
 

 

 ٢٠٢١TM العرب فيفا قطر كأس

شروط استخدام التذاكر

للتطبيق  وقابليتها التذاكر استخدام شروطمن   الُمتوخى  الغرض. 

 القدم   كرة  لبطولة"(  المباراة)"  رسمية  لمباراة"(  تذكرة)"  رسمية  تذكرة  كل  على"(  االستخدام  شروط)"  هذه  التذاكر   استخدام  شروط  . تنطبق

 ومقره     ينظمها  التي"(  منافسة ال)"  ٢٠٢١قطر العرب   لكأس

 "(. )"  بسويسرا زيورخ

من شركة  مباشرة  "(  التذاكر  مشتري)"  أخرى  بطريقة  يستلمها  أو  التذكرة  يشتري  الذي  الشخص  قبل  من  إال  التذكرة  استخدام  يجوز  . ال

أو  قبل  يع التذاكر من ب ب  له  مرخص  ثالث  طرف  أي  "( أوFIFA Ticketing)" سويسرا    مقرها  شركة  ، وهي

، تذاكرهم  لتوزيع  FIFA  لـ عالتاب  FIFA Ticketing  موقع  من  صراحة    التذاكر  مشتري  لهم  صرح  الذينبهم  المرتبطين  واألفراد،  

صحيح.   بشكل تذاكره التذاكر مشتري يُعطيه فرد وكل تذكرة مشتري كل يعني" التذكرة حامل. "المدعوين الضيوف مثل

 هذه   االستخدام  بشروط  قانون ا  االلتزام  على  نهائي  وبشكل  شرط  أو  قيد  من دون  التذكرة  حامل  يوافق،  تذكرة  استخدام  أو  شراء  أو  من خالل قبول  3.1

 علم  على  أخرى  له بطريقة  قدمها  أو  له  تذكرة  بشراء  قام  تذكرة  حامل  كل  أن  من   التأكد  تذكرة  مشتري  كل  على  يجب.  األوقات  جميع  في  لها  واالمتثال

لـ التابع    FIFA Ticketingـل  خاصة  ملكية  األوقات  جميع  في  تذكرة  كل  تظل.  األوقات  جميع  في  بها  ويلتزم  عليها  ويوافق،  هذه  االستخدام  بشروط

FIFAا   يخضع  تذكرة  يستخدم  أو  يمتلك  أو   يقبل  آخر  شخص  أي  فإن،  التذكرة  حامل  قبل  من  إال  التذاكر  استخدام  يجوز  ال  أنه  من  الرغم  . على  أيض 

  .هذه  االستخدام شروط في عليها المنصوص التذاكر حاملي على المطبقة القيود بجميع ويلتزم

. قبولها  يتم  ولن  هصالح  غير  FIFAلـالتابع    FIFA Ticketing  قبل  من  معتمد صراحة    غير  مصدر  أي  من  عليها  الحصول  يتم  التي  . التذاكر4.1

     FIFA Ticketing  موقع على  آلخر  وقت  منمنفذ بيع التذاكر    قائمة  في  المعتمدة   التذاكر  مصادر  إدراج  سيتم

  حصوله  من  التأكد،  الطلب  عند،  منه  يُطلب  وقد  التذكرة  صالحية  ضمان  عن  المسؤول  هو  التذكرة  استخدام  يحاول  شخص  أي  "(التذاكر  حجز  موقع)"

 مصدر  خالل  من  تذكرتهم  على  حصولهم  التأكيد على  في   تذكرة   استخدام  يحاولون  الذين  األشخاص  أحد   فشل   إذا.  معتمد  مصدر  خالل  من  التذكرة  على

 من دون   تذكرتهم  يتم إلغاء  وقد(  الملعب  من  إخراجهم  يتم  قد  أو)  الملعب إلى  دخولهم  رفض  يتم  فقد،  FIFA Ticketingلـ  الُمرضي  النحو  على،  معتمد

  .إنذار سابق

"(  بالملعب   الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة)"  والسلوك ويمتثل لها  وأمنها  المالعب  سالمة  تحكم  التي FIFA بقواعد  قانون ا  تذكرة  حامل  كل  . يلتزم5.1

 التي  والعناصر  المحظورة  بالسلوكيات  قائمة   بالمالعب   الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة   ستشمل .  هنا  شروطها   تضمين  تم  والتي،  المباراة  حضور   عند

  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  بموجب.  المسابقة  بدء  قبل  حجز التذاكر  موقع  على  متاحة  وستكون  الملعب  إلى  إحضارها  التذكرة  لحامل يجوز  ال

 FIFA  ، FIFA Ticketingعن    الصادرةو  بها المعمول والتعليمات واألوامر واللوائح القوانين جميع اتباع تذكرة حامل  كل  من سيُطلب ، بالمالعب

 و
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  خالل   من  وقت  أي   في  FIFA Ticketing أو FIFA قبل  من  بالمالعب  الخاصة  السلوك  وقواعد  االستخدام  شروط  مراجعة   أو  تعديل  . يمكن6.1

 التذاكر  حاملي على يجب. الويب على حجز التذاكر  موقع على بالمالعب الخاصة السلوك قواعد مدونة أو االستخدام شروط من محدثة نسخة  توفير

.بالمالعب الخاصة السلوك قواعد  ومدونة االستخدام شروط  إصدارات أحدث لمراجعة دوري بشكل التذاكر موقع زيارة

 اعتماد ا   تختلف  قد،  منفصلة  وأحكام لشروط  للتذاكر(  االستالم المجاني  أو)  عملية الشراء  تخضع.  التذاكر  استخدام  هذه   االستخدام  شروط   . تحكم7.1

(  فردية  تذكرة  أو   الضيافة  حزمة  مثل)  شراؤه   يتم  الذي  المنتج  نوع  أو(  عام  عميل  أو  جماعي  مبيعات  عميل،  المثال  سبيل  على)  المشتري  فئة  على

."( البيع  شروط)"

 أو  الرياضية   اإلدارية   الهيئات  أو  القانون  إنفاذ  سلطات  قبل  من  مكان  أي   في  القدم  كرة   مباريات  حضور   من  وقت   أي  في  حظره  تم  شخص   . أي8.1

ا يُعتبر شخص أي أو، القدم كرة مباريات  منظمي أو المالعب مشغلي   ذات أخرى  سلطات  أي أو القانون تطبيق قبل  من األمن أو السالمة  على خطر 

  يتم   وقد(  الملعب   من  إخراجه  يتم  قد  أو)  الملعب  إلى  دخوله  يُرفض  قد (،  الملعب  في   الخاص  األمن،  الحصر  ال  المثال  سبيل  على،  ذلك  في  )بماصلة  

.إشعار من دون تذكرته إلغاء

  شروط  على  تنطبق  قد  التي  القوانين  أو(، المستهلك  حماية  قوانين  مثل)  التذكرة  حامل  فيها  يقيم  التي  الدولة  أو  المقاطعة  أو  الدولة  قوانين  . بعض9.1

  قد   أو   عقد  بموجب  تعديلها  أو  عنها  للتنازل  قابلة   تكون  ال  قد"(،  القوانين "  باسم  إجماال    إليها  يُشار )  قطر  دولة  في  ستقام  المنافسة  ألن  هذه  االستخدام

. القبيل  هذا  من  قوانين  أي  بموجب  التذكرة  حامل  حقوق  على   هذه  االستخدام  شروط  تؤثر  ال.  للتنفيذ  قابلة   غير  هذه  االستخدام   شروط   أحكام   بعض  يجعل

 غير   أحكام   أي   تضمين  يتم  لم  لو   كما   أو  القوانين  هذه   به  تسمح  الذي  الحد   إلى   بالكامل  المفعول  سارية   هذه   ستخداماإل  شروط   تظل ،  ذلك  من  العكس   على

.للتنفيذ قابلة

  أخرى شروط أي بموجب أو الملغاة التذاكر عن للتعويض أخرى  الحصول على أية أشكال أو أموال أية استرداد التذاكر حاملي  من حق ليس   10.1

.المستردة المبالغ بخصوص إضافية معلومات على هذه االستخدام شروط من 16 الفقرة رقم تحتوي. هذه االستخدام شروط بموجب

  البيانات   حماية  بسياسة  المغطاة  التذكرة  استخدام  أو  باستالم  يتعلق  FIFA Ticketing  إلى  تقديمها  يتم   التذاكر  بحامل  خاصة  معلومات  أية  11.1

.اإللكتروني التذاكر موقع على والمتاحة FIFAـبال الخاصة 

واستخدامها   التذاكر . طبيعة2

ا  تذكرة  كل  تمثل  التذكرة  على  المحددة  المباراة  لحضور  مقعد   وشغل"(  الملعب)"  المنافسة  ملعب  لدخول  واحد  لشخص  لإللغاء  قابل  شخصي ا  ترخيص 

.هذه  االستخدام لشروط األوقات جميع في تخضع والتي،  FIFA  قبل من المحددة  الساعات خالل

، FIFA Ticketing  قبل  من  وموزع  به  مصرح   شكل  في،  صالحة  تذكرة  إبراز  التذكرة   حامل  على  يجب،  مشاهدة مباراة  أجل  من  ملعب   . لدخول 2.2

  مثل ) الملعب  لدخول  المطلوبة  التذكرة نوع،  الخاص  لتقديره  وفق ا،  يُحدد  أن FIFA Ticketingـل  يحق   الدخول المخصصة للملعب. (  منافذ)  عند منفذ

  عبر  الهاتف   التذاكر  توزيع  مثل،  التوزيع  طرق  بعض  تتطلب  قد(.  ذلك  إلى  وما ،  المحمولة  والتذكرة،  المنزل  في  المطبوعة   والتذكرة،  الورقية  التذكرة



 

 

ا  التذكرة  حامل  يمتلك  أن،  المحمول   يتطلب  قد.  واستخدامها  التذكرة  إلى  للوصول  برمجي  تطبيق  طاقته وتنزيل  بكامل  ويعمل  محموال  متوافق ا  جهاز 

.التطبيق  على تنطبق منفصلة استخدام شروط قبول التذكرة  حامل من البرنامج هذا مثل استخدام

 عن  أعمارهم تقل الذين األشخاص يكون أن  يجب. عمره عن النظر بغض، الخاصة  تذكرته  إلى المباراة حضور   في  يرغب شخص  كل . يحتاج3.2

ا(  15)  عشر  خمسة   القانونيين   األوصياء  أو  الوالدين  إن.  به  المحيطة   والمناطق  الملعب  في  التواجد  أثناء  األوقات  جميع  في  بالغ  شخص  برفقة  عام 

ا( 18) عشر ثمانية عن عمره يقل قاصر ألي .األوقات  جميع في  القاصر سلوك عن مسؤولون ويحمل تذكرة عام 

  مشتري   كل  يتحمل.  واألخير  األول  باالسم  التذكرة   لحامل  معينة  تذاكر  تخصيص  يتم  قد،  التذاكر  بشراء  قام  الذي  التذاكر  مشتري  فئة  على  . اعتماد ا4.2

ا  التذكرة  حامل  يكون  أن  يجب.  للتطبيق  قابل  تذكرة  حامل  لكل  بدقة  التذاكر  تخصيص  ضمان  مسؤولية  تذكرة  أمن  يرضي بما،  إثبات  على  قادر 
 من   المقبولة  التعريف  أشكال   وصف   سيتم.  هويته  من  التحقق  طريق  عن  المثال  سبيل  على،  المعنية  التذكرة  استخدام  له   يحق   أنه ،  الملعب  أو  FIFAـال

ا  التذكرة  حامل  يكن   لم   إذا.  التذاكر  موقع  على  آلخر  وقت  من  إخراجه  أو)  الملعب إلى  دخوله  رفض  يتم  فقد،  التذكرة  استخدام  في  حقه  إثبات  على  قادر 

.إشعار من دون التذكرة إلغاء يتم وقد( الملعب

  أي في تذكرة بأي المرتبط والملعب المباراة ومدة المباراة انطالق ووقت المباراة وتاريخ المقعد وموقع المتنافسة الفرق تغيير FIFA للـ. يمكن 5.2

ا  المقعد  موقع  على  التغييرات  تخضع.  وقت   من 12 للبند  المباراة  ملعب  أو  تاريخ  في   التغييرات  تخضع  كما،  هذه  االستخدام  شروط  من  4  للبند  أيض 

.هذه  االستخدام شروط

 يُقر .  يحتاجونها  قد  إقامة   أماكن  أي  إلى  الملعب باإلضافة   وإلى  من  التنقل  عملية  ،الخاصة  نفقتهم  على ،  ترتيب  مسؤولية  التذاكر   حاملو  . يتحمل 6.2

  في  تقام متعددة  مباريات حضور التذاكر حامل على  المستحيل أو  الصعب  من يكون قد  وأنه للتأخير قد يخضع  المالعب بين التنقل بأن التذاكر حاملو

وم. الي  نفس في مختلفة مالعب

 التذكرة حامل  من يُطلب قد. منها والخروج قطر  دولة إلى ودخوله سفره وتأمين ترتيب مسؤولية، الخاصة نفقته  على، تذكرة حامل  كل . يتحمل7.2

.  قطر  إلى   للسفر  الحكومية  السلطات   أو   قطر  دولة   وثائق التصريح األخرى من  أشكال   من  غيرها  أو   عليها  الحصول   أو  تأشيرة  على  للحصول   التقدم

  له   يُسمح  الذي  التذكرة  حامل  من  يُطلب   قد .  قطر  دولة  إلى  وصوله  وعند  السفر  قبل  المقررة  الطبية  باإلجراءات   االلتزام  التذكرة  حامل  من  يُطلب  قد

ا  قطر  دولة  بدخول  الحكومية  السلطات  أو  قطر  دولة  وثائق التصريح من  من  أخرى  أشكال  على(  الملعب  إلى  الدخول  وإبراز عند)   الحصول  أيض 

 رفض   تم  أو   األخرى  الحكومية  السلطات  أو  قطر  دولة  من  المطلوبة  التصاريح  على  الحصول   في  التذكرة  حامل  فشل  إذا.  المباراة لحضور  األخرى

 من  التعويض  أشكال  من  شكل  أي  على  الحصول  التذكرة  لحامل  يحق  فال،  المقررة  الطبية  باإلجراءات  االلتزام  في  إخفاقه  بسبب  قطر  دولة  إلى  دخوله

FIFA Ticketing األطراف الذين أصدروا التذكرة. من أي  

 

 أثناء   األوقات  جميع  في(  2.7  الفقرة رقم  في  الموضحة  وثائق التصريح األخرى  وأشكال)  تذاكرهم  بحيازة  التذاكر  حاملو  يحتفظ  أن  . يجب8.2

 تحدده لما وفق ا استثنائية ظروف في إال أخرى  مرة الملعب بدخول الدخول الملعب بعد يغادرون الذين التذاكر لحاملي يُسمح لن. الملعب في التواجد

FIFA الخاص. بناء  على تقديرها

.الملعب  في سيارته بركن التذكرة لحامل التذكرة تسمح . ال9.2



 

 

هالمصاحب  والتذاكر  الوصول . إمكانية3

 أولئك  على  مقصور"(  الوصول   تذاكر)"  الحركة  على  المحدودة  القدرة  ذوي واألشخاص  الخاصة  االحتياجات  لذوي  التذاكر  واستخدام  . إصدار1.3

  مشتري   من  يُطلب،  الوصول  تذاكر  على  الحصول  طلبات  تقديم  عملية  من  . كجزءFIFA Ticketingالتي حددها    األهلية  معايير  يستوفون  الذين

 أهلية  إلثبات  FIFA Ticketing   إلى  رسمية   مستندات   أو/  معينة  معلومات  تقديم،  البيع  لشروط   ا وفق    آخر   شخص  عن  نيابة    أو  بنفسه  إما،  التذاكر

 تذكرة   كون قد حصل علىي "(  الوصول   تذكرة  حامل)"  الوصول  إمكانية  تذكرة  حامل  أي"(.  األهلية   إثبات)"  الوصول   تذكرة  على  للحصول  الفرد

  الوصول   تذكرة  حامل   أن  وقت   أي   في    FIFA Ticketing  حدد   . إذا FIFA Ticketingالتي حددها    األهلية  يستوفي متطلبات  أنه  أساس  على   وصول

 تذكرة FIFA Ticketing   يلغي  فقد،  األهلية  إثبات  في  تحريف  نتيجة  ذلك  في  بما،  FIFA Ticketingالتي حددها    األهلية  يستوفي متطلبات  ال

    إشعار.  دون الوصول من

  وفق ا   مجانية تذكرة على الحصول له ويحق"(،  رفيق )" الملعب برفيق في الوصول تذكرة حامل بمرافقة الوصول تذاكر من معينة فئات . تسمح2.3

 في  الوصول  تذكرة  حامل  ومرافقة  الوصول  تذكرة  حامل  دخول الملعب مع  المرافقة هذه  تذكرة  حامل  من  يُطلب"(.  مرافقة  تذكرة)"  البيع  لشروط
الملعب.  داخل التواجد  أثناء األوقات جميع

ا ويكون  أهليته  إثبات  يحمل   أن(  عنه  نيابة  المرافق  أو)  الوصول  تذكرة  حامل على  يجب،  فيه  والبقاء  الملعب   إلى  . للدخول 3.3  بناء    تقديمه  على  قادر 

 مرتبطة بها(.  مرافق تذكرة أي، وبالتالي)  الوصول تذكرة إلغاء إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد. الملعب أمن من أو FIFA من  طلب على

 بما) هذه االستخدام شروط بموجب األخرى التذاكر  لها تخضع التي الشروط لنفس الوصول تذاكر تخضع، 3 البند رقم هذا في مبين  هو ما  باستثناء

تُلغى   الملغاة  الوصول  بتذكرة  همرتبط  مرافق  تذكرة  أي  فإن،  األسباب  من  سبب  ألي  الوصول  تذكرة  إلغاء  تم  إذا(.  باإللغاء  المتعلقة  الشروط  ذلك  في

تلقائي ا. 

الجلوس . 4

(  إلى آخره،  2  الفئة،  1  الفئة،  المثال  سبيل  على)ه  التذكر  عليها  تنطبق  التي  المقاعد   فئة  الملعب ضمن  في  معين  لمقعد  تذكرة  كل  تخصيص  . سيتم1.4

 بعد   ذلك   في  بما،  وقت  أي   في  معينة  لتذكرة  المقعد  بتحديد أو تغيير موقع  المختصة  الملعب  سلطات  أو   FIFA Ticketing  يقوم   قد"(.  المقعد   موقع)"

 ال .  للتذكرة أعلى  اسمية بقيمة مرتبطة جلوس  في فئة أو المقاعد فئة  نفس في  الجديد المقعد موقع  يكون أن  شريطة، المباراة تاريخ وفي   التذكرة شراء

  سلطات أو  FIFA Ticketing قبل من ذلك بخالف تعليمات  إصدار يتم لم  ما لتذكرته المخصص المقعد موقع في  إال الجلوس التذاكر لحامل يجوز

الملعب المعنية.

، القيود  هذه  تتضمن  قد.  قطر  دولة  الملعب وقوانين  وأمن  FIFA  تحددها  قد  التي  للقيود  التذكرة  حامل  قبل  من  الملعب  داخل  الكحول  تناول  يخضع  2.4

. الملعب داخل معينة مناطق أو/و  أوقات في الكحول  تناول أو/و شراء تقييد، الحصر ال المثال سبيل على



 

 

 مواقع  تغيير  يتم  قد ،  ذلك  إلى   باإلضافة.  البعض  بعضها   من  قريبة أو  غير متجاورة   مقاعد  مواقع  مع ا  التي يتم شراؤها  للتذاكر  تخصيص   يتم  . قد3.4

 غير   مقاعد  مواقع  إلى  أعاله   سالفة الذكر  1.4للفقرة رقم    وفق ا  البعض  بعضها  من  هقريب   أو  مجاورة  ما  وقت   كانت في  والتي  للتذاكر  المقابلة  المقاعد

من بعضها البعض. هقريب  أو  مجاورة

ه  المتطلبات التقني  أو  األمن  أو  للسالمة  نتيجة  مباراة معينة  حضور  يمكنهم  الذين  التذاكر  حاملي  عدد  من  وقت  أي  في   FIFA Ticketing  يقلل  . قد4.4

 التي   التذاكر  الخاص   لتقديره  وفق ا FIFA Ticketing   يُحدد  قد،  الحالة  هذه  مثل  في .  مناسبة  FIFA Ticketing  يعتبرها  أخرى  ألسباب  أو  الصحية  أو

 التذاكر   حاملي  إخطار  مسؤولية  التذاكر  مشتري  يتحمل.  اإللكتروني  البريد  عبر  هالملغا  بالتذاكر  التذاكر  مشتري  بإخطار  وسيقوم  إلغاؤها  سيتم

تذاكرهم.  بإلغاء المرتبطين

  سيمنح  المقعد  موقع  بأن  نوع  أي  من  ضمانات  أو  إقرارات  أي  FIFA Ticketing  يُقدم  ال.  معينة  مقاعد  من  اللعب  ميدان  مشاهد  إعاقة  تتم  . قد5.4

ا التذاكر حامل للمباراة.  محظور غير أو  متقطع غير عرض 

ومقتنياته   التذكرة لحامل  قبل دخول الملعب وداخله . عمليات التفتيش5

 إذا .  الملعب  إلى   الدخول   بعد  أو /و   قبل   تفتيشه ذاتي ا وتفتيش مقتنياته    على   الموافقة  التذكرة  حامل   على  يجب ،  مباراة  لحضور   تذكرة   . الستخدام1.5

.المغادرة  منه يُطلب قد   الملعب أو إلى  الدخول من التذكرة حامل يُمنع فقد، هذه التفتيش عمليات على الموافقة التذكرة حامل  رفض

التذاكر على نقل هالمفروض . القيود 6

، التذاكر  لحاملي  يجوز  ال،  هذه  االستخدام  شروط  به  تسمح  لما  وفق ا  أو،  FIFA Ticketing  قبل  خطي ا صراحة  من  به  مصرح  هو  ما  . باستثناء1.6

  محاولة   أو"(  التذكرة   عن  التنازل)"  نقلها  أو  التنازل عنها  أو  المزادات  التذاكر في  عرض  أو  بيع  أو  التذاكر للبيع  عرض،  اإلنترنت  عبر  أو  مادي ا  سواء

 للتذاكر   استخدام  محاولة  أو  استخدام  أي  ذلك  في  بما،  الظروف  من  ظرف  أي  تحت  تذاكرهم  لنقل   عروض  التماس  أو   لتسهيل   ثالث  طرف  إشراك  أو  نقل

 أو  الضيافة  أو   الطيران  رحالت   أو  الفندق  من  كجزء  أو  السحوبات  أو  الهبات  أو  المسابقات  أو  اليانصيب  أو  الحوافز  برامج  أو  الترويجية   للعروض

ا  يجوز  ال.  إشعار  من دون  وقت  أي  في  إلغاؤها  ويمكن   صالحة  غير  به   مسموح  غير  بشكل  نقلها  تم  التي  التذاكر.  السفر   ألي   التذاكر  استخدام  أيض 

.  FIFA Ticketing من مسبق صريح كتابي إذن بدون أخرى هتجاري  أو هترويجي  أو هإعالني  أغراض

 حماية(  4)  و  ؛هالمزيف  حمل التذاكر  تجنب(  3)  المستهلك؛  حماية(  2)  المباراة؛  أمن(  1: )منها  ألسباب  التذاكر  نقل   FIFA Ticketing  . يُقيد2.6

.آلخر  وقت  من التذاكر موقع على التفصيل من بمزيد موضح  هو كما العادل التسعير نظام

ا ليس ولكنه، FIFA Ticketing يسمح قد 3.6   قبل من مرخصة  بيع إعادة منصة على به الخاصة التذاكر بيع بإعادة التذاكر لمشتري، بذلك ملزم 

FIFA Ticketing  ،يُحددها  بيع  إعادة  شروط  أي  مراعاة  مع  FIFA Ticketing،  قررت    إذا.  البيع  إعادة  رسوم  تتضمن  قد  والتيFIFA Ticketing 

اإللكتروني.  التذاكر  موقع  على  والشروط  األساسي  والنظام  البيع  إعادة  عملية  فسيوفرحول،  مرخصة  بيع  إعادة  منصة  على  التذاكر  بيع   بإعادة التصريح



 

 

وجنائية.   مدنية وعقوبات غرامات فرض إلى هذه االستخدام  شروط ينتهك بشكل تذاكر ألي نقل محاولة أو فعلي نقل أي  يؤدي قد 4.6

التذاكر  حماية. 7

  أو  المسروقة  أو  المفقودة  التذاكر  باستبدال  ةملزم  تليس  FIFA Ticketing.  األوقات  جميع  في  تذاكرهم  حماية  مسؤولية   التذاكر  حاملو  يتحمل  1.7

الُممزقة.  أو التالفة

الملعب.  إلى  الدخول من المباراة معدلة لحضور أو همعيب  أو هتالف هتذكر يقدم الذي التذكرة يُمنع حامل قد 2.7

  المحمول  الهاتف   وتذاكر  المنزل   في   المطبوعة  التذاكر  وحماية   استخدام  حول  إرشاداتFIFA Ticketing يوفر  أن  يجب ،  ذلك  ينطبق  . حيثما3.7

األوقات.  جميع في اتباعها يجب والتي، الويب على التذاكر موقع على

إشعار.  من دون  التذكرة  الملعب وإلغاء(  من  إخراجه  أو)  التذكرة  منع دخول حامل  إلى  تؤدي  قد  التذكرة  استنساخ  محاولة  بأن   التذاكر  حاملو  يقر  4.7

وشبيهها   إبراء وتفويض باستخدام الصورة. 8

ا  مقيد  غير  حق ا FIFA الـ قبل  من  له  مرخص  ثالث  طرف  وأي FIFA ـال تذكرة  حامل  كل  يمنح،  المنافسة  لحضور  تذكرة  باستخدام  الستخدام  وترخيص 

 أو   نقل  أي  أو  المتأخر  أو  المباشر  البث  إجراءاتمن    بأي  يتعلق  فيما  وبياناته  وتصريحاته  وصوته  واسمه  وشبهها وأفعاله  التذكرة  حامل  صورة

. إخطار  أو  مقابل  أو  تعويض  ومن دون  غرض  ألي،  المستقبل  في  أو  اآلن  موجودة  وسائط  أي  طريق  عن،  جزئي ا  أو  كلي ا،  للمسابقة  آخر  استنساخ

ا تذكرة حامل كل يتنازل   االستخدام. هذا معارضة إلى تسعى  التي واإلجراءات الحقوق جميع عن مقدم 

FIFAـل والتجارية الفكرية الملكية حقوق. 9

  جميع   ذلك  في   بما،  بها  المتعلقة  والفكرية   التجارية   الملكية  حقوق  وجميع  للمسابقة  والحصري  الوحيد  المالك  هو FIFAالـ بأن  تذكرة  حامل   كل  يُقر  1.9

 ما  بخالف،  أنه  تذكرة  حامل  كل  يقر  كما.  والشارات  والشعارات  والرموز  التجاري  والمظهر  التجارية  واألسماء  التجارية  والعالمات   النشر  حقوق 

 أو  عرضها   أو  FIFAـالب   الخاصة   والتجارية  الفكرية  الملكية   حقوق   استخدام  التذكرة   لحامل  يحق   ال ،  العادل  االستخدام  بشأن  الحالية   القوانين  به  تسمح

 FIFA   من مسبقة خطية  موافقة  على الحصول دون استغاللها

  قد ،    رأي  في،  والتي،  أخرى  طرف  أي   عن   نيابة  أو  بأنفسهم،  حوله  أو   الملعب   في   أنشطة   أي  إجراء  التذاكر  حاملي  على   تماًما  يُحظر  

  التجارية الشركات  أو ( منها جزء  أي  أو)   والمسابقة ، ـوال ثالث  طرف   أو  التذكرة  حامل   بين تجارية  رابطة  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تنشئ

الكمين   يشمل "(.  تسويقي   كمين )"  أخرى  بطريقة   أو   للشعارات  به   المصرح  غير  االستخدام  طريق  عن  سواء ،    من  إذن  من دون  لها  التابعة



 

 

  أي   من  إعالنية  أو   ترويجية  أنشطة  أية  إلى  باإلضافة  العينات  أو  المنتجات  توزيع  أو   المبيعات  أو  التسويق ،  الحصر  ال  المثال  سبيل  على،  التسويقي

  الـ  قبل  من  العناصر  هذه   مصادرة  يمكن.    من   إذن  من دون  تجارية  أو   ترويجية   بمواد   االحتفاظ  أو  حيازة أو ارتداء  ذلك   في  بما،  نوع

  التذكرة. لحامل  تعويض  الملعب من دون سلطات أو

ا  يُحظر  3.9   النشر  أو  البث  أو  المباشر  البث  أشكال  من   شكل  أي،  الملعب  داخل  من،  إجراء  في  اآلخرين  مساعدة  أو  إجراء  التذاكر  حاملي  على  تمام 

صلة.  ذات مسابقة أو مباراة بأي تتعلق بيانات أو إحصاءات أو همتحرك أو هثابت  أو هصوتي   صورة  ألي آخر مباشر بث  أي أو المباشر

والترخيص  الحدث . محتوى10

 النصوص مثل) مباراة ألي أوصاف أو  حسابات  أو أخرى بصرية سمعية أو مرئية أو صوتية مواد أو فيديو مقاطع أو أصوات أو صور أي 1.10

، ال "(الحدث محتوى)"تواجده داخل الملعب   أثناء إنتاجه أو بالتقاطه يقوم حامل التذكرة بالمسابقة متعلق آخر محتوى أي أو( الصور أو البيانات أو

 غير   شخصية  ألغراض  فقط  استخدامها  ويجب  بالمالعب  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  الملعب بموجب  إلى  بإدخالها  يُسمح  بمعدات  إال  يجوز التقاطها

تجارية. 

ال  حامل  كل  يمنح  2.10 ا  هذا  بموجب  FIFAـتذكرة  ا  عالمي ا  ترخيص    الحدث   محتوى  الستخدام  لإللغاء  قابل  وغير  الملكية  حقوق  من  وخالي ا  ودائم 

  يجب .  كان  غرض  ألي (  بذلك  متعلقة  أخرى  فكرية   ملكية  حقوق  وأي  البيانات  قواعد  وحقوق   النشر  حقوق   جميع  ذلك   في  بما)  واستغالله  به   الخاص

، تجارية  غير  شخصية  ألغراض   فقط  التذكرة  حامل   يستخدمه  حدث   محتوى  بأي  يتعلق  ما  باستثناء،  حصري ا  هنا  FIFAـ لل  الممنوح  الترخيص  يكون  أن

.حصري غير الترخيص يكون الحالة هذه وفي

  حساب   أو   التذكرة   لحامل  الشخصية   الويب  صفحة   على   مباشر  غير  حدث   محتوى  نشر  التجارية   وغير   الشخصية   األغراض   أمثلة   تتضمن  قد  3.10

  لحامل   المقربين  األصدقاء  مع(  اإللكترونية  أو  المادية   الوسائط  طريق  عن)  هذا  الحدث  محتوى  مشاركة  أو،  االجتماعي  التواصل  شخصي على وسائل 

سالفة الذكر   3.9الفقرة رقم    بموجب  محظور  حدث لمحتوى  مباشر  نشر  أي  مطلق ا   التجارية  وغير  الشخصية  األغراض  تتضمن  ال.  وعائلته  التذكرة

  أشكال  من  شكل   أي   على   الحدث  محتوى  عرض   أو   نشر   أو،  الخدمات  أو  المنتجات  بيع  أو  تأييد  أو  رعاية  أو  للترويج  الحدث  محتوى   استخدام  أو،  أعاله

ا  أو  مرتبط ا  أو   إلى  منتسب ا  يكون  أن  يُزعم التي   اإللكترونية  أو  المادية  الوسائط   لتقديرها   وفق ا،  بالحق FIFA تحتفظ .  المسابقة  أو  FIFA قبل  من  مدعوم 

.هذه  االستخدام لشروط انتهاك ا يمثل الحدث لمحتوى استخدام أي  كان إذا ما تحديد في، الخاص

.حدث محتوى أي في حقوقها بإنفاذ االلتزام ليس ولكن الحق لها، الخاص لتقديرها وفق ا، FIFAـال بأن تذكرة حامل كل يُقر 4.10

المباراة  . تفاصيل11

 في  المشاركة  أو  للعب  اآلخرين  األفراد  أو  المحددين   لالعبين  ضمان  يوجد  ال.  إشعار  من دون  للتغيير  عرضة  المباراة   في  تلعب  التي  الفرق  1.11

.معينة مباراة



 

 

، مناسبة   FIFA تراها  أسباب  ألي  بالكامل  عرضها  إعادة  أو  مقاطعتها  أو  وقتها  قبل  إيقافها  أو  المباراة  إلغاء  ويمكن،  مضمونة  غير  المباراة  مدة  2.11

 سيطرة  عن  خارجة  أحداث  بسبب  آنذاك أو  السارية  القدم  كرة  بلعبة  الخاصة (IFAB) القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس  قوانين  بسبب  ذلك  في  بما

  .المعقولة  FIFAـال

المباريات  وتغيير موقع وإعادة  جدولة وإعادة  . إلغاء12

  جدولة  إعادة  اإللغاء  وقت  في  نية  أي FIFA لدى  وليس  أصال    مقرر  هو  كما  تُلعب  لن  المباراة  أن FIFA قررت   إذا  المباراة  إلغاء  يتم.  اإللغاء  1.12

 إلغاء   يتم ،  المباراة  إلغاء  عند.  المعقولةتها  سيطر  عن  الخارجة  األحداث  ذلك  في  بما،  سبب  وألي  وقت  أي  في  المباراة  إلغاء FIFAللـ يحق.  المباراة

  يتحمل .  المباراة  بإلغاء  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  التذاكر  مشتري  بإخطار   FIFA Ticketing  نظام  يقوم  سوف.  تلقائي ا  المباراة  هذه  تذاكر  جميع

.المباراة بإلغاء المرتبطين التذاكر حاملي  إخطار مسؤولية التذاكر مشتري

  إقامة  FIFA وتنوي،  أصال    المقرر   الوقت  أو /و   التاريخ  في  تُلعب  لن  المباراة  أنFIFA قررت    إذا  المباراة  جدولة  إعادة  تتم.  الجدولة  إعادة   2.12

  FIFAالـ سيطرة  عن الخارجة األحداث ذلك في بما، سبب وألي وقت أي في   المباراة جدولة إعادة FIFAلـ يحق. جديد وقت أو/و تاريخ في المباراة

 تذكرة   كانت  إذا  ما  حدة  على  تذكرة  كل  أساس  وعلى  الخاص  لتقديره  وفق ا  FIFA Ticketing  يُحدد  فقد،  المباراة  جدولة  إعادة  تمت  إذا.  المعقولة

 المعاد   للمباراة  التذاكر  لمشتري  جديدة  تذكرة  إصدار  سيتم   كان  إذا  وما،  جدولتها  إعادة  تمت  التي  للمباراة  صالحة  ستظل  أصال    المقررة  المباراة

 اإللكتروني  البريد  طريق  عن  التذاكر  مشتري  بإخطار  FIFA Ticketing  ستقوم .  أصال    المقررة  المباراة  تذكرة  إلغاء  سيتم  كان  إذا  ما  أو،  جدولتها

 التذاكر  مشتري  يتحمل .التذاكر  مشتري  قبل   من  استالمها  أو  شراؤها   تم  التي   التذاكر  كل   أو  بعض  إلغاء  تم  قد  كان  إذا  وما  المباراة  جدولة   بإعادة

   .المباراة جدولة بإعادة المرتبطين التذاكر حاملي إخطار مسؤولية

 إعادة  تمت  قد  كان  إذا  عما  النظر  بغض،  المباراة  فيه  ستُلعب  الذي  الملعب  موقع  FIFA غّيرت  إذا  المباراة  موقع  تغيير  يتم.  تغيير الموقع  3.12

ا  المباراة  جدولة  سيطرة  عن  الخارجة  األحداث  ذلك  في  بما،  سبب  وألي  وقت  أي  في  مباراة  أي  نقل  FIFAلـ  يحق.  الملعب  بتغيير  يتعلق  فيما  أيض 

 تذكرة  كانت إذا  ما حدة  على تذكرة كل  أساس وعلى  الخاص لتقديره وفق ا FIFA Ticketing يُحدد فقد، المباراة مكان تغيير تم إذا. المعقولة FIFAالـ

 ما   أو ،  نقلها تم  التي  للمباراة   التذاكر  لمشتري  جديدة   تذكرة  إصدار   سيتم  كان  إذا   وما،  موقعها  تغيير  تم  التي  للمباراة  صالحة  ستظل  األصلية   المباراة

 المباراة مكان تغيير تم قد بأنه اإللكتروني البريد عبر التذاكر مشتري بإخطار  FIFA Ticketing ستقوم . األصلية المباراة تذكرة إلغاء سيتم كان إذا

 حاملي   إخطار  مسؤولية  التذاكر مشتري  يتحمل.  التذاكر  مشتري  قبل  من  استالمها  أو  شراؤها  تم   التي  التذاكر  كل  أو  بعض  إلغاء  تم   قد  كان  إذا  وما

  .المباراة بنقل المرتبطين التذاكر

  مكتملة  مباراة  تشغيل  إعادة  FIFAلـ  يحق.  جزئي ا  مكتملة  أو  مكتملة  اةرمبا  إعادة  FIFA قررت    إذا  المباراة  إعادة  تتم.  المباراة  عرض  اعادة  4.12

 المعاد  المباراة  تعتبر.  إخطار  أي   من دون،  المعقولة   FIFAالـ   سيطرة  عن  الخارجة   األحداث  ذلك  في  بما،  سبب  وألي  وقت  أي  في   جزئي ا  مكتملة  أو

   .عرضها المعاد للمباراة صالحة  غير األصلية للمباراة الصادرة والتذاكر جديدة مباراة عرضها

المعدية  األمراض من السالمة واحتياطات بروتوكوالت. 13

  حامل  على  يجب  وبروتوكوالت  قواعد  اعتمادFIFA   لـ  يجوز ،  19- مثل كوفيد،  معينة  معدية  بأمراض  اإلصابة  خطر  أو  انتشار  من  الحد  من أجل

 قواعد  بأي  اإللكتروني  البريد  عبر  التذاكر  مشتري  بإخطار  FIFA Ticketing  ستقوم.  المباراة  حضور  أجل  من  بها  االلتزام  على  الموافقة  التذكرة

ا.  والبروتوكوالت  القواعد  بهذه  المرتبطين  التذاكر  حاملي   إخطار  عن  مسؤوال    تذكرة   مشتري  كل  يكون.  القبيل  هذا  من  وبروتوكوالت  للفهم  نظر 



 

 

 هذه  توفير  يتم  قد،  19- ذلك كوفيد  في  بما،  المعدية  األمراض  ببعض  اإلصابة  أو  انتشار  مخاطر  من  للحد  والفعالة  المناسبة  األساليب  حول  المتطور

  أي  أو  مبالغ  أي  استرداد  التذاكر  لحاملي  يحق  لن.  للتغيير  عرضة  تكون  وقد  المباراة  من  قصير  وقت  قبل  التذاكر  لحاملي   فقط  والبروتوكوالت  القواعد

  .والبروتوكوالت القواعد بهذه االلتزام في راغبين غير أو قادرين غير كانوا إذا التعويض أشكال من آخر شكل

. إلغاء التذاكر 

من  التذكرة إلغاء يجوز، هذه االستخدام شروط   في عليه المنصوص النحو على التذاكر إلغاء بموجبها يمكن أخرى ظروف أي تقييد من دون 1.14

:إذا التذكرة حامل إشعار دون

أو  ؛(بالمالعب  الخاصة السلوك قواعد  ذلك في بما) هذه االستخدام شروط  من أي   قام  بانتهاك أو االمتثال في التذكرة حامل فشل  1.1.14

.االستخدام شروط أو البيع شروط التذكرة استلم أو اشترى الذي التذكرة انتهك  مشتري 2.1.14

.تلقائي وبشكل  الفور على بالتذكرة المرتبط فيه والبقاء الملعب إلى الدخول ترخيص إلغاء فسيتم، التذكرة إلغاء تم إذا 2.14

المسؤولية  من واإلعفاء  التنازل المخاطر؛ . افتراض15

  الملعب  داخل   وأنشطة  أحداث  أي   في   والمشاركة  الملعب   في  مباراة  بحضور   المتعلقة  المخاطر   جميع  طوع ا  ويتحمل  تذكرة  حامل  كل  يقر  1.15

  المعدية،   لألمراض   التعرض   وخطر   ،( اإلصابة  أو   الموت   أو   الدائم،  أو   المؤقت   العجز   ذلك   في  بما)  الشخصية   اإلصابة   مخاطر  ذلك   في بما،  وحوله

مقتنياته أو سرقتها أو تلفها، أو الموسيقى المرتفعة، أو األضواء الساطعة    أو فقدان  أو المرض،   أسبابها،  أو   األمراض  أو  أو البكتيريا  أو الفيروسات، 

  أو  اإلجراءات   ذلك   في   بما) التفاعالت  أو   أو األفعال   الفاحشة،  أو   المبتذلة   اللغة أو المواد   األلعاب النارية، أو درجة الحرارة وأحوال الطقس، أو أو  

  كرةتذ   حامل  كل  يتنازل  به،  المعمول  القانون  بموجب  به  المسموح   األقصى  الحد   إلى .  وحوله  الملعب   داخل  آخرين  ألشخاص (  العمل  عن  التقاعس

 . المخاطر بهذه المتعلقة المطالبات جميع عن هذا  بموجب

ا  19- كوفيد  يُعد.  الملعب  عقارات  ذلك  في  بما،  األشخاص  فيه  يتواجد  عام  مكان  أي  في  19–لفيروس كوفيد  الكامن  التعرض  خطر  2.15  شديد   مرض 

 تجعل  قد  المتقدم  والعمر   الطبية  الظروف  مثل  مسبق ا  الموجودة  الخطر  عوامل.  والوفاة  ودائمة  مؤقتة  وإعاقة  خطيرة  أمراض  إلى   وهو قد يؤدي  العدوى
– لفيروس كوفيد بالتعرض المتعلقة المخاطر جميع طوع ا التذاكر حامل يتحمل، الملعب ملكية بدخوله. خاص بشكل للخطر معرضين األفراد بعض

 .

 FIFA  ، FIFA Ticketing  مشروط  وغير  للنقض  قابل  وغير  كامل  بشكل   تذكرة  حامل   كل   يصدر ،  به  المعمول  القانون  به   يسمح  حد  أقصى  إلى   3.15

ا  عضو وكونفدرالية يمثل  اتحاد  كلو،  لها  التابعة  الكيانات  وجميع   ذ. م. م     FIFA World Cup Qatar 2022  و  ومالك   ،FIFAالمن    جزء 

  األطراف )"  السابقة  الكيانات  من  لكل  والمعينين  المنتخبين  والمسؤولين  والموظفين  والمساهمين  واألعضاء  والمديرين  والمسؤولين،  ملعب  أي  ومشغل

البندين   في  الموضحة  المخاطر  من  بأي  تتعلق  التي  المعفاة  األطراف  من  أي  ضد  التذكرة  حامل  لدى  تكون  قد  التي  المطالبات   وجميع  أي  من"(  المعفاة 



 

 

ا  ذلك  كان  سواء،  المذكورين أعاله  2.15ورقم    1.15رقم    أو   معفي  طرف  أي  جانب  من  إيجابي  أو  سلبي  إهمال  أو  تقاعس   أو  إجراء  أي   عن  ناتج 

 ذلك. غير

  الذي  المرض  أو  التعرض لحادث  أو  اإلصابة  حالة  في  ضروري ا  أو  مستحسن ا  يُعتبر  قد  الذي  الطبي  العالج  تلقي  على  تذكرة  حامل  كل  يوافق  4.15

ذ. م.    FIFA World Cup Qatar 2022 عنها( و  ينوب  ومن)  بالكامل    FIFAـال ويُبرئ ذمة،  المباراة  حضوره  أثناء  التذكرة  حامل  منه  يعاني

 .اإلجراء  هذا مثل اتخاذ  على المترتبة المسؤولية وجميع أي من قطر  لدولة العامة الصحة ووزارة واإلرث للمشاريع العليا واللجنة م

التعويض  المسؤولية؛ تحديد ؛المستردة المبالغ. 16

  أي  ظل  في  التعويض  أشكال  من  آخر  شكل   الحصول على أي  أو  مبالغ  أي  استرداد  في  الحق  التذاكر  حاملي  تمنح  ال  هذه  االستخدام  شروط  1.16

 التذكرة   مشتري  هو  المبلغ  استرداد  له  يحق  الذي  الوحيد  الكيان  أو   الوحيد  الشخص  فإن،  هذه  االستخدام  لشروط  وفق ا   التذكرة  إلغاء  حالة  في  ظروف.

 التذاكر   شراء  تحكم  والتي  بها  المعمول  البيع  شروط  بموجب  األموال  باسترداد  استحقاق حامل التذكرة  حالة  في  وفقط،  إلغاؤها  تم  التي  للتذكرة  األصلي

 ال  المثال  سبيل  على)  ذلك  في  بما،  ظروف  أي  تحت،  آخر  تعويض  الحصول على أي  أو  استرداد  آخر  تذكرة  حامل  ألي  يحق  ال.  إلغاؤها  تم  التي

. المباراة إعادة أو  التأجيل أو النقل أو  الترتيب إعادة أو التذكرة الغاء أو استخدام محاولة  أو باالستخدام يتعلق فيما( الحصر 

 أضرار  أي   عن  المسؤولية   األحوال  من  حال   بأي  معفاة  أطراف   أي   تتحمل  لن،  به  المعمول  القانون  بموجب  به  المسموح  األقصى  الحد  إلى   2.16

 على )  ذلك  في   بما،  هذه  االستخدام   لشروط   األخرى  األحكام   من  أي   تحديد  بدون .  نوع  أي   من   عقابية  أو  مباشرة  غير  أو  عرضية   أو  تبعية  أو   خاصة 

  ألي   القصوى المسؤولية تتجاوز أن يجوز ال ،به المعمول القانون بموجب به المسموح األقصى الحد إلى، 1.16البند رقم ( الحصر ال المثال سبيل

 . التذكرة  قيمة التذاكر  حامل معفي تجاه طرف

.  بالملعب  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  أو   هذه  االستخدام  شروط  تنتهك  إغفاالت  أو  أفعال  أي  عن  الكاملة  المسؤولية  تذكرة  حامل  كل  يتحمل  3.16

.ذلك بسبب تكبدها خسائر أي من المعفاة األطراف ويُبرئ ذمة كاملة تعويضات تذكرة حامل كل يتحمل

متنوعة  أحكام. 17

  شروط   بموجب  التذاكر  إلغاء  في  الحق   ذلك  في  بما،  هذه  االستخدام  شروط   فرض  لهما  التابعة  والكيانات   FIFA Ticketingو FIFA ـ لل  يجوز  1.17

 .هذه االستخدام

  حالة  في  أو  نزاع  أي  حدوث  حالة  في  لها الغلبة  اإلنجليزية  النسخة  فإن،  متعددة  بلغات   نشرها  تم  قد  هذه  االستخدام  شروط   أن  من  الرغم  على  2.17

.المختلفة  اإلصدارات  بين غموض أو تعارض أي حدوث 



 

 

  بين  تناقض  أو  غموض  أي  وجود  حالة  في .  التذكرة  على  مختصرة  صورة نسخة  في هذه  االستخدام  شروط  أحكام  بعض  صياغة  إعادة  تتم  قد  3.17

ا تسود  التي هي الكاملة النسخة فإن، هنا عليها المنصوص االستخدام لشروط الكاملة والنسخة  الموجزة النسخة .دائم 

  الشروط  فصل  فسيتم،  مختصة  محكمة  قبل  من  للتنفيذ  قابل  غير  أو  قانوني  غير  أو  صالح  غير  هذه  االستخدام  شروط  من  جزء  أي  اعتبار  تم  إذا  4.17

.المفعول سارية هذه  االستخدام شروط بقية وستظل هذه االستخدام  شروط من للتنفيذ القابلة غير أو القانونية غير أو الصالحة غير

النافذة  والقوانين  االختصاص . جهات18

 حلها   يمكن  ال   والتي  هذه  االستخدام   بشروط   يتعلق   فيما  أو   بموجب   نزاع   أي  لحل   القضائية  للوالية   الحصرية  األماكن  أن  على   الطرفان  يتفق  1.18

:هي ذلك بخالف ودي ا

سويسرا؛ ، زيورخ مدينة في المحاكم 1.1.18

أو ؛( للمال  قطر  مركز داخل المحاكم وليس)  قطر  دولة في المحاكم 2.1.18

.هذه االستخدام  شروط ينتهك ثالث طرف  أي أو التذكرة حامل موطن أو إقامة مكان الكائنة في المحاكم 3.1.18

.أعاله المذكورة المحاكم من أي  في القانونية اإلجراءات بدء الطرفين من ألي يمكن أنه يعني و

 عرض   تم  إذا  أنه   يعني  و.  القضائي  االختصاص  لمكان  الموضوعية   للقوانين  1.18البند رقم    في  الموضحة  المحاكم  أمام  يرفع  نزاع  أي   يخضع  2.18

 وإذا   القطري؛  القانون  يسري،  قطر  دولة  في   المحاكم   أمام  نزاع   رفع  حالة  في   السويسري؛  القانون   تطبيق  فسيتم،  سويسرا،  زيورخ  محاكم   أمام  نزاع

  إقامة  لمكان  الموضوعية   القوانين  فإن،  هذه  االستخدام  شروط  ينتهك  ثالث  طرف أي  أو  التذكرة  حامل   موطن  أو إقامة  مكان  محاكم  أمام  نزاع  رفع  تم

.تكون هي القوانين السارية  الثالث الطرف هذا أو التذكرة حامل  موطن أو

 


