
 "جاوب واربح" حملة

 

 التالية:لمواقع التواصل االجتماعي البنك الرسمية  صفحات الحملة ستعلن على منشورات

- Facebook (Bank ABC in Jordan:على الرابط )/https://www.facebook.com/BankABCJordan   

- Instagram (bankabc.jo ):على الرابط https://instagram.com/bankabc.jo?utm_medium=copy_link 

 جوائز الحملة:

 :الجوائز النقدية 

  Facebookدينار للمشاركين من خالل صفحتنا في  100، قيمة كل منها أسبوعية جوائز نقدية 3 -

 .Instagramدينار للمشاركين من خالل صفحتنا في  100قيمة كل منها  أسبوعية نقدية جائزة 2 -

 الجوائز الكبرى: 

على السؤال الخاص بالجائزة الكبرى  Facebookمشارك من خالل صفحتنا في لفائز  جائزة نقدية -

 دينار. 500بقيمة 

 على السؤال الخاص بالجائزة الكبرى Instagramمشارك من خالل صفحتنا في لفائز  جائزة نقدية -

 دينار. 500بقيمة 

 

 شروط وأحكام الحملة

 :على الجوائز النقدية اليومية و الكبرى  شروط التأهل للدخول في السحوبات -1

 
Facebook  Instagram  

 الرسمية( بصفحة البنك Likeعمل إعجاب ) 1

 (Bank ABC in Jordan.) 

( لصفحة البنك الرسمية Followعمل متابعة )

((bankabc.jo. 

 التعليق باإلجابة الصحيحة. 2

 أصدقاء على األقل في نفس تعليق اإلجابة، وكلما علقت اكثر كلما زادت فرصك بالربح 3( ل Mention@و عمل إشارة ) 3

من كل أسبوع، و  أحد و ثالثاء و خميسكل يوم  Facebookسيتم نشر سؤال لمتابعين صفحتنا على  -

من كل أسبوع، و ذلك اعتباراً من  اثنين و أربعاءكل يوم  Instagramنشر سؤال لمتابعين صفحتنا على 

 .11/11/2021و لغاية  17/10/2021

 لغاية منتصف الليل من نفس اليوم. مدة استقبال اإلجابات على األسئلة اليومية تستمر -

في اخر أسبوع من  Instagramو  Facebookسيتم نشر سؤال الجوائز الكبرى لمتابعين صفحاتنا على  -

 الحملة.

 .18/11/2021و لغاية منتصف الليل  14/11/2021مدة استقبال اإلجابات على سؤال الجوائز الكبرى من  -

https://www.facebook.com/BankABCJordan/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__instagram.com_bankabc.jo-3Futm-5Fmedium-3Dcopy-5Flink&d=DwMCaQ&c=oM0F6XWmFL-H6dk6PgET9xvOSuUQLJbiqElfnoAwVnY&r=kEl-F-6hcOrzv8YbbZaaAwp0ZDc998YdnFTyYYEKC6A&m=NxDxvqiunxFtkVInZp8pNPpvXvqyf5NkbVmizzp8dUs&s=MxOvyr-4px-DVt1mqHe30PM4RfSr9SK5M8q-dh6OMDU&e=


 بعد المدة المحددة.لن يتم اعتماد أي إجابة صحيحة  -

 

 

 يحق للبنك طلب أي وثائق إثبات للتعرف على الفائز. -2

 يتم تسليم الجوائز بعد استكمال متطلبات البنك. -3

  Instagramو Facebookحسابات  يوم من إعالن أسماء 30في حال عدم استالم الجائزة خالل مدة  -4

 يفقد الفائز حقه بالحصول على الجائزة ويحق للبنك استبداله برابح أخر أو إلغاء الجائزة. ة،الفائز

 .لن يتم تسليم الجائزة إال بحضور الفائز شخصياً  -5

يتم تسليم الجائزة من خالل فروعنا المتواجدة في المحافظات ومن خالل الفرع الرئيسي )اإلدارة  -6

 ن(.العامة( للفائزين من داخل العاصمة )عما

تعتبر المشاركة في الحملة و تحقيق شروطها موافقة ضمنية من المشاركين على نشر اسم حساب  -7

Facebook  أو Instagram.الخاص بهم في حال الفوز بأي من الجوائز المطروحة 

من المشاركة في  (ABCI)شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية و موظفي يستثنى موظفي البنك  -8

 ح الجوائز. الحملة ورب

بالتواريخ التالية:  كل يوم أحد من كل أسبوع سيتم السحب على الجوائز بحضور لجنة داخلية من البنك -9

 .21/11/2021وعلى الجوائز الكبرى بتاريخ  14/11/2021، 7/11/2021، 31/10/2021، 24/10/2021

 يستثنى أيام الجمع و السبت و العطل الرسمية من المسابقة. -10

  Facebook Messenger/ Instagramتطبيق الماسنجر  للحساب الفائز من خاللسيتم إرسال رسالة  -11

 إلعالم الفائز بالجائزة ويجب إبرازها عند استالمها.

البنك  اتالكبرى على صفحاليومية و سيتم نشر اإلجابات الصحيحة على األسئلة الخاصة بالجوائز  -12

 بالدورية التي يراها البنك مناسبة.

 .ال يمكن للشخص الواحد الفوز بأكثر من جائزة في نفس الحملة -13

على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك والموقع  حةحسابات الرابالسيتم نشر أسماء  -14

 .االلكتروني وأي من القنوات اإلعالمية التي يراها البنك مناسبة

 


