اتفاقية األسعار و الخدمات
معدة خصيصا لــ:

الهيئة الملكية للجبيل و ينبع
المملكة العربية السعودية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته …
نشكر لكم ثقتكم الغالية في التعامل مع فندق كورتيارد ماريوت الرياض العليا – فندق الوفت الرياض – فندق الوفت
الظهران  ،و بذلك يسعد إدارة الفندق تقديم عروض أسعارنا لعام  -2021لــ الهيئة الملكية للجبيل و ينبع كما يلي :

فندق كورتيارد ماريوت العليا :
الغرف

السعر قبل الخصم
( غرفه فقط )

السعر بعد الخصم
( شامل األفطار)

غرفة مفردة ديلوكس

 1400لاير

 750لاير

غرفة مزدوجة ديلوكس

 1500لاير

 850لاير

 1800لاير

 1250لاير

 2200لاير

 1450لاير

جناح جونيور
جناح العليا

فندق الوفت الرياض :
الغرف

السعر قبل الخصم
( غرفه فقط )

السعر بعد الخصم
( شامل اإلفطار و األنترنت)

غرفة الوفت

 1400لاير

 550لاير

غرفة بريزي

 1500لاير

 650لاير

جناح الوفت

 1600لاير

 950لاير

جناح سافي

 1800لاير

 1150لاير

فندق الوفت الظهران :
Courtyard Marriott Riyadh Olaya
Moussa Bin Nussair Street, Riyadh, KSA
+966.11.404.6111
marriott.com/ruhcy

Aloft Riyadh Hotel
Olaya Street, Riyadh, KSA
+966.11.234.1111
aloftriyadh.com

Aloft Dhahran Hotel
King Saud Branch Road, Dhahran, KSA
+966.13.816.4444
aloftdhahran.com



الغرف

السعر قبل الخصم
( غرفه فقط )

السعر بعد الخصم
( شامل اإلفطار و األنترنت)

غرفة الوفت

 1400لاير

 450لاير

غرفة بريزي

 1500لاير

 550لاير

جناح الوفت

 1600لاير

 850لاير

جناح سافي

 1800لاير

 1050لاير

استعمال النادي الصحي مجانا

 خدمة االنترنت المجانية

ضريبة القيمة المضافة :
( سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %15ورسوم البلدية بنسبة %5,50
وسوف يتم اضافة قيمة الضريبه للمبلغ األجمالي للفاتوره(

مدة وتاريخ العرض :
األسعار الخاصة ستكون متوفرة ابتداء من تاريخ  22نوفمبر  2020و لغاية يوم  31من شهر ديسمبر عام 2021
ميالدي وقابلة للتجديد على حسب قبول الطرفين.
تجديد العرض الخاص لألسعار :
لتجديد العرض مستقبال" سوف يتم النظر في مجموع الليالي المنجزة مع فندق كورتيارد ماريوت الرياض العليا-
فندق الوفت الرياض – فندق الوفت الظهران و بناء عليه سوف يقدم السعر الخاص المناسب .
إمكانية الغرف و األسعار :
األسعار الخاصة مبنية على حسب الغرف الشاغرة في الفندق .
المواصالت :
يمكننا تأمين خدمة المواصالت من المطار إلى الفندق و العكس وبسعر خاص .

تأكيد الحجوزات :
Courtyard Marriott Riyadh Olaya
Moussa Bin Nussair Street, Riyadh, KSA
+966.11.404.6111
marriott.com/ruhcy

Aloft Riyadh Hotel
Olaya Street, Riyadh, KSA
+966.11.234.1111
aloftriyadh.com

Aloft Dhahran Hotel
King Saud Branch Road, Dhahran, KSA
+966.13.816.4444
aloftdhahran.com

يتم تأكيد الحجوزات إما بخطاب الوزارة أو ببطاقات االئتمان  ،بينما الحجوزات الغير مؤكدة يتم التعامل معها حسب
اإلمكانية .
إلغاء الحجوزات :
يتم إلغاء الحجوزات باالتصال على قسم الحجوزات بثمانية و أربعين ساعة قبل تاريخ الوصول  ،وإال سوف يتم
احتساب الليلة األولى و تلغى حجوزات األيام المتبقية .
تسجيل الدخول والخروج :
إن وقت التسجيل في الفندق الساعة الثالثة  15:00ظهرا"  ،ووقت المغادرة الساعة الثانية عشرة  12:00ظهرا".
يتم التحضير وقت الخروج المتأخر للمغادرة مع قسم االستقبال حيث تضاف رسوم خدمة .
بطاقة التعريف :
في حالة القدوم مباشرة إلى الفندق سوف يتم طلب بطاقة انتساب الضيف للرئاسة عند عملية التسجيل في قسم
االستقبال لالستفادة من الخصم الخاص .

سياسة مكافحة الفساد
يقر العميل بأن فندق كورتيارد ماريوت العليا/فندق الوفت الرياض /فندق الوفت الظهران وشركة إدارته و/أو الشركات التابعة له قد
يخضعون لاللتزام بما يلي:
( )1قانون الواليات المتحدة للممارسات األجنبية الفاسدة لسنة  ،1977وقانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة
لسنة  ،2010وغيرها من القوانين المماثلة التي تحظر عرض أو إجراء أو تلقي رشاوى أو غيرها من المدفوعات
غير الالئقة .
( )2القوانين التي تحظر أو تقيد [الفندق] من القيام بأعمال تجارية مع أشخاص أو كيانات أو حكومات معينة بسبب العقوبات
حين آلخر ،بما في ذلك مكتب
االقتصادية أو العقوبات التجارية أو الحظر التجاري الذي تفرضه أو تديره أو تنفذه أية حكومة من ٍ
مراقبة األصول األجنبية بوزارة الخزانة األمريكية ،ووزارة الخارجية األمريكية .
(قوانين مكافحة الفساد وفرض العقوبات).
يقر العميل ويوافق على أنه يجوز لفندق كورتيارد ماريوت العليا/فندق الوفت الرياض /فندق الوفت الظهران وشركة إدارته و/أو
الشركات التابعة له ،تعزيزا ألي من التزاماتهم
فيما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد وفرض العقوبات ،أن يتخذ أي وجميع اإلجراءات التي تعتبر ضرورية وفقا لتقديره الخاص
لضمان االمتثال المستمر لقوانين مكافحة الفساد وفرض العقوبات ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،اإلنهاء الفوري لهذه
[االتفاقية] بناء على إشعار دون مسئولية.

طريقة الحجز :
Courtyard Marriott Riyadh Olaya
Moussa Bin Nussair Street, Riyadh, KSA
+966.11.404.6111
marriott.com/ruhcy

Aloft Riyadh Hotel
Olaya Street, Riyadh, KSA
+966.11.234.1111
aloftriyadh.com

Aloft Dhahran Hotel
King Saud Branch Road, Dhahran, KSA
+966.13.816.4444
aloftdhahran.com

الحجز لهذه األسعار الخاصة يجب إن يكون من خالل مكتب الحجوزات او األتصال على األرقام التالية :
الفندق

رقم الهاتف

بريد الحجوزات

مسئول التواصل

فندق كورتيارد ماريوت العليا

+966.11.404.1111

abdullah.alquraini@marriott.com

عبدهللا القريني

فندق الوفت الرياض

+966.11.234.1111

abdullah.alquraini@marriott.com

عبدهللا القريني

مرة أخرى نشكركم الختياركم فندق كورتيارد ماريوت الرياض العليا  -فندق الوفت الرياض  -فندق الوفت الظهران
كما نتمنى بأن نكون قد وفقنا في تقديم عرضنا و نرجو أن ينال على رضاكم و استحسانكم

عبدهللا القريني
مدير المبيعات
فندق كورتيارد باي ماريوت الرياض العليا
فندق الوفت الرياض

أألستاذ /

جوال0596134438 :

البريد االلكتروني :
abdullah.alquraini@marriott.com

التوقيع :

التوقيع :

--------------التاريخ 2020/11/22 :

-------------------التاريخ :

Courtyard Marriott Riyadh Olaya
Moussa Bin Nussair Street, Riyadh, KSA
+966.11.404.6111
marriott.com/ruhcy

Aloft Riyadh Hotel
Olaya Street, Riyadh, KSA
+966.11.234.1111
aloftriyadh.com

Aloft Dhahran Hotel
King Saud Branch Road, Dhahran, KSA
+966.13.816.4444
aloftdhahran.com

