
 
 

 

 

 شروط وأحكام عامة  

٠رع١ٓ عٍٝ إٌض٠ً ذس١ّح عض٠ٛح تشٔاِج ششوح اٌغ١شاْ اٌزٞ ٠خضع ٌٗ ٚذٛف١ش سلُ عض٠ٛرٗ فٟ رٌه اٌثشٔاِج عٕذ ل١اِٗ تعًّ •  

  .أٚ إجشاءاخ اٌّغادسج/أٚ إظٙاس تغالح اٌعض٠ٛح فٟ تشٔاِج ششوح اٌغ١شاْ عٕذ ذٕف١ز إجشاءاخ اٌذخٛي ٚ ،اٌذجٛصاخ

ْ اٌعض٠ٛح فٟ تشٔاِج ششوح اٌغ١شاْ ٚادذج ِٓ تشاِج ششواخ اٌغ١شاْ اٌّشاسوح ٚاٌّذسجح تاعرثاس٘ا شش٠ًىا فٟ ذذاٌف ٠ٕثغٟ أْ ذىٛ  •

عٕذِا ٠رُ ِٕخ ِىافآخ اسرثذاي األ١ِاي ٌعض٠ٛح تشٔاِج ششوح اٌغ١شاْ اٌزٞ لاَ  .أٚ فٕادق ِٕٚرجعاخ ٚسثا أٔأراسا/اٌفٕادق اٌعا١ٌّح ٚ

  .أليٍال لذ ال ٌخى حغٍٍشْا نبشَايج آخش يٍ بشايج ششكاث انطٍشاٌ انًشاسكتٌخّ، فئٌ حهك اإٌض٠ً ترسُ

٠رع١ٓ أْ  .ال ٠ذك ٌٍٕض٠ً اٌرمذَ تّغاٌثاخ تّا ٠رعٍك تثشٔاِج ِىافآخ اسرثذاي األ١ِاي ٌّذج دذ٘ا األدٔٝ سرح أشٙش تعذ اسرٕفادٖ إللاِح ٚادذج  •

  .نى خالل سخت أشٓش يٍ اإللايت إنى بشَايج ششكت انطٍشاٌ انًعًُكخابًٍا ٌس ٠رُ اٌرمذَ تاٌّغاٌثاخ عٓ عش٠ك عٍة ِذشس

  .٠رُ ذمذ٠ُ ِىافؤج ٚادذج السرثذاي األ١ِاي ٌىً غشفح ٌٚفرشج إلاِح ٚادذج ِؤٍ٘ح دسة اٌششٚط•   

ا إنى سصٍذ حساب بك ٔإضافخّأسات١ع درٝ ٠رُ ادرساب ِىافآخ اسرثذاي األ١ِاي اٌخاصح   6-٠4شجٝ االٔرظاس ٌفرشج ذرشاٚح ِا ت١ٓ   •

  .عضٌٕت بشَايج ششكت انطٍشاٌ انًسًى يٍ لبهك

  .ُذعّشف اإللاِح اٌّؤٍ٘ح تؤٔٙا ١ٌٍح أٚ ِجّٛعح ِٓ ا١ٌٍاٌٟ اٌرٟ ٠مض١ٙا إٌض٠ً فٟ أدذ فٕادق أٔأراسا اٌّشاسوح ِماتً سعش ِؤً٘•   

  .٠رع١ٓ عٍٝ إٌض٠ً سذاد سعش اٌغشفح اٌّؤً٘ ٚأْ ٠ىْٛ ٔض٠اًل ِسجاًل  •

تّا فٟ رٌه عٍٝ سث١ً اٌّثاي ال اٌذصش األسعاس إٌّشٛسج  ،٠ُعَشف تؤٔٗ أٞ سعش ٌٍغشفح ِٕشٛس عٓ عش٠ك فٕادق أٔأراسا "انسعش انًؤْم•  

ٌىٓ ال ٠شًّ رٌه األسعاس اٌّخفضح اٌرٟ  ،ٚسعش اٌرشف١ٗ ِٓ أٔأراسا ٚأسعاس اٌذساتاخ اٌىث١شج  gha.comأٚ   Anantara.comعٍٝ 

 priceline.comِثً )نًثال ال انحصش اإللاياث نٍاٍل يجاٍَت ٔاألسعاس انًُشٕسة عهى اإلَخشَج يٍ أطشاف ثانثت سبٍم ا ذشًّ عٍٝ

ٚhotels.com  ٚ Expedia ٚTravelocity)  ِثً (ٔأسعاس انبٍع بانجًهت انخمهٍذٌتGOGO Worldwide Vacations ٚPleasant 

Holidays...يٕظفً ششكاث انطٍشاٌ ٔأسعاس يٕظفً ٔكاالث انسٍاحت ٔصغاس انًٕظفٍٍ أٔ  ٚأسعاس أعمُ اٌغ١شاْ ٚأسعاس (إنخ

األسعاس انًخفضت نألصذلاء ٔانعائهت ٔاألسعاس انخاصت بانًمًٍٍٍ فً حاٌالَذ ٔلسائى انخٕلف ٔاإلٌاب يٍ ششكاث انطٍشاٌ أٔ انغشف 

حٕب ٔيَُفز بٍٍ انفُذق ٔششكت أٔ ٔكانت حكٕيٍت أٔ فشد بسعش يكاٌغشفح اٌّرعالذ ع١ٍٙا ٟ٘ اٌرٟ ٠رُ دجض٘ا تّٛجة اذفاق )انًخعالذ عهٍٓا 

  (.يخفأض عهٍّ نهغشفت فً يمابم إٌجاس عذًدا يخفًما عهٍّ يٍ انغشف نفخشة طٌٕهت

سى ٠ٕثغٟ دجض اٌغشف ٚذسج١ٍٙا تا. ِٓ اٌّّىٓ اٌّغاٌثح تّىافآخ اسرثذاي األ١ِاي ٌعذد غشف ال ٠ض٠ذ عٓ ثالز ذسرخذَ فٟ ٔفس اٌٛلد•  

٠ٕثغٟ  .نعضٕ، ٌُٔبغً أٌ ٌمٕو انعضٕ بعًم انخشحٍباث انالصيت عُذ حُفٍز إجشاءاث انذخٕل نسذاد لًٍت جًٍع انغشف يمابم فاحٕسة يٕحذةا

إلاِح ٚادذج ٌذساب /فسٛف ٠رُ ذم١١ذ غشفح ،فٟ داي ٌُ ٠رُ ذٛد١ذ ذىا١ٌف اٌغشف .عٍٝ اٌعضٛ اإللاِح فٟ إدذٜ اٌغشف اٌرٟ ذُ دجض٘ا

ضًاٌ حشحٍم يكافآث اسخبذال األيٍال بطشٌمت حهمائٍت إنى حساب عضٌٕت بشَايج ششكت انطٍشاٌ انصحٍح، ٌُبغً أٌ ٌزكش نغاٌاث  .اٌعضٛ

  .انعضٕ سلى عضٌٕخّ فً بشَايج ششكت انطٍشاٌ انًسًى يٍ لبهّ فً جًٍع انًسخُذاث ٔاألٔساق انًخعهمت بانغشف، ٔكهًا اَطبك رنك

يٍال يٍ أي شخص آخش باسخثُاء انعضٕ انًحذد كًسخفٍذ يٍ انبشَايج، ٔرنك بًا ٌخعهك باإللايت فً األال ٠جٛص وسة ِىافآخ اسرثذاي •   

سٛف ٠رُ ِٕخ ِىافآخ اسرثذاي األ١ِاي تإٌسثح ٌٍغشفح اٌرٟ ٠رشاسن ف١ٙا عضٛاْ ِؤ٘الْ فٟ تشٔاِج ِا إٌٝ عضٛ ِؤً٘ ٚادذ  .انفُادق

  .فمظ

  .لٓا فً حعذٌم األحكاو ٔانششٔط انًبٍُت فً ْزِ انٕثٍمت فً أي ٔلج كاٌَخاسا بحذذرفظ فٕادق ِٕٚرجعاخ ٚسثا أٔا  •

 

 


