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 المسرح والحفل الموسیقي والحدث الریاضي تذاكر .1

 ق ما یلي:نطبی –غیره  وأ حدث ریاضي ،ند إلغاء حفل موسیقي، حفل غنائي خارجي، مسرحیةع

ھذه القوانین على جمیع الفعالیات واألنشطة الخاصة التي تنطبق والثقافیة والریاضیة! وتنبیھ: ھناك أحكام قوانین جدیدة فیما یتعّلق بالفعالیات الفنیة 
 .أو البلدیات المحلیة ، ولیس على الفعالیات واألنشطة التي تنظمھا الحكومات الفدرالیة للمقاطعات2020مارس  13تّم إلغاؤھا بعد تاریخ 

 سیمة بدالً من إعادة ثمن التذكرة.تعویض ثمن التذاكر بشكل قبتنظیم ھذه القوانین تقوم 

 بھذا القانون؟المتأثّرة ما ھي األنشطة  .1.1

الثقافیة، على سبیل المثال الحفالت الموسیقیة، وحفالت عروض األوبرا؛ عروض مسرحیة، عروض أفالم سینمائیة،  وأالفنیة  الفعالیات •
 وعروض فنیة؛

 المعالم الثقافیة؛إغالق المؤسسات الفنیة أو الثقافیة، مثل المتاحف أو  •

التي لھواة ریاضات الجري لاألحداث الریاضیة، على سبیل المثال بطوالت التنس للمحترفین، مباریات كرة القدم في الدوري، وكذلك  •
 .خضع لرسومت

 ما ھي قیمة القسیمة التي یجب أن أقبل بھا، وكذلك ما ھو المبلغ الذي یحّق لي أن أُطالب باسترداده؟ .1.2

 :تصاعدي حسب سعر التذكرة على توافق القانون ینصّ 

 ،بھذا المبلغ یورو، علیك قبول قسیمة 70عند التذاكر التي تصل قیمتھا الى  •

بحد أقصى یصل ولكن یورو، وباقي المبلغ ستستردّه نقداً ( 70یورو، علیك القبول بقسیمة بقیمة  250عند التذاكر التي تصل قیمتھا الى  •
 یورو)، 180إلى 

 أخرى.  الحفل إصدار قسیمة إضافیةیمكن لمنظمّ  یورو 250لتي قیمتھا أكثر من عند التذاكر ا •

 وھذه بعض األمثلة للتوضیح:

 یورو.  70یمة بقیمة ـعلى قسحصراً تحصل ـیورو: س 70سعر التذكرة  •

أن تطالب باسترداده بشكل فیحّق لك یورو  20یورو.  أما المبلغ المتبقّـي وھو  70یورو: سـتحصل على قسـیمة بقیمة  90سعر التذكرة  •
 نقدي. 

أن تطالب باسترداده  فیحّق لكیورو  180یورو.  أما المبلغ المتبقّـي وھو  70یورو: سـتحصل على قسـیمة بقیمة  250سعر التذكرة  •
 بشكل نقدي.

مكن لك أن تطالب یورو ی 180 حتىالمبلغ من یورو.  وجزء  70(وما فـوق): سـتحصل على قسـیمة بقیمة یورو  300سعر التذكرة  •
) فیمكن للجھة المنّظمة أن تردّه لك بشكل 50=  180 – 70 – 300یورو ( 50باسترداده بشكل نقدي. أما الجزء المتبقي اآلخر وھو 

 قسمیة مرة أخرى.

دام القسیمة لفعالیة أخرى ویمكنك (ولكن لیس بالضرورة) استخآخر. یمكنك تحویل القسیمة ألي مستھلك  االسترداد وقابلیة نقل القسیمة لشخص آخر:
 تقیمھا الجھة المنّظمة، أو زیارة احدى صاالت الفنون أو مؤسسة ثقافیة بعد إعادة االفتتاح.

 .الدفع بالقسیمةاستثناء أیة فعالیة عند مالحظة: ال یجوز للجھة المنّظمة 

وعلیھ یُرجى االنتباه الى ضرورة  باسترداد قیمة القسیمة بشكل فوري.فسیكون لدیك الحق ، 2022دیسمبر  31إذا لم یتم استرداد القسیمة قبل تاریخ 
مصحوباً قم الحساب مذكور بوضوح تحت ر(مسجل) بذلك بشكل خطي وصي بإبالغ الشریك المتعاقد حق والشرط من شریك العقد. كما نھذا ال تأكید

 القسیمة.  بصورة عن

 یمة أو إرسالھا أو استردادھا.إصدار القسیجب تحمیلك أیة تكالیف فیما یتعّلق ب ال
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 لقد اشتریت عدة تذاكر دفعة واحدة. ماذا ینطبق علّي في ھذه الحالة؟ .1.3

في عملیة شراء واحدة. على سبیل المثال، یمكن للشریك عدد من بطاقات الدخول من التذاكر أو  عددبشراء  قمتَ  في حالأیضاً  ھذه األحكامتنطبق 
لعدة أیام (مثل المھرجانات تدوم التي  الفعالیاتعلى  ینطبق نفسھ ءیورو. والشي 70ة تصل قیمتھا إلى تذكركل أن یصدر لك قسیمة عن التعاقدي 

ة إصدار قسیمة خاصة منفصلة عن كل عقد منّظمجھة الیمكن للفعدة أیام،  في حال قمت بشراء تذاكر لمھرجان یدومیقیة). على سبیل المثال، ـالموس
 فعالیة على حدى.

 المبلغ الذي سیتمّ وفق ، یمكن تحدید قیمة القسیمة القیام بإغالق مؤقت للمؤسسات الفنیة والثقافیةاإللغاء الجزئي للخدمات وكذلك  ثحدو في حالة
 تسدیده جزئیاً.

 آخر؟ وسیطماذا ینطبق علّي إذا كنت قد اشتریت التذكرة عن طریق  .1.4

سیط على الوو سیط. مھا الى الویتسلوقسیمة تقوم الجھة المنّظمة بإصدار یط آخر. تّم شراء التذاكر عن طریق وس في حالأیضاً  األحكامتنطبق ھذه 
 .بتسلیمك إیاھا فوراً بدوره أن یقوم 

 ماذا ینطبق على االشتراكات المتكّررة؟ .1.5

 .الى الفترة التابعةالشتراك ارصید تطلب بنقل ن وعوضاً عن القسیمة، یمكنك أ

كامل المبلغ، عن قسیمة بإذا لم تقبل و . ھذا العرضولكن یمكنك رفض  –كامل المبلغ بقسیمة  البدایة بتقدیم فكرةتقوم الجھة المنّظمة في تنبیھ: قد 
بحد أقصى ولكن (، ویمكنك المطالبة باسترداد المبلغ المتبّقي نقدیاً  یورو  70 مبلغ الىفقط  قیمتھا صدر لك قسیمة تصلتُ أن للجھة المنّظمة فیجوز 

 یورو). 180

بتعویض نقودك عبر قسیمة أنك لن تقبل  ،باسترداد قیمة التذكرة عبرھا تطالب التيلة تقوم عند إعالمك خطیاً للجھة المنظمة في الرسابأن  نوصي
 تجد أدناه نموذج الرسالة).كامل المبلغ (عن 

ة تابعة بمعظمھا الى مالك قانونیذات صالحیة  سلطة (اتحادیة أو والیة أو بلدیة) أو  حكومیةسلطة  ةالمنّظم ت الجھةالقانون إذا كان ال ینطبق ھذا
 .تمثلھاالمحلیة أو التي اإلدارة الفدرالیة أو الوالیة أو السلطة 

استرداد سعر ب وطالبعبر البرید المسّجل (احتفظ بنسخة من الرسالة واإلیصال!) وأرسل الرسالة یاً ة خطالمنّظمبالجھة  قم بمراسلةنصیحة: 
 70على الفور أنك ال توافق على القسائم التي تزید قیمتھا عن  الجھة المنّظمة: أبلغ یورو 250ھام! بالنسبة ألسعار التذاكر التي تصل الى  التذكرة. 

 سعر التذكرة. بدفع ما یتبقّى من مبلغ لب اتط ، وأنكیورو

 180یبلغ األقصى والذي مبلغ قانوني الواطلب دفع لك عبر القسائم،  كامل المبلغیتّم دفع  أنیورو، فقم برفض  250من  أعلىإذا كان سعر التذكرة 
 یورو.

 .الفعالیةالتذكرة بسبب إلغاء سعر اد تنزیل: رسالة نموذجیة السترد

–، فستحصل 2020لحدث في عام إذا تّم إلغاء او .أو بطاقة دخولتنطبق أیضاً إذا قمت اآلن بشراء تذكرة  ھذه األحكاممالحظة: یرجى مالحظة أن 
  على قسیمة فقط! -في الغالب

  



  30.4.2020اعتباراً من  كورونا: حقوقك كمستھلك  

4 / 9 

 السفر .2

 الحجوزات:أو حذف ما الذي یجب االنتباه إلیھ عند إلغاء  –كلھا تم حجزھا ، رحالت مدن وتشمل بجزء منھا العطلة الصیفیة

صباحاً الى الساعة  9االثنین إلى األحد من الساعة یوم من  0 800 201 211: ھناك خط اتصال مجاني من الوزارة بالتعاون –السفر وكورونا 
15.00 .  

 حقوقي في حال قام المنّظم بإلغاء السفر ؟ ھيما   .2.1

استرداد نقودك.بحق ال فلدیك ،بإلغاء السفر السفر منّظمإذا قام   

 ھل یمكن أن ألغي حزمة سفر بسعر ثابت محجوزة مسبقاً؟ .2.2

كان موعد بدایة الرحلة والوضع الخطیر قریبان من بعضھما من جھة الوقت. على سبیل المثال: إذا إن اإللغاء المجاني یكون ممكنا فقط في حال 
، یمكنك مبدئیاً االنتظار ة أسابیعكانت وجھة السفر ال تقع مباشرة في منطقة األزمة التي أصابھا الفیروس، أو إذا كانت الرحلة ستبدأ بعد بضع

 ومراقبة تطورات الوضع.

تحذیراً صادراً عن وزارة الخارجیة سیعتبر في جمیع األحوال سبباً للتراجع عن الرحلة؛ ومن أجل ھذا التراجع یجب تقدیم ھذا  على كل حال، إن
 التحذیر ، إن ُوجد وإنما لیس بالضرورة!

في أنحاء العالم األجمع قد  بشكل عام. حیث أن جمیع البلدانیھ: تنصح وزارة الخارجیة حالیاً بضرورة تجنّب جمیع السفرات الغیر ضروریة تنب
 ). وھذه الخطوة الغیر عادیة ستكون سبباً كافیاً لحق إلغاء مجاني للرحلة.6من  4اتخذت درجة أمان عالیة (درجة أمان 

. احصل على معلومات مباشرة من الموقع اإللكتروني بشكل دقیقتصال الفوري بمنّظم الرحلة! راقب تطورات الوضع المتتالیة نصیحة: قُم باال
 المحدّثة!لوزارة الخارجیة حول التحذیرات األمنیة 

 ینطبق بشكل عام على الذین حجزوا حزمة سفر بسعر ثابت ما یلي:

تنقل خالل الرحلة واإلقامة)، إذا كنت قد حجزت حزمة سفر بسعر ثابت (على سبیل المثال: مجموعة خدمات للرحلة، غالباً ما تكون تأمین وسائل ال
فلدیك الحق بأن تنسحب من عقد حزمة السفر قبل بدء الرحلة في حال طرأت ظروف غیر عادیة على موقع وجھة السفر أو المناطق المجاورة لھا 

یل المثال، أعمال حرب في مباشرة بشكل یمنع تنفیذ حزمة السفر ھذه أو یؤثر بشكل كبیر على ھذه السفرة. تشمل الظروف الغیر عادیة، على سب
عمل  منطقة السفر أو كوارث طبیعیة أو اندالع مرض خطیر في المكان المقّرر للعطلة. وعندما تقع ھذه الظروف الغیر عادیة، فإنھ مع ذلك یتوجب

 ق الظروف الخاصة بالحالة الفردیة.التقییم وف

  hier .حزمة السفر ذات سعر ثابت ھنا: نموذج رسالة: تجدون نموذج رسالة التراجع عن الرحلة وفق قانون 

 متى یتوّجب علّي إذاً القیام بإلغاء السفر؟ .2.3

 .نما حسب كل حالة إفرادیة على حدىھذا السؤال ال یمكن لألسف اإلجابة علیھ بشكل شامل وعام، وإ

ھ یمكن عمل اإللغاء قبل فترة ـم إنــ. ثتقصدهسـ لمكان الذي كنتمن الطبیعي أن اإللغاء المجاني یكون ممكناً عندما یصدر تحذیراً بالسـفر الى ا
ھا تماماً وھو وضع خطیر لدرجة عالیة أو المناطق المحاذیة ل فركقصیرة (حوالي أسـبوع) عندما یكون الوضع الخطیر متواجد في منطقة ســ

 استثنائیة. 

كل ما كان  أما إذا كنت ال تـــودّ االنتظـار إلى وقت قصیر قبل موعــد الســفر، یمكن أن تقوم باإللغاء على حسـابك الشـخصي وھناك قاعد أساسیة:
 ف اإللغاء.یلاتاریخ اإللغاء أبكر، كل ما رخصت تك

أن یقـّرر بنفســھ مـا إذا كـان یرغب بإلغـاء سـفرتھ قبل وقت كاف (وبتكلفة أقّل) أم ینتظر لیرى كیف ســیتطور  وعلیھ فإن كـل مســافر یجـب
 الوضع.

لوضع ومن یقرر التریّث، ممكن في حال تطورت األمور أن یحصل على إمكانیة اإللغاء بشكل مجاني، ولكن یجب أن ال نستبعد أنھ ونتیجة إلنفراج ا
 لحد أن یصبح اإللغاء المجاني غیر ممكناً. أن تصل األمور

  

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Ruecktritt_gem_PRG.doc
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ً  تأجیل موعد السفرةیعرض علّي قسیمة بقیمة السفرة أو منّظم السفر  إن .2.4  ؟بدالً من إرجاع المبلغ. ھل یجب أن یكون ذلك ُمرضیا

وال یسمح باستبدال ترجیع المبلغ السفر بسعر ثابت على تغییر موعد السفر إلى رحلة بدیلة عند وجود خطر في مكان الرحلة،  حزمقانون الینّص ال. 
وبالتالي یمكن لكل من المسافر ومنّظم الرحلة المطالبة على الفور بإنھاء العقد بما في ذلك بإصدار قسیمة بالمبلغ، إالّ في حال وافقت أنت على ذلك  

 د سعر السفر.تسدی

لي نموذج إذا في حال رفضت فكرة قسیمة بالمبلغ أو تحدید موعد جدید للرحلة، فإنھ یتوّجب على الشركة إعادة ثمن السفرة لك. وتجد في الرابط التا
 .  hierرسالة بھذا الخصوص 

 ھل یمكن بالفعل إلغاء رحلة فردیة محجوزة مجاناً؟ .2.5

لدیھم الحق، وفق شروط محدّدة، الحق بإلغاء  المسافرین بشكل فردي (أي أن المستھلك قد قام بشكل فردي وشخصي بحجز فندق أو رحلة جویة)
ل المثال إذا كان الفندق یتواجد في منطقة محظورة وبالتالي ال یمكن للمسافر الوصول إلیھ. یتم اتخاذ قرار إمكانیة اإللغاء بعد الحجز مجاناً، على سبی

 التحقق من كل حالة على انفراد ویتم تقییمھا عادةً وفقاً للوضع القانوني والقضاء في البلد الذي یقع فیھ الفندق أو شركة الطیران.

الفندق الذي حجزت فیھ یقع في مكان یمكن الوصول إلیھ، وبالرغم من ذلك ال ترغب بالسفر بسبب الوضع الحالي، فإنھ یتوّجب علیك أما إذا كان 
 لألسف دفع رسوم اإللغاء.  یمكنك بعد ذلك فقط محاولة االتفاق على حل تراضي مع شریك العقد.

  ؟ فقط طیران لةرح حجزت قد كنت إذا العقد منمجاناً  االنسحاب یمكنني ھل .2.6

 یمكنـك في بعـض الظـروف، االنسـحاب أیضـاً مـن عقـد حجـز طیران فقط، إذا سـقطت شــروط العقد. وھذا ما یتـم اعتمـاده، وفق الثـوابت
وال یتـّم تبـریـر  القضـائیة، في حـال أصبح الشـروع في الرحـلة أو االسـتمرار بھا یشـكل فجـأة خطـراً غیـر معقـول علـى المسـافر العـادي.

 حـالة خطـر معینة. استند علىاالنسـحاب المجـاني إال اذا 

بشركة إن تحذیراً واضحاً صادراً عن وزارة الخارجیة ضد السفر یمكن اعتباره سبباً وجیھاً لالنسحاب المجاني. وعلى كل األحوال یرجى االتصال 
 بتقدیم عرض تغییر تاریخ الحجز بشكل مجاني. حیث أن بعض الشركات تقوم –الطیران التي تعاملتم معھا 

قسیمة بقیمة المبلغ أو تأجیل موعد الرحلة بدالً من إرجاع المبلغ. ھل  إن شركة الطیران قد ألغت الرحلة التي حجزتھا وتعرض عليّ  .2.7
 یجب أن یكون ذلك ُمرضیاً؟  

لزبائن فقط بقسائم بالمبالغ المدفوعة أو بتأجیل مواعید الرحالت. إن تقوم العدید من شركات الطیران حالیاً وعند إلغاء رحالتھا بعرضھا على ا
 من النظام األوروبي لحقوق ركاب الطیران). 8شركات الطیران التي تقوم بإلغاء رحالتھا ُملزمة بإعادة سعر التذاكر كامالً (المادة 

عوضاً عن إرجاع المبلغ، إالّ إذا سیمة بالمبلغ أو تأجیل موعد الرحلة فیروس كورونا، فإنھ ال یجوز إصدار ق-عند إلغاء الرحالت الجویة بسبب وباء
 قبلت أنت بھذا الحل.

لة بھذا إذاً في حال لم تقبل القسیمة أو تأجیل موعد الرحلة، فیتوّجب على شركة الطیران إرجاع مبلغ الرحلة. وتجد في الرابط التالي نموذج رسا
 .hier الخصوص 

 مریكیة)؟ماذا عن حجزي لرحلة طیران عندما یصدر تحذیراً بالسفر (كما ھو الحال مثالً إلى إسرائیل أو الوالیات المتحدة األ .2.8

العقد نظراً للتطورات الحالیة وفیما یتعلق بعقود حجوزات الطیران إلى إسرائیل والوالیات المتحدة األمریكیة، فھناك فرص جیدة لالنسـحاب من 
 مجاناً.

قد وبأن الشروع برحلة نودّ التوصیة بالقیام بإلغاء العقد مع شركة الطیران قبل موعد المغادرة بوقت كاف. ویتم تبریر ذلك بسقوط شروط الع
 الطیران أصبح غیر معقول.

األخرى  انتباه:  ھذا ینطبق فقط طالما كان ھناك حظر قائم على الدخول . أما في المستقبل فلن یكون ھناك إمكانیة متابعة إلغاء الرحالت الجویة
 مجاناً. یرجى متابعة الحصول على معلومات محدّثة حول التطورات الجاریة.

ثم قم بإرسالھا إلى شركة الطیران بالبرید    AK   AK Musterbrief أتصل بشركة الطیران؟ یمكنك استخدام نموذج رسالة الـ كیف لي أن 
 احتفظ بنسخة من الرسالة ووصل إرسال البرید المسّجل كدلیل على إرسالك! كما نوصي أیضاً بالقیام بملء نموذج االتصال على الصفحةالمسّجل و

 الرئیسیة لشركة الطیران المعنیة، أو بمخاطبة شركة الطیران عن طریق البرید اإللكتروني.

  

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_Pauschalreise_Anspruch_Erstattung_der_Kosten_ge.docx
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_Pauschalreise_Anspruch_Erstattung_der_Kosten_ge.docx
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage.doc
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 ة تحذیراً بالسفر (كما ھو الحال مثالً إلى إیطالیا أو فرنسا)؟ماذا عن حجزي لرحلة طیران عندما یصدر عن وزار الخارجی .2.9

وبریطانیا العظمى، واسبانیا،  وفق المعـلومـات الصــادرة عـن وزارة الخــارجیـة فإنـھ ینطبـق علـى عــدة بلـدان (مثل حـالیاً إیطـالیا وفرنسـا
 (تحـذیر من السـفر). 6) درجـة األمـان وھولندا، وروسیا

ان بالقیام بإلغاء العقد مع شركة الطیران قبل وقت مناسب من تاریخ المغادرة. ویتم تبریر ذلك بسقوط شروط العقد وبأن الشروع برحلة الطیرنوصي 
 أصبح غیر معقوال.

مات محدّثة حول تنبیھ: في المستقبل لن یكون ھناك إمكانیة متابعة إلغاء الرحالت الجویة  األخرى مجاناً. یرجى متابعة الحصول على معلو
 التطورات الجاریة.

ثم قم بإرسالھا إلى شرك الطیران بالبرید    AK   AK Musterbrief كیف لي أن أتصل بشركة الطیران؟ یمكنك استخدام نموذج رسالة الـ 
 فحةالمسّجل واحتفظ بنسخة من الرسالة ووصل إرسال البرید المسّجل كدلیل على إرسالك! كما نوصي أیضاً بالقیام بملء نموذج االتصال على الص

 الرئیسیة لشركة الطیران المعنیة أو بمخاطبة شركة الطیران عن طریق البرید اإللكتروني.

 بحجز حزمة سفر بسعر ثابت واآلن یطلب مني منظم الرحلة أن أدفع المبلغ الباقي. ھل یجب أن أدفع لھ؟قمت  .2.10

.  من حیث المبدأ یحّق لمنظم الرحلة المطالبة بالمبلغ كدفعة أولى% كحدّ أقصى من ثمن الرحلة 20یحق لمنّظم الرحلة أن یطالب بدفع  في البدایة:
 یوماً قبل بدء الرحلة، شریطة تسلیم المسافر وثائق السفر. 20المتبقي في موعد أقصاه 

قطاع السفر والسیاحة اضطرابات شدیدة.  حیث یخشى العدید من الزبائن المستھلكین من عدم حصولھم السریع على إثر أزمة كورونا، فقد شھدت 
 من العقد مجاناً.على المبالغ التي دفعوھا إلى منظم الرحالت. حتى ولو كان لھم الحق في االنسحاب 

إذا لم  –الحالي  إذا طالبكم منظم الرحلة اآلن بالمبلغ المتبقّي من أجل إجازتك، فإن أحد الخیارات التي یمكن أن تتخذھا ھو التمّنع عن الدفع في الوقت
خبر منّظم الرحلة أنك سوف تلتزم ) .  أABGB 1052یكن من المؤكد بعد أن الرحلة سوف تتم (ما یُسّمى اعتراض على عدم الیقین وفقاً للفقرة 

 بالعقد في حال حصل انفراج في األزمة وتّمت الرحلة.

الذي ال تشمل انتبھ: ھذا ال ینطبق على جمیع الحجوزات التي تّم عملھا عبر االنترنیت!  إذا كنت قد عملت الحجز عن طریق وكیل سیاحة أجنبي و
 نون البلد الذي یتواجد فیھ ھذا الوكیل األجنبي.أعمالھ النمسا، فعادة ما ینطبق في ھذه الحالة قا

.Musterbrief für die Unsicherheitseinrede   :تجدون ھنا نموذج رسالة االعتراض على عدم الیقین 

فوراً  نصیحة: إذا كنت قد وافقت على الدفع عن طریق الحسم المباشر أو الحسم من بطاقتك االئتمانیة المصرفیة مع منّظم الرحلة.  یرجى االتصال
 ً  بالمصرف أو بشركة البطاقة االئتمانیة المصرفیة في نفس الوقت وتوقیف الحجز.  ویفّضل أن یكون ذلك عن طریق البرید اإللكتروني وأیضا

 ).اإلرسال وبوصل(احتفظ بنسخة من الرسالة  اإلرسال وصلبرسالة مسّجلة مع 

جاني یرجى مالحظة ان اإللغاء المجاني ممكن فقط إذا كان موعد بدایة الرحلة والحدث الخطیر متقاربان في التاریخ. من الواضح أن اإللغاء الم
ً مجانلغاء یمكنك أیضاً اإلوفوق ذلك . االمخطط لھ الرحلةتاریخ نفس ممكن إذا كان ھناك تحذیراً بالسفر إلى وجھة رحلتك وفي  قبل فترة قریبة من  ا

 بشكل كبیر. ةمرتفعودرجة الخطورة خطیر في موقع الرحلة أو في المنطقة المجاورة لھ إذا كان الوضع ال بدء الرحلة (أسبوع واحد تقریباً)

ً  ھذا یعني: إذا كنت تبحث عن إلغاء مجاني، یمكنك فیما یتعلّق بدفع المبلغ المتبقّي، یمكنك استخدام واالنتظار فقط ومراقبة التطورات القادمة.   مبدئیا
"اعتراض یورد فیھا ) إلى الشركة اإلرسال مع وصل باإلرسال (احتفظ بنسخة من الرسالة ووصلالمذكورة أعاله إلرسال رسالة مسّجلة  الذرائع

 على عدم الیقین".

 الة المسجلة. أكتب أیضاً رسالة الكترونیة إلى شریكك التعاقدي.ھام: باإلضافة إلى الرس

 أنا في إجازة في الخارج، ماذا أفعل؟ .2.11

 قم فوراً باالتصال بوزارة الخارجیة. یمكنك أن تسّجل نفسك في إحدى حمالت العودة من الخارج على الرابط التالي:

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/auslandsservice/reiseregistrierung/ 

 /Plattform https://heimflug.austrian.comیمكنك التسجیل لرحلة فیینا على الرابط التالي: 

 التسجیل الُمسبق لدى وزارة الخارجیة.والشرط المطلوب لذلك ھو 

  

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage_Italien.doc
https://jobundcorona.at/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Musterbrief-zur-Unsicherheitseinrede.doc
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 ما ھي التكالیف التي سأتكبّدھا؟ كورونا. -أن قمت بإلغاء سفري بسبب وباء .2.12

كلفة أول خطوة یجب عملھا، ھي توضیح ما إذا كان منظم الرحلة السیاحي، أو الفندق أو شركة الطیران، أو غیرھم قد قام أصالً بإصدار فاتورة ت
 إلغاء الحجز. 

قام منّظم السفر أو الفندق أو شركة  الطیران أو غیرھم بإصدار فاتورة ألنني ھل یغطي التأمین الخاص بالسفر تكالیف إلغاء السفر إذا  .2.13
 ؟قمت بعمل إلغاء حجز شامل للسفر 

وھذا ما تشیر إلیھ شركات تأمین السفر بشكل واضح. وبالتالي ال  –ال یوجد تغطیة من التأمین إذا كان تّم رسمیاً اإلعالن عن وباء أو جائحة   تحذیر:
 مین عادةً بتغطیة أي تكالیف تنتج عن إلغاء / أو حذف رحلة أو سفرة فردیة.تقوم شركة التأ

 ھناك بعض االستثناءات القلیلة في "بند الجائحة/الوباء" لدى شركات التأمین على السفر: 

أیضاً أسباب اإللغاء مثل ) أغلىلإللغاء (وھي عادة الموّسعة تتضمن بعض التعریفات في شركات التأمین ذات الحمایة فقد على سبیل المثال: 
 اعتباراً من درجة معیّنةللخطر" أو "تحذیرات ضد السفر" التعریض الجسدي "
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 رحلة مدرسیة، مشروع أسبوعي وغیره..  .3

 علیك االنتباه الى التالي:–رحالت مدرسیة، مشاریع أسبوعیة وغیرھا تم إلغاؤھا 

بسبب مرسوم  األسبوعي أو دورة التزلج المدرسیة أو المشروع كان من الضروري إلغاء رحلة المدرسة المحجوزة في الخارج .3.1
 المدرسة. ھل یجب علي دفع رسوم اإللغاء اآلن؟

إذا كانت وجھة الرحلة من األماكن التي حذرت وزارة الخارجیة  -حسب من قام بالتوقیع على عقد الرحلة –یمكن لألھل أو للمدرسة االنسحاب مجاناً 
 ذا األمر على السفر القریب . یمكن االطالع على تحذیرات السفر الحالیة على الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجیة وینطبق ھ -من السفر إلیھا

.Website des Außenministeriums 

القانوني غیر واضح. حیث أنھ حتى اآلن ال یوجد قانون قضائي آمن. كما یعتمد ذلك على محتوى أما إذا لم یصدر تحذیر من السفر، فإن الوضع 
 العقد الذي یحدّد ھل سیتم دفع تكالیف اإللغاء أم ال ومقدارھا.

لیات المدرسیة.  یجب یجب استخدام صندوق الحاالت العصیبة العائد للوزیر االتحادي للتعلیم والعلوم والبحوث لتسدید رسوم إلغاء الفعانصیحة: 
یة یض أولیاء األمور أو التالمیذ عن تكالیف إلغاء الفعالیات المدرسیة.  إن الجھة المسؤولة عن معالجة األمر ودعمھ ھي "المؤسسة النمساووتع

 . www.oead.at  .  ویمكن للمتضّررین الحصول على طلبات التقدیم عبر الموقع التالي OeADلخدمة التبادل" 

  

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
http://www.oead.at/
http://www.oead.at/
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 تّم إغالق مدرسة خاصة، روضة أطفال، مركز تدریب ریاضي. .4

  علیك االنتباه الى التالي: –الریاضي  التدریبتم إغالق المدرسة الخاصة، روضة األطفال، مركز 

 األطفال أو المدرسة الخاصة ؟ ةھل یمكنني استعادة التكالیف المدفوع بسبب إغالق روض .4.1

م ـات (أي لـة خدمـدّم أیـة أو روضة األطفال ولم تقـامات (التجـزئة) فـي حال أغلقت المدرسـقییـمنا، یمكـن المطـالبة بالمبلـغ على قـاعـدة القسوفـق ت
ح ـوائـاك لـتجد ھنـب سـلـاألغوعلى  ة. ـامـام العـروط واألحكـد والشـى العقـوع إلـرجـالـح بـك یُنصـع ذلـوم اً). ـر األنترنیت أیضـاً عبــدّم دروسـتق

 ة. ـخاص

 تدریب ریاضي. ولكن المركز الریاضي مغلق. ماذا یمكنني أن أفعل؟ ز عقد مع مركيّ لد .4.2

. الخاصة بھذه الفترةتكالیف النا نرى أنھ ال داعي أیضاً لاللتزام بدفع نفإ، تقدیم خدماتھ في الفترة الحالیةمركز التدریب الریاضي  إذا لم یعد باستطاعة
 على اعتماد مبدأ "تجمید العقد". ةإن الرجوع إلى الشروط واألحكام العامة للعقد أمر منطقي في ھذه الحالة. تنّص بعض الشركات في مثل ھذه الحال

أون الین. -إن مركز التدریب الخاص بي یعرض علّي فكرة التعویض عن التدریب الریاضي في موقع المركز بتدریب عن طریق االنترنیت 4.3.
 ھل یتوجب علّي القبول؟

ھ في العقد مع اتفقت علیما  إلـق نظـرة على العقـد (اتفاقیة عضویتك بالمركز) وكذلك على الشروط واألحكام العامة للمركز.  فذلك یعتمد على
 صاحب المركز.

یل جمیع المخاطر تحم ، حسب المزاج، تنبیھ: لیست جمیع اللوائح في الشروط واألحكام العامة فعّالة من الناحیة القانونیة.  بما معناه أنھ ال یجوز
الوضع الحالي بسبب إغالق المراكز التدریبیة كما ھو  –.  فالقاعدة العامة: إذا كان من المستحیل على المركز تقدیم الخدمات الُمتّفق علیھا علیك

ة تكالیف عن الفترة المعنیّة. وإذا توّجب على المراكز التدریبیة الریاضیة اإلغالق لفترة زمنیة طویلة، فعادة ما یحـّق فلست ملزماً بدفع أی  -الریاضیة
 لك أیضاً إنھـاء عالقة عقد العمل.

أون الن.  وإذا لم یكن ذلك التحّول مذكوراً بشكل -حالیاً بعرض تقدیم الخدمات الریاضیة عبر االنترنیتض مراكز التدریب الریاضي ـوم بعـتق
ري في العقد ال یمكن حصولھ ـد. وإن أي تغییر جوھـر تغییراً في العقـّول إلى التدریب عبر االنترنیت یُعتبـد، فإن ھذا التحـبق في العقـواضح ومس

نـي، على سـبیل المثـال، إذا كان التدریب على الجھاز الریاضي أو حضور دورات في مقـر مركز التدریب الریاضي، من وھـذا یع  إالّ بموافقتك.
أون الین.  أمـا إذا وافقت على العـرض البـدیل،  -البنود األساسیة في العقد، فإنـك من حیث المبـدأ لـن تكون مضطراً لقبـول التدریب عبـر االنترنیت

ة مبلـغ المسـاھمة طـوال فتـرة ـیس ھنـاك ما یمنع مـن الموافقـة على اقتـراح المركز؛  وعلى الغـالب یمكنك االتفـاق على تخفیض قیمفبالطبـع ل
 اإلغـالق.
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