
الشروط واألحكام
 الناظمة لحساب التوفير

من الهالل
“السحب على مليون درهم شهريًا و 20 

جائزة بقيمة 1,000 درهم شهريًا”



تطبق الشروط واألحكام المذكورة هنا على السحب وما يتعلق به، كما تطبق “الشروط واألحكام“ المتاحة على تطبيق   .1
الهالل.

فيما لم يتم تعريفه في هذه الوثيقة، فإن المصطلحات المكتوبة بخط عريض والمتعّلقة بالسحب يجب أن تحمل المعنى   .2
المحدد لها في”الشروط واألحكام”.

تنطبق ميزة السحب الدوري على جميع حسابات التوفير من الهالل.  .3

يكون المتعاملون الذين يحتفظون بحساب توفير لدى الهالل، أو يودعون راتبًا في حساب التوفير أو الحساب الجاري في   .4
الهالل، مؤهلين للمشاركة في السحوبات الدورية.

يكون المتعاملون الذين يحتفظون برصيد شهري بحد أدنى 5,000 درهم في حساب التوفير مؤهلين للمشاركة في السحب،   .5
وسيدخل جميع المتعاملين الذين يستوفون معايير األهلية تلقائيًا في السحب.

مع كل رصيد إضافي بقيمة 5,000 درهم، سيحصل المتعامل على اشتراك إضافي واحد في السحب، على سبيل المثال، إذا   .6
كان المتوسط الشهري للرصيد يتراوح بين 5,000 درهم و 9,999 درهم، يتم االشتراك في سحب واحد: أما إذا كان المتوسط 
الشهري للرصيد يتراوح بين 10,000 درهم و 14,999 درهم، سيشترك المتعامل في سحبين، وكذلك بالمثل بالنسبة للمبالغ 

األعلى ومن مضاعفات 5,000 درهم، ال يوجد حد أقصى لعدد االشتراكات التي يمكن المتعامل المشاركة فيها في السحب.

يحصل المتعاملون الذين يحولون رواتبهم إلى حساب التوفير أو الحساب الجاري على اشتراك إضافي واحد في السحب عند   .7
تحويل ناجح للراتب، وبحد أدنى 5,000 درهم للراتب الشهري.

ستعتمد عملية تحويل الراتب من ِقبل الهالل في حالة تم إيداعه في الحساب من ِقبل صاحب العمل الخاص بالمتعامل   .8
المسّجل في اإلمارات العربية المتحدة باستخدام المسار الصحيح )نظام حماية األجور( والطريقة المعتمدة من ِقبل الهالل، 

ولن يتم اعتبار عمليات الحوالة أو التحويل المباشر أو اإليداع النقدي أو الشيكات من ِقبل صاحب العمل أو المتعامل أو أي 
طرف آخر بمثابة عملية تحويل راتب ولن يدخل في السحب على الجوائز مقابل هذه الحوالة.

سيتم دمج جميع أرصدة حسابات التوفير المؤهلة للمتعامل والمدرجة تحت رقم ملف معلومات المتعامل الوحيد، وذلك   .9
الحتساب عدد االشتراكات للدخول في السحب، بناء على المعايير المذكورة أعاله، على سبيل المثال، في حالة احتفاظ 

المتعامل بحسابي توفير ومتوسط شهري للرصيد بقيمة 6,000 درهم في الحساب األول و 14,000 درهم في الحساب 
الثاني، يحصل على 4 اشتراكات للدخول بالسحب )ُيعتبر مجموع متوسط الرصيد المدمج لهذا المتعامل 20,000 درهم(.

تبدأ االستفادة من مزايا السحب على مليون درهم شهريًا و 20 فائزًا بقيمة 1,000 درهم شهريًا على حساب التوفير المؤهل   .10
اعتبارًا من 1 مايو 2019. 

سيكون هناك 20 فائزًا شهريًا على السحب الخاص بـ 1,000 درهم.  .11

كل شهر سيكون هناك فائز واحد بمليون درهم نقدًا، و 20  فائزًا يحصل كل منهم على 1,000 درهم نقدًا.  .12

تجري جميع السحوبات تحت إشراف دائرة التنمية االقتصادية.  .13

سيتم إجراء السحب مرة واحدة في الشهر ويتم اإلعالن عن )21( فائزًا )فائز واحد بمليون درهم و 20 فائزًا بـ 1,000 درهم(،   .14
وذلك للمتعاملين المؤهلين من الشهر الماضي.

يتم منح جوائز السحب باإلضافة إلى تقديم معدالت ربح تنافسية على حسابات التوفير.  .15

سيقوم الهالل بإخطار المتعاملين الفائزين بعد نهاية كل سحب على عناوينهم أو تفاصيل االتصال المتاحة وفقًا لسجالت   .16
الهالل.

تقع على عاتق المتعامل وحده مسؤولية تحديث الهالل بآخر عنوان له وتفاصيل االتصال معه.  .17

تقع على عاتق المتعامل مسؤولية التحّقق من الموقع اإللكتروني لمعرفة تفاصيل الفائز.  .18

من خالل فتح حساب التوفير مع الهالل واالحتفاظ به، أو من خالل تحويل راتب إلى حساب توفير أو حساب جاري في الهالل،   .19
يقّر المتعامل ويوافق على أنه في حالة اإلعالن عن أنه أحد الفائزين في السحب، فإّن اسمه )وفقًا لسجالت الهالل( و/أو 



صورته قد يتم نشرها في وسائل اإلعالم و/أو إلى الجمهور بشكل عام، لن يكون الهالل مسؤواًل عن أية خسارة أو مصروفات 
أو أضرار تصيب المتعامل بما في ذلك الرسوم القانونية التي تكبدها المتعامل الفائز نتيجة لمثل هذا النشر إال إذا كانت هذه 

الخسائر أو المصروفات أو األضرار ناتجة عن اإلهمال الجسيم أو سوء التصّرف المتعمد من قبل الهالل.

سيتم إيداع الجائزة النقدية في الحساب الخاص بالمتعامل مع الهالل وستظهر في كشف الحساب.  .20

سيتم إيداع الجائزة النقدية في الحساب الخاص بالمتعامل مع الهالل خالل ثالثين )30( يومًا من إتمام السحب على الجائزة   .21
شريطة أن يكون حساب التوفير المؤهل لصاحب الحساب لدى الهالل مفتوحًا وساري المفعول ومفّعاًل حسب األصول عند 

تاريخ إيداع الجائزة النقدية.

يجب أن يكون حساب المتعامل لدى الهالل مفتوحًا وساري المفعول ومفّعاًل حسب األصول عند تاريخ السحب على الجائزة   .22
النقدية.

يحق للهالل تغيير شكل الجائزة أو قيمتها أو الطريقة التي يتم منحها للمتعامل الفائز وفقًا لتقديره الخاص.  .23

يحتفظ الهالل بالحق في استبعاد أي متعامل في أي وقت من السحب أو اعتباره غير رابح دون إخطار مسبق، وألي سبب   .24
يراه مناسبًا التخاذ مثل هذا اإلجراء.

ال يحق لموظفي الهالل وزوجاتهم/أزواجهم وأطفالهم االشتراك في السحوبات.  .25

ال يحق لموظفي مجموعة بنك أبوظبي التجاري وزوجاتهم/أزواجهم وأطفالهم االشتراك في السحوبات.  .26

يحتفظ الهالل بالحق في إلغاء العرض/السحوبات في أي وقت دون ذكر األسباب.  .27

يحق للهالل، وفقًا لتقديره الخاص، منح الجوائز على الودائع/تحويل الراتب إلى المتعاملين المؤهلين شريطة أن يتجاوز ربح   .28
الهالل على ودائع المضاربة )حصة المضارب( قيمة الجوائز.

يمكن للهالل تعديل هذه الشروط واألحكام من وقت آلخر وفقًا لتقديره المطلق دون أي إخطار مسبق للمتعاملين وسيتم   .29
اإلعالن عن أي تعديل من خالل وسائل االتصال المتاحة.

مصرف الهالل ش.م.ع. مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.


