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الرشق األوسط

رحلة سفر جونيس 2202: أنطاليا، تركيا

املعلومات والسياسات العامة
ُمنح املوزعون الفرصة لكسب رحلة لشخص واحد، يف غرفة 

مشرتكة مع رابح رحلة آخر لشخص من نفس الجنس، أو 
كسب رحلة لشخصني يف غرفة خاصة. يتم تقديم مستويات 
مختلفة من قسائم تذاكر الطريان يف تلك الرحالت، لتجربة 

سفر جونيس التي ال تُنىس.

موقع الرحلة
أنطاليا، تركيا

مواعيد الرحلة
الوصول: 23 أكتوبر 2022
املغادرة: 27 أكتوبر 2022

فرتة التأهيل
تبدأ: 12:01 صباحاً بالتوقيت الرشقي 1 أكتوبر 2021

تنتهي: 11:59 مساًء بالتوقيت الرشقي 28 فرباير 2022

إرشادات الحضور للرحلة
يجب عىل رابحي الرحلة من جميع املراتب التي تقل عن 
املدير املايس حضور رحلة سفر جونيس للمنطقة التي تم 
تسجيل أعاملهم فيها وميكنهم حضور رحلة سفر واحدة 

فقط من جونيس مع تغطية التكاليف من قبل جونيس، 
لكل رحلة ترويجية. ميكن ألصحاب الرحلة الذين حصلوا عىل 

تصنيف مدير مايس أو أعىل قبل املوعد النهايئ لتأهيل الرحلة، 
حضور رحلة سفر جونيس واحدة يف املنطقة التي يختارونها 
مع تغطية التكاليف من قبل جونيس، لكل رحلة ترويجية. 

يُعرَّف أعىل تصنيف تم تحقيقه بأنه أعىل مرتبة تم الحصول 
عليها عىل اإلطالق. تعيني املرتبة املؤقتة املشرتاة عرب العروض 

الرتويجية والربامج الخاصة ليس مرتبة محققة.

متطلبات تأكيد الحضور
يُطلب من الرابحني برحلة تأكيد الحضور الخاص برحلة 
املنطقة التي تم فيها تسجيل أعاملهم عرب نظام تأكيد 

الحضور عرب اإلنرتنت يف  Joffice™ بحلول التاريخ املوضح أدناه؛ 
خالف ذلك، األماكن غري مضمونة. مالحظة: إذا مل تقم بتأكيد 

الحضور وظهرت يف املوقع أو حرضت مع ضيوف مل تتم املوافقة 
عليهم مسبقاً، فقد ال يكون لدينا خدمة نقل من املطار أو 

غرفة يف فندق الستيعابك. 

السفر جواً
مبجرد تقديم تأكيد الحضور من خالل نظام التسجيل عرب 

اإلنرتنت، سيكون الرابحني بالرحلة مسؤولني عن حجز رحالت 

الذهاب واإلياب الخاصة بهم. سنعيد لك قيمة قسيمة السفر 
املكتسبة، مبا يصل إىل مبلغ إيصال السفر الذي اشرتيته 

ولكن ال يتجاوزه. سيتم إصدار املبالغ املسرتدة بعد 30 يوماً 
من انتهاء الرحلة بعد تحميل اإليصال )اإليصاالت( إىل قسم 

“التحميالت” يف  Joffice. يرجى االطالع عىل قسم األسئلة 
الشائعة يف نهاية هذه الوثيقة ملزيد من التفاصيل.

اإلقامة
 سيتم تزويد كل رابح رحلة بإقامة يف غرفة ضيوف قياسية. 

سيحصل الرابحني بالرحلة من جميع املراتب الذين يحصلون 
عىل “رحلة كاملة لشخص واحد” عىل رسير واحد يف غرفة 

مزدوجة اإلشغال وميكنهم اختيار الشخص الذي يرغبون يف 
مشاركة الغرفة معه، إذا أبلغ كال الرابحني بالرحلة جونيس عن 

طلبهم قبل اإلغالق من عملية تأكيد الحضور. يرجى إرسال 
Incentives@JeunesseGlobal. بريد إلكرتوين مع طلبك إىل

com وإرسال الطلب من خالل نظام تأكيد الحضور عرب 
اإلنرتنت يف  Joffice. إذا مل يتم تقديم طلب حجز، فسيتم إقران 
الرابحني بالرحلة من جميع املراتب الذين يحصلون عىل “رحلة 
كاملة لشخص واحد” مع رابح آخر “رحلة كاملة لشخص واحد” 

من نفس الجنس. سيحصل الرابحني بالرحلة الذين يحصلون 
عىل “رحلة كاملة لشخصني” عىل غرفة واحدة مزدوجة اإلشغال 

وسيحصلون عىل غرفة مع الضيف املختار، والذي قد ال يكون 
موزعاً آخر لـ جونيس.

خدمات النقل الربي باملطار
حسب اإلمكان، سيتم توفري خدمات النقل الربي بني املطار 
والفندق يف أيام الوصول واملغادرة الرسمية. أي شخص يصل 

قبل هذه التواريخ أو يقيم فيها سيكون مسؤوالً عن عمليات 
النقل الخاصة به. يرجى مالحظة أن النقل الربي غري مضمون. 
ملزيد من املعلومات، راجع األسئلة الشائعة يف  Joffice أو قم 

.JeunesseTravel.com  بزيارة

الوجبات
يتم توفري معظم الوجبات. يرجى االطالع عىل مسار الرحلة 

للحصول عىل التفاصيل. نويص بأن يكون لديك بعض النقود يف 
متناول اليد ألي وجبات مل يتم تقدميها.

رسوم عرضية
ال يتم تغطية أي رسوم عرضية.
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األنشطة 
نريدك أن تتعرف عىل هذه الوجهة الرائعة ؛ لذلك، سيتم توفري 

بعض األنشطة، وستحصل أيضاً عىل بعض الوقت للتدليل. 
اإلستكشاف، اإلستطالع مبفردك.

النقد بدالً من الحضور
ال يسمح بالدفع النقدي بدالً من الحضور.

التحويالت
جميع الرحالت املكتسبة وقسائم السفر غري قابلة للتحويل 

وليس لها قيمة نقدية.

اإلقرار الرضيبي
سيتم اإلبالغ عن تكلفة اإلقامة والوجبات والهدايا والجوائز 

واألنشطة كدخل خاضع للرضيبة ملصلحة الرضائب املناسبة، 
عند االقتضاء.

اإللغاء
يجب أن تتلقى جونيس إشعاراً بأي إلغاء لرحلة سفر جونيس 

يف الرشق األوسط 2022: أنطاليا، تركيا، بحلول 15 سبتمرب 
2022. أي رابح رحلة يلغى بعد هذا التاريخ سيتم فرض رسوم 

إلغاء قدرها 1400 دوالر أمرييك لكل شخص عن طريق الخصم 
من املحفظة. إذا مل يكن لدى محفظتك أموال كافية للخصم 
الكامل دفعة واحدة، فسيتم تخفيضها بأي مبلغ متاح حتى 
يتم خصم املبلغ بالكامل. إذا أكدت أنك ستحرض ومل تحرض، 

تنطبق نفس العملية.

مسؤوليات املوزع
يجب أن يكون املوزعون نشطني ويف وضع جيد مع الرشكة 

من تاريخ التأهيل وحتى تواريخ الرحلة، للمشاركة يف العرض 
الرتويجي. “نشط” يعني أن املوزع قد أنشأ 60 نقطة PV خالل 

شهر SmartDelivery. إذا مل يستوف املوزع هذه املؤهالت، 
فسيتم مصادرة الرحلة املكتسبة وأي قسائم للسفر جوا. 

جميع التذاكر غري قابلة للتحويل وغري قابلة لالسرتداد. تعتمد 
جميع الغرف عىل إشغال مزدوج، وميكن لرابحي الرحالت 

اختيار الشخص الذي يرغبون يف اإلقامة معه عن طريق إخطار 
جونيس قبل املوعد النهايئ يف قسم “اإلقامة”. يتحمل رابحي 

الرحلة مسؤولية التأكد من أن لديهم جواز سفر سارياً مع 
تاريخ انتهاء صالحية ال يقل عن ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء 
الرحلة، وإذا لزم األمر، تأشرية لدخول البلد أو البلدان. سيتم 

رفض مزايا الرحلة إذا كانت نتيجة النتهاك القسم 6 من 
السياسات واإلجراءات.

سياسة الضيف
1( سيُسمح للراغبني يف الحصول عىل رحلة “رحلة كاملة 

لشخص واحد” أو “رحلة كاملة لشخصني” بإحضار الضيوف يف 
األولوية التالية، حسب التوفر:

)أ( القيمة اإلجاملية للرحلة الرتويجية املكتسبة
)ب( املرتبة

2( يجب عىل رابحي الرحالت إبالغ جونيس بالضيف )الضيوف( 
املقصودين يف أو قبل 31 أغسطس 2022، عرب الربيد اإللكرتوين 

إىل Incentives@JeunesseGlobal.com ومن خالل نظام تأكيد 
الحضور عرب اإلنرتنت يف Joffice. سيتواصل معك ممثل جونيس 

يف غضون 14 يوماً بعد تقديم الطلب، إذا تم قبول طلبك.

3( يتحمل رابحي الرحالت الذين متت املوافقة عىل / متت 
املوافقة عىل ضيفهم )ضيوفهم( من قبل جونيس مسؤولية 
الحجز وتغطية تكلفة السفر بالطائرة للضيف )الضيوف(. 
ستكون هناك تكلفة إضافية لكل ضيف، يتعني دفعها إىل 

جونيس، مقابل اإلقامة يف الفنادق والوجبات واألنشطة 
املخطط لها وخدمات النقل الربي أثناء الرحلة.

4( ال يجوز أن يكون الضيوف من موزعي جونيس.

5( ميكن أن يكون الضيوف من األطفال.

تخضع هذه السياسات للتغيري دون إشعار.
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التأهيل وتأكيد الحضور

كيف أعرف ما إذا كنت مؤهالً لرحلة سفر جونيس يف عام 
2022؟

 / ™ Jcloud يرجى االطالع عىل وثيقة السياسة املوجودة يف
]املنطقة[ / ]اللغة[ للحصول عىل تفاصيل حول كيفية التأهل. 

يف غضون 10 أيام تقريباً من إغالق فرتة العرض الرتويجي، إذا 
كنت مؤهالً، فسرتى أيضاً زر تأكيد الحضور بجوار الرحلة يف 

التقارير / تقارير املوزع / ]اسم الرحلة[.

مبجرد إخطاري بأنني ربحت الرحلة، كيف ميكنني تأكيد 
الحضور والتسجيل؟

مبجرد انتهاء فرتة التأهيل وأصبحت مؤهالً، يرجى النقر 
فوق الزر تأكيد الحضور بجوار الرحلة يف التقارير / تقارير 

املوزع / ]اسم الرحلة[ واتباع التعليامت الواردة يف دعوة الربيد 
اإللكرتوين للتسجيل عرب منوذج تأكيد الحضور عرب اإلنرتنت. 

إذا مل تتلق دعوة بالربيد اإللكرتوين، فريجى التواصل عرب 
Incentives@jeunessehq.com نطلب منك تقديم أكرب عدد 
ممكن من اإلجابات عىل أسئلة التسجيل. سيساعدنا ذلك يف 
توفري تجربة رائعة لك ولضيفك، يف حالة تقديم إجابة واحدة.

هل يجب عيل تأكيد الحضور من خالل نظام تأكيد الحضور 
أم ميكنني فقط إرسال بريد إلكرتوين؟

نريد أن نتأكد من تقديم تجربة ال تصدق وسلسة لك ؛ لذلك، 
نطلب من الجميع تأكيد الحضور من خالل نظام تأكيد 

الحضور، حيث أن األسئلة خاصة بك ولرحلتك! يحتوي نظام 
تأكيد الحضور أيضاً عىل إعفاءات لك ملراجعتها للتأكد من أنك 

عىل دراية ببعض املعلومات املهمة التي نحتاج إىل مشاركتها 
معك ومع ضيوفك. لذلك، من املهم جداً أن تقوم بتأكيد 

الحضور من خالل نظام تأكيد الحضور. ال ميكننا قبول رسائل 
الربيد اإللكرتوين كشكل من أشكال تأكيد الحضور.

ما هو املوعد النهايئ لتأكيد الحضور؟ 
31-Aug-22

ماذا يحدث إذا مل أمتكن من الحضور؟
إذا مل تتمكن من الحضور - عىل الرغم من أننا نأمل بصدق أن 
تتمكن من ذلك - فستفقد الرحلة. الرحلة غري قابلة للتحويل 

وليس لها قيمة نقدية.

ماذا يحدث إذا أكدت أنني قادم وبعد ذلك كنت بحاجة إىل 
اإللغاء؟

يجب أن تتلقى جونيس إخطاراً بأي إلغاء لرحلة سفر جونيس 
يف الرشق األوسط 2022: أنطاليا، تركيا، يف موعد ال يتجاوز 15 

سبتمرب 2022. أي رابح رحلة يلغى بعد هذا التاريخ سيتم 
فرض رسوم إلغاء قدرها 1400 دوالر أمرييك لكل شخص عرب 

خصم املحفظة. إذا مل يكن لدى محفظتك أموال كافية للخصم 
الكامل دفعة واحدة، فسيتم تخفيضها بأي مبلغ متاح حتى 
يتم خصم املبلغ بالكامل. إذا أكدت أنك ستحرض ومل تحرض، 

تنطبق نفس العملية.

ماذا يحدث إذا مل أؤكد أنني قادم، وأحرض عىل أي حال؟ 
نريد أن نقدم لك التدليل الذي تستحقه! للقيام بذلك، يجب 

أن نعلم مسبقاً أنك قادم حتى نتمكن من ترتيب أماكن 
اإلقامة املناسبة لك. لسوء الحظ، ال ميكننا ضامن خدمة النقل 

من وإىل املطار أو اإلقامة أو املشاركة ألولئك الذين يختارون 
الحضور دون تقديم تأكيد الحضور بحلول التاريخ املذكور 

أعاله.

ماذا لو كنت أرغب يف اصطحاب ضيف )ضيوف( إضايف، لكنني 
مؤهل فقط لرحلة واحدة؟

بينام نشجع كل عضو يف عائلة جونيس لدينا عىل العمل 
من أجل االنضامم إلينا يف رحالت سفر جونيس الخاصة بنا، 

ميكننا فقط منحك الرحلة )الرحالت( املحددة التي ربحتها من 
خالل العرض الرتويجي. يف حالة توفر أماكن، نرحب بالضيوف 

اإلضافيني ضمن إرشادات معينة موضحة يف وثيقة سياستنا 
املوجودة يف Jcloud / ]املنطقة[ / ]اللغة[. إذا كنت ترغب يف 

إحضار ضيف إضايف ضمن هذه اإلرشادات، فريجى إخبارنا قبل 
املواعيد النهائية املدرجة هنا، ووفقاً للتفاصيل املوضحة يف 

وثيقة السياسة. 

املواعيد النهائية:
تأكيد الحضور: 31 أغسطس 2022

طلبات الضيوف اإلضافية: 31 أغسطس 2022
اإللغاء: 15 سبتمرب 2022

خدمة النقل من املطار: 31 أغسطس 2022

تفاصيل السفر و رحالت الطريان

هل أحتاج إىل تأشرية أو جواز سفر؟
إنها مسؤوليتك وننصحك بشدة مبراجعة سفارتك املحلية 

أو سفارة وجهة رحلتك لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل 
تأشرية وما إذا كانت هناك تكلفة مرتبطة بذلك.

إذا كنت بحاجة إىل طلب خطاب تأشرية، يرجى مراسلتنا عرب 
incentives@jeunessehq.com الربيد اإللكرتوين عىل

ماذا يحدث إذا مل أحصل عىل وثائق السفر املناسبة )مثل 
التأشرية( أو مل يكن لدّي وثائق جواز السفر املناسبة وكنت 

مرفوضاً من صعود رحلة الطريان الخاصة يب؟
وثائق السفر املناسبة هي مسؤوليتك. إذا مل تقم برشاء وثائق 

السفر املناسبة وُحرمت من الصعود إىل الطائرة ومل تتمكن 
من حضور الرحلة، فسوف تفقد قيمة الرحلة وكذلك قسيمة 

السفر الخاصة بك، وسيتم تطبيق رسوم اإللغاء.

كيف يتم حجز رحالت الطريان؟
مبجرد إرسال تأكيد الحضور من خالل نظام التسجيل عرب 
اإلنرتنت، فأنت مسؤول عن حجز رحالت الطريان الخاصة 

بك. نويص بالحجز يف أقرب وقت ممكن للحصول عىل أفضل 
األسعار، لذلك سيكون لديك املزيد لتنفقه عىل الهدايا 

التذكارية!

أسئلة متكررة حول رحلة سفر جونيس 2022

الرشق األوسط

v1



4

ما هو املطار الذي يجب أن أستخدمه، وما هو رمز املطار؟
مطار أنطاليا

AYT :رمز املطار

كيف ومتى سأتلقى قسيمة السفر لرحالت الطريان الخاصة 
يب؟

مبجرد حجز رحلة الطريان الخاصة بك، يرجى تحميل اإليصال 
يف مكتب جونيس ضمن “األعضاء فقط”، ثم تحميالت. ميكن 
أن تستغرق عمليات السداد ما يصل إىل 30 يوماً بعد انتهاء 
الرحلة وال يتم إصدارها إال للموزعني الذين حرضوا الرحلة.  

ما هو املبلغ الذي سأستعيده من أجل رحلة الطريان الخاص 
يب؟

سنعيد لك قيمة قسيمة السفر املكتسبة. سيتم إصدار املبالغ 
املسرتدة بعد 30 يوماً من انتهاء الرحلة، بعد تحميل اإليصال 

)اإليصاالت( إىل قسم “التحميالت” يف مكتب جونيس.

بينام نعلم أن الدرجة السياحية ميكن أن تكون مغرية، فإنه 
يف حالة رشاء تذكرة بسعر أعىل من قيمة قسيمتك، فستكون 

مسؤوالً عن الفرق.

هل يتم توفري خدمة النقل من املطار؟ 
سيتم توفري خدمة النقل الربي لرابحي الرحالت بني املطار 

والفندق ذهاباً وإياباً يف مواعيد الوصول واملغادرة الرئيسية. 
إذا مل يتم توفري معلومات دقيقة عن الرحلة، فال ميكن ضامن 
خدمة النقل من املطار. إذا اخرتت الوصول مبكراً أو البقاء يف 

وقت الحق، فلن يتم توفري خدمة النقل.

ماذا يحدث إذا ألغت جونيس أو تأخرت رحلتنا؟
بينام ال نتوقع أبداً إلغاء أو تأجيل أي من رحالتنا، فقد تنشأ 
ظروف غري متوقعة. نويص بشدة برشاء تأمني السفر لتغطية 
أي تكاليف قد تتكبدها فيام يتعلق بالرحلة، مثل الرحالت 

الجوية. لن تسدد جونيس أي تكاليف نرثية يتكبدها املوزع 
عن نفسه أو عن ضيوفه يف حالة إلغاء الرحلة أو تأجيلها.

اإلقامة

يحدد الحقاً
 

مسار الرحلة

متى سأعرف ما الذي سنفعله خالل األسبوع؟
عندما ننتهي من التخطيط لعطلتك، تأكد من مراجعة موقع 

الويب املتعلق برحلتك بانتظام للحصول عىل مسار كامل. 
مبجرد وصولك إىل فندقك، ستتلقى بعض الهدايا املمتعة يف 

مكتب الضيافة، حيث سيكون ممثل جونيس موجوداً.

من الذي يجب أن أسأله إذا كان لدي أسئلة عند وصويل؟
سيكون هناك شخص مخصص ملجموعتنا يف مكتب الضيافة يف 

فندقك لإلجابة عىل أسئلتك.

ما الذي يجب أن أصطحبه، وهل يوجد زي رسمي؟
نويص باملالبس غري الرسمية ملعظم الرحلة، حيث قد تقوم 
بالكثري من امليش. للتجمعات االفتتاحية والختامية، يجب 

ارتداء مالبس متنوعة.

قد ترغب يف اصطحاب:
 * مالبس مناسبة ملتوسط   درجة حرارة 25-18 درجة مئوية 

)77-64 درجة فهرنهايت(
* مالبس إضافية لأليام واألمسيات الباردة

* مظلة يف حالة املطر
* أحذية مريحة للميش )يوىص باستخدام نعال مطاطية(

عندما نقرتب من الرحلة، تأكد من مراجعة موقع 
JeunesseTravel.com للحصول عىل معلومات محدثة عن 

املالبس.

الربنامج
سيتم توفري تفاصيل مسار الرحلة الكاملة قريباً.

اليوم األول
طوال اليوم: الوصول املتفرق

سيتم توفري خدمة النقل من مطار أنطاليا )AYT( إىل فندقك 
من قبل جونيس يف انتظار استالم معلومات الرحلة بحلول 

املوعد النهايئ.
املساء: االحتفال الرتحيبي 

اليوم الثاين
يف الصباح / بعد الظهر: أنشطة مختلفة أو يوم للرتفيه حسب 

املجموعة

اليوم الثالث
يف الصباح / بعد الظهر: أنشطة مختلفة أو يوم للرتفيه حسب 

املجموعة

اليوم الرابع
يف الصباح / بعد الظهر: أنشطة مختلفة أو يوم للرتفيه حسب 

املجموعة

طوال اليوم: للمغادرة املتفرقة

اليوم الخامس
طوال اليوم: للمغادرة املتفرقة

 )AYT( يتم توفري خدمة النقل من فندقك إىل مطار أنطاليا
من قبل جونيس يف انتظار استالم معلومات الرحلة بحلول 

املوعد النهايئ.
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