
 

 

 
 الشروط العامة الحملة:  -أ

 ."(المدة)" 2022سبتمبر    30وتنتهي في  2022سبتمبر   1هذه الحملة سارية من  .1

 Visaالمقيمين في العراق، باستخدام بطاقات  "(المتاجر )"تسري الحملة عىل جميع عمالء متاجر  في  .2

 المؤَهلة والصادرة من البنوك العراقية.

 . "Samsung Payأو  Apple Payال تسري هذه الحملة عىل عمليات الدفع باستخدام "

 "(الشركة)"أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها  LLCال تتحمل شركة ماجد الفطيم هايبرماركتس  .3
رتك ألي أموال أو تعرضك ألي ضرر بسبب رفضنا اشتراكك في الحملة أو في  أية مسؤولية في حال خسا

 حال سحب الحملة أو عدم تمكنك من االشتراك في الحملة ألي سبب كان. 

بما في )تخضع هذه الشروط أو أي نزاعات أو مطالبات تنشأ عنها أو فيما يتعلق بموضوعها أو تشكيلها  .4
 للقانون ويتم حلها وفًقا للقوانين المعمول بها في العراق. (عاقديةذلك النزاعات أو المطالبات غير الت

في حالة اكتشاف أي نشاط احتيالي متعلق بهذا العرض، تحتفظ الشركة بحق حجب الجوائز، وسيتم   .5
 اختيار فائز بديل من المشاركين األصليين. 

 ة ماجد الفطيم للتجزئة. ال تسري هذه الحملة عىل موظفي مجموعة ماجد الفطيم بما في ذلك شرك .6

أو /أو الترويج و /عىل المصادقة و (بدون رسوم)يحق للشركة أن تطلب من المشاركين موافقة كتابية  .7
اإلعالن عن أي خدمة تقدمها الشركة. كما يجوز للفائزين رفض طلب استخدام تفاصيلهم أو صورتهم في  

 لخاصة بالشركة. مواد تسويقية أو للمشاركة في التسويق ألي من الخدمات ا

 



 :  الحملة تفاصيل -ب

في المتاجر المشاركة للحصول عىل فرصة للفوز بهدايا قّيمة  Visaدينار عراقي ببطاقات  25000 أنفق .8
 مثل: 

 ا. ز دينار عراقي لكل منه 50000 بطاقة هدايا من كارفور بقيمة 100أ. 

 TM(FIFA World Cup). لم لكرة القدم فيفاب. باقة واحدة لمباراة دور المجموعات لكأس العا

 كيفية المشاركة في السحب:  .9

 Visaدينار عراقي باستخدام بطاقتك  25000. تسوق بمبلغ 1

 . تفضل بزيارة مكتب خدمة العمالء2

. بعد التحقق من صحة المعاملة الشرائية، يقوم العميل باستالم قسيمة من مكتب خدمة العمالء ليتم 3
 ملئه بالتفاصيل التالية:

 االسم •

 التاريخ •

 رقم الهاتف •

 اسم المتجر  •

يمكن للعمالء إضافة التفاصيل الخاصة بهم والدخول في السحب عن طريق وضع القسائم في صندوق السحب  
 بعد ملئها. 

واحدة لمباراة دور في نهاية السحب، يحصل العمالء المحظوظون إما عىل بطاقات هدايا كارفور أو باقة 
 TM(FIFA World Cup). المجموعات لكأس العالم لكرة القدم فيفا

 يُسمح بالمشاركات المتعددة خالل فترة الحملة، إذا كانت تفي بمعايير القبول.  .10

شهور من تاريخ   6يمكن االستفادة من بطاقة الهدايا عىل عدة مرات حتى نفاذ المبلغ المتاح بها أو لمدة   .11
الشراء األصلي ا إيصال  الفائزين إحضار  أوالً. ويجب عىل  يأتي  أيهما  الشرائية تفعيلها،  بالمعاملة  لخاص 



الرابحة، بجانب الهوية الشخصية الوطنية للتحقق من هوية الفائزين واستالم بطاقات الهدايا الخاصة بهم  
 من مكتب خدمة العمالء الموجود بمتجر كارفور فاميلي مول في المدينة الخاصة بكل من العمالء. 

تليها مكالمة من فريق خدمة العمالء في كارفور لجمع  رسالة بريد إلكتروني،  FIFAسيتلقى الفائز بباقة  .12
التفاصيل الخاصة بهم باإلضافة اىل معلومات المرافق الثاني المرشح من قبل الفائز للمشاركة، والتي 
ستتم مشاركتها مع فيزا لغرض تنظيم الخدمات اللوجستية. يجب عىل الفائز مشاركة جميع التفاصيل 

 بالجوائز بنجاح، باإلضافة إىل نسخة من إيصال الشراء األصلي.  للمطالبة  (2022أكتوبر  6)قبل 

ر قادرة عىل االتصال في حالة عدم مشاركة معلومات الفائز بحلول الموعد النهائي، أو إذا كانت الشركة غي
 بالفائزين، فسيتم اختيار فائز بديل من المشاركين األصليين.   

أو تم تضمينها كجزء من عرض ترويجي، /، سواء تم منحها كجائزة و2022قطر  FIFAتذاكر كأس العالم 
لجميع الشروط واألحكام المعمول بها والمحددة لهذه التذاكر من وقت يجب قبولها كالممنوحة وتخضع 

. هذه الشروط واألحكام واردة في الشروط واألحكام العامة الستخدام التذاكر ومدونة  FIFAآلخر بواسطة  
. بقبول (www.fifa.com/ticketsوالتي يمكن مراجعتها عىل )قواعد السلوك الخاصة بالملعب 

 أو كجزء من عرض ترويجي، يُعتبر حاملها قد قبل جميع الشروط واألحكام المعمول بها./التذاكر كجائزة و

مقاعد  /فريق فيزا مع تفاصيل الحزمة  بمجرد تسجيل الفائزين في فيزا، سيتم التواصل معهم من قبل
 Hayya)عىل سبيل المثال، بطاقة )العمل، وروابط لتنزيل تذاكرهم، وأي طلبات أخرى مطلوبة 

بالمعاملة الشرائية الرابحة، بجانب بطاقة الهوية إحضار إيصال الشراء األصلي الخاص يجب عىل الفائزين  .13
 الرسمية للتحقق من هوية الفائز. 

 

 (نوفمبر 23 –نوفمبر  19)مباراة مرحلة المجموعات الثنين 

 ما يلي:   (2)تتضمن الباقة الخاصة باثنين 

 (نجوم 5)لياٍل  3إقامة فندقية لمدة  •

 تذاكر اقتصادية ذهاباً وإياباً  •

 التنقل من وإىل المطار في الدوحة   •

   المباراة قبل ما ضيافة  مع   ٢٠٢٢قطر  FIFAمن مباريات كأس العالم  (2)اثنان  •



     FIFAالنقل من وإىل مباريات كأس العالم  •

 دوالر أمريكي 400قيمة الحزمة  -الهدية /ميزة الضيف •

 صالة فيزا في كل مكان   •

 في الفندق  (Visa Concierge)فيزا كونسيرج  •

 مني  ، موظفو الدعم الطبي واألVisaحدث  •

• Visa  ليال 3دوالر لمدة 300  -مسبق الدفع 

 استثناءات الباقة: 

 أو نشاط خارج دليل رحلة البرنامج المجدول/أو حدث و/أي وجبة و •

 (مثل الهاتف، البار الصغير، الغسيل، إلخ...)المصاريف النثرية للفندق  •

 أي ضرائب مطبقة •

 

 

 


