
 
 

 مسابقة كأس العالم على مواقع تواصل االجتماعي:
 الجوائز:

 مباريات الربع نهائي : ) اربع مباريات ( 

 دينار لرابح واحد في كل مبارة.  011

 (  مبارتيننهائي : ) النصفمباريات 

 لرابح واحد في كل مبارة  Huawei T1 10تابليت جهاز 

 مبارة النهائية: ) مبارة واحدة(

 لرابح واحد Iphone 8جهاز 

 :لحملةل السحب وشروط معايير

 رابحين طوال الفترة. 7الحملة تختصر على نهائيات مباريات كأس العالم )الربع النهائي، نصف النهائي والنهائي( أي بمعدل  مدة .0
 عامًا.01يجب أن ال يقل عمر الرابح عن  .2
 .ُيستثنى موظفو البنك التجاري األردني .3
 جوائز حملة كأس العالم الفوز بجوائز أخرى خالل الحملة.بجائزة من ال يحق للرابحين  .4
فيه شروط  يجب أن يكون الرابح أردنيًا ومقيم في االردن أو أن يمتلك إقامة في األردن وجواز سفر ساري المفعول في حال كان من جنسية أخرى وتتوفر .5

 األهلية.
ورابح في كل مبارة رابح ، ورابحين إثنين لمباريات النصف النهائي مبارة رابح واحد في كل العمل على سحب أربع رابحين لمباريات الربع النهائيسيتم  .6

 واحد للمبارة النهائية.
 على مواقع التواصل االجتماعي. سيتم اإلعالن عن الفائزين  .7
مسابقة في  يفزلشروط الحملة وأنه لم  سيتم الطلب من الرابح إرسال صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن اإلقامة أو جواز السفر للتأكد بأنه مطابق .1

 حملة كأس العالم من قبل.
 .يجب على الرابح إبراز أوراق ثبوت الشخصية )هوية األحوال المدنية أو جواز السفر واإلقامة( عند استالم الجائزة .9

 للفريق الرابح يدخلون في السحب على الجائزة.  اجميع المتسابقين الذين صوتو  .01
ذا لم تكن المعلومات دقيقة أو لم يتم الرد من قبل الرابح خالل فتر  .00 ة خمسة أيام عمل سيتم االتصال بالرابحين بناًء على المعلومات المقدمة من قبلهم وا 

عادة السحب مرة أخرى  .يحق للبنك إلغاء الجائزة وا 
ال سيفقدون حقهم بالجائزةيومًا من تاريخ اإلعالن عن الجائز  04على الفائزين استالم جائزتهم خالل  .02  .ة، وا 
 .يحق للبنك اإلعالن عن اسم الفائز بالشكل الذي يراه مناسبًا سواء بكتابة االسم و/ أو بالتصوير وغيره .03
الد لمييحتفظ البنك التجاري األردني بحق الحصول على بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمشتركين )مثل البريد اإللكتروني، رقم الهاتف، تاريخ ا .04

 وصور المشترك في الحملة(.
 .ةيحق للبنك استخدام هذه البيانات الشخصية لغايات الترويج والتسويق والدعاية واإلعالن بما في ذلك الرسائل النصية والمكالمات الهاتفي .05
 .يقوم البنك باإلعالن على مواقع التواصل االجتماعي في حال قيامه بتعديل الشروط واألحكام .06
 ت تحت إدارة أو إشراف الفيسبوك بأي شكل من األشكال.هذه الحملة ليس .07

 


