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تعريف المصطلحات–البند األول 

بطاقات الدفع

ي البند الرابعVisaجميع بطاقات الدفع 
 
دة  ف

ّ
وط المحد  اىل الشر

ً
.الصادرة من البنوك الجزائرية تعتبر صالحة للمشاركة استنادا

حامل البطاقة

ي الخارج، . سنة18صادرة من أحد البنوك الجزائرية ، ويبلغ عمره أكبر من Visaيشمل تعريف حامل البطاقة كل فرد بصفته الشخصية أو المهنية يحمل بطاقة  
 
 المواطني   الجزائريي   المقيمي   ف

ً
اىل األجانب باالضافةأيضا

ي الجزائر
 
.المقيمي   ف

ونية الدولية عمليات الدفع عىل مواقع التجارة االلكتر

ونية التابعة والمدرجة ضمن رموز الفئات التجارية التالية كات التجارة االلكبر ي تتم عمليات الدفع عليها بواسطة بطاقة مرصفية صادرة من أحد المصارف الجزائرية5815، و5735، 4899: عمليات الدفع لشر
.والتر

اك أو : 4899 امج التلفزيونية واالذاعية بموجب اشتر دة ضمن هذه الفئة تعمل عىل البث والعرض المتواصل لمحتويات التر
ّ
كات التجارية المحد .م امتيازرسو الشر

كات االسطوانات الموسيقية: 5735 دة ضمن هذه الفئة هي شر
ّ
المؤسسات التجارية المحد

دة ضمن هذه الفئة هي مواقع تغطية الوسائل االعالمية والمنتجات الرقمية : 5815
ّ
كات التجارية المحد .  كتب، أفالم وموسيقر –الشر

ي 
 
وط العامة للمشاركة–البند الثان الشر

"تعويض"العرض عىل البطاقات سوف يجري عىل شكل -

د والبالغ -
ّ
ك االستفادة ألكبر من مرة واحدة من التعويض ضمن السقف المحد .لكل بطاقة مفّعلة$ 5يمكن لكل مشبر

القواعد العامة
“للدفع على المواقع التجارية االلكترونية الدولية في الجزائرVisaحملة "
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نظام وكيفية ستر العروض–البند الثالث 

القواعد العامة
“للدفع على المواقع التجارية االلكترونية الدولية في الجزائرVisaحملة "

الفترة
ة فئات الشركات التجاري

االلكترونية المشاركة

عمليات الدفع المخولة

من التعويضلإلستفادة
الربح

الساعة 2022نوفمبر 15من 

مارس 31صباًحا حتى 12:01

ً 11:59الساعة 2023 مساًء ضمنا

4899
5735
5815

لبطاقة* عملية التفعيل األولى

جزائرية في دفع على Visaبنكية

أحد مواقع التجارة االلكترونية 

المدرجة ضمن فئات الشركات 

.التجارية االلكترونية المشاركة

لكل بطاقة مستخدمة خالل فترة $ 5و سقف محدد بقيمة / 20تعويض بنسبة 

(.مارس31نونبر إلى 15من )الحملة 

ود يمكن لكل بطاقة مفعلة االستفادة من أكثر من تعويض واحد ضمن حد

.لكل بطاقة مستخدمة$ 5السقف المحدد بقيمة 

ونية م* ي بالتفعيل األول للبطاقة، االستخدام األول لبطاقة مرصفية للدفع عىل احد مواقع التجارة االلكبر
.أشهر6نذ نعت 

دة للتعويضات  
ّ
 . $40000يبلغ مجموع القيمة االجمالية المحد

ً
انية ، ينتهي هذا العرض تلقائيا .عند استهالك هذه المب  



©2021 Visa. All rights reserved. Visa Confidential 3

Termes & Conditions (AR)

كيفية تطبيق العرض-البند الرابع 

مليات الدفع وقيمة المدفوعات أن يجب على البطاقات وع. اً للمعلومات المدرجة في البند الثالثوفقتتم االستفادة من التفعيل من خالل عملية الدفع على أحد مواقع التجارة االلكترونية الدولية المشمولة في الفئات التجارية المحّددة و

.تستوفي الشروط المذكورة سابقاً أعاله في البند الثالث

حقات في اتخاذ االجراءات القانونية في حالة  ذلك، لن يتم منح التعويضات، دون الحاق ضرر أو امكانية المال. يمنع منعاً باتاً وبأي طريقة كانت، تزوير أو تعديل أو محاولة تعديل اعدادات التفعيل بهدف تغيير النتائج أو التأثير عليها

.بحق المشترك

.لن تتحّمل أي مسؤولية من أي نوع تجاه المشتركين من جّراء عمليات االحتيال المرتكبة Visaهذا، وان 

فترة الحملة –البند الخامس 

.وفقاً للتواريخ المحّددة في البند نفسه2023مارس 31حتى 2022نوفمبر 15منالتفعيالت الواردة في البند الرابع سوف تتم من 

تعديل العرض–البند السادس 

بحق تعديل هذا العرض كلياً أو جزئياً دون اخطار مسبق دون تحّمل أي مسؤولية أو  Visaتحتفظ . أي نوع من المسؤولية من جّراء تعديل أو الغاء أو تقصير مدة هذه الحملة ألسباب قسرية أو خارجة عن ارادتها Visaال تتحّمل 

.التزام وذلك قبل انتهاء فترة الحملة

.نعني بتعديل الحملة، وبشكل كلي، أي تمديد أو تقصير لمدة العرض، وأيضاً أي تعليق أو الغاء كامل للحملة

القواعد العامة
“للدفع على المواقع التجارية االلكترونية الدولية في الجزائرVisaحملة "


