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 myIDTravel. ما هو نظام 1

في ظهو عبارة عن برنامج عالمي متكامل يقدم أفضل الحلول إلدارة سفر الموظفين، بحيث يتيح لمو myIDTravelنظام 

 شركات الطيران شراء تذاكر السفر المخفضة على شركات الطيران األخرى عبر االنترنت.

 . نبذة عن هذا الدليل2

وذلك بطريقة سهلة ومصورة ابتداًء من التسجيل  myIDTravelستخدام نظام تفصيلياليحتوي هذا الدليل على شرح 

ً تذاكر السفرعلى الشركات األخرى بالنظام ومرورا باصدار  خطوات تعديل أو وانتهاء بعملية الدفع، كما يتناول ايضا

 إلغااء الحجز و طريقة استرجاع قيمة التذكرة.

 myIDTravel. لماذا اخترنا نظام3

يسهل على موظفي الخطوط الجوية اليمنية الكثير من االجراءات الروتينية سوف ألنه  myIDTravelنظام  لكم اخترنا

 .على شركات الطيران األخرى -له أو ألفراد أسرته -لغرض اصدار تذكرة سفرمخفضة  الموظف التي كان يتبعها

تستطيع ان تصدر تذاكر السفر بنفسك من حجز، تعديل، إلغاء، سداد قيمة  myIDTravelمن خالل استخدامك لنظام 

التذكرة باستخدام بطاقة االئتمان البنكية، كما يتيح النظام استرجاع قيمة التذكرة بكل سهولة ويسر عبر االنترنت في أي 

الطيران بخصوص شريطة معرفة سياسات شركات  زمان ومن أي مكان باستخدام كمبيوترك المحمول أو الجوال

 .www.flyzed.infoاما عبر النظام واما عبر الموقع التالي  –االسترجاع وضوابطه 

 . المعنيين بإصدار التذاكر4

  تذاكر السفر الشخصية(ZED) :هبواسطة الموظف نفس يتم اصدارها. 

 تذاكر سفر المهمات(MIBA) : فريق عمل( يتم اصدارها بواسطةmyIDTravel بإدارة )الدولية. العالقات 
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 . أنواع تذاكر سفر الموظفين المخفضة5

 

 

 ZED/MIBAحاالت حجز تذاكر. 6

 ZEDالسفر الشخصي تذاكر* 

 YR1 :.تذاكر مؤكدة الحجز على الدرجة السياحية 

 YR2:  على الدرجة السياحية.تذاكر انتظار 

 CR1: مؤكدة الحجز على درجة رجال األعمال. رتذاك 

 CR2: درجة رجال األعمال تذاكر انتظار على. 

 

 للموظف MIBAسفر المهمة تذاكر* 

 YS1: مؤكدة الحجز على الدرجة السياحية. رتذاك 

 CS1: مؤكدة الحجز على درجة رجال األعمال. رتذاك 

 

 (DHCللطاقم الطائر ) MIBAسفر المهمة تذاكر* 

 

 YC1: مؤكدة الحجز على الدرجة السياحية. رتذاك 

 CC1: مؤكدة الحجز على درجة رجال األعمال. رتذاك 

 

 

(Self- ticketing) 
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 قائمة باسماء شركات الطيران الُمتاحة والغير متاحة

Sr.
No 

Airline 
Code 

Airline Name  Country  Subsidiaries 

Standby 
Travel [R2] 

Confirmed 
Travel  [R1] 

Status 
Class 

C 

Class 
Y 

Class 
C 

Class 
Y 

1 DE Condor Germany   C Y   Y Valid 

2 GF Gulf Air Bahrain     Y     Valid 

3 YV Mesa Airlines USA     Y     Valid 

4 ZI Aigle Azure France     Y     Valid 

5 AZ Alitalia Italy     Y     Valid 

6 LH Lufthansa Germany   C Y   Y Valid 

7 DL Delta Airlines USA     Y     Suspended 

8 KL 
Royal Dutch 

Airlines 
Holland     Y     Suspended 

9 TK 
Turkish 
Airline 

Turkey     Y     Suspended 

10 AB Air Berlin Germany 4T , HG   Y   Y Suspended 

11 7F First Air Canada     Y     Valid 

12 WN 
Southwest 

Airlines 
USA     Y     Suspended 

13 EN Air Dolomiti Italy   C Y C Y Valid 

14 AF Air France France     Y     Suspended 

15 EY Etihad UAE     Y   Y Valid 

16 WY Oman Air Oman   C Y   Y Valid 

17 SV 
Saudia 
Airlines 

K.S.A   C Y   Y Valid 

18 UX Air Europe Spain     Y     Valid 

19 KM Air Malta Malta     Y     Suspended 

20 ME 
Middle East 

Airlines 
Lebanon     Y     Suspended 

21 OK 
Czech 

Airlines 
Czech     Y     Valid 

22 ET 
Ethiopian 
Airlines 

Ethiopia KP   Y     Suspended 

23 MH 
Malaysia 
Airlines 

Malaysia     Y     Valid 

24 XQ Sun express Turkey XG   Y   Y Valid 

26 EK Emirates UAE     Y     Valid 

27 S4 
Azores 
Airlines 

Portugal SP   Y     Valid 

28 4U 
German 

wings GmbH  
Germany EW C Y C Y Valid 

29 SK SAS Denmark     Y     Valid 

https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=wn6W-roKsIZYUgbKLblI0sxIvSFXENJ8zvAIoywDIPgRCDfPrey7dyaXnK0m6dkxUWRxFdlbv5mOQ3wmR5smzV9cdw2BiR-gPWBjF5DkY1XAAp8eehrpc4AYzR*ySJtJ
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=wn6W-roKsIZYUgbKLblI0sxIvSFXENJ8zvAIoywDIPgRCDfPrey7dyaXnK0m6dkxUWRxFdlbv5mOQ3wmR5smzV9cdw2BiR-gPWBjF5DkY1XAAp8eehrpc4AYzR*ySJtJ
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=-*vPr6kh1Nm2aKBcflquieV62qzen-TWvWCk-oZ4MvgOjiCiIDC4KiVH88Rpjc03vGZbJb21ALBEXINnImWlQykTGzGWi2-nddfMNhRfRCw7m1KM67w7xdl9YbS30mbV
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=y*dsarKJt90-SVv8LVgodmcDr-K3XNYqvR3s7QGfr-mgo2lrrwJdVwqFxJIcxwSwCJtuKcj7th-z4EZKSWgMEO3yMI-R-8wE3PWNRek*FLTZKBgfVoZGLGzymfWQKolU
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=SnMbe-auEgFWNi5VOSvmMcgRFIdauFlZ3QE8b8UEmq8TrdEDLtZlnKBJgHtADcSigvqkn6AI3xUsXuKGYPf3YR3vHOJRxNu5B9ktGUI1EqKssJRe1uAdSIrD5-tc1*Oq
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=SnMbe-auEgFWNi5VOSvmMcgRFIdauFlZ3QE8b8UEmq8TrdEDLtZlnKBJgHtADcSigvqkn6AI3xUsXuKGYPf3YR3vHOJRxNu5B9ktGUI1EqKssJRe1uAdSIrD5-tc1*Oq
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=7nlahKGQYTs4dNwJn1OgGukbnPp5edGr-JspMzMsyUccygLecC3dsmaT6uNa74Nh0dUMJyFd*zmschMkbAPrR44zYYPgTerp7biGEdWbzbpio*YBm7-hHZSp0gLl9ShW
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=7nlahKGQYTs4dNwJn1OgGukbnPp5edGr-JspMzMsyUccygLecC3dsmaT6uNa74Nh0dUMJyFd*zmschMkbAPrR44zYYPgTerp7biGEdWbzbpio*YBm7-hHZSp0gLl9ShW
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=LtYFOKP1JygYrXLF41qXR3POe2toJOwYg6Y37aCe-gkLlxhx42rbtHgMAyuBfvsdwumx-CoNtA1LipzbpZ4ZfuVChT6nLWfRUBKI*u*TLRLzQTeuH2mkjn-wXwxVRN02
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=LtYFOKP1JygYrXLF41qXR3POe2toJOwYg6Y37aCe-gkLlxhx42rbtHgMAyuBfvsdwumx-CoNtA1LipzbpZ4ZfuVChT6nLWfRUBKI*u*TLRLzQTeuH2mkjn-wXwxVRN02
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=p3RiqFG6x*uRNuxAh38X*WV63J2C1jr9BcC7y78XqXLvKy9i367EqGTT-YJ6Gz97dRpbcdAaNGZSr56UreXYUE-yPX3zYAzCH2Ng8fqERqsOhd-3cLptGUoQpi4QtPyX
https://www.myidtravel.com/admin/run/?x=p3RiqFG6x*uRNuxAh38X*WV63J2C1jr9BcC7y78XqXLvKy9i367EqGTT-YJ6Gz97dRpbcdAaNGZSr56UreXYUE-yPX3zYAzCH2Ng8fqERqsOhd-3cLptGUoQpi4QtPyX
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30 IG Meridiana fly Italy I9 C Y C Y Valid 

31 OU 
Croatia 
Airlines 

Croatia     Y   Y Valid 

32 WF Wideroes Norway     Y     Valid 

33 G4 Allegiant Air USA     Y     Valid 

34 KQ 
Kenya 

Airways 
Kenya     Y     Valid 

35 BM bmi Regional England     Y   Y Valid 

36 9K Cape Air USA     Y     Valid 

37 WX City Jet Ireland     Y     Valid 

38 ST Germania Germany     Y   Y Valid 

39 5T 
Canadian 

North 
Canada     Y     Suspended 

40 JP Adria Airways Slovenia     Y   Y Suspended 

41 AD Azul Brazil     Y     Suspended 

42 X3 TUIfly Germany     Y   Y Valid 

43 KS Penair USA     Y     Valid 

44 0B Blue Air Romania     Y   Y Valid 

45 I9 Air Italy  Italy     Y   Y Valid 

46 KP Asky Airlines Africa     Y     Suspended 

47 4T Belair Germany     Y   Y Suspended 

48 EW Eurowings Germany     Y   Y Valid 

49 HG Niki Austria     Y   Y Suspended 

50 QR Qatar Airlines Qatar     Y   Y suspended 

51 SP Spirit Airlines USA     Y     Valid 

52 XG Sun Express Germany     Y   Y Valid 

53 K5 
Seaport 
Airlines 

USA 
  

Y 
  

Suspended 

54 RJ 
Royal 

Jordanian 
Jordan 

 
C Y 

 
Y Valid 

55 AS 
Alaska 
Airlines 

USA B 
 

Y 
  

Valid 
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 myIDTravelم فتح حساب جديد في نظامتطلبات . 7

  أ(مرفق الالسفر ) جواز بياناتبحسب باللغة االنجليزية  ( 1.1استمارة الموظف )وتوقيع تعبئة() 

 ( باللغة االنجليزية في حال تعديل بيانات او إضافة أو حذف ) المرفق 1.2إستمارة الموظف ) وتوقيع  تعبئة

 )ب( (.

  الموارد البشرية.مستحقات التذاكر في نظام صفحة صورة من وختم ارفاق 

 .ارفاق صور جوازات السفر 

  صورة بطاقة العمل لغير المتقاعدين .إرفاق 

  فريق عمل(تسليم االستمارة لـmyIDTravelبادارة ا )الدولية. لعالقات 

 

 myIDTravelم . البدء باستخدام نظا8

باتباع  لتفعيل حسابك في النظام يجب عليك انشاء كلمة سر جديدةو -بعد إنشاء حسابك من قبل إدارة العالقات الدولية 

 -الخطوات التالية:

 

 دخول على الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط الwww.myidtravel.com 
  انقر على النشاء كلمة السر Request new password? :كما في الشكل 

 
 

 

  من قائمة شركات الطيران اختارYemenia – Yemen Airways 
 )ادخل اسم المستخدم )رقمك الوظيفي 
  للمتابعة اضغط على Request password كما في الشكل التالي :- 

http://www.myidtravel.com/
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 كما في الشكل التالي سيتم ارسال رابط النشاء كلمة السر إلى بريدك االلكتروني. 

  اضغط على الرابط 

 

  ان  يجبومع مراعاة أن ال تقل كلمة السر عن ثمانية أحرف  كما في الشكل التاليالجديدة كلمة السرادخل

 كبيرة، حروف صغيرة، أرقام ورموز مثل @، $، &( حروفعلى )تحتوي 

 

 والتي من خاللها كما في الشكل أدناه سيةيفي حالتم قبول كلمة السر الخاصة بك سوف تظهر الشاشة الرئ ،

 باستخدام النظام.يمكنك تسجيل الدخول والبدء 

 اضغط للحفظ
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  اضغط على زر ادخل البيانات المطلوبة ثمlogin لنظام. للبدء باستخدام ا 

 

  .أشر بعالمة صح في المربع األصفر للموافقة على سياسية الخصوصية للموقع 

  أضغط  ثم –أشر بعالمة صح )    ( على سياسة  الخصوصة باللون البرتقالي confirm للمتابعة. 

 

 . طريقة اصدار التذاكر9

 

  New Flight / Ticket. الحجز9.1
 يوم بالكثير. 90تذاكر السفر مؤكدة/ انتظار بحيث تكون التذكرة في اطار هذا التبويب يتيح للموظف حجز 

 
 

  Traveler Selectionالمسافر/ المسافرين. اختيار 9.2
 

  تتضمن شاشةTraveler Selection اسماء االشخاص المخولين بالسفر للموظف وأسرته. 

 ادخل رقمك الوظيفي

 ادخل كلمة السر 

 Yemeniaاختار 
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 .كما في الشكل ادناه.يتم اختيار االشخاص الراغبين بقطع تذاكر السفر 
 اضغط على زرContinue  .للمتابعة 

 

  Flight Schedule Query. جدول استعالم الرحالت9.3

 مسار واحد : نوع السفر تحديد(One Way) ، ذهاب وعودة(Return)،  أو عدة مسارات(Multiple Legs.) 
  التي ترغب بالسفر عليهامن قائمة شركات الطيران يمكنكاختيار الشركة. 
 وتاريخ السفربيانات مسار الرحلة  تعبئة. 
  اختار حالة الحجزTravel Status للحجز :( المؤكد Bookable – R1)( لحجز مقعد انتظار ،Standby – 

R2.) 
 تحديد درجة االركاب( للدرجة السياحية :Economy( لدرجة رجال االعمال ،)Business) 
  اضغط على زرFind flights .الستعراض الرحالت المتاحة 
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  Flight Schedule Display. استعراض جدول الرحالت9.4
 

 

 -هناك رحالت ال يمكنك الحجز عليها لعدة اسباب ومنها:

  بالرمز المشترك )رحالت المشاركة(code-share flights 
  الموظفين مع بعض الشركاتعدم توقيع اتفاقية سفر 
 تفاقيات الموقعة مع الشركات األخرى.قد يكون الشخص غير مخول بالسفر بحسب اال 

 تتوفر ثالثة خيارات للرحالت المتاحة وهي كما يلي:

 على هذه الرحلة.الوجه باللون األخضر يدل على وجود فرصة كبيرة للحجز 

 الوجه باللون البرتقالي يدل على وجود فرصة متوسطة للحجز على هذه الرحلة.

 الوجه باللون األحمر يدل على أن هذه الرحلة مغلقة واليمكنك الحجز عليها.

 

ظهور مكان الختيار 

الرحلة يدل على ان هذه 

الرحلة متاحة ويمكنك 

 الحجز عليها

 

اضغط على 

(show 

details لمعرفة )

سبب اغالق 

النظام لهذه 

 الرحلة

 

مكان الختيار عدم ظهور 

الرحلة يدل على انها غير 

 متاحة
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9.5 .Flight schedule  

 .هذه النافذة توضح تفاصيل الرحلة التي تم اختيارها 
  اضغط على زر Continue .لتأكيد اختيارك لهذه الرحلة 

 

 

  Fare information.األسعار9.6
 

  السعر، الضرائب، ورسوم  تفاصيل سعر التذكرة تستعرضهذه النافذة(myIDTravel) 

 اضغط على زرContinue  متابعة.لل 
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 APIS/Secure Flight األمانالتأكد و .9.7

 .ادخل بيانات الجواز المطلوبة 

 

 
  Contact and payment information معلومات االتصال والدفع .9.8

 .تحتوي هذه النافذة على معلومات التواصل الخاصة بالموظف 
 .تتيح هذه النافذة للموظف اضاقة رقم تلفون أو تعديل البريد االلكتروني 

 

 

 

ادخل بيانات بطاقة 

االئتمان البنكية ثم 

اضغط على زر 

Verify  للتحقق من

صالحية البطاقة 

 وكفاية الرصيد



 

 2022اغسطس  1  -االصدار الثاني  – myIDTravelدليل استخدام نظام 
13 

 The credit card was successfully saved for the current booking))تظهر الرسالة التالية باللون األخضر 

 في حالة التحقق من البطاقة.

 

 مالحظات :

  االئتمان البنكية مفعلة للشراء عبر النت.تأكد أن بطاقة 
  هي  والتي تقبلها معظم شركات الطيران شائعة االستخدامالبطائق االئتمان البنكية(VISA, Master, AMEX). 

  

اضغط على زر 

finish  للموافقة

بخصم المبلغ 

 كرةذواصدار الت
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  Confirmationاصدار التذكرة تأكيد.9.9
 

  و تحتوي على رقم التذكرة ظهور هذه النافذة يشير إلى أن عملية الحجز تمت بنجاح وتعتبر بمثابة  تذكرة السفر

 باالضافة الى بيانات الرحلة والتفاصيل المالية. ( PNRومرجع الحجز )

 .ًبفقدان رقم التذكرة ومرجع الحجز لن تستطيع تعديل الحجز أو إلغائه مستقبال 

 .يفضل حفظ هذه الصفحة أو طباعتها 

 

نظراً الختالف اجراءات ومتطلبات السفر من شركة إلى أخرى، لذا لزم التنويه باالنتقال إلى شريط المهام وفتح مالحظة: 

طالع على االجراءات والسياسات التي تفرضها الل www.flyzed.infoوكذلك الموقع  ID Agreementsتبويب 

 شركات الطيران.

  Confirmation Email استالم التذكرة بالبريد االلكتروني. 9.10
 

  تذكرة السفر سيتم ارسالها بالبريد االلكتروني الخاص بك وذلك بمجرد االنتهاء من عملية الحجز واصدار

 .التذكرة والمتمثل بالخطوة السابقة

  يعمل نظام بحيثmyIDTravel .كما في الشكل التالي. بصورة تلقائية على ابالغك باتمام عملية الحجز 

http://www.flyzed.info/


 

 2022اغسطس  1  -االصدار الثاني  – myIDTravelدليل استخدام نظام 
15 

 يقوم نظام الحجز الخاص بالشركة التي اصدرت تذكرتك عليها بارسال التذكرة على بريدك االلكتروني.و 

 
 

  شريط المهامNavigation Bar 

 

  يوضح شريط المهام الوظائف االساسية لنظامmyIDTravel 

 موزعة على عدة تبويبات كما  يلي.

 .االساسية للنظام بحسب تبويبات شريط المهامفيما يلي موجز للمهام 

  تبويبNew flight / Ticket : / يتيح لك حجز التذاكر مؤكدة

 انتظار.

  تبويبManage Bookings & tickets : 

  ،يتيح لك عمل حجز على تذكرة سفر سابقة وسبق اصدارها بالنظام
 إلغاء الحجز السابق .مع مراعاة

 تبويبID Agreements  : التي تفرضها يستعرض السياسات

 شركات الطيران األخرى، ويتضمن التالي:
 اجراءات ولوائح السفر على الشركات األخرى. •
 مستويات االسعار المتفق عليها مع الشركات االخرى. •
 االشخاص المخولين بالسفر. •
حاالت المقاعد التي توفرها الشركات االخرى )مؤكد  •

R1  أو انتظارR2). 

  تبويبMy Stay  : يسهل من اجراءات السفر حيث يتيح عمل

 .الحجز الفندقي في أي مكان بالعالم

  تبويبFlight List  :سبق التي السفر تذاكر تقرير مفصلب

 اصدارها.وقمتب

 -:على حتوي ت من شريط المهام  سفلىأما الجهة ال

  تبويبEnglish . لتغيير اللغة : 

  تبويبChange password  : خالله تعديل كلمة تستطيع من

 السر الحالية.

  تبويبLogout  :لتسجيل الخروج من النظام. 
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 متطلبات السفر 

 مراعاتها عند السفر، منها:يتطلب على المسافر هناك العديد من االشياء يجب 

  من حيازتك لجميع وثائق ومتطلبات السفر.التأكد 
  الفيزا والتي قد تطلب منك عند  بما في ذلك متطلباتتنوي السفر إليه  عنالبلد الذيأخذ المعلومات الكافية

 الوصول مثل تأشيرة الترانزيت.

  على سبيل ف، على متنهامراعاة شروط واجراءات السفر التي تفرضها شركات الطيران االجنبية على المسافرين
 المثال:
o .االلتزام بالحضور بالموعد المحدد قبل الرحلة 
o  الرحالت.معرفة فترة الحظر على بعض 
o .عدم حيازة الممنوعات اثناء السفر 
o عدد الحقائب المسموح بها أو الوزن.االلتزام ب 
o .معرفة سياسات االسترجاع الخاصة بكل شركة طيران قبل اصدار التذاكر 
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  PNR Retrieval تعديل الحجز. 11

  يمكنك إلغاء أو تعديل الحجز بالدخول إلى تبويبPNR Retrieval .من شريط المهام 
 .ادخل مرجع الحجز الذي تريد تعديله 

 

 
 

  اضغط على زرRetrieve الستعراض الحجز. 
  الذي ترغب بتعديله أو إلغائهالمقطع اختار. 

 
 

  
 

  يلي: كماوهي بعد اختيار الحجز تتوفر لديك أربعة أوامر لتنفيذها 

 .يعمل على تعديل المقطع الذي تم اختياره فقط:  Rebook األمر •

 يعمل على تعديل الحجز بالكامل.: Rebook allاألمر  •

 يعمل على إلغاء المقطع الذي تم اختياره فقط.:  Cancel األمر •

 يعمل على إلغاء الحجز بالكامل.:  Cancel all األمر •

انقر الختيار 

المقطع 

 المطلوب

 األوامر المتاحة

 (PNR)مرجع الحجز 
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  Ticket Retrieval . تعديل التذكرة11
 

 من شريط المهام. Ticket Retrievalيمكنك من تعديل التذكرة أو استعادة قيمتها بالدخول إلى تبويب 

 
 .اختار شركة الطيران من القائم 
 .قم بادخال رقم الذكرة 
  اضغط على زرRetrieve ticket .الستعراض التذكرة لغرض تعديلها أو استعادة قيمتها 

 

 

 عليها أي مقطع من مقاطع التذكرة، وهي:هناك ثالث حاالت يمكن ان يكون 
 

 Open :.تدل على أن هذا المقطع غير مستخدم بعد 
 Used :على أن هذا المقطع قد تم استخدامه. تدل 
 Refund :.تدل على ان هذا المقطع قد تم استعادة قيمته 

 

 

 
 

  كما يلي: وهما ا ملتنفيذهبعد استعراض التذكرة يتوفر لديك خياران 
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 Refundاضغط على زر بقيمة التذكرة  استعادة •
 Create listing/bookingضغط على زرلابحجز مقطع جديد لهذه التذكرة  •

 هناك عدة مالحظات يجب مراعاتها عند استعادة قيمة التذكرة، وهي:

 .ًالستعادة قيمة التذكرة يجب عليك إلغاء الحجز أوال 

  لسببين: األخر .عند حجز التذكرة يفضل حجز كل مقطع بشكل منفصل عن 

 للتذكرة في حالة أنه سبق وتم استعادة المقطع األول.  اليمكن أستعادة قيمة المقطع األخر •

 االسترجاع الجزئي للمقطع غير المستخدم للتذكرة يستغرق فترة أطول قد تزيد عن ثالثة أشهر. •

  ألقل.يوم على ا 30يرجى االخذ باالعتبار بان عملية استعادة قيمة التذكرة تستغرق 

 او بحسب سياسات  يسمح باستعادة قيمة التذاكر التي لم تستخدم فقط خالل فترة التتجاوز العام من تاريخ االصدار

 .شركات الطيران

 
 

 مركز الدعم الفني. 12
 
 بالخطوطالجويةاليمنية myIDTravel يرجىالتواصلمعفريقعملحول أي مشكلة تواجهكم عند استخدام النظامستفسار لال

 yemenia.comravelidtym@عبر البريد االلكتروني التالي:  
 

  

mailto:myidtravel@yemenia.com
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 . قائمة المصطلحات13

 هناك عدة اختصارات أو مصطلحات قد تواجهك أثناء استخدام النظام، ومنها:

 المصطلح المعنى

 APIS بيانات المسافر المقدمة الغراض أمنية
 Booking/ confirmed seat (R1) حجز مؤكد 
 Listing/ standby seat (R2) حجز انتظار

 Code share flight المشاركة بالرمز المشترك
 Employing Airline الشركة المسوقة
 ID Travel سفر الموظفين

 Listing/ standby seat (R2) حجز انتظار 
 MIBA سفر المهمات

 myIDTravel نظام سفر الموظفين
 OAL شركات الطيران األخرى

 PNR مرجع الحجز
 PTC رقم كود المسافر في النظام

 Transporting Airline الشركة الناقلة
 ZED التذاكر المخفضة بموجب نظام االميال

  Leisure السفر الشخصي
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 . المرفقات14
 (myIDTravel( بيانات الموظف1.1)استمارة ) . المرفق )أ(14.1
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 (myIDTravel( تعديل بيانات الموظف1.2)استمارة ) . المرفق )ب(14.2
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  المرفق ) ج ( مرجع سريع الستخدام النظام 14.3

myIDTravel  

Quick Reference  
 

4- Payment method 
 

 chose credit card type 

 insert credit card number 

 insert (valid code)  

 click verify 

 click next 

 Ticket is ready 

 

5- Increase/Decrease number in party 

 If you need to Increase/or decrease 

number of travellers click on                   

button 

 Select new member or cancel unwanted 

traveller  

 Click next and carryon same previous 

steps 

 
6- Retrieve Booking/ticket number 

 click on  button 

 

7- Cancel segment/Rebooking 

 Retrieve PNR and cancel segment 

 Select new booking 

 Follow same steps for booking/listing 

 

8- Refund ticket  
 

Note (you can't refund tickets unless you cancel 
booking first) 

 Click on                                                    

button 

 Insert ticket number  

 Click on                             button  

9- Log out 

 click on (logout) button on top right-

hand side 

 
 

1- Login 
 

 Click on: https://www.myidtravel.com 

 Select Yemenia as employing airline 

 Inter your ID 

 Inter Password (forgot your PW click on 

register/forgot Pw below) you'll receive 

new password via your email) 

 click on confirm reading terms & 

conditions 

 click next 

 
2- Booking/listing 

 Click on new flight/  ticket 

 Chose traveller name  

 Click next 

 
3- Flight information 

 You’re able to book on flights with (●) 

sign only 

 Selling from availability  

 Specify airline you wish to travel with 

 Click on one way/  return / multiple legs 

 Specify origin/destination  

 Inter date of travel  

 Select standby/or confirm booking 

  Select Economy/or Business  

 Click on standby / bookable 

 Click on flight number required 

 Click next to display (shopping basket) 

 Click next to display (fare information) 

 

 

Back 

https://www.myidtravel.com/

