
االتصال عبر الموقع اإللكتروني

الحجوزات اإللكترونية

إذا كان لديك أي استفسار بخصوص حجزك اإللكتروني أو واجهتك أية مشاكل أثناء الحجز، يُرجى تقديم
نموذج استعالم حجز إلكتروني.

االستعالمات غير المرتبطة بالحجز

إذا واجهتك أية مشاكل فنية أثناء تصفحك لهذا الموقع اإللكتروني، يُرجى االتصال على
holidays@dnatatravel.com لطلب المساعدة.

إلغاء الحجز

إذا تغيرت خطط سفرك وتوجب عليك إلغاء الحجز، يُرجى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن حيث إن بعض
المنتجات لديها سياسات إلغاء واسترداد صارمة وفي بعض الحاالت تكون غير مستردة (يُرجى االطالع
على شروط وأحكام الحجز الخاص بك لمعرفة التفاصيل الكاملة). وإذا لم تقم بإلغاء الحجز مقدماً، فقد

تدفع أيضاً رسم "تخلف عن السفر" باإلضافة إلى أي رسوم أخرى يطبقها المورد.

إذا كنت ترغب في متابعة الحجز، يُرجى إما الدخول على الحجز الخاص بك باستخدام خاصية "حجزي"
المتوفرة على موقعنا اإللكتروني وإبالغنا بمتطلباتك الخاصة، أو االتصال على فريق دعم العمالء الخاص

بنا على الرقم 6666 316 4 971 الذي يتوفر يومياً على مدار الساعة.

فيما يلي رسوم االسترداد التي تفرضها دناتا، والتي تنطبق باإلضافة إلى أي رسوم إلغاء يفرضها المورد:

رسوم دناتا (بالدرهم) اإلجراء
150 استرداد قيمة تذاكر السفر
100 إعادة إصدار تذاكر السفر
50 إعادة التحقق من تذاكر السفر

150 استرداد حجز الفندق
150 استرداد حجز الرحلة البحرية

إجمالي مكونات رسوم االسترداد الفردية استرداد باقة العطلة (أكثر من منتجين)
50 لكل منتج استرداد المنتجات/الخدمات األخرى غير

الجوية
في حال قمت بإلغاء عطلة الرحالت البحرية، أي وديعة تدفعها غير قابلة لالسترداد. باإلضافة الى ذلك،

رسوم إلغاء أي ترتيبات سفر تشكل جزءا من العطلة البحرية قد تصل الى 100٪ من رسوم هذه
الحجوزات. تطبق رسوم اإللغاء التالية إلى الرصيد المتبقى من اجمالي سعر العطله البحرية:

األيام قبل السفر المبلغ المستحق
14 يوماً أو أقل 100%

21-15 يوم 90%
41-22 يوم 80%
56-42 يوم % 75

104-57 يوم 50%
الرحالت البحرية على متن Costa Medierranea لمدة خمس ليالٍ: جميع المبالغ المدفوعة كعربون غير

قابلة لالسترداد.

رسم اإللغاء (% من إجمالي قيمة
الحجز، عربون أقل) 

عدد األيام قبل السفر

خسارة العربون 105 أيام أو أكثر       
خسارة قيمة الحجز بالكامل 104 أيام أو أقل

استخدام بطاقة االئتمان

يُرجى التأكد من قيامك بتزويدنا ببيانات فوترة بطاقة االئتمان الصحيحة. إذا لم تقم بتزويدنا بعنوان فوترة
و/أو بيانات حامل بطاقة االئتمان أو الخصم الصحيحة، فقد يتأخر إصدار التذاكر الخاصة بك وقد تزيد التكلفة

اإلجمالية. وإننا نحتفظ بالحق في إلغاء التذاكر بعد إصدارها في حالة رفض الدفع أو في حالة تزويدنا
ببيانات بطاقة ائتمان غير صحيحة

كما نحتفظ بحقنا في إجراء عمليات تحقق عشوائية لتقليل االحتيال باستخدام بطاقة االئتمان إلى أدنى
درجة ممكنة. ونتيجةً لذلك، قد نطلب منك قبل إصدار التذاكر تزويدنا برقم فاكس أو صورة من العنوان

البريدي إلثبات العنوان، باإلضافة إلى صورة من بطاقة االئتمان الخاصة بك وآخر كشف حساب.



معلومات األمان

لضمان أمان الدفع اإللكتروني ومعامالت البيانات الشخصية األخرى، يستخدم موقعنا اإللكتروني تقنية
يُطلق عليها اسم طبقة المقابس اآلمنة (SSL). وتقوم طبقة المقابس اآلمنة بتشفير جميع المراسالت
التي تتم بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك وخادمنا حتى ال تتم قراءة وفهم المعلومات التي تقدمها إال من

جانبنا. وعادةً ما تظهر عالمة قفل مغلق على نافذة المتصفح الخاص بك لتشير إلى أن االتصال آمن.
لمزيد من المعلومات، يُرجى االطالع على مواصفات األمان الخاصة بمتصفحك. وإذا كان المتصفح الخاص

بك مزوداً بتقنية طبقة المقابس اآلمنة، سيتم تأمين المعاملة الخاصة بك تلقائياً. وإن المعيار األكثر
شيوعاً على اإلنترنت لإلشارة إلى أن الموقع اإللكتروني مؤمن هو وجود عالمة قفل مغلق أسفل

المتصفح. وما دام القفل يظهر مغلقاً، تظل بياناتك آمنة ومشفرة لتفادي إساءة استخدامها. وإذا ما
ضغطت على رابط المعاملة اآلمنة، وال زلت ال ترى عالمة القفل المغلق، فقد يكون السبب في ذلك هو
أن النافذة متداخلة في إطار آخر. وللتحقق من أن لديك اتصال آمن (في متصفح إنترنت إكسبلورر)، انقر

على زر الماوس األيمن واختر "خصائص" ثم اختر "الشهادات". سوف ترى بعد ذلك ما إذا كان االتصال
مؤمّناً أم ال. وهناك طريقة أخرى (في متصفح نتسكيب نافيجاتور) وهي بالنقر على زر الماوس األيمن

واختيار "إطهار معلومات اإلطار (view frame info)"، وسوف ترى معلومات األمان أسفل النص المكتوب.

جوازات السفر والتأشيرات

يُرجى التأكد من أن لديك جواز سفر ساري طوال مدة رحلتك. (بعض الوجهات تتطلب أن يكون جواز
سفرك سارياً لفترة زمنية معينة، تكون عموماً ستة (6) أشهر بعد اكتمال السفر). وقد تحتاج أيضاً إلى

الحصول على تأشيرة زيارة لبعض الوجهات (بما في ذلك نقاط الترانزيت) وإنك تتحمل المسؤولية عن
القيام بذلك قبل السفر.

وعند الحجز، يتعين عليك التأكد من أن اسمك (واسم أي شخص (أشخاص) تقوم بحجز تذاكر له يتطابق
تماماً مع االسم الذي يظهر في جواز سفرك (أو جواز سفر الشخص الذي تقوم بحجز التذاكر له).

إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات عن متطلبات جواز السفر أو التأشيرة، يُرجى االتصال على أحد
مكاتبنا المحلية أو على سفارة الدولة التي ستسافر إليها.

قد يؤدي عدم تجهيز الوثائق الصحيحة المطلوبة للسفر إلى رفض سفر المسافر أو رفض دخوله دولة
الوجهة أو نقطة التوقف أو الترانزيت أو الترحيل أو الحجز، وفي تلك الحالة (الحاالت) سوف تتحمل وحدك

المسؤولية عن أي تكلفة أو خسارة أو ضرر تتحمله أنت أو نتحمله نحن (أو وكالؤنا وموظفونا). وإننا ال
نقبل أي مسؤولية عن العمالء الذين ال يملكون وثائق السفر والتأشيرات الصحيحة.

ضرائب المطار

تفرض بعض المطارات ضريبة مغادرة، والتي يدفعها المسافرون في المطار محلياً. وال يتم تقديم
المعلومات الخاصة بتلك الرسوم في أسعارنا المعلنة، وإنك تتحمل وحدك المسؤولية عنها.

المتطلبات الصحية / متطلبات التأمين

قد يكون التحصين مطلوباً أو موصى به لنقاط الوجهة أو التوقف الخاصة بك – يُرجى مراجعة ذلك مع
طبيبك. وإننا نوصي بشراء تأمين السفر المناسب لجميع رحالت السفر الخارجية.

حجوزات الموقع اإللكتروني

يجوز لنا تغيير أي مظهر من مظاهر الموقع اإللكتروني أو محتواه، بما في ذلك توفر أي موردين أو مزايا أو
معلومات أو محتوى آخر في أي وقت دون إشعار. وإننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان دقة جميع

المعلومات واألسعار، لكن لألسف تحدث األخطاء بين الحين واآلخر. وإذا كان أي سعر غير صحيح بشكلٍ
واضح نتيجة أي خطأ في النظام، فإننا ال نتقيد بهذا السعر. وتُطبق األسعار وأي خصومات موضحة على

الموقع اإللكتروني على dnatatravel.com فقط، وقد تختلف جميع أسعار الفنادق في دولة اإلمارات
العربية المتحدة، المواصالت، مرحبا، والتأمين تشمل ضريبة القيمة المضافة. عن األسعار المقدمة لنفس

العطالت من متاجر التجزئة التابعة لشركة دناتا أو الشركات األخرى ذات الصلة.

تخضع جميع الحجوزات التي تتم من خالل الموقع اإللكتروني لشروط الحجز الخاصة بالمورد / مشغل
الرحالت السياحية ذي الصلة باإلضافة إلى تلك الشروط واألحكام. وإننا نوصي بطباعة صورة من شروط
الحجز المنطبقة عند الحجز. قد تحتوي شروط الحجز على القيود واالستثناءات من المسؤولية، ورسوم

اإللغاء والتعديل المنطبقة عند إلغاء الحجز أو تعديله بعد أن يتم تأكيده.

ال يكتمل الحجز إال بعد تقديم مرجع الحجز المؤكد، والذي يتم بعد استالم الموافقة على بطاقة االئتمان
من جهة إصدار البطاقة الخاصة بك وتأكيد الحجز من جانب المورد. وحتى هذا الوقت، يخضع سعر التذاكر

وتوفرها للتغيير.

كما نحتفظ بحقنا في إجراء عمليات تحقق عشوائية لتقليل االحتيال باستخدام بطاقة االئتمان إلى أدنى
درجة ممكنة. ونتيجةً لذلك، قد نطلب منك قبل إصدار التذاكر تزويدنا برقم فاكس أو صورة من العنوان

البريدي إلثبات العنوان، باإلضافة إلى صورة من بطاقة االئتمان الخاصة بك وآخر كشف حساب.



تذكر عدم إعطاء مرجع الحجز الخاص بك إلى أي شخص ليس من أفراد أسرتك المباشرة. وينبغي لك
اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان االحتفاظ بسرية وأمان مرجع الحجز الخاص بك.

األمان والخصوصية

سوف نتخذ جميع اإلجراءات المعقولة لضمان الحفاظ على سرية المعلومات التي ترسلها إلينا باستخدام
الموقع اإللكتروني وحمايتها من الوصول غير المصرح به. وعلى الرغم من هذه اإلجراءات، فإننا ال نضمن

عدم حدوث الوصول غير المصرح به مطلقاً. ولن نتحمل المسؤولية عن أي وصول غير مصرح به ما لم يكن
بسبب اإلهمال الجسيم من جانبنا، وفي مثل هذه الحالة سوف يحق لك الحصول على تعويض يصل بحد

أقصى إلى قيمة الخدمات المشتراة.

ستتم معالجة البيانات الشخصية وفقا لسياسة الخصوصية.

القانون الحاكم

يكون الدخول على هذا الموقع اإللكتروني مشروطاً بموافقتك على جميع المعلومات الواردة به، وعلى أن
جميع المسائل التي تنشأ فيما بينك وبيننا سوف تخضع للقانون المطبق في إمارة دبي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة. كما أنه يكون مشروطاً بموافقتك على أن أي نزاع ينشأ فيما بينك وبيننا سوف يخضع
لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم إمارة دبي، إال أننا نحتفظ بالحق في إقامة دعاوى قضائية ضدك

في حالة مخالفة هذه الشروط واألحكام في دولة إقامتك أو في أي دولة أخرى ذات صلة.

االتفاق المبرم بينك وبين دناتا

هذا الموقع اإللكتروني مملوك وتتم إدارته بواسطة مؤسسة دناتا للسفريات العالمية (يُشار إليها في
هذه الشروط واألحكام بـ "دناتا"، ومقرها الرئيسي في مؤسسة دناتا للسفريات العالمية، ص.ب 1515،

دبي، اإلمارات العربية المتحدة، وهي شركة تأسست في دبي بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 1989
(وتعديالته) الصادر عن حكومة دبي.

وباستخدام الموقع اإللكتروني فإنك تقر وتضمن لنا ما يلي:

• أنك تملك الحق القانوني واألهلية إلبرام هذه االتفاقية واستخدام الموقع اإللكتروني وفقاً لجميع هذه
الشروط واألحكام.

• أنك بلغت السن التي تؤهلك إلبرام عقود ملزمة قانوناً من خالل هذا الموقع اإللكتروني، وتعلم بأنك
ستتحمل المسؤولية عن جميع المدفوعات المستحقة إلينا عن الحجوزات التي تقوم بها أو يقوم بها

شخص آخر باستخدام معلومات الدخول الخاصة بك؛ و
• أن المعلومات التي تقدمها عن نفسك وعن أي شخص آخر هي معلومات صحيحة ودقيقة.

يُرجى أيضاً التأكد من اطالعك على سياسة الخصوصية الخاصة بنا وقبولك لها.

هذا الموقع اإللكتروني مخصص فقط للمستخدمين الذين يمكنهم الدخول إليه من داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة فقط. وتنطبق المعلومات واألسعار الموجودة على الموقع اإللكتروني على المستخدمين

الذين يقومون بالحجز من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتخضع الخدمات التي نقدمها لقوانين
إمارة دبي والقوانين االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة السارية في دبي. وال يتم تقديم أي

ضمانات و/أو إقرارات من أي نوع، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بخصوص امتثال المعلومات الموضحة
على الموقع اإللكتروني أو الخدمات التي نقدمها بأي قوانين ألي دولة أخرى، ولن تنطبق قوانين الدول

األخرى على الموقع اإللكتروني أو على الخدمات التي نقدمها.

وإننا نحتفظ بالحق في رفض الدخول إلى الموقع اإللكتروني في أي وقت دون سابق إنذار.

هذا الموقع مخصص لالستخدام من قبل الجمهور فقط لحجز تذاكر السفر الخاصة بهم. وإننا ال نقبل
الحجوزات التي تتم بواسطة وكاالت السفر أو الوكالء اآلخرين الذين يتصرفون بالنيابة عن الجمهور. أي

حوزات تتم بالمخالفة لهذه القاعدة سيتم إلغاؤها ورد المبالغ المدفوعة، وإننا رغم ذلك نحتفظ بالحق في
خصم رسوم إدارية من أي مبلغ مسترد.

تعديل الشروط واألحكام

يجوز لنا تغيير هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون سابق إشعار. وسوف تسري الشروط واألحكام
المعدلة بمجرد نشرها على الموقع اإللكتروني، ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي على أي ترتيبات تعاقدية

حالية تتم من خالل هذا الموقع اإللكتروني. وإن استخدامك لهذا الموقع اإللكتروني بعد أي تغيير يعني
قبولك للشروط واألحكام المعدلة.

مجمل االتفاقية

تمثل هذه الشروط واألحكام وأي إخطارات قانونية وسياسات وتوجيهات أخرى لشركة دناتا مرتبطة بهذه
الشروط واألحكام مجمل االتفاق فيما بينك وبين دناتا فيما يتعلق باستخدامك لهذا الموقع اإللكتروني،

وتلغي وتحل محل أي تفاهمات أو اتفاقيات (سواءً كانت شفهية أو خطية) أو مطالبات أو إقرارات سابقة
للطرفين بخصوص هذا الموضوع، وال يجوز تعديل الشروط واألحكام أو تغييرها إال بنشر وإتاحة هذه

التعديالت أو التغييرات على هذا الموقع اإللكتروني.



إخالء المسؤولية عن الضمانات وحدود المسؤولية

أحكام عامة

إنك تتحمل وحدك المسؤولية عن استخدامك للبرمجيات والمواد األخرى الموجودة على هذا الموقع
اإللكتروني. وإننا ال نقدم أي إقرارات أو ضمانات أو تعهدات أياً كانت بخصوص موثوقية أو أمان هذه

البرمجيات أو خلوها من الفيروسات. وإننا ال نقبل أي مسؤولية بخصوص عدم قدرتك على الدخول على
الموقع اإللكتروني أو استخدامه في أي وقت أو أي انقطاع لهذا الدخول أو االستخدام، أو عن أي فشل
في إتمام أي معاملة بنجاح. ويتم توفير جميع البرمجيات والمواد األخرى كما هي دون إقرار أو ضمان أو

تعهد من أي نوع، بما في ذلك جميع الضمانات الضمنية.

وال يتم تقديم أي ضمانات أو تعهدات أو إقرارات من أي نوع، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بخصوص دقة
أي من المعلومات الواردة على الموقع اإللكتروني أو بخصوص طبيعة أو معيار أو مدى مالءمة أي الخدمات

المقدمة من جانبنا أو بالنيابة عنا.

وإننا ال نتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أياً كانت طبيعته (سواءً كان مباشراً أو غير مباشر أو
تبعي أو خالفه) والذي ينشأ نتيجةً، مباشرة أو غير مباشرة، الستخدام أي من المعلومات أو المواد

الواردة على الموقع اإللكتروني و/أو استخدام أو الوصول إلى أي معلومات أو مواد أخرى من خالل الروابط
اإللكترونية من على الموقع اإللكتروني أو أي عدم قدرة على الدخول على الموقع اإللكتروني.

تنطبق هذه االستثناءات من المسؤولية فقط إلى الحد الذي يجيزه القانون وبما يتوافق مع شروط الحجز
المنطبقة باستثناء المعلومات أو المواد التي يتم الوصول إليها من خالل المواقع األخرى أو يتم تقديمها

بواسطة طرف خارجي محدد. وإذا تبين عدم قانونية أي من هذه االستثناءات، كلياً أو جزئياً، أو بطالنها أو
عدم سريانها ألي أسباب أخرى، يكون هذا االستثناء أو جزء االستثناء قابالً للفصل وال يؤثر على سريان أو

قابلية تنفيذ االستثناء (االستثناءات) أو جزء (أجزاء) االستثناء األخرى موضوع النقاش.

التعويض

إنك توافق، كشرط الستخدام هذا الموقع اإللكتروني، على تعويضنا عن أي وجميع االلتزامات والمصاريف
(بما في ذلك الرسوم القانونية) واألضرار التي تنشأ عن المطالبات الناتجة عن استخدامك لهذا الموقع

اإللكتروني، بما في ذلك وبدون حصر أي مطالبات تتضمن مزاعم لو ثبت صحتها فسوف تعتبر مخالفة من
جانبك لهذه الشروط واألحكام.

روابط المواقع اإللكترونية للجهات الخارجية

قد يحتوي هذا الموقع اإللكتروني على روابط أو وصالت للمواقع اإللكترونية الخاصة بالجهات الخارجية. ال
تقم بتشغيل أو التحكم، في أي جانب من الجوانب، في أي معلومات أو منتجات أو خدمات موجودة على

مواقع الجهات الخارجية. ويتم تضمين روابط ومؤشرات الجهات الخارجية فقط لراحتك، وال يمثل ذلك أي
دعم من جانبنا لتلك المواقع. وإنك تتحمل وحدك المسؤولية عن استخدام روابط ووصالت الجهات

الخارجية.

قيود االستخدام

إنك توافق على استخدام هذا الموقع اإللكتروني فقط لتحديد توفر البضائع والخدمات، وإجراء حجوزات
قانونية أو تنفيذ األعمال معنا. وإنك توافق على استخدام الموقع اإللكتروني فقط في األغراض الشخصية

وعدم استخدامه في أغراض تجارية.

إنك توافق على استخدام خدمات الموقع اإللكتروني فقط في إجراء حجوزات أو مشتريات قانونية. وإنك
توافق على عدم إجراء أي حجز زائف أو الحجز عند توقع زيادة الطلب. ويجوز لنا إلغاء، دون سابق إنذار،

جميع التأكيدات المصاحبة للعديد من الحجوزات لوجهة واحدة أو أكثر في أو حول نفس التاريخ . وإنك
توافق على جميع شروط وأحكام الشراء الخاصة بنا، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر،
السداد الكامل وفي حينه لجميع المبالغ المستحقة الدفع واالمتثال لجميع القواعد ذات الصلة بتوفر

األسعار أو المنتجات أو الخدمات. وإنك تتحمل وحدك المسؤولية عن جميع الرسوم والتقديرات والمكوس
والضرائب التي تنشأ عن استخدام الموقع اإللكتروني.

إنك توافق على عدم إساءة استخدام الموقع اإللكتروني. وتتضمن "إساءة االستخدام"، دون حصر،
استخدام الموقع اإللكتروني في:



• تشويه أو مضايقة أو مالحقة أو تهديد أو اساءة استخدام أو انتهاك بخالف ذلك حقوق اآلخرين وفق ما
يحدده القانون المنطبق.

• اإلضرار أو التدخل في تشغيل أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات الخاصة باآلخرين، بأي شكلٍ من األشكال،
بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، بتحميل أو تنزيل أو نقل الملفات التالفة أو فيروسات

الكمبيوتر.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر أو الخصوصية المنطبقة، بما في ذلك على سبيل المثال

وليس الحصر، بتحميل أو تنزيل أو نقل المواد أو البرمجيات.
• حذف أو تشويه أصل أي ملف تقوم بتنزيله أو تحميله والحقوق الموجودة فيه، بما في ذلك محاولة

التدخل في دخول أي مستخدم آخر أو مضيف أو شبكة، بما في ذلك وبدون حصر، زيادة التحميل أو بدء أو
تشر أو مشاركة أو توجيه أو محاولة تنفيذ أي هجمات "رفض للخدمة" أو إرسال "رسائل البريد

العشوائي" أو "تعطيل" أو "غمر" أو "إرسال كميات كبيرة من رسائل البريد اإللكتروني" إلى الموقع
اإللكتروني.

• إرسال أي بوتات مباشرة أو برامج تجسس أو أيقونات أو عناصر استخبارات أو أي عملية مؤتمتة أخرى
على أنظمة كمبيوتر دناتا أو خالفه، أو إنشاء حمل غير معقول على أي من أجهزة كمبيوتر دناتا أو

شبكتها أو وحدات التخزين الخاصة بها أو أجهزة اإلدخال / اإلخراج أو أجهزة التحكم اإللكتروني أو البنية
التحتية.

• إعادة إرسال أي معلومات أو برمجيات يتم الحصول عليها من خالل الموقع اإللكتروني، أو نسخ أو إنشاء
أو عرض أو توزيع أو ترخيص أو تنفيذ أو نشر أو إعادة إنشاء أو إعادة إنتاج أو بيع أو نقل األعمال المشتقة

من الموقع اإللكتروني.
• االستخدام االحتيالي لكلمة مرور أو رقم تعريف شخصي عند تسجيل الدخول على الموقع اإللكتروني،

أو انتحال هوية شخص آخر أو سلطته في التصرف نيابةً عن شخص آخر.
• مخالفة هذه االتفاقية بأي شكل آخر.

وقد اتخذنا كافة الخطوات المعقولة لضمان دقة المعلومات المقدمة من جانبنا على هذا الموقع
اإللكتروني في الوقت الذي تعرضها فيه. ومع ذلك، ال يمكننا ولم نقم بالتحقق من دقة المعلومات

المقدمة من مصادر خارجية، على سبيل المثال من مقدمي المعلومات األخرى أو من األطراف األخرى
المرتبطة بالموقع اإللكتروني.

ال يعتبر التعليق والمواد األخرى المنشورة على الموقع اإللكتروني بمثابة نصيحة وتوصية يجب االستناد
إليها. ومن ثم، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن جميع االلتزامات والمسؤوليات التي تنشأ عن أي استناد إلى

هذه المواد بواسطة أي زائر لموقعنا اإللكتروني، أو بواسطة أي شخص يتم إبالغه أو يتصرف بناءً على
أي محتوى للموقع.

إننا نهدف إلى ضمان توفر الموقع اإللكتروني بدون انقطاع، وأن تكون اإلرساليات خالية من األخطاء. ومع
ذلك، نظراً لطبيعة شبكة اإلنترنت، فإننا ال نضمن ذلك ونحتفظ بالحق في سحب أو تعديل الخدمة التي
نقدمها على الموقع اإللكتروني دون سابق إنذار. وعالوة على ذلك، قد يتم إيقاف أو تقييد دخولك على

الموقع اإللكتروني بين الحين واآلخر حتى يتسنى لنا إجراء أعمال اإلصالح والصيانة وتقديم مزايا أو
خدمات جديدة. وسوف نحاول تقليل مدى تكرار ومدة هذا اإليقاف أو التقييد. ولن نتحمل المسؤولية عن

عدم توفر الموقع اإللكتروني في أي وقت ألي سبب من األسباب.

اإلخطارات الخاصة بحقوق النشر والعالمات التجارية

إن العالمات التجارية الموجودة في محتوى هذا الموقع اإللكتروني تخصنا وتخص مرخصي هذا المحتوى.
وإننا نحتفظ بحقوق النشر وجميع حقوق الملكية األخرى الموجودة في هذا الموقع اإللكتروني وفي

محتواه.

هذا الموقع اإللكتروني مخصص لالستخدام الشخصي فقط، وغير مخصص لالستخدام التجاري. وال يجوز
لك تعديل أو نسخ أو توزيع أو إرسال أو عرض أو تنفيذ أو إعادة إنتاج أو نشر أو إجراء الهندسة العكسية أو

ترخيص أو إنشاء أعمال مشتقة من هذا الموقع اإللكتروني أو نقل أو بيع أي معلومات أو برمجيات أو
منتجات أو خدمات يتم الحصول عليها من هذا الموقع. تعتبر دناتا وأي منتج آخر أو أسماء تجارية لدناتا

مشار إليها على الموقع اإللكتروني عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لنا. وتعتبر أي منتجات أو
أسماء شركات أخرى مذكورة على الموقع اإللكتروني عالمات تجارية لمالكيها المعنيين.

تحويل العمالت

تعتمد أسعار العمالت على مختلف الموارد المتوفرة للعامة. وال يتم التحقق من دقة هذه األسعار، وقد
تختلف األسعار الفعلية. وال يتم تحديث أسعار العمالت يومياً. وإننا نعتقد بدقة المعلومات التي يقدمها

هذا التطبيق، لكننا ال نضمن ذلك. وإذا كنت تستخدم هذه المعلومات في أي أغراض مالية، فإننا نوصيك
باستشارة خبير مهني مؤهل للتحقق من دقة أسعار العمالت. وإننا ال نصرح باستخدام هذه المعلومات

في أي أغراض أخرى بخالف االستخدام الشخصي، ونحظر بشدة إعادة بيع وإعادة توزيع واستخدام هذه
المعلومات في األغراض التجارية.

أحكام عامة

عندما تدخل على الموقع اإللكتروني أو ترسل رسائل بريد إلكتروني إلينا، فإنك تتواصل معنا إلكترونياً
وتوافق على استالم المراسالت منا إلكترونياً. وسوف نتواصل معك عبر البريد اإللكتروني أو بنشر
اإلخطارات على الموقع اإللكتروني. وإنك توافق على أن جميع االتفاقيات واإلخطارات واإلفصاحات

والمراسالت األخرى التي نقدمها إليك إلكترونياً تستوفي أي متطلبات قانونية للمراسالت الخطية.



وفي حالة بطالن أو عدم سريان أو عدم قابلية تنفيذ أي شرط من هذه الشروط واألحكام، ألي سبب،
فإن هذا الشرط يكون قابالً للفصل وال يؤثر على سريان وقابلية تنفيذ باقي الشروط واألحكام. وأي إخفاق

من جانبنا في التصرف بخصوص أي مخالفة من جانبك أو أي مخالفة من جانب أي مستخدم آخر لهذه
الشروط واألحكام ال يعد تنازالً عن حقنا في التصرف فيما يتعلق بهذه المخالفات أو بأي مخالفات

مستقبلية.


