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 2021 سعار خـاصـة لعـامأإتفاقيـة 

 بـيـن
 

 مكة كـونراد

 هيلتون لالجنحة مكة

 فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة

 ن مكة جبل عمر هيلتو مندبل تـري 

  
  21955 رمز بريدي  – المكرمـةمكـة  - شـارع ابراهيـم الخليل و مقرها المسجل في

 
 :ويمثـلهـا فـي هذه االتفاقيـة  

 
 المبيعات الحكومية والشركات و الفعاليـاتمدير ادارة   -   الغامدييوسف 

 

 وبـين
 

العالقات العامة إدارة  مدير   -رعد محمد الشريف األستاذ/  السيد في هذه اإلتفاقية ويمثلها مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  و مقرها المسجل في   العامصمة المقدسة أمانة 
 واالتصال المؤسسي 

 

باستثناء حجوزات )غرف في الليلة  9بحد أقصى نزالء الإلقامة يتعلق بتوفير األسعار في الفندق موضوع هذه االتفاقية هو بين األطراف المحددة أعاله فيما  :موضوع االتفاقيـة  .1

 .الفندق للشركة بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقيةالتي يمنحها و ( الفعالياتالمؤتمرات أو ا
 .2021ديسمبر  31حتى  2021يناير  1 االتفاقية منتسري هذه   .2
 والشـروطالمتفق عليها سعـار األ .3

 إسم الفندق األسعار المعلنةأفضل على  قيمـة الخصـم

 كونراد مكة 15%

 مكة هيلتون لالجنحة 15%

 هيلتون مكة مؤتمراتفندق ومركز  15%

 جبل عمر دبل تري من هيلتون مكة 15%

  

 (%5)وضريبة البلديـة ( %15)تضاف قيمة الضريية المضافـة  . ة في الليلة الواحدةفو تسري على الغربـالريال السعـودي األسعار عاليه  . الخصومات في هذه اإلتفاقية سرية 

 . عند التوافرفقط ويتم تأكيدها ( الفعالياتباستثناء حجوزات المؤتمرات أو )غرف فقط في الليلة  9حتى األسعار صالحة . ال تسري أي عموالت على تلك األسعار
عليها  يتم التعاقدحالة في تلك ال ، وأو المملكةعلى مستوى المدينة التي تقع الذين يحضرون المؤتمرات أو االجتماعات أو األحداث النزالء الشروط على  وأاألسعار هذه ال يمكن تطبيق 

 .مؤتمراتال وأمجموعات مستقلة للبموجب اتفاقية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 إسم الفندق سعر الكـوفي بـريك للشخص سعـر الشخـص للغداء أو العشـاء

 كونراد مكة لاير 135لاير للشخص الى  50تبدأ من  لاير 210

 مكة هيلتون لالجنحة لاير 135لاير للشخص الى  50تبدأ من  لاير 190

 فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة لاير 135لاير للشخص الى  50تبدأ من  لاير 190

 جبل عمر دبل تري من هيلتون مكة لاير 135لاير للشخص الى  50تبدأ من  ريـال 170
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 . الخصومات في هذه اإلتفاقية سرية 

  الخصم المتفاوض عليه

على افضل سعر معلن %15خصم   الغرف 

على مناسبات األفراح % 15خصم   المناسبات واألجتماعات 

 األغذية والمشروبات % 15

 المغسلة 10%

 

 ( رسوم البلدية .%5باالضافة )  (%15)تضاف قيمة الضريية المضافـة  . بـالريال السعـودياألسعار عاليه 

 الترويج للفندق مراجعة السعر وتعديله  .4

نوية المنصوص السأعداد الليالي على  ا  إذا وجد الفندق أن عـدد الحجوزات  للغرف  في الفترة المطبقة أقل من توقعات الفندق بناء .عدد اليالـي على أساس ربع سنوي سيقوم الفندق بمراجعة

ا إلى الشركة  30على إشعار خطي مدته  ا  هذه االتفاقية ، يحتفظ الفندق بالحق في مراجعة هذه االتفاقية بناءعليها في   .يوم 
ل رسائل البريد مث)ضمن برنامج السفر الخاص بالشركة ، لتشمل إعالنات داخلية خاصة  ةالمفضلالجهة بأن الفندق هو ضيوفها طوال مدة هذه االتفاقية ، ستعمل الشركة على الترويج لجميع 

 .(مسبقا   محتويات إعالنات الفندق والشركةيجب الموافقة على )على األقل كل ثالثة أشهر ( اإللكتروني أو مواقع السفر
 

 ةالمغادرة المتأخررسوم / المبكرة رسوم المغادرة / تسجيل المغادرة / تسجيل الوصول / اإللغاء / الحجز طرق  .5

طلب الفندق ضمان ا بواسطة بطاقة ائتمان الضيف أو ضمان من تمساء  ، ي 4:00للوصول بعد الساعة . مساء  بالتوقيت المحلي 4:00جميع الحجوزات مضمونة حتى الساعة : الحجوزات

 .الشركة

 :قنـوات الحجـز 

www.Hilton.com √ العالمي موقع هيلتون  

8008200010: التليفون رقم  

36262600966125: فاكس  

maksu.res@hilton.com     :البريد اإللكتروني 

 التواصل المباشر مع الفنادق √

0543194930:  جوال   

:البريد اإللكتروني  

Yousef.alghamdi@hilton.com 

المسـؤولالمبيعات إدارة  مدير  √  

 

مساء  في اليوم  11:59بعد الساعة مدفوع أو بضمان الشركة إلغاء حجز عند . بدون رسوم -مساء  في اليوم السابق للوصول  11:59حتى الساعة ال يوجد رسوم الغاء على الغرف :  سياسة االلغاء  .6

 .و أي رسوم أخرىسيتم فرض سعر الغرفة في الليلة األولى باإلضافة إلى الضريبة ، السابق للوصول 

 مسـاء   3السـاعـة : تسجـيل الدخـول 

 ظهـرا   12الساعـة :  تسجيـل الخروج

 .أي غرامات يتم تحصيلال ساعة أو أكثر ،  24قبل  عند إخطار الفندق بموعد المغادرة الجديد : المغادرة المبكرة

ا في يوم  12ساعة وحتى الساعة  24في أقل من إذا كان اإلبالغ المغادرة المبكرة في حالة  الغرفة لليلة واحدة فقط ، باإلضافة إلى الضرائب المطبقةسعر من   %50تفرض رسوم  ظهر 

ا في اليوم الجديد ، سيتم فرض رسوم عليها بنسبة  12بعد الساعة أما إذا تم اإلبالغ بالمغادرة . المغادرة  .من رسوم الغرفة ، لليلة واحدة فقط ، باإلضافة إلى الضرائب المطبقة ٪100ظهر 

 

  .مساء   004: الساعةفي حالة المغادرة قبل  الغرفة باإلضافة إلى الضرائب المطبقةسعر من إضافية  ٪50تحصيل سيتم : تسجيل المغادرة المتأخر

مساء  في يوم المغادرة من رسوم الغرفة في الليلة الحالية باإلضافة إلى الضرائب المطبقة بناء  على أفضل سعر  4:00من رسوم تسجيل المغادرة المتأخر بعد الساعة  ٪100سيتم خصم 

 .في وقت المغادرة  متاح

إذا .الفندقحدده يائتمان من قبل الشركة بموجب اتفاقية ائتمان منفصلة بالشكل الذي حساب  يتم إنشاء سوف يقوم الضيوف بتسوية فاتورتهم عند المغادرة ، ما لم:سيـاسـة الدفـع   .7

د ، بصرف النظر عن أي اتفاقية ائتمان ، يحتفظ الفندق بالحق في تغيير اتفاقية االئتمان من جانب واح. بهذا المعنىرغبت الشركة في استالم فاتورة بالبريد ، فيجب إبرام اتفاقية 

mailto:maksu.res@hilton.com


 

HWI EXPRESS AGT – EMEA 3 

 

أن  في حالة لم تعد الشركة تعتبر ذات جدارة ائتمانية أو في حالةو كذلك ، في حالة عدم امتثال الشركة لشروط الدفع ، صى لالئتمان أو إنهاء االتفاقيةقاألحد البما في ذلك تعيين 

ا 30في خالل الدفع في تلك الحالة تتعهد الشركة ب. بخالف ذلكمن وجهة نظر الفندق أو يكون ضروري ا   . يوم 
 

  : بنود وشروط إضافية .8
 

يبذل الفندق جهود ا بينما سو . متوقعة ، قد ال يتوفر بالفندق غرف لجميع الضيوف الذين يرغبون في تسجيل الوصول في ليلة معينةالظروف غير بعض الفي   ةعدم توافر الغرف (أ)

 :في حالة عدم تمكن الفندق من استيعاب أي نزيل لديه حجز مؤكد ، سيقدم الفندق ما يليإال أنه معقولة لتجنب تأثير هذا الموقف على الشركة ، 
 .فيها النزيل من الفندقيصل لليلة األولى التي امستوى في فندق أقرب ما يمكن في مدفوعة إقامة توفير  -
 .لمرة واحدة مجانية ذهاب ا وإياب ا بين الفندق والفندق البديلة توصيل خدم  -
 .إلى مقره الجديد لرسائل الهاتفية والبريد اإللكتروني الخاص بالضيف بشكل صحيحا عادة توجيهالترتيبات الالزمة إلاتخاذ  -
 .ألغراض هذه االتفاقيةلليالي الفندقية السنوية ية إلى أرقام اإلنتاج اتم ترحيلهيغرفة ألي عدد الليالي سيحصل العميل على رصيد   -
 .إذا توفرت غرفة في الفندق للضيف النازح واختار الضيف عدم العودة إلى الفندق ، فلن يتحمل الفندق أية التزامات أخرى بموجب هذا البند  -
 .ترحيب من المدير العامبيزود الضيف سكانت متوفرة وإذا ترقية للغرفة عندما تصبح الغرفة متاحة في الفندق ويعود الضيف ، سيوفر الفندق   -
وفق ا لتقديره الخاص ، وبحسن نية ، في حالة حدوث تغييرات في الضرائب أو و تغيير األسعار من جانب واحد ، حقه في يحتفظ الفندق بالحق في  .الضرائب والتغييرات األخرى (ب)

  .مطبقةأخرى رسوم أي الرسوم أو الحكومية المعمول بها وكذلك أي تغييرات في 
قد تختلف أسعار المؤتمرات . غرف أو أقل( 9) عددحجوزات الفردية لـالقابلة للتطبيق فقط على في تلك اإلتفتقية األسعار . المجموعاتعلى حجوزات  طبقال تناألسعار هذه  (ج)

 فترة المطلوبةخالل المجموعات بناء  على توفر الفندق وال
يجب أن الذين  وأو وكالء السفر الذين يقدمون خدمات إدارة السفر للشركة  بالشركاءباستثناء ما يتعلق )لن تفصح الشركة عن معلومات الفندق السرية ألي طرف ثالث  .السرية (د)

رية الخاصة المعلومات الس"تتضمن (. و لمصلحتهم الخاصةوقعوا اتفاقيات تطالبهم بالحفاظ على سرية معلومات الفندق السرية وعدم استخدامها أو الكشف عنها ألطراف ثالثة أي

التي يقدمها الفندق للشركة أو يوفرها بطريقة أخرى ، باإلضافة إلى أي شروط خاصة أو  أو الخصومات غير المنشورة والمتوقعة والحالية الخاصة بالفندق/ األسعار و " بالفندق

  (لى سبيل المثال ، الوصول إلى اإلنترنت ، اإلفطارع)عناصر ذات قيمة مضافة تميز الفندق عن منافسيه 

ا للطرف اآلخر( 30)يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بدون سبب بناء  على إشعار كتابي مدته ثالثون . العقد إنهاء( هـ)  يوم 

، ( أو أقرب مكان متوفر)يجب تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير أو استخدام هذه االتفاقية أمام المحاكم في المدينة والدولة التي يقع فيها الفندق  .االختصاص والقانون الحاكم( و)

 .وتكون قوانين الدولة التي يقع فيها الفندق هي الحاكمة

أم أو  شركةلات أو التزامات أو امتيازات بموجب هذه االتفاقية دون موافقة خطية من الطرف اآلخر باستثناء التنازل ، ال يجوز ألي طرف التنازل عن أي حقوق أو واجب متفرقات (ز)

لعقود ابين الطرفين وتحل محل أي وجميع االتفاقات أو النص الكامل لإلتفاق تشكل هذه االتفاقية (. باستثناء منافسي الطرف اآلخر)شركة فرعية أو حلفاء لمصلحة أي من الطرفين 

ديل أو تعديل أو لن يكون أي تع. بمحتوى هذه االتفاقية وال يجوز تعديلها إال بوثيقة مكتوبة موقعة من قبل جميع األطراف و التي ترتبط، سواء كانت شفهية أو مكتوبة ،بينهماالسابقة 

يتفق الطرفان على أنه ألغراض هذه االتفاقية وأي تعديل أو . عليه وتوقيع جميع األطراف كتابة  تسجيله ن أحكامها ملزما  ألي طرف ما لم يتم ملحق أو تنازل عن هذه االتفاقية أو أي م

ي من قبل الطرف لتنفيذ وصالحة كتوقيع أصللتعديل عليها ، أو ألي إشعار آخر أو اتصال بين الطرفين ، فإن التوقيعات المرسلة أو المستلمة عن طريق اإلرسال بالفاكس ستعتبر قابلة 

غراض هذه إلكترونية تحدد هوية المرسل ، كتابات موقعة أل" كتلة توقيع"لتجنب الشك ، ال تشكل رسائل البريد اإللكتروني ، بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني التي تحمل . الموقع

تفاقية في إنفاذ أي من أحكام هذه االتفاقية في أي وقت ، أو ممارسة أي خيار يتم توفيره بموجب هذه االتفاقية ، أو المطالبة في ال يعتبر إخفاق أو تأخير أي طرف في هذه اال. االتفاقية

ناه صراحة ويتعهدون بأنهم مخولون يوافق الموقعون أد. أي وقت بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية ، بأي حال من األحوال يفسر تنازال  عن ، وال يمنع ممارسة ، أي من أحكام هذه االتفاقية

 ..بالتوقيع والدخول في هذه االتفاقية نيابة عن الطرف الذي وقعوا من أجله

:تم االتفاق عليها ووقعها  

لتأكيد هذه االتفاقية ، الرجاء  التوقيع أدناه إعادة أرسال  نسخة من هذه االتفاقية إلى الفندق   

 
 

الشركـة إسم مجموعـة فنادق جبل عمر هيلتون مكـة العاصمة المقدسة أمانة    إسم الشركـة 

بن محمد الغامدييوسف   االسـم  محمد الشريفرعد  االسـم 

المبيعات الحكومية والشركات و الفعاليـاتمدير   لوظيفـةا   الوظيفـة مدير إدارة العالقات العامة  

21955رمز بريدي   –مكـة المكرمـة  -شـارع ابراهيـم الخليل  مكة -المملكة العربية السعودية  العنوان   العنوان 

 جـوال 0555533548 جـوال 0543194930

Yousef.alghamdi@hilton.com البريد االلكتروني Rmalsharif@holymakkah.gov.sa البريد االلكتروني 


