
 

 

 
 مەرجەکانی کەمپەین: -أ

 ."(کات)" ٢٠٢٢ئەیلوولی  ٣٠تاوەکو  ٢٠٢٢ئەیلوولی  ١ەمپەینە بەردەستە لە ئەم ک -أ

عێراق، بە بەکارهێنانی لە  "(کۆگاکان)"ئەم کەمپەینە بەردەستە بۆ هەموو کڕیاران لە هەموو لقەکانی کارفور  -ب
Visa  کارت. ئەم کەمپەینە بۆ بەکارهێنەرانی"Apple Pay ,Samsung Pay"  .بەردەست نابێت 

بەرپرس   "(کۆمپانیا)"و هەر کۆمپانیایەک سەر بە ماجد الفطیم  LLCکۆمپانیای ماجد الفطیم هایپەرمارکێت  -ت
پارە یاخود  نییە لە بوونی هەرکێشەیەک سەبارەت بە باشداری کردن یاخود هەركێشەیەک سەبارەت بە

 پاشگەزبوونەوەی کەمپەینەکە.

ئەم مەرجانە یان هەر ناکۆکییەک یان بانگەشەیەک کە سەرهەڵدەدا یان هەر کێشەیەک کە پەیوەندی بە  -ث
بەڕێوەدەبرێت و بەپێی یاساکانی عێراق بەپێی یاسا  (بە ناکۆکی و بانگەشەکانی بێ گرێبەست)بابەتەکە هەیە 

 چارەسەر دەکرێت. 

لە کاتی بوونی هەر فێڵێک سەبارەت بە کەمپەینەکە، کۆمپانیاکە مافی هەیە کە کەمپەینەکە راگرێت،  -ج
 بەشداربووێکی تر هەڵدەبژێردرێت. 

 ئەم کەمپەینە بۆ هیچ یەک لە کارماندەکانی ماجد الفطيم بەردەست نییە. -ح

بۆ پەسەندکردن   (ربێ بەرامبە)کۆمپانیاکە مافی ئەوەی هەیە داوا لە بەشداربووان بکات ڕەزامەندی نووسراو  -خ
یان ڕیکالمکردنی هەر خزمەتێک کە لەالیەن کۆمپانیاکەوە دابین کراوە. هەروەها براوەکان لەوانەیە /و

وێنەکەیان لە کەرەستەی بازاڕکردن یان بۆ  داواکاریەکان ڕەتبکەنەوە بۆ بەکارهێنانی وردەکاریەکانیان یان
 بەشداریکردن لە بازاڕکردنی هەر یەکێک لە خزمەتگوزاریەکانی کۆمپانیا. 

 

 زانیاری کەمپەینەکە: -ب



کارتەکەت لە هەر لقێکی بازارەکانمان بۆ دەستهێنانی  Visaدیناری عێراقی بە  ٢٥٠٠٠بازاری بکە بە بەهای  .8
 چانسی بردنەوەی دیاری: 

 دیناری عێراقی بۆ هەر براوەیەک. ٥٠٠٠٠دیاری کارفور بە بەهای کارتی   ١٠٠ا.

 ٢٠٢٢TMب. یەک پاکێجی گروپی جامی جیهانی فیفا قەتەر 

 چۆنیەتی بەشداری کردن لە تیروپشک:  . 9

 کارتەکات.   Visaدیناری عێراقی بازاری بکە بە  ٢٥٠٠٠. بە بەهای ١

 مەتگوزاری کڕیاران بکە.. سەردانی بەشی خز ٢

ڕادەست دەکان بۆ   . دوای پەسەندکرنی بازاری کردنت، بەشی خزمەتگوزاری کڕیاران پلیتێکت٣
 پڕکردنەوەی ئەم وردەکاریانەی خوارەوە: 

 ناو  •

 بەروار  •

 ژمارەی مۆبایل •

 ناوی فرۆشگا  •

 لیتەکە زیاد بکەن و پلیتەکە بخەنە ناو سندوقی تیروپشک. کڕیارەکان دەتوانن وردەکاریەکانیان لەسەر پ

لە کۆتایی تیروپشکەکە، کڕیارە براوەکە یان کارتی دیاری کارفور دەباتەوە یاخود دەبێتە براوەی یەک پاکێجی گروپی 
 .  ٢٠٢٢TMجامی جیهانی فیفا قەتەر 

 کڕیاران دەتوانن لە یەک جار زیاتر بەشداری لە تیروپشکەکە بکەن.  .10

لە بەرواری  مانگ ٦دەتوانی کارتی دیاری کارفور بەکاربێنیت تا ئەو کاتەی بڕەکە تەواو دەبێت یان  .11
کاراکردنی کارتە، هەرکامەیەک لەمانە. براوەکان دەبێت وەسڵی سەرەکی خۆیان لەگەڵ ناسنامەیەک بهێنن 

کڕیاران لە هەر لقێکی  بۆ سەلماندن تاوەکو بتوانن کارتی دیاری کارفور وەربگرن لە بەشی خزمەتگوزاری
 کارفوری فاملی مۆل. 



ئیمەیڵێکی بۆ ڕەوان دەکرێت، دوای پەیوەندی لە  ٢٠٢٢براوەی پاکێجی گروپی جامی جیهانی فیفا قەتەر  .12
الیەن بەشی خزمەتگوزاری کڕیارانی کارفورەوە، بۆ کۆکردنەوەی وردەکارییەکانیان وە دەستنیشانکردنی 

گەڵ ڤیزا هاوبەش دەکرێت. براوەکە دەبێت  هاوەڵە کاندیدکراوەکە بۆ مەبەستی رێکخستنی گەشتەکە کە لە
هاوبەش بکات، بۆ وەرگرتنی خەڵاتەکان بە   (۲۰۲۲ی تشرینی یەکەمی ٦)هەموو وردەکارییەکانی پێش  

 سەرکەوتووی، لەگەڵ کۆپیەک لە پسولەی کڕین.

ی کۆتایی، یان ئەگەر کۆمپانیاکە نەیتوانی پەیوەندی بە پێویستە زانیاری براوەکە باڵونەبێتەوە تاکو بەروار
 براوەکە بکات، بەشداربووێکی تر هەڵدەبژێردرێت. 

، چ وەک خەڵاتێک و چ وەک بەشێک لە کەمپەینەکە،  ٢٠٢٢بلیتەکانی جامی جیهانیی فیفا قەتەری  "
پێویستە وەک خەڵاتکراو وەربگیردرێت و بەپێی هەموو ئەو بەند و مەرجانە کە بۆ ئەو جۆرە بلیتانە  

م جۆرە بەند و مەرجانە لە بەند و مەرجەکانی دیاریکراون هەندێک کات لەالیەن فیفاوە بەکارهێنراوە. ئە
  www.fifa.com/ticketsکە دەتوانرێت لە  )گشتی بۆ بەکارهێنانی بلیت و یاسا و رێسا لە یاریگای 

  کەمپەینەکە، لە بەشێک وەک  یان/و خەڵات وەک  بلیتەکان وەرگرتنی بە. تێدایە (اچونەوەی بۆ بکرێتپێد
 “ .مەرجەکان  و بەند  هەموو بە  ڕەزامەندبێت دەبێت  براوەکە

تیمی ڤیزەوە پەیوەندیان پێوە دەکرێت بۆ وەرگرتنی کاتێک کە براوەکە ناوی تۆمارکرد لەگەڵ ڤیزا، لەالیان 
بۆ )زانیاری دەربارەی پاکێجەکە لەگەڵ بەستەر بۆ دابەزاندنی بلیتی یاری، و هەر بەرنامەیەکی پێویستی تر 

 Hayya card)نموونە، 

 براوەکان دەبێت وەسڵی سەرەکی خۆیان لەگەڵ ناسنامەیەک بهێنن بۆ سەلماندن.  .13

 

 (٢٣تشرینی دووەم  - ١٩تشرینی دووەم )کەس  ٢پاکێجی یاری گروپی بۆ 

 کەس ئەمانە لەخۆ دەگرێت: بۆ یاری گروپ  (٢)پاکێجەکە بۆ دوو 

 (ئەستێرە-٥)شەو مانەوە لە هۆتێلی  ٣ •

 یتی چوون و هاتن بۆ قەتەر پل •

 هاتووچۆ بۆ فڕۆکەخانەی دەوحە •



 پاکێجی تەواوی گەشتەکە  •

 لەگەڵ میوانداری پێش یاری ٢٠٢٢یاری جامی جیهانی فیفا قەتەر  (٢)ئامەدەبوون بۆ دوو  •

  ٢٢٢٠TMهاتووچۆ بۆ یاریگای جامی جیهانی فیفا قەتەر •

 دیاری /ستایشی میوان •

 بۆ وەرگرتنی زانیاری لە هەموو شوێنێک  Visaشوێنی  •

 لە هۆتێلەکە  Visaبوونی ستافی   •

 ، کارمەندی پزیشکی و ئاسایش Visaبۆنەی  •

 ئەم شتانەی کە پاکجەکە لەخۆناگرێت: 

 ی داڕێژڕاوەکە هەر ژەمێک یان چاالکیەک لەدەرەوەی بەرنامە •

 (بۆ نمونە، تەلەفۆن، مینی باڕ، جل شوشتن، هتد....)خزمەتگوزاری زیادەی هۆتێل   •

 هەر باجێکی کارپێکراو  •

 

 


