نموذج بيان األمتعة
BAGGAGE INVENTORY FORM
If your bag has not been located within three days, please email
this form to baggageservices@flydubai.com

 يرجى منك،إذا لم يتم العثور على حقيبتك في غضون ثالثة أيام

baggageservices@flydubai.com إرسال هذه االستمارة إلى

Please complete both sides of this form and send along with
the following documents:
• Copy of passport and ticket(s)
• Baggage identification tag(s)
•	Copy of excess baggage ticket (if applicable)
•	Purchase receipts for damaged or delayed baggage
and contents

ً
مرفقا
كامال من الجهتين وإرساله
يرجى تعبئة النموذج
ً

:بالوثائق التالية

 تذاكر السفر/ • صورة عن جواز السفر وتذكرة
• بطاقة األمتعة
)• صورة عن قسيمة األمتعة الزائدة (إن وجدت
• إيصاالت شراء األمتعة والمحتويات التي تضررت أو تأخرت

Please use BLOCK letters and tick where appropriate:

:يرجى كتابة المعلومات بوضوح ووضع عالمة في المكان المناسب

File reference number / date of issue:
Type of claim:

: تاريخ اإلصدار/ رقم الملف

فقدان

تلف

Missing

نقص

Damage

:نوع البالغ

Pilferage

Customer’s full name:

:كامال
اسم المسافر
ً

Permanent address:

:العنوان الدائم

Country:

: الدولةPost code / Zip:

Phone no.:

: الهاتفMobile no.:

Fax no.:

Temporary address:
Phone no.:

:الهاتف المتحرك

:الفاكسE-mail:

:البريد اإللكتروني
:العنوان المؤقت

: الهاتفMobile no.:

: الهاتف المتحركDeparture date:

البالتينية

Emirates Skywards no:
		

الذهبيــة

Platinum

Gold

رجال األعمال

Ticketed class:
Airline:

:الرمز البريدي

الفضية

Silver

Business

الزرقاء

Blue

If yes, airline:
		

نعم

Place:
Date:

If no, where and when was the baggage last seen:
No. of bags checked-in / weight (kilos):
No. of bags missing or damaged / weight (kilos):
No. of bags delivered / weight (kilos):
Full name as written on the bag:

Yes

:رقم عضوية سكاي واردز طيران اإلمارات

السياحية

:درجة السفر

Economy

: اسم شركة الطيرانFlight no: : رقم الرحلةDate:

Was the baggage rechecked and
were new tags issued?

:تاريخ المغادرة

: التاريخFrom:

ال

: منTo:

:إلى

هل تم إعادة فحص األمتعة وإصدار بطاقات
أمتعة جديدة؟

No
:المكان
:التاريخ

: من قبل طيران،إذا كان الجواب نعم

: اذكر مكان وتاريخ وجود األمتعة آخر مرة،إذا كان الجواب ال
:) الوزن (كيلو/ عدد قطع األمتعة المسجلة على تذكرة السفر
:) الوزن (كيلو/ عدد قطع األمتعة المفقودة أو التالفة
:) الوزن (كيلو/ عدد األمتعة التي تم استالمها
:االسم الكامل المكتوب على الحقيبة

بيان األمتعة

Description of baggage

Please attach a separate list for each bag.
Complete as per example provided and fill as applicable:
النوع

Type
حقيبة يد

Hand bag

العالمة التجارية

Brand

اللون

الخامة

جيوب

Colour Material Pockets

ديلسي

أحمر

Delsey

Red

لينة

Soft

نعم

Yes

سحاب
ّ

Zipper
نعم

Yes

.يرجى تعبئة قائمة منفصلة لكل حقيبة
:أكمل البيانات المطلوبة أدناه حسبما هو مبين
عجالت

Wheels
ال

No

مخططة

قفل مدمج
ال

ال

No

No

العالمة التجارية

Brand

اللون

Colour

I hereby certify that the foregoing is accurate, complete and true.
Signature:

:التوقيع

شريط على المقبض

 دوالر أمريكي50

USD 50

بيان المحتويات

Successful recovery of your property depends on being
as accurate as possible in describing the full contents of your bag.
Please attach a separate list for each bag.
Item

قيمة الحقيبة

Ribbon on handle

Description of contents

المحتويات

عالمات مميزة أخرى

Straps Combi lock Other identification marks Value of the bag

يعتمد نجاح عملية استرجاع أمتعتك على دقة
.وصفك للمحتويات الكاملة في الحقيبة
.يرجى تعبئة قائمة منفصلة لكل حقيبة
الكمية

Quantity

تاريخ الشراء

قيمة الشراء

القيمة الحالية

Date of purchase Purchase value Present value

.أتعهد بأن المعلومات المقدمة أعاله دقيقة وكاملة وحقيقية

Date:

.قبوال بتحمل أية مسؤولية من طرف فالي دبي
 ال يمثل هذا النموذج:مالحظة
ً

Note: This form does not constitute any acceptance of liability on the part of flydubai.

:التاريخ

