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“الح�ش�ب” يعني ح�ساب العميل المعتمد لدى البنك.

“المعاملة الموؤهلة للح�سول على النقاط” يعني اأية معاملة تتم على ح�سابك ويحددها البنك على اأنها معاملة 

موؤهلة للح�سول على النقاط الممنوحة من البنك.

“بط�قة بنك الخليج” يعني اأية بطاقة ائتمانية )على �سبيل المثال ال الح�سر الفيزا والما�ستركارد( با�ستثناء 

بطاقات فيزا اإنترنت ، بطاقات م�سبقة الدفع ، بطاقات تيتانيوم كا�ش باك وبطاقات البالتينية كا�ش باك.

“ح�ش�ب نق�ط الخليج” يعني الح�ساب لدى بنك الخليج الذي يعك�ش عدد النقاط الممنوحة و/اأو الحا�سل 

عليها و/اأو الم�ستبدلة با�ستخدام بطاقة )بطاقات( بنك الخليج المتراكمة والم�ستخدمة في ح�ساب نقاط 

بنك الخليج مما يتيح لك فر�سة الم�ساركة في برنامج نقاط الخليج بما في ذلك دون الح�سر نقاط الخليج 

الم�ستبدلة  النقاط  الخا�سة،  الخليج  نقاط  المعدلة،  الخليج  نقاط  الممنوحة،  الخليج  نقاط  المكت�سبة، 

والنقاط منتهية ال�سالحية.

“التعليم�ت” يعني اأية تعليمات ت�سلنا حول رغبتك في ا�ستبدال النقاط المتراكمة على ح�ساب نقاط الخليج.

“رقم ال�شتراك” هو الرقم الذي يقدمه لك بنك الخليج الخا�ش بح�ساب نقاط الخليج.

“ال�شريك/ال�شرك�ء” يعني اأية �سركة، اأو كيان، اأو تاجر كطرف م�ستقل كليًا ي�سارك في برنامج نقاط الخليج 

لتقديم الخدمات والمنتجات من خالل بنك الخليج. ال يعتبر بنك الخليج وكياًل لل�سفر وال وكياًل لل�سريك/

الجدول  في  مبينة  �سريك  بكل  الخا�سة  واالأحكام  ال�سروط  المقدمة.  الخدمات  من  اأي  يكفل  ولن  ال�سركاء 

المرفق “اأ” وينطبق على اأي معاملة موؤهلة للح�سول على نقاط الخليج حيث تمثل هذه ال�سروط واالأحكام 

جزءًا ال يتجزاأ من �سروط واأحكام نقاط الخليج، كما تخ�سع للتعديل من وقت الآخر.

“ا�شتبدال نق�ط الخليج” يعني الح�سول على تذاكر �سفر، اإقامة فندقية، وعرو�ش ح�سرية اأو التعوي�ش عن 

الر�سوم المحددة من قبل بنك الخليج و/اأو الر�سوم التي يحددها البنك من وقت الآخر، اأو ق�سائم ال�سراء التي 

يحددها البنك من وقت الآخر واأي نوع اآخر من نقاط الخليج التي يحددها البنك لال�ستبدال من وقت الآخر.

“برن�مج نق�ط الخليج” اأي النقاط الممنوحة من قبل البنك و/اأو المكت�سبة و/اأو النقاط الم�ستبدلة على 

ح�ساب نقاط الخليج مقابل بع�ش نقاط الخليج التي يقدمها �سركاوؤنا عند ا�ستخدام بطاقة بنك الخليج.

“نق�ط الخليج” يعني النقاط الممنوحة لك و/اأو المكت�سبة والتي يتم ا�ستقطاعها من ح�سابك اأو ايداعها في 

ح�سابك لدى البنك نتيجة ال�ستخدامك بطاقة بنك الخليج الموؤهلة للح�سول على برنامج النقاط.

“البي�ن�ت الأمنية” تعني ا�سم الم�ستخدم وكلمة ال�سر والرقم ال�سري )PIN( والبيانات االأمنية االأخرى التي 

قد تطلب من العميل من وقت الآخر الم�ستخدمة للتمكن من الو�سول اإلى ح�سابك على الموقع االلكتروني.

اأو من قبل موقع ال�سريك/ال�سركاء التي  “البي�ن” يعني بيان النقاط المتاحة على موقع البنك االلكتروني 

تاريخ  اإلى  باالإ�سافة  والم�ستبدلة  والمتراكمة  الممنوحة،  النقاط  وبعدد  بح�سابك  المتعلقة  المعلومات  تبين 

اأعاله  المتعلقة بالنقاط المذكورة  المعلومات  اأي تعار�ش في  انتهاء �سالحية نقاط الخليج. في حال وجود 

والموجودة على موقع بنك الخليج وبين المعلومات الموجودة على الموقع االلكتروني لل�سريك/لل�سركاء، فاإن 

موقع ال�سريك/ال�سركاء �سي�سود دون اأي م�سوؤولية على بنك الخليج.

“اله�تف” يعني جهاز الهاتف الذي يكون بحوزة العميل و/اأو في ملكيته و/اأو تحت �سيطرته والذي تم تعيين 

اأو  الق�سيرة،  الر�سائل  تنبيهات  با�ستالم  �سواء  بالبنك  االت�سال  خالله  من  العميل  ي�ستطيع  به  خا�ش  رقم 

باإعطائه تعليمات اأو بدخوله ‘اإلى الخدمة. 

ويتعهد  البنك،  لدى  والم�سجلة  العميل  لهاتف  تعيينها  تم  التي  الرقم/االأرقام  يعني  اله�تف”  “رقم/اأرق�م 

العميل باأن هذه االأرقام هي ملكًا له وتحت �سيطرته و/اأو في حيازته في اأي وقت.

“قواعد البرن�مج” يعني القواعد واالأنظمة وال�سيا�سات واالإجراءات الخا�سة بكل خدمة اأو منتج معرو�ش في 

اإطار برنامج نقاط الخليج.

الم�سرفية  بالخدمة  يتعلق  فيما  البنك  عن  ال�سادرة  والمعلومات  االإر�سادات  يعني  الم�شتخدم”  “دليل 

الدليل  من  المحدثة  والن�سخة  الآخر،  وقت  من  تعديلها  يجوز  والتي  الق�سيرة  الن�سية  للر�سائل  ال�سخ�سية 

متوفرة على الموقع االإلكتروني للبنك على الرابط التالي:   http://www.e-gulfbank.com اأو الروابط 

االأخرى التي قد يحددها البنك من وقت الآخر ح�سب تقديره وحده.

http:// والُمدارة من قبل  المملوكة  االنترنت  االآمنة على  الم�سرفية  والخدمات  االنترنت  يعني  “الموقع” 

اأو مثيله كما نحدد ح�سب تقديرنا من وقت الآخر بحيث يمكنك الو�سول من   www.e-gulfbank.com

خالله اإلى برنامج نقاط الخليج.

“نحن”، “لن�”، “خ��شتن�” اأي بنك الخليج �ش.م.ك. �سندوق البريد 25611، ال�سفاة، 13117، الكويت.

“اأنت”، “لك”، “خ��شتك” اأو “الم�شتركين” يعني عمالء بنك الخليج الم�سجلة اأ�سمائهم في برنامج نقاط 

الخليج.

نقدم لكم خيار برنامج نقاط الخليج كما هو مو�سح على موقع بنك الخليج االلكتروني من وقت الآخر. وتحكم 

�سروط واأحكام برنامج نقاط الخليج )“ال�سروط واالأحكام”( برنامج نقاط الخليج وعالقتنا معك فيما يتعلق 

المبينة  واالأحكام  ال�سروط  لهذه  الخليج  نقاط  برنامج  في  اال�ستراك  ويخ�سع  الخليج.  بنك  نقاط  ببرنامج 

اأدناه، وتنطبق هذه ال�سروط واالأحكام على برنامج نقاط الخليج ما لم يذكر خالف ذلك على وجه التحديد. 

عند ا�ستخدام بطاقة بنك الخليج يمكنك ك�سب وا�ستبدال نقاط الخليج، وتوافق على ما لي:

بعد الت�سجيل واالن�سمام اإلى برنامج نقاط الخليج على الموقع االلكتروني تكون قد قراأت، وفهمت  اأ. 

ووافقت على ال�سروط واالأحكام؛و

توافق على تحويل بياناتك ال�سخ�سية واالإف�ساح عن مثل هذه البيانات الأطراف ثالثة. ب. 

�شروط ال�شتراك في البرن�مج  .2

االأفراد فقط موؤهلون لال�ستراك في برنامج نقاط الخليج، كما يجوز لكل فرد الح�سول على ح�ساب واحد 

فقط لنقاط الخليج. ال يمكن لل�سركات، والمجموعات و/اأو الكيانات الم�ساركة االن�سمام اإلى برنامج نقاط 

الخليج بما في ذلك اأي �سخ�ش يحمل بطاقات بالنيابة عن �سركة، اأو مجموعة و/اأو كيان م�سارك.

يجوز لموظفي بنك الخليج الم�ساركة في برنامج نقاط الخليج.

اإلى برنامج نقاط الخليج كما هو مو�سح  من خالل الح�سول وا�ستخدام بطاقة بنك الخليج تن�سم تلقائيًا 

هنا ومن خالل ا�ستخدام بطاقة/بطاقات بنك الخليج يحق لك تلقائيًا اكت�ساب النقاط وا�ستبدالها مقابل 

كل معاملة توؤهلك لح�سول على النقاط. من خالل الت�سجيل في برنامج نقاط الخليج على الموقع االلكتروني 

والمكت�سبة  الممنوحة   النقاط  يبين عدد  بيان  اأي�سًا على  ا�ستراك خا�ش بك كما �ستح�سل  تعيين رقم  يتم 

والم�ستبدلة.

عملية نقل النق�ط الممنوحة والمتراكمة  .3

النقاط الممنوحة و/اأو المتراكمة لي�ست ملكيتك ال�سخ�سية. اإن النقاط الممنوحة و/اأو المتراكمة من قبل 

م�سترك في برنامج نقاط الخليج هي فقط لمنفعتك ال�سخ�سية وال يمكن نقلها، اأو ن�سبها، اأو التعهد باإعطائها 

الأي �سخ�ش اأو جمعها مع اأي م�سترك اآخر الأي �سبب من االأ�سباب، بما في ذلك الطالق اأو الميراث. اأي نقاط 

نعتبرها في تقديرنا باأنها انتقلت اأو ن�سبت اأو تعهد بها اأو تم جمعها مخالفة لهذه ال�سروط واالأحكام �سيتم 

م�سادرتها من قبلنا.

اأ�سخا�ش،  بين عدة  اأو بطاقة م�ستركة  اأو بطاقة م�ستركة  الخليج  لبنك  في حال وجود حامل بطاقة واحدة 

وا�ستبدال  ا�ستخدام  اأن  اإال  الخليج؛  نقاط  برنامج  تلقائيًا في  بالتوقيع  المفو�سين  اإدراج كافة  �سيتم  عندئِذ 

نقاط الخليج �سيكون متاحًا فقط لل�سخ�ش المفو�ش بالتوقيع المعتمد بح�سب �سجالتنا. وكذلك �سيتم منحك 

و/اأو اكت�ساب وتجميع النقاط المتعلقة بكل ح�ساب ذو �سلة و�سيتم ايداع النقاط في ر�سيد هذا الح�ساب. يتم 

تحديد الح�سابات الخا�سعة لبرنامج نقاط الخليج من خالل رقم هويتك CIF لل�سخ�ش الرئي�سي المفو�ش 

بالتوقيع على النحو المن�سو�ش عليه في �سجالتنا.

من  الثانويين  البطاقة  حامل)حاملي(  اأو  بالتوقيع  الرئي�سين  المفو�ش)المفو�سين(  ح�ساب  اإزالة  حال  في 

الح�ساب، فاإن مثل هذا المفو�ش بالتوقيع/المفو�سين بالتوقيع اأو حامل/حاملي البطاقة الثانويين �سيظلون 

على الح�ساب ويمكن فقط لل�سخ�ش المتبقي حامل الح�ساب ا�ستبدال النقاط المتراكمة.

وكما هو مو�سح ب�سكل تف�سيلي على الموقع االلكتروني، فقد يتم منحك و/اأو اكت�ساب النقاط وا�ستبدالها 

مقابل تذاكر �سفر واإقامة في الفنادق وغيرها من الخدمات والمنتجات كما هو مو�سح من قبل البنك من 

التي  واالإجراءات  وال�سيا�سات  واالأنظمة  البرنامج  لقواعد  الخليج  نقاط  من  نقطة  كل  وتخ�سع  الآخر.  وقت 

اإلى تعديل قواعد البرنامج واالأنظمة وال�سيا�سات  يحق لنا، في تقديرنا، اعتمادها من وقت الآخر. قد نلجاأ 

واالإجراءات المرتبطة في اأي وقت دون اإ�سعار م�سبق. باإمكاننا فهم وتطبيق هذه القواعد بح�سب اختيارنا.

المع�ملة الموؤهلة للح�شول على النق�ط  .4

بطاقة/ خالل  من  تتم  معاملة  اأي  و/اأو  بطاقة/بطاقات  اأي  تقديرنا،  بح�سب  الآخر،  وقت  من  نحدد  �سوف 

اأي  مقابل  اكت�سابها  و/اأو  منحها  و�سيتم  الخليج  نقاط  برنامج  عن  لالإدراج/اال�ستبعاد  اإما  موؤهلة  بطاقات 

االأرباح  على  الم�ستركة  والحدود  اختيارنا،  بح�سب  النقاط  منح  اأو  النقاط  على  للح�سول  موؤهلة  معاملة 

باالإ�سافة اإلى عدد النقاط المطلوبة من اأجل ا�ستبدالها. في حال وجود اإلغاء الأي معاملة موؤهلة للح�سول على 

النقاط، �سيتم ا�ستقطاع النقاط الم�سافة اإلى ح�ساب نقاط الخليج نتيجة لهذه العملية غير الموؤهلة للح�سول 

له عالقة  لي�ش  ب�سبب  الخليج  نقاط  اال�ستقطاع من ح�ساب  المتراكمة.  الخليج  نقاط  نقاط من ر�سيد  على 

بالمعاملة الموؤهلة �سوف تقلل من ر�سيد نقاط الخليج المتراكمة وفقًا لمعايير الح�سابات المو�سوعة لنقطة 

محددة من نقاط الخليج. وهنا عليك اأن تخولنا للو�سول اإلى ح�سابك ال�ستقطاع، اأو خ�سم اأو تجميع النقاط.

اإن النقاط المكت�سبة لكل نوع من نقاط الخليج والمعاملة الموؤهلة للح�سول على النقاط تخ�سع لمعايير ك�سب 

الخليج على  نوع نقاط  الخليج بح�سب  اإ�سافية الكت�ساب نقاط  ا�ستثنائية  الخليج. يوفر موقعنا قائمة  نقاط 

اأواًل من خالل تقريب قيمة المعاملة ومن ثم تقريب  المعاملة الموؤهلة.بداية، يمكن احت�ساب نقاط الخليج 

عدد النقاط كالهما اإلى العدد ال�سحيح االأقل وبح�سب المعايير المحددة لكل منتج مدرج في برنامج نقاط 

الخليج.

الخليج  نقاط  �سيتم احت�ساب  النق�سان(،  اأو  بالزيادة  الخليج )  نقاط  تغيير على و�سع  اأي  في حال حدوث 

وفقًا لذلك.

ا�شتبدال النق�ط  .5

يمكن ا�ستبدال النقاط )1( مقابل الح�سول على تذاكر �سفر، اأو اإقامة فندقية اأو حزمة الوالء الح�سرية اأو 

)2( التعوي�ش عن الر�سوم و/اأو االأعباء المحددة من قبل البنك من وقت الآخر اأو )3( ق�سائم ل�سراء ب�سائع 

معينة على النحو الذي يحدده البنك، واأي نوع اآخر من نقاط الخليج المحددة من قبل البنك من وقت الآخر.

�ست�سكل  اال�ستبدال.  وقت  الخليج  نقاط  ح�ساب  على  الم�سجلة  تلك  فقط  هي  لال�ستبدال  الموؤهلة  النقاط 

والمتاحة من  الخليج  نقاط  في ح�ساب  والمودعة  الم�سجلة  النقاط  بعدد  يتعلق  فيما  قاطعًا  دلياًل  �سجالتنا 



اأجل اال�ستبدال.

اأي   .GulfRewards.e-gulfbank.com على  ح�سابك  خالل  من  الخليج  نقاط  ا�ستبدال  يتم  اأن  يمكن 

معلومات تنقلها اإلينا تخ�سع ل�سروط واأحكام ا�ستبدال النقاط و�سوف نتعامل معها على اأنها حقيقية واأ�سلية 

و�ستكون م�سوؤواًل بالكامل عن تلك التعليمات؛

اأن توافق على اأننا �سنعتمد التعليمات التي تزودنا بها للت�سرف حيال اأي تعليمات ولن نكون ملزمين  اأ. 

للم�سادقة على هذه التعليمات و�سوف نت�سرف دون الح�سول على المزيد من التاأكيد؛ و

ال يجوز لك الطعن اأو رفع اأي مطالبات تتعلق بهذه التعليمات. ب. 

عمليات  �سد  الحماية  اختبارات  من  بمزيد  القيام  في  بحقنا  نحتفظ  الق�سم،  هذا  اأحكام  من  الرغم  على 

االحتيال فيما يتعلق باأي تعليمات وربما نرف�ش الت�سرف حيال اأي تعليمات بح�سب تقديرنا.

�سوف نعالج فقط التعليمات الخا�سعة للعدد الكافي من النقاط في ح�ساب نقاط الخليج. وفي حال عدم توفر 

النقاط في ح�سابك اأو الأي �سبب اآخر في تقديرنا، نحتفظ بالحق في رف�ش القيام باأي تعليمات. 

اإذا رف�سنا العمل على اأية تعليمات، �سوف نبذل الجهد المنا�سب الإبالغكم عن �سبب الرف�ش )اإن اأمكن( واأي 

اأخطاء واقعية اأدت اإلى الرف�ش.

في حال تم ا�ستقطاع النقاط من ح�ساب نقاط الخليج ب�سبب المعامالت الملغاة اأو ب�سبب �سكوى مقدمة من 

قبل العميل، هذا �سيوؤدي اإلى خف�ش اأو الق�ساء على النقاط المتراكمة ما قد ينتج عن ر�سيد ح�ساب �سلبي 

نقاط  ا�ستبدال  بعد عملية  الخليج  نقاط  النقاط من ح�ساب  ا�ستقطاع هذه  تم  اإذا  الخليج.  لنقاط  اأو �سفر 

الخليج التي اأدت اإلى انخفا�ش في ر�سيد نقاط الخليج اإلى اأقل من المبلغ المطلوب ال�ستقطاع تلك النقاط، 

باإمكاننا وبح�سب تقديرنا وحده تعليق ا�ستالم نقاط اال�ستبدال من اأي ح�ساب/ح�سابات نقاط الخليج. و�سيتم 

ي�سل  حتى  الخليج  نقاط  ح�ساب  في  ال�سلبي  الر�سيد  عن  للتعوي�ش  المتراكمة  الجديدة  النقاط  ا�ستخدام 

الر�سيد اإلى �سفر اأو ايجابي.

يمكن للم�ستركين دفع تكاليف الخدمات بالكامل من خالل ا�ستبدال نقاط الخليج اأو على النحو الم�سار اإليه 

ويمكن دفع التكاليف المتبقية فقط عن طريق بطاقة بنك الخليج االئتمانية االئتمان، �سرط اأن ال تكون قيمة 

النقاط الم�ستبدلة اأقل من 4000 نقطة في كل مرة.

الخليج،  بنقاط  المتعلقة  واالأحكام  ولل�سروط  لموافقتنا  تخ�سع  الخليج  نقاط  م�ستبدلة من  نقطة/نقاط  اأي 

وتوافر النقاط عند اال�ستبدال، باالإ�سافة اإلى القيود المفرو�سة على نقاط الخليج من قبل اأي �سريك للبنك. 

طلب  تبديل  اأو  الخليج  نقاط  ا�ستبدال  طلب  باإلغاء  اإنذار،  �سابق  وبدون  ال�سرورة،  اقت�ست  كلما  نقوم  وقد 

ا�ستبدال نقاط الخليج ببرنامج غيره يتمتع بنف�ش الموا�سفات والقيمة على النحو الذي نراه منا�سبًا.

اأي ا�ستبدال مقابل تذاكر �سفر اأو اإقامة فندقية اأو ق�سائم �سرائية يخ�سع مبا�سرة ل�سروط واأحكام �سركائنا 

اأو  نقدًا  ا�ستبدالها  اأو  اال�سترداد،  اأو  الرد،  اأو  للتبديل،  قابلة  غير  تكون  النقاط،  ا�ستبدال  عند  المعتمدين. 

تذاكر  اال�ستبدال مقابل  اأتلفت. عند تقديم طلب  اأو  ا�ستبدالها في حال فقدت  كاإ�سعار دائن، كما ال يمكن 

�سفر اأو اإقامة فندقية اأو ق�سائم �سرائية تكون غير قابلة لالإلغاء، االإبطال، اأو تحويلها اأو تغييرها باأي �سكل 

من االأ�سكال.

البريد  عنوان  اإلى  ال�سرائية  الق�سائم  اأو  الفندقية  واالإقامة  ال�سفر  تذاكر  ا�ستبدال  تفا�سيل  اإر�سال  �سيتم 

البريد  تحديث  عليك  مختلف،  الكتروني  بريد  اإلى  اإر�سالها  في  ترغب  كنت  اإذا  بك.  الخا�ش  االلكتروني 

الخليج. لن نكون  النقاط في ح�ساب نقاط  با�ستبدال  القيام  ال�سخ�سي قبل  الموجود في ملفك  االلكتروني 

م�سوؤولين عن اأي تذاكر �سفر، اأو اإقامة فندقية، اأو ق�سائم �سرائية تر�سل اإلى عنوان بريد الكتروني خطاأ اأو 

تعود اإلى المر�سل نتيجة الإخفاقك في تحديث البيانات في ملفك ال�سخ�سي.

اإذا و�سل بند اال�ستبدال لنقاط الخليج )اإن وجد( في حالة متلفة اأو خلل، يجب اإخطار �سريك بنك الخليج 

مقدم النقاط بمثل هذا التلف اأو الخلل بح�سب عدد االأيام المن�سو�ش عليها عند تاريخ اال�ستالم. �سنبذل 

الجهد المنا�سب لنقل �سكواك اإلى ال�سريك وترتيب ما يمكن للح�سول على بديل منا�سب. على الرغم مما 

�سبق ذكره، لن نكون م�سوؤولين باأي �سكل من االأ�سكال عن التلف اأو الخلل با�ستبدال نقاط الخليج.

م�ش�درة النق�ط  .6

�سيتم م�سادرة كافة النقاط ولن يتم احت�ساب اأي نقاط اأو طلبات ا�ستبدال اإ�سافية اأو غير معالجة من نقاط 

الخليج و�سيتم اإلغاوؤها على الفور في الحاالت التالية:

اإذا تم اإغالق ح�ساب نقاط الخليج اأو اإذا كان في و�سع غير جيد ) على النحو الذي يحدده البنك(؛ اأ. 

اإذا كانت كل بطاقاتك )تحت نف�ش ملف الح�ساب CIF( ملغاة اأو مغلقة الأي �سبب كان بما في ذلك  ب. 

الوفاة.

اإذا قمت باالإخالل باأي من هذه ال�سروط واالأحكام و/اأو اأي �سيا�سة اأخرى مدرجة هنا: اأو  ت. 

اأية حالة اأخرى والتي، في تقديرنا وحده، �سوف توؤدي اإلى هذه الم�سادرة: اأو ث. 

في حال اإلغاء كل البطاقات )تحت نف�ش CIF( من قبل البنك الأي �سبب من االأ�سباب اأو ب�سبب قواعد  ج. 

و�سيا�سات داخلية اأو تابعة للبنك الكويتي المركزي.

المعلوم�ت  .7

اأنظمة الكومبيوتر لدينا.  يتم معالجة المعلومات المقدمة لنا عند ا�ستكمال اكت�ساب وا�ستبدال النقاط في 

اأق�سى  لتحقيق  فر�سة  يوفر  كما  الخليج  نقاط  برنامج  الإدارة  هام  اأمر  ال�سلة  ذات  المعلومات  االإبالغ عن 

ال�سخ�ش  لـ:  فقط  بك  الخا�سة  المعلومات  عن  باالإف�ساح  �سنقوم  بك.  الخا�ش  اال�ستراك  مزايا  من  قدر 

نقاط  برنامج  قبل  من  المعرو�سة  المنتجات  وبيع  الخدمات  تقدم  التي  والجهات  ال�سركات  )االأ�سخا�ش( 

الخليج واإلى اأطراف ثالثة مزودي البريد االلكتروني وذلك لالأغرا�ش التالية:

من اأجل توفير اأف�سل خدمة ح�ساب نقاط الخليج من خالل اإطالعكعلى و�سع ح�ساب نقاط الخليج   -1

ون�ساطه من خالل البيانات المطبوعة اأو االلكترونية؛

لتقييم الفوائد الم�ستحقة؛  -2

لنقدم لكم منتجات وخدمات اإ�سافية؛  -3

الإر�سال اال�ستطالعات الدورية حول ن�سبة الر�سا واأبحاث ال�سوق.  -4

اأو الخدمات من مجموعة مختارة من ال�سركات ذات ال�سمعة الطيبة والتي  لنقدم لكم المنتجات   -5

تربطنا فيها عالقات اإ�ستراتيجية الأننا نرى باأن عرو�سهم �ستعود بالفائدة عليكم. عند م�ساركتكم 

في برنامج نقاط الخليج توافقون بذلك على ا�ستالم جميع اأنواع المعلومات المذكورة اأعاله.

وفي اأي حال، عند اال�ستراك بالبرنامج، يمنح الم�ستركون بنك الخليج الحق في تزويد ال�سريك )ال�سركاء( 

باأية تفا�سيل مطلوبة من قبلهم بدون اأي م�سوؤولية اأيًا كانت على بنك الخليج.

ك�شوف الح�ش�ب�ت  .8

يتوفر على االإنترنت �سجل لحركة برنامج “نقاط الخليج” لكل م�سترك في �سكل ك�سف ح�ساب، بحيث يكون 

متاحًا لك اأو لمن تفو�سه بالتوقيع. ويتم تحويل برنامج “نقاط الخليج” ب�سفة دورية ح�سب حركة النقاط 

المتراكمة في ح�ساب “نقاط الخليج” لتجميع النقاط، على اأن ت�ستحق كافة “نقاط الخليج” وينتهي مفعولها 

الواردة في ك�سف الح�ساب.  ال�سروط واالأحكام  ال�سروط واالأحكام، وكذلك  بيانه في هذه  بناًء على ما ورد 

التالي:  االإلكتروني  الموقع  عنوان  على  االإنترنت  عبر  ح�سابك  ك�سف  من  ن�سخة  على  الح�سول  ويمكنك 

.GulfRewards.e-gulfbank.com

و�سوف تكون م�سوؤواًل عن اإبالغنا باأي تغيير في بياناتك االأمنية وعنوانك، كما تتحمل الم�سوؤولية عن التاأكد من 

قيد النقاط لح�سابك على النحو ال�سحيح. وفي حالة عدم ظهور القيد ال�سحيح في ك�سف ح�سابك، يتعين 

عليك اإبالغنا فورًا وتزويدنا باأية م�ستندات موؤيدة، اإذا لزم االأمر.

ويجب اإبالغنا باأي اختالف اأو خطاأ في ك�سف الح�ساب خالل اأربعة ع�سر )14( يومًا من تاريخ منح النقاط 

اأو اكت�سابها اأو ا�ستبدال قيمتها، ويخ�سع ذلك االإبالغ لل�سروط واالأحكام الواردة في هذا الم�ستند وفي ك�سف 

الح�ساب.

البي�ن�ت الأمنية  .9

�سوف نر�سل اإليك بياناتك االأمنية على رقم الهاتف المقدم اإلينا. وتوؤكد وتقر بموجب هذا باأن رقم اأو اأرقام 

الهاتف المقدمة اإلينا مملوكة لك اأو في حيازتك اأو اأنها تقع تحت �سيطرتك، واأن اأية معلومات اأو مرا�سالت 

من واإلى الهاتف، بما في ذلك تقديم البيانات االأمنية، �ستكون تحت �سيطرتك وعلى م�سوؤوليتك على الدوام.

اأو  الهاتف،  اأرقام  اأو  باأي تغيير يطراأ على رقم  اأدناه  باإبالغنا فورًا ح�سب ما هو مبين  وتتعهد بموجب هذا 

فقدان الهاتف اأو اأرقام الهاتف، اأو اأي تعامل اآخر اأثناء وجود الهاتف خارج نطاق �سيطرتك و/اأو اأي تغيير قد 

يوؤثر على تقديم هذه الخدمة اإليك.

في حالة فقدان اأو �سرقة اأي من الهاتف اأو اأرقام الهاتف اأو البيانات االأمنية، اأو في حالة ا�ستباهك في قيام 

دون  فورًا  اإبالغنا  عليك  يتعين  االأ�سباب،  من  �سبب  الأي  ا�ستخدامها  محاوةل  اأو  با�ستخدامها  اآخر  �سخ�ش 

تاأخير من خالل االت�سال بنا على االأرقام التالية:

من الكويت: 1805805 اأ( 

من خارج الكويت: 22444383 965+ اأو باإخطار الفرع الذي تحتفظ فيه بح�سابك. ب( 

اأية عملية  ويجب عليك اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة للحفاظ على �سالمة بياناتك االأمنية والوقاية من 

احتيال اأو ا�ستخدام غير م�سرح به لها عند الدخول اإلى ح�سابك و/اأو ك�سف ح�سابك على الموقع االإلكتروني.

وتوافق على اأن االحتياطات المطلوبة بموجب هذا الق�سم ت�سمل، على �سبيل المثال ال الح�سر، جميع ما يلي:

عدم كتابة اأو ت�سجيل بياناتك االأمنية بطريقة يمكن الأي �سخ�ش اآخر التعرف عليها. اأ( 

عدم اختيار البيانات االأمنية التي قد ي�سهل على اأي �سخ�ش اآخر تخمينها. ب( 

التاأكد من عدم �سماع اأو روؤية اأي �سخ�ش اآخر لبياناتك االأمنية عند ا�ستخدامك لها. ت( 

الحفاظ على �سالمة و�سرية وتفرد بياناتك االأمنية. ث( 

عدم ال�سماح الأي �سخ�ش اآخر بالح�سول على بياناتك االأمنية اأو ا�ستخدامها وعدم االإف�ساح عنها  ج( 



اإذا كان  اأو  اإعادة تهيئة بياناتك االأمنية  اأو  الت�سجيل  اآخر، با�ستثناء ما يكون عند  اأي �سخ�ش  اإلى 

مطلوبًا االإف�ساح عنها بموجب القانون.

الحفاظ على �سالمة المعلومات حول نقاطك والتي تحتوي على بياناتك ال�سخ�سية )مثل ك�سوف  ح( 

الح�ساب( والتعامل بها ب�سورة اآمنة.

تغيير بياناتك االأمنية ب�سفة م�ستمرة. خ( 

تغيير بياناتك االأمنية فورًا واإبالغنا بذلك باأ�سرع وقت ممكن اإذا نما اإلى علمك اأو اإذا ا�ستبهت باأن  د( 

�سخ�سًا اآخر على دراية باأي من تلك البيانات االأمنية اأو اإذا طلبنا منك ذلك.

عدم الدخول اأبدًا اإلى ك�سف الح�ساب من اأي رابط في اأي بريد اإلكتروني اأو ر�سالة ن�سية ق�سيرة اأو  ذ( 

غيرها من و�سائل االت�سال االإلكترونية ما لم تكن مر�سلًة اإليك من جانبنا.

عدم الدخول اأبدًا اإلى ح�سابك من اأي جهاز متوفر للعامة دون التاأكد اأواًل من عدم قدرة اأي �سخ�ش  ر( 

اآخر على مراقبة اأو ن�سخ اأو حفظ اأو الح�سول على بياناتك االأمنية باأي �سكل اآخر اأو الدخول اإلى 

ح�سابك بانتحال �سخ�سيتك.

عدم ت�سجيل اأية بيانات اأمنية على اأية برامج تحتفظ بالمعلومات ب�سكل تلقائي. ز( 

بعد دخولك اإلى الح�ساب، عدم ترك الجهاز الذي دخلت منه اإلى الح�ساب اأو اإف�ساح المجال الأي  �ش( 

االنتهاء من  وبعد  الح�ساب  التاأكد من خروجك من  بعد  اإال  الجهاز  با�ستخدام ذلك  اآخر  �سخ�ش 

االإجراء المطلوب.

اتباع كافة االإجراءات االأمنية التي نو�سي بها و/اأو يو�سي بها م�سّنع الجهاز الذي ت�ستخدمه في  �ش( 

الدخول اإلى الح�ساب.

على  المكت�سبة  النقاط  تحويل  يمكن  بالم�سترك،  الخا�سة  االئتمان  بطاقة  �سرقة  اأو  فقدان  حالة  وفي 

البطاقة اإلى البطاقة البديلة بعد 10 اأيام عمل على االأقل من تاريخ اإبالغ بنك الخليج بذلك.

وفي حالة فقدان اأو �سرقة اأي من البيانات االأمنية اأو اإذا كنت ت�ستبه في ا�ستخدام �سخ�ش اآخر اأو محاولة 

ا�ستخدامه لها، يتعين عليك اإبالغنا دون تاأخير على االأرقام التالية:

من الكويت: 1805805 اأ( 

من خارج الكويت: 22444383 965+ اأو باإخطار الفرع الذي تحتفظ فيه بح�سابك. ب( 

التعديالت والتغييرات  .10

يخ�سع تراكم النقاط وبرنامج “نقاط الخليج” اإلى قواعد البرنامج ذات ال�سلة. وتقع عليك م�سوؤولية االطالع 

حقوقك  على  للتعرف  وذلك  الخليج،  بنقاط  المتعلقة  الح�ساب  وك�سوف  والن�سرات،  البرنامج،  قواعد  على 

وم�سوؤولياتك وو�سعك في برنامج “نقاط الخليج”، وكذلك الهيكل الخا�ش باكت�ساب نقاط الخليج. ويحق لنا 

وحدنا تف�سير وتطبيق تلك القواعد، على اأن يكون من اخت�سا�سنا ت�سوية كافة الم�سائل اأو المنازعات المتعلقة 

بتلك القواعد، بناًء على ما نراه وحدنا.

اأية  تخفي�ش  اأو  االإنهاء  اأو  التغيير  اأو  االإلغاء  اأو  التعديل  اإلى  الخليج”  “نقاط  وبرنامج  الخليج  نقاط  تخ�سع 

مزايا اأو مالمح له اأو �سحب اأو تغيير �سروط اال�ستراك و/اأو تغيير قيمة اأو �سريان برنامج “نقاط الخليج” في 

اأي وقت من االأوقات، وبناًء على ما نراه وحدنا، دون الحاجة اإلى اأي اإ�سعار م�سبق اإليك ودون اأدنى م�سوؤولية 

علينا. ويجوز اإجراء زيادة اأو تخفي�ش كبير على عدد النقاط المطلوب ال�ستبدال اأي من نقاط الخليج، ويجوز 

�سحب عملية ا�ستبدال قيمة نقاط الخليج، ويجوز فر�ش قيود على اأية عملية ا�ستبدال لقيمة نقاط الخليج في 

اأي وقت من االأوقات.

برنامج  واأحكام  �سروط  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  تخفي�ش  اأو  تغيير  الخليج  لنقاط  المانحين  ول�سركائنا  لنا  ويحق 

“نقاط الخليج”، ونقاط الخليج وم�ستويات نقاط الخليج في اأي وقت من االأوقات، دون الحاجة اإلى اأي اإ�سعار 

م�سبق اإليك، حتى لو اأدت تلك التغييرات اإلى التاأثير على قيمة النقاط اأو القدرة على اإجراء بع�ش عمليات 

ا�ستبدال قيمة نقاط الخليج. ويجوز لنا ول�سركائنا المانحين لنقاط الخليج القيام بما يلي، �سمن اأمور اأخرى: 

اأو  �سحب  ب(  ا�ستبدالها.  المطلوب  اأو  االإقامة  نظير  تجميعها  يتم  التي  النقاط  عدد  تخفي�ش  اأو  زيادة  اأ( 

تخفي�ش اأو تعديل اأو اإلغاء اأية عملية ا�ستبدال. ج( اإ�سافة تواريخ االنقطاع، تخفي�ش عدد الغرف المتوفرة الأية 

عملية ا�ستبدال لقيمة نقاط الخليج في اأي فندق م�سارك اأو بخالف ذلك تقييد ا�ستمرار توفر عملية ا�ستبدال 

قيمة نقاط الخليج. د( تغيير مزايا البرنامج اأو �سركاء ال�سفر اأو المواقع التي نقوم بخدمتها اأو �سركائنا اأو 

�سروط الم�ساركة اأو قواعد اكت�ساب اأو ا�ستبدال اأو االحتفاظ اأو اإلغاء النقاط اأو القواعد الحاكمة ال�ستخدام 

نقاط الخليج. هـ( تغيير اأو اإلغاء عملية ا�ستبدال نقاط الخليج. وعند تراكم النقاط، ال يجوز لك االعتماد على 

ا�ستمرار توفر اأي من عمليات ا�ستبدال نقاط الخليج اأو م�ستوى اأو فئة اال�ستبدال لنقاط الخليج.

المدة والنته�ء  .11

ي�سري مفعول نقاط الخليج لمدة ثالث )3( �سنوات اعتبارًا من تاريخ اكت�ساب النقاط. وما لم يتم ا�ستخدام 

تلك النقاط قبل تاريخ االنتهاء، ينتهي مفعول نقاط الخليج في ذلك التاريخ. وعند االنتهاء، يتم اإزالة النقاط 

غير الم�ستخدمة من ح�ساب نقاط الخليج اعتبارًا من تاريخ االنتهاء وال يجوز اإعادة قيدها للح�ساب. ويتعين 

عليك االنتباه اإلى كل من عدد النقاط في ح�سابك وتاريخ انتهائها.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، يحق لنا اإنهاء برنامج نقاط الخليج دون الحاجة اإلى اأي اإ�سعار كتابي اإليك، ودون اإبداء 

اأي ا�سباب. ويتم اإنهاء برنامج نقاط الخليج وفقًا لما يلي: )اأ( في حالة مخالفتك لهذه ال�سروط واالأحكام اأو 

الأي اأحكام مطبقة في اأية �سيا�سة مت�سمنة بالرجوع اإلى هذه ال�سروط واالأحكام. )ب( في حالة عدم قيامك 

ب�سداد قمية اأي مبالغ غير م�سددة اأو م�ستحقات خالل الفترة الزمنية المقررة والتي نحددها اأو الأي �سبب 

اآخر، ونحتفظ بحقنا، بناًء على ما نراه، فيما يلي:

اإنهاء ا�ستراكك واإغالق ح�ساب نقاط الخليج الخا�ش بك.  -1

رف�ش منحك النقاط.  -2

�سحب عملية ا�ستبدال نقاط الخليج، و/اأو  -3

رف�ش اأية عملية ا�ستبدال.  -4

اإلى  وحدنا،  نراه  ما  على  بناًء  بك،  الخا�ش  الخليج  نقاط  لح�ساب  التاأهل  و�سحب  االإيقاف  هذا  يوؤدي  وقد 

اإ�سقاط كافة نقاطك.

للح�ساب  المقبول  االأداء غير  اأو  االإع�سار  اأو  الوفاة  تلقائيًا عند  الخليج  نقاط  برنامج  اال�ستراك في  وينتهي 

)بناًء على ما نحدده وحدنا(. وفي تلك الحالة، ي�سقط تلقائيًا الحق في اكت�ساب وا�ستبدال نقاط الخليج.

الحتي�ل و�شوء ال�شتخدام  .12

في حالة االحتيال اأو �سوء اال�ستخدام المتعلق ببرنامج نقاط الخليج اأو قيد النقاط اأو قيد االأميال اأو ا�ستخدام 

ذلك  في  بما  المنا�سب،  القانوني  و/اأو  االإداري  االإجراء  اتخاذ  في  بحقنا  نحتفظ  فاإننا  الممنوحة،  النقاط 

– على �سبيل المثال ال الح�سر – اإبطال اأو اإلغاء اأية عملية ا�ستبدال و/اأو اإنهاء اال�ستراك في برنامج نقاط 

الخليج، ويجوز اإ�سقاط كافة النقاط المكت�سبة من خالل برنامج نقاط الخليج واإغالق ح�ساب اال�ستراك فيه.

اإخالء الم�شوؤولية  .13

اإلى  توؤدي  الخليج قد  نقاط  وبرنامج  الخليج  نقاط  والتعديالت على  التغييرات  اأن  وتوافق على  تقر بموجبه 

اأو  للرجوع  قابلة  غير  ب�سورة  هذا،  بموجب  وتقر  اكت�سبتها،  التي  الخليج  لنقاط  اال�ستبدال  قيمة  انخفا�ش 

اأو  اأية م�سوؤولية  اإدارتنا وموظفينا، مجتمعين ومنفردين، من  االإلغاء، وتبرئ ذمتنا وذمة م�سوؤولينا ومجل�ش 

اأو خ�سارة )بما في ذلك  اأي �سرر  اأو ب�سبب  اأو طلبات، عند  اأو مطالبات  اإجراءات  اأ�سباب الأي  اأو  اإجراءات 

اال�ستراك  ب�سبب  بعد  فيما  لها  التعر�ش  يتم  قد  والتي  االأرباح(،  – خ�سارة  الح�سر  ال  المثال  �سبيل  على   –

في برنامج نقاط الخليج. ويمتد هذا االإخالء ويطبق ويغطي وي�سمل كافة االأ�سرار اأو الخ�سائر وااللتزامات 

غير المعروفة وغير المتوقعة وغير المنتظرة وغير الم�سكوك فيها، وعواقبها، وكذلك المف�سح عنها حاليًا، 

والمعروف وجودها. كما اأنه من المفهوم ومن المتفق عليه اأن الم�ساركة المذكورة في برنامج نقاط الخليج ال 

يجوز تف�سيرها على اأنها اإدارة الأي التزام اأو قبول لتحمل الم�سوؤولية من قبلنا اأو م�سوؤولينا اأو مجل�ش اإدارتنا اأو 

موظفينا، مجتمعين اأو منفردينن عن كافة االأ�سرار والم�سروفات التي ن�سبح ملتزمين بها نحن وم�سوؤولونا 

ومجل�ش اإدارتنا وموظفونا نتيجًة الأي اإدعاء اإجراء يتعلق با�ستراككم في ببرنامج نقاط الخليج.

الق�نون الح�كم واللغة

تخ�سع االتفاقية لقوانين دولة الكويت، وتقر بقبولك لالخت�سا�ش الق�سائي الح�سري لمحاكم دولة  اأ( 

الكويت.

باللغة  اإليك  نر�سلها  التي  المرا�سالت  كافة  و�ستكون  االإنجليزية  باللغة  االأحكام  هذه  �سدرت  ب( 

االإنجليزية.

بطاقة  واأحكام  و�سروط  الح�ساب  فتح  واأحكام  �سروط  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  واالأحكام  ال�سروط  هذه  ت�سكل 

االئتمان.



الملحق )اأ(

�شروط واأحك�م ال�شرك�ء

�شروط واأحك�م �شفري�ت الغ�نم  )1(

يتم حجز منتجات ال�سفر والترفيه التالية من خالل وكالة �سفريات الغانم:

رحالت الطائرات  •

الفنادق  •

رحالت الطائرات + الفنادق  •

نط�ق الخدم�ت  .1

نوفر من خالل الموقع االإلكتروني من�سًة على االإنترنت يمكن من خاللها حجز كافة اأنواع رحالت الطائرات 

ب�سفة  وت�سمى  واالإفطار،  المبيت  مع  االإقامة  واأماكن  النزل،  الموتيالت،  الفنادق،  )مثل  الموؤقتة  واالإقامة 

تعاقدية  في عالقة  تدخل  فاإنك  االإلكتروني  الموقع  وبالحجز من خالل هذا  االإقامة”(.   “مرافق  جماعية 

نعمل  بالحجز،  قيامك  ومنذ  فيها.  تحجز  التي  االإقامة  مرافق  تقديم  جهة  مع  قانونًا(  )وملزمة  مبا�سرة 

كو�سيط فقط بينك وبين �سركة الطيران ومرافق االإقامة، ونقوم بتحويل بيانات حجزك اإلى رحلة الطائرة 

تاأكيدًا بالبريد االإلكتروني ل�سالح وبالنيابة عن جهةة تقديم مرافق  اإليك  اأو جهة االإقامة المعنية، ونر�سل 

االإقامة.

�سركة  قبل  اإلينا من  المقدمة  المعلومات  نف�سح عنها على  التي  المعلومات  ترتكز  تقديمم خدماتنا،  وعند 

يتمم  االإقامة  تقديم مرافق  الطيران وجهات  �سركات  فاإن  وبالتالي،  االإقامة.  تقديم مرافق  الطيران وجهة 

منحها اإمكانية الدخول اإلى االإك�سترانت الذي تكون تلك الجهات م�سوؤولة من خالله عن تحديث كافة االأ�سعار 

ن�ستخدم  اأننا  ورغم  االإلكتروني..  موقعنا  على  عر�سها  يتم  التي  المعلومات  من  ذلك  وغير  االأماكن  وتوفر 

المهارة والعناية المعقولة في اأداء خدماتنا، فاإننا ال نتحقق، وال ن�سمن مدى دقة كافة المعلومات اأو اكتمالها 

اأو �سحتها، وال نتحمل اأية م�سوؤولية عن اأي اأخطاء )بما في ذلك االأخطاء الظاهرة والطباعية(، واأي انقطاع 

اأو اإ�سالح اأو تحديث اأو �سيانة )�سواء ب�سبب اأي عطل موؤقت و/اأو جزئي( لموقعنا االإلكتروني اأو بخالف ذلك 

اأي معلومات غير دقيقة اأو م�سللة اأو غير �سحيحة اأو عن عدم تقديم المعلومات. وتظل كل �سركة طيران اأو 

جهة تقديم مرافق االإقامة م�سوؤولًة في جميع االأوقات عن دقة واكتمال و�سحة المعلومات )الو�سفية( )بما 

في ذلك االأ�سعار وتوفر الماكن( المعرو�سة على موقعنا الإلكتروني. وال ي�سكل موقعنا الإلكتروني، وال ينبغي 

اأن ينظر اإليه على اأنه ي�سكل، تو�سية اأو م�سادقة على الجودة وم�ستوى الخدمة والدرجة )النجوم( كت�سنيف 

الأية مرافق اإقامة متوفرة.

ويتم توفير خدماتنا لال�ستخدام ال�سخ�سي وغير التجاري فقط. وعليه، فال ي�سمح لك باإعادة بيع اأو ا�ستخدام 

اأو ن�سخ اأو عر�ش )مثل �سبايدر اأو �سكريب( اأو تنزيل اأو اإعادة ن�سخ اأي محتوى اأو معلومات اأو برمجيات اأو 

منتجات اأو خدمات متوفرة على موقعنا الإلكتروني الأي ن�ساط اأو غر�ش تجاري اأو تناف�سي.

الأ�شع�ر و�شم�ن اأف�شل الأ�شع�ر  .2

تعتبر االأ�سعار المعرو�سة على موقعنا الإلكتروني تناف�سية للغاية. وجميع االأ�سعار المقدمة من �سفريات الغانم 

تلك  لتعديل  )وفقا  ال�سريبة  �ساملة  عر�سها  ويتم  اإقامتك،  مدة  طوال  بالغرف  اأو  الطائرة  برحالت  تتعلق 

ال�سرائب(، ما لم يتم ذكر خالف ذلك على موقعنا االإلكتروني اأو التاأكيد من خالل البريد االإلكتروني.

تتوفر اأحيانا اأ�سعار اأرخ�ش على موقعنا االإلكتروني لالإقامة في مقار اإقامة محددة، اإال اأن تلك االأ�سعار التي 

تقدمها جهات االإقامة قد تخ�سع لقيود و�سروط خا�سة، كتلك المتعلقة باالإلغاء اأو رد المبالغ. يرجى مراجعة 

تفا�سيل الغرف واالأ�سعار بعناية للتعرف على اأي �سروط قبل اإجراء حجزك.

الإلغ�ء  .3

اإن قيامك بالحجز لدى جهة اإقامة اأو �سركة طيران يعني قبولك وموافقتك على �سيا�سة االإلغاء وعدم الح�سور 

المعنية المعمول بها لدى جهة االإقامة اأو �سركة الطيران، وعلى اأي �سروط واأحكام )تقديم خدمة( اإ�سافية 

اأثناء اإقامتك، بما في ذلك  اأو  لجهة تقديم االإقامة اأو �سركة الطيران، والتي قد تكون مطبقة على حجزك 

الخدمات المقدمة و/اأو المنتجات المعرو�سة من قبل جهة االإقامة اأو �سركة الطيران )يمكن االطالع على 

�سروط واأحكام تقديم الخدمة لدى جهة االإقامة المعنية(. وتتوفر ال�سيا�سة العامة لالإلغاء اأو عدم الح�سور 

على موقعنا االإلكتروني في ال�سفحات الخا�سة بمعلومات جهة االإقامة، اأو قيمة الجزاءات ل�سركة الطيران 

اأو  االأ�سعار  باأن بع�ش  االإلكتروني. ويرجى االإحاطة علمًا  البريد  التاأكيد من خالل  اإجراء الحجز وفي  اأثناء 

تلك  من  اأي  على  للتعرف  الغرفة  بيانات  من  التاأكد  يرجى  تعديلها.  اأو  اإلغاوؤها  يجوز  ال  الخا�سة  العرو�ش 

ال�سروط قبل اإجراء حجزك.

واإذا كنت ترغب في مراجعة اأو تعديل اأو اإلغاء حجزك، يرجى الرجوع اإلى التاأكيد بالبريد االإلكتروني واتباع 

التعليمات الواردة فيهز ويرجى االإحاطة علمًا اأنه قد يتم تقا�سي مبلغ نظير اإلغائك وفقًا ل�سيا�سة االإلغاء وعدم 

الح�سور المعمول بها لدى جهة االإقامة اأو ربما ال يحق لك ا�سترداد اأي مبلغ. ونو�سي باطالعك على �سيا�سة 

الدفعات  باإجراء  وتذكر  اإجراء حجزك،  قبل  بعناية  االإقامة  الح�سور لجهة  الم�سبق( وعدم  االإلغاء )الدفع 

االأخرى في الوقت المحدد، بناًء على ما يكون مطلوبًا للحجز.


