
شروط وأحكام العرض الترویجي

للتأھل:

2023ینایر 29وحتى 2022دیسمبر 26من تاریخ الحملة •
وسیتي الشارقةوسیتي سنتر عجمانسیتي سنتر تسري الحملة في المحالت المشاركة للمراكز التابعة لماجد الفطیم وھي •

الفجیرةسنتر 
سیتي سنتر درھم في أي محل في200بقیمةشرائیةعملیةكلمقابلفقط ألعضاء برنامج "شیر" واحدیمنح كوبون•

وذلك متعددةفواتیرأوواحدةفاتورةطریقعنالمبلغتجمیعتم، سواءً الفجیرةسیتي سنتر الشارقة و، سیتي سنتر عجمان
درھم فقط)100,000لدخول السحب على الجائزة الكبرى وھي عبارة عن ملیون نقطة مكافآت "شیر" (وبقیمة 

حتى الساعة العاشرة مساءاینایر29المركز ما عدا تاریخ إغالقتقبل الفواتیر یومیا خالل الحملة حتى •
للتأھل للسحب على الجائزة الكبرى والمشاركة في الحملة یتوجب على المتسوقین تحمیل تطبیق المكافآت "شیر" •

للمساعدةالزبائنوالحصول على العضویة. یرجى التوجھ لمكتب خدمة 
للدخول للسحب على الجائزة الكبرى یتوجب على المتسوقین مسح إیصاالتھم عبر تطبیق مكافآت "شیر"•
درھم100,000تیار رابح واحد للجائزة الكبرى وھي عبارة عن ملیون نقطة مكافآت "شیر" وبما یعادل مبلغ سیتم اخ•
في سیتي سنتر الشارقة2023فبرایر7تاریخ السحب على الجائزة الكبرى في •
قد یتم تعدیل تاریح السحب دون إشعار مسبق•
التسجیلسیتم إعالم الفائز عبر رقم الھاتف المسجل لدینا خالل•
إبراز یتوجب على الرابح إبراز إیصال الشراء والرسالة النصیة التي استلمھا عبر برنامج الكوبونات االلكترونیة مع •

ساریة المفعول أصلیة وبطاقة ھویة
یتوجب على المتسوق إبالغ مكتب خدمة الزبائن في حال عدم استالم رسالة نصیة أو برید الكتروني تعلمھ بعدد •

الكوبونات التي حصل علیھا مع إبراز إیصال الشراء
یوما من السحب60بعد مرور یتم إلغاء الجوائز التي لم تتم المطالبة بھا •
تكون الجائزة الكبرى على شكل نقاط مكافآت "شیر" ولیست نقدا•
والدائرة اإلقتصادیة في الفجیرة الدائرة االقتصادیة وغرفة التجارة والصناعة في الشارقة وعجمان لموظفيیحقال•

االشتراكوموردیھموعائالتھمعجمان والشارقة والفجیرةسیتي سنتر وموظفيوموظفیھمالمركزفيالمحالتأصحابو
الترویجيالعرضھذافي

كوبونا فقط على مجمل الفواتیر التي یتم تجمیعھا في الیوم الواحد100یستطیع المتسوق الحصول على ما مجموعھ •
. وال یسري العرض الھاتف (دو واتصاالت)فواتیرومكاتب دفعوالبنوكالصرافةمحالتعلىالعرضھذایسريال•

على مبیعات بطاقات "ھدیتي"
الحملةال تقبل الفواتیر االلكترونیة أو الفواتیر المحررة بخط الید في ھذه •
الفائزین في أي وسیلة اعالمیة تختارھا المراكز التابعة لمجموعة ماجد اسماء وصورتحتقظ االدارة بحق االعالن عن •

الفطیم
تحتفظ اإلدارة بحق إلغاء أو تعدیل ھذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار مسبق وسیتم اعتبار أي تغییرات على •

الشروط واألحكام.أنھا تغییرات مدمجة في ھذه 
یحق لإلدارة إتخاذ أي قرار فیما یتعلق بأي جانب من جوانب عملیة السحب على الجوائز وھو قرار نھائي وملزم على كل •

شخص یدخل السحب ولن یكون ھنالك أي إشعار بھذا الخصوص.
سبب من األسباب سواء كانت بسبب إن اإلدارة غیر مسؤولة عن أي مشاركات لم یتم تلقیھا بحلول الموعد النھائي ألي •

أو حتى من جراء صعوبات تقنیة وفنیةخیر أو التلف أو أي سبب أخرالفقدان أو التأ
بمجرد االشتراك بھذه الحملة یوافق الزبون على جمیع األحكام والشروط أعاله•
سیتم إعالن أسماء الفائزین عبر وسائل التواصل االجتماعیة •
بحق حجب الجوائز عن الفائزین غیر المؤھلین في الفجیرةوسیتي سنتر وسیتي سنتر الشارقةعجمان یحتفظ سیتي سنتر •

حال مخالفة أي شرط من شروط السحب ویكون الرجوع إلى سلطات كل إمارة في حق التأھل للجائزة

شروط وأحكام العرض الترویجي الخاص بغرفة التجارة والصناعة في الشارقة
كوبونا فقط على مجمل الفواتیر التي یتم تجمیعھا في الیوم الواحد، ما عدا 50على ما مجموعھ یستطیع المتسوق الحصول•

كوبونا فقط على مجمل الفواتیر التي یتم 20مشتریات المجوھرات والمفروشات حیث یحصل المتسوق على ما مجموعھ 
تجمیعھا في الیوم الواحد

یوما من السحب60بعد مرور یتم إلغاء الجوائز التي لم تتم المطالبة بھا •



لمزید من المعلومات حول الحملة الخاصة بغرفة التجارة والصناعة وتواریخ السحوبات یرجى زیارة موقف الغرفة •
واالطالع على الجرائد الرسمیةwww.sharjahpromotions.aeوقنواتھا على السوشیل میدیا 

ینایر حتى الساعة الثانیة عشرة ظھرا29تقبل الفواتیر یومیا خالل الحملة حتى إغالق المركز ما عدا تاریخ •
50الجائزة الكبرى عبارة عن سیارة إنفینیتي كیو •
تاریخ السحوبات یتم تحدیده من قبل غرفة التجارة والصناعة في الشارقة•
لموظفي الدائرة االقتصادیة وغرفة التجارة والصناعة في الشارقة وعجمان  والدائرة اإلقتصادیة في الفجیرة یحقال•

االشتراكوموردیھموعائالتھمعجمان والشارقة والفجیرة سیتي سنتر وموظفيوموظفیھمالمركزفيالمحالتأصحابو
الترویجيالعرضھذافي

ھذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار مسبق وسیتم اعتبار أي تغییرات على تحتفظ اإلدارة بحق إلغاء أو تعدیل•
أنھا تغییرات مدمجة في ھذه الشروط واألحكام.


