
EN AR 
The Prizes of “Arabi Junior” Program: 

 
- Monthly Prizes up to $ 2,000 for 4 Winners ( $500 Per winner) 
- Quarterly Prizes up to $9,000 for 3 Winners ( $3,000 per winner ) 
- Monthly Special Prizes for “Instant Saving ” subscribers for 4 winners ( $250 per winner ) 
 
Note: No monthly prizes on the quarterly draws. 

 جوائز برنامج عربي جونیور:
 
 ).دوالر لكل فائز 500دوالر ألربعة فائزین ( 2000جوائز شھریة بقیمة  -
 دوالر لكل فائز).  3000ة فائزین (دوالر لثالث 9000جوائز ربع سنویة بقیمة  -
 فائز)دوالر لكل  250(فائزین  ألربعةالتوفیر الفوري"   "دوالر لمشتركي 1000 خاصة بقیمةجوائز شھریة  -

 
 .الربع سنویةوبات مالحظة : تستثنى الجوائز الشھریة عند عمل السح

Draw Terms and conditions  شروط و احكام السحوبات 
Arabi Junior Saving Account participates in the monthly and Quarterly  prizes draw program according to the 
following conditions: 
 
a. The Average daily balances of the account shall not be less than USD 100 in previous month. 
b. Every Average daily balance by sum of USD 100 granting the customer one chance, and the maximum 

number of chances is 50. 
c. The average monthly deposit with a minimum of 25 USD granting the customer two chances, and the 

maximum number of chances is 50. 
d. Each transaction using the Debit Card through the point of sale or electronic commerce with a value of 10 

USD or more will be given two chances and the maximum number of chances is 25. 
e. Subscribing to banking services through Arabi Mobile will give the customer four extra chances. 
f. Subscribing to the instant saving feature will give the customer four extra chances. 
g. Maximum number of total chances is 75. 
h. The account shall be active. 
i. The cash prizes are subject to income tax. 

 

 
 

 -التالیة: على الجوائز وفقاً للشروط  والربعي یُشارك حساب توفیر " عربي جونیر " في برنامج السحب الشھري
 

 .دوالر أمریكي خالل الشھر للدخول بالسحب 100للحساب عن یجب ان ال یقل معدل الرصید الیومي  -أ

 .فرصة 50دوالر أمریكي تمنح المعتمد فرصة واحدة بالسحب وبحد اقصى  100كل معدل رصید یومي بقیمة  -ب

 .فرصة 50د اقصى حوب فرصتینتمنح المعتمد دوالر امریكي  25 أدنى بحد ريالشھ االیداعمتوسط  -ج

 فرصة. 25وبحد اقصى أو أكثر ستمنح فرصتین دوالر امریكي  10كل عمیلة على بطاقة الدفع الفوري من خالل نقطة البیع أو التجارة اإللكترونیة بقیمة  -د

 إضافیة. فرص تمنح أربعیل سوف ااالشتراك في الخدمات المصرفیة عبر عربي موب -ه

 .إضافیة فرص تمنح أربعاالشتراك في میزة التوفیر الفوري سوف  -و

 .75ھو  الكلي الحد األقصى لعدد الفرص -ز

 .یجب أن یكون الحساب نشطًا -ح

 .دخلالتخضع الجوائز النقدیة لضریبة  -ط

 

 
 

 


