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 أ. فترة الحملة
 )يشتمل كال التاريخين( )فترة الحملة(. 2019أغسطس  31إلى  2019يونيو  16من  الحملة فعيلسيتم ت

 
 . األهليةب
لحملة ا. وفقًا لهذه الشروط واألحكام ، يحق للفئات التالية من األشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط المشاركة في هذه 1

 )جماعية ، أشخاص مؤهلون وكل شخص مؤهل(:
بل أي من ق سعوديةالصادرة في الأو مايسترو أو االئتمان أو مسبقة الدفع  المباشر لبطاقة الخصم ة من ماستركارد. حامل بطاقة حالي1.1

 ة( ؛ ومن المؤسسات المالية المصدرة المشاركة في الحملة والتي نشرت هذه الشروط )البطاقات ذات الصل
. الشخص الذي يستخدم البطاقات ذات الصلة ألي عمليات شراء دولية في نقطة البيع أو السحب النقدي في ماكينة الصراف اآللي ، 1.2

لاير سعودي )أو ما يعادلها بالعملة المحلية(  5000بحد أدنى من القيمة التراكمية البالغة  سعوديةأي إلجراء معامالت بطاقات خارج ال
 مالت ذات الصلة( .)المعا

 . األشخاص التالية أسماؤهم غير مؤهلين للمشاركة في هذه الحملة:2
. الموظفين الدائمين و / أو المتعاقدين في ماستركارد )بما في ذلك فروعها والشركات ذات الصلة( ، بما في ذلك أفراد أسرهم 2.1

 واألخوات ؛المباشرين ، أي اآلباء واألمهات واألزواج واألطفال واألخوة 
. ممثلو و / أو وكالء )بما في ذلك وكالء اإلعالن ووكالء إدارة المسابقة( لماستركارد ، بما في ذلك أفراد أسرهم المباشرين ، أي 2.2

 اآلباء واألمهات واألزواج واألطفال واألشقاء ؛
 . حامل )حاملي( البطاقة )البطاقات( ذات الصلة غير الصادرة في اإلقليم ؛2.3
صاحب )حاملي( البطاقة )البطاقات( ذات الصلة الذين هم )في( تقصيرهم عن أي تسهيالت ممنوحة من قبل المؤسسة المالية  .2.4

 المصدرة و / أو ماستركارد في أي وقت خالل فترة الحملة ، وفقًا لتقدير ماستركارد ؛ و / أو

أي أعمال احتيالية أو غير مشروعة فيما يتعلق بحسابه / بطاقة  . أي حامل بطاقة لبطاقة ذات صلة ارتكب أو يشتبه في أنه ارتكب2.5

 البطاقة ذات الصلة أو أي مرفق خدمة ممنوح من قبل المؤسسة المالية المصدرة و / أو ماستركارد.

 كيف تشاركج.
 ارك(.ا ، المشاركون وكل مش. يتم تسجيل األشخاص المؤهلين في الحملة تلقائيًا عن طريق استيفاء الشرط الوارد في الفقرة د )جماعي1
 .. يتم إدراج الشخص المؤهل الذي يحمل العديد من البطاقات ذات الصلة ، بما في ذلك البطاقة / البطاقات اإلضافية ، في الحملة تلقائيًا2

 الحملة د. تفاصيل
تسجيله تلقائيًا في الحملة. ال يلزم  الشخص المؤهل الذي يستخدم البطاقة ذات الصلة للمعامالت ذات الصلة خالل فترة الحملة ، يتم

 التسجيل أو تقديم طلب إلى الحملة.
 
 . الفائزيني
لاير سعودي في المعامالت ذات الصلة خالل فترة الحملة مؤهلين للدخول في  5000. سيكون المشاركون الذين ينفقون ما ال يقل عن 1

 من المعامالت ذات الصلة.لاير سعودي  5000( لكل 1السحب على الجائزة ، بدخول واحد )
 ة بعد فترة الحملة.يرفة التجاريتم تحديد الفائزين بالتزامن مع الغ. 2
 . ستتاح لكل فائز فرصة للفوز بالجائزة مرة واحدة كحد أقصى خالل فترة الحملة.3
 
 جوائزال. ف
 لاير سعودي للفائز )الجائزة(. 5000القصوى البالغة . تبلغ قيمة الجوائز التي سيتم تقديمها في نهاية فترة الحملة إجمالي القيمة 1
وترتيب توزيع  2019سبتمبر  30. تقدم المؤسسة المالية المصدرة قائمة المرشحين المؤهلين لغرفة التجارة في موعد ال يتجاوز 2

 .2019أكتوبر  31الجوائز على الفائزين بحلول 
 وائز:. تطبق الشروط واألحكام اإلضافية التالية على الج3

 . تُمنح جميع الجوائز "كما هي" وهي غير قابلة للتحويل ، وال يمكن استبدالها باالئتمان أو العينية سواء جزئيًا أو كليًا ؛3.1

 ل. جميع التكاليف والرسوم و / أو النفقات التي تكبدها أو سيتكبدها الفائز فيما يتعلق بالحملة و / أو المطالبة بالجائزة ، والتي تشم3.2

 على سبيل المثال ال الحصر تكاليف النقل والبريد / البريد السريع والتكاليف الشخصية ، تكاليف طلب التأشيرة و / أو أي تكاليف أخرى ،



طرف هي المسؤولية الوحيدة للفائزين. يجب على الفائزين )الفائزين( االلتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها حاليًا وبنود وشروط ال

 )األطراف( الذي يرتب و / أو يقدم الجائزة والشروط واألحكام المرفقة بالجائزة ، إن وجدت. يكون الفائز )الفائزون( مسئولين تماًما عن

فع جميع الضرائب والتأمين و / أو الرسوم األخرى المتنوعة المتعلقة بالجوائز. ماستركارد لن تكون مسؤولة أو تتحمل تكاليف أي د

 تكاليف عرضية أخرى ؛

 ل. ال يحق لحاملي البطاقات اإلضافية للبطاقة ذات الصلة )حامل البطاقة اإلضافي( الفوز بالجائزة. سيتم منح الجوائز التي حص3.3
 عليها حامل البطاقة اإلضافية ، إن وجد ، إلى حامل البطاقة الرئيسي للبطاقة ذات الصلة ؛

. يجب أن تكون جميع حسابات / حسابات البطاقة ذات الصلة و / أو غيرها من الحسابات أو التسهيالت أو القروض الخاصة بالفائز 3.4
المختصرة وقبل تاريخ تسليم أو تحصيل أي جائزة )جوائز( ، حسب مقتضى الحال في وضع جيد أثناء الحملة ، بما في ذلك عملية القائمة 

 للحصول على الجائزة )الجوائز( ، بما في ذلك المطالبة بالسداد المستحق ؛
. إلى أقصى حد يسمح به القانون ، ال توجد ، وماستركارد تستثني وتتخلى صراحة عن أي إقرارات أو ضمانات أو موافقات 3.5

أو ضمنية أو مكتوبة أو شفهية ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، أي ضمان للجودة أو القابلية للتسويق أو مالءمة أو صريحة 
 المالءمة لغرض معين فيما يتعلق بالجوائز ؛

الفائزون بموجبه . يقر األشخاص المؤهلون والمشاركون و / أو ماستركارد. لتجنب الشك ، يتم تقديم الجوائز من قبل موردي 3.6
تستبعد كل الضمان و / أو المسؤولية فيما يتعلق بالجوائز الممنوحة و / أو الحملة. يتحمل المشاركون  ماستركاردويوافقون على أن 

المسؤولية الكاملة والمسؤولية في حالة أي مسؤولية أو حادث أو إصابة أو خسارة أو ضرر أو مطالبة أو حادث )بما في ذلك اإلصابة 
لشخصية و / أو الوفاة( الناتجة عن مشاركتهم في الحملة واسترداد الجوائز و / أو استخدامها. ال تتحمل شركة ماستركارد مسؤولية أي ا

خسارة أو ضرر أو إصابة )بما في ذلك الوفاة( بأي شكل من األشكال الذي عانى منه المشاركون نتيجة المشاركة في الحملة و / أو 
 لتي ال ترجع إلى خطأ و / أو إهمال ماستركارد.استخدام الجوائز ا

 استركاردم. ينتقل اللقب في الجوائز وأي خطر من فقد أو تلف الجوائز إلى الفائزين عند تسليم الجوائز لهؤالء الفائزين. ال تتحمل 3.7
ة رمسؤولية أو ملزمة باالعتراف أو استبدال أي من الجوائز التالفة أو المفقودة أو التالفة أو المسروقة حيث ال يكون هذا العيب أو الخسا

 أو التلف المتعلق بالجائزة بسبب خطأ و / أو إهمال ماستركارد ؛

قد يتكبده فيما يتعلق بأي من الجوائز. يجب تسوية  . لن تكون شركة ماستركارد مسؤولة عن أي عيب أو أي خسارة أو ضرر آخر3.8

أي نزاع يتعلق بالضمان أو الجودة ألي جائزة أو أي شروط وأحكام تتعلق بها مباشرة بين الفائز المعني والمورد المعني. لن تتحمل 

وليس ماستركارد في هذا الصدد. شركة ماستركارد أي مسؤولية عن حل أي نزاع ويجب على الفائز التواصل مباشرة مع المورد المعني 

إذا كان المورد غير قادر على توفير نفس النموذج للجائزة )الجوائز( ، فإن ماستركارد تحتفظ لنفسها بالحق في استبدال أي جائزة 

 )جوائز( بمنتج آخر ذي قيمة تجزئة مماثلة.

 . الموافقةع
يشاركون في هذه الحملة يعتبرون قد وافقوا صراحة على االلتزام بهذه . األشخاص المؤهلون والمشاركون و / أو الفائزون الذين 1

الشروط واألحكام )بصيغتها المختلفة أو المتغيرة( ، وقرارات ماستركارد و / أو الحكام ، وعلى أكمل وجه بالقدر الذي يسمح به القانون 
من طرف ثالث الذين تتعامل معهم ماستركارد ألغراض ، للموافقة على ماستركارد وتفويضها للكشف عن تفاصيلها لمقدمي الخدمات 

الحملة. تتعهد شركة ماستركارد بأن يقتصر الكشف عن هذه التفاصيل لمقدمي الخدمات الخارجيين على أسماء األشخاص المؤهلين أو 
ميع راضها. قرار ماستركارد بشأن جالمشاركين أو الفائزين أو الفائزين وأرقام هواتفهم ، ويجب استخدامها فقط فيما يتعلق بالحملة وألغ

 األمور المتعلقة بالحملة )بما في ذلك تفسير هذه الشروط واألحكام( يجب أن يكون نهائيًا وملزًما ولن يتم قبول أي مراسالت أو محاوالت
 أخرى للطعن في هذا القرار.

فقته / إذنها لماستركارد الستخدام اسمه / اسمها وأي . يجوز لكل من األشخاص المؤهلين و / أو المشاركين و / أو الفائزين منح موا2
صور فوتوغرافية مأخوذة أو غيرها من المعلومات التي يوافق عليها األشخاص المؤهلون و / أو المشاركون و / أو الفائزون الحاليون 

ور. األشخاص و / أو المشاركون و / أو أغراض الدعاية واإلعالن المستقبلية المتعلقة بالحملة من خالل التوقيع على نموذج تحرير الص
الفائزون المؤهلون ، بموجب التوقيع على نموذج تحرير الصور ، يوافقون أيًضا على أن يتم عرضهم في أي مواد دعائية متعلقة بالحملة. 

 لن يتم دفع أي رسوم للفائزين عن أي مما سبق.
 
 . حماية البيانات والخصوصيةهـ

صدار بطاقات ماستركارد للمشاركين بجمع واستخدام البيانات المتعلقة بالمعامالت ذات الصلة فيما يتعلق ستقوم المؤسسة المالية إل

باختيار الفائزين بالجوائز. تُستخدم معلومات االتصال الخاصة بالفائزين في منح الجوائز للفائزين. يجب أن يكون مثل هذا الجمع 

الصلة ومعلومات االتصال الخاصة بالفائزين متوافقًا مع سياسة خصوصية المؤسسة المالية  واستخدام البيانات المتعلقة بالمعامالت ذات

 الصادرة عن كل مشترك.

 أخرى. ق
 . في حالة منح الجائزة لألشخاص المؤهلين والمشاركين و / أو الفائزين الذين أو في حالة مشاركهم:1



 لجائزة ؛ و / أو. غير مؤهل للمشاركة في الحملة و / أو الحصول على ا1.1
. قد ارتكب أو يشتبه في ارتكابه أي سوء سلوك أو أعمال احتيالية أو غير مشروعة ،تحتفظ ماستركارد بالحق في استبعاد هؤالء 1.2

 األشخاص المؤهلين و / أو المشاركين و / أو الفائزين من المشاركة في الحملة و / أو الحصول على الجائزة.
 جميع األمور المتعلقة بالحملة سيكون نهائيًا وملزًما.. قرار ماستركارد بشأن 2
. إلى أقصى حد يسمح به القانون ، من خالل المشاركة في هذه الحملة ، يوافق كل مشارك على أنه لن يحتفظ بماستركارد ومسؤوليه 3

لث( مقدمو خدمات الطرف الذين قد وموظفيه وموظفيه وممثليه و / أو وكالئه )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، أي شخص ثا
 تشاركهم شركة ماستركارد ألغراض هذه الحملة( ، مسؤولين عن أي خسارة أو أضرار قد يتعرض لها ، فيما يتعلق بالحملة.

مسؤولة عن أي تقصير بسبب أي حرب ، أو أعمال شغب ، أو إضراب ، أو تأمين ، أو عمل صناعي ، أو  . لن تكون ماستركارد4
حريق ، أو فيضان ، أو جفاف ، أو عاصفة ، أو وبائية ، أو وبائية ، أو فشل فني أو نظام أو أي حدث خارج عن السيطرة المعقولة على 

 .ماستركارد

ناسبًا لتغيير أو تغيير أي من هذه الشروط واألحكام من وقت آلخر أو إلغاء أو إنهاء أو سحب أو . تحتفظ ماستركارد بالحق كما تراه م5

تعليق هذه الحملة و / أو استبدال هذه الحملة بترويج أو حملة أو برنامج آخر مماثل مع إشعار مسبق. سيتم إخطار مثل هذا التغيير أو 

التعليق من خالل المؤسسات المالية المصدرة المشاركة أو بأي طريقة أخرى حسبما تراه التغييرات أو اإللغاء أو اإلنهاء أو السحب أو 

مناسبة. في هذا الصدد ، تشير مشاركة المشاركين في هذه الحملة أيًضا إلى موافقته على الوصول إلى الموقع على فترات  ماستركارد

من وقت آلخر. قد تحدثها ماستركارد غييرات أو التغييرات التي. زمنية منتظمة لعرض هذه الشروط واألحكام ولضمان مواكبة كل الت

يوافق األشخاص المؤهلون والمشاركون و / أو الفائزون أيًضا على أن مشاركتهم المستمرة في هذه الحملة ستشكل قبولهم لهذه الشروط 

حب أو تعليق من شركة ماستركارد لهذه الحملة واألحكام )كما تختلف من وقت آلخر(. لتجنب الشك ، لن يؤدي أي إلغاء أو إنهاء أو س

إلى منح المشارك أي تعويض ضد ماستركارد عن أي وجميع الخسائر أو األضرار التي قد تتكبدها أو تتكبدها األشخاص المؤهلون 

ق.والمشاركون و / و أو الفائزين كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لعملية اإللغاء أو اإلنهاء أو السحب أو التعلي  

. أي شرط وشرط ينطبق على هذه الحملة غير قانوني أو محظور أو غير قابل للتنفيذ بموجب أي قانون أو الئحة يكون غير فعال إلى 6
 حد عدم المشروعية أو الفراغ أو الحظر أو عدم النفاذ دون إبطال األحكام المتبقية.

نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية )القوانين( باستثناء تنازع القوانين . تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر بموجب قوانين والية 7

أو األحكام المماثلة بموجب تلك القوانين التي من شأنها أن تسمح أو تسمح بتطبيق قوانين أي والية قضائية أخرى. يخضع الطرفان 

مريكية.للوالية القضائية الحصرية لمحاكم والية نيويورك بالواليات المتحدة األ  


