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أنت جاهز لالنطالق

ينظم TICO صناعة السياحة والسفر يف أونتاريو.

يُخِضع TICO الوكاالت واملواقع اإللكرتونية الخاصة بالسياحة 

والسفر يف أونتاريو للتفتيش واملراقبة.

يقوم TICO برّد األموال لك مقابل الخدمات التي دفعت مثنها 

ولكنك مل تحصل عليها.

يساعد TICO عندما تكون لديك شكوى.

يضع TICO معايري تثقيفية لوكالء السياحة والسفر يف أونتاريو

يجب أن تكون جميع الوكاالت واملواقع اإللكرتونية الخاصة بالسفر ومنظمي الرحالت السياحية يف 
أونتاريو مسجلني لدى TICO وعليهم اتباع القانون. 

يحق لك كمستهلك:

أن تكون اإلعالنات صادقة والسعر يشمل جميع النفقات	 
م لك الفواتري الصحيحة 	  أن يُفَصح لك عن املعلومات الهامة وتُقدَّ
أن تتمتّع براحة البال عند معرفة أنك تقوم بالحجز مع رشكة مسّجلة	 

 يتأكد TICO من أن الوكاالت واملواقع اإللكرتونية الخاصة بالسياحة والسفر ومنظمي الرحالت 
السياحية يف أونتاريو يتّبعون قوانني حامية املستهلك الصارمة، ويفرض اإلجراءات التأديبية عىل من 

ال يتّبعون القواعد.

چنانچه خدمات سفر را از یک آژانس مسافرتی یا وب سایت ثبت شده در TICO خریداری کنید 
اما به دلیل تعطیلی یا ورشکستگی خدمات مذکور را دریافت نکنید، TICO می تواند به شام 

کمک کند.

إذا كانت لديك شكوى بعد الحجز مع إحدى الوكاالت أو أحد املواقع اإللكرتونية الخاصة بالسياحة 
والسفر أو أحد منظّمي الرحالت السياحية املسجلنّي لدى TICO، فإن املجلس لديه عملية خاصة 

بالشكاوى ملساعدتك. 

سنتواصل مع وكالة السياحة والسفر أو املوقع اإللكرتوين أو منظم الرحالت السياحية للنظر يف ما 
إذا كانت قوانني حامية املستهلك قد اتُِّبَعت عىل نحو صحيح.

عىل الرغم من أننا ال نستطيع فرض تسوية أو العمل كُمحكِّم، نحرص عىل أن يكون لديك عملية 
للمساعدة يف حل مخاوفك.

مبوجب القانون، يجب عىل كل وكيل للسياحة والسفر يعمل يف إحدى الوكاالت أو أحد املواقع 
اإللكرتونية الخاصة بالسياحة والسفر املسّجلة لدى TICO، تلبية املعيار التثقيفي للمعرفة فيام 

يتعلّق بالتزاماته عند بيع حجوزات السفر.  

إذا قمت برشاء خدمات خاصة بالسفر من إحدى الوكاالت أو أحد املواقع اإللكرتونية الخاصة 
بالسياحة والسفر املسّجلة لدى TICO، ولكنك مل تحصل عىل هذه الخدمات بسبب اإلغالق أو 

اإلفالس، ميكن أن يساعدك TICO يف هذه الحالة.

يُغطّي الوكاالت واملواقع اإللكرتونية الخاصة بالسياحة وبالسفر ومنظمي الرحالت السياحية 	 
العاملة يف أونتاريو

يغطي أي رشكة طريان أو خط للرحالت البحرية	 
مُيكن اسرتداد ما يصل إىل 5000 دوالر للشخص الواحد	 

يف بعض الحاالت، يُعيد TICO الركاب الذين تقطعت بهم السبل إىل ديارهم	 

من خالل حجز رحلتك مع إحدى 
الوكاالت أو أحد املواقع اإللكرتونية 

الخاصة بالسياحة والسفر املسّجلة لدى 
TICO، فإنك تضيف تلقائًيا حامية 
املستهلك إىل ما تدفعه من تكاليف 
للسفر. وهذا أمٌر سهل، ألن جميع 

الوكاالت واملواقع اإللكرتونية الخاصة 
بالسياحة والسفر العاملة يف أونتاريو 
يجب أن تكون مسّجلة. إنّه القانون.

 )TICO( مُيثِّل مجلس رشكات السياحة والسفر يف أونتاريو

حامية املستهلك ملشرتيات حجوزات السفر - راحة البال لكل 

من يحجز رحلته مع  إحدى الوكاالت أو أحد املواقع اإللكرتونية 

.TICO الخاصة بالسياحة والسفر املسّجلة لدى

بغض النظر عن املكان الذي ستُسافر إليه، عند رشائك حجوزات 

السفر من إحدى الوكاالت أو أحد املواقع اإللكرتونية الخاصة 

بالسياحة والسفر املسّجلة لدى TICO، فإنك تشعر بالراحة يف 

معرفة أن TICO موجود للمساعدة.

TICO رفيق 
سفرك لجميع 

الخدمات

ملزيد من املعلومات حول حامية املستهلك أو النصائح 

حول السفر أو كيف بإمكان TICO املساعدة، يُرجى 

www.tico.ca زيارة


