
 
 2220 قطرلكأس العالم فيفا  واربح صرفا Visaمن  الترويجي الشروط واألحكام للعرض

 
 

 نظرة عامة عن العرض الترويجي (1

( بالعرض)يشار اليه الحقا هنا    2022  قطر س العالم فيفا  ألك   واربح   صرف ا   Visaيعتبر المشاركون في العرض الترويجي من
في    االشتراك( وموافقون على االلتزام بهما عند  بالشروط واالحكامأنهم موافقون على هذه الشروط واالحكام )يشار اليها الحقا  

)أو محاولة    مخالفتهم  مشاركة في العرض بشكل تلقائي عند. يفقد المشاركون حق الالعرضأي عنصر من عناصر هذا  
. لالنسحاب من هذا الشروط واألحكامهذه   الواردة في هذه الوثيقة أو عند مخالفتهم نطاق  الشروط واألحكام( أي من  لمخالفةا

   أدناه. (ن ) 5على عنوانه الوارد المدرج في البند  بالمروجالعرض، الرجاء االتصال 

 متطلبات المشاركة (2
 

البالغين من العمرالعرض الترويجي  في    يسمح بالمشاركة .أ  ون ويتمتعأو أكثر    سنة  21 من قبل كل المشتركين 
القانونية ويحمل ائتمان وبطاقة خصم مباشر       Visaبطاقة    ون بكامل االهلية  صادرة عن  صالحة سواء بطاقة 
عليهم أن يكونوا مقيمين قانونيين  ويتعين  "(.المؤهلة  Visaبطاقة  )يشار إليها الحقًا بـ " مؤسسة مالية في دولة قطر  

)كما هي محددة في    معاملة تؤهل المشترك لالنخراط في العرض الترويجي )"معاملة مؤِهلة"(  عند اتمام  قطرفي  
المؤهل الذي يتراوح    مشارك. ومن ناحية أخرى، فإن الالعرض الترويجيليكونوا مؤهلين لالشتراك في  أدناه(    3البند  

سُيطلب منه تقديم موافقة ذويه الخّطية قبل المشاركة و/أو المطالبة بأي جائزة بنفس  سنة    21و  18عمره بين  
   الشروط.

 
)بما  إن الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس اإلدارة والوكالء والمدراء، إضافة إلى أي فرد آخر يحدده القانون   .ب

 Leo BurnettوArc FZ LLC  و  Visaبأنه على صلة وثيقة بمجموعة شركات    فيها أفراد العائلة المباشرين(
،  )كما هو محدد أدناه(  الجائزةواي طرف آخر له صلة بتوفير    Proximity و  Starcom و  Mirum و  BBDOو

 .مشاركون غير مؤهلينهم أيضًا 
 

وحتى الساعة    2022  يوليو  12بتوقيت جرينتش( في    3)+  00:00ما بين الساعة    ة المؤهلِ   عامالتالميجب أن تتم   .ج
 "(.فترة العرض الترويجي)يشار إليها الحقًا بـ "  2022 اغسطس 12بتوقيت جرينتش( في  3)+ 23:59

 

 

 

 



 المشاركة  (3

العرض فترة  خالل  بما يلي    أن يقوموا  المشاركين المؤهلينفوز يتعين على  حصول على فرصة لللكي يتم الدخول لل .أ
 :الترويجي

 with-https://qa.visamiddleeast.com/ar_QA/pay-على  Visaزيارة موقع  -1
win.html-and-isa/promotions/spendv   ي ورقم  والتسجيل باسمهم

ون   PANهاتفهم و وبريدهم االلكتر
 (  األساسي)رقم الحساب  

يشار إليها بـ  )  مؤهلة  Visaباستخدام بطاقة  (Tap to Pay)   للدفع  مررعبر    ال تالمسية  شراء  معاملةاجراء   -2
 .("مؤهلةالمعاملة ال"

فاز المشارك بأكثر من جائزة   إذا عدد المشاركات غير محدود لكل مشارك.  يتأهل كل مشارك للفوز بجائزة واحدة،   .ب
 بها.ستالم الجائزة االولى التي فاز ا يحق له

 . مؤهلةمعاملة ال يوجد حد أدنى للقيمة المطلوبة لكل  .ج
 .العرض الترويجيالتي تم استرجاعها خالل فترة  مؤهلةالمعاملة التلغى  .د
  My Visa .روطجميع المشاركين ملزمون بأحكام وش .ه
فائز  .و   أغسطس   16  يوم  صباح    بتوقيت جرينتش(  3)+   الحادية عشرةالساعة  في    عشوائيا  اثنين  ينسيتم اختيار 

 . العرض الترويجيخالل فترة المؤهلة التي تمت  المشاركاتمن بين  2022
 

 الجائزة  (4
 

  "(: الجائزةالجوائز التالية ) يشار اليها ب " فائز علىكل  سيحصل (أ

 االجمالية  القيمة الوحدة   قيمة الجائزة 

فيفا  لحضور    كرتينتذ العالم  في  كأس 
 ، مع ضيافة ما قبل المباراة   2022قطر

دوالر   1.703ريال قطري )    6.201
 امريكي( 

دوالر  3.406ريال قطري )  12.402
 امريكي( 

)    365 كأس العالم فيفا مباراة نقل إلى/من  قطري  دوالر   100.00ريال 
 امريكي( 

729  ( قطري  دوالر   200.00ريال 
 امريكي( 

 دوالر امريكي(   50ريال قطري ) 182 دوالر امريكي( 25ريال قطري ) 91 مسبقة الدفع   Visaمنتج بطاقة 

للضيوفهدي حقيبتين   تان  عن  عبارة 
 من القماش

1.781  ( قطري  دوالر   489ريال 
 امريكي( 

3.561   ( قطري  دوالر   978ريال 
 امريكي( 

يتم    من األطعمة والمشروبات  انحزمت
 Visaفي االستاد و/أو في    استردادها

Everywhere Lounge 

667  ( قطري  دوالر   183ريال 
 امريكي( 

1.333   ( قطري  دوالر   366ريال 
 امريكي( 

 

https://qa.visamiddleeast.com/ar_QA/pay-with-visa/promotions/spend-and-win.html
https://qa.visamiddleeast.com/ar_QA/pay-with-visa/promotions/spend-and-win.html


 

 Visa Medical and Security  الدعم موظفي  و المقدمة من    الطبية واألمنية Visa  خدمات  كما سيستفيد الفائز من  
support staff 

 
سيطلب من الفائز التوقيع   ،من تاريخ السحب العشوائي تقويمي  يوم  14  خالل  الى الفائز سيتم ارسال رسالة تأكيدية (ب

من التاريخ الذي يستلم فيه    تقويمييوم    14خالل  على هذه الرسالة تأكيدا واعادتها، مصحوبة بنسخة من هويته  
في حال كان الفائز غير قادر، ألي سبب من األسباب، على قبول  و   .بالجائزةلكي يطالب  الرسالة من المروج  

خر وفقا لنفس االليات آفانه يجوز منح الجائزة لفائز    ،خالل تلك المدة الزمنية، أو ال يمكن االتصال به  الجائزة
وبعد الحصول على موافقة وزارة التجارة   وفقًا لما يقتضيه القانون   بالجائزة  سيتم التصرف  والقيود المحددة أعاله أو

 والصناعة. 
 

وحده. إذا كان لدى المشارك أسئلة   المروجلشخص آخر إال بناء على تقدير   الجائزةلن يتم قبول طلبات نقل  (ج
  5مباشرة على العنوان المذكور في البند  المروج ، فيجب عليه التحدث معالجائزةتتعلق بأي جانب من جوانب 

 . ( أدناهن)
 

بمعدل   (دوالر امريكي10.000)  ريال قطري     36.414  هي  العرض الترويجيخالل هذا    للجائزة  الميزانية الكاملة (د
 .   (فائزدوالر امريكي لكل   5.000)جائزة لكل ريال قطري    18.207

 

 الشروط العامة   (5
 

يوافق الفائز على استخدام اسمه وصورته فيما يتصل بالعرض الترويجي ويوافق على  ،  العرضهذا  في  بالدخول   .أ
. قد تشمل هذه الدعاية، على سبيل المثال ال  المروج  االشتراك في أي دعاية اخرى ضمن المعقول يقوم بتحديدها

 الرقمية.   المروج الحصر المقابالت عن االشتراك في العرض وصور الستخدامها على قنوات
 

كلفة    Visaعد  ت .ب والحقوق    فقط.  الجائزةمسؤولة عن  والضمانات  والخدمات  والمنتجات  واألحكام  الشروط  جميع 
 تبقى بين مزّود الطرف الثالث المعنّي والفائز. وتذاكر المباريات تنقلاالستهالكية االخرى فيما يتعلق بترتيبات ال

 
نفقات اضافية واجراءات مرتبطة بقبول واستخدام الجائزة.  تعد  يجب أن يأخذ الفائز باعتباره بأنه قد يكون هناك   .ج

جميع هذه األمور من مسؤولية المشارك الفائز، بما في ذلك، دون الحصر، أي ضرائب اتحادية، محلية، بلدية،  
)المحلية    السفرتكاليف  (،  والضرائب المستقطعة  غيرها من الضرائب )بما في ذلك الضرائب على الدخل   مقاطعة، أو



والمناسبات و/أو النشاطات   والمشروبات  والوجبات  ورسوم األمتعة ووثائق السفر، والتأمين،،  أو الدولية( إلى/من قطر
المقرر البرنامج  و   ،خارج  الفندقنثرية،  في  االقامة  من   تكاليف  وغيرها  والمصروفات  تكاليف  وأية  والمكافآت، 

 اإلجراءات.

 

مسؤولية حدوث أي عطل في الشبكة و/أو الكمبيوتر و/أو األجهزة التشغيلية و / أو البرامج من المروج   يتحمل  ال .د
أي نوع كان، والتي قد تحد أو تؤخر إرسال أو استالم مشاركتك. وعالوة على ذلك، في بعض الحاالت، يعتمد 

إلى    لمروجا المعامالت  بيانات  أخرى إلبالغ  ثالثة  أطراف  أو  المحلية  البنوك  في    Visaعلى  العرض إلدراجها 
بأنه سيتم تبليغ جميع هذه البيانات لنا بدقة، ولن تكون مسؤولة عن ضياع الفرصة    المروج  . ال يضمنالترويجي

بأن    المروجت. باإلضافة إلى ذلك، ال يضمن  في حال لم يتم تبليغ أي من هذه البيانا  العرض الترويجيفي دخول  
. المروج غير مسؤول عن ضياع الفرصة  Visaجميع البائعين ومواقع نقاط البيع حول العالم تقبل التعامل ببطاقة 

أو أن   المؤهلة Visa ببطاقاتكون البائع أو موقع نقطة البيع ال يتمكن من التعامل  العرض الترويجيفي دخول 
أخرى   بعبارة  للعمل.  أنها غير صالحة  أو  أو منفصلة  بهم معطلة  الخاصة  االئتمانية  البطاقات  معدات معالجة 

 غير مضمونة.  العرض الترويجيالمشاركة في هذا 
 

وموظفي   Proximityو    Starcomو    Mirumو    BBDOو  Arc FZ LLC  Leo Burnettو    Visa  .ه
أو أي شخص    بالجائزة  الفائز  يتكبدهضرر  عن أي خسارة أو    ينمسؤولغير  المتصلة بهم    البنوك المشاركة والشركات

  المروج على هذا النحو، يوافق المشاركين على تعويض    الجائزة.، أو باستخدام  بالعرض الترويجي  ذو صلةآخر  
مديونية   التزاماتالذي ينتج عن أي أضرار أو  المروج   )ومكاتبه وموظفيه ووكالئه( ويوافقون على درء األذى عن
أو عن    بشكل مباشر او غير مباشر  العرض الترويجيأو خسائر أو مصروفات متكبدة ناشئة عن االشتراك في  

أو الناشئة عن إهمالهم أو عن فعل    الشروط واألحكامهذه  ل  المشاركين  مخالفةاستخدام أو قبول أي جائزة أو عن  
 .بالعرض الترويجيأو إغفال فيما يتعلق  احتيالي

 
أو األشخاص المعينين من قبله باستخدام  المروج يوافق المشارك على أن يقوم    العرض الترويجيوباالشتراك بهذا   .و

والذي قد يتضمن إرسال هذه البيانات الشخصية ألطراف ثالثة،   للعرض الترويجيبياناته الشخصية لإلجراء الفعال  
بأنه سيتم تشفير البيانات الخاصة للمشارك ألغراض التحويل   المروج . يضمن  قطر  وكذلك ألطراف خارج دولة

. ومع ذلك، يقر المشارك بأن مثل هذه الدول قد ال تحتوي على قوانين حماية للبيانات  والسحب العشوائي  الدولي 
 . وتوافق على مثل هذا االرسال مساوية أو أكثر صرامة من قوانين بلد إقامة المشارك

 
في هذه  تتفوق األحكام الواردة  .للغيرجميع المشاركين ملزمين بأية شروط وأحكام تتعلق باستخدام مواقع إلكترونية  .ز

بالحد الذي يتعلق بعمل هذا  للغير و   على أي حكم يتعارض مع أحكام وشروط أي موقع إلكتروني  الشروط واألحكام
لجميع    عرض الترويجيالالتذاكر، سواء منحت كجائزة و/أو أدرجت كجزء من    خضعيجب أن ت  .العرض الترويجي

األحكام والشروط  تندرج هذه  من وقت آلخر.  فيفا   نص عليهاتاألحكام والشروط المنطبقة على هذه التذاكر التي  
التذاكر   الستخدام  العامة  والشروط  األحكام  في و في  مراجعتها  يمكن  )التي  الملعب  في  السلوك  قواعد 



www.fifa.com/tickets  التذاكر كجائزة و/أو كجزء من قد قبل    انه  الحائز، يعتبر  يعرض الترويجال(. بقبول 
،  Covid-19بالكامل ضد  كونوا ملقحين  يان  الفائزين    على لدخول الملعب، يجب    األحكام والشروط المطبقة.  جميع

 .لقيحويجب عليهم أيضا إظهار دليل على الت
 

 بحق نشر أسماء وصور الفائزين من دون أي إشعار مسبق بذلك.المروج يحتفظ  .ح
 

 .نهائية وملزمة في جميع الحاالت ولن يتم إبرام أي مراسالت أخرى  المروجتكون قرارات  .ط
 

بحق إلغاء أي مشاركة قائمة على أساس معامالت احتيالية أو عند رفض أو فسخ أي معاملة  المروجيحتفظ  .ي
 .ألي سبب كان

 دولة قطر. لقوانين  العرض الترويجييخضع  .ك
 

مسؤولية أي ضريبة من أي نوع ناتجة عن أو تنشأ بسبب جنسية الفائز أو بلد إقامة الفائز،  المروج لن يتحمل  .ل
. ولكن يتعين على الفائز تسديد  الجائزةكما أن المروج لن يتحمل مسؤولية تسديد أي نوع من الضرائب المتعلقة ب
والتعامالت الالحقة   بالجائزةيتعلق كافة الضرائب الالزمة والقيام باإلشعارات الالزمة للسلطات المختّصة فيما 

 .بها
 

بدون أي    العرض الترويجيتعديل الشروط واألحكام لهذا  حقه في  ب  المروج  حتفظإلى الحد الذي يسمح به القانون، ي .م
. وسيتم نشر أي تعديل على تفاصيل هذا العرض  ، بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعةإشعار مسبق

بالمروج الخاص  اإللكتروني  الموقع  على  المعدلة  واألحكام  الشروط  أو  : الترويجي 
https://qa.visamiddleeast.com/ 

 
، البلوك  15  طابقالفي  غلوبال هولدينغز،  فيزا  " في هذه الشروط واألحكام( هو:  Visa المروج )يشار إليها أيضًا بـ" . ن

.  تكون +  974  4034  2057هاتف:    ، الدوحة، قطرالخليج الغربي  810، شارع  60ب ، بالم تاورز، منطقة  
 . بالجوائزعن إدارة هذا العرض الترويجي وجميع المسائل المتعلقة  ةمسؤول غلوبال هولدينغزفيزا 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Ftickets&data=04%7C01%7Cline.mansour%40saatchi.com%7Cf001c27601554e01c76208d9994d536c%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C637709379936838936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t6U3z%2FIu%2F2sBx0CajghjZPi6n%2F6ULmjZzB2jMWz4k8o%3D&reserved=0
https://qa.visamiddleeast.com/

