
حملة “وفر واربح مع البنك التجاري” 
األسئلة المتكررة

 س. ماهي حملة “وفر واربح مع البنك التجاري”؟
ج. هي حملة على مدار العام لتشجيع العمالء على التوفير في حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير لدى البنك التجاري ومكافأتهم من خالل منحهم 

فرصة الفوز بجوائز نقدية مختلفة تصل إحداها إلى مليون ريال قطري.

 س. ما هي فترة الحملة؟
ج. تبدأ حملة “وفر واربح مع البنك التجاري” في سبتمبر 2017 لمدة 12 شهرا وتنتهي في أغسطس 2018.

 س. كم عدد الجوائز المخصصة لهذه الحملة؟
ج. هناك 365 جائزة نقدية سوف تمنح للفائزين بالسحب على مدى ال 12 شهرا القادمة كما يلي:

فترة السحبإجمالي عدد جوائز الحملةقيمة الجائزة وعدد الفائزين بها في السحبتاريخ السحب )يوم 5 من كل شهر(

ابتداء من أكتوبر عام 2017 كل شهر 
حتى سبتمبر 2018

عدد 5 فائزين بجوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منهم
عدد 10 فائزين بجوائز بقيمة 5,000 ريال قطري لكل منهم

عدد 14 فائزا بجوائز بقيمة 2,500 ريال قطري لكل منهم
شهريًا348

ديسمبر 2017
مارس 2018
يونيو 2018

سبتمبر 2018

عدد 2 فائز بجائزة 50,000 ريال قطري لكل منها
عدد 2 فائز بجائزة 30,000 ريال قطري لكل منها

16
كل ثالثة أشهر
أي كل ُربع سنة

مرة واحدة في العام1الجائزة الكبرى مليون ريال قطري لفائز واحد فقطسبتمبر 2018

المجموع365

 س. لست عميال لدى البنك التجاري، هل يمكنني المشاركة في هذه الحملة وأن أكون من الفائزين؟
ج. نعم يمكنك المشاركة عن طريق فتح حساب جديد جاري أو حساب توفير. لفتح حساب جديد يرجى زيارة موقعنا www.cbq.qa أو أي فرع من أفرع البنك 

التجاري والبدء في التوفير اليوم للحصول على فرصة الفوز بجوائز.

 س. ما هو المطلوب كي أتأهل لدخول السحب؟  
يجب أن يكون لدى العميل إما حسابا جاريأ أو حساب توفير فعال أو )كالهما(.  ج. 

إذا لم تكن عميال لدى البنك التجاري بإمكانك فتح حساب جاري أو توفير لدينا.  

 س. ماذا يجب أن افعل للتأهل للفوز؟
أن يتوفر الحد األدنى لمتوسط الرصيد 10,000 ريال قطري شهريا.

 س. لدي عدة حسابات جارية وتوفير، كيف يتم تحديد التأهل لدخول السحب؟
ج. إذا كان لدى العميل أكثر من حساب جاري أو حساب توفير فعال، سوف يتم حساب مجموع األرصدة المتوفرة في الحسابات تحت إسم نفس العميل 

كأساس الحد األدنى من المتطلبات، على أن يكون مجموع أرصدة الحسابات يساوي الحد األدنى لمتوسط الرصيد 10,000 ريال قطري شهريا.

 س. كيف يتم احتساب القسائم ؟
ج. لكل 1,000 ريال قطري من متوسط الرصيد الشهري سوف تحصل على قسيمة واحدة تمنحك فرصة واحدة لدخول السحب. وسوف يتم تقريب الرصيد 
إذا كان بالكسور إلى عدد صحيح، على سبيل المثال ذا كان متوسط الرصيد الشهري هو 13,357  ريال قطري، سوف يتم تقريبه إلى 14,000 ريال كي يحصل 

العميل على 14 قسيمة لدخول السحب.

 س. هل الكوبونات تراكمية؟
ج. ال، سوف يعاد منح القسائم شهريا كي يتأهل العميل في األشهر القادمة، ويمكن للعمالء الفوز بأكثر من جائزة واحدة في أشهر منفصلة.

 س. كيف يمكنني الحصول على القسائم؟
ج. سوف تظهر األرقام المرجعية للقسائم اإللكترونية من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.



 س. ماذا يجب أن أفعل للتأهل كل ثالثة شهور )الجائزة ربع السنوية( ؟
ج. للتأهل كل ثالثة شهور يحتاج العميل إلى الحفاظ على متوسط رصيد الحد األدنى 10,000 ريال قطري خالل الثالثة أشهر السابقة للسحب الربع سنوي.

 س. ماذا يجب أن أفعل للتأهل للحصول على 1 مليون ريال قطري ؟
 ج. للتأهل للفوز بالجائزة الكبرى 1 مليون ريال قطري  تحتاج للمحافظة على متوسط رصيد شهري 10٫000 ريال قطري كحد أدنى في الحساب الجاري 

أو حساب التوفير لفترة الثالثة أشهر األخيرة )أي يونيو، يوليو، وأغسطس 2018(  

 س. كيف يمكنني مضاعفة القسائم كل شهر ؟
ج. إصدار القسائم المضاعفة سوف يبدأ من شهر أكتوبر 2017، ويخضع إصدار القسائم اإلضافية المضاعفة )فرص دخول السحب( لكل 1,000 ريال قطري 

تزيد عن متوسط الرصيد مقارنة بالشهر السابق إلى توفر الحد األدنى لمتوسط الرصيد بمبلغ قدره 10,000 ريال قطري.  مثال إذا كان رصيد العميل في شهر 
سبتمبر 12,000 ريال قطري وأصبح في شهر أكتوبر 15,000 ريال قطري، فإن الزيادة في الرصيد بمقدار 3,000 ريال قطري ستمنح العميل 6 فرص إضافية لدخول 

السحب، وبذلك يصبح عدد فرص العميل لدخول السحب الخاص بشهر أكتوبر 18 فرصة.

 س. كيف سأعرف إذا كنت الفائز ؟
ج. يتم اختيار الفائزين عن طريق السحب اإللكتروني في األسبوع األول من بداية الشهر التالي من بداية الحملة. وسيقوم البنك بإعالم جميع الفائزين عبر 

الهاتف والبريد اإللكتروني.

 س. هل يمكنني الفوز في كل شهر؟
ج. نعم. يتم حساب القسائم شهريا إذا كان شرط الحد األدنى لمتوسط الرصيد متوفرا. 

 س. ماذا لو كان متوسط الرصيد أقل من 10,000 ريال قطري في أي شهر ؟
ج. إذا كان متوسط الرصيد الشهري أقل من 10,000 ريال قطري فلن يكون العميل مؤهال للحصول على السحب في ذلك الشهر وكذلك في نهاية ربع السنوي. 

يمكن أن يكون العميل مؤهال للحصول على السحب ربع السنوي التالي إذا كان متوسط الرصيد الشهري 10,000 ريال قطري أو أعلى. 

 س. ماذا لو كان متوسط الرصيد أقل من 10,000 ريال قطري في أي من األشهر، فهل يمكنني المشاركة في األشهر األخرى؟
ج. نعم، لديك فرصة لدخول السحب، حيث أنه يتم إعادة احتساب القسائم شهريا إذا توفر شرط الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري 10,000 ريال قطري.

س. ما هي الحسابات التي تدخل في السحب؟
ج. الحسابات بدون فوائد )مثال: الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات التوفير للقصر(

س. ما هي الحسابات التي ال تدخل في السحب؟
ج. حسابات الودائع ذات الفوائد العالية )مثال: حسابات الودائع المنتظمة وحساب الصفوة للتوفير المضاف وحسابات اإلشعار وحسابات الودائع ألجل و 

والحساب تحت الطلب(

س. كيف يمكنني االطالع على القسائم التي حصلت عليها؟

ج. يمكن اآلن للعمالء المتأهلين االطالع على القسائم التي حصلوا عليها من خالل الخدمات المصرفية لألفراد عبر اإلنترنت. وذلك بالضغط على قائمة 
“حساباتي” واختيار “وّفـر واربح مع البنك التجاري”

للمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على الصور أدناه.


