
 والشروط  األحكام

 

دار التمويل خاصة بلا"( السحب)" Samsung Payمع السحوبات حملة في شتراك االأحكام وشروط 

 :"(التمويل دار)" ش.م.ع.

ئتمانية اال CartNetأو بطاقة ئتمانية االبطاقة دار التمويل  حامليل بهذا السحب شتراكيقتصر اال

 "(.العمالء/العميل)"

 :كالتاليفي السحب هي  شتراكلاللعمالء الخاصة بامعايير التأهيل إّن 

 تطبيق في تسجيل الSamsung Pay ،لمعرفة المزيد إضغط هنا. 

على طالع لال إضغط هنا االئتمانية؛ CartNetبطاقة دار التمويل االئتمانية أو بطاقة  أضف .1

 .لذلك الدليل المبسط

 .Samsung Pay الهاتف المحمول سّجل في تطبيق .2

إلى تطبيق الخاصة بك ئتمانية اال CartNetأضف بطاقة دار التمويل االئتمانية أو بطاقة  .3

 .الهاتف المحمول
 ئتمانيةاالبطاقة دار التمويل استخدام وذلك من خالل إماراتي واحد درهم  ق ما ال يقل عنانف .4

للتمكن  Samsung Pay الهاتف المحمول تطبيق عبر، وذلك االئتمانية CartNetأو بطاقة 

 .في السحب شتراكاالمن 

  المذكورين أدناه العمالءأي من  السحبفي  شتراكالايستثنى من: 

 ؛السداد عن المتأخرين العمالء .1
 و ؛المحظورة البطاقات أصحاب .2

 .دار التمويل وموظف .3

  السحبفي  شتراكلال أدناه مؤهلون حاملي بطاقات دار التمويل المذكورينإن: 

 ؛ وئتمانيةاالبطاقات دار التمويل  وحامل .1

 .االئتمانية CartNetبطاقات  وحامل .2

  ي الجدول ف مفصل  توزيع الجوائز تاريخ و السحبفي  شتراكلالتاريخ السحب وفترات التأهيل إن

 التالي:

 عدد الفائزين تاريخ السحب
 فترة التأهيل

 لكل فائز الجائزةتفاصيل 
 إلى من

11/44/2412 1 11/41/2412 21/41/2412 Samsung Galaxy S9 

11/44/2412 1 22/01/2019 22/41/2412 Samsung Galaxy S9 
11/44/2412 1 29/01/2019 44/42/2412 Samsung Galaxy S9 

11/44/2412 1 05/02/2019 11/42/2412 Samsung Galaxy S9 
11/44/2412 1 12/02/2019 12/42/2412 Samsung Galaxy S9 

11/44/2412 1 19/02/2019 21/42/2412 Samsung Galaxy S9 
11/44/2412 1 26/02/2019 44/43/2412 Samsung Galaxy S9 

11/44/2412 1 05/03/2019 11/43/2412 Samsung Galaxy S9 

11/44/2412 1 12/03/2019 12/43/2412 Samsung Galaxy S9 

https://www.youtube.com/watch?v=-lmVDuE4jNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-lmVDuE4jNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-lmVDuE4jNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-lmVDuE4jNs&feature=youtu.be


11/44/2412 1 19/03/2019 21/43/2412 Samsung Galaxy S9 

11/44/2412 1 26/03/2019 41/44/2412 Samsung Galaxy S9 
11/44/2412 1 02/04/2019 42/44/2412 Samsung Galaxy S9 
 

  نهائية.السحب نتائج  وتعتبريتم إجراء السحوبات بشكل عشوائي 

  بوع "( خالل أسنوالفائز/الفائز)" في السحبلإلشتراك يتم إعالم الفائز/الفائزين من المؤهلين

، عبر الهاتف المتحرك معهم/وذلك من خالل التواصل معهإجراء السحب، ( من تاريخ 1واحد )

تواصل على دار التمويل ال ذرتعأو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو الرسائل النصية القصيرة. وإذا 

 ،بابألي سبب من األسالمطالبة بالجائزة،  الفائزين/تعذر على الفائز إذامع الفائز/الفائزين أو 

عرض  بما في ذلك ،ها الخاصستقوم دار التمويل بمنح الجائزة للمتأهل التالي أو على حسب تقدير

 الف ذلك.أو خ مستقبليةفي سحوبات  الجائزة

 من ة المقدمال يمكن استبدال الجوائز والمطالبة بالجائزة شخصياً، الحضور و يجب على الفائز

 شخص آخر.إلى أي  ، أو تحويلهاةبجوائز نقديّ  ةرويجيالتّ خالل هذه الحملة 

 ،لكل فائز. (1) تذكرة واحدةواحدة للفوز، أي  فرصة"" لكل مشارك في السحب 

 تحدث للأو تصويرهم وإجراء مقابالت معهم  لهم قد ُيطلب من الفائزين تقديم صورة فوتوغرافية

 .اً براه مناستعلى النحو الذي  ذلكلنشر  دار التمويل والتعاون مع هم في السحبفوزعن 

 عها اإللكترونينشر أسماء الفائزين على موق ،لتقديرها الخاص اً قوفدار التمويل يحق ل. 

 أو أي حدث آخر قد فني أي عطل  تجاه( أ:)من أي نوع كانمسؤولية  ةلن تتحمل دار التمويل أي

( إذا تعذر على دار التمويل إجراء السحوبات ألسباب بأو ) ؛السحبفي تعطيل أو إلغاء يتسبب 

أو  قانونأي بموجب  إلغاء السحب( إذا تم جمن ُسلطة مختصة؛ أو ) قرار صادرتعزى إلى أي 

 .قرار

  ،واريخ أو أي من ت السحبفي تأجيل أو إلغاء بحقها تحتفظ دار التمويل بناًء على تقديرها الخاص

 الّسحب المقبلة.

  إلغاء إشتراك العميل في السحب.يؤدي إلى  والشروط هذه،عدم االلتزام باألحكام إّن 

 

 


