
 

  التفاصيل

 مشروعك عن حدثنا

 وعن مشروعك، عن فكرة أعطنا
 مجال على العام وتأثيره أهدافه،
 .العمل

 رابط وضع أيًضا منك نرجو
 والوثائق التوضيحية للعروض
 إلى إضافة مشروعكب المتعلقة

 السابقة الدراسات

 

 ماستركارد بطاقة عمالء إلى لنقدم ماستركارد مع بالتعاون م2017 سبتمبر 15 تاريخ في سنقوم
 ادسس مشوار كل على العميل سيحصل حيث التطبيق في الرقمية "المشاوير حساب بطاقات" عرض
 قام الذي البلد في السادس المشوار يتم أن يجب. مصر في ماستركارد بطاقة استخدام عند مجانًا

 أي في طلبها يتم أن الممكن فمن األولى الخمس المشاوير أما أوبر، في حساب بإنشاء فيه المستخدم
 .مكان

 تمي أن بمجرد المشاركة كنوالب مع ماستركارد عمالء لكل ليًاآ "المشاوير حساب بطاقة" اتاحة سيتم
 تةس بعد "المشاوير حساب بطاقة" صالحية تنتهي. أوبر في حساباتهم على ماستركارد بطاقة إدراج
 ستقوم. أمريكي دوالر مليون 2 وهو المخصص المبلغ استهالك يتم أن بمجرد أو أدنى كحد أشهر
 والذي الجديد المستخدم لرمز المخصص %50 خصم جانب إلى العرض هذا إلى بالترويج البنوك
 عرض عن ترويجال إلى البنوك تدفع أن هو أوبر هدف إن األولى، الثالثة المشاوير على يسري

 .اويرالمش حساب بطاقات خالل من الحالي المستخدم صرف زيادة وإلى رئيسي بشكل الجديد المستخدم

 

 المتطلبات

 افريقن من هتحتاج الذي ما أخبرنا
 .كفيدن أن يمكننا وكيف

 هذه تدعمه أن يجب الذي ما
 ليها؟إ التوجيه سيتم التي الصفحة

 الصفحات هذه تدعم أن يجب هل
 استمارات روزنامة،) ميزات أي

 مقاطع عرض البيانات، لجمع
 (فيديو

 

 للمزيد ليهاإ رابط توفير التواصل مسؤولو كل يستطيع والتي واألحكام الشروط تحوي صحفة إلى نحتاج
 حساب" بطاقات حول التفاصيل من المزيد معرفة عليهم ليسهل إليها الركاب كل ولتوجيه التفاصيل، من

  ."المشاوير

  

 المحتوى

 للمحتوى مخطط توفير الرجاء
 يهف يظهر أن يجب ذيال بالتسلسل

 حسبب للتغيير قابل) الصفحة على
 (التواصل فريق توصيات

 وىللمحت أولوية تقديم أيًضا نرجو
 اجيحت قد التواصل فريق أن حيث
 قابل منتج نسخة إنشاء إلى

 من (MVP) أدنى بحد للتطبيق
 المواعيد في العمل إلنجاز طلبك

 .المحددة

 أكبر بطريقة( وأموالك) تنقالتك من استفد

 

 .رائعة مكافئات على وأحصل أوبر مع مشاويرك أجرة لدفع ماستركارد بطاقة باستخدام ابدأ

 

 مع مشاويرك أجرة بدفع تقوم عندما( مصري جنيه 35 إلى تصل بتكلفة) مجانًا سادس مشوار كل على أحصل
 (مجانًا) السادس المشوار... الثاني المشوار األول، المشوار.  بك الخاصة ماستركارد بطاقة باستخدام أوبر

 

 .استخدامها تنسى لن يومية مكافئة وكأنه باألمر فكر

 

 :العامة واألحكام الشروط.1



  اإلمارات من إصدارها تم والتي للعرض الصالحة ماستركارد بطاقة حاملي على العرض يسري 
 .فقط السعودية العربية والمملكة مصر، قطر، دة،المتح العربية

 أوبر تقدير بحسب المستخدمين إلى مسبق إخطار أي دون العرض هذا على تغييرات إجراء يتم قد 
 اراألخب غرفة في المعدلة حكامواأل الشروط نشر بمجرد التغييرات هذه فعالية ويسري وماستركارد

 .العرض لهذا المخصصة بأوبر الخاصة

 وقع والتي أوبر حكاموأ بشروط محكومة الركاب إلى وبرأ قبل من المقدمة والشروط الخدمات جميع 
 .الراكب عليها

 كان حال في مجانية مشاوير أو ترويجي رمز أي بإلغاء واحد طرف ومن تقوم أن يف الحق أوبر تملك 
 .للشبهة مثير أو احتيال نشاط أي بسبب سابقًا عليه التأشير تم قد الحساب

 طالشرو وبحسب أوبر، من فقط مقدمة هي العرض هذا بموجب المقدمة والخدمات المنتجات إن 
 . أوبر إلى شكاوى أو استفسارات أي توجيه يتم أن يجب أوبر قبل من المحددة واألحكام

 

 األولى الثالثة مشاويرك على %50 خصم: الجديد المستخدم عرض. 2

 :األمر يتم كيف

 بالتسجيل وقم األولى للمرة أوبر تطبيق حمل. 

 طاقةب معلومات بإدخال وقم" دفع وسيلة إضافة" على وأنقر أوبر، تطبيق قائمة نم" الدفع" زر أختر 
 .بك الخاصة المفعول السارية ماستركارد

 الترويجي الرمز وأدخل الترويجية العروض شريط إلى توجه MCEGY3 و مصر، فيMCQAT3  
 .اإلمارات في MCUAE3 و السعودية، في MCKSA3 و قطر، في

 األولى الثالثة مشاويرك على %50 وفر 

 لاير 15و قطر، في لاير 20و مصر، في جنيه 10 وهو معين بسقف محدد مشوار كل في لخصما إن 
 .مشوار لكل اإلمارات في درهم 20و السعودية، في

 

 :واألحكام الشروط

 مصر في( 11:59) 2018 سبتمبر 14 إلى 2017 سبتمبر 15 من العرض يسري 

 والسعودية، قطر، في( 11:59) 2018 سبتمبر 30 إلى 2017 أكتوبر 1 من العرض يسري 
 .واإلمارات

 يجب الجديد للمستخدم الترويجي الرمز على للحصول: 
 انترنت بشبكة ومرتبط GPS المواقع تحديد ةيخاص يحوي ذكي هاتف جهاز كلتمت أن -

 .نشطة
 .وندوز أو أندرويد، آيفون، بنظام تعمل التي الهواتف على أوبر تطبيق تحمل أن -
 أوبر في تسجل أن -
 مشوار وتنهي سيارة تطلب أن -

 

 لواليحص سيارة بطلب يقوموا أن قبل بهم الخاص الترويجي الرمز الجدد المستخدمين يدخل أن يجب 
 .الخصم على

 في لاير 15و قطر، في لاير 20و مصر، في هجني 10 هو الترويجي الرمز لقيمة األقصى الحد 
 األجرة كانت إذا.  (الجديد لمستخدمل الترويجي لخصما سقف وهو) اإلمارات في درهم 20و لسعودية،ا

 في درهم 40و السعودية، في لاير 30و قطر، في لاير 40و مصر، في جنيه 20 هي للمشوار المحددة
 وفي .الجديد بالمستخدم الخاص الخصم لقيمة األقصى الحد تطبيق فسيتم ذلك من أعلى أو اإلمارات

 القصوى القيمة إلى وصواًلا األجرة من %50 خصم سيتم فإنه ذلك من أقل المحددة األجرة كانت حال
 .الجديد بالمستخدم الخاص الترويجي للخصم

 أي سارةخ وسيتم األول المشوار في لالسترداد القابلة الترويجي الرمز قيمة كامل استخدام يتم أن يجب 
 . العرض قسيمة من مستخدم غير جزء

 ماستركارد بطاقة من الخصم تطبيق بعد األجرة مبلغ من تبقى ما اقتطاع سيتم. 

 مقابله نقدي مبلغ منح يتم ال كما بيعه أو استخدامه، تكرار أو ،الترويجي الرمز تحويل يمكن ال. 
 أو دية،السعو قطر، مصر، في أوبر فيه تعمل عموق أي في الترويجي الرمز استخدام يمكن لذلك وتبعا 

 .اإلمارات



 لبالط وقت في ألوبر شركاء سائقون توفر مدى على الترويجي العرض من فادةاالست نجاح يعتمد 

 حساب من أخذه سيتم الجديد للمستخدم الترويجي الرمز فإن" األجرة تقاسم" خاصية استخدام عند 
 .تقسيمها قبل األجرة كامل على الخصم تطبيق وسيتم. الطلب بتقديم قام الذي الشخص

 اتبطاق عرض مع فقط ربطه ويمكن فقط أوبر لزبائن الجديد للمستخدم الترويجي الرمز يتوفر 
 .أخرى ترويجية رموز أو عروض بأي ربطه يمكن وال د،لماستركار "المشاوير عدد حساب"

 مثال. )اردماسترك بطاقة اصدار فيه تم يالذ البلد نفس في أوبر استخدام يتم عندما فقط العرض يسري :
 (. مصر في أوبر تستخدم وأنت مصر في بك الخاصة ماستركارد بطاقة إصدار تم

 15 يوم في اإلمارات بتوقيت مساءًا 11:59 الساعة قبل المخفضة المشاوير هذه كل أخذ يتم أن يجب 
 .المتبقية المخفضة المشاوير كل المستخدم سيخسر أو 2018 يوليو

 

 مجانًا سادس مشوار كل: الحالي أوبر عرض. 3

 :األمر يتم كيف 

 الجوال هاتفك على تطبيق حمل. 

 طاقةب معلومات بإدخال وقم" دفع وسيلة إضافة" على وأنقر أوبر، تطبيق قائمة نم" الدفع" زر أختر 
 .بك الخاصة المفعول السارية ماستركارد

 أوبر تطبيق في المشاوير عدد لحساب ماستركارد بطاقة ستظهر 
 اردكماستر بطاقة باستخدام مشاويرك رةأج دفع عند مجانًا سادس مشوار كل على بالحصول استمتع 

 .الصالحة

 في لاير 35 قطر، في لاير 40 مصر، في جنيه 35 هي مجاني مشوار كل لقيمة األقصى الحد 
 .اإلمارات في درهم 50و السعودية،

 

 :واألحكام الشروط

 بحسب العرض بدء تاريخ يتغير قد(. مساءًا 11:59) 2017 ديسمبر 31 تاريخ حتى العرض يسري 
 .والدولة بك الخاص البنك مشاركة

 40 مصر، في جنيه 35 إلى تصل بقيمة تخفيضه سيتم الراكب قبل من طلبه يتم سادس مشوار كل 
 35 هي المحددة األجرة قيمة نتكا إذا. اإلمارات في درهم 50و السعودية، في لاير 35 قطر، في لاير
 ذلك من أقل أو اإلمارات في درهم 50و السعودية، في لاير 35 قطر، في لاير 40 مصر، في جنيه
 جرةاأل فإن ذلك من أعلى للمشوار المحددة األجرة كانت حال في أما. مجاني سيكون المشوار فإن
 في لاير 35 قطر، في لاير 40 مصر، في جنيه 35 هي القصوى قيمتها تكون بحيث تخفيضها سيتم

 سيتم والتي) جرةاأل قيمة من تبقى ما دفعب الراكب وسيقوم. اإلمارات في درهم 50و السعودية،
 (المسجلة الصالحة ماستركارد بطاقة من اقتطاعها

 ذهوه الصالحة ماستركارد بطاقة خالل من أجرتها دفع يتم التي المشاوير على فقط العرض يسري 
 مشوارال فيها بما) المخفض السادس رالمشوا إلى الوصول حتى حسابها سيتم التي فقط هي المشاوير
 (.المخفض السادس

 ارداص تم الذي البلد نفس في أوبر استخدام يتم عندما فقط المجاني المشوار من االستفادة يمكن 
 يف أوبر تستخدم وأنت مصر في بك الخاصة كارد ماستر بطاقة إصدار تم: مثاًلا. )فيه ماستركارد

  (.مصر

 سيخسر أو 2017 ديسمبر 31 يوم في مساءًا 11:59 الساعة قبل السادس المشوار اخذ يتم أن يجب 
 .المجاني المشوار المستخدم

 هذال تعديالت أي نشر سيتم. وقت أي في تعديله أو العرض إيقاف في الحق وماستركارد أوبر تمتك 
 يف الموجودة العرض تفاصيل وفي أوبر موقع في الموجودة بالعرض الخاصة الصفحة على العرض
 .أوبر تطبيق

 

 

 

 

 



 :للخصم األقصى والحد الترويجي للرمز ملخص. 4

 المستخدم عرض رمز 
 الجديد

 لعرض األقصى الحد
 الجديد المستخدم

 "%50 خصم"

 لعرض األعلى السقف
 المشوار الحالي أوبر

 طاقات"  المجاني
 "المشاوير عدد حساب

 مصري جنيه 35 مصري جنيه MCEGY3 10 مصر

 قطري لاير 40 قطري لاير MCQAT3 20  قطر

 سعودي لاير 35 سعودي لاير MCKSA3 15 السعودية

  إماراتي درهم 50  إماراتي درهم MCUAE3 20 اإلمارات

 

 

 
   

 


