ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺳﺣب اﻟﺟواﺋز ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات
ﺳﺣب ﺟواﺋز ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات ﻳﺗم إﺟ ارؤﻩ وﺗﻧظﻳﻣﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﻣود اﻟﺷﺎﻳﻊ ذ.م.م .واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
او اﻟزﻣﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ )يشار اليھا فيما يلي "شركة الشايع"( ﻓﻲ ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗدﻳر ﻓﻳﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات.
 .1أﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
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ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺣوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﺋز ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻧﺎدي اﻟذﻳن ﻟدﻳﻬم ﻋﺿوﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ
وﺑطﺎﻗﺔ ﻋﺿوﻳﺔ ﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ )"اﻟﺑطﺎﻗﺔ"( و/أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطﺑﻳق ﺟﻬﺎز اﻟﻧﻘﺎﻝ أو أي ﺟﻬﺎز ﻣﻣﺎﺛﻝ
)"ﺗطﺑﻳق ﺟﻬﺎز اﻟﻧﻘﺎﻝ"( ذي ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ واﻟذﻳن ﺗﺗﺟﺎوز أﻋﻣﺎرﻫم ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ
) (13وﻳﻛوﻧوا ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ او اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن واﻟﺗﻲ ﺗدﻳر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺷﺎﻳﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات
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وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟو ازرة ال يحق لموظفي شركة الشايع وأفراد عائالتھم من الدرجة األولى أو أي
أشخاص كانوا طرفا ً في اإلعداد لھذه المسابقة االشتراك في السحب على ھذه الجائزة وﻳﺟب
إﺑﻼغ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻳﺎر أي ﻣﻧﻬم ﻛﻔﺎﺋز ﺣﺗﻰ ﻳﺗم إﻋﺎدة ﺗﺧﺻﻳص اﻟﺟﺎﺋزة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
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ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﻼن أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺎﺋزﻳن ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد أي ﺷﺧص ﻣن اﺳﺗﻼم أي
ﺟﺎﺋزة وﻟﻬﺎ أن ﺗطﻠب ﻣﻧﻬم إﻋﺎدة أي ﺟواﺋز ﺗم ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻬم .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أي

1

ﺷروط ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أﺧرى ،ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻓﺎﺋز ﺟدﻳد ﻟﻠﺟﺎﺋزة واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟﺎﺋزة
ﺑﺄي طرﻳﻘﺔ ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻘدﻳرﻫﺎ اﻟﻣﻧﻔرد.
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ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟواﺋز ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋزﻳن إﺑراز اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺣﻝ ﻣن ﻣﺣﻼت
اﻟﺷﺎﻳﻊ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﻛوﻳت )أو أي ﻣﻘر آﺧر ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ
ﻻﺣﻘﺎً( واﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺿوﺋﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﺈﺛﺑﺎت ﻟﻼﺳﺗﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻳﻊ
ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻷﻫﻠﻳﺔ.

 .2اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  -اﻟﺳﺣب اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺷﻬري ﻟﻠﺟواﺋز
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ﺳوف ﻳﺗم إدﺧﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺣب اﻟﺷﻬري ﻟﻠﺟواﺋز ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة ﻳﺗم
ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺻوﻳر  /اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ﻟﺑطﺎﻗﺎﺗﻬم أو ﻟﺗطﺑﻳق ﺟﻬﺎز اﻟﻧﻘﺎﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﻬم ﻓﻲ وﻗت إﺟراء
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﻼت اﻟﺷﺎﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ )أي ﻣﺣﻝ أو ﻣطﻌم ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ ﻳﻌرض ﺷﻌﺎر ﻧﺎدي
اﻻﻣﺗﻳﺎزات( ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة إﻧﻔﺎق ﻣﺑﻠﻎ ﺷﻬري ﺗراﻛﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق  1اﻟﻣرﻓق.
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ﻳﺗم ﻣﻧﺢ ﻓرص إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﺟواﺋز ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﻋن ﻛﻝ إﻧﻔﺎق ﺗراﻛﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ
اﻟﻣﻠﺣق  1ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﻣﻌﻧﻲ.
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اﻟﻌﺿو اﻟواﺣد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻔوز ﺑﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻓﻘط ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻬر .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓوز ﺷﺧص ﻟدﻳﻪ ﺑطﺎﻗﺗﻲ
ﻋﺿوﻳﺔ )ﻋﻠﻰ رﻗﻣﻳن ﻫﺎﺗف ﻧﻘﺎﻝ( ،ﺳوف ﺗﺧﺻص ﻟﻪ اﻟﺟﺎﺋزة اﻷﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ وﺗﺣﺗﻔظ ﻟﺟﻧﺔ ﻧﺎدي
اﻻﻣﺗﻳﺎزات ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻓﺎﺋز ﺟدﻳد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﺋزة )اﻟﺟواﺋز( اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.

 .3اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ – اﻟﺳﺣب اﻟﻛﺑﻳر اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوي
2
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ﺳوف ﻳﺗم إدﺧﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﺟواﺋز اﻟﻛﺑﻳر اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوي ﻓﻲ
ﻛﻝ ﻣرة ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺻوﻳر  /اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ﻟﺑطﺎﻗﺎﺗﻬم أو ﻟﺗطﺑﻳق ﺟﻬﺎز اﻟﻧﻘﺎﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﻬم ﻓﻲ
وﻗت إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﻼت اﻟﺷﺎﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ )أي ﻣﺣﻝ أو ﻣطﻌم ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ ﻳﻌرض
ﺷﻌﺎر ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات( ﺷرﻳطﺔ أن ﻳﻛون اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺷﻬري اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ
اﻟﻣﻠﺣق .1
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ﻳﺗم ﻣﻧﺢ ﻓرص إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﺟواﺋز اﻟﻛﺑﻳر اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوي ﻋن ﻛﻝ إﻧﻔﺎق ﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق  1ﻓﻲ رﺑﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ.
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اﻟﻌﺿو اﻟواﺣد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻔوز ﺑﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻓﻘط ﻣرة ﻛﻝ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓوز ﺷﺧص ﻟدﻳﻪ
ﺑطﺎﻗﺗﻳن ﻋﺿوﻳﺔ )ﻋﻠﻰ رﻗﻣﻳن ﻫﺎﺗف ﻧﻘﺎﻝ( ،ﺳوف ﺗﺧﺻص ﻟﻪ اﻟﺟﺎﺋزة اﻷﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ وﺗﺣﺗﻔظ ﻟﺟﻧﺔ
ﻧﺎدي اﻻﻣﺗﻳﺎزات ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻓﺎﺋز ﺟدﻳد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﺋزة )اﻟﺟواﺋز( اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.

 .4اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻔﺎﺋزﻳن
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اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺎﺋزﻳن ﻳﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻋن طرﻳق
ﺳﺣوﺑﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳﻳﺗم ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟو ازرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
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ﺳوف ﻳﺗم ﻧﺷر أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺎﺋزﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ و /أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻘﺎﻝ .ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗم إﺧطﺎر اﻟﻔﺎﺋزﻳن ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺻﻳرة و /أو اﻟﻬﺎﺗف
ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ.

3
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ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋزﻳن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺟواﺋزﻫم ﺧﻼﻝ  3أﺷﻬر ﻣن اﻹﺧطﺎر ٕواﻻ ﺳﻘط ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺟﺎﺋزة وﻳﺗم ﺳﺣﺑﻬﺎ ٕواﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻧدوق اﻟﺟواﺋز ﻟﺗﺗم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﺣوﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .وﻟن ﻳﻘﺑﻝ أي
اﻋﺗراض أو أي ﺷﻛوى ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص.
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ﻳواﻓق اﻟﻔﺎﺋزون وﺑﺧﺻوص ﺳﺣب اﻟﺟواﺋز ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ اﺳﺗﺧدام أﺳﻣﺎﺋﻬم و /أو
ﺻورﻫم اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ ﻷي ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗروﻳﺟﻳﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم.
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على الفائز قبول الجائزة ككل إذ غير قابلة للتحويل أو االستبدال بجائزة أخرى وال تستبدل بقيمتھا
النقدية .ﺗﺣﺗﻔظ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻳﻊ ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﺟواﺋز أو أي ﻋﻧﺻر آﺧر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﺣب اﻟﺟواﺋز
ﻷي ﺳﺑب وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﻳرﻫﺎ اﻟﻣﻧﻔرد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﻳﻛون ﻷﺳﺑﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﻬﺎ.
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يتم التعامل مع البيانات الشخصية المصرح عنھا كجزء من إجراءات االشتراك فى ھذه المسابقة،
فقط وفق سياسة شركة محمد حمود الشايع ،والتى يمكن االطالع عليھا عبر الموقع التالي
http://www.alshaya.com/terms/terms/privacy-policy/

7-4

في حال وقوع غش أو سوء استخدام أو /و خطأ يؤثر على سير المسابقة ،تحتفظ شركة الشايع
بحق إلغاء ھذه المسابقة ،وتعديل شروطھا وأحكامھا ،أو حرمان أي مشترك من دخول المسابقة.

 .5اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﻳق
5.1

ھذه الوثيقة قد تم كتابتھا باللغتين العربية واإلنجليزية .إذا وجد تعارض بين النص العربي
واإلنجليزي ،يعمل بالنص العربي.

5.2

تخضع ھذه الشروط واألحكام لقوانين المنطقة التي قمت فيھا بتسجيل عضويتك في برنامج نادي
االمتيازات ،جميع أعضاء النادي يوافقون موافقة غير قابلة لإللغاء على االختصاص القضائي
الحصري لمحاكم المنطقة ذات الصلة ألغراض أي دعوى قضائية تنشأ عن أو ترتبط بھذه الشروط
واألحكام.
4

الملحق  :1اإلنفاق التراكمي والمشاركات المحتسبة
اإلنفاق التراكمي لكل مشاركة للسحب

اإلنفاق التراكمي لكل مشاركة

الشھري

للسحب الربع سنوي

1

الكويت

 5د.ك.

 1000د.ك.

2

اإلمارات العربية المتحدة

 60د.إ.

 12000د.إ.

3

المملكة العربية السعودية

 60ر.س.

 12000ر.س.

4

قطر

 60ر.ق.

 12000ر.ق.

5

البحرين

 6د.ب.

 1200د.ب.

6

سلطنة عمان

 6ر.ع.

 1200ر.ع.

الدولة*

الرقم

*يتم تفعيل محتويات ھذا الجدول فقط في حالة إطالق شركة الشايع لبرنامج نادي االمتيازات في الدولة ذات الصلة.
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