
 :م23ك تالحر - ما*حالاو طو$#لا
 
>; ن93ئافلل

  :=GH ام ةظحالم CDري ،تارامإلا =
 طقف Visa <=دختسمل ةحلاص ماعطلا بلطو ل0صوتلا ةمدخ ضورع ●
RS مدختسم لQل دحاو ماعط بلطو ةدحاو ةلحرل يراس VISA25 زمر ●

 بلطو ةدحاو ةلحرلو ،2022 سطسغأ <
RS مدختسم لQل دحاو ماعط

 Z[ 2022متYس <
 ةلحر لQل مهارد 10 مصخلل _قألا دحلا يواس\ ●
 ماعط بلط لQل مهارد 10 مصخلل _قألا دحلا يواس\ ●
    Z[ 2022متYس fg 15ح حلاص VISA25 زمر ●
    Z[ 2022متYس fg 15ح ماعطلا بلطو ل0صوتلا تامدخ نم دودحم Ziغ ددع hع حلاص VISA زمر ●
  رخآ صخشل اهلwxحت وأ اًدقن ةقاrلا لادqrسا زئافلل نكمm ال ●
 Visa لrِق نم تاقاrلا مmدقت مت{س ●

 
I$رفسلا ما*حأو طو: 

 ةصاخلا مهتقفن hع رفسلا �iSمأت وأ�و ،رفس حــــ�xت وأ�و ةZiشأت يأ hع لوصحلا نع لوؤسم زئافلا نوك0س ●
RS تالحرلا د0عاوم دmدحت مت{س ●

 اهراطخإل اًقفوو Visa ةك�� ريدقتل اًقفو Ziيغتلل عضخت دقو ةددحم خــــxراوت <
 كلذ�

RS لوخدلل اهمmدقت متي تامولعم يأ نأ� دهعتتو ءالمعلا ة0صوصخ م�xك ةك�� مZgحت ●
 اهمادختسا متي نل بحسلا <

 م�xك ةك�� ة0صوصخ ةسا0سل اًقفو اهب لومعملا تانا0بلا ةmامح �iSناوقل اًقفو الإ
● mراسلا ما�حألاو طو��لا عيمجل عضختو اهحنم مت ام� ةزئاجلا لوبق بجxل ةQق نم ملاعلا سأrل FIFA، ةدراو <¢و 

RS
 hع اهتعجارم نكمfg> mلاو( بعلملا� ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودمو ر£اذتلا مادختسال ةماعلا ما�حألاو طو��لا <

www.fifa.com/tickets(. لا ضرعلا اذه نم ءزجك وأ�و ةزئاجك ر£اذتلا لوبق�Zgوx²[>، mُتعZ[ ل�اق ةركذتلا لماح 
 اهب لومعملا ما�حألاو طو��لا عيمجل

● mئافلل نكمx́ثمم عم لصاوتلا نh> ءالمع ةمدخ Visa ملاعلا سأ� ر£اذتو رفسلا تاراسفتسا� قلعتي ام0ف 
  



 :كM3ك – ما*حالاو طو$#لا
 
>; ن93ئافلل

 :=GH ام ةظحالم CDري ،تارامإلا =
 طقف  Visa<=دختسمل ةحلاص ةلاقrلا بلط ضورع •
RS مدختسم لQل دحاو ةلاق� بلطو ةدحاو ةلحرل يراس  VISA25 زمر •

 بلطو ةدحاو ةلحرلو ،2022 سطسغأ <
RS مدختسم لQل دحاو ةلاق�

 Z[ 2202متYس <
 ةلحر لQل مهارد 15 وه مصخلل _قألا دحلا •
 Z[ 2022متYس fg 15ح حلاص  VISA25 زمر •
 <ģارامإ مهرد 50 يواس\ Şدأ دحل ةلاقrلا بلطو ل0صوتلا تامدخ نم دودحم Ziغ ددع hع حلاص  VISAزمر •

 2022 سطسغأ fg 31ح
 رخآ صخشل اهلwxحت وأ اًدقن ةقاrلا لادqrسا زئافلل نكمm ال •
 Visa لrِق نم تاقاrلا مmدقت مت{س •

I$رفسلا ما*حأو طو: 
 ةصاخلا مهتقفن hع رفسلا �iSمأت وأ�و ،رفس حــــ�xت وأ�و ةZiشأت يأ hع لوصحلا نع لوؤسم زئافلا نوك0س •
RS تالحرلا د0عاوم دmدحت مت{س •

 اهراطخإل اًقفوو  Visaةك�� ريدقتل اًقفو Ziيغتلل عضخت دقو ةددحم خــــxراوت <
 كلذ�

RS لوخدلل اهمmدقت متي تامولعم يأ نأ� دهعتتو ءالمعلا ة0صوصخ م�xك ةك�� مZgحت •
 اهمادختسا متي نل بحسلا <

 م�xك ةك�� ة0صوصخ ةسا0سل اًقفو اهب لومعملا تانا0بلا ةmامح �iSناوقل اًقفو الإ
• mراسلا ما�حألاو طو��لا عيمجل عضختو اهحنم مت ام� ةزئاجلا لوبق بجxل ةQق نم ملاعلا سأrل FIFA، ةدراو <¢و 

RS
 hع اهتعجارم نكمfg> mلاو( بعلملا� ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودمو ر£اذتلا مادختسال ةماعلا ما�حألاو طو��لا <

www.fifa.com/tickets(. لا ضرعلا اذه نم ءزجك وأ�و ةزئاجك ر£اذتلا لوبق�Zgوx²[>، mُتعZ[ ل�اق ةركذتلا لماح 
 اهب لومعملا ما�حألاو طو��لا عيمجل

• mئافلل نكمx́ثمم عم لصاوتلا نh> ءالمع ةمدخVisa  ملاعلا سأ� ر£اذتو رفسلا تاراسفتسا� قلعتي ام0ف 
 
 


