
شروط وأحكام الحملة الترويجية

•  يسري هذا العرض في الفترة بين 9 يوليو و22 أغسطس 2020
هذا العرض الترويجي حصري للمحالت التجارية المشاركة داخل مراكز التسوق التالية: مول اإلمارات، وسيتي سنتر   •

مردف، وسيتي سنتر ديرة
سيتم منح قسيمة إلكترونية واحدة لكل وصل شراء بقيمة 300 درهم أو أكثر سواء كانت عملية شراء واحدة أو   •

عدة عمليات تم إجراؤها في نفس اليوم في مول اإلمارات، سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف لدخول السحب 
على جائزة بقيمة مليون نقطة شير يفوز بها 6 رابحين محظوظين

لتكون مؤهًال لدخول السحب األسبوعي، سيتم قبول الوصوالت كل يوم خالل الحملة حتى ميعاد اإلغالق ما عدا   •
يوم 22 أغسطس 2020، سوق ُتقبل الوصوالت حتى 10 مساًء فقط

للتأهل للدخول إلى السحب األسبوعي، ينبغي على الزبون تحميل تطبيق مكافآت شير للمشاركة في الحملة  •
يتوّجب على الزبون مسح وصوالت الشراء عبر تطبيق مكافآت شير لدخول السحب  •

6 رابحين محظوظين سوف يربح كل منهم مليون نقطة شير. وسيتم اإلعالن عن رابح واحد كل أسبوع  •
تواريخ السحب هي كالتالي: 18 و 25 يوليو و 1، 8 ، 15 و 24 أغسطس 2020  •

إن تاريخ ووقت السحب يخضعان للتغيير مع أو بدون إخطار مسبق  •
سيتم اخطار الفائز عن طريق الهاتف المستخدم عند التسجيل في تطبيق نقاط شير  •

الستالم الجائزة، يرجى من الفائز إبراز وصل الشراء ورسالة القسيمة اإللكترونية، إضافة إلى أية أوراق ثبوتية تؤكد   •
هوية الشخص الفائز مثل: (جواز سفر و/أو بطاقة الهوية الوطنية)

يرجى من الزبائن التوّجه إلى أي من مكاتب خدمة العمالء في المول لتوثيق وصوالت الشراء األصلية، في حال   •
عدم استالمهم رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني يؤكد إدراجهم في قائمة القسائم اإللكترونية

ينبغي استالم الجائزة خالل فترة 60 يومًا من تاريخ إعالن اسم الفائز  •
سيتم تقديم الجوائز في صورة نقاط شير  •

موّظفو دائرة السياحة والتسويق التجاري أو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركات الدعاية المتعاملة   •
معها ال يحق لهم المشاركة في هذا العرض

أصحاب وموّظفو جميع المتاجر الخاصة بمراكز مجموعة شركات ماجد الفطيم باإلضافة إلى مزّودي   •
خدماتهم، ال يحق لهم المشاركة في هذا العرض

في حال االشتباه بأي معاملة غير مشروعة، فإن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تحتفظ بحقها في التحفظ   •
على الجائزة وعدم منحها للفائز

المعنيين  والرعاة  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  لمؤسسة  الحق  يمنح  السحب  في  المشاركة  على  موافقتك  إن   •
الستعمال المعلومات الشخصية الخاصة بك للنشر والتسويق، دون أن يتحمل أي منهم أية مسؤولية ناجمة عن ذلك

وصوالت الشراء الصادرة في الفترة المحددة أعاله تكون مؤّهلة لدخول السحب  •
إن قرار مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يعتبر نهائيًا وملزمًا. ولن يتم البحث بأية  •

مطالبات أو استفسارات
هذا العرض ال يشمل بطاقات هديتي ومعامالت الصرافة النقدية   •

والمعامالت المصرفية وفواتير الخدمات العامة والغرامات
ال يتم قبول الوصوالت اإللكترونية  •

ال يمكن استبدال الجائزة بمبلغ نقدي أو استرداد قيمتها   •
ُتطّبق الشروط واألحكام األخرى  •

6 رابحين لمليون نقطة شير
(مفاجآت صيف دبي)



Promotion Terms and Conditions

• This promotion is valid from 9th July 2020 till 22nd August 2020 
• This promotion is valid only in participating stores located at Majid Al Futtaim malls 

including: Mall of the Emirates, City Centre Mirdif and City Centre Deira
• 1 E-coupon will be granted for every receipt of AED 300 and above, single or cumulative, 

made on the same day at any store at Mall of the Emirates, City Centre Mirdif or City Centre 
Deira to enter the draw of 1 million SHARE points with 6 lucky winners 

• To be eligible for the weekly draw, receipts will be accepted every day during the campaign 
period until closing except, 22nd of August 2020 until 10PM 

• To be eligible for the weekly draw, customer needs to download the SHARE rewards 
application to participate in the campaign 

• Customer needs to scan the receipts through the SHARE rewards application to enter the draw  
• 6 lucky winners will win 1 Million SHARE points each. 1 winner will be announced weekly 
• Draw dates are 18th & 25th July and 1st, 8th, 15th & 24th August 2020 
• Draw date and time is subject to change with or without notice
• The winner will be notified on the mobile number provided during registration 
• The winner is required to present the shopping receipt, e-coupon SMS and proper 

identification (passport copy and/or national identity card) to collect the prize
• Customers are encouraged to notify any of the mall’s Customer Service Desks with their 

original redeemed receipts for verification, should they not receive any SMS or e-mail 
notification confirming their electronic coupons entitlement

• All prizes to be collected within 60 days of the announcement of the winner
• The prizes will be in a form of SHARE points 
• DFRE/DTCM sta� and advertising agencies are not eligible to participate in this promotion
• Owners and employees of the Centre’s outlets, Majid Al Futtaim Group of Companies, their 

suppliers and their immediate families are not eligible to participate in this promotion
• In case a fraudulent transaction is suspected, Dubai Festivals & Retail Establishment (DFRE) 

reserves the right to deny the prize to a winner
• Participation in the draw constitutes permission for the relevant sponsors and Dubai Festivals 

& Retail Establishment to use the participant’s personal information that is provided for 
publication and marketing purposes, without any liability whatsoever attributable to the 
sponsors or DFRE

• Purchase must be issued on or between the above-mentioned dates to be eligible to enter 
the draw

• The decision of DFRE on all aspects will be final and binding. No queries or claims will 
be entertained

• Mall Gift Card, Money exchange and bank 
transactions as well as utility bills and fines are 
excluded from this promotion

• Electronic receipts are not accepted
• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded
• Other Terms and Conditions apply

6 SHARE Millionaire (DSS)


