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 فرـروط السـش: 
 

 :السفر قبل المسافرين جميع على إلزاميه انها حيث ادناه المعلومات على االطالع يرجى

 الرسمية الجهات من ومعمدة األب موافقة احضار يجب مرافق وجود حال وفي ، مرافق دون (سنة 16) عن أعمارهم تقل الذين األطفال سفر يمنع. 

 الرسمية الجهات من ومعمدة األب موافقة احضار شريطة( سنة 18 - 16) األعمار من مرافق دون األطفال سفر سمحي. 

 أشهر 6 من ألكثر صالح سفر جواز. 

 المقصودة للوجهة الدخول شروط من السفر قبل التأكد. 

 (اليمن من المغادرين األجانب بالمسافرين خاصة) المطار الى الذهاب قبل والعودة الخروج تأشيرة على الحصول من التأكد. 

 المريض مع دكتور بمرافقة إال لها السفر أو بالحجز يسمح ال الحرجة الحاالت. 

 األولى والدرجة األعمال رجال درجة في للمرضى الحجز باتا ً منعا ً يمنع. 

 

 :الوزن املسموح به

 20*38*55 بمقاسات يد حقيبة بحمل مسافر لكل يسمح حيث (كجم 7 أقصى بحد) اليد حقيبةcm   المقصورة داخل فقط واحده. 

 (سنتين من اقل) لرضيعل كيلو( 10)و والطفل للبالغ كيلو( 30) السياحية الدرجة لمسافر به المسموح الوزن. 

  للبالغ كيلو (40) االعمال و األولى درجةال لمسافري به المسموح الوزن. 
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  الكرسي املتحرك تقديم خدمة أسعار(heel chairW )( والنقالةedical lift M:) 

 المحطة
الكرسي المتحرك 

(Wheel chair) 

 النقالة

(Medical lift) 

Oxygen 1ST 
Bottle 

Oxygen 2nd 
Bottle 

 $ 50 $ 100 $ 120 $ 50 عمان

 $ FREE FREE 100 $ 50 القاهرة

 $ 50 $ 100 $ 120 $ 10 ومبايب

 $ SAR 450 SAR 100 $ 50 200 جدة

 $ FREE 35 $ 100 $ 50 الخرطوم

 $ SAR 450 SAR 100 $ 50 100 الرياض

 $ FREE FREE 100 $ 50 جيبوتي

 $ 50 $ 100 $ 50 $ 25 اديس ابابا

 $ ADE 350 ADE 100 $ 50 150 دبي

ًللخدمةًأعالهًمنًمكتبًالمبيعاتًاثناءًالحجزEMDًًً*يتمًاصدارًقسيمة

ً

 
 السفر دوليا   تمتطلبا  

 

ً:للبلدًوااللتزامًبتنفيذًاالشتراطاتًكماًهوًموضحًأدناهًتصاريحًواألذنًالالزمًللدخولً/ًإعادةًالدخولاليرجىًالتأكدًمنًأنًلديكًبعدًتحديدًوجهتكً

 ية )جدة والرياض( :إلى المملكة العربية السعود سفرلا -1

 

 :ًالتالية واإلجراءات الضوابط اتباع يرجى

 (للمقيمين والعودة الخروج تأشيرات – والعمرة الحج تأشيرات – بأنواعها الزيارة تأشيرات) ملكةملل التأشيرات جميع صالحية من التأكد يجب 
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 يدويا ً مكتوب صالحية تمديد ختم او الصق عليها التي الجوازات قبول يمنع. 
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 دليل املواد املسموح بها: 

ًةـواناتًاالليفـالحيًلــالعس  المحطة

 

 

 (الريــاض)

ًمسموحغيرً كيلوًً(5)

ًفيًالوقتًالحاليً

ً

 (جـــــده)

ًالطيورًممنوعهًبكافةًأنواعهاًمسموحًاستخدامًشخصي

ً

ًهًمؤقتاالقططًممنوع

ً

ًمسموحًبشرطًالشهادةًالصحيةًوجوازًسفرالكالبً

 وااللتزامًبالتعليماتًالمذكورةًأعالهًيعرضكًللعقوباتًوالمساءلةًالقانونية.ًالتقيدأنًعدمً**مالحظة:ً

 

 

  األردن:السفر الى  -2

 – كندا – استراليا – اوروبا – مريكاا – خليجال دول) في المفعول سارية إقامة لديهم الذين المقيمين أو ،(الفيزة) مسبقة أمنية موافقات لديهم تتوّفر الذين المغتربينو المواطنين لجميع سموحم

 :سالمتهم على الحفاظ أجل من التالية الصّحية اإلرشادات اتباع ويجب ،...(اليابان،

 QR  .https://www.gateway2jordan.gov.jo رمز اليحمل رمطاال من مسافر أي إعادة وسيتم QR الـ رمز على للحصول أدناه الرابط بموجب المنصة في المجاني التسجيل يتم -1

 .أعاله المنصة في التسجيل من الخامسة سن دون األطفال وكذلك الترانزيت ركاب يعفى -2

 . PCR فحص من( عمان) األردن الى النهائية وجهتهم الذين المسافرين يعفى -3

 .األردن في والمقيمين المعتمدين المتحدة لألمم التابعة والدولية األقليمية المنظمات وموظفي للدبلوماسيين فقط QR الدبلوماسي الكود أعتماد يتم -4

 

 

 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/
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  األشتراطــــات مايخص الفيزة هيبقية: 

 

 أوالً المسافرين اليمنيين الى األردن:

 تعفى الفئات والحاالت المذكورة أدناه من التأشيرة المسبقة لدخول األردن وهم:

 صادر تقرير اي يقبل ولن اردني مستشفى من عودة تقرير أو حجز أو طبي تقرير) ذلك مايثبت أحضار شريطة ، سنة 50 من وأكبر سنة 16 من أقل لألعمار العالج لغرض المسافرين .1

 (.أخرى جهة اي من

 .طبي تقرير وجود شريطة ،األولى الدرجة من واحد مرافق أخذ االعمار ولجميع بالسفر اليمنيات النساء من للمسافرات يسمح .2

 (.األوالد – الزوج – األم – األب)  األولى الدرجة من أقارب يكونوا ان يطةرش ، فقط أثنين مرافقين بأصطحاب 1 الفقرة في للفئات يسمح .3

 األقامة بلد الى كونكشن تذاكر أو اليمن الى عودة تذاكر وجود مع أشهر ستة من ألكثر صالحة تكون أن يطةرش ، الخليج دول أو أوربا دول في أقامات يحملون الذين المسافرين .4

 (.تركيا في المقيمين والعرب السفر وثائق حاملي – افغانستان – نيجيريا – تشاد – ايران) اآلتية نسياتالج على الفقرة هذة التنطبق)

 بحاجة وانهم فيها العالج تلقيهم مايثبت واحضار ، قانوني بشكل األردن وغادروا وصلوا انهم شريطة ، العالج تلقي أو األردن في جراحية عمليات إجراء مهل سبق الذين المرضى .5

 .العالج لمتابعة لألردن أخرى مرة للدخول

 

 ثانياً المسافرين اليمنيين الى األردن والذين هم بحاجة لتأشيرة مسبقة :

 .سنة 50 و 16 بين تتراوح أعمارهم الذين الذكور من اليمنيين المسافرين .1

 ...(. وغيرها العمل أو السياحة)  العالج غير لغرض السفر .2

 التالية اإلجراءات تباعأ (عمان) األردن عبر العابرين المسافرين على: 

 
 ظرف أي تحت الوصول وقت من ساعة 23 الـ التتجاوز بحيث االجنبي الطيران على مؤكد حجز المسافر لدى يكون ان. 

 ساعة 23 عن والتزيد ساعتين عن التقل عمان مطار في التزانزيت ساعات. 

 فحص على األبقاء يتم PCR النهائية المحطة إشتراطات حسب اليمن من المغادرة قبل. 

 دليل املواد املسموح بها لدى وصولك اىل األردن )عمان(: 

ًةـواناتًاالليفـالحيًلــالعس المحطة
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ًعمان
فيًًمعبأةويجبًانًتكونً)مسموح(ً

عبواتًمحكمةًاألغالقًوالتغليف،ًبحيثً

ًكيلوجرام2ًاليزيدًالوزنًاألجماليًعنً

منًبلدًًالصحيةشريطةًإبرازًالموافقاتًًفقطً(٢عددً)المسموحًبهاً

+ًشهادةًسايتسًًالداخليةالمنشأًماًعداًالصقورًتحتاجًالىًموافقةً

ًمسترد.الىًتأمينًًباإلضافةًالطبيعةلحمايةًًالملكيةًالجمعيةصادرهًمنً

 للعقوباتًوالمساءلةًالقانونية.وااللتزامًبالتعليماتًالمذكورةًأعالهًيعرضكًًالتقيدأنًعدمً**مالحظة:ً

 القاهرة(:)السفر الى مصر  -3

 رمز يحمل الكتروني طبي تقرير QR اليمن خارج من للقادمين التقرير واليقبل( فقط اليمن داخل من باليمنيين خاص) المعتمدة فروعها أو اليمنية والسكان العامة الصحة وزارة من صادر 

 .فقط واحدة لمرة ويستخدم اإلصدار تاريخ من واحد شهر التقرير صالحية ومدة ، للقاهرة به للدخول

 أشهر 6 من ألكثر صالح سفر جواز. 

 طبي تقرير أو مسبقة فيزا بدون القاهرة الى خولالدب نةس( 16) من أقلو سنة (50) عن أعمارهم تزيد الذين لمسافرينل يسمح. 

 القرابة صلة أثبات شريطة لهم المرافقين األبناء أعمار عن النظر بغض الطبي التقرير أو للفيزة الحاجة دون أطفالهم ادخال عاما ً الخمسين سن كالهما أو أحدهما تعدى إذا لألبوين يسمح. 

 ــال الى الرجوعTIMATIC  اليمنيين لغير األخرى الجنسيات يخص فيما. 

 القاهرة مطار في اإلجباري للتحصين الطفل أخضاع سيتم مالم األطفال، شلل لمرض الصحي التحصين شهادة أحضار يتوجب السادسة سن دون األطفال. 

 التالية اإلجراءات أتباع( القاهرة مطار) عبر العابرين المسافرين على: 

 ساعات. 4ساعات وال يقل عن  (12)زمن العبور ال يتجاوز  -

 تذكرة وحجز مؤكد على الطيران االخر للوجهة المقصودة. -

 التأمين ان كان مطلوب االستمارة الصحية وغيرها من المتطلبات(شهادة اللقاح +  +PCR )فحص ال TIMATIC الــ النهائية بموجب التأكد من االلتزام بتنفيذ اشتراطات الوجهة -

  بها لدى الوصول اىل القاهرة:دليل املواد املسموح 

ًةـواناتًاالليفـالحيًلــالعس  المحطة

ًمسموحًكيلوً(2الًيزيدًعنً) القاهرة 

 القانونية.وااللتزامًبالتعليماتًالمذكورةًأعالهًيعرضكًللعقوباتًوالمساءلةًًالتقيدأنًعدمً**مالحظة:ً
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 السودان )الخرطوم( :السفر الى  -4
 

 التالية اإلجراءات اتباع( الخرطوم) السودان مطار عبر العابرين المسافرين على:ً

 :الخرطوم عبر اليمن من

 كان وأن حتى الخرطوم إلى اليمن من للمسافر اليمني الجواز ختم بضرورة السودانية السلطات قرار على بناءً  ساعات 3 من أقل انزيترالت ساعات كانت وأن حتى المسافرين جوازات ختم سيتم 

 .برحلتة للحاق المغادرة صالة إلى يتوجه ان الختم بعد المسافر وعلى ساعات 3 من أقل سفرة ترانزيت
 بالفندق وتسكينهم الخرطوم مطار سلطات لدى جوازاتهم حجز وسيتم النهائية، للوجهة الناقلة الشركة مع مؤكد حجز لديهم يكون أن يجب األجنبية الجنسيات يحملون الذين للترانزيت بالنسبة 

 .اليمنية الجوية الخطوط بضمانه وذلك رحلتهم موعد حتى

 :الخرطوم عبر اليمن الى الخارج من

 اقل او ساعات 6المباشر العبور زمن. 

 عدن الى اليمنية الجوية الخطوط طيران على مؤكد وحجز تذكرة. 

 نفقة وعلى اليمنية الجوية الخطوط مع لمتعاقدة الفنادق أحد في والبقاء للسودان الدخول يتوجب ترانزيت ساعات 6 من أكثر ولذلك ساعة 72 هي لليمنيين بها المسموح الترانزيت ساعات 

 .رحلة موعد يحين حتى المسافر

 الخرطوم في اليمنية مكتب مع بالتنسيق الوصول قبل الراكب قبل من يتم الفندقي الحجز  

 منه الخروج وعدم الرحلة موعد يحين حتى الفندق في بالبقاء االلتزام. 

  اثناء وصولك اىل مطار اخلرطوم: دليل املواد املسموح بها

ًةـواناتًاالليفـالحيًلــالعس ادةــالم
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 التعليمات

 به والمسموح

ًًالبيطريًالحجرًأداراهمنًًللموافقةيسمحًولكنًتخضعًًمليً(700)

 أعالهًيعرضكًللعقوباتًوالمساءلةًالقانونية.وااللتزامًبالتعليماتًالمذكورةًًالتقيدأنًعدمً**مالحظة:ً

 

 :جيبوتيالسفر الى  -5

 ًعلىًالتأشيرةًللمسافرينًالىًجيبوتيًيتمًأرسالًصورةًالجوازاتًعبرًالموقعًالخاصًبالجوازاتًاليمنيةًللحصولPSPT@YEMENIA.COMًًأثناءًالحجزًوقبلًالرحلةًكشرطًاساسي،

 للحجزًوإصدارًالتذكرة.

 .ألغاءًفحصًكوروناً،ًماعداًركابًالترانزيتًالذينًوجهتهمًاالخيرةًالىًالصومال 

 ًساعات.4ًيعفىًمسافرًالترانزيتًمنًالتأشيرةًبحيثًالًيتعدىًوقتًالترانزيت 

 

 السفر الى لبنان عبر القاهرة: -6

 الحصولًعلىًتأشرةًالدخولًالىًلبنانًعندًالوصولًالىًمطارًبيروتًلمدةًاقصاهاًشهرًواحدًقابلةًللتمديدًعندًالطلب.ًيمكنًللمسافرينًاليمنيين 

 بيروت الى الوصول عند ا ًنقد امريكي دوالر (2000) مسافرال يحمل ان يجب. 

 الرحلة موعد بتاريخ محدده وعودة ذهاب تذكرة. 

 ساعة 48 لمدة مسبقا مدفوع فندقي حجز لديه يكون ان مسافرال على يجب. 

 االتية الشروط الى ضافةباإل السابقة الشروط يطبق السورية الجنسية يخص بما : 

 .ال مانع من سفر المسافرين السوريين الى بيروت عبر القاهرة وال يحتاج المذكورين فيزا مسبقة الى بيروت 

  ساعات.  (3)ساعات وال تقل عن  (7)المذكورين بحاجة الى ترانزيت في القاهرة ال تتجاوز  

 نا ليتم التنسيق له مع محطة القاهرة تذكرة ذهاب وعودة لخط اليمينة وفي حالة رفض الراكب اصدار تذكرة ذهاب وعودة يتم اصدار تذكرة ذهاب فقط على ان ترسل التذاكر للخطين ل

 رفضه من الطيران األجنبي ألي سبب.حتى ال يتم 

 

mailto:PSPT@YEMENIA.COM
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 ماليزيا:السفر الى  -7
 ًيوماُ.90ًيحصلًالمسافرينًاليمنيينًعلىًتأشرةًالدخولًالىًماليزياًعندًالوصولًالىًمطارًكوااللمبورًلمدةًاقصاها 

 .تذاكرًذهابًوعودةًمعًتحديدًتاريخًالعودةً،ًباإلضافةًالىًحجزًفندقيًأوًعنوانًاإلقامةًفيًماليزيا 

 ًًدوالرًأمريكيًفيًاليومًلتغطيةًإقامتهم.100ًيتعينًعلىًالزائرينًاالحتفاظًبإثباتًوجودًأموالًكافيةًالًتقلًعن

 

 

 :الهند )مومباي(السفر الى  -8

 ًلغرضًًاالقامة وقبول ، المفعول سارية الفيز أنواع جميع قبول سيتم  المفعول(ًأوًأقامهًدائمة.ًالدراسةً)ًأثباتًذلكًبالبطاقةًالجامعيةًشاريةالغيرًمنتهيةًسواء 

 التالية الوثائق من صورة على الحصول يتطلب الحجز عند: 

 جوازًالسفر. (1

 التأشيرةً)الفيزا(. (2

 انًوجدتًفيًحالًتمديدًاإلقامةًشريطةًأنًيكونًالتمديدًعندماًكانًالمقيمًفيًالهندًوليسًخارجها.FRROًاستمارةًالـً (3

 علىًالفيزاًالممنوحةًللمريض.رسالةًرسميةًمنًالمستشفىًوالذيًيظهرًأسمةً (4

 ً(.فيماًيخصًفيزًالطالب)ًتفيدًبعدمًوجودًمانعًمنًقدومًالطالبرسالةًمنًالجامعةً (5

 ًفحصPCRًالىًرافعةًمرضىًومرافقيهمًًقادمينًاوًالمغاردينًالذينًهمًبحاجةللًساعة72ًًلمدةًًجةًسلبيةيبنت(STCR )ً.والركابًالذينًبحاجةًالىًأكسجين 

 ًيتمًأرسالًنسخةًمنًالجوازًوالفيزاًعبرًااليميلPSPT@YEMENIA.COMً 

 مقيمًفيًالحجز(ًوعنوانًورقمًتلفونًالمسافرًفيًالهندًأنًوجد.ً-عالجً-عندًالحجزًيتطلبًادخالًكافةًمعلوماتًالجوازًوالفيزاًونوعهاً)طالب 

ً

 لنًيتمًقبولًالمسافرًفيًمطارًعدنًوسيتحملًالمتسببًنتيجةًألغاءًالسفر.ً،أعالهًالمذكورهًالشروطمالحظةً:ًاألخاللًبأحدً

ً

ً

 :أثيوبياالسفر الى  -9

 تأشيرةًمسبقةًمطلوبةًإلىًأديسًأباباًللمواطنينًاليمنيينًباستثناءًالركابًالذينًيحملونًبطاقةًهويةًإثيوبية. 

 ًاًالحصولًعل16ًوأطفالهمًالذينًتقلًأعمارهمًعنًيمكنًللمسافرينًالمتزوجينًمنًمواطنًإثيوبي  .التأشيرةًعندًالوصولًإلىًأديسًأباباىًعام 

 ًتذكرةًذهابًوإيابًمطلوبةًللمسافرينًالذينًيحملونًتأشيراتًزيارةحجز. 

 ًساعة.12ًيجبًأالًيتجاوزًوقتًالعبورًاألقصىًفيًأديسًأبابا 

mailto:PSPT@YEMENIA.COM


  لليمن أو دولة أخرى ، حيث قد يتم رفضه ألي سبب ومن أي جهة حتى وأن كان مكتمل الشروط والوثائق.مسافر فإن الخطوط الجوية اليمنية ال تقدم ضمانات بدخول أو خروج أي للدولة مالحظــة : بسبب الوضع الحالي 

 .تمًألغاءًجميعًمتطلباتًوباءًكورونا 

 ًأيامًبعدًمغادرةًأوًعبورًالبلدانًالمعرضةًلخطرًانتقالًالحمىًالصفراء6ًالحمىًالصفراءًمطلوبًإذاًوصلتًفيًغضونًالتطعيمًضد. 

 .يجبًأنًتكونًالقططًوالكالبًمصحوبةًبشهادةًصحيةًبيطريةًجيدةًصادرةًمنًنقطةًالمنشأ 

 

 لوائحًاالستيراد: 

فماًفوق(.18ًالتبغً)فقطًللمسافرينًمنًسنًً(ًجرامًمن250(ًسجارةًأوً)400استيرادًمجانيًبحدًاقصىً:ً)  ً ًعاما

 (ًملًمنًالعطور.600)

 :المسافرين األجانب الى اليمن -11

 ًمنًبلدانهمًاألصلية.ً–السودانيةًً–األردنيةًً–اعفاءًحامليًالجنسياتً)المصرية  الماليزية(ًمنًالموافقاتًاألمنيةًالمسبقةًللدخولًالىًاليمنًبشرطًالقدومًمباشرةً 

 ًشريطةًتوفرًالوثائقًالتالية:ًالقاماتًساريةًالمفعولًالىًاليمنبسفرًاألجانبًحامليًالتأشيراتًوايسمح 

 يةجبًالحصولًعلىًالموافقةًالمسبقةًمنًاألمنًالقوميًفيًسيئونًوموافقةًوكيلًالمحافظةًأوًالمحافظًًلسفرًالمجموعاتًمنًالجنسيةًاإلندونيسي. 

 ًًالجنسية  ثائق.العربيةًأوًاالجنبيةًالقادمينًلغرضًاألعمالًاإلنسانيةًأوًلدىًالمنظماتًاحضارًموافقةًالخارجيةًاليمنيةًقبلًالحجزًالىًجانبًبقيةًالويتوجبًعلىًاألجانبًسواء 

 ًالجنسيةًالعربيةًأوًاالجنبيةًالقادمينًلغرضًالعملًاإلعالميًوالصحفيًاحضارًموافقةًالخارجيةًاليمنيةًوًوزارًتوجبي  .ةًاألعالمًالىًجانبًبقيةًالوثائقعلىًاألجانبًسواء 

 علىًحامليًالجنسيةًالسعوديةًاحضارًموافقةًالداخليةًالسعوديةًأوًمنًموقعً)أبشر(ًالسعوديًللسفرًالىًاليمنبًيتوج. 

 ًللسماحًلهمًبدخولًاليمن:المسافرينًبجوازاتًأجنبيةًويحملونًبطائقًهويةًيمنيةًوهمًمنًمواليدًالصومالًيجبًانًتتوفرًأحدًالمتطلباتًادناهًكشرطًأساسي 

 خارجًاليمنً)الصومال(.ًشهادةًاثباتًالجنسيةًللمولودين (1

 جوازًسفرًيمنيًساريًالمفعولًأوًمنتهيًالصالحية. (2

 جوازًوالدهًاليمني. (3

 م.1990بطاقةًشخصيةًقديمةًصادرةًقبلًالعامً (4

 فيزهًدخولًمسبقةًصادرةًمنًأيًسفارةًيمنيةًمعتمدةًفيًالخارج. (5

 

 الجنسيةًالتركيةًالىًاليمن:ًالمسافرينًمن 

 .خطابًالدعوةًعلىًأنًتكونًالجهةًالداعمةًمذكورةًفيًالخطاب 

 .تحديدًتاريخًموعدًالدخولًوالخروجًمنًاليمن 

 .عنًالمسافرًوتواجدهًفيًنطاقًعملةًفقطًويذكرًذلكًفيًخطابًالدعوة  أنًتكونًالجهةًالداعمةًمسؤولةًكامالً 

 ًالموافقةًاألمنية(.ً–التأشيرةًً–ًالمستنداتًاألخرىًمثلً)جوازًالسفر



  لليمن أو دولة أخرى ، حيث قد يتم رفضه ألي سبب ومن أي جهة حتى وأن كان مكتمل الشروط والوثائق.مسافر فإن الخطوط الجوية اليمنية ال تقدم ضمانات بدخول أو خروج أي للدولة مالحظــة : بسبب الوضع الحالي 

ً  



  لليمن أو دولة أخرى ، حيث قد يتم رفضه ألي سبب ومن أي جهة حتى وأن كان مكتمل الشروط والوثائق.مسافر فإن الخطوط الجوية اليمنية ال تقدم ضمانات بدخول أو خروج أي للدولة مالحظــة : بسبب الوضع الحالي 
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ً

 لفحص المختبرات المعتمدة PCR في اليمن : 

 عدن

 المنصورة العنوان - العولقي مختبرات.  

 الخارجية وزارة جوار المنصورة العنوان - الطبية ايالب مختبرات. 

 نعد المركز الجهوري المختبر. 

 (مقبول غير سيئون خارج من الفحص كون سيئون في الفحص عمل عليهم يتوجب سيئون مطار عبر المسافرين) سيئون

 سيئون المركزي المختبر. 

 الطبية ايالب مختبرات. 

 العولقي مختبرات. 

 مأربًوتعزًوشبوةصنعاءًالصحةًفيًكالًمنًبقيةًالمحافظاتً)المختبراتًالمركزيةًالتابعةًلوزارةً

ً

 ًلذلكًفإنًهذاًر:ًتمًأعدادًالدليلًمنًقبلًإدارةًخدماتًالركابًلتسهيلًالعملًفيًنقاطًالبيعًوالمحطات،ًخاصةًبعدًتزايدًاشتراطاتًالسفرًوالتغيرًالمستمًمالحظـــة،

ًالدليلًيتمًتحديثهًباستمرارً،ًوعليهًيرجىًالتركيزًعلىًتاريخًتحديثًالدليلًفيًالصفحةًاألولى.

 إدارةًخدماتًالركاب.لالستفسارًيتمًالتواصلًمعً


