
 
 

 
 
 

 موفمبرمسابقة  - دينار 011ربح  على الصورة لفرصة مضحك اكتب تعليق
 
 

  وهو عبارة عن شهر  موفمبرالمسابقة عبارة عن توعية لشهر نوفمبر المعروف باسم
 التوعية بسرطان البروستات وامراض اخرى للرجل

 
  لفرصة الّربح معنا المسابقةعلى منشور مضحك  تعليقبعلّق 

 

 :21/22/1122 – 21/22/1122من تاريخ  - واحدسبوع أ مدة الحملة 

 الجوائز:

 100 على االنستجرام واحد على الفيسبوك ولرابح واحد دينار فقط ال غير لرابح 

 

 :المسابقة واختيار الرابحين شروط وأحكام

  على بوست تعليق  في مشاركتهمعلى المشاركين عن طريق الفيسبوك التأكد من تحميل

وكذلك ايضا  ن من المشاركة في المسابقةمكّ للتّ  على صفحتنا على الفيسبوك المسابقة

 للمشاركين على االنستجرام.

 ختيار الّرابحين عشوائيا  سيتم ا . 

  ُيخلي ة. خالف األخالق العامّ ت وأن الللخطر أو األذى  المشترك االجابةض ال تعرّ يجب أن

 َتصُدر.مخالفات أي عن  مسؤوليتهالبنك 

  ّإقامة في األردن إذن يمتلك غير أردني  ردن أوفي األ ا  ابح أردنيا  مقيميجب أن يكون الر
 ة.ر فيه شروط األهليّ وتتوفّ  ،وجواز سفر ساري المفعول في حال كان من جنسية أخرى

 خصية أو صورة عن اإلقامة أو جواز ة الشّ من الرابح إرسال صورة عن الهويّ  سُيطلب
 فر للتأكد بأنه مطابق لشروط الحملة.السّ 

  ّوأفر جواز السّ ، خصية )هوية األحوال المدنيةابح إبراز أوراق ثبوت الشّ يجب على الر 
 .اإلقامة( عند استالم الجائزة

  مة من قبله وإذا لم تكن المعلومات دقيقة أو المعلومات المقدّ سيتم االتصال بالرابح بناء  على
واختيار رابح يحق للبنك إلغاء الجائزة  ،ابح خالل خمسة أيام عملد من قبل الرّ لم يتم الرّ 

 خر.آ
  يوما  من تاريخ اإلعالن عن الجائزة، وإال سيفقد حقه  21على الفائز استالم جائزته خالل

 .بالجائزة



  كل الذي يراه مناسبا  سواء بكتابة االسم و/ أو اإلعالن عن اسم الفائز بالشّ يحق للبنك
 .صوير وغيرهبالتّ 

  ّخصية الخاصة جاري األردني بحق الحصول على بعض البيانات الشّ يحتفظ البنك الت
 (.خصيةورة الشّ والصّ بالمشتركين )مثل البريد اإللكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميالد 

 عاية واإلعالن بما سويق والدّ رويج والتّ خصية لغايات التّ خدام هذه البيانات الشّ يحق للبنك است
 .ةصية والمكالمات الهاتفيّ في ذلك الرسائل النّ 

  ّروط واصل االجتماعي في حال قيامه بتعديل الشّ يقوم البنك باإلعالن على مواقع الت
 .واألحكام

  سويق رويج والتّ التّ التي يتم نشرها من قبل المشارك لغايات  الجملةيحق للبنك استخدام
 .والدعاية واإلعالن

 بأي شكل من األشكال. أو انستجرام هذه الحملة ليست تحت إدارة أو إشراف الفيسبوك 
  عدم توافقه مع شروط وأحكام الحملة واختيار رابح آخر في حال يحق للبنك استبعاد الفائز

 بدال  منه.
  ّجاري األردني من المشاركة في المسابقةُيستثنى موظفو البنك الت. 
 الخاصة بالبنك. واصل االجتماعيعلى مواقع التّ  سيتم اإلعالن عن الفائزين 

  منافيةلحياء العام أو ل خادشهر على أنها ي عبارات قد تفسّ أعن مسؤوليته البنك ُيخلي 

 .تبعات ذلكهو شخصيا  يتحمل بالتالي أي تعليق يمثل صاحبه و .لخإداب العامة ...آلل

  سيتم استبعاد أي مشاركة يتضح أّنها منسوخة او مشابهة تماما  لمشاركة أخرى، وسيتم

 احتساب المشاركة األسبق الرئيسية فقط في هذه الحالة.

 

 


