
وط و  ألحكام ا الشر  
 

VISA 10% CASHBACK OFFER:  

 

، إنفينيت، إنفينيت بريفيليج الصادرة من جميع بنوك اإلمارات الع Visa :يرسي العرض عىل بطاقات  ربية المتحدة، المملكة  سيجنترسر
، بطاقة   العربية السعودية، قطر، الكويت )جميع البنوك القادرة عىل القيام بالتحويالت اإلئتمانية األصلية( بطاقة الخصم المباشر

 .اإلئتمان، بطاقة الدفع المسبق، بطاقة الخصم المباشر لألعمال التجارية، بطاقة اإلئتمان لألعمال التجارية

ة:   31.08.22 –  2225.07.الفتر

جرى المعامالت عتر 
ُ
 قنوات تحويل: فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة  3ت

داد النقدي  وط إضافية للمعامالت المستحقة لالستر  :شر

اء الشخصية فقط اء وجًها لوجه  )  CPمعامالت الرسر اء/ معامالت الرسر   ((POS)نقطة البيع / (F2F)كشوفات الرسر

داد نقدي بنسبة  ي تتجاوز % من 10استر
ي   1000إجمالي قيمة اإلنفاق لجميع المعامالت التر

 
ي ف

ليت  دوالر )ما يعادلها بالجنيه اإلستر
ي إيطاليا/ فرنسا( 

 
 المملكة المتحدة واليورو ف

داد النقدي  1000يجب أن يبلغ إجمالي اإلنفاق   دوالر الستيفاء الحصول عىل االستر

داد النقدي    .دوالر  100يبلغ الحد األقىص لالستر

 :يقترص اإلنفاق عىل فئات محددة لمنتجات تتعلق باألزياء 

ى  5311  المتاجر العامة الكتر

 .بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر المالبس العائلية   5651

 بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر المالبس الرجالية النسائية  5691

 عة بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر المالبس/ الكماليات المتنو  5699

 بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر المالبس النسائية الجاهزة  5621

 بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر المالبس الرياضية  5655

 بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر الكماليات النسائية/ المتاجر الخاصة بالنساء  5631

 د بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر مالبس/ كماليات الرجال/ األوال  5611

 بيع األزياء بالتجزئة  | محالت الفراء وصانعي الفراء  5681

فيهية/ األقمشة للبيع بالتجزئة  5949  متاجر السلع التر

 بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر مالبس األطفال/ الرضع  6541

 بيع األزياء بالتجزئة  | محالت الخياطة  5697

 لمالبس الموحدة بيع األزياء بالتجزئة  | األزياء الرسمية وا  5137

 بيع األزياء بالتجزئة  | متاجر الشعر المستعار والباروكات  5698

 بيع األزياء بالتجزئة  | تأجتر المالبس/ األزياء التنكرية/ األزياء الرسمية  7296

  

  

داد النقدي لحامل البطاقة بالطريقة التالية  :ُيمنح االستر

ويجب أن تكون الجهة المصدرة قادرة عىل القيام بالتحويالت اإلئتمانية األصلية ليتم إنهاء    (OCT)عتر التحويالت اإلئتمانية األصلية

 .المعاملة 

داد النقدي بعد انتهاء الحملة بتاري    خ  ا أقصاه أكتوبر   31.08.2022يجب أن يتم جمع االستر
ً
 .2022وأن ال تتجاوز موعد

داد النقدي عند السفر من ي عىل العبارة اآلتية: "االستر
  "Visaتحتوى رسالة كشف الحساب اإلئتمان 

ي نهاية الحملة
داد نقدي واحد ف    .يحصل حامىلي البطاقات عىل استر

داد النقدي   ي اإلمارات العربية المتحدة،  دوالر. يحصل عليها حامل البطاقة بم  100تبلغ قيمة االستر
ا يساوي  ها بالعملة المحلية ف 

  .المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت



داد النقدي محدود.   وط الحملة عىل اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت. إجمالي قيمة االستر تنطبق شر

داد النقدي حسب تقديرها الخاص. هذا العرض خاضع لإنهاء الحملة عند االستفادة م Visaيحق ل ي   VBNن االستر
 
  16الصادر ف

ق األوسط وأفريقيا   2022يونيو  ي أوروبا الوسىط والرسر
 
داد النقدي ف  .فيما يتعلق بحمالت االستر

 

 

LA VALLÉE VILLAGE OFFER:  

 

وط وأحكام العرض وكيفية الحصول عليه   :شر

ي قسم "السوق المستهدفة"( عىل  المستحقير   )انظر إل تفاصيل حا   Visaسيحصل جميع حامىلي بطاقة
 
مىلي البطاقات المستحقير  ف

ي بنسبة 
 
ا وتتضمن: خصم إضاف

ً
ي يختارونها 1% ) 10حزمة الشخصيات الهامة جد

(؛  2خدمة التسوق براحة )    -( لدى المحالت التر

ي 
 
ة ف احة قصتر

ل بحمل األكياس.  مع استر
ّ
ي   Amorinoيستمتع حامىلي البطاقات بالتسوق ونتكف

 
للتلذذ   e Village La Valléف

قطع من كعك الماكرون باآليسكريم أو آيسكريم )بنكهات متعددة(. يرسي العرض لضيف واحد فقط. ال يمكن   3بالقهوة أو الشاي و

ي لردهة
كية فقط: دخول مجان  داد قيمته. ينطبق عىل الواليات المتحدة األمتر   Loungeاستبدال هذا العرض بمنتجات أخرى أو استر

 –nt L’Apparteme سيطلب من الضيف اإلفصاح عن جنسيته/ا. 

 .ال يرسي عىل العروض األخرى   .La Vallée Villageبأسعار

ة زيارتك   .يخضع إل توافر الموارد واإلمكانية خالل فتر

  
ا 
ً
ي للشخصيات الهامة جد

ون  وط وأحكام الترصي    ح اإللكتر   شر

ا: ي
ً
ي للشخصيات الهامة جد

ون  وط وأحكام الترصي    ح اإللكتر ي شر
ا صالًحا ف 

ً
ي للشخصيات الهامة جد

ون    La Valléeعد الرمز اإللكتر

Village  اء   24فقط ولمدة ا عند الرسر
ً
ي للشخصيات الهام جد

ون  ي المحل. يجب إبراز الرمز اإللكتر
ساعة بعد استخدامه ألول مرة ف 

. تنطبق االستثناءات. ال يرس  ي
ون  ي هذا الرمز اإللكتر

اء، وليس  ليحصل الزبون عىل الخصم الموضح ف  ي مع أية عروض أخرى أو قسائم شر

اء سابقة. )  ة زيارتك. خدمة  2له قيمة نقدية، وال يمكن الحصول عليه مقابل عمليات شر ( يخضع لتوافر الموارد واإلمكانية خالل فتر
ي مكان  التسوق براحة هي خدمة تمكنك من من التسوق بأريحية دون عناء حمل األكياس، حيث سيتكفل فريقنا بحملها وو 

ضعها ف 
وط واألحكام المنطبقة عىل هذه   ي واحد من مراكز استقبالنا. للمزيد حول الرسر

ي الوقت الذي تريد ف 
مخصص وآمن ويوصلها لك ف 

 .الخدمة، يمكن للزبائن التفضل باالستفسار لدى مركز االستقبال

 

 

PRINTEMPS OFFER: 

 

ي برنامج برنتانيا للوالء وامت 
اكهم ف     .Visaالك بطاقةالعروض خاصة بالعمالء األجانب لدى اشتر

  

  

  Printempsلدى 2023/ 03/ 01إل  2022/ 03/ 01%: ساٍر لمرة واحدة للشخص من 5خصم فوري بنسبة  

Haussmann. 

  
ي األصىلي الساري، وتستثت    ي نفس اليوم الذي أبرز فيه جواز السفر األجنتر

اء الجارية ف  ينطبق هذا الخصم عىل جميع عمليات الرسر

 Printempsللدفع،   Doner)، ومتاجر الكتب، والطعام، والمعاهد، والخدماتLouis Vuitton  ،Goyardالعالمات

Listesو ،Printemps Gift Card)  وPrintemps.com & Second Printemps.    اء. ال ال يوجد حد أدن  للرسر

 .يمكن إضافته إل مزايا برنامج برنتانيا أو أية خصومات أو عروض جارية 

  

يبة الق داد ض  ي المتجر( 12يمة المضافة البالغة استر
وط ف  ي )انظر للرسر  خارج اإلتحاد األورونر

 %: للمقيمير 

  



احة طعام فاخر مع إطاللة من السطح: هذا العرض الخاص ساٍر لمرة واحدة فقط للشخص من  وحتر    2022/ 03/ 01استر

اءوعند إبراز بطاقة دعوتك. ال يوجد حد أدن     Printemps Haussmannلدى 2023/ 03/ 01  .للرسر

  
، أدفانسد، إنفينيت( لمرة   خدمة خبتر التسوق الحرصية: هذا العرض الخاص ساٍر لحامىلي بطاقة بريميوم فقط )بالتينيوم، سجنترسر

اء  .Printemps Haussmannلدى 2023/ 03/ 01حتر  2022/ 03/ 01واحدة فقط للشخص من   .ال يوجد حد أدن  للرسر

 

 

GLOBAL BLUE OFFER:  

 

ي بنسبة  
 
داد نقدي إضاف  :%20عرض استر

 .2022/ 11/ 14حتر   2120/ 11/ 15يرسي العرض من 
ي بنسبة  

 
داد إضاف ي المتاجر المشارِكة أن يحصلوا عىل استر

 
يبة المضافة مع جلوبال بلو ف داد قيمة الرص  يمكن للعمالء الحاصلير  عىل استر

ي بنسبة   .Visa% عند استخدام بطاقة20
 
داد اإلضاف ي لالستر

ون  إل % باإلضافة 20وللحصول عىل العرض، قم بإبراز الكوبون اإللكتر

يبة من جلوبال بلو   Visaبطاقة داد الرص  ي المتجر عند طلب استر
 
  .للبائع ف

ائب من جلوبال بلو مع إثبات تصدير   .يتطلب العرض معاملة معفاة من الرص 

ي البالغة 
داد اإلضاف  ي البا 20تحتسب نسبة االستر

داد اإلضاف  داد وليس مع سعر البيع. مثال: احتساب نسبة االستر لغة  % مع مبلغ االستر

اء منتجات بقيمة 20 يبة بعد الرسوم  1000%: شر داد الرص  ي يكون    140يور، تبلغ قيمة استر
داد اإلضاف  يورو. وبما أن عرض االستر

ي لحامل بطاقة 28يورو، يكون اإلجمالي   140% من 20
داد اإلضاف  دفع نسبة االستر

ُ
للخصم المباشر    Visaاإلئتمانية أو  Visaيورو. ت

ي أنظمة جلوبال بلو بعد أن يكون إثبات 
 .التصدير ف 

ي عادة خالل 
داد اإلضاف  جرى دفعات اإلستر

ُ
. لكن قد تستغرق  7ت ي ي بعض الحاالت،   90أيام من مغادرة دول اإلتحاد األورونر

يوًما ف 

ي إل جلوبال بلو  يتر
 .كعندما ُيعاد إرسال نموج اإلعفاء الرص 

ي واجبة الدفع لكل معاملة مع
داد اإلضاف  يبة تبلغ قيمة االستر  .يورو  500فاة من الرص 

ي المتجر
ي باستخدام كشك الخدمة الذاتية من جلوبال بلو ف 

داد اإلضاف  ي لالستر
ون    .ال يمكن الحصول عىل الكوبون اإللكتر

 .يمكن لجلوبال بلو سحب العرض دون إخطار سابق

  .المسؤولية تجاه العمالء فيما يتعلق بالعروض والحصول عليها   Visaال تتحمل

   

  

 :متيازات التسجيل ا 

وط: يقترص التسجيل عىل بطاقات ي كٍل من أفغانستان، ألبانيا،    Visaالدول المستوفية للرسر
لإلئتمان والخصم المباشر الصادرة ف 

، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، جزيرة بوفيه، بوركينا فاسو، بوروندي ،  الجزائر، أنغوال، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بيالروسيا، بنير 
، مرص، غينيا االستوائية، إثيوبيا، غابون، غامبيا،   ي

دي، تشاد، كونغو، جمهورية ساحل العاج، جيبونر ون، كندا، جزر كيب فتر الكامتر
، موريتانيا،   يا، ليبيا، مقدونيا، مدغشقر، مالوي، مالي ستان، لبنان، ليسوثو، ليبتر

غتر  جورجيا، كازخستان، كينيا، كوسوفو، الكويت، قتر
، قطر، ال    موريشيوس، مان، باكستان، فلسطير  وي    ج، عُ يا، الت  مايوت، مولدوفا، الجبل األسود، المغرب، موزمبيق، ناميبا، النيجر، نيجتر

ريونيون، رواندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سانت هيلينا، السودان، سوازيالند، سويرسا،  
انيا، ت ونغو، تونس، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة  طاجيكستان، تت  

كية، أوزباكستان، اليمن، زامبيا، زيمبابوي   .األمتر

 

  

 التقليدية   Visaحامىلي بطاقة
ا عتر قسيمة 

ً
ي ترسلهما جلوبال بلو  يتم توفتر دخول لمرة واحدة لردهات جلوبال بلو للشخصيات الهامة جد يتر

دخول ونموذج إعفاء ض 

ي 
ون  يد اإللكتر  .عتر التر

شهًرا. يتم إصدار قسيمة واحدة لكل حامل بطاقة لالستخدام الشخىصي وال يمكن   12ترسي قسائم الدخول لمرة واحدة لمدة 

  .مشاركتها 



  .بالسعة والقيود الصحيةيخضع دخول فرد مرافق من العائلة إل الصالة لتقدير موظف الصالة فيما يتعلق 
داد جلوبال بلو. ويجب أن يتم حجز خدمة   يمنح ترصي    ح الدخول لمرة واحدة إمكانية حجز خدمة المسار الرسي    ع من مكاتب استر

  .عىل األقل من قبل مضيف ردهة جلوبال بلو  24المسار الرسي    ع قبل 

ائب  ي برشلونة، ميالن، روما عىل حامىلي بطاقة  يورو  1000يطبق الحد األدن  لقيمة المعامالت المعفاة من الرص 
 
التقليدية    Visaف

 .فقط بسبب القيود المفروضة عىل الطاقة االستيعابية

  

 بريميوم   Visaحامىلي بطاقة

؛ ي
وط اآلنر ،   Visaتشمل البطاقات المستوفية للرسر  Infinite، إنفينيت،  Signature Preferredجولد، بالتينيوم، سيجنترسر

Preferred . وط ي الرسر
 
  .بطاقات الدفع ال تستوف

ا عتر قسيمة دخول ترسلها ج
ً
لوبال بلو عتر  يتم تزويدكم بترصي    ح الدخول غتر المحدود إل ردهات جلوبال بلو للشخصيات الهامة جد

. يمكن لحامل البطاقة استخدام هذه القسيمة عدة مرات ي يتر
ي باإلضافة إل نموذج اإلعفاء الرص 

ون  يد اإللكتر  .التر

 .يتم إصدار قسيمة واحدة لكل حامل بطاقة لالستخدام الشخىصي وال يمكن مشاركتها 

  .يتعلق بالسعة االستيعابية والقيود الصحيةيخضع دخول فرد مرافق من العائلة إل الردهة لتقدير موظف الصالة فيما  
داد جلوبال بلو. ويجب أن يتم حجز خدمة   يمنح ترصي    ح الدخول لمرة واحدة إمكانية حجز خدمة المسار الرسي    ع من مكاتب استر

ي ردهة جلوبال بلو  24المسار الرسي    ع قبل 
 .عىل األقل من قبل مضيف 

  

  

المسؤولية تجاه العمالء فيما يتعلق    Visaالجدد دون إخطار سابق. كما ال تتحمليمكن لجلوبال بلو سحب العرض من المسجلير  

 .بالعروض والحصول عليها 

 

 

 

THE BICESTER COLLECTION OFFER:  

 

ياتك؛ للحصول عىل الخصم كل ما عليك فعله هو  10؛ وفر حتر Visa لحامىلي بطاقات  2023مارس   31ساٍر حتر  % من قيمة مشتر

ا، وإضافة رمز اإلستج
ً
ونيةتحميل ترصي    ح الشخصيات الهامة جد ي المحالت  eWallet  ابة الرسيعة إل محفظتك اإللكتر

ثم إبرازها ف 

ي المحالت والمطاعم المشاركة. ال يمكن االنتفاع بهذا العرض جنًبا إل جنب   Village والمطاعم المشاركة. يطبق الخصم عىل سعر
ف 

وط واألحكام اضغط هنا   .مع عروض أخرى. لإلطالع عىل كافة الرسر

ساعة. يرجر االنتباه أنك يجب أن تكون من   48 الجناح الخاص لتوافر الشواغر كما يجب أن يتم حجزه قبل  يخضع الدخول إل .

ي يقع فيها 
ي الدولة التر

 
ونًيا من خالله  Villageالمقيمير  ف  .للتمكن من التسوق إلكتر

 


