )

 مستبعدة (.

 

 فً فً العرض 1نتعرؾ على كامل تفاصٌل السعر لؽرفة محددة على سبٌل المثال عنصر رلم  ولكً   

 عندها ستظهر تفاصٌل السعر الخاصة بهذه الؽرفة .   HP1أعاله ادخل : 
 

 

 

 

  Selling a Hotel: بٌع ؼرؾ الفندق  ثالثا

 -ٌمكنن بٌع ؼرؾ الفندق بطرٌمتٌن :       

  Short Sell   البٌع بالطرٌمة المصٌرة (  1) 

او من عرض لابمة – Singleٌتٌح لن هذا اإلدخال البٌع مباشرة من عرض إمكانٌة فندق محدد     

 .propertyالفنادق 

  Long Sell   البٌع بالطرٌمة الطوٌلة (  2) 

تارٌخ الوصول وصة بحجز الؽرفة مثل اسم الفندق ٌتطلب منن هذا االدخال توافر كافة المعلومات الخا    

تارٌخ المؽادرة ، نوع الؽرفة والسعر . وعند البٌع من لابمة الفنادق ٌمكنن استخدام رمز السطر بدال من و

 ادخال البٌع بالطرٌمة الطوٌلة . اسم الفندق فً

 البٌع بالطرٌمة المصٌرة )البٌع من عرض امكانٌة فندق محدد(

 بخطوات حجز الفندق من خالل عرض إمكانٌة الفندق فٌكون اإلدخال كاألتً:سنبدأ (  1) 

       HALON12AUG-20AUG/RT-1/AR-D    

 كود اإلدخال

 اسم المدٌنة

 تارٌخ الوصول والمؽادرة

 عدد األشخاص فً الؽرفة

 مولع الفندق 

 -:(7-6الشكل ) عندها ستظهر الواجهة اآلتٌة
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 7-6الشكل                                    

عندها ستظهر ،     HA6ادخل    6عرض إمكانٌة فندق محدد على سبٌل المثال الفندق فً السطر (  2) 

 :(8- 6كما فً الشكل ) التفاصٌل اآلتٌة 

 

 
 8-6الشكل 

 من عرض االمكانٌة . 3بٌع الؽرفة فً السطر  -1

  AP;TKOK;RFPادخال عنصر :      -2

 معلومات التلفون /

 تفادي وضع الحجز فً صندوق الحجوزات/

 اسم الشخص المتصل( RF   +Pاسم الشخص المتصل لحفظ سجل الحجز)

 :   ETإنهاء وحفظ سجل الحجز  -3
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 -البٌع بالطرٌمة الطوٌلة :

 -: كما ذكرنا سابما ٌتطلب منن هذا االدخال توافر كافة المعلومات الخاصة بحجز الؽرفة مثل      

 اسم الفندق  

 تارٌخ الوصول  

 تارٌخ المؽادرة  

 نوع الؽرفة  

 السعر 

او من عرض لابمة  Single-propertyولكن االفضل البٌع مباشرة من عرض امكانٌة فندق محدد     

 الفنادق .

 

 ثالثأسبلة الفصل ال
 

  -ٌناسبها : الفراؼات اآلتٌة بماامأل  -: 1 س
ٌوفر نظام امادٌوس لمستخدمٌه امكانٌة الحجز على اكثر من ............ سلسلة فنادق واكثر من  -1

 ............. فندق فً العالم . 
ان مبٌعات ؼرؾ الفنادق للعمالء تزٌد من واردات وكاالت السفر والسٌاحة ، وعند اجراء الحجز  -2

 ظم شركات الفنادق . تتلمى خالل ثواٍن ....................... من لبل مع
 لؽرض عرض لابمة بؤسماء الفنادق الموجودة فً المدٌنة التً ترؼب الحجز فٌها ادخل الكود -3

 .   ................... 
 ................  . .هو كود  HLان  -4
هنان نوعان من عرض المتاح من الؽرؾ الفارؼة ) االمكانٌة ( داخل الفندق واالسعار ، هما    -5
 ........... و ....................  . .........
 ٌمكن بٌع ؼرؾ الفندق بطرٌمتٌن هما .............. و ...............  .  -6
اٌام  ............ٌوم من المستمبل و ..............عرض امكانٌة الفنادق واالسعار بحد الصى  ٌمكن -7

اكثر  من الماضً مع األخذ باالعتبار إن المدة الزمنٌة لعرض االمكانٌة فً الشاشة ٌجب ان ال تزٌد عن
 . دلابك ................من 
العبارة الصحٌحة وكلمة خطؤ امام العبارة الخاطبة ، ثم صحح الخطؤ أن وجد  ضع كلمة صح امام -: 2س 
:-  
 سلسلة فنادق . 150 نٌة الحجز علىٌوفر نظام امادٌوس لمستخدمٌه امكا -1
 فندق فً العالم .  95 000 ٌوفر نظام امادٌوس لمستخدمٌه امكانٌة الحجز على -2
 ادخال المدن .  هو كود HLان  -3
ً ٌوم 361عرض امكانٌة الفنادق واالسعار بحد الصى  ٌمكن -4 اٌام من الماضً  3 من المستمبل و ا

  دلابك 10اكثر من  مع األخذ باالعتبار إن المدة الزمنٌة لعرض االمكانٌة فً الشاشة ٌجب ان ال تزٌد عن
ٌوفر عرض تفاصٌل تسعر الؽرفة فً الفندق معلومات مفصلة عن سعر الؽرفة ، وٌمكن طلب هذه  -5

  سافر .المعلومات من عرض امكانٌة فندق محدد او بالرجوع الى سجل حجز الم
 ؟ ما الممصود بالطرٌمة المصٌرة فً بٌع ؼرؾ الفندق  -: 3 س
 ؟ ما الممصود بالطرٌمة الطوٌلة فً بٌع ؼرؾ الفندق  -: 4س 
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 المصادر
 اوالً / المصادر العربٌة   
( "تسوٌك الخدمات المالٌة ، هٌبة   2012البصري ، عبد الرضا شفٌك ، ناٌؾ، اسعد كاظم ) -(  0) 

 . بؽداد – التعلٌم التمنً
( "ادارة وكاالت وشركات السٌاحة والسفر" دار البركة للنشر  2003الحواري ، نضال عباس ) -(  2) 

  والتوزٌع ، عمان .

            ،" التسوٌك السٌاحً والفندلً " ،  ( 2000 )الدٌوه جً ، ابً سعٌد ، ابو رمان ، اسعد حماد  -(  3)  
  . 38-35، دار الحامد للنشر ، عمان ص  1ط

 -عمان  ،مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع  ،أصول صناعة السٌاحة  ،حمٌد عبد النبً ، الطابً  –(  4) 
 .  2006 /االردن 

دار زهران للنشر والتوزٌع /  ،سلون السابح والطلب السٌاحً الطابً ،  حمٌد /بشٌر  ،( العالق  5) 
 . 2006/ االردن  -عمان 

الطباعة دار الجامعٌٌن للطباعة والتجلٌد  / 2013د . أمامه سمٌر حلمً / شركات سٌاحٌة /  –(  6) 
 . كفر الدوار  ع . م . / الناشر مكتبة بستان المعرفة ج االسكندرٌة

الطباعة دار الجامعٌٌن للطباعة والتجلٌد /  2014/ حلمً / شركات الطٌران  د . أمامه سمٌر –(  7) 
 . كفر الدوار  ع . م . ج االسكندرٌة / الناشر مكتبة بستان المعرفة

 .ج . م . ع  جامعة المنوفٌة / 2008 د . أمانً رفعت دمحم / أدارة المكاتب السٌاحٌة / -(  8) 

 .2009حجز امادٌوس"، االصدار االول ، جدة ، السعودٌة ، بن كده ، صالح ، "نظام  -(  9)  

 .2010بن كده ، صالح ، " امادٌوس التسعٌر والتذاكر " ، االصدار الثانً ، جدة ، السعودٌة ،  -(  10) 

 .2014جده ، السعودٌة ،‘ بن كده ، صالح ،" نظام حجز امادٌوس "  االصدار الرابع  -(  11) 

 . 2014، " امادٌوس حجز الفنادق " ، امادٌوس السعودٌة ،  بن كده ، صالح -(  12) 
 
  
 . الناشر مجموعة النٌل العربٌة / 2004سامً عبد المادر / االدارة الفندلٌة /  -(  13) 
 .  سلٌم بطرس جلدة / مبادئ أدارة مكاتب السٌاحة والسفر -(  14) 
 . 1996أ . د صبري عبد السمٌع / نظرٌة السٌاحة /  -(  15) 

 .  1997أ . د صبري عبد السمٌع / ألتصادٌات السٌاحة /  -(  16) 

  .، عمان ، االردن   3( " التسوٌك السٌاحً " دار وابل للنشر ط  2008عبٌدات، دمحم ) -(  17) 
( " اثر استخدام التجارة االلكترونٌة كؤداة تؽٌٌر على اداء  2010عزام ، زكرٌا احمد ، ) -(  18) 

صناعة وكالء السٌاحة والسفر" دراسة حالة بحث منشور ممدم الى فعالٌات الملتمى الدولً حول االبداع 
  . والتؽٌٌر التنظٌمً ، كلٌة العلوم االلتصادٌة ، جامعة سعد دحلب ، البلٌدة ، الجزابر

 .   2009عٌدي / أدارة مكاتب وشركات ووكالء السٌاحة والسفر / عصام حسن الس -(  19)  
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 .  1996أ . د ؼادة حمود / أعمال شركات السٌاحة والطٌران /  -(  28) 

 شبٌن الكومج . م . ع / /  مطبعة الوالء الحدٌثة/ أ . د ماهر السٌسً / أعمال شركات الطٌران  -(  21) 
 /2000  . 

ع  . م . ج / مطبعة الوالء الحدٌثة /أ . د ماهر السٌسً / شركات السٌاحة ووكاالت السفر  -(  22) 
 . 2001/  شبٌن الكوم

 . 2008د . دمحم حسن النماش / تنظٌم الرحالت السٌاحٌة /  -(  23) 

 . 2014د . دمحم حسن النماش / صناعة الرحالت السٌاحٌة / -(  24) 

 .  2003/ السٌاحة ومموماتها وتنشٌطها /  د . دمحم سعٌد مبارن -(  25) 

دار وابل للنشر ، ،  1"التسوٌك السٌاحً الحدٌث" ط(2001)ممابلة ، خالد ، السراي ، عالء  -(  26) 
 .عمان ، االردن 

 . 1996ر/ ضالسفر والسٌاحة فً الماضً والحا د . منى فاروق حجاج / أدارة تنظٌم صناعة -(  27) 

 . 2006(  WTOالسنوي لمنظمة السٌاحة العالمٌة )التمرٌر  -(  28)  
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