
Promotion Terms and Conditions:
• This promotion is valid from October 1, 2021 till October 31, 2021

• This promotion is valid only in participating stores located at Majid Al Futtaim malls including: City Centre Mirdif, 
City Centre Al Zahia and City Centre Ajman

• 1 E-coupon will be granted for every receipt of AED 250 and above, single or cumulative, made on the same day at any 
store City Centre Mirdif, City Centre Al Zahia and City Centre Ajman to enter the draw to become the lucky  winner of 
1,000,000 SHARE points (equivalent to AED 100,000)

• Receipts will be accepted every day during the campaign period until closing except, October 31, 2021 until 10PM 

• To be eligible for the 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  

• 1 winner will win 1,000,000 SHARE points to be announced at the end of the campaign

• Draw date is November 7, 2021

• Draw date and time is subject to change with or without notice

• The winner will be notified on the mobile number provided upon registration 

• The winner is required to present the shopping receipt, e-coupon SMS and valid 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 the form of SHARE points 

• Customers will instantly get double chances to enter the draw when they shop for AED 250 or above more in any Fashion, 
Beauty, Watched/Jewelry and Luxury stores at City Centre Mirdif, City Centra Al Zahia and City Centre Ajman

• DFRE/DTCM, Sharjah Economic Department & Sharjah Chamber of Commerce, Ajman Economic Department & Ajman 
Chamber of Commerce staff and advertising agencies are not eligible to participate in this promotion

• A maximum of 100 coupons will be issued per customer, per day, regardless of the total amount of the bill(s)

• The Management will not be responsible for any entries that are not received for any reason post the closing date, 
whether lost, delayed, damaged or otherwise, and whether or not due to any technical difficulties or malfunctions.

• By entering this campaign, customers have accepted all Terms & Conditions

• 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

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

• In case a fraudulent transaction is suspected, Majid Al Futtaim reserves the right to deny a winner of their prize.

• Participation in the draw and campaign constitutes permission for Majid Al Futtaim to use
the participant’s personal information that is provided for publication and marketing purposes, without any liability 
whatsoever.

• The decision of Majid Al Futtaim on all aspects will be final and binding.  
No queries or claims will be entertained.Electronic receipts are not accepted

• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded

•  City Centre Mirdif, City Centre Al Zahia and City Centre Ajman reserve the 
right to withhold prizes from ineligible winners in the event of violating any 
of the draw conditions. Referring to the authorities of each emirate is 
entitled to qualify for the prize.

• Other Terms and Conditions apply

Win 1,000,000 
SHARE points this 
Autumn/Winter



هال بإطاللة

المستقبل

شروط وأحكام العرض الترويجي:
تسري الحملة من 1 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2021  •

تسري الحملة في المحالت المشاركة في مراكز ماجد الفطيم وهي سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر الزاهية وسيتي سنتر عجمان  •

يمنح كوبون واحد ألعضاء برنامج "شير" فقط مقابل كل عملية شرائية بقيمة 250 درهم في أي محل في سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر الزاهية أو   •
سيتي سنتر عجمان، سواًء تم تجميع المبلغ عن طريق فاتورة واحدة أو فواتير متعددة وذلك لدخول السحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن مليون نقطة 

مكافآت "شير" (وتعادل 100,000 درهم فقط)

تقبل الفواتير يوميًا خالل الحملة حتى إغالق المركز ما عدا تاريخ 31 أكتوبر حتى الساعة العاشرة مساًء  •

للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى والمشاركة في الحملة يتوجب على المتسوقين تحميل تطبيق مكافآت "شير" والحصول على العضوية. يرجى التوجه   •
لمكتب خدمة الزبائن للمساعدة

للدخول للسحب على الجائزة الكبرى يتوجب على المتسوقين مسح إيصاالتهم عبر تطبيق مكافآت "شير"  •

سيتم اختيار رابح واحد للجائزة الكبرى وهي عبارة عن مليون نقطة مكافآت "شير" وبما يعادل مبلغ 100,000 درهم  •

يجري السحب على الجائزة الكبرى في 7 نوفمبر 2021  •

قد يتم تعديل تاريخ السحب دون إشعار مسبق  •

سيتم إعالم الفائز عبر رقم الهاتف المسجل لدينا خالل التسجيل  •

يتوجب على الرابح إبراز إيصال الشراء والرسالة النصية التي استلمها عبر برنامج الكوبونات اإللكترونية مع إبراز بطاقة هوية أصلية وسارية المفعول   •

يتوجب على المتسوق إبالغ مكتب خدمة الزبائن في حال عدم استالم رسالة نصية أو بريد إلكتروني تعلمه بعدد الكوبونات التي حصل عليها   •
مع إبراز إيصال الشراء

يتم إلغاء الجوائز التي لم تتم المطالبة بها بعد مرور 60 يومًا من السحب  •

الجائزة الكبرى هي عبارة عن نقاط مكافآت "شير" وليست جائزة نقدية   •

يحصل المتسوق على فرصة مضاعفة للربح لدى تسوقه بمبلغ 250 درهم في أي من محالت األزياء ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات واألزياء   •
الفاخرة المشاركة في الحملة في كل من سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر الزاهية وسيتي سنتر عجمان

ال يحق لموظفي دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وموظفي الدائرة االقتصادية وغرفة تجارة الشارقة، ودائرة اقتصادية عجمان وغرفة تجارة عجمان   •
ووكاالت اإلعالن االشتراك في هذا العرض الترويجي

يستطيع المتسوق الحصول على ما مجموعه 100 كوبون فقط على مجمل الفواتير التي يتم تجميعها في اليوم الواحد  •

إن اإلدارة غير مسؤولة عن أي مشاركات لم يتم تلقيها بحلول الموعد النهائي ألي سبب من األسباب سواء كانت بسبب الفقدان أو التأخير أو التلف أو أي سبب آخر   •
أو حتى من جراء صعوبات تقنية وفنية

بمجرد االشتراك بهذه الحملة يوافق الزبون على جميع األحكام والشروط أعاله  •

ال يحق لموظفي ومالكي المحالت التجارية ومجموعة شركات ماجد الفطيم ومورديهم والمستأجرين والموظفين وأسرهم المباشرة المشاركة في هذه   •
الحملة الترويجية

ال يسري هذا العرض على محالت الصرافة والبنوك ومكاتب دفع فواتير الهاتف (دو واتصاالت). وال يسري العرض على مبيعات بطاقات "هديتي"  •

في حال االشتباه بوجود أي احتيال، تحتفظ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسّوق في دبي بحقها في استبعاد الفائز بالجائزة  •

تعتبر المشاركة في السحب إذنًا لمجموعة ماجد الفطيم، الستخدام المعلومات الشخصية للمشارك التي يتم توفيرها ألغراض النشر والتسويق، دون أي   •
مسؤولية من أي نوع

قرار مجموعة ماجد الفطيم نهائي وملزم في جميع الجوانب. لن يتم قبول أي استفسارات أو مطالبات  •

ال تقبل الفواتير اإللكترونية أو الفواتير المحررة بخط اليد في هذه الحملة   •

ال يمكن استبدال الجوائز نقدًا أو استعادة قيمتها    •

يحتفظ سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر الزاهية وسيتي سنتر عجمان بحق حجب الجوائز عن   •
الفائزين غير المؤهلين في حال مخالفة أي شرط من شروط السحب ويكون الرجوع إلى 

سلطات كل إمارة في حق التأهل للجائزة

تطّبق شروط وأحكام أخرى   •

اربحوا 1,000,000 
نقطة "شير" في 

موسم الخريف/الشتاء


