حملة "اربح حلمك"
تفاصيل العرض الترويجي:
يحظى عمالء املشرق واملشرق اإلسالمي ("البنك") بفرصة الفوز بواحدة من الجوائز األربع الكبرى املوضحة أدناه
("الجو ائزالكبرى") و  /أو الجوائز النقدية األسبوعية ،كجزء من حملة "اربح حلمك" ("العرض الترويجي")
 -1سيارة اودي 1× A3
 -2جولة حول العالم ×1
 125,000 -3درهم جائزة نقدية ×1
 ½ -4كيلو ذهب × 1
سيتم إجراء  4سحوبات على الجوائز الكبرى األربع املذكورة أعاله في  20أكتوبر  2022وسيتم اإلعالن عن أسماء  4فائزين
.على موقع املشرق بحلول  31أكتوبر 2022
شروط وأحكام العرض الترويجي
أ) سيبدأ هذا العرض الترويجي في  14أغسطس  2022وسيستمر حتى نهاية  08أكتوبر "( 2022فترة العرض
الترويجي") .يمكن تمديد فترة العرض الترويجي إلى ما بعد فترة العرض الترويجي لفترة إضافية وذلك ً
وفقا لتقدير
البنك املطلق.
ب) سيكون هذا العرض ً
ساريا لعمالء الحسابات الجارية /التوفير الجدد والحاليين في املشرق نيو وبنك املشرق
وبنك املشرق اإلسالمي (باستثناء العمالء الذهبيين وعمالء الخدمات املصرفية الخاصة وعمالء الخدمات
املصرفية لألعمال و مجموعة الخدمات املصرفية للشركات و اإلستثمار )الذين يقومون بإتمام املعامالت
املذكورة أدناه خالل فترة العرض الترويجي
ج) ال يرتبط هذا العرض الترويجي بأي عرض ترويجي آخر ينظمه البنك أو أي من الفروع التابعة له.
ً
د) سيحتاج العميل أوال إلى اختيار إحدى الجوائز الكبرى املذكورة أعاله من تطبيق مشرق نيو وتسجيل نفسه
ً
ليكون مؤهال للسحب على الجائزة الكبرى باإلضافة إلى الجوائز النقدية األسبوعية .يكون العمالء الذين تم
تحديدهم واختيارهم بشكل نهائي من قبل البنك ً
(وفقا لتقديره الخاص واملطلق) هم وحدهم فقط املؤهلون
لتلقي الجوائز بموجب هذا العرض الترويجي .نوضح بموجب هذا بأن إجمالي عدد الفائزين  4فقط ،سواء من
املشرق نيو و  /أو بنك املشرق و  /أو املشرق اإلسالمي ،عن مجموع  4جوائز كبرى على النحو املذكور أعاله.
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ه) يتعين على كل فائز بإحدى الجوائز األربع الكبرى إظهار  /تقديم الهوية اإلماراتية األصلية والسارية أثناء استالم
الجائزة ،وذلك ألغراض التحقق.
و) تعتبر الصور املعروضة للجوائز  /املنتج في التصميمات هي صور إرشادية وألغراض إعالمية  /توضيحية فقط.
قد يختلف شكل وتصميم الجوائز عن الصورة املعروضة.
ز) ال يمنح البنك أو يقدم أي ضمانات أو يقبل أي مسؤولية أو التزام من أي نوع فيما يتعلق بهذا العرض الترويجي،
وال يتحمل البنك بموجب هذا املسؤولية عن أي وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية املتعلقة بذلك.
ح) يسري هذا العرض فقط على عمالء الخدمات املصرفية لألفراد (أي عمالء املشرق نيو وبنك املشرق واملشرق
اإلسالمي).
 )1يحق لعمالء املشرق اإلسالمي كسب "مشاركات" في السحوبات ً
بناء على املعايير املذكورة أدناه والشروط املعمول بها:
املشاركات التي تم اكتسابها

املعايير

الشروط السارية

اختر الحلم على تطبيق مشرق  1مشاركة

يحصل العميل على مشاركة واحدة للدخول في السحب على الجائزة الكبرى عن

نيو

طريق اختيار الحلم والتسجيل في العرض الترويجي
تحويل الراتب  -يؤهل تحويل الراتب الذي ال يقل عن  500درهم إماراتي إلى

تحويل الراتب

 10مشاركات

إضافة رصيد

كل إيداع بقيمة  3,000درهم يؤهل كل مبلغ إضافي قدره  3000درهم لكسب مشاركتين في السحب على

كسب  10مشاركات في السحب على الجائزة الكبرى والسحب األسبوعي .يمكن
للعميل ربح  10مشاركات كحد أقص ى خالل فترة الحملة .سيتم اعتماد تحويل
الراتب من قبل البنك  ،إذا تم إيداعه في الحساب من قبل صاحب عمل العميل
املسجل في اإلمارات العربية املتحدة  ،شريطة أن يتم ذلك من خالل القناة
والطريقة الصحيحة املعترف بها من طرف البنك .لن يتم اعتبار أي معاملة
تحويل أو تحويل مباشر أو ً
نقدا أو بشيك من قبل صاحب العمل بمثابة معاملة
.تحويل راتب

يؤهل لكسب مشاركتين

.الجائزة الكبرى و السحوبات األسبوعية
على سبيل املثال ،إذا كان رصيد العميل في بداية العرض الترويجي (أي 14
،أغسطس ) 2022في جميع حسابات وودائع املشرق اإلسالمي هو  3,000درهم
،والرصيد في نهاية العرض الترويجي (أي  08أكتوبر ) 2022هو  10,000درهم
،سيربح العميل  4مشاركات في السحب على الجائزة الكبرى (على سبيل املثال
يوجد مبلغ  3000درهم مضاعف في الرصيد اإلضافي البالغ  7,000درهم
).إماراتي
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الحواالت املصرفية الدولية

كل تحويل بقيمة  500درهم تؤهل التحويالت املصرفية الدولية التي تصل قيمتها إلى  500درهم كسب
يؤهل لكسب مشاركة

مشاركة واحدة في السحب على الجائزة الكبرى والسحب األسبوعي.
على سبيل املثال ،إذا قام العميل بالتحويل (من خالل خدمة التحويل السريع أو
خدمة سويفت) مبلغ  1600درهم إماراتي إلى مستفيد دولي خالل فترة العرض
الترويجي ،فسوف يربح العميل  3مشاركات في السحب على الجائزة الكبرى
والسحب األسبوعي

درهما يؤهل إنفاق العميل ملبلغ يصل إلى ً 250
ً
درهما من "بطاقة الخصم أو االئتمان"
عمليات اإلنفاق من بطاقة يؤهل إنفاق 250
الخصم  /اإلنفاق من بطاقة لكسب مشاركة واحدة

السارية الخاصة به إلى الحصول على مشاركة واحدة لدخول السحب على

االئتمان

الجائزة الكبرى والسحب األسبوعي.
على سبيل املثال ،إذا أنفق العميل مبلغ إجمالي يصل إلى  1500درهم إماراتي من
بطاقة الخصم  /أو االئتمان البنكية الخاصة به خالل فترة العرض الترويجي،
فسوف يربح العميل  6مشاركات في السحب على الجائزة الكبرى والسحب
األسبوعي.

(تأمين) تكافل (على السيارة  10مشاركات لكل (تأمين) عند فتح الحساب ،يكسب العميل  10مشاركات في كل من السحب على الجائزة
الكبرى والسحب األسبوعي

والحياة ،إلخ)

تكافل

التمويل الشخص ي

 10مشاركات لكل عملية فتح يجب على العمالء التقدم تقديم طلب لفتح الحساب خالل فترة العرض
حساب

بطاقة ائتمان

الترويجي (أي من  14أغسطس  2022إلى  8أكتوبر  ، 2022وكال التاريخين

مشمولين الن ).ومع ذلك  ،على أي حال في جميع األحوال  ،يجب فتح الحساب
ً
 10مشاركات لكل عملية فتح ذي الصلة بحلول  13أكتوبر  ، 2022حتى يكون العميل مؤهال للمشاركة في
حساب بطاقة ائتمان
.السحب الكبير

يحتفظ البنك بالحق في تقديم مشاركات إضافية لجميع العمالء املشاركين لفترة محددة أثناء الحملة.
ط) تفاصيل السحب األسبوعي:
ً
يربح  25عميال كل أسبوع جوائز نقدية بقيمة  500درهم إماراتي .سيكسب العمالء مشاركات في السحوبات
بناء على األنشطة التي يتم إجراؤها خالل الفترات الزمنية الثمانية املذكورة أدناه ً ،
األسبوعية ً
بناء على ذات
املعايير املذكورة في النقطة ( )1أعاله
الفترة

تواريخ السحب

األسبوع 1

 14أغسطس –  20أغسطس

 25أغسطس 2022

األسبوع 2

 21أغسطس –  27أغسطس

 1سبتمبر 2022
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األسبوع 3

 28أغسطس –  3سبتمبر

 8سبتمبر 2022

األسبوع 4

 4سبتمبر –  10سبتمبر

 15سبتمبر 2022

األسبوع 5

 11سبتمبر –  17سبتمبر

 22سبتمبر 2022

األسبوع 6

 18سبتمبر –  24سبتمبر

 29سبتمبر 2022

األسبوع 7

 25سبتمبر –  01أكتوبر

 6اكتوبر 2022

األسبوع 8

 02أكتوبر –  08أكتوبر

 13اكتوبر 2022

سيتم اإلعالن عن الفائزين بالجوائز النقدية األسبوعية على موقع املشرق خالل  10أيام من تاريخ السحب
ك) يحتفظ البنك بالحقً ،
وفقا لتقديره املطلق ،في تعديل و  /أو استكمال و  /أو إلغاء هذه الشروط واألحكام في أي
وقت دون أي إخطار مسبق للعميل.
ل) للعميل الحق الكامل في إعطاء موافقته من خالل تطبيق مشرق نيو على الهاتف املحمول لغرض نشر اسمه في
 ،قائمة الفائزين على موقع مشرق نيو .عند استالم موافقة العميل ولضمان شفافية ونزاهة إجراءات السحب
.يحق للبنك اإلعالن عن أسماء الفائزين وتفاصيل الجائزة والجنسيات حسب االقتضاء ً
ووفقا لتقديره
م) لن يكون موظفو البنك مؤهلين لالستفادة من هذا العرض الترويجي
ن) تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر ً
وفقا لقوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة ،على النحو املعمول به في
إمارة دبي .يجب إحالة أي نزاع ينشأ بموجب هذا العرض الترويجي وفيما يتعلق به إلى محاكم دبي بالقدر الذي
ال يتعارض فيه ذلك مع معايير الشريعة التي تحددها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
وتقوم بتفسيرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ببنك املشرق اإلسالمي.
س) لن يكون البنك أو أي من الفروع التابعة له أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه بأي حال من
األحوال مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف ناشئة عن هذا العرض الترويجي أو ذات صلة به.
ً
ع) لن يكون البنك في حالة انتهاك اللتزاماته أو يكون مسؤوال بطريقة أخرى عن إجراء وإتمام هذا العرض الترويجي
في حالة حدوث أي قوة قاهرة .ألغراض هذه الشروط واألحكامُ ،يقصد بحدث "حدث القوة القاهرة" أي وجميع
الظروف الخارجة عن اإلرادة املعقولة للبنك بما في ذلك ،من بين أمور أخرى ،القضاء والقدر والذعر الصحي
العاملي والنزاعات الصناعية والعصيان املدني  /االضطرابات والحرب وأعمال ولوائح أي حكومة أو سلطة في أي
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ً
تلقائيا دون الحاجة إلى
والية قضائية .في مثل هذه الظروف ،سيتم إبراء ذمة البنك من أي التزامات تجاه العميل
تقديم إشعار بهذا األمر.
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