
 
 

 
 !دينار 100بإجاباتكم بالتعليقات لفرصة ربح  شاركوناو دينار 100وين موجودة ال  واأحزر

 
 

  والذي سيتم نشره على صفحات البنك على مواقع التواصل  بالمسابقةشاهد الفيديو الخاص
 االجتماعي فيسبوك وانستغرام

 لفرصة الّربح معنا لفيديواعلى منشور  الصحيحة علّق باإلجابة 
  18/6/2020وحتى نهاية يوم الخميس  14/6/2020المسابقة بتاريخ تبدأ  

 

 الجوائز:

 100  واحد من االنستغرامدينار لرابح  100من الفيسبوك وواحد فقط لرابح نقداً دينار. 

 

 :واختيار الرابحين حكاماألشروط وال

  يشارك بالحملة جميع معجبي صفحات البنك على مواقع التواصل االجتماعي وال يشترط أن

 مشارك عميل لدى البنك.اليكون 

  سنة. 18يجب أن ال يقل عمر المشارك عن 

  تنا اعلى صفحالفيديو منشور على تعليق  في مشاركتهمعلى المشاركين التأكد من تحميل

 واالنستغرام. على الفيسبوك

 الذي سيتم من  بناًء على السحب العشوائي ممن اجابوا بإجابة صحيحةختيار الّرابحين سيتم ا

 . خالل نظام معد خصيصاً لهذ الغاية ووفق المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة

  يوم العمل التالي من تاريخ انتهاء المسابقةسيتم اجراء السحب في. 

  لمشاركته في المسابقة على جميع صفحات البنك يحق للمشارك أن يربح لمرة واحدة فقط

 على مواقع التواصل االجتماعي. 

  أيام  3مدة اقصاها  خاللعلى فيسبوك وانستغرام  مسابقةسماء الرابحين بالأسيتم اعالن

 من موعد السحب.عمل 

  سيتم التواصل مع الرابح من خالل حساب البنك الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي
خصية أو صورة عن اإلقامة أو جواز ة الشّ من الرابح إرسال صورة عن الهويّ  سيُطلبو

 شروط.لفر للتأكد بأنه مطابق لالسّ 
  ّمة من قبله وإذا لم تكن المعلومات دقيقة أو سيتم االتصال بالرابح بناًء على المعلومات المقد

واختيار رابح يحق للبنك إلغاء الجائزة  ،ابح خالل خمسة أيام عملد من قبل الرّ لم يتم الرّ 
 خر.آ



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

  وإال سيفقد حقه عن الرابحينيوماً من تاريخ اإلعالن  14على الفائز استالم جائزته خالل ،
 .بالجائزة

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

 تَصُدر.مخالفات أي عن  مسؤوليتهالبنك 

  المنافية لألداب العامة أوالخادشة للحياء أوالتي تحمل يستثنى من السحب أسماء الحسابات

 أي دالالت وايحاءات دينية أو سياسية أو طائفية. 

 ابح أردنياً مقيميكون الرّ  يجب أن ً إقامة في األردن إذن يمتلك غير أردني  ردن أوفي األ ا
 ة.ر فيه شروط األهليّ وتتوفّ  ،وجواز سفر ساري المفعول في حال كان من جنسية أخرى

  ّكل الذي يراه مناسباً سواء بكتابة االسم و/ أو يحق للبنك اإلعالن عن اسم الفائز بالش
 .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 يحق للبنك استخدام هذه البيانات الش
 .ةصية والمكالمات الهاتفيّ ل النّ في ذلك الرسائ

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

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

 بدالً منه.
  ّجاري األردني من المشاركة في المسابقةيُستثنى موظفو البنك الت. 
  يؤكد البنك على عدم احتواء المحتوى ألي عبارات خادشة للحياء العام أو منافية لآلداب

ر تفسّ عبارات قد تعليقات من المشاركين تتضمن ي أعن مسؤوليته البنك يُخلي العامة كما و

أوالتي تحمل أي دالالت وايحاءات داب العامة آلل منافيةلحياء العام أو ل خادشهعلى أنها 

 .تبعات ذلكهو شخصياً يتحمل بالتالي أي تعليق يمثل صاحبه وف دينية أو سياسية أو طائفية،

 


