
األسئلة الشائعة

تحدي الِفلس

كيف يمكنني االنضمام في تحدي الِفلس ؟ 
 يمكنك االنضمام في التحدي مباشرة من خالل تطبيق بوبيان. اضغط على قسم التحدي في الصفحة الرئيسية

واتبع الخطوات

ما هي مدة تحدي الِفلس؟ 
سيكون التحدي لمدة سنة كاملة (365 يوم

كيف يمكنني التحقق من المبلغ الذي  قمت بتوفريه؟ 
 في الصفحة الرئيسية لتطبيق بوبيان، اخرت قسم التحدي لالطالع على كافة التفاصيل

ما هي الفئات المتوفرة في  تحدي الِفلس؟ 
يمكنك االختيار بني 10 فلوس أو 15 فلس أو 20 فلس

كيف يعمل تحدي الِفلس ؟ 
 ستقوم يوميا بتوفري المبلغ تصاعديًا مثال في حال اخرتت التحدي بقيمة 10 فلوس، فإن ما ستقوم بتوفريه

 يوميَا هو
اليوم األول: 10 فلوس 
 اليوم الثاني: 10 + 10= 20 فلس 

اليوم الثالث: +20 10= 30 فلس
اليوم الرابع: 30 + 10= 40 فلس ... وهكذا

ما هو إجمالي مبلغ التوفري بعد إتمام تحدي الِفلس؟
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هل يمكنني إنهاء التحدي في أي وقت؟
نعم ، يمكنك إنهاء التحدي في أي وقت من خالل التطبيق

 عند انتهاء التحدي ، كم من الوقت سيستغرق الحصول على المبلغ الذي ادخرته حتى  
اآلن؟

 سيتم رفع الحجز عن المبلغ فورَا و تحويله إلى الحساب الذي قمت باختياره

ماذا يحدث للمبلغ الذي ادخرته في التحدي؟ 
 بمجرد انتهاء التحدي، سيتم تحويÊل اجمالي المبلغ الذي قمت بتوفريه  إلى حسابك الذي

اخرتته

هل يمكنني االنضمام إلى تحديات متعددة في نفس الوقت؟ 
ال ، يمكنك االختيار بني فئة واحدة فقط  ( 10 ، 15 أو 20 فلس) للتحدي

ماذا يحدث في حال لم يكن لدي رصيد كافي في حسابي؟ 
 سيحاول التحدي تحصيل المبلغ المستحق لمدة 10 أيام متÍتالية. في اليوم الحادي عشر ، إذا

  لم يكن هناك رصيد كاٍف في الحساب ،  سيتم إنهاء التحدي وسيتم تحويÊل المبلغ المحجوز
إلى حسابك
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