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 األسئلة الشائعة

 

 أسئلة عامة

 

 هل زيارة المتحف آمنة؟

 وسالمتهم. متحٌف لراحة النفس والعقل، لذا نحرص على راحة زوارنا وموظفينا النفسية اللوفر أبوظبي
اإلجراءات االحترازية بما يتوافق تطبيق الضرورية إلعادة فتح المتحف مع  عليه، اتخذنا جميع التدابيربناًء 

حفاظ على التباعد مع التوجيهات الحكومية. وتشمل هذه اإلجراءات الحد من عدد الزوار داخل المتحف لل
مسح حراري، فضالً عن لوبالخضوع ل والقفازات االجتماعي، وإلزام الزوار والموظفين بارتداء الكمامات

تنظيف جميع أرجاء المتحف وتعقيمها بشكل مستمر. تجدون أدناه الئحة بجميع تدابير الصحة والسالمة 
 التي يتخذها المتحف.

 بأمان؟ زيارته من لنتمكن المتحف يعتمدها التي االحترازية اإلجراءات هي ما

ُيسمح لعدد محدود فقط من الزوار بالتواجد داخل المتحف في الوقت عينه، وذلك حفاظاً على التباعد 
 االجتماعي. كما يتوجب على الزوار حجز التذاكر وموعد الزيارة مسبقاً عبر الموقع اإللكتروني.

 : تية، وبفرض التدابير اآليف وتعقيم صارملمتحف ببرنامج تنظإلى جانب ذلك، يلتزم ا

حضار كمامتك إعند تواجدهم في المتحف. ُيرجى  يجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات •

أما بالنسبة إلى القفازات، فارتداؤها اختياري، ولكن في حال عدم ارتدائها، يجب غسل  الخاصة.

 اليدين أو استخدام معقم اليدين بانتظام. 

الزوار للمسح الحراري عند الدخول، في حال ظهرت عليك أي أعراض مرضية، مثل يخضع جميع  •

درجات( أو السعال أو ضيق النفس، لن نتمكن لألسف من السماح لك  37.7الحمى )أكثر من 

 بدخول المتحف.

 يجب الحفاظ على مسافة مترين بين األشخاص في جميع أرجاء المتحف. •

 غير متوفرة حالياً. خدمة ركن السيارات وغرفة األمانات •

 الدفع بالبطاقات أو عبر الجوال فقط. •

ُيرجى تنزيل تطبيق اللوفر أبوظبي المجاني على  -لن تتوفر أي خرائط أو منشورات في المتحف •

الهاتف المحمول لمساعدتك على التنقل في المتحف واكتشاف مجموعته الفنّية. ال تنَس 

 سماعات األذن!

 يع أرجاء المتحف.تتوفر معقمات األيدي في جم •

 

 

 

 

 ما هي أوقات عمل المتحف؟
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مساًء. ُيغلق  6:30صباحاً حتى الساعة  10:00يفتح المتحف أبوابه من الثالثاء إلى األحد من الساعة 

مساًء، وعلى الزوار مغادرة المتحف في  5:30المتحف أبوابه أيام اإلثنين. آخر موعد متاح للحجز الساعة 

 مساًء. 6:30تمام الساعة 

 

 
 هل يجب ارتداء الكمامات والقفازات عند زيارة المتحف؟

أما في جميع األوقات.  وفقاً للتوجيهات الحكومية، يجب على جميع زوار المتحف وموظفيه ارتداء الكمامات

 غير إلزامي. بالنسبة إلى القفازات، فارتداؤها 

 

 في حال لم ُيسمح لي بدخول المتحف بسبب المرض، هل يمكنني استرجاع قيمة التذاكر؟

في حال لم ُيسمح لك بدخول المتحف بسبب المرض، يمكنك إعادة تحديد موعد آخر للزيارة أو طلب 

أو مراسلتنا عبر  565566 600استرجاع قيمة التذاكر عبر االتصال بنا على الرقم 

contact@louvreabudhabi.ae . .ال يمكن استرجاع قيمة التذاكر من المتحف 

 

 البقاء في المتحف لمدة محددة فقط؟ب ُيسمحهل 

ُيرجى الوصول إلى المتحف في الموعد المحدد للزيارة الذي اخترته عند حجز التذاكر. بعد دخولك نعم. 

 ضمن ساعات العمل. ساعات 3لمدة المتحف، يمكنك البقاء 

 

 هل يمكنني زيارة المتحف مع عائلتي؟

ُيطلب من الزوار الذين يصطحبون أطفالهم إلى يمكن للزوار االستمتاع بزيارة المتحف مع عائالتهم، لكن 

م وبين الزوار اآلخرين، وذلك هسافة مترين عند زيارة المتحف بينعلى م المتحف إبقاءهم قريبين للحفاظ 

 تماشياً مع التوجيهات الحكومية.

 

 أنا من أعضاء برامج اللوفر أبوظبي، هل يمكنني اصطحاب عائلتي أو أكثر من ضيف واحد؟

وفقاً لنوع يمكن ألعضاء برامج المتحف االستمتاع بزيارته مع عائالتهم وضيوفهم، ويختلف عدد الضيوف 

 العضوية.

 

 هل من الممكن استخدام الخزائن وغرف األمانات؟
 الخزائن وغرف األمانات غير متوفرة حالياً. ُيسمح فقط بإدخال الحقائب صغير الحجم إلى المتحف. 

 
 دليل الوسائط المتعددة؟ استئجارهل يمكنني 

 
، قبل صحة زوارنا وسالمتهم. لكن ندعوكدليل الوسائط المتعددة غير متوفر حالياً، وذلك حفاظاً على 

المجاني على الهاتف المحمول لمساعدتك على  تنزيل تطبيق اللوفر أبوظبي التوجه إلى المتحف إلى

يتوفر الدليل بالعربية واإلنجليزية  التنقل في المتحف واكتشاف مجموعته الفنّية. ال تنَس سماعات األذن!

انية والهندية. لمزيد من المعلومات: والفرنسية والصينية والروسية واأللم

https://www.louvreabudhabi.ae/ar/learn/Multimedia-guide 

 
 ي المتحف؟فللجلوس  هل تتوفر أماكن

mailto:contact@louvreabudhabi.ae
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نعم، تتوفر أماكن للجلوس في المتحف مع احترام مسافة التباعد المطلوبة بين شخص وآخر تماشياً مع 
 الحكومية. التوجيهات

 
 عربات األطفال والكراسي المتحركة في المتحف؟هل تتوفر 

 تتوفر عربات األطفال والكراسي المتحركة للزوار عند الطلب، ويتم تعقيمها قبل كل استخدام وبعده.
 

 هل غرف الصالة متاحة؟
سجادات الصالة ذات مساًء. ُيرجى استخدام  6:30ظهراً و 12:00نعم، غرف الصالة متاحة ما بين الساعة 

ة الصالة، ورميها في الحاويات المخصصة لها عند االنتهاء من الصالة. فاالستخدام الواحد المتوفرة في غر
 إال أن غرف الوضوء تبقى مغلقة تماشياً مع التوجيهات الحكومية. 

 
 

 ه
 

 هل أبواب متحف األطفال مفتوحة؟
 متحف األطفال مغلق حالياً حتى إشعار آخر.

 
 أبوابها أيضاً؟ هل فتحت كل الوجهات الثقافية والترفيهية في أبوظبي

 ُيرجى التواصل مع الوجهات المعنية للحصول على المزيد من المعلومات.
 

 هل تتأثر األعمال الفنّية بعملية تعقيم المتحف؟
 تأخذ جميع عمليات التنظيف والتعقيم في المتحف بعين االعتبار سالمة األعمال الفنّية المعروضة.

 
 هل يمكنني حجز جولة إرشادية؟

اإلرشادية غير متوفرة حالياً، وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكومية. يمكن االستمتاع بجولة صوتية الجوالت 
 من خالل تطبيق المتحف المجاني.

 
 شراء التذاكر

 
 لماذا يجب حجز موعد للزيارة؟

د تماشياً مع التوجيهات الحكومية التي تشمل التباعد االجتماعي، يجب حجز موعد للزيارة بغية ضبط عد
الزوار المتواجدين داخل المتحف. إذ يسمح هذا اإلجراء بتطبيق التباعد االجتماعي حفاظاً على سالمتك 

 بطاقة -الشباب بطاقة -طالب بطاقة -الفن)أصدقاء  المتحف برامج أعضاء على يتوجب ال وسالمة اآلخرين.
  (.معلم

 
 

 
 هل ُيسمح لي بالدخول في حال لم أصل في الموعد المحدد لزيارتي؟ 

الستقبالهم ندعو الزوار إلى الوصول في الوقت المحدد لزيارتهم. في حال تأخرهم، نبذل قصارى جهدنا 
، لكن في حال تعذر ذلك بسبب اكتمال عدد الزوار في المتحف، لن نتمكن لألسف هفي الموعد الذي يلي

 أو من إرجاع قيمة التذاكر. من استقبالهم،
 

 عند الوصول؟  فعل ذلكهل يتوجب علّي حجز تذكرة عبر الموقع اإللكتروني أو يمكنني 
 ال بد من حجز التذاكر وموعد الزيارة مسبقاً من الموقع اإللكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي. 

 
فهل يتوجب علّي  بطاقة معلم:بطاقة الشباب/  بطاقة طالب أنا أحمل بطاقة أصدقاء الفن

 ة عبر الموقع اإللكتروني؟رحجز موعد للزيا
كال، ال يحتاج األعضاء إلى حجز مسبق لزيارة متحف اللوفر أبوظبي. ما عليك سوى إبراز بطاقة عضويتك 

جه إلى مكتب بيع التذاكر عند الوصول إلى المتحف. في حال نسيت إحضار بطاقتك سنطلب منك التو
الدخول.لنصدر لك تذكرة   

 
 ؟ أنا زائر من أصحاب الهمم، هل أحتاج إلى حجز موعد للزيارة عبر الموقع اإللكتروني
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على الزائر من أصحاب الهمم والمرافق له حجز موعد للزيارة عبر موقع اللوفر أبوظبي اإللكتروني.  نعم،
 تكون التذاكر المجانية صالحة فقط عند إبراز بطاقة هوية صالحة عند الوصول إلى المتحف.

 
 
 

 هل أحتاج إلى حجز موعد للزيارة عبر الموقع اإللكتروني؟أنا صحفي، 
تكون التذاكر المجانية صالحة نعم، على الصحفيين حجز موعد للزيارة عبر موقع اللوفر أبوظبي اإللكتروني. 

 فقط عند إبراز بطاقة هوية صالحة عند الوصول إلى المتحف.
 

 هل يمكنني الدفع نقداً؟
قد من خالل من أجل سالمتك، من غير الممكن الدفع نقداً في المتحف في الوقت الحالي. يمكن الدفع ف

بطاقات الدفع والدفع عن طريق الهاتف المحمول، وذلك في جميع أنحاء المتحف، بما في ذلك المتجر 
 والمقهى. 

 
 هل يتوفر الصراف اآللي في المتحف؟

كال، إن الصراف اآللي غير متوفر حالياً، وذلك توافقاً مع التوجيهات الحكومية التي تقوم على عدم استخدام 
 تعمل باللمس.  الشاشات التي

 
 

 مفتوح؟ العضوية مكتب هل
 

 .لمساعدتك متوفرالعضوية مغلق حالياً، لكن فريق عمل المتحف عند مكتب بيع التذاكر  مكتب
 

 والمتجر وجوالت الكاياك والمطاعم المقاهي
 

 هل يفتح مطعم "فوكيتس" و"مارتا بار" أبوابهما؟
ظهراً وحتى  12األحد من الساعة واألربعاء والسبت و الثالثاء) فتح مطعم "فوكيتس" و"مارتا بار" أبوابهما

ظهراً حتى  12من الساعة الخميس والجمعة ، ومساًء( 10)آخر طلب الساعة  منتصف الليل 12الساعة 
 وقد اتخذا. وُيغلقان أبوابهما أيام اإلثنين.(مساًء( 10:30)آخر طلب الساعة بعد منتصف الليل 1الساعة 

بالمئة من قدرته  80جميع اإلجراءات االحترازية بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية. يستقبل المطعم 
 حد أقصى بالجلوس حول كل طاولة.كاالستيعابية، مع السماح ألربعة أشخاص 

 
االحترازية في المطعم، ُيرجى التواصل مباشرة مع مطعم "فوكيتس" لمزيد من المعلومات حول التدابير 

fouquets-contact-أو عبر البريد اإللكتروني  +971 2 205 4200على الرقم 
abudhabi@groupebarriere.com 

  
 هل يفتح مقهى المتحف أبوابه؟

مقهى المتحف الزوار مع إمكانية شراء المأكوالت الخفيفة والجاهزة فقط. كما تتوفر إمكانية تقبل يس
 الجلوس في المقهى وفق تدابير تراعي التباعد االجتماعي، ووفق قدرة استيعابية محددة.

  
 هل يمكنني حجز موعد لجولة في قارب الكاياك؟

مساًء.  7:00و 6:00و 5:00! تتوفر الجوالت يومياً )ما عدا اإلثنين( الساعة نعم، لقد عادت جوالت الكاياك
استمتع بالمتحف وأنت تتهادى على أمواج البجر في قارب  أعوام.  6يجب أن يكون المشاركون فوق سن 

 الكاياك لتتأمل هندسته المعمارية الرائعة. 
 أبوابه؟ "أبتيتود"هل يفتح مقهى 

 أبوابه في فصل الصيف.  "أبتيتود"ُيغلق مقهى 
 

 المواقف وخدمة ركن السيارات

 هل تتوفر خدمة ركن السيارات؟

mailto:contact-fouquets-abudhabi@groupebarriere.com
mailto:contact-fouquets-abudhabi@groupebarriere.com
mailto:contact-fouquets-abudhabi@groupebarriere.com
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عند المدخل الشمالي، لكنها تبقى غير متوفرة لزوار  "فوكيتس"مطعم خدمة ركن السيارات لزوار تتوفر 
 المتحف. 

 

 

 

 

 
 فوكيتس" إلى الموقف؟هل تتوفر عربات النقل من مطعم "

نعم، تتوفر عربات النقل، مع إضافة فاصل ما بين السائق والركاب لضمان السالمة. كما ُيسمح لراكب 
 نزول الركاب منها.بالجلوس في كل صف من المقاعد، ويتم تعقيم المركبة بعد  حدوا

 

 هل موقف الزوار مفتوح؟

في المئة، مع اإلبقاء على التباعد االجتماعي بين  50ما زال موقف الزوار مفتوحاً بقدرة استيعابية تبلغ 
 السيارة واألخرى. 

 هل تتوفر محطات لشحن السيارات الكهربائية في المتحف؟ 

 في الوقت الحالي، ال تتوفر محطات لشحن السيارات الكهربائية في المتحف. 

 
 حديقة المتحف

 بإمكاني التنزه في حديقة المتحف؟هل 

نعم، بإمكان الزوار التنزه في حديقة المتحف، ولكن مع ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة مترين بينهم 
 وبين الزوار اآلخرين. 

 هل يمكن للزوار الجلوس في الخارج؟

 بين الزوار اآلخرين.نعم، يمكن للزوار الجلوس في الخارج، لكن مع الحفاظ على مسافة مترين بينهم و

 هل تتوفر دورات مياه خارج المتحف؟

تتوفر دورات المياه خارج المتحف بالقرب من موقف الزوار. يتوجب على الزوار ارتداء الكمامات واحترام قواعد 
 التباعد االجتماعي. 

 أماكن مخصصة للتدخين في المتحف؟هل تتوفر 

توجب على يماكن مخصصة للتدخين خارج المتحف. التدخين غير مسموح داخل المتحف، لكن تتوفر أ
 الزوار احترام قواعد التباعد االجتماعي. 

 هل ُيسمح لي بالقدوم اللتقاط الصور خارج المتحف؟
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المساحات المحيطة بالمتحف مفتوحة أمام الجمهور. يتوجب على الزوار ارتداء الكمامات والحفاظ على 
 قواعد التباعد االجتماعي.  

 المفقودات والمعثورات

 بطاقة هويتي في المتحف، كيف يمكنني التأكد من العثور عليها؟ لقد أضعت مقتنياتي

 وسيبذل فريقنا جهده لمساعدتك.  600565566ُيرجى التواصل مع مركز االتصال عبر الرقم 

 

 كيف يمكنني استالم مقتنياتي إذا كان المتحف مغلقاً؟

كيفية استالم مقتنياتك من أمن المتحف. ال يمكن استالم المقتنيات سوى يرشدك مركز االتصال حول 
 بعد تأكّد مركز االتصال من العثور عليها. كما سُيطلب منك إبراز بطاقة هوية صالحة عند االستالم.

 .600565566ُيرجى التواصل مع مركز االتصال على الرقم 

 

 أسئلة متفّرقة

 ياحي في المتحف؟الباص الس هل يتوقف الباص الكبير

 لمزيد من المعلومات ُيرجى التواصل مع شركة الباص الكبير أو الشركة السياحية.

 من تطبيق يمكن تنزيله لزيارة المتحف؟هل 

يمكنك تنزيل دليل الوسائط المتعددة الكتشاف األعمال الفنّية في قاعات العرض والمعارض العالمية. يتوفر 
الدليل مجاناً من خالل تطبيقنا بالعربية واإلنجليزية والفرنسية والصينية والروسية واأللمانية والهندية. 

  https://www.louvreabudhabi.ae/en/learn/Multimedia-guideلمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة: 

 هل من رقم أو عنوان بريد إلكتروني مخصص للمتحف؟

 .600565566ُيرجى التواصل مع مركز االتصال عبر الرقم 

 مساءً  7صباحاً إلى  9أوقات عمل مركز االتصال: من 

 contact@louvreabudhabi.aeعنوان البريد اإللكتروني: 

  

 هل من رقم أو عنوان بريد إلكتروني مخصص لألعضاء؟

 .600565566ُيرجى التواصل مع مركز االتصال عبر الرقم 

 أو عبر البريد اإللكتروني:

  أصدقاء الفن:

  بطاقة طالب:

mailto:contact@louvreabudhabi.ae
mailto:artclub@louvreabudhabi.ae
mailto:studentpass@louvreabudhabi.ae
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  بطاقة الشباب:

  بطاقة معلم:

  gold@louvreabudhabi.ae  العضوية الذهبية:

 العضوية البالتينية: 

mailto:teacherpass@louvreabudhabi.ae
mailto:gold@louvreabudhabi.ae
mailto:platinum@louvreabudhabi.ae

