
 

 2019كأس االمم االفريقية مصر  Visaالشروط واألحكام للعر ض من 

 
 

 العرض الترويجى " اليانصيب "نظرة عامة عن  (1

)يشار اليه الحقا هنا  2019االمم االفريقية مصر كأس   Visaمنالعرض الترويجى " اليانصيب " يعتبر المشاركون في 

( وموافقون على االلتزام بها عند بالشروط واالحكام( أنهم موافقون على هذه الشروط واالحكام )يشار اليها الحقا باليانصيب

بشكل تلقائي  اليانصيب  االشتراك بأي عنصر من عناصر هذا العرض " اليانصيب " . يفقد المشاركون حق المشاركة في

ـ "الشروط واألحكام"(  واألحكامالشروط عند انتهاكهم )أو محاولة انتهاكهم( أي من  الواردة في هذه الوثيقة )يشار إليها الحقاً ب

) كما هو محدد بالمروج ، الرجاء االتصال اليانصيب. لالنسحاب من هذا الشروط واألحكامأو عند مخالفتهم روح ونطاق هذه 

 )س( أدناه.  5أدناه( على عنوانه الوارد في البند 

 متطلبات المشاركة (2

 

سنة أو أكثر  21 من قبل كل المشتركين البالغين من العمر" اليانصيب "   العرض الترويجىفي  لمشاركةيسمح با .أ

صالحة سواء بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر أو    Visaبطاقة ويتمتعون بكامل االهلية القانونية ويحملون 

)يشار إليها الحقاً هنا بـ في مصر  المؤسسات المالية المشاركةبطاقة الدفع المسبق أو بطاقة تجارية صادرة عن 

عليهم أن يكونوا مقيمين قانونيين في مصر في وقت اتمام المشاركة المؤهلة  ويتعين "(.المؤهلة Visaبطاقة "

إن الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس اإلدارة والوكالء والمدراء، . اليانصيب مؤهلين لالشتراك في  ليكونوا

بأنه على صلة وثيقة بمجموعة شركات  )بما فيها أفراد العائلة المباشرين(إضافة إلى أي فرد آخر يحدده القانون 

Visa  أو مجموعة شركاتBBDO  وStarcom و Proximity  وMirum  وLeo Burnett  والمؤسسات المالية

) كما هو محدد أدناه(، هم أيضاً مشاركون غير الجائزة وأي طرف آخر له صلة بتوفير )المحددة أدناه(  المشاركة

 مؤهلين.

 

وحتى الساعة  2019 أبريل 25بتوقيت جرينتش( في  2)+ 00:01يجب أن تتم المشاركات المؤهلة ما بين الساعة  .ب

العرض الترويجى " اليانصيب فترة )يشار إليها الحقاً بـ " 2019 يونيو 1بتوقيت جرينتش( في  3)+ 23:59

.)" 

 

 المشاركة (3

 

أن يقوموا باجراء عملية لدى  المشاركين المؤهلينلكي يتم الدخول تلقائيا للحصول على فرصة للفوز يتعين على  .أ

وتحسب  المؤهلة Visaبطاقة  باستعمالالعرض الترويجى " اليانصيب " فترة محالت البيع بالتجزئة خالل  

 ت النقدية المحلية في مصر.ويستبعد من ذلك السحوبا  .عمليات الشراء التي تمر على شبكة فيزا

 

يتم احتساب مشاركة واحدة على  كل مشاركة مؤهلة داخل مصر )على سبيل المثال العملية التي تكون نقطة الشراء  .ب

فيها داخل مصر أو عمليات التجارة االلكترونية التي يكون فيها البائع بالتجزئة داخل مصر( ) على سبيل المثال 

دوالر أمريكي، كما يتم احتساب مشاركة واحدة للعملية   100لعملية التي تعادل قيمتها يتم احتساب مشاركة واحدة ل

 دوالر أمريكي(. 1000التي تعادل قيمتها 

 



 

يتم احتساب مشاركتين على  كل مشاركة مؤهلة يكون أحد عناصرها خارج الحدود )على سبيل المثال العملية التي  .ج

عمليات التجارة االلكترونية التي يكون فيها البائع بالتجزئة خارج مصر(. تكون نقطة الشراء فيها خارج مصر أو 

 القيام بها. الواحد Visaلصاحب حساب  التي يجوز ال يوجد حد لعدد المشاركات

 

في العرض الترويجى " اليانصيب "فترة  خاللالمؤسسات الماليّة المشاركة  سيتم ادخال كل عملية مؤهلة من .د

 فائزين موزعين على النحو التالي:  210يكون هناك سحب عشوائي. س

 

 فائز 45البنك األهلي المصري.  •

 

 فائز 25البريد المصري الهيئة القومية للبريد.  •

 

 

 فائز 25االهلي مصر.  QNBبنك  •

 

 فائز 25كريدي أجريكول مصر.  •

 

 فائز 45بنك مصر.  •

 

 فائز 45البنك العربي االفريقي الدولي.  •

 (. بالمؤسسات المالية المشاركة)ويشار اليهم مجتمعين 

المؤسسات الماليّة  بصرف النظر عن عددفترة العرض الترويجى " اليانصيب " يمكن للفائز الفوز مرة واحدة فقط خالل 

 2019يونيو  10سيتم االعالن عن الفائزين في أو قبل تاريخ   . باسمهامؤهلة  Visaبطاقة  التي يحملون المشاركة 

 الجائزة (4

 

فائزا على تذكرتين من الفئة االولى مع ضيافة ما قبل المباراة وهدية  210سيحصل كل من الفائزين البالغ عددهم  (أ

"(. لن يتم تقديم لجائزة"ا)يشار إليها الحقاً بـ  والنقل البري الى كافة نقاط التجمع المحددة والى االستاد لكل ضيف

 أي بديل نقدي.

 

( يومين تقويميين من تاريخ 2الى الفائزين خالل  ) المؤسسات المالية المشاركةسيتم ارسال رسالة تأكيدية من قبل  (ب

سيطلب من كل فائز التوقيع على هذه الرسالة تأكيدا واعادتها، مصحوبة بنسخة من هويته االعالن عن الفائزين. 

. في حال كان الفائز غير قادر، ألي سبب من األسباب، على قبول لكي يطالب بالجائزة 2019يونيو  15بتاريخ 

االتصال به خالل تلك المدة الزمنية لسبب يرجع اليه، فإنه يجوز منح الجائزة لفائز باإلمكان ، أو لم  يكن الجائزة

 وفقاً لما يقتضيه القانون. الجائزةب آخر وفقا لنفس اآلليات والقيود المحددة أعاله أو سيتم التصرف

 

وحده. إذا كان لدى المشارك أسئلة تتعلق  المروج لشخص آخر إال بناء على تقدير الجائزةلن يتم قبول طلبات نقل   (ج

)س(  5مباشرة على العنوان المذكور في البند  المروج ، فيجب عليه التحدث معالجائزةبأي جانب من جوانب 

 أدناه.

 



 

" مائتين و عشر جائزة " و الميزانية الكاملة للجوائز خالل هذه العرض الترويجى " اليانصيب  210هناك  عدد  (د

جنيه مصري )فقط اثنان مليون  2.058.000يعادل بالجنيه المصري  دوالر امريكى بما 117،600"هى حوالى 

 جم( 17.50سون الف جنيه مصري ال غير( وقد تم إحتساب الدوالر بقيمة )وثمانية و خم

 

 الشروط العامة  (5

، يوافق الفائزون على استخدام اسمهم وصورتهم فيما يتصل العرض الترويجى " اليانصيب "بالدخول بهذه  .أ

يقوم بتحديدها بالعرض الترويجى " اليانصيب " ويوافقون على االشتراك في أي دعاية اخرى بشكل معقول قد 

قد تشمل هذه الدعاية، على سبيل المثال ال الحصر النشرات الصحفية ونشاطات التواصل االجتماعي  المروج.

 . ا العرض الترويجى " اليانصيب "المتعلقة باالشتراك في هذ

 

فقط. جميع الشروط واألحكام والمنتجات والخدمات والضمانات والحقوق  الجائزةمسؤولة عن كلفة  Impactتعد  .ب

االستهالكية االخرى فيما يتعلق بترتيبات السفر واالقامة و تذاكر المباريات تبقى بين ما بين االطراف االخرى 

 مقدمي الخدمة والفائزين.

 

راءات مرتبطة بقبول واستخدام الجائزة.  تعد يجب أن يأخذ الفائزين باالعتبار أنه قد يكون هناك نفقات إضافية وإج .ج

جميع هذه األمور من مسؤولية المشاركين الفائزين، بما في ذلك، علي سيبل المثال وليس الحصر، أية ضرائب 

محلية، أو غيرها من الضرائب )بما في ذلك الضرائب على الدخل و الضرائب المستقطعة من المنبع(، مصاريف 

)أ(( ورسوم األمتعة، المصروفات الشخصية  4ات )فيما عدا تلك المنصوص عليها في البند السفر من وإلى المباري

غير المتعلقة بالبرامج التي نظمها المروج، طلبات الحصول على تأشيرة السفر ورسوم ووثائق السفر، التأمين وأي 

 تكاليف والمصروفات وغيرها من اإلجراءات.

 

ن العلم بجميع واالمتثال لكافة إجراءات وقيود السفر الدولية/المحلية يكون الفائزون مسؤولين بشكل فردي ع .د

المطبقة. ويشمل ذلك الحصول على تأمين السفر وتأشيرات السفر والوثائق الالزمة للسفر من /إلى وجهة السفر. 

غير مسؤولتان عن Impact و Visaالمسؤولية عن تأشيرة السفر للفائز.  Impactو   Visaلن تتحمل 

ع الفرصة للسفر إلى وجهة معينة إذا كان الفائزون أو أي من مرافقيهم في السفر )إن وجد( غير قادرين ألي ضيا

سبب من األسباب لدخول بلد معين، أو أن التكاليف الناتجة عن مصاريف الفائزين تتطلب تغيير خطط السفر ألي 

 سبب من األسباب.

 

بكة و/أو الكمبيوتر و/أو األجهزة التشغيلية و/ أو البرامج من مسؤولية حدوث أي عطل في الش المروج ال يتحمل .ه

أي نوع كان، والتي قد تحد أو تؤخر إرسال أو استالم مشاركتك. وعالوة على ذلك، في بعض الحاالت، يعتمد 

العرض إلدراجها في  Visaعلى البنوك المحلية أو أطراف ثالثة أخرى إلبالغ بيانات المعامالت إلى المروج 

بأنه سيتم تبليغ جميع هذه البيانات لنا بدقة، ولن تكون مسؤولة عن  المروج. ال يضمن ويجى " اليانصيب " التر

في حال لم يتم تبليغ أي من هذه البيانات. باإلضافة إلى العرض الترويجى " اليانصيب " ضياع الفرصة في دخول 

. المروج غير Visaول العالم تقبل التعامل ببطاقة بأن جميع البائعين ومواقع نقاط البيع حالمروج ذلك، ال يضمن 

كون البائع أو موقع نقطة البيع ال يتمكن العرض الترويجى " اليانصيب "مسؤول عن ضياع الفرصة في  دخول 

أو أن معدات معالجة البطاقات االئتمانية الخاصة بهم معطلة أو منفصلة أو المؤهله   Visaمن التعامل ببطاقات 

 " اليانصيب "غير مضمونة. العرض الترويجىأنها غير صالحة للعمل. بعبارة أخرى المشاركة في هذه 

 

 

المؤسسات المالية وموظفي  Mirumو  Proximity و Starcomو  BBDOو  Leo Burnettو  Visa .و

غير مسؤولين عن أي ضررأو خسارة تنشأ عن الفائز  الجائزةاف أخرى لها صلة بتزويد وأي أطر المشاركة



 

. على هذا النحو، الجائزة، أو باستخدام بالعرض الترويجى " اليانصيب " بالجائزة أو أي شخص آخر مرتبط 

على درء األذى  يوافق المشاركين على تعويض االطراف المذكورين أعاله )ومكاتبه وموظفيه ووكالئه( ويوافقون

العرض عن المروج الذي ينتج عن أي أضرار أو إلتزامات أو خسائر أو مصروفات متكبدة ناشئة عن االشتراك في 

بشكل مباشر او غير مباشر أو عن استخدام أو قبول ألي جائزة أو عن خرق المشاركين الترويجى " اليانصيب " 

 بالعرض الترويجى.  فيما يتعلق  م أو عن فعل إحتيالي أو إغفاللهذه الشروط واألحكام أو هذه الناشئة عن إهماله

 

أو األشخاص المعينين من  المروجيوافق المشارك على أن يقوم العرض الترويجى " اليانصيب" وباالشتراك بهذا  .ز

 والذي قد يتضمن إرسال هذه للعرض الترويجي " اليانصيب "قبله باستخدام بياناته الشخصية لإلجراء الفعال 

بأنه سيتم تشفير البيانات  المروجالبيانات الشخصية ألطراف ثالثة، وكذلك ألطراف خارج دولة مصر. يضمن 

الخاصة للمشارك ألغراض التحويل الدولي والسحب العشوائي. ومع ذلك، يقر المشارك بأن مثل هذه الدول قد ال 

ين بلد إقامة المشارك ويوافق على مثل هذا تحتوي على قوانين حماية للبيانات مساوية أو أكثر صرامة من قوان

 االرسال.

 

تسري وتعلو   جميع المشاركين ملزمين بأية شروط وأحكام تتعلق باستخدام مواقع إلكترونية الي أطراف ثالثة. .ح

على أي حكم يتعارض مع أحكام وشروط أي موقع إلكتروني الطراف  الشروط واألحكاماألحكام الواردة في هذه 

 .العرض الترويجى" اليانصيب "ثالثة بالحد الذي يتعلق بعمل هذا 

 

 

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

 

 مراسالت أخرى.نهائية وملزمة في جميع الحاالت ولن يتم إبرام أي  المروجتعتبر قرارات  .ي

 

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

 سبب كان.

 

 لقوانين دولة مصر.العرض الترويجى " اليانصيب " يخضع  .ل

 

وع ناتجة عن أو مسؤولية أي ضريبة من أي نالمروج بخالف ما يقتضيه القانون علي وجه التحديد ، لن يتحمل  .م

لن يتحمل مسؤولية تسديد أي نوع من الضرائب   المروجتنشأ بسبب جنسية الفائز أو بلد إقامة الفائز، كما أن 

يتعين على الفائزين تسديد كافة الضرائب الالزمة والقيام باإلشعارات الالزمة للسلطات المختّصة  بالجائزة.المتعلقة 

 لالحقة بها.والتعامالت ا بالجائزةفيما يتعلق 

 

العرض الترويجى  " لهذه  الشروط واألحكامبتعديل  المروجإلى الحد الذي يسمح به القانون، يمكن أن يقوم  .ن

أو العرض الترويجى  " اليانصيب " دون أي إشعار مسبق. وسيتم نشر أي تعديل على تفاصيل هذه اليانصيب " 

 visamiddleast.com/totalafcon2019 لي:الشروط واألحكام المعدلة على الموقع اإللكتروني التا

 

للدعاية واإلعالن   Impact BBDO(: تعد الشروط واألحكام" في هذه Impactالمروج )يشار إليها أيضاً بـ" .س

بالنيابة العرض الترويجى " اليانصيب "  شارع حسن صبري ، الزمالك، القاهرة، مصر، مسؤولة عن تنظيم  15

 .Visa بالنيابة عن  بالجائزةوعن جميع المسائل المتعلقة Visa عن 

 

 

 


