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 ويسترن يونيون –( ش.م.ل. لبنان OMTشركة أون الين لتحويل األموال )
 الشروط واألحكام

 
 

الدخول في السحوبات وحول الجوائز جزءاً من هذه الشروط واألحكام.  كيفية المعلومات حولتشّكل  .1

 المشاركة تعني الموافقة التامة على كافة الشروط واألحكام.

 

جادة  OMT ،266( ش.م.ل.، مبنى OMTالين لتحويل األموال ) أونمرّوج هذه الحملة هو شركة  .2

 لبنان. 2409-116سامي الصلح، المتحف، بيروت 

 

ويستوفون المتطلبات وما فوق سنة  18 قد بلغوا المشاركة مفتوحة لجميع المقيمين في لبنان الذين .3

 أدناه )"المشاركون المؤّهلون"(. 5المذكورة في البند 

 

 في التوقيت المحلي وتنتهيبصباحاً  12:01عند الساعة  2019أيار  13 فيترويجية تبدأ هذه الحملة ال .4

أن يتّم ويمكن التوقيت المحلي )"فترة الحملة الترويجية"( بمساًء  11:59عند الساعة  2019تّموز  31

مساًء بالتوقيت المحلي من يوم  11:59لن يتّم قبول المشاركين بعد الساعة  من قبل المرّوج.الفترة تمديد 

 .ةالترويجي الحملةتاريخ انتهاء فترة  بعدأو  2019 تّموز 31

 

عبر خدمة في لبنان  OMTن خالل أي من مراكز م المشاركون المؤهلون الذين يرسلون األموال .5

تلقائياً في السحب يدخلون  في سوريا شركة تواصلويسترن يونيون إلى سوريا ويستلمون الحواالت عبر 

 .اإللكتروني

 

 الجوائز: .6

سعر الجائزة  المواصفات الجائزة

 الواحدة

 مجموع الجوائز تاريخ السحوبات

ليرة ذهب الملك  ليرة ذهب

 جورج

 قيراط 21غ /  8

سعر كّل $ 305

 ليرة ذهب

  2019حزيران  10
 2019تّموز  5
 2019آب  7

 ليرة  60

 

يمكن للمشارك أن يربح مّرة ال يدخلون في السحوبات التالية.  بفي السح يربحونالمشاركون الذين ال  .7

 يمكن للمشارك أن يربح مّرة واحدة في الحملة الترويجية.. واحدة في كّل سحب

 

الهاتف على رقم  اإللكتروني الشهريتاريخ السحب  منأيام  10بعد / خالل هاتفياً سيتّم إبالغ الرابحين  .8

 المزّود من قبلهم.

 

إيصال أصل باإلضافة إلى صالحة  أوراق ثبوتيةالستالم الجائزة، على المشاركين المؤهلين تقديم  .9

OMT|Western Union .ها أو إعادتها يتم إلغاؤها أو ردّ  التي لم المالية الحواالت الخاص بالمعاملة

في حال عدم  .2019نوفمبر  30لجوائز في أو قبل ا استالممؤهلة للحصول على جائزة. يجب  فقطهي 

قد تنازلوا عن حقّهم في الحصول الرابحين  أن يعتبراتصال على األقل،  ( محاوالت3بعد ثالث )الرّد 

من مجموعة من آخر الجائزة إلى مشارك مؤهل  OMT، وستمنح على الجائزة من دون تعويض

 .المشاركين



2 

 

بحسب التدّخل في هذه الحملة الترويجية بأي شكل من األشكال أو في حال تعذّر إجراؤها تّم في حال  .10

، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المعقولة لمرّوجا سيطرةي سبب خارج عن أل المتوقّع

ار انقطاع التي، ح به أو االحتيال أو التخريبلمصرّ ل غير االفنية أو التدخّ  أو اإلخفاقات الصعوبات

 ات وإصاباتفيروس، نية، اإلضرابات، االضطرابات المدأعمال هللاالكوارث الطبيعية ، الكهربائي، 

ؤثر على اإلدارة أو األمن أو يفسد أو ي قد آخر خارج عن سيطرة المرّوج سبب، أو أي العبث الكمبيوتر،

: بحقّ  القانون وضمن الخاصوفقًا لتقديره  ا، يحتفظ المرّوجأو حسن سيرهأو سالمة هذه الحملة  اإلنصاف

، تعديل أو توجيهات مكتوبة من أي سلطة تنظيمية ؛ أو )ب( مع مراعاة أي)أ( استبعاد أي مشارك مؤهل

لتنفيذ هذه الحملة الترويجية وتحقيق الهدف ، الحملة الترويجية، حسب االقتضاءتعليق أو إنهاء أو إلغاء 

 .األساسي قدر اإلمكان

 

هذه التابعون لوكالء من شركات و مطبّقة، لن يتحمل المرّوج والجهات المرتبطة بهالقوانين مراعاة ال مع .11

في ذلك على سبيل دها أي شخص )بما مسؤولية أي خسارة أو ضرر أو إصابة تكبّ الحملة الترويجية 

مال( أو الخسارة التبعية أو الخسارة الناتجة عن اإله المباشرة أو غير المباشرة ، الخسارةالمثال ال الحصر

 .مة كجزء من هذه الحملةأو أي جائزة مقدّ  ةالترويجيهذه الحملة الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن 

 

)الرابحين( على  الرابحيعتبر قبول أي جائزة أو منفعة و/أو عرض مقّدم من قبل المرّوج بمثابة موافقة  .12

ات وألغراض صوتهم لإلعالن أو صورهم و/أو/وصلة واستخدام أسمائهم  له ترويجالمشاركة في أي 

 .مطبّق، باستثناء ما يحظر خالف ذلك بموجب أي قانون ترويجية أخرى من دون تعويض

 

، ويجوز له، لهذا الحملة الترويجية"( من أجل إجراء المعلوماتلمرّوج المعلومات الشخصية )"يجمع ا .13

 OMT، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ةثالث طرافأل المعلوماتعن هذه  االفصاح، الغرض

| Western Union ،إلى  االقتضاء،، وعند دو الجوائزمو الخدمات، مورّ ، مقدّ المتعّهدون، الوكالء

ً ج أيضروّ . سيستخدم المالمعلوماتالسلطات التنظيمية. الدخول مشروط بتقديم   ويستخدمها المعلومات ا

 على االطالع عليهالذي يمكن  OMT|Western Unionح في بيان خصوصية كما هو موضّ 

 https://www.westernunion.com/lb/ar/legal/privacy-statement.html .يتضّمن 

ً بيان الخصوصية أيض هم، والوصول إلى المعلومات لمشاركين المؤهلين الشتراكإلغاء امعلومات حول  ا

تقديم شكوى بشأن انتهاك الخصوصية أو  هميمكن، وكيف صحيحهاالخاصة بهم أو تحديثها أو تالشخصية 

المعلومات التعامل مع هذه الشكاوى. يجب توجيه طلب الوصول إلى  يتمّ وكيف آخر  مطبّق أي قانون

 ج.إلى المروّ  صحيحهاأو تحديثها أو تالشخصية 

 

الضمانات المنتجة  م وغيرها من المواد التسويقية أوتعارض بين هذه الشروط واألحكا أي في حال وجود .14

 ، تسود هذه الشروط واألحكام.ه الحملة الترويجيةق بهذفيما يتعلّ 

 

 www.omt.com.lbالرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:  OMTلمزيد من المعلومات عن  .15
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