
 الشروط واألحكام

لدى "( الجهازالجديد )" Galaxy Note8بوجود جهاز  للترويج"(، مخصصة الحملة)" "#خطط_نجاحك_بقلمك"حملة سامسونج  -

كانون الثاني  31إلى  2017 )سبتمبر(أيلول  5في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي ستقام خالل الفترة من "( العمالء)"العمالء 

 ."(فترة الحملة)" 2017 )ديسمبر(

 

من خالل محتوى معين  طموحاتهم الكبرى في الحياةإظهار تعبيرهم عن تهدف الحملة إلى تشجيع العمالء على المشاركة ب -

 "(.اللوحة اإلعالنيةعلى أكبر لوحة إعالنية لشركة سامسونج في شارع الشيخ زايد )" ليتم عرضه"( المحتوى)"

( الصور االرتدادية GIFالمحتويات على اختالف أنواعها، مثل الصور، الصور المتحركة )عرض يستطيع العمالء المشاركة ب -

)بوميرانج(، والفيديوهات وفي أي قناة من قنوات التواصل االجتماعي التابعة لشركة سامسونج مثل الفيسبوك، انستجرام، وتويتر 

 .ط_نجاحك_بقلمكخط#باستخدام 

 .الخاص بهممحتوى عرض البمجرد يتأهل العمالء تلقائياً للمشاركة بالحملة  -

على أساس أفضل هلين ؤمالالعمالء اختيار قبل شركة سامسونج التي لها مطلق الحرية في  منالعمالء سيتم اختيار مشاركات  -

، والتي بدورها ينرشحلممطلق الحرية في اختيار العمالء اوسيكون لشركة سامسونج "(. ينرشحالعمالء المالمشاركات المقدمة )"

  .     قبل نشرها م المحتوى وعرضها على إحدى اللوحات اإلعالنيةبرس ستقوم

 

من  فقط "(الرابحينرابحين )" 3مهمة اختيار لتولي  شبكة التواصل االجتماعي،ستقوم سامسونج بتعيين ناشط أو أكثر من ناشطي  -

 Galaxyجهاز على كل واحد من الرابحين الثالث  يحصلوسعلى أساس أفضل المحتويات المشاركة، ، ينرشحلمابين العمالء 

Note8 أفالم في إعداد فيلم حملة سامسونج، الذي يتضمن مقدمة عن الحملة ومحتويات المشاركات )"الرابحون يشارك ، الجديد

 "(.فيديو

 عرضطموحاتهم مع التي تتضمن  همسيعرضون قصصحيث بفي دبي،  في أفالم الفيديو التي يتم تصويرهاسيشارك كل رابح  -

 الجهاز في هذه االفالم.

 الجهاز. الحصول علىفي دبي فلن يتمكنوا من هذه األفالم، أو الحضور أثناء تصويرها في حال عدم قبول الرابحين المشاركة في  -

 األهلية للمشاركة

 
 االشتراك في الحملة.ال يحق لموظفي شركة سامسونج وال شركائها  -

المذكورة  اإلرشاداتاتباع ب وذلك"( هلتأالعميل الم)"الحملة للتأهل والربح عاماً فما فوق( االشتراك في  18على العميل )الذي يبلغ  -



 :في الموقع اإللكتروني وقنوات التواصل االجتماعي التابعة لشركة سامسونج

 

 

 

 

 :الضغط على الرابط التاليالدخول إلى موقع سامسونج الخليج اإللكتروني عبر  (1

   /http://www.samsung.com  أو ، 

االجابة على األسئلة المطلوبة والتي تم التقاطها على منشور صفحة سامسونج عبر وسائل التواصل االجتماعي، والذي يتضمن  (2

 سؤال الحملة. 

على العميل المتأهل االجابة على جميع االسئلة االجبارية وتوفير البيانات الشخصية المطلوبة والمذكورة في موقع سامسونج  -

 التواصل االجتماعي.اإللكتروني وقنوات 

 

بطاقة /( االسم الكامل حسب ظهوره على بطاقة التعريف الوطنية1هل من توفير البيانات التالية: )ؤفي حال عدم تمكن العميل الم -

 رشحعميل م( رقم الهاتف المتحرك، يحق لشركة سامسونج اختيار 3( عنوان البريد اإللكتروني، و )2أو جواز السفر، و ) الهوية

 آخر بملء إرادتها المطلقة.

 

 هلين والرابحينتأالشروط الواجب توفرها في العمالء الم

 

البريد اإللكتروني، الرسائل النصية القصيرة أو  حساباتهم على شبكة التواصل االجتماعي، عبر رشحينالماالتصال بالعمالء سيتم  -

للمحتوى بحسب ما تم اإلتفاق مع  رسم مبدئي المرشحين"(. وتتضمن الرسالة التي يتم إرسالها إلى العميل الرسالة)" الهاتف

  .سامسونج

على اللوحة  الرسمالخطية على نشر  إعالم سامسونج بموافقتهساعة من استالم الرسالة،  24خالل ، والمرشحيجب على العميل  -

ونشره على اللوحة للمحتوى إنجاز الرسم النهائي مسونج. ولشركة سامسونج، الحق في اإلعالنية في التواريخ المحددة من قبل سا

 اإلعالنية.

 
 

-أيلول 28، الثالثة: سبتمبر-أيلول 21 سبتمبر، الثانية:-أيلول 13مراحل: المرحلة األولى:  3ى عل المحتويات رسوم إعداديتم س -

http://www.samsung.com/


  خطار مسبق.دون إهذه المراحل تخضع للتغيير  .سبتمبر

 وسائلالبريد اإللكتروني، الرسائل النصية القصيرة أو الهاتف وغيرها من  وسائل التواصل االجتماعي، سيتم إعالم الرابحين عبر -

، والتفاصيل المتعلقة باستالم الفيديو في دبي أفالموستتضمن رسالة الرابح تاريخ تصوير ، "(رسالة الرابحالتواصل االجتماعي )"

 الجهاز. 

للتمكن من وذلك أيام من تاريخ إبالغهم بالربح،  (7) سبعةخالل مدة أقصاها الستالم الجهاز مراجعة سامسونج  الرابحينيجب على  -

أفالم الفيديو. وفي حال عدم تمكنهم من ذلك، يحق لشركة سامسونج اختيار رابح آخر في   وضع المحتوى الخاص بهماستالم الجهاز و

 بملء إرادتها المطلقة.

 العامةلشروط ا

 بأي منتج من منتجات سامسونج األخرى. نقداً أوالجهاز استبدال ال يمكن  -

 حتى التعويض عنه. أوجهاز المفقود عن الإعطاء جهاز بديل ال يمكن  -

عن أي تجاهه ، وهو يدرك بأن سامسونج غير مسؤولة الخاصة مسؤوليتهعلى و أن يستلم جائزته عندما يتم اإلعالن عنه الرابح على -

الي سبب  أو بطالنه نتيجة فقدان الجهاز أو نسيانه أو إلغائهأو الجهاز، فقدان و/ أو خلل أيا كان، له صلة بعدم تمكنه من استالم 

 كان.

 

 

 

و فقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للحملة، أوتحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها و -

 ، وفي أي وقت سواء قبل فترة الحملة أو خاللها.على أي من هذه الشروط واألحكام إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة

سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بمشاركة العميل أو الرابح  -

في الحملة، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة 

 مارات العربية المتحدة. في إمارة دبي، بدولة اإل

 

 

 


