شروط استخدام املوقع اإللكتروني
يُ ##طلعك ه ##ذا ال ##قسم )م ##ع أي مس ##تند ي ##شار إل ##يه ه ##نا( ع ##لى ش ##روط االس ##تخدام ال ##تي ي ##جب اع ##تماده ##ا ع ##لى
م ## #وق ## #عنا اإلل ## #كترون ## #ي ") ae.dubaitourism.wwwم ## #وق ## #عنااإلل44 4كترون44 4ي”( ،س ## #واء أك ## #نت ض ## #يفًا أو
مس ##تخد ًم ##ا م ##سجالً .ي ##شمل اس ##تخدام م ##وق ##عنا اإلل ##كترون ##ي ال ##ول ##وج إل ##ى امل ##وق ##ع ،أو ت ##صفّحه أو ال ##تسجيل
الستخدامه.
ي ##رج ##ى ق ##راءة ش ##روط االس ##تخدام امل ##اث ##لة ب ##عناي ##ة ق ##بل ال ##بدء ب ##اس ##تخدام م ##وق ##عنا اإلل ##كترون ##ي ،إذ إن ##ها س ##وف
تنطبق على استخدامك له .نوصيك بأن تطبع نسخة منها للرجوع إليها مستقبالً.
ب##اس##تخدام##ك م##وق##عنا اإلل##كترون##ي ،ت##ؤك##د م##واف##قتك ع##لى ش##روط االس##تخدام امل##اث##لة وع##لى االم##تثال ل##ها .إن ل##م
توافق على هذه الشروط ،ال يجدر بك استخدام موقعنا اإللكتروني.
شروط أخرى معمول بها
ت#شير ش#روط االس#تخدام امل#اث#لة إل#ى الش#روط اإلض#اف#ية ال#تال#ية ال#تي ت#نطبق أي ً
#ضا ع#لى اس#تخدام#ك مل#وق#عنا
اإللكتروني:
▪

ت#عرض س#ياس#ة ال#خصوص#ية ل#دي#نا ]أدخ#ل ال#راب#ط إل#ى س#ياس#ة ال#خصوص#ية[ الش#روط ال#تي م#ن خ#الل#ها ن#قوم ب#معال#جة
ال#بيان#ات ال#شخصية ال#تي نج#معها م#نك أو ال#تي ت#زودن#ا ب#ها .وم#ن خ#الل اس#تخدام م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ،ت#واف#ق ع#لى
هذه املعالجة وتثبت أ ّن كل البيانات التي ز ّودتنا بها دقيقة وصحيحة.

الدخول إلى موقعنا اإللكتروني
#نتظما ع##لى م##دار ال##ساع##ة .يُ##سمح
ال ن##ضمن ل##ك أن ي##كون م##وق##عنا اإلل##كترون##ي أو أي م##حتوى ف##يه م##توف#ً #را وم#
ً
ٍ
#صورة م#ؤق#تة .ف#قد ن#عمد إل#ى إي#قاف ال#عمل م#ؤق#تًا ب#موق#عنا اإلل#كترون#ي ،أو
ب#ال#دخ#ول إل#ى م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ب
ٍ
إل ##ى إل ##غائ ##ه ،أو إي ##قاف ال ##عمل ب ##ه ن ##هائ #يًا أو ت ##غييره ب ##ال ##كام ##ل أو ت ##غيير أي ج ##زء م ##نه م ##ن دون إش ##عار .ل ##ن
ٍ
فترة زمنية.
نتحمل مسؤولية عدم توفر موقعنا اإللكتروني في أي وقت أو ألية
أنت مسؤول عن فعل ما يلزم للدخول إلى موقعنا اإللكتروني.
ك##ما ي##جب أن تح##رص ع##لى أن ي##درك ك##ل م##ن ي##دخ##ل إل##ى م##وق##عنا اإلل##كترون##ي م##ن خ##الل ات##صال##ك ب##اإلن##ترن##ت
شروط االستخدام املاثلة والشروط واألحكام األخرى املعمول بها إدرا ًكا تا ًما وأن يلتزموا بها.
حقوق امللكية الفكرية
ت##متلك دائ##رة ال##سياح##ة وال##تسوي##ق ال##تجاري ب##دب##ي )وح##يثما ي##نطبق ذل##ك ه##ي امل##رخ##ص ل##ها ف##ي( ك##ل ح##قوق
امل ##لكية ال ##فكري ##ة ف ##ي امل ##حتوى وال ##تي تح ##ميها اإلم ##ارات ال ##عرب ##ية املتح ##دة وق ##وان ##ني ح ##قوق النش ##ر ال ##دول ##ية
واملعاهدات .جميع هذه الحقوق محفوظة.
تعني حقوق امللكية الفكرية حقوق امتالك جهة ما ألعمال الفكر اإلبداعية وهي تشمل:

) (iح##قوق النش##ر ،وب##راءات االخ##تراع ،وق##اع##دة ال##بيان##ات إض##اف ً #ة إل##ى ح##قوق ال##عالم##ات ال##تجاري##ة،
وال## #تصام## #يم ،وال## #خبرات ال## #فنية وامل## #علوم## #ات الس## #ري## #ة )س## #واء أك## #ان## #ت مسج## #لة أم ال(؛ ) (iiن## #ماذج
أي م#ن ه#ذه ال#حقوق؛ ) (iiiك#ل ح#قوق امل#لكية ال#فكري#ة
ال#تسجيل وح#ق ال#تقدم ب#ال#طلب ل#لتسجيل ف#ي ٍّ
األخ##رى وامل##عادل##ة أو أش##كال م##شاب##هة م##ن الح##ماي##ة ال##قائ##مة ف##ي أي مٍ #
#كان ف##ي ال##عال##م؛ و) (ivأي
رخ#صة ،أو ت#صاري#ح أو ح#قوق ف#ي االس#تخدام ح#صل ع#ليها ال#طرف ال#ثال#ث ،م#ال#ك امل#لكية ال#فكري#ة،
الستخدام املحتوى على هذا املوقع اإللكتروني.
ي4عني امل4حتوى م##وق##عنا اإلل##كترون##ي )وي##شمل ،ع##لى س##بيل امل##ثال ال ال##حصر( ل##غة ت##رم##يز ال##نص
ال##فائ##ق ) ،(HTMLوال##نص ،وال##صور ،وال##شعارات ،وأي##قون##ات األزرار وال##صور ،وامل##قاط##ع ال##صوت##ية،
وم ##قاط ##ع ال ##فيدي ##و ،وع ##مليات ال ##تنزي ##ل ال ##رق ##مية ،وتج ##ميع ال ##بيان ##ات )ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى ت ##نظيم امل ##وق ##ع
اإلل## #كترون## #ي ورس## #مه التخ## #طيطي( ،وب## #رام## #ج ال## #كمبيوت## #ر وم## #حتوى آخ## #ر ت## #م نش## #ره ع## #لى م## #وق## #عنا
اإللكتروني ويتوفر لك على هذا املوقع اإللكتروني.
ف##يما ع##دا ال##حاالت امل##نصوص ع##ليها ص##راح ً #ة ب##خالف ذل##ك ف##ي ش##روط االس##تخدام ،ي##مكنك أن ت##عيد إن##تاج
امل##حتوى أو ع##رض##ه الس##تخدام##ك ال##شخصي وغ##ير ال##تجاري .ف##يما ع##دا ال##نسخة امل##ؤق##تة ال##قائ##مة ف##ي ذاك##رة
التخ##زي##ن امل##ؤق##ت ب##ال##كمبيوت##ر ال##خاص ب##ك ون##سخة واح##دة دائ##مة مل##رج##عك ال##شخصي ،ال ي##حق ل##ك اس##تخدام
امل#حتوى ،أو تخ#زي#نه ،أو إع#ادة إن#تاج#ه ،أو نش#ره ،أو ت#عدي#له أو ن#قله ب#أي ش#ك ٍل م#ن األش#كال أو ب#أي#ة وس#يلة
ك## #ان## #ت ،س## #واء ب## #شك ٍل ك## #ام## #ل أو ج## #زئ## #ي ،م## #ن دون م## #واف## #قتنا الخ## #طية واملس## #بقة أو امل## #واف## #قة الخ## #طية مل## #ان## #ح
الترخيص.
ال ي##تعني ع##ليك ،ب##شك ٍل خ##اص ،أن تس##تخدم امل##حتوى ل##تأس##يس م##نشورات##ك ال##خاص##ة ،أو االح##تفاظ ب##ها ،أو
ت#وف#يره#ا ،أو اس#تخدام امل#حتوى ل#لمساع#دة ف#ي ت#أس#يس م#نشورات خ#اص#ة ،أو االح#تفاظ ب#ها أو ت#وف#يره#ا ،أو
االستخدام في موقع إلكتروني أو في أية وسيلة أخرى من التوزيع.
ف##ي ح##ال ط##بعت ،أو ن##سخت أو ق##مت ب##تنزي##ل أي ج##زء م##ن م##وق##عنا م##خال ً #فا ب##ذل##ك ش##روط االس##تخدام ،تُ##منع
فورا عن استخدام موقعنا ،ويصبح لزا ًما عليك ،وف ًقا لخيارنا ،أن تعيد أية نسخة عن املواد أو تتلفها.
ً
ال ش ##يء يُ ##عرض ع ##لى م ##وق ##عنا اإلل ##كترون ##ي ي ##س ّوغ ح ##ق اس ##تخدام أي ش ##عار ،أو اس ##م أو ع ##الم ##ة ت ##جاري ##ة
معروضة على هذا املوقع اإللكتروني من دون املوافقة الصريحة والخطية ملالك حقوق امللكية الفكرية.
إخالء املسؤولية
توفر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هذا املوقع اإللكتروني "على حالته".
تخ#لي دائ#رة ال#سياح#ة وال#تسوي#ق ال#تجاري ب#دب#ي م#سؤول#يتها إل#ى أق#صى م#دى ي#سمح ب#ه ال#قان#ون امل#عمول ب#ه
وتس ##تثني ك ##ل ال ##ضمان ##ات ،س ##واء أك ##ان ##ت ص ##ري ##حة أو ض ##منية ،ب ##ما ف ##يها ع ##لى س ##بيل امل ##ثال ال ال ##حصر،
ٍ
#غرض خ#اص ،أو ال#تمثيل
ال#ضمان#ات ال#ضمنية مل#زودي الخ#دم#ة ،أو ص#الح#ية ال#عرض ف#ي ال#سوق أو األه#لية ل
أو ش## #روط أخ## #رى ق## #د ت## #نطبق ع## #لى م## #وق## #عنا اإلل## #كترون## #ي أو ع## #لى أي م## #حتوى .ال تتح## #مل دائ## #رة ال## #سياح## #ة
وال##تسوي##ق ال##تجارة ب##دب##ي م##سؤول##ية ف##قدان أي شٍ #
#يء أو أي##ة اض##رار م##ن أي ن##وع ٍ ك##ان##ت ،ب##ما ف##ي ذل##ك ع##لى
س##بيل امل##ثال ال ال##حصر األض##رار امل##باش##رة ،وغ##ير امل##باش##رة ،واألض##رار ال##عرض##ية ،وال##تأدي##بية واالس##تتباع##ية،
س##واء ف##ي ال##عقد )وت##شمل اإلغ##فال( أو خ##الف ذل##ك ،ح##تى ول##و ك##ان ي##مكن ال##تكهن ب##ها ،وس##واء أك##ان##ت ن##اش##ئة
أو مرتبطة:
▪

باستخدام موقعنا اإللكتروني أو عدم القدرة على
استخدامه؛ أو

▪ استخدام املحتوى املعروض على موقعنا اإللكتروني أو االعتماد عليه.
إذا ك##نت تس##تخدم م##وق##عنا اإلل##كترون##ي ل##غرض ال##عمل ،ي##رج##ى أخ##ذ ال##علم ب##شك ٍل خ##اص ب##أن##نا ل##سنا م##سؤول##ني
عن:
▪
▪
▪
▪
▪

فقدان أي أرباح ،أو مبيعات ،أو أعمال أو إيراد؛
إعاقة العمل؛
فقدان املدخرات املتوقعة؛
خسارة فرص العمل ،أو فقدان النية الحسنة أو السمعة ،أو
ٍ
فقدان أو ضرر مباشر أو استتباعي.
أي

إذا ك#نت مس#تخد ًم#ا ن#هائ#يًا ،ي#رج#ى أخ#ذ ال#علم ب#أن#نا ن#وف#ر م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ل#الس#تخدام املح#لي وال#شخصي
فحس#ب .أن#ت ت#واف#ق ع#لى ع#دم اس#تخدام م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ألغ ٍ
#راض ت#جاري#ة أو ألغ#راض ال#عمل ف#ال نتح#مل
مسؤولية فقدانك ألي أرباح ،أو أعمال ،أو إعاقة عملك أو خسارتك فرصة عمل.
ل##ن نتح##مل م##سؤول##ية ف##قدان أي ش##يء أو م##سؤول##ية األض##رار ال##تي يس##ببها أي ف##يروس ،أو هج##مات ح##جب
#ارة م#ن ال#ناح#ية ال#تقنية ق#د ت#صيب م#ع ّدات ال#كمبيوت#ر ال#خاص#ة ب#ك ،أو
الخ#دم#ة امل#وزع#ة أو أي#ة م#ادة أخ#رى ض ّ
ب#رام#جه ،أو ال#بيان#ات أو أي#ة م#ادة ت#م ّلكية ب#فعل اس#تخدام#ك مل#وق#عنا اإلل#كترون#ي أو ق#يام#ك ب#تنزي#ل أي م#حتوى
عليه أو على أي موقعٍ إلكتروني مرتبط به.
ال نتح ##مل م ##سؤول ##ية م ##حتوى امل ##واق ##ع اإلل ##كترون ##ية امل ##رت ##بطة ب ##موق ##عنا .ل ##ذا ،ف ##إ ّن ه ##ذه ال ##رواب ##ط ال ت ##عني أن ##نا
م#واف#قون ع#لى امل#واق#ع اإلل#كترون#ية امل#رت#بطة .ال نتح#مل م#سؤول#ية ف#قدان أي ش#يء أو م#سؤول#ية األض#رار ال#تي
يمكن أن يسببها استخدامك لهذه املواقع.
التغييرات التي قد تطرأ على شروط االستخدام املاثلة
ق ##د ن ##عمد إل ##ى م ##راج ##عة ش ##روط االس ##تخدام امل ##اث ##لة ف ##ي أي وق ##ت م ##ن خ ##الل ت ##عدي ##ل ه ##ذه ال ##صفحة .ي ##رج ##ى
االطالع على هذه الصفحة من حنيٍ آلخر لتتابع دو ًما التغييرات بما أنها تلزمك قانونًا.
التغييرات التي قد تطرأ على موقعنا اإللكتروني
ق#د ن#عمد إل#ى تح#دي#ث م#وق#عنا اإلل#كترون#ي م#ن ح#نيٍ آلخ#ر ك#ما ق#د ن#غير امل#حتوى ف#ي أي وق#ت .ول#كن ،ي#رج#ى
أخ##ذ ال##علم ب##أ ّن ص##الح##ية أي جٍ #
#زء م##ن امل##حتوى ع##لى م##وق##عنا اإلل##كترون##ي ق##د ت##نتهي ف##ي وقٍ #
#ت مح##دد ،ول##سنا
م#لزم#ني إط#ال ًق#ا بتح#دي#ثه .ال ن#ضمن أن ي#كون م#وق#عنا اإلل#كترون#ي أو أي م#حتوى ع#ليه خ#ال#يًا م#ن األخ#طاء أو
السهو.
ال اعتماد على املعلومات
ي ##تم ت ##وف ##ير امل ##حتوى ع ##لى م ##وق ##عنا اإلل ##كترون ##ي ل ##لمعلوم ##ات ال ##عام ##ة فحس ##ب .ول ##يس امل ##قصود م ##نها إس ##داء
ال##نصائ##ح ال##تي ي##جب أن ت##عتمد ع##ليها .ع##ليك األخ##ذ ب##نصيحة خ##بي ٍر أو اخ##تصاص##ي ق##بل ال##قيام ب##أي##ة خ##طوة
أو عدم القيام بها على أساس محتوى موقعنا اإللكتروني.
رغ#م أن#نا ن#بذل جه#دن#ا لتح#دي#ث امل#علوم#ات ع#لى م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ،إالّ أن#نا ال ن#قدم أي#ة ض#مان#ات أو ك#فاالت،
سواء أكانت صريحة أو ضمنية،

بأ ّن املحتوى على موقعنا اإللكتروني دقيق ،أو كامل أو حديث.
الفيروسات
ال ن##ضمن ب##أن ي##كون م##وق##عنا اإلل##كترون##ي آم#نًا أو خ##ال#يًا م##ن األخ##طاء ال##برم##جية أو ال##فيروس##ات .ي##تعني ع##ليك
ت#هيئة ت#كنول#وج#يا امل#علوم#ات ال#خاص#ة ب#ك ،وب#رام#ج ال#كمبيوت#ر وال#نظام األس#اس#ي به#دف ال#دخ#ول إل#ى م#وق#عنا
اإللكتروني .كما يتعني عليك استخدام برنامج الحماية ضد الفيروسات.
#عمد إدخ#ال ال#فيروس#ات ،أو أح#صنة ط#روادة ،أو
ال ي#حق ل#ك إس#اءة اس#تعمال م#وق#عنا اإلل#كترون#ي م#ن خ#الل ت ّ
دي##دان ال##كمبيوت##ر ،أو ال##قناب##ل امل##نطقية أو أي##ة م##واد خ##بيثة أو ض##ارة ت##قنيًا .ال ي##حق ل##ك م##حاول##ة ال##ول##وج غ##ير
#صرح ب#ها إل#ى م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ،أو إل#ى ال#خادم ال#ذي ي#تم تخ#زي#ن م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ع#ليه أو أي خ#ادم
امل ّ
آخ ##ر ،أو إل ##ى ال ##كمبيوت ##ر أو ق ##اع ##دة ال ##بيان ##ات امل ##تصلة ب ##موق ##عنا اإلل ##كترون ##ي .ال ي ##حق ل ##ك م ##هاج ##مة م ##وق ##عنا
اإلل##كترون##ي م##ن خ##الل هج##مات الح##رم##ان م##ن الخ##دم##ة أو هج##مات ح##جب الخ##دم##ة امل##وزع##ة .ع##بر ان##تهاك ه##ذا
ال#حكم ،ت#كون ق#د ارت#كبت ج#ري#م ًة ج#نائ#ية ي#عاق#ب ع#ليها ق#ان#ون اإلم#ارات ال#عرب#ية املتح#دة .س#وف ن#قوم ب#اإلب#الغ
ع ##ن أي ان ٍ #
#تهاك لس ##لطات ت ##طبيق ال ##قان ##ون ذات ال ##صلة ك ##ما س ##نتعاون م ##ع ه ##ذه الس ##لطات م ##ن خ ##الل إف ##شاء
ٌ
فورا عن استخدام موقعنا اإللكتروني.
هويتك لها .في حال حصل
انتهاك من هذا النوع ،سوف تُمنع ً
وضع روابط ملوقعنا اإللكتروني
ي##مكنك وض##ع راب##ط ل##صفحتنا ال##رئ##يسية ،ش##رط أن ت##قوم ب##ذل##ك ب##طري##قة ص##حيحة وق##ان##ون##ية وب##شك ٍل ال ي##سيء
إل ##ى س ##معتنا أو يس ##تغلها .ال ي ##حق ل ##ك إن ##شاء راب ##ط به ##دف اق ##تراح أي ش ##كل م ##ن ال ##تراب ##ط ،أو امل ##واف ##قة أو
ال ##تأي ##يد غ ##ير ال ##فعلي ب ##ال ##نياب ##ة ع ##نا .ال ي ##حق ل ##ك إن ##شاء راب ##ط مل ##وق ##عنا ع ##لى أي م ##وق #عٍ إل ##كترون ##ي ال ت ##ملكه .ال
ي#جوز ال#ول#وج مل#وق#عنا م#ن خ#الل م#وق#عٍ ي#حتوي ع#لى إط#ار ب#داخ#له م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ك#ما ال ي#حق ل#ك إن#شاء
راب ##ط ألي ج ##زء م ##ن م ##وق ##عنا ب ##اس ##تثناء ال ##صفحة ال ##رئ ##يسية .ن ##حتفظ ب ##حق س ##حب ت ##صري ##ح ال ##رب ##ط م ##ن دون
إش#عار .ي#جب أن ي#متثل امل#وق#ع اإلل#كترون#ي ال#ذي ت#قوم ب#عملية ال#رب#ط ف#يه مل#عاي#ير امل#حتوى امل#بينة ف#ي س#ياس#ة
االستخدام املقبول ]أدخل الرابط إلى السياسة[.
روابط الطرف الثالث وموارده على موقعنا اإللكتروني
ب#ما أ ّن م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ي#حتوي ع#لى رواب#ط ت#اب#عة مل#واق#ع إل#كترون#ية أخ#رى وم#وارد ي#وف#ره#ا ال#طرف ال#ثال#ث،
ت ##توف ##ر ه ##ذه ال ##رواب ##ط ل ##تزوي ##دك ب ##امل ##علوم ##ات فحس ##ب .ن ##حن ال ن ##تحكم ب ##محتوي ##ات ه ##ذه امل ##واق ##ع اإلل ##كترون ##ية أو
املوارد.
القانون املعمول به
أن#شأت دائ#رة ال#سياح#ة وال#تسوي#ق ال#تجاري ب#دب#ي ،ب#اإلم#ارات ال#عرب#ية املتح#دة ،ه#ذا امل#وق#ع اإلل#كترون#ي وه#ي
ت##دي##ره .ب##ال##تال##ي ،ت##حكم ق##وان##ني دب##ي وح##يثما أم##كن ال##قان##ون االت##حادي ف##ي اإلم##ارات ال##عرب##ية املتح##دة إخ##الء
امل##سؤول##ية والش##روط واألح##كام م##ن دون إن##فاذ م##بادئ ت##نازع ال##قوان##ني .ن##حن ن##حتفظ ب##حق إج##راء ال##تعدي##الت
على موقعنا اإللكتروني ،وعلى إخالء املسؤولية والشروط واألحكام في أي وقت.
اتصل بنا

للتواصل معنا ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
شكرا ألنك قمت بزيارة موقعنا
.ae.dubaitourism@info
ً
اإللكتروني.

