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Arabi Junior Prizes  
 

- 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 Saver ” subscribers for 4 winners ( 

$250 per winner ) 

 
Note: No monthly prizes on the quarterly draws. 

ي جوني    : جوائز برنامج عرب 
 
 (. دوالر لكل فائز 500دوالر ألربعة فائزين ) 2000جوائز شهرية بقيمة  -
 دوالر لكل فائز(.  3000ة فائزين )دوالر لثالث 9000جوائز رب  ع سنوية بقيمة  -
كي  1000 خاصة بقيمةجوائز شهرية  -

 250)فائزين  ألربعة"التوفي  الفوري" دوالر لمشير
 (فائزدوالر لكل 

 
 الرب  ع سنوية  وبات مالحظة : تستثنى الجوائز الشهرية عند عمل السح

Draw Terms and conditions  وط و احكام السحوبات  شر

1- Arabi Junior Saving Account participates in the monthly   prizes draw 

program according to the following conditions: 
a. The balance of the account shall not be less than 100 USD in any 

day of the month, and the maximum number of chances is 50. 
b. The cash prizes are subject to income tax. 
c. The account shall be active. 
d. The average monthly deposit with a minimum of 25 USD shall 

be granted two chances to win, and the maximum number of 
chances is 50. 

e. Each transaction using the direct 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. 

f. Subscribing to banking services through Arabi Mobile will give 
the customer four chances. 

g. Subscribing to the instant saver feature will give the customer 
four chances to win. 

h. Maximum number of chances is 75. 
 

1-  
 
ي برنامج الس              ح  الش              هري ع  الجوائز وفقا

ي جوني  " لى ُيش              ار  حس              اب نوفي  " عرب 

وط التالية :   -للشر

 

ي أي يوم من الشهر دوالر امريكي  010يج  أن ال يقل رصيد الحساب عن  -أ
للدخول لى

ي السح . 
 .فرصة 50 هو الفرص لعدد  األقصى والحد لى

يبة  -ب  . دخلالنخضع الجوائز النقدية لضى
 . يج  أن يكون الحساب نشًطا  -ج
ى  نمنح دوالر امريكي سوف 25 أدبى  بحد  الشهرية االيداعمتوسط  -د  والحد  فرصتي 

 .فرصة 50 هو الفرص لعدد  األقىص
ونية  -ه كل عميلة ع  بطاقة الدفع الفوري من خالل نقطة البيع أو التجارة اإللكير

ى والحد األقىص لعدد الفرص هو دوالر امريكي  10بقيمة   ستمنح فرصتي 
 25أو أكير

 .فرصة
ي الخدمات المضفية عي   -و

ا  لى ي موبنطبيق االشير  .أرب  ع فرص يل سوف نمنح اعرب 
ة التوفي  الفوري سوف نمنح  -ز ى ي مي 

ا  لى  .أرب  ع فرص االشير

 .75الحد األقىص لعدد الفرص هو  -ح

 

 


