
 ةصاخلا ما*حألاو طو$#لا

 .2022 سطسغأ 29 ;إ 18 مسوملا اذهل 012/و-,لا ضرعلا ي$# .1
DE 012/و-,لا ضرعلا ي$# .2

DE ةرحلا N12د قوس رجاتم عيمج 2
NEو-,Vلإ عقوملا 1,ع و اهجراخو 2;ودلا N12د راطم 2

2 
 .لزانملل لnصوتلا ةمدخ ءانثhساWwww.dubaidutyfree.com ، gع

DE مهرد 500 ةمnقg قوسu ةnلمع لt عم .3
DE ةكراشملا كنكم{ ، Visaةقاطg مادختساg ةرحلا N12د قوس 2

 ضرعلا 2
 .لnجسhلا تاوطخ ةعgاتمو لاص{إلا Wع code QR حسم لnمعلا Wع بج{ .012/و-,لا

 ،ملاعلا سأaFIFA VisTM tو ةرحلا N12د قوس� صاخلا ضرعلل ةصصخم ةحفص ;إ لnمعلا  code QRهجويس .4
NEو-,Vلإلا د/1,لا ناونعو لومحملا فتاهلا مقرو مسالا ءلم مهنم بلطnُس ثnح

2. 
NEو-,Vلإ د/�ب لاسرإ مت�س .5

2 DE
 لوخدلا ةمnسق مالتسا دn أتل لnجسhلا هلام�إ دعg لnمعلا ;إ ةعاس 24 نوضغ 2

 .طقف Visa ةقاطg مادختساg متت 2-£لا تالماعملل حلاص ضرعلا اذه .6
DE ةكراشملا ءالمعلل نكم{ .7

 500 قوف ةم�ا-,ملا تا/-,شملل ةفلتخم تالاص{إ مادختساg تارم ةدع 012/و-,لا ضرعلا 2
 .012/و-,لا ضرعلا ة-,ف لالخ مهرد

 .2;اتلا بحسلا ;إ لوألا بحسلا تالاخدإ لnحرت متي نل .8
 راعشإ نودg وأ عم ̄,يغتلل ةضرع 2¬و ،2022 سطسغأ 31و 3 2¬ بحسلا خــــ/راوت .9

  TM :زئاوجلا .10
  Visa عم FIFATM ملاعلا سأt تاقاW gع نازئاف لصحnس  •
 .ةرحلا N12د قوس نم ا{اده تاقاطg مهرد W 1000ع لصح{ فوس ¶ازئاف 20 •
• tةقا¸ب ¶ادحاو ¶ازئاف بحس# فوس بحس خــــ/رات ل tملاعلا سأ ™FIFA 10و gد قوس نم ا{اده تاقاطN12 

 .ةرحلا
DE ةمدقملا تامولعملا لالخ نم زئاف لgº لاصتالا مت�س •

 نع ن/¼ئافلاg لاصتالا مت�س .لnجسhلا تقو 2
NEو-,Vلإلا د/1,لا ق/�ط

 مهزئاوج مالتسال لجسملا 2
DE نوزئافلا ل¸ق نم درلا متي مل اذإ .11

DE قحلا مهيدلVisa و ةرحلا N12د قوس نإف ،لمع ما{أ 5 نوضغ 2
 زئاف راnتخا 2

  .رخآ
DE مهزئاوج مالتسا ن/¼ئافلا Wع بج{ .12

  .ما{أ 10 نوضغ 2
DE ءاÃ$لا لاص{إ نم ةخسÂو ،لوعفملا ة/راس ةقاطg م{دقت ن/¼ئافلا Wع بج{ ،زئاوجلا مالتسال .13

 ،ةرحلا N12د قوس 2
NEو-,Vلإلا د/1,لاو

 .ةرحلا N12د قوس نم لسرملا 2
DE مهؤاÄÃtوVisa و ةرحلا N12د قوس .14

Ç̄E DEلوؤسم ̄,غ ،012/و-,لا ضرعلا اذه 2
 هفالتإ وأ هتقÄ وأ لاص{إلا عاnض لاح 2

DE ل{دg يأ م{دقت متي نل ثnح
  .فورظلا ەذه لظ 2

 بحسلا نم لوخدلا مئاسق فذح مت�سف ،هتا/-,شم لnمعلا ÌEلأ اذإ .15
ÍEظومل قح{ ال .16

DE ةكراشملا ةرحلا N12د قوس 2
DE. 7 .012/و-,لا ضرعلا اذه 2

 ،ةnلاnتحا ةلماعم دوجول ەا¸hشالا ةلاح 2
DE قحلاg ةرحلا N12د قوسو Visa ظفتحت

 .زئافلل ةزئاجلا حنم ضفر 2
 


