
 نا;:طلا تازوجحل Visa ضرع ما)حأو طو"!

 2022 سطسغأ 31 ?إ 2022 وينوي 1 نم :)تازوجحلل( تال%,,+تلا خــــ%راوت •

 2022 سطسغأ 31 ?إ 2022 وينوي 1 نم :رفسلا خــــ%راوت •

 عفدلاو K www.qatarairways.com/visa-offerع كتلحر زجح دنع VISA22 زمرلا مدختسا ،ضرعلا Kع لوصحلل •

 .Visa كتقاطq ةطساوب

• tuع ضرعلا يK قارعلاو نامُعو ت;:%لاو ةدحتملا ة+*(علا تارامإلاو ة/دوعسلا ة+*(علا ة%لمملا نم ةرداغملا تالحرلا 

  ناتسCا*و ندرألاو

• tuع ضرعلا يK ع %10 :زجحلا تائف بسح ة+حا+سلا ةجردلل ة|ساسألا ةفرعتلاI تائف )Q وT وQ وN( لاQة+ك+سال، 

 ةح;(ملا )R( ةئف Iع %1 ،ة+لمعلا )Nو Qو Tو Q( تائف Iع 12%

• tuع ضرعلا يK وألا ةجردلل ة|ساسألا ةفرعتلاX ع %10 :زجحلا تائف بسح لامعألا لاجر ةجردوI ةئف )R( لاQة+ك+سال، 

]Zئف Iع 12%
\ )I وD( ملا);ع %1 ،ةحI تائف )C وJ وA وF( خنللeة 

• �,
ا|لاح �راس ��|لقإ وأ ��لاع ضرع دوجو لاح �

�
 روكذملا زمرلا نومدختسt نيذلا Visa تاقاطK� qماح لصح� ،ةصاخ ةفرعتب 

 %5 مصخ Kع ەالعأ

• tuع ضرعلا يK ال( طقف ة%�طقلا ة%ّ�جلا طوطخلا اهّ�+س� ���لا تالحرلا tuع ضرعلا يK ةك%�� وأ ة|لخاد طوطخ تالحر( 

• tuع ضرعلا يK تالحرلل طقف ة|ساسألا ةفرعتلا  

,� ىرخألا ة|سا|قلا تافرعتلا وأ موسرلا نم يأو ة|فاضإلا موسرلا وأ بئا,�لا Kع ضرعلا يtu ال •
  قوسلا �

• tuع ضرعلا زمر يK ة%ّ�جلا طوطخلا ّ�+س� ���لا تاهجولا عيمج ?إ ەالعأ ةروكذملا دال¥لا نم ةقلطنملا تالحرلا تازوجح 

 ةدّدحم تاءانث¨سال عضخت دقو اهيلإ تالحر ة%�طقلا

,� قرف يأ نع ةلوؤسم �+غ ة%�طقلا ة%ّ�جلا طوطخلا •
 زجحلاq ما|قلا لالخ ضرعلا زمر لاخدب ل|معلا مق� مل اذإ ةفرعتلا �

 مصخلل ةلماش نوكتس ةضورعملا ةفرعتلا •

 اهبناجq ةدوجوم تال%,,+ت ةمالعq ةحّضوم مصخلل ةلّهؤملا تالحرلا •

,� يدقن عاج�+سا وأ ض%�عت Kع اولصح� نل مصخ Kع ,�°لصاحلا �+غ ءالمعلا •
 قحال تقو �

• tuع ضرعلا يK با�إلاو باهذلا تالحر 

 ضرعلا خــــ%راوت ة�+ف لالخ ةرم نم ·+¶أ ضرعلا اذه نم ةدافتسالا نكم� •

 زجحلاq ما|قلا دنع ةلحرلا ,�°ناوق ل|صافت ةعجارم ¹ºري :اهئاغل¸و تالحرلا �+يغت •

,� ن¶امألا رفاوتل ضرعلا عضخ� ،تالحرلا ل« Kع ن¶امأ رفوتت ال دقو دودحم ن¶امألا ددع •
 زجحلاq ما|قلا دنع زجحلا ةجرد �

• �uاض�أ ي
�

 طو��و زجحلاq ما|قلا دنع ةلحرلا ,�°ناوق ةءارق ¹ºري اذل ،زجحلاq كما|ق دنع ة%�طقلا ة%ّ�جلا طوطخلا ما¼حأو طو�� 

 ةلحرلا نع بّ|غتلا دنع وأ اهئاغلإ ،ةلحرلا �+يغت

 


