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 ICANNبرنامج 
العالمي للسفر

دائرة السفریات



جدول األعمال
اإلجتماعأھداف 

نبذة عن المشروع الجدید لتوفیر خدمات السفر

المجھزة لخدمة السفر	FCMلمحة عامة عن شركة

ICANN بمؤسسةللسفر  الخاص 	FCMتفاصیل برنامج

الخاص بك	FCMالفریق اإلقلیمي لشركةل یتفاص

برنامج السفر الخاص بك

عرض أونالین لمنصة السفر

وأجوبةأسئلة  / األسئلة / القادمةالخطوات 



 إجتماعأھداف 
مزّود خدمات 

FCMالسفر 



دائرة السفریات – اإلجتماعأھداف 
:ھي اإلجتماعأھداف ھذا 

السفر اتلخدمعن الجھة الجدیدة المزّودة عرض لمحة عامة•

لخدمات السفر الىز الجدید المجھّ  FCM Travel Solutionsتقدیم شركة•
ICANN

ICANN بمؤسسةللسفر  الخاص  FCMتفاصیل برنامج•

الخاص بك FCMتفاصل الفریق اإلقلیمي لشركة•

برنامج السفر الخاص بك مراجعة•

الموجود أونالین حول منصة شؤون السفرالعرض ة شاھدم•

الخطوات التالیة، األسئلة واألسئلة الشائعة ةراجعم•



الى مزّود  اإلنتقاللمحة عامة عن 
خدمات السفر الجدید



ICANNمستجدات برنامج خدمات السفر الخاص بـ 
:تحسین خدمات السفر قمنا بتنفیذ األنشطة التالیةألجل ¤

اوبحلول جدیدة ومناھج مختلفة لتحسین برنامج السفر الخاص بنز مجھّ بحثنا عن ¤

وأكثر كفاءةً عالمیة ولجعل حجوزات السفر عملیة ركّزنا على إیجاد وسائل¤

  المشاریعأجرینا عملیة طلب تقدیم ¤

للمشاركةدعونا العدید من شركات إدارة السفر ¤



ما الذي كنا نبحث عنھ في المجّھز الجدید لخدمات السفر؟

متمرس في 
مجال الخدمات

 كل حسب حاجتھ الشخصیة یتعامل مع كافة المسافرین•
ةمشاركالو للتعلم ممتازة توفر فرصة TMCبحاجة لدائرة لخدمات السفر •

مدرك وواع 
ةللكلف المترتب

ارات تتسم بالشفافیة في توفیر خی TMCالحاجة الى دائرة لخدمات السفر •
السفر 

والتفضیالت الشخصیة ات السفرمع سیاس/تحقق التوازن بین•

منّصات متعددة 
لتقدیم الخدمات

مع  تتالئمتمتلك أدوات مناسبة  TMCالحاجة الى دائرة لخدمات السفر•
ICANNلمسافري ) األلكترونيأونالین والھاتف والبرید (النمط المستقل 

 ICANNتوفیر الخدمة في أي مكان تكون فیھ  TMCدائرة  لىیتعین ع•
ي أصحاب المصلحة بلغتھم وخالل ساعات العمل ف التواصل مع لتمكین

مناطقھم



؟FCMشركة  إخترنالماذا 

ً  ICANNالمجّھز الذي سیساعد على جعل برنامج سفر  بإختیارلقد قمنا ¤ في عالمیا
وظروف كل فرد لخدمات مرتبة وحسب حالة تقدیمھ فیھ یواصلالوقت الذي 

السفر الخاصة بنا  إحتیاجاتكافة تلبیة ل مالئمالھي المكان  FCMإن شركة ¤

فر برنامج الس تحسینمن الخدمات التي ستساعدنا على نطاق واسع  FCMلشركة ¤
الخاص بنا 



لمحة عامة عن شركة 
FCM  المجّھزة لخدمة
السفر



FCM
لمحة عامة 

90+
بلد

6500+
موظف

حول العالم
500+
مكتب

ملیار 6رأسمال بقیمة 
دوالر أمیركي



عالماتنا التجاریة
FCTG مجموعة



 ھؤالء
ھم عمالؤنا 



جوائــــزنا
: كاآلتي

في العالمشركة إدارة السفر الرائدة 
2011، 2012، 2013، 2014، 2015

جوائز السفر العـــــــالمیة



المكاتب اإلقلیمیة

FCM مكاتب  

حضورنا 
بصــــــمة عالمیة



ICANNلخدمة  FCMالمكاتب اإلقلیمیة لشركة 
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ن في دبي لدعم المسافری FCMوكالء
لباكستانا / الشرق األوسط / أفریقیافي 

اإلنكلیزیة / العربیة :اللغات•
FCM شركةلسفر المنصة •

اأفریقی/ الشرق األوسط 

أوروبا 
4

في الوالیات المتحدة  FCMوكالء
الیةلدعم المسافرین في أمریكا الشم

اإلنكلیزیة :اللغات•
 FCM لشركةمنصة السفر •

1أمریكا الشمالیة

1

 في المكسیك لدعم المسافرین في FCMوكالء
الكاریبيجزر  / الالتینیةأمریكا 

اإلنكلیزیة / اإلسبانیة :اللغات•
FCM شركةلسفر المنصة •

جزر / أمریكا الالتینیة 
الكاریبي

نفي إیرلندا لدعم المسافرین األوروبیی FCMوكالء
دیة اإلنكلیزیة، األلمانیة، اإلیطالیة، البولن: اللغات•

والعربیة المصریة والھندیة
 FCM لشركةمنصة السفر •

جزر / أسترالیا/آسیا
المحیط الھادي

في سنغافورا لدعم  FCMوكالء
 / أسترالیا /  آسیاالمسافرین في 

الھادي والھندالمحیط ر جز
اإلنكلیزیة: اللغات•
FCM لشركةمنصة السفر •

الشرق األوسط/ تركیا 
 في تركیا لدعم المسافرین في FCMوكالء
األوسطالشرق  / تركیا

التركیة، اإلنكلیزیة :اللغات•
FCM كةشرلسفر المنصة •
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ر تفاصیل برنامج السف
 FCMالخاص بشركة 

  ICANNلخدمة 



المتعلقة باألعمال ICANNأھداف 

نمط تقدیم الخدمة
المنھج العملي إلدارة السفر

ضمان صحة وأمن وسالمة المسافر
إقلیمتقدیم الخدمة المكّرسة في كل

التكنولوجیا والتقاریر
ةقنیالتوسبل التقدم  بحد ذاتھا العملیة

كافة أنشطة المسافر إمكانیة الوقوف على

قیمة المقترح
  إستراتیجیةتماشیاً مع 

المتبعةالتوفیر
  الحجوزات العالمیة لشركة

FCM  تتم من أي سوق ومن
احةالمت التكنولوجیاخالل روابط 

جیھات وتوسیاسة ب اإلمتثالتعزیز 
السفر

FCMفي اختیارھا لشركة 



الجدید؟ ماھو – ICANNبرنامج السفر لـ 
ICANNالسفر لـ  إحتیاجات

اللغة منصات مركزیة عبر اإلنترنت لكل إقلیم وب
المحلیة
 (         &        )متفانون بالعمل وكالء

ة لألقالیم توفیر الدعم باللغة المحلیة والمنطقة الزمنی
الرئیسیة

للحجوزات رمصادالفضل أ توفیر

)وخیارات أكثر للرحالت(توفیر في الكلف 
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تفاصیل عن الفریق 
FCMاإلقلیمي لشركة 

الخاص بك



إیرلندا - FCMعملیات شركة 
حجوزات العمیل (ساعات العمل والتفاصیل):

:معلومات الدخول لمنصة إیرلندا

:صفحة الدخول
https://portal.fcm.travel/icannirlcon

ساعات عمل العمیل
 

الجمعة -اإلثنین  :الساعات
م حسب التوقیت المحلي 5:30 -ص  9:00          
م حسب التوقیت العالمي  04:30 -ص  08:00          
UTCالمنسق 

 :اللغات
• ً اإلنكلیزیة أساسا
اإلیطالیة•
البولونیة•
األلمانیة•
  المصریة•
)عند الطلب-العربیة، الھندیة (•



دبي - FCMعملیات شركة 
حجوزات العمیل (ساعات العمل والتفاصیل):

:معلومات الدخول لمنصة دبي

:صفحة الدخول
https://portal.fcm.travel/icannconsuae

ساعات عمل العمیل
 

الخمیس -األحد  :الساعات
م حسب التوقیت المحلي 5:30 -ص  08:30            
م حسب التوقیت العالمي  01:30 -ص  04:30  

UTCالمنسق 

العملیات:
اإلنكلیزیة•
العربیة•



المكسیك - FCMعملیات شركة 
حجوزات العمیل (ساعات العمل والتفاصیل):

:معلومات الدخول لمنصة دبي

:صفحة الدخول
https://portal.fcm.travel/icannconsmx

ساعات عمل العمیل
 

الجمعة -اإلثنین  :الساعات
 م حسب التوقیت المحلي 06:30 -ص  08:00            
ص حسب التوقیت العالمي  03:00 -م  02:00  

UTCالمنسق 

  :اللغات
اإلنكلیزیة •
اإلسبانیة•



سنغافورا - FCMعملیات شركة 
):العمل والتفاصیل ساعات(حجوزات العمیل 

:معلومات الدخول لمنصة سنغافورا

:صفحة الدخول
apachttp://portal.fcm.travel/icann

ساعات عمل العمیل
 

الجمعة -اإلثنین  :الساعات
م حسب التوقیت المحلي 06:00 -ص  9:00            

ص حسب التوقیت العالمي  10:00 -ص  01:00           
UTCالمنسق 

  :اللغات
اإلنكلیزیة•



أسطنبول -FCMعملیات شركة 
):العمل والتفاصیل ساعات(حجوزات العمیل 

:معلومات الدخول لمنصة إسطنبول

:صفحة الدخول
https://portal.fcm.travel/consturkey

ساعات عمل العمیل
 

الجمعة -اإلثنین  :الساعات
            م حسب التوقیت المحلي 06:00 -ص  9:00            
م حسب التوقیت العالمي  03:00 -ص  06:00  

UTCالمنسق 

  :اللغات
اإلنكلیزیة •
التركیة•



الوالیات المتحدة – FCMعملیات شركة 
):العمل والتفاصیل ساعات(حجوزات العمیل 

:معلومات الدخول لمنصة الوالیات المتحدة

:صفحة الدخول
https://portal.fcm.travel/cons

ساعات عمل العمیل
 

الجمعة -اإلثنین  :الساعات
           م حسب التوقیت المحلي 06:00 -ص  07:00            
ص حسب التوقیت العالمي  01:00 -م  02:00 

UTCالمنسق 

  :اللغات
اإلنكلیزیة•
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برنامج السفر 
الخاص بك



إرشادات السفر 
الفنادق الرحالت الجویة

حجوزات الفنادق الجتماعات
ICANN  والسفریات األخرى

تحجز مباشرة من خالل دائرة 
ICANNالسفریات لدى

الدرجة =  كافة الرحالت الجویة
السیاحیة

 :یرجى متابعة ھذا الرابط بأكملھا اتقائمة اإلرشاد على لإلطالع
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Ai
r+FAQ



عملیة حجز رحالت السفر
:مایلي ةالرجاء مالحظوجوب مساعدتك في ترتیبات السفر، ك وسفر حال تأكید

 ICANN ك معتذاكر سفر حجزبمن دائرة السفریات والتي تتیح لك البدء رسالة ترحیبیةستردك1.

صفحتك الرئیسیةتحدیث  / بإنشاءوقم  FCMأدخل الى منصة سفر2.

مع إرسال نسخھ منھ الى دائرة السفریات  FCMقم بتقدیم طلب السفر الى3.

من إصدار مسار رحلتك لإلنتھاء FCMمع المكتب اإلقلیمي لشركة إعمل4.

ص األسعار كافة العناصر وبأرخ وافقوتإجراء المراجعة الالزمة للبیانات المدخلة قبل إصدار تذكرة السفر لضمان الدقة 5.
.المتاحة والمعروضة

السفروأخیراً یرسل مسار الرحلة والفاتورة الى الشخص المسافر ودائرة 6.

الرجاء مالحظة أنك مسؤول عن  .تتوفر المساعدة على مدار الیوم واألسبوع إلجراء أیة تغییرات أو تعدیالت على الحجز7.
أو إلغاء جال شراء البطاقة األصلیة/أجور كل تغییر و



أثناء السفر) الفیزا(تأشیرة الدخول 

تزودك بمسار الرحلة ألغراض الفیزا وتقوم دائرة  FCMإن كنت بحاجة الى تأشیرة دخول فإن شركة1.
.حجز الفندق لنفس الغرضتأكید ك ببتزوید ICANNالسفریات لدى

الفیزا لك بإستحصال FCMلن تقوم شركة2.

) االفیز( الدخولبإصدار بطاقات سفرك حتى تتمكن من الحصول على تأشیرة  FCMسوف لن یقوم عمالء3.
الالزمة

فحة جواز سفرك في الصفحة الشخصیة الخاصة بك على صمعلومات كذلك والرجاء إدخال أیة تأشیرة نافذة 4.
FCM لشركةالسفر 

 :تأشیرة الدخول، یرجى الضغط ھنا إستحصالللمزید من المعلومات حول عملیة 5.
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Get+a+Visa



لرحلة والذي وستتضمن الرسالة ملف تفاصیل مسار ا. األلكترونيطریق البرید عن إلیك  السفرمعلومات  / الرحلةمسار سیتم إرسال •
: الى المثال أدناه، أنظر الخاصة بك المفكرةیمكن حفظھ في 

وثائق السفر

Scott Reddie



طرق لشراء تذاكر السفر جواً  7
أرخص األسعار     

$4,400
$3,800 $3,500 $3,500 $3,200 $3,100 $2,750

Standard IATA Client 
negotiated

FCM 
negotiated

Internet 
scraped

Creative 
ticketing

Flight centre 
negotiated

FCM global 
network



Sabre

سابري

G

Galileo

غالیلو

Amadeus

آمادیوس

Sabre / Amadeus

أمادیوس/ سابري 

سكاي  ترافل

Travel Sky

أنظمة التوزیع العالمیة والمعلومات األساسیة للمسافرین 
 ذالعالم منافوالمناطق في جمیع أنحاء بلدان للكما تماما •

.لسفرفكذلك صناعة ا، تختلف من مكان آلخرلطاقة متنوعة ل

بشكل عام العدید من  TMCو FCMتستخدم كل من•
للوصول الى أفضل  (GDS's)أنظمة التوزیع العالمیة

نادق محلي وإقلیمي لحجوزات الرحالت الجویة والفودع تمس
والعربات

 شركةمن مواقع  معین حجزكل مسافر مرتبط بموقع •
FCM

؟ICANN لـماذا یعني ذلك •

 قائھإبفإنھ یجب  GDSیتم الحجز في أحد أنظمةعندما •
اث ذلك في ذلك النظام وإن أردت تغییره فإنھ ینبغي إحد

للحجزاألصلي مكان الالتغییر في 

ار في كافة أنحاء العالم على مدفرق العمل تتواجد و•
-ره من إتمام الحجز أو تغیی تمكینكلالیوم واألسبوع 

الشخص الخاصة ب تصالاالوستكون معلومات 
المسؤول على نسخة مسار الرحلة الخاصة بك

یعني بأنك مرتبط وھذا  -لكل مسافر عنوان سكن دائم •
قوم المكتب الذي ست ھو سیكونبمكتب الحجز والذي 

دائماً بالحجز من خاللھ



Ø بإمكانFCM  حجزه عبر أنظمتنا تم  مامتابعة 

Øافر من أن صفحة المعلومات األساسیة الخاصة بك كمستأكد وال

 الخاصة بك االتصالھاتفك النقّال ومعلوماتك برقم محدّثة 

 .وبیانات جواز سفرك كبعنوان سكنو

Ø في  معرفة مكان تواجدكول لضمان سالمة المسافرینوھذا

.حاالت الطوارئ أو الكوارث

الواجبات والمھام



34

عرض أونالین



FCM
المنصة 

  ICANN لـالسفر سیاسة  -
الاإلتصومعلومات تفاصیل -
اآلنیة للسفرات اإلشعار -
إجراءات سالمة المسافرین  -
التسجیالتو -



...اآلن إبدأ
)الترحیبیصلك في رسالة رابط ب زویدكسیتم ت( FCMة منصقم بزیارة : 1الخطوة 
"تسجیل مستخدم جدید"على  إضغط: 2الخطوة 
 الشخصیة بما في ذلك بیاناتالقم بإدخال كافة  "Profile األساسیةالمعلومات "تحت خانة : 3الخطوة 

الخاص بك FCMلشركة قلیمياإلللمكتب  ICANNرمز مؤسسة
"سّجل اآلن"وأضغط على  األلكترونيقم بإدخال معلومات الشركة بما في ذلك البرید :4الخطوة 
وإدخالھا ھنا في رسالة تصلك المؤقتةتفقد بریدك للحصول على شفرة الدخول : 5الخطوة 
لوثائق  ییناألضاف، المستلمین اإلتصالقم بتحدیث كافة التفضیالت الشخصیة، معلومات : 6الخطوة 

.ة بكالخاص اإلئتمانسفرك وأرقام العضویة ومعلومات جواز السفر وتأكد من إضافة بیانات بطاقة 
رك البدء وبعد تحدیثك لمعلوماتك الشخصیة في صفحة السفر الخاصة بك سیكون بمقدو: 7الخطوة 

!بحجز التذاكر



:FCMتقدیم وعرض أونالین لمنصة السفر الخاصة بشركة 



الدخول الى المنظومة:  FCMمنصة السفر لشركة 
FCMتتبّع اللقطات الصوریة أدناه لتحمیل صفحتك الشخصیة في أنظمة شركة 



الخطوات القادمة 



الخطوات القادمة

یرجى التسجیل إن  ،FCMمع رابط التسجیل في منصة السفر لشركة  ألكترونیةستردك رسالة 1.
لم تكن قد قمت بالتسجیل قبل اآلن

اصة بك رجاء قم بتحدیث صفحة المعلومات األساسیة لضمان تحمیل كافة معلومات السفر الخ2.
       وكافة تفضیالت وتفاصیل السفر   -الى منصة السفر

Community Wikiسیتم نشر المواد التدریبیة على صفحة دعم السفر في موقع 3.



السفریاتدائرة الخاص ب االجتماعموجز 
:قمنا بمراجعة المواضیع التالیةاالجتماع خالل ھذا 

ـ ز خدممجھّ االطالع على لمحة عامة عن تم• وھي شركة  ICANNة السفر ل
FCM Travel Solutions  

ICANN بمؤسسةللسفر  الخاص  FCMتفاصیل برنامجراجعنا •

الخاص بك FCMالفریق اإلقلیمي لشركةل یتفاصراجعنا •

راجعنا برنامج السفر الخاص بك•

أونالین حول منصة شؤون السفر توفرالمالعرض شاھدنا•

FAQsاألسئلة والقادمة، راجعنا الخطوات •



فقرة األسئلة



األسئلة

 سننشرھاالتي  FAQsرجاء أرسل لنا أسئلتك وسوف نزودك بالجواب في خانة  
 السفریاتقسم - Community Wikiعلى موقع  األجتماعبعد 

:  األلكترونيالرجاء إرسال أسئلتك برسالة الى البرید 
constituency-travel@icann.org



األسئلة واألجوبة
كیف أقوم بتغییر أو إلغاء الحجز؟

.  للسفر الخاص بكاالستشاري یمكن إجراء التغییرات واإللغاءات عبر الفریق 

ساعات العمل؟بعد  ماوماذا بشأن 
ه لنا وھو خط السفر في الحاالت الطارئة والمتواجد بكوادرالتابع ) ETC( لطواريءحاالت اللدینا مركز السفر 

لظروف الذي یعلمون على خدمتك في اعلى مدار الیوم واألسبوع والمكلف بمھام مختلفة عن مھام فریق العمالء 
.تصالكإفستكون ھناك أجور بصرف النظر عن سبب االعتیادیة بعد ساعات العمل  إتصلتإن ف . االعتیادیة

 وفي القسم المخصص للسفر Wiki Communityعلى موقع الـ  FAQsسوف نقوم بنشر قائمة باألسئلة 
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!!شكراً لكم



المختصرات والمصطلحات المستخدمة
التعریف المصطلح

)Global Distribution System( نظام التوزیع العالمي
الخطوط الجویة خدمات يمجھز قبل كافة من GDSنظام یطبق

GDS

)Travel Management Company( شركة إدارة السفریات
FCM خدمةھي شركة إدارة السفریات الجدیدة ل ICANN

TMC

)في المنصة إدخالھألجل متوفر أدناه(الدولة  رمز Country Code
 FCMأدوات إدارة الصفحة الشخصیة عبر اإلنترنت مدعمة من قبل شركة

Travel Solution
FCM منصة

لمجموعات  FCMیمكن إیجاد معلومات الحجوزات العالمیة لـو وھو رقم الحجز
مثل ( :الطیران والعربات وحجوزات الفنادق في مسار الرحلة الخاص بك

YRFVJK(

Record Locator

یمكن إیجاد معلومات البائع ضمن مسار الرحلة و): البائع(أو رمز المجھّز رقم
.الخاص بك

Vendor Locator


