
TERMS & CONDITIONS 

والشروط األحكام  - FRHI  ومنتجعات فنادق مجموعة من المميزين السفر وكالء برنامج

 األحكام هذه تغطي ،"(البرنامج)"  FRHI ومنتجعات فنادق مجموعة تقدمه الذي المميزين السفر وكالء برنامج إلى انضمامك يسرنا
)"  بـ الحقا إليها والمشار( كندا)FRHI  ومنتجعات فنادق مجموعة وتديره رنامج،الب هذا في ومشاركتك استخدامك عملية والشروط
FRHI "لدينا المحترفين السفر لوكالء وامتيازات منافع بتقديم ملتزمون نحن "(.نحن" أو.

 خالل من .FRHI جموعةم وبين بينك قانونية اتفاقية بنود تشكل فهي البرنامج، إلى االنضمام قبل بتمعن األحكام هذه قراءة يرجى
( ب)و البرنامج، في والمشاركة لالنضمام مؤهال طرفا تمثل( أ) فأنت البرنامج، هذا في مشاركتك أو/و انضمامك تسجيلك،

 .شروط أو محددات أي دون األحكام هذه على موافقتك إلى تشير

 يرجى لذلك مسبق، إشعار ودون مناسبا نراه لما اوفق آلخر وقت من األحكام هذه على تغييرات بإجراء نقوم قد أنه مالحظة يرجى
 أية بإجراء متعلق إبالغ أي أو إصدار أو نشر بعد البرنامج في المستمرة عضويتك تعتبر .متكررة بصورة األحكام هذه استعراض
 .الحاصلة التغييرات هذه على منك موافقة تغييرات

 االنضمام أو التسجيل عدم يرجى البرنامج، في للمشاركة مؤهل   غير كنت حال في أو األحكام، هذه على موافقتك عدم حال في
 .البرنامج إلى

لوكالء السفر المحترفين العاملين في أقسام العروض الترويجية والمبيعات المتاحة للعامة والذين يعملون (أ)البرنامج متاح فقط 

مالكي أو مديري وكاالت السفر بشرط (ب)ت السفر، بدوام كامل، من خالل العالقات التجارية المستمرة مع مزودي خدما

في حال لم يدل هذا الوصف على طبيعة الدور الذي تقوم به، فأنت بذلك تكون  .البرنامج مدير من مسبقة الحصول على موافقة

، (سفر وكيل)على سبيل المثال، األفراد المدرجة أسماؤهم تحت مسمى وظيفي  .غير مؤهٍل لالنضمام إلى عضوية البرنامج

ولكنهم غير ُمعينين بشكل رسمي في دور وظيفي بدوام كامل أو لم يكونوا مالكين أو مدراء ألي من وكاالت السفر، هم أفراد 

.غير مؤهلين لعضوية البرنامج

:البرنامج في المشاركة أهلية .1

 كامل، بدوام يعملون والذين للعامة المتاحة والمبيعات جيةالتروي العروض أقسام في العاملين المحترفين السفر لوكالء( أ) فقط متاح البرنامج
 على الوصف هذا يدل لم حال في .السفر وكاالت مديري أو مالكي( ب) السفر، خدمات مزودي مع المستمرة التجارية العالقات خالل من

 اسماؤهم المدرجة األفراد المثال، سبيل على .البرنامج عضوية إلى لالنضمام مؤهل   غير تكون بذلك فأنت به، تقوم الذي الدور طبيعة
 مدراء أو مالكين يكونوا لم أو كامل بدوام وظيفي دور في رسمي بشكل ُمعينين غير ولكنهم ،(سفر وكيل) وظيفي مسمى تحت
.البرنامج لعضوية مؤهلين غير أفراد هم السفر، وكاالت من ألي

:البرنامج في التسجيل .2

في حال كنت مؤهال لالنضمام إلى البرنامج، قم بالتسجیل من خالل famousagents.frhi.com  )" موقع البرنامج 

اإللكتروني"(  یرجى مالحظة أنه یحق لنا طلب معلومات إضافیة للتأكد من أهلیتك لالنضمام إلى البرنامج بعد التسجیل 

(A)

http://www.frhi.com/famousagents


 مدى من التأكد من تمكننا كافية معلومات تقديم على قادرا تكن لم حال في .البرنامج عضوية مجموعة إصدار وقبل
 عضوية مجموعة على تحصل ولن الفور على حسابك تفعيل إيقاف يتم سوف البرنامج، إلى االنضمام في أهليتك
. البرنامج

(B) البرنامج في عضوا ستصبح وبعدها التسجيل بعد العضوية مجموعة إصدار سيتم البرنامج، في لالنضمام مؤهال كنت حال في 
وسهال أهال "(.عضو)"

(C) عضو لكل فقط واحد حساب بإنشاء يسمح أنه مالحظة يرجى.

(D) الحسابات ملكية نقل يمكن ال.

: FRHI ورخصة المعلومات خصوصية .3

(A) في نحن .السياسة FRHI معلوماتك خصوصية امواحتر  حماية في يتلخص هدفنا .األهمية غاية في أمرا خصوصيتك نعتبر 
 على لتتعرف  FRHI Privacy Policy  بـ الخاصة الخصوصية سياسة استعراض يرجى .بها تزودنا التي الشخصية
.الشخصية المعلومات مع التعامل فيها يتم التي الكيفية

(B) بتزويد نقوم لن خصوصيتك، حماية إلى الساعية جهودنا من وكجزء أنه مالحظة يرجى .العمل أصحاب مع المعلومات مشاركة 
 الصريح اإلذن بمنحنا العضو قام إذا إال العمل أصحاب إلى بحسابك متعلقة معلومات أو/و بعضويتك متعلقة معلومات أي

 عملية لتأكيد العمل أصحاب مع التواصل"( رنامجالب استعالمات مكتب)"  اإلداري االستعالمات لمكتب يمكن أنه إال. بذلك للقيام
 عليها يحصل التي النقاط بجوائز المرتبطة األنشطة من والتحقق مراجعة أو الحجز عمليات صحة من والتحقق التوظيف
.العمل صاحب مع المعلومات هذه مشاركة على موافقتك البرنامج في مشاركتك تعني  .العضو

(C) أي أو حسابك خالل من آخر محتوى أي أو محددة بمعلومات تزويدنا على وتوافق تقر العضوب الخاص المحتوى تزويد ضمان 
 بأن لنا وتضمن تؤكد "(.بالعضو الخاص المحتوى)"  المختلفة وأجزاءه البرنامج في المشاركة من تتمكن حتى أخرى طريقة

 شخصية، معلومات أية ذلك في بما ،بك الخاص العضوية بمحتوى المتعلقة األمور بكافة بتزويدنا الحق لديك( 1)
 أو الخاصة لحقوق اختراق في أو طرف أي لسمعة إساءة فيه أو تشهيري غير محتوى   المحتوى هذا يكون أن( 2)و

غير محتوى أو العامة  أي حقوق ينتهك أو جناية أي على يشجع أو يحفز ال وأن فيه، مرغوب غير أو قانوني، ً 
 إدارية هيئة أو محكمة قرار أو مرسوم أو حكم أو قانون أو تشريع أي ينتهك أو مسؤولية أي على ينطوي أو طرف،

"(.القوانين)"  حكومية لسلطة مماثل أمر أو

(D) لـ اإلذن منحFRHI .  تمنح أن FRHI  ذنا ودائم محدود غير حقا العالم حول بفروعها  محتوى الستخدام مقابل أي دون وا 
 العمليات لغايات واستخدامه وتوفيره استمراره على والحفاظ البرنامج وتقديم إدارة غاياتل وذلك الضرورة، تقتضي عندما العضوية
 يشمل .العضوية محتوى يضمها مواد أو استخدامات أية مراجعة في حق أو طرفك من إضافية موافقة إلى الحاجة دون التجارية،

 أن مالحظة يرجى .ونشره ومشاركته منه فرعية أعمال نشاءوا   وترجمته منه واالقتباس وتعديله المحتوى نسخ إعادة في الحق ذلك

http://www.frhi.com/privacypolicy/


 عليها المنصوص للسياسات وفقا الشخصية المعلومات خصوصية على الحفاظ في التزاماتنا يبطل أو يقيد ال الترخيص هذا
 لمحتوى االستخدام هذا مثل تعديل أو التحكم أو وتقييد البرنامج إلى االنضمام الممكن من ليس أنه أيضا مالحظة يرجى  .أعاله

 به المسموح االستخدام مقابل تعويض أي على الحصول في الحق تمتلك ال أنك على أيضا وتوافق تقر .العضو
.العضو لمحتوى

:وجمعها النقاط أهلية .4

(A) فنادق من كل في وتفعيلها لذلك المؤهلة العمالء بحجوزات قيامهم عند األعضاء لألفراد"( النقاط)"  النقاط نمنح نحن .األهلية 
 يمكن   "(.FRHI فنادق)"  منها أي مرافق أو سويسوتيل  ومنتجعات وفنادق رافلز ومنتجعات وفنادق فيرمونت ومنتجعات
 بطاقات حاليا تشمل وهي اإللكتروني، البرنامج موقع على مدرجة وهي"( جوائز)" محددة جوائز مقابل النقاط استبدال
 جوائز" و" "اإلقامات قسائم)" FRHI فنادق بعض في إقامات مقابل استبدالها يمكن التي"( القسائم)" والقسائم الهدايا
 واألحكام للشروط  كلها وتخضع. ثالث طرف يقدمها وخدمات سلع مقابل وقسائم ،(التوالي على"  المشاركة  الفنادق
.أدناه المبينة

(B) أي في العضو بها يقوم التي إلقاماتا حجز عملية هي" عملية الحجز المؤَهلة" حجوزات العمالء المؤهَلة 

لليلة واحدة على األقل بالنيابة عن عميله  FRHI))الدولية رافلز فيرمونت ومنتجعات فنادق من

، مركز االتصاالت الخاص بنا، فنادق  GDSنظام التوزيع العالمي :التالية القنوات خالل من"(العميل)"المسافر

FRHI  مباشرة، مواقع FRHI  ةاإللكتروني ( fairmont.com ،raffles.com ،swissotel.com )  أو من

 (.سواء المتاحين على اإلنترنت أم ال)خالل أي موقع خدمات سفر متاح على اإلنترنت أو عن طريق بائعي الجملة 

الحجوزات المنفذة لـ أو بالنيابة عن المجموعات، المؤتمرات، عروض (1)تُستثنى من الحجوزات المؤهلَة

واإلقامات (أي األسعار الخاصة بوكيل السفر أو أي أسعار خاصة للعاملين في قطاع خدمات السفر) التخفيضات

على سبيل المثال، أميريكان )المجانية أو أي إقامة مرتبطة بملكية صاحب العمل أو ببرنامج جوائز من طرف ثالث 

 أن( 2.( )إلخ( AARP) ينللمتقاعد األمريكية الجمعية ،(AAA)إكسبرس، جمعية السيارات األمريكية 

 النظر بغض عنهم بالنيابة أو العضو عائلة ألفراد تتم التي الحجوزات( 3) ها/لنفسه بالحجز العضو يقوم

( 5. )البرنامج عضوية إلى العضو ينضم أن قبل تمت التي الحجوزات( 4)و المدفوع السعر عن
 بغض عضو بصفته المؤسسة نفس في موجود فرد أو مباشر زميل عن بالنيابة تمت التي الحجوزات

.المدفوع السعر عن النظر

(C) واإلفصاح الملكية .

(i) وحتى أنه إال .العمالء أو الموظف له يتبع الذي العمل صاحب إلى وليس العضو إلى والنقاط البرنامج عضوية تعود 
 هذا في عضويتهم عن والعمالء العمل صاحب يبلغوا أن يجب فإنهم البرنامج، هذا عضوية في األعضاء يستمر

 في  العمالء عن بالنيابة قبلهم من تتم التي المؤهَلة الحجوزات مقابل نقاط على حصولهم إلى يشيروا وأن البرنامج
 مع تتعارض أو انتهاك أي تشكل ال البرنامج هذا في المشاركة أن أيضا األعضاء يتعهد أن يجب .FRHI فنادق
 يعتبر  .بها معمول أخرى قوانين أي أو السلوك لقواعد مدونة وأ تعليمات أو شركة سياسة أو عمل صاحب أي

 خاضعة مشاركة هي البرامج في مشاركتهم كانت إذا فيما تحديد عن المسؤولون وحدهم هم األعضاء
.العمل صاحب تعليمات أو وأخالقيات السلوك قواعد ومدونات والسياسات النافذة للقوانين



(ii) أصحاب إبالغ عن مسؤولون وحدهم هم جدد، عمل أصحاب مع جديدة وظائف إلى لباالنتقا يقومون الذين األعضاء 
 لألعضاء يمكن .الجديد عملهم بدء من يوم 30 فترة خالل وذلك  البرنامج هذا في مشاركتهم حول الجدد العمل

.السابق العمل صاحب من عليها بالحصول قاموا التي بالنقاط االحتفاظ

(iii) ناتجة تبعة أو مسؤولية أي صريح وبشكل وننكر تبعة، أو مسؤولية أي نتحمل ال نحن التوضيح، من للمزيد 
 معلومات أي عن االفصاح في اخفاق أي ذلك في بما الشروط، لهذه امتثاله عدم أو العضو امتثال عن

.العمل أصحاب أو للعمالء متعلقة

(D) النقاط جمع.

(i)  تفاصيل تقديم في مسؤوليته إلى باإلضافة نفسه، عضوال مسؤولية هي بالعضو الخاص البرنامج رقم نقل مسؤولية 
 يتمكن حتى . القسم هذا في الموضحة للطريقة وفقا وذلك  النقاط على الحصول من تمكنه التي اإلضافية الحجز
:عليه يتوجب فإنه مؤهَلة حجز عملية مقابل النقاط جمع من العضو

  عند القيام بالحجز عن طريق نظام التوزيع العالميGDS قم بإدخال ،FA  +في بك الخاص الرقم 

.SI-FA123456/ :المثال سبيل على. (SI) الخاصة اإلرشادات حقل في البرنامج

 فنادق طريق عن أو بنا الخاص االتصاالت مركز خالل من الحجز عند FRHI  ،الرقم انقل مباشرة 
الحجوزات وكيل إلى البرنامج في بك الخاص

 موقع يقطر  عن بالحجز القيام عند FRHI  ،بإدخال قم اإللكتروني FA  +في بك الخاص الرقم 
المميزين السفر وكالء حقل في البرنامج

  عند الحجز عن طريق مبيعات الجملة سواء كان ذلك عن طريق اإلنترنت أم ال، قم بإدخال تفاصيل

يرجى  .ترونيالحجز في نموذج تقديم حجوزات الجملة المتاح لألعضاء على موقع البرنامج اإللك

 30يجب أن تكون المدخالت من حجوزات العمالء المؤهَلة ومفعلة خالل مدة تصل إلى  :ةمالحظال

يوماً من  30الحجوزات التي تم تفعيلها خالل مدة تزيد عن  .يوماً قبل تاريخ االلتحاق في البرنامج

.تاريخ االلتحاق في البرنامج ال تتأهل للحصول على النقاط

(ii) تاريخ من عمل يوم 14-10 خالل له النقاط منح يتم سوف القسم، هذا متطلبات العضو حقق حال في 
 اإللكتروني البرنامج موقع في العضو حساب على النقاط تظهر حيث العميل، قبل من المغادرة تسجيل
.الوقت ذلك بحلول

(E) إضافية وأحكام محددات



(i) أي)  الحجز عملية في عضوان اشترك حال في .المؤهَلة الحجز عملية من النقاط على فقط واحد عضو يحصل:
 تواصل الذي العضو لصالح الحالة هذه في النقاط تكون ،(الجملة مبيعات وكيل طريق عن بالحجز سفر وكيل قيام

 السفر وكالء استعالمات مكتب سيقوم النقاط، على بالحصول كالهما طالب حال في .العميل مع أولي بشكل
 النقاط منح اثبات تم حالم في .بالنقاط األحق الطرف لتحديد منهما كل من إضافية معلومات بطلب المميزين
.يستحقها الذي للعضو ومنحها حسابه من النقاط إزالة يتم سوف الخطأ، للعضو

(ii) أن تبين حال في .األسباب من سبب ألي آخرين أعضاء مع تشاركها يمكن وال فقط فردي بشكل النقاط منح يتم 
 النقاط إزالة( 1) التالية األمور جميع أو بأي نقوم قد فإنه معينة، حجز عملية من بنقاط ونيشترك األعضاء

 هذه مقابل استبدالها تم التي الجوائز تفعيل إلغاء( 2) الحالة هذه عليهم تنطبق التي األعضاء حسابات من
.البرنامج في المشاركة من األعضاء استبعاد(  3) أو  النقاط

(iii) صاحب ذلك في بما آخر طرف أي أو العضو بين أو أنفسهم األعضاء بين ذلك كان سواء النقاط كيةمل نقل يمكن ال 
.النقاط شراء يمكن ال أنه كما .العضو بذلك الخاص العمل

(iv) في مسجال عضوا العضو يكون أن قبل استهالكها تم التي أو/و تمت التي الحجوزات فإن أكثر، وللتوضيح 
.مقابلها نقاط على الحصول يتم لن وبالتالي مؤهَلة غير حجوزات هي البرنامج،

(v) األوقات من وقت أي في عضو لكل النقاط أهلية وبتحديد آنفا المذكور األهلية معيار تعديل في بحقنا نحتفظ نحن.
.ونهائية ملزمة قرارات هي بذلك المتعلقة قراراتنا كافة أن على وتوافق تقر

:المفقودة النقاط .5
(A) الدخول تسجيل يمكنهم حيث اإللكتروني، البرنامج موقع خالل من وذلك نقاطهم أرصدة تتبع عن المسؤولون هم األعضاء 

 اإلقامات) " العضو حساب على الظاهرة غير المؤهلة الحجوزات مقابل النقاط طلب يمكن .بهم الخاصة الحسابات واستعراض
 سنقوم الطلب، استالمنا عند .اإللكتروني البرنامج موقع على فرالمتو  المفقودة اإلقامات نموذج إكمال خالل من"( المفقودة

.ال أم النقاط هذه إضافة توجب إذا فيما لتحديد بك الخاصة المعلومات باستعراض

(B) الدولي الجوي النقل اتحاد رمز إشمال يتم أن يجب المفقودة، الحجوزات نقاط على الحصول يتم حتى  (IATA)  الخاص 
.آخر لعضو ممنوحة غير نفسها المؤهَلة الحجز عملية مقابل عليها الحصول تم التي النقاط تكون وأن ،الحجز عند بالعضو
 رفض وسيتم العميل، مغادرة تاريخ من أشهر الستة تتعدى ال مدة خالل المفقودة اإلقامات طلب تقديم يتم أن يجب
.الفترة هذه بعد طلبات أية

(C) يوم عمل 42إلى  28من (في حال وجدت)لمفقودة ومنح النقاط تحتاج عملية معالجة طلبات اإلقامة ا.

(vi)للحصول على نقاط مكافآت برنامج وكالء السفر الممیزین على األعضاء تأكید إقامة واحدة على األقل خالل 
.الثمانیة عشر شھًرا (18) الأخیرة



(D) عملية قبل تمت التي المؤهَلة العمالء حجوزات مقابل نقاط على الحصول لألعضاء يمكن ال أعاله، موضح هو وكما 
.للبرنامج انضمامهم

 واستمرارها الحسابات أنشطة .6

(A) أيضا مسؤولون األعضاء فإن  النقاط، بكسب المتعلقة الحجز تمعلوما من أي دقة ضمان مسؤولية إلى إضافة .عامة أحكام 
 تتم أن يجب  .اإللكتروني البريد وعناوين الهاتف وأرقام والعناوين األسماء ذلك في بما اآلخرين، األعضاء محتوى دقة عن

 خالل من هنفس العضو قبل من به الخاصة العضوية إنهاء تاريخ ذلك في بما العضو، محتوى في التغييرات جميع
 المميزين السفر وكالء برنامج بخدمات االتصال طريق عن أو اإللكتروني، البرنامج موقع

famousagents@accor.com،866-326-6875 (الشمالية أمريكا- مجانا )من) 6750-870-506أو 
.األحكام هذه نهاية المبين بريدال عنوان طريق عن أو( الشمالية أمريكا خارج

(B) أشهر ستة فترة خالل مؤهَلة عمالء حجوزات فيها يتم لم التي الحسابات إلغاء يتم أن يمكن الغية نقاط -  للحساب تلقائي إلغاء 
 هو كما تفعيلها إعادة تم حال في إال ملغاة، حسابات خالل من حجوزات تنفيذ من األعضاء يتمكن لن  .مسبق إشعار دون

 تفعيل إلغاء بعد شهر 12 لـ تصل مدة حتى مفعلة غير بحسابات المرتبطة النقاط استبدال لألعضاء يمكن .أدناه موضح
.المدة هذه خالل استبدالها يتم لم حال في النقاط إلغاء يتم سوف .الحساب

(C) حدة على منها كل الطلبات ههذ باستعراض وسنقوم حساباتهم، تفعيل إعادة األعضاء يطلب أن يمكن .الحساب تفعيل إعادة.
 الستة األشهر خالل تنفيذها تم مؤهلة عمالء حجوزات على دليل تقديم عليك يتوجب سوف حسابك، تفعيل إعادة يتم حتى

 الخاص البرنامج رقم أو( (IATA الدولي الجوي النقل اتحاد رمز تزويد أيضا يتوجب كما بك، الخاص الحساب إللغاء السابقة
 ذلك في بما بك، الخاص الحساب لتفعيل أهليتك مدى لتقييم إضافية معلومات طلب يتم أن يمكن .حجزال وقت عند بك

 أشهر ستة مدة للعضو سيكون عندها الحساب، تفعيل إعادة تم حال في .البرنامج في أهليتك استمرار حول المتعلقة المعلومات
 تنفيذ عدم وعند أشهر ستة بعد .الموجودة النقاط الستبدال أو الفعا حساب هذا إلبقاء الالزمة أنشطته مزاولة إلعادة إضافية

.العضوية إلغاء يتم سوف الموجودة النقاط استبدال عدم حال في أو مؤهَلة عمالء حجوزات

(D) سبب ألي حسابك تفعيل إلغاء تم حال في .فقط واحدا حسابا عضو لكل يكون أن يمكن فإنه آنفا، ذكر كم متعددة حسابات 
 مرة البرنامج في التسجيل بإعادة ذلك من بدال وقمت األصلي حسابك تفعيل بإعادة تقوم أن تحاول ولم باب،األس من

.مسبق إشعار دون( أخرى مستقبلية حسابات أية أو)  اآلخر حسابك تفعيل إلغاء يتم سوف فإنه أخرى،

(E) بیان العضو:  هو عبارة عن بیان یوضح مجموع النقاط المجموعة الخاصة بك، وهو متاح على شبكة االنترنت ویمكن الوصول 

إلیه من خالل تسجیل الدخول إلى حسابك الخاص عن طریق موقع البرنامج اإللكتروني. في حال كانت لدیك أیة أسئلة تتعلق بالنقاط 

الخاصة بك، یرجى إرسالها عبر عنوان البرید اإللكتروني famousagents@accor.com أو قم باالتصال 
(.دولي)  6750-870-506( / الشمالية أمريكا في مجانا)   6875-326-866-1  رقم هاتف على

:األخرى والفرص الجوائز اإلضافية، النقاط .7
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 مقاييس بعض تحقيق يتم عندما وذلك  جوائز، أو إضافية نقاط لكسب فرصا األعضاء منح مناسبا، نراه لما ووفقا آلخر وقت ومن لنا يحق
.مسبقا تحديدها تم إيرادات نسب تحقيق أو/ و( المسابقات أو الجوائز سحوبات مثل) معينة أنشطة في لمشاركةا عند أو المحددة، األداء
 هذه كافة .اإللكتروني البرنامج موقع على الجوائز أو اإلضافية النقاط منح وسياسة األنشطة بهذه المتعلقة والشروط األحكام تتوفر سوف

 في مشاركتك تشكل ذلك، إلى إضافة .FRHI وبين بينك المبرم العقد من جزءا تشكل وهي بنودال هذه ضمن مدرجة واألحكام الشروط
 نقاط منح يتم النافذة، واألحكام الشروط في ذلك خالف تحديد يتم لم ما .واألحكام الشروط هذه على منك موافقة األنشطة هذه مثل

  وذلك األمريكي بالدوالر الغرفة عائدات قيمة إجمالي على بناء مسبقا تحديدها تم إيرادات نسب تحقيق عند اإلضافية المكافأة
. حجز عملية لكل( أخرى رسوم أي أو المنتجع ورسوم الضرائب طرح بعد)

:الجوائز على الحصول .8

(A) كاماألح استعراض يرجى .أنت تختارها التي بالجائزة استبدالها يمكنك فإنه النقاط، من كافيا عددا جمعك عند .عامة أحكام 
.الجوائز فئات كافة على المطبقة األحكام إلى إضافة المحددة الجوائز بفئات المتعلقة المحددة

المميزين السفر وكالء ببرنامج والخاص االنترنت شبكة على المتاح التسوق مركز

(i) على المتاح قالتسو  مركز في المبينة النقاط قيم تشمل .استبدالها يتم حتى للنقاط محدد أدنى عدد للجوائز يكون 
.متوفر غير السريع الشحن .االعتيادية الشحن ورسوم الضرائب كافة االنترنت

(ii) يتحمل (. للشحن الالزمة المدة شاملة غير)  عمل يوم 12-8 من والجوائز الطلبات تحضير عملية تحتاج سوف 
.هاوطلب الجوائز باختيار القيام عند طلباتهم لمعالجة الالزم الوقت مسؤولية األعضاء

(iii) نغير أو نلغي أو نسحب قد أننا حيث األوقات، من وقت أي في معينة جوائز فئات توافر نكفل أو نضمن ال 
.مسبق إشعار ودون مناسبا نراه لما وفقا الجوائز من أي توفير نوقف أو

(iv) مجموعة توفرها ال التي والمميزات والمرافق والخدمات البضائع تشمل التي الجوائز تخضع FRHI  من أي أو 
 التي واالستثناءات وللمحددات الطرف بذلك الخاصة والشروط األحكام إلى ثالث طرف من بائع يوفرها والتي فنادقها،
 واألحكام الشروط كافة على لإلطالع االنترنت على المتاح التسوق مركز زيارة يرجى .منهما أي يحددها
.الهدايا وبطاقات والتجارب بالبضائع المتعلقة

(v) التلف أو للسرقة تعرضها أو ضياعها حال في المميزين السفر وكالء برنامج جوائز تعويض يتم نل.

(vi) نغير أو نلغي أو نسحب قد أننا حيث األوقات، من وقت أي في معينة جوائز فئات توافر نؤكد أو نضمن ال 
.مسبق إشعار ودون مناسبا نراه لما وفقا الجوائز من أي توفير نوقف أو



(vii) عن االفصاح ،حصر ودون ذلك تشمل الضريبية، االلتزامات جميع تكون .للضرائب والجوائز النقاط تخضع قد 
.وحده العضو  مسؤولية تحت الجوائز أو النقاط استخدام أو/  و استالم

(viii) شخص أي قبل من وليس نفسه العضو طريق عن واستبدالها الجوائز كافة استالم يجب أنه مالحظة يرجى 
. رآخ كيان أو آخر

(ix) زيارة يرجى فيرمونت، ومنتجعات فنادق في الهدايا ببطاقات الخاصة الكاملة واألحكام الشروط قائمة لعرض 
fairmont.com/promotions/giftcardterms/

(x) زيارة يرجى رافلز، ومنتجعات فنادق في الهدايا ببطاقات الخاصة الكاملة واألحكام الشروط قائمة لعرض 
raffles.com/offers/gift-card/terms-and-conditions/

(xi) يرجى سويسوتيل، ومنتجعات فنادق في الهدايا ببطاقات الخاصة الكاملة واألحكام الشروط قائمة لعرض 
 buyatab.com/custom/swissotel زيارة

(xii) من ائمالد المسافر برنامج في حسابك إلى النقاط إضافة عملية فتحتاج الجوية، الخطوط شركات ألميال بالنسبة أما 
 والشروط األحكام إلى الدائم المسافر برنامج في حسابك إلى إضافتها تتم التي األميال تخضع .أسابيع 4-6

.حدة على جوية خطوط شركة كل ألحكام وفقا البرنامج بذلك الخاصة

(B)  اإلقامات قسائم استبدال:

(i) 1 على االتصال خالل من المشارك الفندق في الغرفة توافر من التأكد يرجى اإلقامة، قسيمة باستبدال القيام قبل-

 بريد بإرسال قم أو ،(دولي)  0387-387-506 على أو( الجنوبية أمريكا في مجانا)  866-840-8085
إلكتروني إلى famousagentsreservations@accor.com. في حال تأكید توفر الغرفة، یرجى التواصل 

معنا من خالل الهاتف إلتمام الحجز الخاص بك، كما أنه ال بد من اإلشارة إلى رغبتك في استخدام قسائم اإلقامة 
تتم التي الحجوزات إجراء يمكن ال :ةمالحظاليرجى الحجوزات لوكيل البرنامج في عليها حصلت التي

 التوزيع نظام طريق عن إجراءها يمكن وال يوماً، 90 الـ تتجاوز مدة قبل مسبقاً  اإلقامة قسائم باستخدام
من  العضو باسم فقط يمكن إجراء الحجوزات .الفردية الفنادق حجوزات طريق عن أو  GDS العالمي

ال يمكن نقل ملكية  .خالل التواصل معنا عن طريق رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني المدرج أعاله

 .قسائم اإلقامة من شخص آلخر

(ii) الجوائز استبدال مركز من اإلقامة قسيمة طلب يرجى حجزك، تأكيد تم حالم في (Redemption Center  )
 في المتاح بك الخاص البريد عنوان إلى اإلقامات قسائم إرسال يتم سوف  .اإللكتروني البرنامج موقع على المتاح

 اإلقامات قسائم طلبات معالجة عملية حتاجت .وصولك تاريخ قبل األقل على واحد أسبوع مدة خالل وذلك حسابك،
.عمل أيام ثالثة إلى
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(iii) باألفراد الخاص الحجوزات تواريخ وتخضع البرنامج، في المشاركة الفنادق في اإلقامة قسائم استبدال يتم أن يجب 
 استبدال يمكن ال .المشاركة الفنادق في المطبقة والسياسات واألحكام الشروط وكافة الموسمية الحجب وتواريخ للتوفر
 الحجوزات األعضاء يضمن أن يجب .العمولة القتطاع خاضعة غير وهي السفر وكاالت خالل من اإلقامة قسائم
 الوصول، تسجيل عند اإلقامة قسائم من مطبوعة نسخ استالم يتم أن يجب كما ائتمانية، بطاقة طريقة عن

.الطلب عند السفر لوكيل المفعول سارية هوية اثبات يتوفر أن ويجب

(iv) أو قياسية غرفة)  الغرفة فئة وتكون( منتجع أو سنتر سيتي)  الملكية فئة في واحدة لليلة متاحة اإلقامة قسائم تكون 
 حال في)  منتجع رسوم أو إكراميات أو رسوم أو ضرائب أي من مستثناة اإلقامة، قسيمة في موضحة( صغير جناح
 لألسعار وفقا اإلضافية الليالي فواتير احتساب وسيتم إقامة، كل في أقصى كحد قسيمتان استخدام يمكن (.وجدت

 للتوفر اإلضافية الليالي تخضع .المتوفرة األسعار ألفضل وفقا أو( أدناه موضح هو كما) لألعضاء المخصصة
.اإلقامة فترة طول محددات تطبق وقد أيضا

(v) ال .لألعضاء المرافقين األطفال على تطبق كما لعضو،ا فيها يقيم التي الغرفة على فقط اإلقامة قسائم تطبق أن يمكن 
 ذلك في بما عروض، أو/و ترويجية قسائم أو/و أخرى جائزة أي مع بالتزامن اإلقامة قسائم استخدام يمكن

 الليالي قسائم أو/و المجانية سيركيل سويسوتيل ترقيات أو إمباسيديرز رافلز  كلوب، بريزيدانتس فيرمونت
.اإلضافية

(vi) الفنادق خيارات ضمن وذلك بنفسه إقامته اإلقامة قسيمة على اسمه المبين العضو يحجز أن يجب 
 يتم سوف عندئذ بذلك، العضو يقم لم حال في. ال أم آخر فرد مع الغرفة بمشاركة قام سواء المشاركة،

 بتسجيل العضو هفي يقوم الذي للتاريخ ووفقا المشارك الفندق ذلك في المطبق للسعر وفقا الغرفة سعر تعديل
.الغرفة على المفروضة الرسوم كافة وستطبق الوصول

(vii) عكس ُيحدد لم ما .التموين خدمات أو مجموعات برامج أو أخرى خدمات أو منتجات مقابل القسائم استبدال يمكن ال 
 أو نقدا بيعت لحا في المفعول سارية غير وتكون نقدية، قيمة القسائم لهذه يكون ال النافذة، القوانين قبل من ذلك

 أو ضياعها حال في إصدارها إعادة يتم ولن القسائم هذه ملكية نقل يمكن ال .أخرى اعتبارات أية مقابل
.للسرقة تعرضها

(C) األخرى األطراف مع قسائم استبدال

(i) مجموعة توفرها ال والتي والمميزات والمرافق والخدمات البضائع تشمل التي القسائم تخضع FRHI  أي أو 
 وللمحددات الطرف بذلك الخاصة والشروط األحكام إلى ثالث طرف بائع يوفرها بل فنادقها، من

.منهما أي يحددها التي واالستثناءات



(ii) نختار سوف  .التوصيل لغايات عنوانك تدوين عليك سيتوجب آخر، طرف مع قسيمتك استبدال اخترت حال في 
 األعضاء يتحمل لن أنه مالحظة يرجى .مناسبا نراه لما ووفقا للجائزة اإلجمالية القيمة على بناء األمثل الشحن أسلوب
 البريد ذلك في بما)  طرفهم من خطية موافقة على الحصول دون الجوائز شحن عند والتوصيل الشحن تكاليف

.مناسبا نراه لما وفقا وذلك ضمانات وجود دون القسائم شحن يتم وقد (.اإللكتروني

:المميزين السفر بوكالء الخاصة األسعار .9

(A) األهلية.

(i) فنادق جميع في لإلقامات خاصة أسعارا لألعضاء نقدم FRHI   "(باألعضاء الخاصة األسعار.)"  هذه تكون 
 حساباتهم في مؤهَلة فعلية عمالء حجوزات يمتلكون الذين البرنامج ألعضاء فقط متاحة الخاصة األسعار
)"  لألعضاء المتاحة لألسعار وفقا بالحجز القيام العضو فيه ويين الذي للتاريخ سابقة أشهر ستة مدة خالل
 فأنت المدة، هذه خالل حسابك في واحد مؤَهل فعلي عمالء حجز األقل على لديك يكن حال في  "(.فعال عضو
 حال في إال باألعضاء الخاصة األسعار على للحصول مؤَهل غير أنت وبالتالي فعاال، عضوا تعتبر ال بذلك

 بالنيابة أو العضو عائلة ألفراد تكون التي الحجوزات أن التذكر يرجى .البرنامج مدير من مسبقة موافقة لىع حصولك
.مؤَهلة غير عمالء حجوزات هي عنهم

(ii) في للمشاركة المؤهلين غير األعضاء األفراد أو الفعالين، غير األعضاء األفراد يحصل لن آنفا، ذكر مما بالرغم 
 الجوي النقل اتحاد رمز يملكون الذين األفراد المثال، سبيل على .باألعضاء الخاصة األسعار على البرنامج
 األسعار على يحصلوا لن البرنامج، في للمشاركة األهلية معايير عليهم تنطبق ال ولكنIATA  الدولي

. باألعضاء الخاصة

(iii) فنادق من فندق كل يملك FRHI  الخاصة األسعار على لالحصو  في فرد كل أهلية مدى تحديد في الحق 
 األسعار من لالستفادة مؤهال الفرد أو العضو يكن لم حال في .حدة على حالة كل أساس على باألعضاء
.الفندق في المعتمدة األسعار اعتماد يتم سوف المشاركة، الفنادق في باألعضاء الخاصة

(B) ن حتى باألعضاء الخاصة األسعار من العضو استفادة تعليق يتم أن يمكن .باألعضاء الخاصة األسعار تعليق  مؤهال كان وا 
 بحجوزات القيام المثال، سبيل على)  األسعار هذه استخدام في أساء( ب) القوانين هذه بخرق قام( أ) حال في عليها للحصول

 في للمشاركة ةاإلساء( ج) ،( األفراد هؤالء بصحبة مسافرا العضو يكن لم حال في باألعضاء الخاص للسعر وفقا آخرين ألفراد
 أو مع تتعارض بطريقة يتصرف أن( د) البرنامج في المشاركة من له المتاحة االمتيازات استخدام في اإلساءة أو البرنامج
 قبل من النافذة القوانين مخالفة في تتسبب أن المحتمل من التي األفراد وأفعال إخفاقات أو( ه) بها، المعمول القوانين تخالف

FRHI. له، مسبق إشعار دون األعضاء أسعار استخدام على قدرته أو العضو وصول أيضا نعلق أن يمكن كما 
. الحالي الوقت في حدوثه استمرار أو حدث قد السابقة األمور من أي كان إذا فيما لتحديد بالتحقيق نقوم بينما

ي موقع البرنامج في حال لم يتم تحديد عكس ذلك، يجب حجز السعر الخاص باألعضاء ف .متطلبات الحجز

ال يتوفر  .اإللكتروني من خالل تسجيل الدخول إلى حسابك وإتباع الروابط الظاهرة في صفحة العضو الخاصة بك



السعر الخاص باألعضاء من خالل نظام التوزيع العالمي أو مركز االتصاالت أو أقسام الحجوزات المباشرة في فنادق 

ورقم البرنامج IATA يجب إشمال رمز اتحاد النقل الجوي الدولي  .(FRHI)ومنتجعات فيرمونت رافلز الدولية 

بمجرد التحقق من صحة الرقم السابق والتأكد  .الخاص بك عند حجزك، حيث سيتم التحقق من هذا الرقم قبل وصولك

تعني فترة اإلقامة عدد الليالي  .من وضعك كعضو فعال، سوف يتم تطبيق السعر الخاص بالعضو على الحجز

المغادرة التي تم إجراؤها، ويمكن / تتابعة في نفس الفندق المشارك بغض النظر عن عدد مرات تسجيل الوصولالم

يجب أن يتم إجراء أي تعديالت أو إلغاء في الحجوزات من خالل مواقع  .لإلقامة أن يُطبق الحد األقصى

Fairmont.com  أوFairmont.com أوSwissotel.com  جزالح تأكيد يتم أن بعد. 

(C) الخاصة لألسعار وفقا تنفيذها تم التي الحجوزات.  الوصول تسجيل عند هوية إثبات يقدم أن يجب .إضافية شروط 
 التي الغرفة على باألعضاء الخاص السعر يطبق وسوف النقاط على للحصول مؤهلة غير حجوزات هي باألعضاء

.فقط العضو فيها يقيم

(D) في المخلصين األعضاء برامج  FRHI احتسابها يتم لن باألعضاء الخاص السعر مقابل تنفيذها يتم التي جوزاتالح 
 سويسوتيل أو إمباسيديرز رافلز كلوب، بريزيدانتس فيرمونت برامج من كل في بك الخاص العضوية مستوى ترقية عند

.سيركيل

:واستمراره البرنامج مدة .10

(A) بإبالغ نقوم سوف البرنامج، بإنهاء قمنا حال في .مسبق شعارإ ودون وقت أي في البرنامج إنهاء لنا يمكن البرنامج مدة 
 استبدال يمكن .نختارها أخرى طريقة أي أو اإللكتروني البريد عنوان خالل من أو اإللكتروني البرنامج موقع على األعضاء

 في المجانية لإلقامات لحجوزاتا كافة إجراء يرجى .البرنامج إنهاء لتاريخ الحقة أشهر ستة حتى تصل لمدة الجوائز مقابل النقاط
 يمكن .البرنامج انتهاء بعد أشهر ستة مدة خالل الجوائز قسائم استخدام العضو خاللها من ينوي والتي  FRHI  فنادق

.بها الخاصة لألحكام وفقا األخرى الجوائز استبدال

(B) األحكام هذه من أي حذف أو تعليق أو تعديل أو إضافة لنا يحق أنه على صريح بشكل وتوافق تقر .البرنامج استمرار 
 نراه لما وفقا البرنامج بهذا متعلقة نقاط مستويات أو والجوائز والمميزات واإلجراءات واألحكام القوانين من وغيرها
.إليك موجه مسبق إشعار ودون مناسبا

(C) باألعضاء، الخاص السعر ستخداما على األعضاء قدرة أو وصول تعليق على مقدرتنا إلى إضافة إنهائها أو العضوية إلغاء 
لغاء مسبق إشعار دون البرنامج في العضوية تعليق أو إلغاء يمكننا ( أ) حال في العضو عليها حصل التي النقاط جميع تفعيل وا 
 ألفراد بحجوزات القيام المثال، سبيل على)  باألعضاء الخاصة األسعار امتياز استخدام في أساء( ب) األحكام هذه اخترق
 أو البرنامج في المشاركة في اإلساءة( ج( )األفراد أو الفرد ذلك مسافرا العضو يكن لم حال في  األعضاء ألسعار وفقا ينآخر 

 وأفعال إخفاقات أو(  ه) أو النافذة القوانين تخالف أو مع تتوافق ال بطريقة التصرف( د) المشاركة هذه من المتاحة االمتيازات
 إشعار دون العضوية تعليق أيضا لنا يحق .FRHI قبل من النافذة القوانين مخالفة في تتسبب أن المحتمل من التي األفراد
 الوقت في الحدوث في يستمر أنه أو بالفعل حدث قد السابقة االمور من أي كان إذا فيما لتحديد بالتحقيق نقوم بينما مسبق

 دالالت تكون .النافذ القانون أو الشروط هذه نتهاكا على يدل نشاط أو مريب يعتبر نشاط أي وجود ذلك في بما الحالي،
.وحاكمة سائدة دالالت التعليق أو باإللغاء سواء المتعلق قرارانا فيها بما  FRHI بـ الخاصة األحكام



:المسؤولية إعفاء .11

 موظفيها أو التابعة تهاشركا أو فروعها أو األم لشركاتها أو لها ضرر أي من  FRHI وحماية عن والدفاع ذمة إبراء على توافق
  األفعال ودوافع المطالبات وجميع أي وضد من"(  FRHI أطراف)"  ممثليها أو مضيفيها أو وكالئها أو مدرائها أو مسؤوليها أو

( المعقولة المحامي تكاليف ذلك في بما)  والتكاليف والمصاريف والعقوبات والغرامات واألضرار والمسؤوليات القضائية والدعاوى
 البرنامج، في مشاركتك( أ) بـ المتعلق الحد إلى  FRHI في اكثر أو طرف قبل من الناشئة أو المتكبدة"( القضائية الدعاوى" )

 في إخفاقك( ج. )األحكام لهذه االمتثال في إخفاقك( ب. )النقاط أو القسائم أو الجوائز مقابل استبدال عملية أي ذلك في بما
 بك الخاص العمل لصاحب مماثلة مواد أو السلوك قواعد مدونات أو التعليمات أو السياسات وأ النافذة للقوانين االمتثال

.قبلك من متعمد تصرف سوء أو إهمال( ه) و. األحكام هذه في ضمان ألي خرقك ؛(د()العمل أصحاب)

:الضمانات عن التنازل .12

(A) ومنتجعات فنادق تقدم  • .عامة أحكام FRHI والجوائز والنقاط اإللكتروني البرنامج وموقع رنامجالب وعضوية البرنامج هذا 
 النافذة، القوانين بموجب مسموح هو ما بقدر وذلك ”هي كما“  والمنتجات الخدمات من وغيرها"( البرنامج مواد)"  والقسائم
 ال مثالال سبيل على ذلك في بما ضمنية أو صريحة كانت سواء صريح، بشكل نوعها كان مهما ضمانات أية عن وتتنازل

 أو الدقة أو التصميم أو معين، لغرض صالحيتها أو التسويقية، صالحيتها حيث من بالبضائع المتعلقة الضمانات الحصر،
 ال FRHI  ومنتجعات فنادق مجموعة أن على توافق .توفرها أو اكتمالها مدى أو الطاقة أو المالئمة أو الكفاءة أو القدرات
 حذف أو انقطاع، بدون متوفرة ستكون أخرى خدمات أو منتجات أية أو البرنامج ادمو  بأن تكفل أو تضمن، أو تمثل،

.تنفيذها سيتم التغييرات أن أو تصحيحها سيتم العيوب أن أو خطأ، أو

(B) تضمن ال آنفا، ذكره تم ما تحديد دون  معلومات FRHI، بأي المرتبطة الضمانات كافة عن صريحة بصورة وتتنازل 
عادة واستخدامه ومعالجته ذلك في بما باألعضاء، اصخ محتوى أو برنامج  وترجمته وتطبيقه وتعديله نسخه وا 

 أي أو والحماية، والموثوقية الدقة الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما توزيعه، أو ونشره ومشاركته منه واالقتباس
عادة واستخدامه، بمعالجته أو به تتعلق أخرى ميزة  نشره أو ومشاركته منه واالقتباس وترجمته هوتطبيق وتعديله نسخه وا 
.وصفه أو

:المسؤولية حدود .13

(A) تكون لن الظروف، من ظرف أي تحت .عامة أحكام FRHI  خاصة ، عرضية عقابية، مباشرة، غير أضرار أية عن مسؤولة 
ن حتى األخرى، دماتوالخ المنتجات من أي أو البرنامج في ومشاركتك البرنامج، ومواد البرنامج عن ناشئة تبعية أو  كان وا 

 هذه مثل حدوث إمكانية عن FRHI أطراف إبالغ تم لو حتى ،FRHI أطراف من متعمد تصرف سوء أو إهمال سببها
 عن مسؤولة FRHI اعتبرت حال في .األعمال فرص خسائر أو/و العائدات أو األرباح في الخسائر ذلك يشمل .األضرار

 فإن أخرى، خدمات أو منتجات أي أو البرنامج في مشاركتك أو البرنامج دموا أو بالبرنامج متعلقة  خسائر أي



 لـ مقابلها بالدفع قام التي المنتجات أو الخدمات مقابل العضو بتعويض محدودا يكون سوف الخاص الوحيد التصحيح
FRHI .

(B) الفرعية األضرار حصر أو ناءباستث القضائية االختصاصات بعض تسمح ال .االستثنائية الحاالت على ذلك ينطبق ال قد 
. الخاصة حالتك على تنطبق ال قد االستثناءات هذه مثل فإن وبالتالي الالحقة، أو

(C) فيه جزء أو عنصر أي أو بالبرنامج المتعلقة أو الناشئة المطالبات بكافة المطالبة أو تقديم على توافق .القضائية الدعاوى توقيت 
 وبشكل تتنازل فأنت ذلك، وبموجب .المطالبات هذه سبب نشوء أو حدوث بعد نتينس مدة خالل الشروط هذه ذلك في بما

.المحددة المدة مرور بعد المطالبات بتلك المتعلقة الحقوق وجميع أي عن صريح

:إضافية شروط .14

(A) أو ممنوعة انتك حال في للتطبيق قابلة غير أو  الغية جوائز أو قسائم أو نقاط وأية البرنامج يعتبر .نافذة قوانين 
.النافذة القوانين بموجب محظورة

(B) أو النقاط استخدام أو واستالم فيه، المشاركة أو البرنامج عن باإلفصاح ذلك في بما ضريبي، التزام أي .الضرائب 
.وحده العضو مسؤولية تحت كلها هي الجوائز

(C) في أونتاريو لمقاطعة التابعة والمحلية الوطنية انينللقو  وفقا وتفسر األحكام هذه تطبق القضائي واالختصاص الحاكم القانون 
 يتعلق بما ،FRHI لـ تابع طرف أي أو FRHI مجموعة وبين بينك األحكام بهذه متعلق خالف أي نشوء حال في .كندا

 ونيك .المحاكم لهذه القضائي االختصاص على وتوافق كندا، في أونتاريو محاكم إلى إرجاعه يجب البرنامج، في بمشاركتك
.أونتاريو تورينتو، في القضائي االختصاص ذات المحاكم في الخالف تسوية مكان

(D) أو قانوني غير أو صحيح غير أنه على األحكام هذه  من آخر حكم أو شرط أي تحديد تم حال في  .الفصل قابلية 
 االتفاقية هذه في خرىاأل واألحكام الشروط كافة فإن المختصة، المحاكم من محكمة أي قبل من للتطبيق قابل غير
 من شكل بأي للمعامالت القانوني أو االقتصادي الجوهر يتأثر لم طالما كامل بشكل والتطبيق المفعول نافذة تبقى

.طرف أي مصلحة مع يتعارض وبشكل المادية األشكال

(E) تم التي بالطريقة وبيننا بينك اقاالتف مجمل تشكل المرجعية، والشروط األحكام جميع ذلك في بما الشروط هذه .كاملة االتفاقية 
 في أو موافقتك، ودون واحد جانب من البرنامج أو/  و الشروط هذه تعديل على  FRHI قدرة باستثناء .منها كل في توضيحها

 نم إال تعديلها أو بيننا المبرمة االتفاقية هذه تعديل يمكن ال فإنه الشروط، هذه في صريح بشكل ذلك خالف تحديد يتم لم حال



 سواء وعود، أو أخرى اتفاقات أو ترتيبات أية األحكام هذه وتبطل تلغي .قبلنا ومن قبلك من موقعة مكتوبة وثيقة خالل
.اآلخر للطرف الطرفين من أي قبل من صدرت قد تكون قد والتي شفهية، أو مكتوبة كانت

.البرنامج إلى االنضمام عدم عليك يتوجب فإنه والشروط، األحكام هذه على توافق لم حال وفي آنفا، ذكر وكما

 الخاص االستعالمات مكتب مع التواصل يرجى البرنامج، عضوية إنهاء أو/و بك الخاص الحساب معلومات بتحديث للقيام
:المميزين السفر وكالء ببرنامج

(.دولي) 6750-870-506   أو( الشمالية أمريكا في مجانا) 6875-326-866-1 :الهاتف طريق عن
عن  grfainrf@stneaccor.maf : طريق عنوان البريد اإللكتروني
ومنتجعات فنادق بواسطة - المميزين السفر وكالء برنامج استعالمات مكتب :البريد طريق عن FRHI 2081- الشارع 
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