
 
 

 

 

 الهام المدفعي  الكبير ين لحضور حفل الموسيقار العالميتاربح تذكراحزر اسم األغنية و

 الساعة السابعة مساءا   – 14/12/2019في مسرح قصر الثقافة بتاريخ 

 

 

 احزر أسم األغنية وعلّق على منشور المسابقة لفرصة الّربح معنا 

 رام غآخرين على االنستك وخمسة رابحين سيكون هناك خمسة رابحين على الفيسبو 

 له ولمرافق( كل رابح سيحصل على تذكرتين للحفل( 

  :1/12/2019 – 29/11/2019من تاريخ  - أيام 3مدة الحملة 

 

 

 

 الشروط واألحكام: 

 

   .لن يقوم البنك بتحويل قيمة الجائزة الى قيمة نقدية 

  على على المشاركين عن طريق الفيسبوك التأكد من تحميل مشاركتهم في تعليق

للتّمّكن من المشاركة في المسابقة وكذلك بوست المسابقة على صفحتنا على الفيسبوك 

 ايضا للمشاركين على االنستجرام.

  . سيتم اختيار الّرابحين عشوائيا 

 وأن ال تخالف األخالق العاّمة. يجب أن ال تعّرض االجابة المشترك للخطر أو األذى 

 .يُخلي البنك مسؤوليته عن أي مخالفات تَصُدر 

 يمتلك إذن إقامة في األردن غير أردني  يجب أن يكون الّرابح أردنيا  مقيما  في األردن أو

وجواز سفر ساري المفعول في حال كان من جنسية أخرى، وتتوفّر فيه شروط 

 األهليّة.

 صورة عن الهويّة الّشخصية أو صورة عن اإلقامة أو جواز  سيُطلب من الرابح إرسال

 الّسفر للتأكد بأنه مطابق لشروط الحملة.

  يجب على الّرابح إبراز أوراق ثبوت الّشخصية )هوية األحوال المدنية، جواز الّسفر أو

 .اإلقامة( عند استالم الجائزة



 له وإذا لم تكن المعلومات سيتم االتصال بالرابح بناء  على المعلومات المقّدمة من قب

دقيقة أو لم يتم الّرد من قبل الّرابح خالل خمسة أيام عمل، يحق للبنك إلغاء الجائزة 

 واختيار رابح آخر.

  أيام من تاريخ اإلعالن عن الجائزة، وإال سيفقد حقه  5على الفائز استالم جائزته خالل

 .بالجائزة

 لذي يراه مناسبا  سواء بكتابة االسم و/ أو يحق للبنك اإلعالن عن اسم الفائز بالّشكل ا

 .بالتّصوير وغيره

  يحتفظ البنك التّجاري األردني بحق الحصول على بعض البيانات الّشخصية الخاصة

 بالمشتركين )مثل البريد اإللكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميالد والّصورة الّشخصية(.

  لغايات التّرويج والتّسويق والّدعاية يحق للبنك استخدام هذه البيانات الّشخصية

 .واإلعالن بما في ذلك الرسائل النّصية والمكالمات الهاتفيّة

  يقوم البنك باإلعالن على مواقع التّواصل االجتماعي في حال قيامه بتعديل الّشروط

 .واألحكام

  سويق التّرويج والتّ يحق للبنك استخدام الجملة التي يتم نشرها من قبل المشارك لغايات

 والدعاية واإلعالن.

 .هذه الحملة ليست تحت إدارة أو إشراف الفيسبوك بأي شكل من األشكال 

  يحق للبنك استبعاد الفائز في حال عدم توافقه مع شروط وأحكام الحملة واختيار رابح

 آخر بدال  منه.

 يُستثنى موظفو البنك التّجاري األردني من المشاركة في المسابقة. 

 على مواقع التّواصل االجتماعي الخاصة بالبنك. عن الفائزين سيتم اإلعالن 

  يُخلي البنك مسؤوليته عن أي عبارات قد تفّسر على أنها خادشه للحياء العام أو منافية

 لآلداب العامة ...إلخ. أي تعليق يمثل صاحبه وبالتالي يتحمل هو شخصيا  تبعات ذلك.

  .خاضع لشروط وأحكام البنك 

 


