
 

 

 ٢٠٢١قطر  كأس العرب 

لتذاكر للجمهور العامل املباشر بيع الشروط   
 

 الغرض من شروط بيع التذاكر وإمكانية تطبيقها  .1

 

"( لبطولة كرة  المباراة"( لمباراة رسمية )"تذكرة "( على شراء أي تذكرة رسمية )"شروط البيع)"هذه  تنطبق شروط بيع التذاكر  1.1        

العرب   لكأس  ينظمهاالمسابقة )"™   ٢٠٢١قطر    FIFAالقدم  التي   )"  Fédération Internationale de Football Association  

"(FIFA، )” ـفي مقر  تذاكرالفي مركز  العام جمهورأمام الللشراء هي متاحة وFIFA  .في الدوحة 

 

دون قيد أو من  FIFAر  مق في تذاكرالمباشر في مركز شكل بشراء تذكرة واحدة أو أكثر ب "( يقوم مشتري التذاكر يوافق أي فرد )" 2.1

واالمتثال لها. يخضع استخدام التذاكر بشكل منفصل لشروط استخدام التذاكر التذاكر الحالية    شرط وبشكل نهائي على االلتزام قانونًا بشروط بيع

السلوك والعناصر المحظورة المطبقة على  التي تحكم  "( والقواعد واللوائح  خدامشروط االست)"™  ٢٠٢١قطر   FIFAالخاصة بكأس العرب  

" على  التذاكر وفي قسم "  Ticketing  FIFA"(. تتاح كل من هذه الوثائق للمراجعة في مرافق  الملعب الخاصة بسلوك  ال  قواعدكل ملعب )"

 . يرجى االطالع على هذه المستندات بعناية قبل شراء أي تذاكر. FIFA.com/ticketsعبر  ايمكن الوصول إليهكما ، موقع المسابقة

 

تكون  ووهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في مركز قطر المالي.  ،  FIFA Ticketing LLCتُباع جميع التذاكر من قبل   3.1

قبل من  ومدارة  مملوكة  التذاكر  شركة  ،  FIFA Ticketing AG  شركة  جميع  في    عيقوهي  من  اسويسرمقرها  كل  إلى  يشار   .FIFA 

Ticketing LLC وFIFA Ticketing AG الصعيدين الفردي والجماعي في هذا المستند باسم " ىعلTicketing FIFA ." 

 

أو    هلك( ،المست قد ال يمكن التنازل عن بعض قوانين الوالية أو المقاطعة أو البلد الذي يقيم فيه مشتري التذكرة )مثل قوانين حماية   4.1

أو تعديلها بموجب عقد أو قد    "( ،القوانين "ألن المنافسة ستقام في دولة قطر )يُشار إليها إجماالً بـهذه  القوانين التي قد تنطبق على شروط البيع  

قوانين من هذا القبيل. على حقوق مشتري التذكرة بموجب أي  هذه  غير قابلة للتنفيذ. ال تؤثر شروط البيع  هذه  تجعل بعض أحكام شروط البيع  

على العكس من ذلك، فإن هذه القوانين ال تبطل أو تلغي طلب أو شراء أي تذاكر وتظل شروط البيع سارية المفعول بالكامل إلى الحد الذي  

 . تسمح به هذه القوانين أو كما لو لم يتم احتواء أي أحكام باطلة
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المباراة الرسمي    ملعب"(. يتم تحديد فئة كل تذكرة بناًء على موقع المقعد في  فئة التذكرة أسعار مختلفة )"تُباع التذاكر في فئات   1.2

"( الذي تتوافق معه التذكرة وخصائص القسم الذي يقع فيه المقعد. يتم تخصيص المقاعد داخل كل ملعب لفئة التذاكر على أساس كل الملعب)"

داخل الملعب من مباراة إلى أخرى    اكرتذمن فئات ال  وحدود كل فئة  اكرتذ من فئات القاعد المخصصة لكل فئة  مباراة على حدة. قد يتغير عدد الم

 وفقًا لتقديرها الخاص. Ticketing  FIFAويتم تحديدها بواسطة 

 

كن أيًضا وضع المقاعد  قد تشتمل فئة تذاكر معينة على مقاعد في مستويات مختلفة من الملعب )مثل المستويات الدنيا والعليا(. يم 2.2

التذاكر أو مواد المبيعات األخرى  بيع  أي عروض مرئية لفئات التذاكر على موقع  كون  ت أخرى.    اكربجوار مقاعد فئة تذما  ضمن فئة تذاكر  

تعكس التخطيط  ألغراض إرشادية فقط وقد ال  ،  مثل خرائط الملعب والرسوم التوضيحية،  Ticketing  FIFAالصادرة أو المعتمدة من قبل  

 الفعلي وحدود ملعب معين.
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 جميع الضرائب المطبقة. وشاملة بالريال القطري    موضحةجميع أسعار التذاكر تكون  1.3

 



 

 

بطاقة  ال تشمل أسعار التذاكر الرسوم المصرفية و/أو رسوم صرف العمالت التي يمكن تطبيقها على شراء التذاكر اعتمادًا على   2.3

 الدفع الخاصة بمشتري التذاكر. يتحمل مشتري التذاكر وحده أي رسوم من هذا القبيل.

 

 قد يختلف سعر التذكرة لنفس المباراة وفئة التذكرة بين و/أو ضمن مراحل المبيعات اعتمادًا على خصائص كل مرحلة مبيعات. 3.3
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والمعلومات الالزمة إلنشاء ملف تعريف    سار  من مشتري التذاكر تقديم عنوان بريد إلكتروني    FIFAسيطلب موظفو  ،  لشراء التذاكر 1.4

 بمعلومات كاملة ودقيقة.  FIFAالعميل. يتحمل مشتري التذاكر وحده المسؤولية عن تزويد موظفي 

 

( عاًما ويجب أن يتمتع باألهلية الكاملة إلبرام عقد  18ثمانية عشر )عن  ،  في وقت شراء التذاكر، يجب أال يقل عمر مشتري التذاكر 2.4

 ملزم قانونًا.

 

والذين يكون بحسن نية  من قبل ضيوفه الذين تمت دعوتهم    الستخداملال يجوز لمشتري التذاكر شراء التذاكر إال الستخدامه الخاص و 3.4

"(. يتعين على مشتري التذاكر الضيف)"  العائلةفرادًا من  و أأن يكونوا أصدقاء أ ك،  ممعه  سابقةعالقة  وجود  ثبات  على إ  مشتري التذاكر قادًرا

 بخالف ذلك. صراحةً   FIFA Ticketingحضور جميع المباريات مع ضيوفه، ما لم تسمح 

 

بالملعب   4.4 تذاكر يشتري تذكرة ضيف مسؤولية ضمان فهم الضيف لشروط االستخدام وقواعد السلوك الخاصة  يتحمل أي مشتري 

، قد انتهك أيًا من شروط االستخدام و/أو قواعد السلوك الخاصة بالملعبما  أن ضيفًا    FIFAوقبولها واالمتثال لها في جميع األوقات. إذا قررت  

  ى دون الحاجة إلمن  ك إلى إلغاء تلك التذكرة باإلضافة إلى جميع التذاكر األخرى التي تم شراؤها من قبل مشتري التذاكر  فقد يؤدي هذا االنتها

 إشعار.

 

غير عادلة و/أو غير قانونية تتعلق   أنشطةأي  قيودًا على عدد التذاكر التي يمكن شراؤها من أجل منع    FIFA Ticketingتضع   5.4

( تذاكر كحد أقصى لكل  10الفرصة ألكبر عدد ممكن من مشجعي كرة القدم لحضور المباريات. يمكن شراء عشرة )   التذاكر ولضمان إتاحةب 

كل مشتري تذكرة هو يكون  .  FIFA"( مذكور لموظفي  أسرة معيشية ( تذكرة لكل عنوان بريدي )"150بحد أقصى مائة وخمسين ) ،  مباراة

 . المفروضة أعاله على كل أسرة معيشية قيودالالمسؤول الوحيد عن ضمان عدم تجاوز 
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  إال أن ،  هي الطريقة المفضلة للدفعتعد  يمكن لمشتري التذاكر شراء التذاكر عن طريق بطاقة الدفع. على الرغم من أن بطاقة الدفع   1.5

FIFA Ticketing   طرقًا أخرى للدفع وفقًا لتقديرها الخاص. قد تقبل 

 

والقانون    FIFAـمعامالت بطاقات الدفع بواسطة موفر حلول دفع تابع لجهة خارجية وفقًا لسياسة حماية البيانات الخاصة ب يتم إجراء   2.5

 "(. )"قانون حماية البيانات القطري 2016 لسنة 13رقم 

 

في أي وقت أن بطاقة الدفع    FIFA Ticketing لـتبين  تكون بطاقة الدفع المستخدمة لشراء التذاكر مسجلة باسم مشتري التذاكر. إذا   3.5

دون  من  بالحق في إلغاء التذكرة    FIFA Ticketingتحتفظ  ،  مشتري التذاكرشخص آخر بخالف  مسجلة باسم  ما  المستخدمة لشراء تذكرة  

 إشعار.

 

بطاقة الدفع الخاصة    المبلغ الكامل منتحصيل  في    FIFA Ticketingوقت الشراء. إذا لم تنجح  في  يجب سداد قيمة التذاكر بالكامل   4.5

 شراء التذاكر بالكامل.   FIFA Ticketingسترفض ، بمشتري التذاكر ألي سبب من األسباب
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تخزين أو نقل أو معالجة أي معلومات تحدد هوية  ب  FIFAو   FIFA Ticketingلـ  يأذن مشتري التذاكر  ،  من خالل شراء التذاكر 1.6

الواردة في سياسة  ،  FIFAـفي لوائح حماية البيانات الخاصة ب ،  "( المقدمة من مشتري التذاكر على النحو المبين أدناهالبيانات الشخصيةالفرد )"

ووفقًا لقانون    www.FIFA.comالمتاحة على    FIFAفي بوابة حماية بيانات  ،  على موقع التذاكر اإللكتروني(  المتاحة)  FIFAحماية بيانات  

أن يقدم على والحصول على موافقة كل ضيف  7بأحكام هذه الفقرة ماية البيانات القطري. يتحمل مشتري التذاكر مسؤولية إخطار الضيوف ح

 FIFAو FIFAالتذاكر  يبرئ مشتري  ،  عند شراء التذاكر. من خالل شراء التذاكرهذه  مشتري التذاكر بياناته الشخصية وفقًا لشروط البيع  

Ticketing .من جميع االلتزامات المتعلقة بالحصول على موافقة كل ضيف 

 

البيانات بتجميع  FIFA Ticketingأو  FIFAأو الكيانات المرخصة حسب األصول من قبل  FIFA Ticketingأو  FIFA تقوم 2.6

 .بالبيع المباشرالشخصية عند إنشاء ملف تعريف العميل والشراء الالحق للتذاكر 

 

لـ 3.6 قبل    FIFA Ticketingأو    FIFAيجوز  المرخصة حسب األصول من  الكيانات  استخدام    FIFA Ticketingأو    FIFAأو 

 البيانات الشخصية: 

 لمعالجة طلبات التذاكر ؛  1.3.6.

 إلصدار التذاكر ؛  2.3.6.

 الالزمة؛ فحوصات المعلومات األساسيةإلجراء الفحوصات األمنية و/أو   3.3.6.

 لالمتثال للقوانين المعمول بها؛  4.3.6.

 رهناً بالموافقة المقدمة من قبل مشتري التذاكر. ، FIFAإلبالغ مشتري التذاكر بأخبار ومسابقات  5.3.6.

 

بموجب قوانين حماية البيانات  المنصوص عليها  اللتزامات وتحمي حقوق أصحاب البيانات  ل  FIFAو    FIFA Ticketing  تمتثل 4.6

بها. تضع   التنفيذ وطبيعة ونطاق    FIFAو  FIFA Ticketingالمعمول  تقنية وتنظيمية مع مراعاة أحدث التطورات وتكاليف  تدابير أمنية 

 األشخاص الطبيعيين. وحرياتدة حقوق  وشوسياق وأغراض المعالجة باإلضافة إلى مخاطر تباين احتمالية 

 

تعالج البيانات الشخصية نيابة جهات خارجية أو أطراف ثالثة  تذاكر ويوافق على أنه يجوز نقل البيانات الشخصية إلى  يقر مشتري ال 5.6

 FIFAو/أو    FIFA لـيجوز  كما  مثل اتفاقيات معالجة البيانات.  ،  وفقًا لإلجراءات التنظيمية المناسبة،  FIFA Ticketingو/أو    FIFAعن  

Ticketing    مطلوب بموجب القوانين النحو ال  على نقل البيانات الشخصية إلى السلطات العامة ذات الصلة و/أو الهيئات والمنظمات المعتمدة

أو    FIFA Ticketingأو نقلها بواسطة    تخزينها،أو    معالجتها،أو    الشخصية،الوطنية المعمول بها و/أو ألسباب أمنية. لن يتم استخدام البيانات  

FIFA  النطاق الموضح هنا.فوق 

 

االقتصادية   6.6 المنطقة  الشخصية خارج  البيانات  بعض  تخزين  يتم  قد  في سويسرا.  بيانات  قاعدة  في  الشخصية  البيانات  تخزين  يتم 

البيانات الشخصية خارج المنطقة االقتصادية  قام بمعالجة  و/أو خالفه    FIFAو/أو    FIFA Ticketingمتجر  إذا كان  (.  EEAاألوروبية )

كما هو    وسرية جميع الخطوات المعقولة لضمان التعامل مع البيانات الشخصية بأمان    FIFA Ticketingو/أو    FIFAتخذ  فست ،  ألوروبيةا

وبموجب أي قوانين سارية لحماية البيانات. قد تتضمن هذه اإلجراءات إبرام اتفاقيات نقل البيانات  ،  الحال في المنطقة االقتصادية األوروبية

 البنود التعاقدية القياسية لالتحاد األوروبي. مثل 

 

 : FIFAـيتمتع أصحاب البيانات بالحقوق التالية بموجب لوائح حماية البيانات الخاصة ب  7.6

 الحق في الحصول على معلومات حول جمع واستخدام البيانات الشخصية؛ 1.7.6.

 ؛واستالم نسخة منهاحول مشتري التذاكر  FIFA Ticketingو/أو  FIFAالحق في الوصول إلى البيانات الشخصية التي تمتلكها  2.7.6.

حول مشتري التذاكر غير دقيقة أو غير  FIFA Ticketingو/أو    FIFA  تمتلكهاالحق في التصحيح إذا كانت أي بيانات شخصية   3.7.6.

 كاملة؛

حول مشتري    FIFA Ticketingو/أو    FIFAبحذف أي بيانات شخصية تمتلكها    FIFA Ticketingو/أو    FIFAالحق في مطالبة   4.7.6.

 ؛7الفقرة  التذاكر و/أو حذفها في وقت أقرب مما هو مذكور في هذه 

 الحق في تقييد )أي منع( معالجة البيانات الشخصية؛  5.7.6.

 أخرى( ؛الحق في نقل البيانات )الحصول على نسخة من البيانات الشخصية إلعادة استخدامها مع خدمة أو مؤسسة   6.7.6.

 و لبيانات الشخصية ألغراض معينة؛ل FIFA Ticketingو/أو  FIFAالحق في االعتراض على استخدام   7.7.6.

 والتنميط.الحقوق فيما يتعلق باتخاذ القرار اآللي  8.7.6.

 



 

 

بـ 8.6 البيانات االتصال  البيانات عبر  ة  ألي   FIFAيمكن ألصحاب  تتعلق بحماية    أو عبر   dataprotection@fifa.org استفسارات 

Fédération Internationale de Football Association   (FIFA  مسؤول حماية بيانات ،)FIFA  ،20    ،زيورخ،   8044شارع فيفا

،  VGS Datenschutzpartner UGشريك حماية البيانات  في االتحاد األوروبي على النحو التالي:    FIFA. يمكن االتصال بممثل  سويسرا

Am Kaiserkai 69 ،20457 شرافية المختصة بحماية البيانات. هامبورغ، ألمانيا. يحق لصاحب البيانات تقديم شكوى إلى الجهات اإل 

 

 

 التذاكر  بيعقيود   .7

 

من حضور مباريات كرة القدم من قبل السلطة المختصة أو هيئة إدارة كرة القدم في أي بلد شراء    منعهيُحظر على أي شخص تم   1.7

 ه.هويت  بالحق في إلغاء أي عدد من التذاكر اشتراها ذلك الشخص بمجرد تحديد FIFA Ticketingالتذاكر. تحتفظ 

 

 .هذهيعات المنصوص عليها في شروط البيع يُحظر على مشتري التذاكر التحايل أو محاولة التحايل على قيود المب  2.7

 

 FIFA، تحتفظ  هذهمشتري التذاكر انتهاًكا لقيود المبيعات  من قبل في أي وقت بعد شراء التذاكر   FIFA Ticketingاكتشفت  إذا   3.7

Ticketing المعني بالحق في إلغاء أي عدد من التذاكر تم شراؤها من قبل مشتري التذاكر. 

 

 

 سهولة الوصول تذاكر  .8

 

لذوي االحتياجات الخاصة واألشخاص ذوي القدرة المحدودة على  سهولة وصول  يجب على مشتري التذاكر الذين يشترون تذاكر   1.8

لى موقع التذاكر على الويب من أجل تحقق  بّينين عمالوالوقت  بالصيغة  "( تقديم معلومات و/أو مستندات رسمية  سهولة وصولتذكرة  الحركة )"

FIFA Ticketing  سهولة الوصولالمستلم المقصود لتذكرة من أهلية . 

 

يحق لمشتري التذاكر الحصول على تذكرة ، على موقع التذاكربيّن مالنحو ال ىعل سهولة الوصولفيما يتعلق بفئات معينة من تذاكر  2.8

"(. يرجى مراجعة موقع التذاكر وشروط االستخدام لمزيد من المرافق تذكرة  )"  سهولة الوصولحامل تذكرة    مرافقمجانية الستخدامها من قبل  

 .المرافقينتذاكر والوصول  المعلومات حول أهلية واستخدام تذاكر 

 

 FIFA، تحتفظ  سهولة الوصولفيما يتعلق بأهلية الحصول على تذكرة    تزويرقت بوجود  في أي و   FIFA Ticketingإذا علمت   3.8

Ticketing   مقابلة وجميع التذاكر األخرى التي تم شراؤها من قبل مشتري التذاكر   مرافقوأي تذكرة   سهولة الوصولبالحق في إلغاء تذكرة

 دون إشعار مسبق. من 
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 "(. إيصال التذكرةلتذاكر )"عقب إتمام السداد مقابل المشتري التذاكر تأكيدًا مخصًصا للمعاملة   FIFA Ticketingتصدر  1.9

 

 التذاكر لمشتري التذاكر. يؤكد إصدار إيصال التذكرة بيع  2.9

 

سيحدد إيصال التذكرة كمية التذاكر التي تم شراؤها من قبل مشتري التذاكر والسعر المدفوع لكل تذكرة وفئة التذاكر لكل تذكرة. قد   3.9

 أي أخطاء أو عدم دقة في إيصال التذكرة في أي وقت.  FIFA Ticketingصحح ت 

 

من أن جميع المقاعد المخصصة لتذاكر المباراة ستكون متجاورة مع بعضها البعض. قد  ال تض  ها ولكن   FIFA Ticketingستسعى   4.9

 . الملعبتوجد المقاعد المخصصة ضمن فئة التذاكر نفسها في صفوف أو أقسام أو مواقع مختلفة في 
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،  التذاكر للضيوف إما مجانًا أو بمبلغ ال يتجاوز القيمة االسمية للتذكرة. وفقًا لشروط االستخدام   بالتنازل عنلمشتري التذاكر  فقط  يُسمح   1.10

فيجب إعادتها إلى مشتري التذاكر. ،  ال يُسمح للضيوف بنقل التذاكر تحت أي ظرف من الظروف. إذا لم يعد بإمكان الضيف استخدام التذكرة

 التذكرة لضيف آخر.  التنازل عنإعادة ب لمشتري التذاكر  فقط يُسمح

 

تذاكر   التنازل عنتتطلب إعادة  ،  على أساس فردي. لذلكسهولة وصول  على أهلية الحصول على تذاكر    FIFA Ticketingتوافق   2.10

حقق من األهلية لجميع تذاكر على أساس كل حالة على حدة. نظًرا لشرط الت   FIFA Ticketingموافقة خطية مسبقة من    سهولة الوصول

األسئلة  مراجعة  المباراة. يرجى    منوقت كاف     تنازل قبلالموافقة على أي طلب إعادة    FIFA Ticketingال يمكن أن تضمن  ،  سهولة الوصول

 الشائعة على موقع التذاكر للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تقديم مثل هذا الطلب. 
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بعد معالجة  إلغاء عملية شراء أو إعادة أي تذاكر ألي سبب  أن يختار  . ال يمكن لمشتري التذاكر  نهائيةتذاكر  تعتبر جميع مبيعات ال 1.11

FIFA Ticketing بما في ذلك ألي أسباب خارجة عن إرادة مشتري التذاكر. ، بنجاح دفع ثمن التذكرة 

 

أو إذا  ،  هذهدون إشعار في حالة خرق شروط البيع  من  أي عدد من التذاكر المباعة لمشتري التذاكر    FIFA Ticketingقد تلغي   2.11

 وفقًا لشروط االستخدام.  الملعبالخاصة ب سلوك القد انتهك شروط االستخدام أو قواعد له تابع أن مشتري التذاكر أو أي ضيف  FIFA ت قرر

 

موضح بالتفصيل  النحو ال  ىعلفي حالة إلغاء المباراة أو إعادة جدولتها أو نقلها    ما  بالحق في إلغاء تذكرة  FIFA Ticketingتحتفظ   3.11

  ألسباب بتنظيم المباراة بسعة ملعب مخفضة نتيجة    FIFAتذكرة في حالة مطالبة  الأيًضا    FIFA Ticketingفي شروط االستخدام. قد تلغي  

قد يحق لمشتري  ،  مناسبة. في مثل هذه الحاالت  FIFAعتبرها  ت أو ألسباب أخرى    صحية،  ألسباب تقنية، أوأو    األمن،أو    بالسالمة،تتعلق  

 أدناه. النحو المنصوص عليه  ىعلالتذاكر استرداد األموال 
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"( على موقع  منصة إعادة البيعإلعادة بيع التذاكر )"، إنشاء منصة رسمية  ، ولكنها غير ملزمة بذلكFIFA Ticketing  لـ  يجوز 1.12

سيخضع  ،  التذاكر اإللكتروني. ستكون أي منصة إلعادة البيع هي المنصة الوحيدة المصرح بها إلعادة بيع التذاكر. باستثناء ما هو موضح أدناه

 . FIFA Ticketingبيع وشراء التذاكر على منصة إعادة البيع لشروط وأحكام منفصلة تحددها 

 

ً فقط إذا قدم مشتري التذاكر عنوان بريد إلكتروني   2.12 فسيُسمح له بإعادة بيع التذاكر على منصة إعادة البيع. إذا رغب  ،  وعامالً   ساريا

  شراء التذاكر عملية  إرسال جميع التذاكر المخصصة في    منه فسيُطلب  ،  مشتري التذاكر في إعادة بيع تذكرته الخاصة على منصة إعادة البيع

  FIFA Ticketingبما في ذلك جميع التذاكر التي تم شراؤها لضيوفه )باستثناء التذاكر التي تم إلغاؤها بواسطة ، إلى منصة إعادة البيع نفسها

 أو شروط االستخدام أو قواعد السلوك الخاصة بالملعب(. هذه خرق شروط البيع آخر بخالف  سبب ل

 

الخاصة به، فسيُطلب منه االتصال بالعاملين في مركز    سهولة الوصول في إعادة بيع تذاكر    سهولة الوصول إذا رغب مشتري تذاكر   3.12

 للحصول على مزيد من اإلرشادات.  FIFAمقر في  تذاكرال

 

 FIFAال يمكن أن تضمن  .FIFA Ticketingسيخضع كل من بيع وشراء التذاكر على منصة إعادة البيع لرسوم إدارية تحددها  4.12

Ticketing .إعادة بيع أي تذكرة بنجاح على منصة إعادة البيع 
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حت أي ظرف من الظروف،  ت ،  FIFA Ticketingتكون  . ال  هذهشروط البيع  أي حق استرداد بموجب  يتمتع ب مشتري التذاكر  وحده   1.13

 لمشتري التذاكر.تابع تقديم استرداد أو أي شكل آخر من أشكال التعويض ألي ضيف مطالبة ب 



 

 

 

 FIFA  من بما في ذلك رسوم إعادة البيع. لن يُطلب بأي حال من األحوال  ،  سيتم استرداد أي مبلغ على أساس القيمة االسمية للتذكرة 2.13

Ticketing    الذي المبلغ  يزيد عن  استرداد  تقبل  مشتري  من  بالفعل    FIFA Ticketing  استلمتهتقديم  المستردة. ال  التذاكر  التذاكر لشراء 

FIFA Ticketing    التقلبات في أسعار صرف العمالت  نتيجة  أي مسؤولية عن كون المبلغ المسترد أقل من السعر األصلي المدفوع للتذكرة

تعويض مشتري التذاكر عن أي  أي ظرف من الظروف ب تحت    FIFA Ticketing  تلتزمو/أو أي رسوم بنكية يفرضها أي طرف ثالث. لن  

 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تكاليف السفر أو اإلقامة. ، تكاليف أو مصاريف أخرى متكبدة فيما يتعلق بحضور المباراة

 

 لى المعايير التالية:إمشتري التذاكر إلى المبلغ المعاد  يستند 3.13

موضح بالتفصيل في شروط  النحو ال  ىعل،  نتيجة إللغاء المباراة أو تأجيلها أو نقلها  FIFA Ticketing  قبلتذكرة من  الفي حالة إلغاء   1.3.13.

عتبرها باب فنية أو صحية أو أسباب أخرى ت أسأو ، لسالمة واألمنسباب تتعلق بابتقليل سعة الملعب نتيجة أل ةمطالب  FIFAأو ألن ، االستخدام

FIFA أعاله( ؛ 2.13قد يتم تخفيضها وفقًا للبند  حسبمايحق لمشتري التذاكر استرداد القيمة االسمية للتذكرة )، مناسبة 

السلوك الخاصة بالملعب من  قواعدأو شروط االستخدام أو ، هذهشروط البيع بسبب عدم االمتثال ل ما  تذكرةبإلغاء  FIFAإذا قامت  2.3.13.

، قبل بدء المباراة ذات الصلةساعة  ( 48إلغاء التذكرة في موعد ال يتجاوز ثمانية وأربعين )  وحدث  ،  له  ضيف تابعأي    قبل مشتري التذاكر أو

أعاله(. إذا    2.13يمكن تخفيضها وفقًا للبند  من القيمة االسمية للتذكرة )حسبما    (% 80يحق لمشتري التذاكر استرداد ما يعادل ثمانين بالمائة )

 فال يحق لمشتري التذاكر استرداد األموال؛ ، ( ساعة من بدء المباراة ذات الصلة48في غضون ثمان وأربعين )  ةالمعني حدث إلغاء التذكرة 

المصرح   نتيجة لسوء السلوك المتعمد أو النقل غيرما  في أي وقت بإلغاء تذكرة    FIFA  تإذا قام،  أعاله  2.3.13على الرغم من البند   3.3.13.

على النحو المحدد من قبل  ،  لهضيف تابع  به )أو محاولة النقل( أو االستخدام التجاري غير المصرح به للتذاكر من قبل مشتري التذاكر أو أي 

FIFA  المثال ال  على سبيل  ،  يشمل "سوء السلوك المتعمد"،  ال يحق لمشتري التذاكر استرداد األموال. لهذه األغراض،  وفقًا لتقديرها الخاص

هدف إلى التحايل على  وي أو شروط االستخدام أو قواعد السلوك الخاصة بالملعب هذه شروط البيع أي عمل متعمد أو غير نزيه ينتهك ، الحصر

 أو تعريض سالمة وأمن األفراد المشاركين في المسابقة للخطر. ، و/أو المنافسة FIFA لـواستغالل السمعة الحسنة ، عملية بيع التذاكر

 

بمعالجة استرداد المبلغ المحدد بالريال القطري إلى نفس    FIFA Ticketingتقوم  فس،  استرداد األموالمشتري التذاكر  إذا كان يحق ل 4.13

على    FIFA Ticketing  في حالة عدم قدرة ( يوم عمل.  30بطاقة الدفع التي استخدمها مشتري التذاكر لشراء التذكرة في غضون ثالثين )

أن يقدم مشتري التذاكر تفاصيل حسابه المصرفي من    FIFA Ticketingفستطلب  ،  مشتري التذاكرالخاصة ب بطاقة الدفع    إلى   المبلغ  إعادة

 أي بطاقة دفع أخرى.  إلىاإلعادة  FIFAحاول لن ت  أجل معالجة االسترداد عبر التحويل المصرفي.

 

على سبيل ،  موضح أعالهالنحو ال  ى علبتقديم مبالغ مستردة مساوية للقيمة االسمية للتذكرة الملغاة    FIFAتشمل أسباب عدم قيام   5.13

إلعادة بيع    FIFAعلى  والفرصة الضائعة  ،  التكاليف اإلدارية المرتبطة بالتحقيق في خرق و/أو معالجة المبالغ المستردة،  المثال ال الحصر

 ملغاة.التذكرة ال
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ستمنح أو تذاكر ورقية.  هاتفية نقالة  شكل كل تذكرة وفقًا لتقديرها الخاص. قد يتم إصدار التذاكر كتذاكر    FIFA Ticketingستحدد   1.14

حق الوصول إلى الملعب. لن يتم اعتبار أي تأكيدات أو لقطات شاشة أو أي    FIFA Ticketingفقط التذاكر الصادرة بالشكل المحدد من قبل  

 أو أي طرف ثالث بديالً صالًحا للتذكرة. FIFA Ticketingاتصاالت أخرى من 
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عن أي  و  FIFA Ticketingضد    المطالباتويتنازل مشتري التذاكر عن أي وجميع    ،أي مسؤولية  FIFA Ticketingال تقبل   1.15

إجراءات أو امتناع عن فعل من جانب مشتري التذاكر أو أي طرف ثالث قد ينتج عنه عدم استالم مشتري التذاكر أو عدم تمكن أي ضيف من  

 اكر أو حدوث أعطال في األجهزة المحمولة. تسليم التذبما في ذلك عدم ، التذاكر الخاصة بهم أو استخدامالوصول و/

 

بأي حال من األحوال مسؤولة عن أي أضرار خاصة أو    FIFA Ticketingلن تكون    إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، 2.15

إلى أقصى حد يسمح به القانون و،  هذهشروط البيع  دون تقييد أي شرط آخر من  من  تبعية أو عرضية أو غير مباشرة أو تأديبية من أي نوع.  

لسعر األصلي الذي دفعه مشتري التذاكر  مقدم طلب التذاكر اتجاه    FIFA Ticketingيجب أال يتجاوز الحد األقصى لمسؤولية  ،  المعمول به

 مقابل التذاكر.



 

 

 

وعن أي أفعال أو إغفاالت تنتهك شروط االستخدام  هذه  شروط البيع  المسؤولية الكاملة عن أي عدم امتثال ل  ركايتحمل مشتري التذ 3.15

  FIFAبتعويض  مشتري التذاكر    يلتزمتذاكر.  السلوك الخاصة بالملعب من قبل أي فرد يستخدم تذكرة تم شراؤها من قبل مشتري ال  قواعدأو  

ن ون والمسؤول ون والموظفون واألعضاء والمساهمون والمديروبما في ذلك المسؤول   FIFA Ticketing LLCو  FIFA Ticketing AGو

 . تعويضهم ىوالحفاظ عل عن أي خسارة يتكبدونها نتيجة لذلكبالكامل ن ون والمعين والمنتخب 

 

بالحق في اتخاذ أي إجراء آخر    FIFA Ticketingحتفظ  ت ،  هذهشروط البيع  بصرف النظر عن أي حق آخر منصوص عليه في   4.15

أو طلب  ذلك الحق في رفع دعوى جنائية    بما في، ضد مشتري التذاكر نتيجة االستخدام غير المصرح به و/أو غير القانوني للتذاكرتراه مناسبًا  

 بما في ذلك خسارة األرباح.  األضرار المتكبّدةتعويض إضافي عن 
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في حالة    هي التي تسود  إال أن النسخة اإلنجليزية،  قد تم توزيعها باللغتين اإلنجليزية والعربيةهذه  على الرغم من أن شروط البيع   1.16

 حدوث أي نزاع أو في حالة حدوث أي تعارض أو غموض بين اإلصدارات المختلفة. 

 

أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فسيتم فصل الشروط الباطلة    باطلهذه  إذا قررت أي محكمة مختصة أن أي جزء من شروط البيع   2.16

 سارية المفعول. هذه وتظل بقية شروط البيع هذه أو غير القانونية أو غير القابلة للتنفيذ من شروط البيع 

 

بالتذاكر 3.16 المتعلقة  العامة  على ،  لالستفسارات  المتوفرة  الشائعة  األسئلة  مراجعة  أوالً  الطلبات  مقدمي  على  يجب 

/US/ArabCup2021-https://fifa.powerappsportals.com/en . 

أو باستخدام بيانات االتصال المدرجة    FIFAمقر  في  تذاكر  الفي مركز    FIFAيمكن توجيه أي طلبات معلومات أخرى تتعلق بالتذاكر إلى طاقم  

 في موقع التذاكر على الويب. 
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ال يمكن حله وديًا هو المحاكم في  هذه  يتفق الطرفان على أن المقر الحصري لالختصاص القضائي ألي نزاع بموجب شروط البيع   1.17

 دولة قطر )وليس المحاكم داخل مركز قطر للمال( ويجب أن تحكمها القوانين الموضوعية بقطر. 

 

 وليس شروط االستخدام. هذه استرداد قيمة التذكرة وفقًا لشروط البيع في مشتري التذاكر حق تم تسوية أي نزاع يتعلق ب ت  2.17

 

https://fifa.powerappsportals.com/en-US/ArabCup2021

