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 استكشف، التقط واربح Visaلعرض الترویجي من ل  الشروط واألحكام 

 

 نظرة عامة )1
 

الیھم مجتمعین ھنا ب "   كریمبالتعاون مع    Visaأطلقت   الترویجي "العرض    ")شركاء العرض(یشار  العرض  ھذا 
 ."بالعرض الترویجياستكشف، التقط واربح" "یشار الیھ الحقا ھنا  Visaالترویجي من 

 
مع خلفیة ممیزة أو مجموعة من األصدقاء أو جداریة جمیلة على االنستغرام  كریم بایك Visa xمن بطاقة  ةصورحمل 

لمدة  )      Free Careem BIKE ride rentals(      كریم    دراجة ل   یجارینأصل امن    بایجار  فرصة الفوزللحصول على  
 سنة. 

 
 األھلیة  )2

 
 :ركونایجب أن یكون المش  الترویجي العرضلدخول  ینمؤھل واكونیحتى 

 ،ماراتمقیمین بشكل قانوني في اال )أ
 ")االماراتصادرة عن مؤسسة مالیة في االمارات العربیة المتحدة ("  Visaأن یكون لدیھم بطاقة   ) ب
 لدیھم حساب على االنستغرام ) ج
 )Careem BIKE( كریم بایكلدیھم حساب  )د

 

 "المشاركون")(یشار إلیھم الحقاً بـ 

كما یجب أن   بالعرض الترویجي  ھممقیمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة عند مشاركة  نو كارالمش  یجب أن یكون
قد یطلب من المشاركین تقدیم أدلة على اإلقامة    .بالعرض الترویجيلالشتراك    أو أكثر  سنة    21بالغین من العمر    یكونوا

استكشف،   Visaالعرض الترویجي من    المشاركون في "سیعتبر    بالجائزة.الجنسیة، حسب االقتضاء قبل المطالبة    /
الوثیقة قد وافقوا على الشروط واألحكام الواردة في ھذه أنھم ") العرض الترویجي(یشار إلیھ الحقاً بـ " "  التقط واربح

العرض ") ووافقوا على االلتزام بھا عند المشاركة في أي عنصر من عناصر ھذا  الشروط واألحكام(یشار إلیھا الحقاً بـ "
 . الترویجي

" عند انتھاك  مؤھلین  غیر  مشاركینن أھلیتھم بشكل تلقائي بالمشاركة بالعرض الترویجي ویصبحون"وركایفقد المش
 الشروط واألحكام أو روح ھذه الشروط واألحكام.(أو محاولة انتھاك) 

إن الموظفین والمسؤولین وأعضاء مجلس اإلدارة والوكالء والمدراء، إضافة إلى أي فرد آخر یحدده القانون (بما في 
وثیقة   صلة  على  بأنھ  المباشرین)   األسرة  أفراد  شركات  ذلك     كریمو   Saatchi & Saatchi و  Visaبمجموعة 

Careem   وARC FZ L.L.C.  ن غیر مؤھلین.وركاھم أیضاً مش 

 

 ي فترة العرض الترویج )3
 

(بتوقیت    23:59. تقبل المشاركات حتى  2021  سبتمبر  5(بتوقیت غرینتش) في    00:00سیتم قبول المشاركات ابتداًء من  
 "). فترة العرض الترویجي(یشار إلیھا الحقاً بـ "2021 أكتوبر 2غرینتش) 
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 المشاركة )4
 

مع خلفیة ممیزة أو مجموعة من األصدقاء  كریم بایك  مع    Visaبطاقة  ل  المشاركون مدعوون لتحمیل صورة ذاتیة الصنع
  فترة العرض الترویجيخالل    ركا. یجب أن یتم نشر المشاركة على حساب انستغرام الخاص بالمشأو جداریة جمیلة

عمل تاغ على  ایضا  على المشاركین    .  careemuae@و   visamiddleeast@  حسابل  بعمل تاغ ومتابعة  وأن یقوم  
. یجب أن تحتوي جمیع المشاركات  كریم بایك) من أصدقائھم الذین یرغبون بالذھاب معھم برحلة على  3صورھم لثالثة (
الھاشتاغ   إعدادات  .   VISAxCAREEMBIKE#على  تعیین  من  التأكد  مشاركاتھم  یقدمون  الذین  المشاركین  على  یجب 

المشاركات ذات صلة بالموضوع قدر   العامة. كما یتم تشجیعھم على جعل  المشاھدة  إلى وضع  الدخول الخاصة بھم 
 .فرص المشارك في الفوز من زیدیاإلمكان. وجود عدد أكبر من المشاركات ذات الصلة  

 

 اختیار الفائز  )5
 

المحتوى األعلى   دماق  نالذیین االثنین  المشارك  وفقاً لتقدیرھا الخاص  المروجستختار لجنة من الحكام انشأت من قبل  
ابداعاً خالل   الترویجيجودة واألكثر  العرض  إلیھ  فترة  بـ "  م(یشار  في  ینالفائزالحقاً  تاریخ "(  2021  اكتوبر  4") 

"). إذا الفائز اإلحتیاطياحتیاطیاً، مستخدمین نفس المعاییر (یشار إلیھ الحقاً بـ ". سیختار الحكام كذلك فائزاً  )"االختیار
إال مرة واحدة . سیتم إخطار     لجنة التحكیمتأخذ بھ  بشكل متكرر فلن     نفس المشارك  قبل  من  المحتوىنفس    تم تحمیل  

  وسیطلب منھم  تقدیم بیاناتھم ( البرید االكتروني   الخاص بھم  حساب االنستغرام  الفائز عن طریق رسالة خاصة على
ھو صاحب الحسابات    الفائزلشك، سیعتبر  ل  ا. تجنبكریمتطبیق    ھم علىحساب  فيالمستخدمة/ المسجلة    )الھاتفرقم    و/أو  

 ذات الصلة المستخدمة لتقدیم المشاركات الفائزة. جمیع قرارات لجنة التحكیم نھائیة ولن یتم الدخول في أي مراسالت. 
 

 الجائزة  )6
 

 واحدة فقط. بجائزةسیكون ھناك جائزتین وفائزین اثنین. یجوز للمشارك الفوز  )أ
 

  لمدة سنة  )  Free Careem BIKE ride rentals( كریم بایكدراجة ایجارین ل أصل من ایجار عبارة عن وائزتكون الج ) ب
 . درھم لكل واحدة) 420درھم اماراتي (بواقع  840قیمتھا  

 
بالفائزین في غضون سبعة (  ) ج االتصال  أیام  من  7سیتم  االختیار)   للحصول على    لیةتكمی  وتزویدھم بشروط   تاریخ 

أنھ لم یقم بتقدیم البیانات المستخدمة/ المسجلة على    أو  االتصال بالفائز  العرض الترویجي  ءلشركااذا لم یستنى    جائزتھم.
فائز  لل   الجائزة  منح  سیتم  ،قبول الجائزةعلى  الفائز غیر قادر، ألي سبب من األسباب،    كان  أو  كریمتطبیق    ھ علىحساب

 .ما یقتضیھ القانونوفقاً ل جائزةبالیتم التصرف أو قد أعاله،  ةموضح يوالقیود كما ھ اآللیاتنفس ب االحتیاطي

 

، یتعین على الفائزین تقدیم اثبات ھویة صادر عن جھة حكومیة ( جواز سفر ، االقامة أو غیرھا).  زةئالجاللحصول على   )د
كریم  في برنامج " حالیاأو اإلحالة كلیا إلى طرف ثالث یكون مستخدما  تحویلوتكون قابلة لل الفائز باسم   الجائزةتصدر 

 . .Careem BIKE user)  " (بایك
 

، وإال فقد یتم  الجائزة، أن یستكمل نموذج اإلبراء الرسمي قبل استالم المروج، إذا اقتضى األمر من قبل للفائزیجوز  ) ه
 (ووفقا للقانون المعمول بھ). المروجالتخلي عن الجائزة والتخلص منھا كما یرى 
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 المشاركات بشكل عام  )7
 
بالحق في استبعاد أي مشاركة غیر مناسبة، وفقاً لتقدیره الخاص، بما في ذلك    المروجیحتفظ  .  المقیدة  المشاركات )أ

 .(ب) أدناه 7أي شيء یعرض أي مواد مسیئة أو حساسة أو تحرض على العنف أو یمكن اعتبارھا مخالفة للمادة 
 .في ھذا الصدد نھائیاً وغیر مفتوح لمزید من المراسالت المروجوسیكون قرار 

 

بموجب    المشارك، یمنح  العرض الترویجيألغراض المشاركة في    تحمیل أي فیدیو أو صورة. عند  الفكریة  الملكیة ) ب
ترخیصاً غیر قابل لإللغاء ودائم وعالمي وقابل للتحویل ودون مقابل الستخدام المحتوى   للمروجھذا الترخیص  

، وصفحات وسائل التواصل المروجوإعادة إنتاجھ وعرضھ وتكییفھ ونشره إلى أي وسیط، وعلى األخص مواقع  
انستغرام إلى  اإلدخال  تحمیل  طریق  عن  الھاشتاغ    االجتماعیة.  تاغ وع    VISAxCAREEMBIKE#واستخدام    مل 

یمثل المشاركون ویضمن أن مشاركتھم ) من أصدقائھم  3ثالثة (و      careemuae@و   visamiddleeast@  حسابل
ألي  الدعایة  أو  الخصوصیة  وحقوق  الملكیة،  وحقوق  التجاریة،  والعالمة  والنشر،  للتألیف  حقوق  أي  تنتھك  ال 

الحق الكامل وغیر المقید لنقل المحتوى إلى المروج شخص، أو أي حق آخر من أي طرف ثالث، وأن المشارك لدیھ  
 .خالیاً من أي مطالبات أو أعباء

 
مالمح أخرى    أو  الوجھ (الوجوه)  عرض  ذلك  في  بما(   للتحدید  قابلة  خارجیة  جھات  فیھا  تكون  صورةأي    تحمیل  عند

 أو (  الممیز  الشخص  من  المشروط غیر  اإلذن  لدیھم  أن  للمروج  ویمثلون  المشاركون  یضمن  ،)یمكن التعرف علیھا
 .للمروج وترخیصھا وتوزیعھا للجمھور وعرضھا الستخدامھا) الوصي/  والدیھ

 
 األحكام العامة )8
 

. تتفوق األحكام  Careem  وكریم  االنستغرامبقى جمیع المشاركین ملزمین بأي شروط وأحكام تتعلق باستخدام  ی )أ
الواردة في ھذه الشروط واألحكام على أي حكم یتعارض مع أحكام وشروط أي موقع الكتروني لطرف ثالث إلى 

 .العرض الترویجيالحد الذي یتعلق بتشغیل ھذا 
 

، وما یرتبط بھا من   ARC FZ LLCو     Saatchi & Saatchi و  Careem  وكریم     Visaمجموعة شركات    ) ب
، أو  يالترویج بالعرض مرتبط أو أي شخص آخر  الفائز تنشأ عنعن أي خسارة أو ضرر غیر مسؤولین شركات 

تحمل  ) والمروجنا بما في ذلك  ووكالئ  ناوموظفی   نا (ومكاتب  Visaعلى تعویض  رك  ت. یوافق المشالجوائزاستخدام  ب
الذي ینتج عن أي أضرار أو إلتزامات مدیونیة أو خسائر أو مصروفات متكبدة ناشئة   Visa علىاألذى  ما سبق من

في  االعن   قبول    ،الترویجيعرض  الشتراك  أو  الشروط    خرقأو عن    جائزةأي  المشاركین  أو عن استخدام  ھذه 
أو عن فعل    ھأو الناشئة عن إھمال  الغیر)  وحقوق  الفكریة   الملكیة  بحقوق  یتعلق  فیما  ضمان  أي  ذلك  في  (بما  واألحكام

 . الترویجيعرض بال  بشكل مباشر أو غیر مباشر فیما یتعلق  إحتیالي أو إغفال
 

باستخدام  معینین من قبلھا  أو األشخاص ال  Visaقوم  ترك على أن  تیوافق المش  العرض الترویجيا  وباالشتراك بھذ ) ج
ة، ألطراف ثالثوالذي قد یتضمن إرسال ھذه البیانات الشخصیة    الترویجيللعرض  الفعال  جراء  لإلبیاناتھ الشخصیة  

وكذلك ألطراف خارج بلد إقامة المشترك. یقر المشترك بأن مثل ھذه الدول قد ال تحتوي على قوانین حمایة للبیانات  
 مساویة أو أكثر صرامة من قوانین بلد إقامة المشترك.

 
المشاركة في ھذا العرض الترویجي باطلة في أي بلد محظور فیھ أو یكون غیر صالح بموجب أي قانون أو الئحة   )د

 أي تمثیل أو ضمان بأن العرض الترویجي مسموح بھ قانوناً في أي بلد معین.  المروجمعمول بھا. ال یقدم 
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بسبب  جنسیة الفائز أو بلد إقامة الفائز، كما   أمسؤولیة أي ضریبة من أي نوع ناتجة عن أو تنش  المروجتحمل  یلن   ) ه
تسدید كافة   الفائز. ولكن یتعین على  بالجائزةالمتعلقة  الضرائب  أي نوع من  تحمل مسؤولیة تسدید  یلن    المروج  أن  

 فیما یتعلق بالجائزة والتعامالت الالحقة بھا.   الضرائب الالزمة والقیام باإلشعارات الالزمة للسلطات المختّصة
 

الشروط ھذه  تعدیل  بإنھاء أو تعدیل العرض الترویجي أو    المروجقوم  یى الحد الذي یسمح بھ القانون، یمكن أن  إل ) و
  www.visa.comفي أي وقت، عن طریق نشر الشروط واألحكام المنقحة على الموقع االلكتروني واألحكام 

 
 .تنھائیة وملزمة من جمیع النواحي على جمیع المشاركین. لن یتم الدخول في أي مراسال المروجقرارات  )ز

 

یخضع العرض الترویجي لقوانین إمارة دبي وكذلك القوانین االتحادیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة   ) ح
 . كما تنطبق على إمارة دبي

 
بـ"  میدل إیست منطقة حرة   Visaھو:    المروج )ط إلیھا أیضاً  میدل    Visa)  واألحكام  الشروط" في ھذه  Visa(یشار 

المتحدة  إیست منطقة حرة العربیة  االمارات  دبي  دبي لإلعالم،  أریجان، مدینة  تكون    0097144577200  برج 
Visa    جانب إلى  إیست  ھذا  Saatchi & Saatchi میدل  إدارة  الترویجي  مسؤولة عن  المسائل    وجمیعالعرض 

 بالجوائز. المتعلقة 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.visa.com/

