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هـ 03/07/1436  :التاريخ
 م22/04/2015ق : المواف

 
 
 

  المحترمين،،،              أمانة العاصمة المقدسة      –وزارة الشئون البلدية والقروية  / السادة
      

 
 

 أمانة العاصمة المقدسة –وزارة الشئون البلدية والقروية ردسي مول والمذكور الحقا (الفندق) –تم تحرير  العقد بين فندق ايالف جدة 
وبناء علية فان الفندق  سيقوم بتقديم خدمة االيواء لموظفي العميل وضيوفهم خالل المدة المتفق عليها. وهذا العقد ساري مفعولهة   بعد 

 الموافقة  علي جميع الشروط واالحكام ادناه من قبل الطرفين
 

 
 األسعار اعاله للغرفة الواحدة في الليلة الواحدة. -
  لایر سعودي للوحدة في الليلة الواحدة (غرقة ديلوكس , غرفة رجال االعمال , غرفة الممتازة )175سعر السرير األضافي  -
  لایر سعودي للوحدة في الليلة الواحدة (جناح صغير , جناح تنفيذي ).250سعر السرير األضافي  -
  لایر سعودي .90سعر االفطار للشخص الواحد  -

 
:  المزايا

 
 خدمة األنترنت مجانا (وايرلس) -
 مجانا استخدام النادي الصحي والمسبح الخارجي للنزالء. -
 مجانا صينية ضيافة في الغرفة (المشروبات الساخنة والباردة ) -
 مجانا جرائد يومية حسب الطلب.  -
 مجانا تعبئة واحدة من المشروبات الموجودة بالثالجة الصغيرة في كل غرفة . -
 اإلفطار يكون مجاني (جناح صغير,جناح تنفيذي,غرفة ممتازة) -

 
 

 
 

 
نوع الغرفة 

السـعر الخاص * السـعر األسـاسـي * 
مزدوجة مفردة مزدوجة مفردة 

  لایر1,080  لایر910 1,500  لایر 1,300  لایر) المدينة غرفة ديلوكس (بإطاللة على 
  لایر1,200  لایر1,000 1,800  لایر 1,500  لایرغرفة رجال األعمال ( بإطاللة على المدينة) 

  لایر1,300  لایر1,200 1,900  لایر 1,700  لایرغرفة ممتازة  (بإطاللة على البحر) 
  لایر1,400 2,000 لایرجنـاح صغير ( بإطاللة على البحر) 
  لایر1,600 2,400  لایرجنـاح تنفيذي (بإطاللة على البحر) 
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 الشروط واالحكام :
 
 عام 
 

 -    هذة األتفاقية تلغي اي اتفاقية سابقة.
 -    كل االسعار المعروضة هي باللایر السعودي. 

 -    األسعار المعروضة تعتمد علي امكانية نوع الغرفة عند الحجز.
 -    في حال الترفيع المجاني للغرفة فان تقديم الخدمات المجانية المستحقة تكون للغرفة االعلي. 

  ساعة سيتم الغاء الحجز تلقائيا.24-    في حال عدم تاكيد الحجز خالل 
 -    للفندق الحق بالغاء العقد او تعديل األسعار في اي وقت. 

  غرف.10-    للمجموعات سيتم ارسال عقد منفصل ألكثر من 
 

 
  :الصالحية 

 
 ماعدا االيام التالية: Dec-31-2015  هـ الموافق 1437  ربيع األول20 الىساريالعرض 

 
 . هـ1436 ربيع الثاني 4 ربيع األول الى  24 من -
 . هـ1436 جمادى االخر 8 جمادى األولى الى 28من  -
  هـ (عيد الفطر).1436 شوال 8 الى شعبان 17من  -
  هـ (الحج و عيد الحج).1436  القعدة ذو15 الى قعده ذو ال3من  -

 
 

 : شروط الحجز
 

 طلب الحجز  يجب ان يكون كتابة يلتزم الفندق بالحجز بعد اصدار تاكيد الحجز. -
 في حال حجز غرفة عن طريق خطاب اعتمادي مالي ولم يظهر الضيف سيتم احتساب لليلة وسيكون علي العميل تحمل النفقات. -

 
 

 طريقة الدفع  :
 

كل الحجوزات يجب تاكيدها ببطاقة ائتمانية سارية المفعول , ايداع مبلغ مسبق او خطاب اعتماد مالي وخطاب االعتماد المالي ساري 
المفعول في حالة الموافقة علي طلب فتح حساب عن طريق الفندق والطلب يجب كتابة علي االوراق الرسمية للعميل وارسالها عن طريق 

 الفاكس اوااليميل.
 

 
تفاصيل الحساب : 

 
  .البنك  : البنك األهلي التجاري
 إيالف جدة  - إسم الحساب : شركة إيالف للفنادق  .
  : رقم الحسابSA02 1000 0062 2117 5800 1300                                  
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 عملية الدخول والخروج:

 
 % من سعر الغرفة50 في حالة الدخول المبكر سيتم احتساب 13:00 والخروج الساعة 15:00وقت الدخول المعتمد الساعة 

 المستحقة .
 % تضاف علي سعر الغرفة ،50يترتب علية احتساب 18:00الخروج المتاخر حتي الساعة  

  سوف تحسب ليلة كاملة18:00 اما بعد الساعة 
 الدخول المبكر والخروج المبكر حسب االمكانة المتاحة.

 
 

 شروط الغاء او عدم الظهور والخروج المبكر : 
 

 ساعة قبل موعد الوصول الضيف وذلك حسب طلب األلغاء و يتم اعتمادة عن طريق الفاكس او 24يعتمد الفندق مبداء األلغاء  -
 االيميل ويصبح معتمد من قبل الفندق بعد اصادر تاكيد االلغاء.

 األلغاء المتاخر وعدم الظهور سيتم احتسابهم بليلة واحدة علي السعر المحجوز. -
 في حال الخروج المبكر للفندق الحق باعتماد سعر ليلة اضافية كرسوم خروج مبكر.  -

 
 

 المواد الدعائية: 
 

 اي مواد دعائية مثل (بروشرات ,لوحات اعالنية ....الخ )التي يضعها العميل البد من الحصول علي الموافقة المسبقة من ادارة الفندق 
نأمل أن تحوز أسعارنا على رضاكم ، كما نأمل اإلتصال بنا في حال وجود أي إستفسار لنتمكن من تقديم خدماتنا لكم على أكمل وجه. 

 
 

بالتوقيع على هذا العقـد فإنني (العميل أو من ينوب عنه) أقـر وأنا بكامل األهلية بأنني قـد قرأت كل ماورد فيهـا من نصوص، وبموافقتي 
على جميع ماتحتويه من شـروط وأحكام. 

  
 

  رد سي مول–فندق ايالف جدة عن الفندق 
 وزارة الشئون البلدية والقروية  

 أمانة العاصمة المقدسة
  عالء فلمبان 

 التوقيع

 

التوقيـع 

  م22/04/2015التاريخ 

 
 


