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 التاآسيمعلومات عن سيارات 
   الخاصاإلیجارسيارات و

   الخاصیجاراإلسيارات  وتاآسيخدمات سيارات ال
التي یمكن استئجارها من هي المرآبات الوحيدة )  السوداءسيارات التاآسي (تاآسيسيارات ال

ة وهي سيارات مزودة بعداد یظهر األجر.  مباشرةها المخصصة لساحات االنتظارالطرقات أو من 
التي تظهر وئية الض ’TAXI‘التي یجب عليك دفعها عند نهایة الرحلة، آما أنها مزودة أیضاً بإشارة 

  .صفرباللون األ
 سيارات التاآسيمجموعة آبيرة ومتنوعة من الخدمات من بينها فتضم الخاص سيارات اإلیجار أما 

ال، والسيارات المزودة  األعمرجالالليموزین، وخدمات السيارات المجهزة لسيارات الخاصة، و
  .  خاصبسائق
وآيل تأجير لدى ر مسبقًا یجااإلسيارات  الخاصة وسيارات التاآسيرحالت یجب حجز هذا و
فهي سيارة غير مرخصة، وغير  من خالل وآيل تأجير معتمد وأي سيارة ال یتم حجزها -معتمد

 .مؤمن عليها، وغير آمنة، ووضعها غير قانوني
 

 األغراض المفقودة
 عن األغراض التي یتم (TfL)ب إبالغ مكتب األغراض المفقودة التابع لهيئة مواصالت لندن یج

 ویمكنك االتصال بهذا المكتب على الرقمالتاآسي  سيارات داخلفقدانها أو نسيانها 
 لتسأل عن أغراضك tfl.gov.uk/lpo أو عبر الموقع اإللكتروني *9882 330 0845

    .المفقودة
إلى مكتب التاآسي األغراض المفقودة في سيارات سبعة أیام حتى تصل  األمرستغرق قد یو

  .األغراض المفقودة
جار الخاص إلى مكتب التأجير المعني، یبينما یتم تسليم األغراض التي یعثر عليها في سيارات اإل

  .حيث یوجد سجل باألغراض المفقودة
على ا عثروما إذا آانوا قد لتحقق م قمت بالحجز من خالله وایرجى االتصال بمكتب التأجير الذي

  .األغراض الخاصة بك
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   2009 نيسان/ أبریل4 ابتداًء من التاآسيأجرة سيارات 
المسافة المقطوعة وسرعة  ویقوم العداد بحساب األجرة بناًء على األوقات المختلفة من اليوم

  ميال12 لمسافة رحلةأي  قبول ، إال إذا آان لدیهم سبب وجيه،ویجب على آافة السائقين. سيارةال
  . لندن الكبرىداخل الرحلة ت، أو لمدة ساعة إذا آان) إذ آان ذلك في مطار هيثرو ميال20(

 الرحلة خارج لندن الكبرى وتكون األجرة ت في حال آانالرحلة على قبول اوال یعد السائق مجبر
 . في تلك الحالة قابلة للتفاوض بين السائق والراآب

 األجرة المطبقة
 هناك تالموضحة هنا إذا حدث تأخير أو آانعن تلك  زیدیرجى العلم بأن األجرة واألوقات قد ت

 .ةعاليآثافة مروریة 
 3 2 1 رمز األجرة في العداد

األوقات التقریبية  المسافة
 للرحالت بالدقيقة

من االثنين إلى 
  الجمعة

20:00 – 06:00 

من االثنين إلى 
  الجمعة

22:00 – 20:00 
واألحدالسبت   

22:00 – 06:00 

 آل مساء
22:00 – 06:00 
 والعطالت الرسمية

  5.00£-8.40£ 4.80£-8.20£  4.60£-8.20£ 5-12  ميل1

 7.60£-12.00£ 7.00£-11.00£ 7.00£-10.80£ 8-15  ميل2

 15.00£-22.00£13.00£-18.00£ 11.00£-18.00£ 15-30  ميل4

 23.00£-33.00£19.00£-28.00£ 17.00£-28.00£ 20-40  ميل6

ما بين هيثرو 
 40.00£-75.00£ 30-60 ووسط لندن
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  . في آافة األوقات2.20£  لألجرة یبلغحد أدنىیوجد آما 
  .اآلخرین في السيارةضافية تفرض على األمتعة أو على الرآاب إوال توجد تكاليف 

 ):یجب إضافتها إلى العداد قبل بدایة الرحلة (ضافيةاإلتكاليف ال
o ؛2.00£ حتى :ت عبر الهاتفالحجوزا 
o ؛ للرحلة التي تبدأ من المطار2.00£ :مطار هيثرو 
o ين الساعة للرحالت ب4.00£  :العام الجدید/الكریسماس 

 أو آانون األول/ دیسمبر27 یوم 06:00الساعة  وآانون األول/ دیسمبر24 یوم 20:00
 .2010 ینایر 2یوم  06:00 دیسمبر والساعة 31 یوم 20:00بين الساعة 

بطاقات االئتمان أو الخصم، وذلك بواقع رسوم التي تقبل الدفع ب التاآسيبعض سيارات هناك و
 .من األجرة المقررة% 15و % 10إضافية تتراوح نسبتها ما بين 

 إذا تسبب 40.00£ویستطيع السائق أن یطلب من الراآب أجرة تنظيف السيارة والتي تصل إلى 
 .الراآب في اتساخ السيارة مما یستدعي خروجها من الخدمة للتنظيف

  اإلیصاالت
إصدار إیصال للراآب إذا طلب الراآب ذلك خالل الرحلة أو عند التاآسي یجب على سائق سيارة 

 .نهایتها
 التجهيزات

 ما تحتويآلذوي االحتياجات الخاصة  متحرآةكراسي ب المرخصة مجهزة سيارات التاآسيآافة 
،  المتحرآة المقابض مثلسهال،العدید منها على ميزات أخرى لتجعل الوصول إليها والسفر بها 

 السمع، ونظام ملوثات الصوتية لضعافالمتدرجة، وأجهزة عزل العتبات والوالكراسي الدوارة، 
نرجو منك وات التاآسي  المتحرآة جيدًا قبل السفر بسيار ویجب تأمين الكراسي.داخليالتصال الا

 .طلب اإلرشاد والمساعدة من السائق عند الرآوب
 بعض غير أن ات لنقل الرآاب،جار الخاص سيارات صالون أو سياریوعادة تكون سيارات اإل

حرص على ا.  لذوي االحتياجات الخاصةمتحرآةكراسي ب لك سيارات مجهزةتمكاتب التأجير تم
  .إعالم مكتب التأجير بمتطلباتك عند الحجز

دون مساعدة  آالب اصطحابجار الخاص المرخصة بیرات اإل وسياسيارات التاآسيح آافة وتسم
 .تكلفة إضافية
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 معلومات للراآب

 سياراتمكتبين لتأجير أرقام  والتي تمكنك من الحصول على Cabwise یمكنك استخدام خدمة 
 تلك المعلومات یتم إرسالحيث  واحد تاآسي باإلضافة إلى رقم هاتف سيارة  الخاصةالتاآسي

 وسيتم **60835 في رسالة نصية إلى الرقم HOME، فقط أرسل آلمة الجوالمباشرًة إلى هاتفك 
  .بعدها إرسال األرقام إلى هاتفك مباشرًة

حيث  ة، للبحث عن معلومات مفصلة لمكاتب التأجير المرخص’Findaride‘یمكنك استخدام خدمة 
 أو المناطق) خاصة، والليموزین وغيرهاتاآسي ارات سي(یمكن البحث بالخدمات التي یقدمونها 

  tfl.gov.uk/findarideقم بزیارة الموقع .  تغطيها خدماتهمالتي
 1234 7222 020  على الرقمTfL هيئة التصال بمرآز االتصاالت التابع لآما یمكنك ا

رات سياجار الخاص، بما في ذلك ی وخدمات اإلسيارات التاآسيللحصول على معلومات حول 
 . الخاصة، في أي مكان في لندنالتاآسي

لمزید من المساعدة في  Visit tfl.gov.uk/traveltools یرجى زیارة الموقع اإللكتروني
  .تخطيط رحلتك

 وىاالمقترحات والشك
ثة د بلندن أو سائقيها فإن عليك إبالغنا بذلك بعد الحاسيارات التاآسيإذا أردت تقدیم شكوى بشأن 

موقع اإللكتروني متوفر بال البسيارات التاآسي استخدام نموذج الشكوى الخاص یمكنك. مباشرًة
tfl.gov.uk/contactcabs أو البرید اإللكتروني ،coms@pco.org.uk أو االتصال ،

دة  جوحول مستوى وذلك لتقدیم شكوى أو مقترح أو تعليق *7000 300 0845على الرقم 
 . وسنعمل على لفت انتباه السائق إلى ذلكات المقدمةالخدم

الخدمات المقدمة عن أي شكوى لدیك بشأن  الذي قمت بالحجز من خاللهالمكتب إبالغ آما یجب 
أن مكتب  ، أو اعتقدت تكن راضيا عن النتيجة وإذا لم .أو السائقين التابعين لهتأجير المكتب من قبل 

 يرجى االتصال بنا مباشرًةف ف،اك بشكل آاتأجير لم یحقق في شكوال
  . ما بين مقدمي الخدمات الهاتفية0845تختلف تعریفة االتصال بالرقم *

 . ذلك باإلضافة إلى سعر الرسالة العادي35pتتكلف الرسالة النصية الواحدة **
   3وعلى العمالء التابعين لشبكة. يةتنطبق أسعار التجوال على الشبكات الخارج

 .علومات مختلفةإدخال م
  . للحصول على مزید من التفاصيلtfl.gov.uk/cabwiseیرجى مراجعة الموقع 

 



Transport for London  Arabic  

5 

 
 

 الموقع اإللكتروني
tfl.gov.uk 

 معلومات السفر على مدار الساعة
020 7222 1234 

 األغراض المفقودة
0845 330 9882 

 
 
 


