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 األحكام والشروط 

 

 البرنامج   .1

SHA Privileged   األلبير، أليكانتي، إسبانيا ورقم 03581، 5هو برنامج والء، ملكيته لشركة ألبير هيلز ريزورت ش.م.ف. ومقرها في شارع فيرديرول ،

 "(. SHA)من اآلن فصاعداً "  A-54081518التعريف الضريبي 

 

   SHA PRIVILEGED الغرض من .2

 ، مع مزايا تجريبية حصرية. SHA Wellness Clinicثقتهم باستمرار في هو مكافأة النزالء الذين يضعون   SHA Privilegedإن الغرض من 

. SHAالتي يتم الحصول عليها من خالل النفقات التي يقوم بها النزيل في   SHApphiresيتم تحقيق هذه المزايا من خالل مستويات تكتسب بفضل نقاط 

 إلغاء االشتراك في أي وقت.  SHA Privilegedويجوز ألي عضو في 

 

 SHA PRIVILEGED كيف تصبح صاحب عضوية في .3

من خالل قبول هذه األحكام والشروط، ما لم يحدد النزيل خالف ذلك، إما أثناء إقامته،  SHA Privilegedيتم اكتساب صفة صاحب العضوية في  •

، أو عن طريق االتصال  "، المدرج في ورقة التسجيلSHA Privilegedعن طريق وضع عالمة على المربع "ال أرغب في االشتراك في 

 الكتابي، في أي وقت، بقسم الحجوزات لدينا أو مدير الوالء.  

 فقط من اإلقامة التي يوافق فيها أن يكون عضواً في البرنامج.   SHApphiresسيجمع النزيل نقاط  •

 عاماً أن يكون صاحب العضوية.   18ال يجوز سوى للشخص الطبيعي الذي يزيد عمره عن  •

 الخاصة بالفئة التي اكتسبها صاحب العضوية ذات صفة شخصية وغير قابلة للتحويل.  ستكون المزايا  •

 مباشرة إلى هذا الملف الشخصي.   SHApphiresحساب واحد وسيتم إضافة نقاط  SHA Privilegedسيكون لصاحب العضوية في  •

كتابياً، إما عن   SHAسيكون صاحب الحساب المسؤول الوحيد عن البيانات الشخصية المقدمة، فضالً عن تحديثها، ويلتزم عند االقتضاء بإبالغ  •

  reservations@shawellnessclinic.comطريق البريد أو البريد اإللكتروني، أو من خالل االتصال الهاتفي بمركز عمليات الحجز لدينا. )

 +(. 34 966 811  199أو 

 

 SHAPPHIRE نقاط .4

للعناية بصحته ورفاهيته. لهذا، فإن  SHA Wellness Clinicهو مكافأة ذلك النزيل الذي يضع ثقته باستمرار في   SHA Privilegedإن الغرض من 

 بالطريقة التالية:   SHApphiresسيجمع نقاط  SHAصاحب العضوية الذي يتمتع بإقامات في 

 

، سيحصل صاحب العضوية على عدد  SHA Wellness Clinicمة فعلية، أي محجوزة ومدفوعة الثمن واستمتع بها وتمت في اإلقامة. لكل إقا •

 )الملحق األول(.   SHApphiresمن نقاط 

o 10   = نقطة  1يورو من النفقاتSHApphire 

 

 التكرار.  •

o   شهراً، فإنه سيتم مضاعفة نقاط   18عندما يجمع صاحب العضوية إقامتين، خالل فترةSHApphires   التي تم الحصول عليها في

 . 1.5× إقامته الثانية في 

 

. وستتم إضافة النقاط إلى حساب  SHAعن كل صديق أوصيتموه أن ينزل في  SHApphires 1.000توصية لنزيل جديد. ستحصلون على  •

 رد أن يدفع الصديق الموصى به فاتورة اإلقامة. النزيل بمج
 

 أو لن تكون تراكمية في أي من الحاالت التالية:  SHApphiresلن يتم الحصول على نقاط 

 عندما ال يتم دفع كامل مبلغ اإلقامة من قبل النزيل عن طريق اإلحالة/صاحب العضوية.  •

 اإلجراءات التجارية أو ألسباب أخرى. على ليالي اإلقامة المجانية نتيجة للترقيات أو  •

 على ليالي اإلقامة التي تتمتع بخصومات خاصة خارج اإلجراءات الترويجية العامة.   •

 على اإلقامات التي يتمتع بها مع خصم على االئتمان المتراكم من قبل المتعاونين أو الجهات/اتفاقيات التبادل   •

 

، يعد تحديد هوية النزيل أمراً ضرورياً، ويجب  SHA Privilegedبالمزايا المرتبطة بوضعك ضمن  والتمتع SHApphiresمن أجل الحصول على نقاط 

 في ملف صاحب العضوية على شكل:   SHApphires. ستظهر نقاط SHA Privilegedأن تتطابق بيانات صاحب الحجز وبيانات صاحب العضوية في 



 م الحصول عليها نتيجة للزيارات. التي ت  SHApphires"النقاط المتراكمة".  مجموع نقاط  •

شهراً دون وجود أي إقامة من جانب صاحب العضوية، ستنتهي صالحية الكمية النسبية من نقاط   36"النقاط المنتهية". في حالة مرور   •

SHApphires ايد. سوف تظهر نقاط لمنحه حق الوصول إلى الفئة األدنى وهكذا تباعاً في فترات الستة أشهر التالية حتى الوصول إلى مستوى ج

SHApphires  المذكورة في ملف النزيل على شكل نقاطSHApphires  .منتهية الصالحية 

 

   SHAPPHIRES تراكم نقاط .5

وتمتع بالخدمة التي يحق له الحصول   SHAالتي تم الحصول عليها إال في حساب صاحب العضوية الذي أقام شخصياً في  SHApphiresلن يتم تجميع نقاط 

 SHApphires، بغض النظر عن الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي دفع الفاتورة ذات الصلة. سيتم إضافة نقاط SHApphiresمن أجلها على نقاط 

التي تم الحصول عليها في اإلقامة الحالية في االعتبار عند  SHApphiresوية عند تسجيل المغادرة؛ وسيتم أخذ نقاط بالكامل إلى حساب صاحب العض 

 .  SHAتخصيص الفئة واالستمتاع بالمزايا، ابتداءاً من اإلقامة التالية في 

 

 فترات االحتفاظ  .6

تدريجياً حتى الوصول إلى مستوى جايد. وبمجرد وصولك إلى   SHApphiresشهراً فستنتهي صالحية نقاط   36إذا كان صاحب العضوية غير نشط لمدة 

 شهراً أخرى.   36لمدة   SHA Privilegedهذا المستوى ستبقى بصفتك عضواً في 

 وستوقف جميع االتصاالت المتعلقة بالبرنامج.    SHA Privilegedن قاعدة بيانات بإزالة صاحب العضوية م  SHAشهراً من عدم النشاط، ستقوم   72وبعد 

 

 فئات صاحب العضوية   .7
المتراكمة. ويجوز مراجعة هذا   SHApphiresفي تطبيق معيار عدد نقاط  SHAأو تعديلها مباشرة من قبل  SHA Privilegedيتم منح الفئات المختلفة لـ 

 التي ستتيح الوصول إلى كل فئة من الفئات:   SHApphiresالمعيار أو تعديله في أي وقت دون اتصال مسبق. فيما يلي عدد نقاط 

 

 SHApphires 1.499جايد: ابتداء من اإلقامة األولى بدون حد أدنى للمبلغ حتى  •

 SHApphires 3.499و   1.500روبي: بعدد يتراوح بين  •

 SHApphires 7.499و   3.500إزميرالد: بعدد يتراوح بين  •

 SHApphires 7.500دايموند: بعدد يساوي أو أكبر من  •

 

   SHA PRIVILEGED مزايا .8

 . SHA Privilegedيمكن لصاحب العضوية االستمتاع بسلسلة من المزايا المرتبطة بكل فئة من فئات 

 
 مستوى جايد:  

• Welcome pack   

 . SHA Privilegedالولوج الحصري إلى العروض الخاصة والفريدة ألعضاء  •

 الصحافة المجانية أثناء إقامتك  •

 تسجيل الدخول والخروج في الغرفة  •

 تسجيل المغادرة المتأخرة )تخضع الميزة للتوافر(  •

 . SHA Privilegedإمكانية مشاركة النقاط مع أعضاء آخرين من  •

 

 مستوى روبي: 
 مستوى جايد، باإلضافة إلى ذلكنفس مزايا 

 خدمة الغرف المجانية  •
 

 مستوى إزميرالد: 
 نفس مزايا مستوى روبي، باإلضافة إلى ذلك

 الذين لديهم حجز في ريزيدنس أو رويال(  SHA Privilegedالترقية )حسب التوافر، لن تطبق الترقية على نزالء  •

 مواقف مجانية للسيارات أثناء إقامتك •

 درس خاص في كل زيارة(  1و الخاصة )دروس الشيف ستودي  •

 التفضيل في قائمة االنتظار  •

 )غير متوفر في موسم التخفيضات(  Boutique% خصم في 5 •

 )ال ينطبق على العالجات التجميلية والعيادة واالختبارات الجينية(  Wellness% خصم في 5 •

 

 مستوى دايموند: 
 نفس مزايا مستوى إزميرالد، باإلضافة إلى ذلك: 

 )غير متوفر في موسم التخفيضات(   Boutique% خصم في  10 •

 )ال ينطبق على العالجات التجميلية والعيادة واالختبارات الجينية(  Wellness% خصم في  10 •



 (SHAسبا خاص )خارج ساعات العمل العامة وفقط لعدد منتخب من نزالء  •

 (SHAسينما خاصة )خارج ساعات العمل العامة وفقط لعدد منتخب من نزالء  •

 . تخضع هذه الميزة للتوافر( SHAعالج في الجناح )فقط العالجات التي يمكن تطبيقها خارج المساحة المخصصة في  •

• Birthday Gift Premium 

 كيس لكل إقامة(  1خدمة غسيل المالبس مجاناً )  •

 

، ولكن هناك بعض المزايا التي تم إنشاؤها حتى يتمكن الضيف المرافق لصاحب  SHA Privilegedاً لصاحب العضوية في جميع المزايا مخصصة حصري 

 العضوية الذي يقيم في نفس الغرفة من االستمتاع ببعض منها. 
بالحق في تعديل  SHAبفئة العضوية. وتحتفظ ال يجوز استبدال أي ميزة بميزة أخرى من مستوى آخر وال يمكن الولوج إال إلى تلك المرتبطة بشكل دقيق 

 مزايا برنامج الوالء في أي وقت دون الحاجة إلشعار مسبق. 
 

   SHAPPHIRES تحويل نقاط .9

( إلى رفيق السفر، الذي  SHA Privilegedقابلة للتحويل من صاحب العضوية )سيتزامن صاحب الحجز مع صاحب العضوية في  SHApphiresإن نقاط 

التي تم الحصول عليها ويجوز أن يقرر   SHApphiresرقم الحجز. وعند االنتهاء من دفع اإلقامة، سيتلقى صاحب العضوية في حسابه نقاط يعود إلى نفس 

%. وفي حالة ما  100% و 75% و  50% و  33,33% و SHA :25تحويلها إلى رفيقه، وذلك بالتوقيع على مستند تحويل بالمبالغ المحددة مسبقاً من قبل 

الحقاً )خالل فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ المغادرة(، يجوز لقسم الحجوزات دفع نقاط   SHApphiresرر صاحب العضوية نقل نقاط  إذا ق

SHApphires  هذه إلى رفيق السفر، والتحقق من بياناته الشخصية التي سيحتاج حاملها إلى تقديمها لقسم الحجوزات. إن الشرط األساسي هو أن يكون

إلى صاحب العضوية السابق. وستتم إزالة نقاط   SHApphires. وبمجرد تحويلها، ال يمكن إرجاع نقاط SHA Privilegedلسفر عضواً في رفيق ا

SHApphires  المحولة من عدد نقاطSHApphires  المتراكم لدى صاحب العضوية وسيتم إضافتها إلى الحساب الشخصي للرفيق، حيث تظهر على أنها

المحولة لنفس شروط المنفعة التي كان يحتفظ بها صاحب العضوية الذي قام بتحويلها. لذلك،  SHApphiresمتراكمة. وستخضع نقاط  SHApphiresنقاط 

من خالل هذا التحويل، سيكون بمقدوره االستمتاع بها فقط في نفس الشروط التي كان يمكن   SHApphires فإن صاحب العضوية الجديد، الذي يتلقى نقاط

 لصاحب العضوية السابق القيام بها.
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 في األوقات التالية:  SHApphiresيمكن للضيف معرفة الرصيد المحدث لنقاط 

 Front Officeأو المكاتب األمامية  Guest Relations، يمكنه السؤال في قسم عالقات النزالء SHAأثناء إقامته في  •

 ( loyalty@shawellnessclinic.comعبر البريد اإللكتروني، عن طريق االتصال بمدير الوالء الخاص بنا ) •

 + 34 966  811  199عن طريق الهاتف، من خالل االتصال بقسم الحجوزات  •

 ، وذلك بإدخال حسابه الشخصي SHAعبر تطبيق  •

 

  SHAPPHIRES نظام الشكاوى في نقاط .11

، غير SHA Privilegedيحق لصاحب العضوية تقديم الشكاوى، حسب رأيه، عندما تكون المعلومات المتعلقة بحسابه و/أو حركاته، المرسلة من قبل 

احب العضوية إجراء الشكوى ذات الصلة عن طريق االتصال بقسم الحجوزات عبر الهاتف أو  صحيحة وفقاً لألحكام والشروط المعمول بها. ويجوز لص

تقديم الشكوى بشأنها  مدير الوالء عبر البريد اإللكتروني. وفي مثل هذه الحالة يجب اإلشارة إلى رقم محدد مكان اإلقامة أو الخدمة المتعاقد عليها التي يتم

على تصحيح الخطأ بمجرد أن يثبت صاحب العضوية   SHAجميع األوقات. وفي جميع هذه الحاالت، ستقتصر مسؤولية ويجب تقديم نسخة من الفاتورة في  

تي حقه بشكل موثوق. وفي االتصاالت الهاتفية، يجب على صاحب العضوية إثبات هويته من خالل اإلجابة على األسئلة الشخصية لتعريف الهوية ال

أشهر من تاريخ تسجيل المغادرة لإلقامة أو انتهاء الخدمة   6ء الطابع الرسمي على هذه الشكاوى في غضون مدة  يطرحها مشغل الخدمة. ويمكن إضفا 

المحتملة غير المعينة، ويتنازل صاحب العضوية صراحة عن   SHApphiresالمتعاقد عليها. وبعد انقضاء هذه المدة لن يتم قبول أي شكوى بشأن نقاط 

   تقديم أي شكوى بهذا الصدد. 
 

 طلب إلغاء تسجيل صاحب العضوية وإلغاء الحساب   .12

 بالطرق التالية:   SHA Privilegedيجوز لصاحب العضوية في أي وقت إلغاء التسجيل في 

 + 34 966  811  199عن طريق الهاتف، من خالل االتصال بقسم الحجوزات  •

 loyalty@shawellnessclinic.comعبر البريد اإللكتروني، بالكتابة إلى مدير الوالء لدينا  •

 ، وذلك بملء نموذج إلغاء االشتراك SHAأثناء إقامته في  •

 

 والمزايا تلقائياً في نفس الوقت الذي يتم فيه إغالق حساب صاحب العضوية.  SHApphiresويترتب على اإللغاء الطوعي هذا خسارة جميع نقاط 

، حسب تقديرها، إلغاء أو حظر حساب أي صاحب عضوية في حالة قيامه باستخدامه بشكل غير مناسب للحصول على نقاط  SHAوكذلك يجوز لـ 

SHApphires أو منتج أو خدمة تم التعاقد عليها وتنفيذها من قبل صاحب العضوية في  أو استردادها، وكذلك في حالة عدم دفع أي فاتورة ألي إقامةSHA 

Wellness Clinic  . 

التي تم الحصول عليها، فلن يتم قبول الطلبات الجديدة وال   SHApphiresوفي حالة تعطيل الحساب بسبب االستخدام غير المالئم أو غير المناسب لنقاط 

 .  SHA Privilegedصاحب حساب وعضواً في  طلبات التسجيل من نفس الشخص بصفته

 



 حماية البيانات ذات الطابع الشخصي  .13
، وسيكون الغرض من البيانات التي تتم معالجتها هو للتمكن من إبقائك في قاعدة  SHA Privilegedعند قبول األحكام والشروط ستكون جزءاً من برنامج  

التي تحملها والبيانات SHAبيانات أصحاب المزايا بصفة زبائن   المقدمة والفئة  المتعاقد عليها ومقدارها والتوصيات  البيانات من الخدمات  ، لذلك سنجمع 

على والئك كنزيل. خذ بعين االعتبار أنه عند االشتراك في البرنامج قد نرسل إليك اتصاالت تتعلق بمنتجاتنا    األخرى التي تساعدنا على أن نتمكن من مكافأتك

 أو خدماتنا، وكل ذلك بناء على مصلحتنا المشروعة في إبقائك على اطالع كضيف متكرر و/أو مضيف.   

 ب منك دائماً إبالغنا بأي تغيير قد يحدث فيها وتزويدنا بالبيانات المحدثة.   لهذا، نذكرك بأن البيانات التي نعالجها يجب أن تكون دقيقة، لذلك نطل 

وممارسة أي من حقوق حماية البيانات،   SHA Privilegedونحيطك علماً أنه يمكنك في أي وقت إلغاء الموافقة الصريحة المقدمة لتكون جزءاً من برنامج  

والتصحيح   النقل  وقابلية  والتقييد  الوصول  حق  لدينا: مثل  البيانات  حماية  بمدير  االتصال  طريق  عن  واالعتراض،  والحذف 

gdpr@shawellnessclinic.com    وعّرف نفسك بالشكل المناسب باستخدام رقم الهوية الضريبية أو رقم هوية األجانب أو جواز السفر إذا لزم األمر. وإذا

 https://www.aepd.es/esأو إلى  لم تكن راضياً، فيمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الرقابية لديكم

تك في هذه الشروط  لن يتم نقل بياناتك إلى أطراف ثالثة، ولكنها ستكون جزءاً من قاعدة بياناتنا طوال مدة العالقة التعاقدية، وااللتزام المكتسب مع حضر

 العامة وحتى تقوم بإلغاء الموافقة الصريحة المقدمة بطريقة موثوقة.   

   SHA PRIVILEGED تعديل .14

في أي وقت ألسباب أعمال تشغيلية داخلية للشركة. وسيتم إبالغ صاحب العضوية بإشعار مسبق. وفي   SHA Privilegedبالحق في إلغاء  SHAتحتفظ 

، دون إشعار مسبق، ولن تتحمل SHA Privilegedحالة حدوث ظروف قاهرة أو أعباء قانونية في أي وقت تمنع استمراره أو تطويره، فسوف يتم إلغاء 

SHA  أي مسؤولية. وكذلك، يجوز لـSHA جانب واحد تعديل هيكل تشغيل  منSHA Privileged    في أي وقت، وإخطار الهيكل الجديد لبرنامج الوالء

تمرار في  واألحكام والشروط وتاريخ البدء الفعلي عبر البريد اإللكتروني أو عبر الموقع اإللكتروني. ويجوز لصاحب العضوية الذي ال يرغب في االس

SHA Privileged  أو مع مدير الوالء لدينا على البريد 34 966 811  199يد وشروطه، االتصال بقسم الحجوزات على الرقم  وفقاً للهيكل الجد +

   loyalty@shawellnessclinic.comاإللكتروني التالي 
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%  15. وعند الحجز يجوز للنزالء الذين لديهم خصم أكبر من SHApphiresمن تجميع نقاط  %15لن يتمكن النزالء الذين لديهم خصم أكبر أو يساوي  

 . SHA Privilegedاالختيار بين االحتفاظ بخصمهم أو االستمتاع بمزايا 

 ويجوز لصاحب العضوية أن ينتمي إلى أكثر من برنامج والء: 
SHA Privileged + SHA Privileged Ambassador 

أو من  Ambassadorإلى برنامجين، سيتمتع صاحب العضوية بالمزايا ذات القيمة المضافة األعلى. وسيبدأ النزالء الموصى بهم من قبل عند االنتماء 

منذ اإلقامة التالية. وفي إقامتهم األولى   SHApphires، في تجميع نقاط SHA Privilegedخالل استبيان الرضا، الذين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من 

 ، يجوز للنزالء عن طريق اإلحالة االستمتاع بالمزايا األخرى التي سيتم إبالغها في وقت الحجز.  SHAفي 

 SHApphiresليلة، وسيتم إضافة نقاط  18مقابل   21و   12مقابل  14و   6مقابل  7مع العروض الترويجية  SHApphiresويجوز للنزالء تجميع نقاط 

 على أساس الليالي المدفوعة.  
 

 كتمال  اال .16
بموجب أي قانون، فإن  إذا تم اعتبار أي بند من هذه األحكام والشروط أو تطبيق أي حكم بأنه غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، كلياً أو جزئياً،

والشروط وتطبيق هذا الحكم على هذا الحكم أو جزء منه سوف يُفهم على أنه ليس موضوعاً بل لن تتأثر الشرعية والصالحية وقابلية تطبيق األحكام 

 م العام. أشخاص آخرين أو في ظروف أخرى. ولن يكون لهذا البند أي تأثير إذا تم تغيير الطبيعة األساسية لهذا العقد أو إذا كان يتعارض مع النظا
 

 القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي   .17

ا في إسبانيا في هذا الشأن، وألي قضية قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه األحكام للوائح المعمول به SHA Privilegedتخضع أحكام وشروط 

تابعة لمحل إقامة  والشروط العامة؛ كونها مختصة في حل جميع النزاعات الناشئة عن هذه الشروط واألحكام أو المتعلقة بها، والمحاكم والهيئات القضائية ال

 ك.المدعي الذي يعّرف عن نفسه كمستهل
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الخاص بنا على الموقع اإللكتروني  SHA Privilegedيمكنك العثور على هذه األحكام والشروط واألسئلة الشائعة والمزيد من المعلومات حول برنامج 

www.shawellnessclinic.es . 
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 SHApphiresنقاط   المستويات 

 7.500 دايموند

 7.499  – 3.500 إزميرالد

 3.499  – 1.500 روبي

 1.499منذ اإلقامة األولى حتى  جايد

 

 


