
 نونشروط وأحكام عرض 

Noon offer terms and conditions 
 

  

1. This offer is applicable on all online purchases 
made at noon.com website or mobile app in 
UAE on the eligible card from November 1st to 
November 7th 2021. 

يسري هذا العرض على جميع عمليات الشراء  .1
 noon.com عبر اإلنترنت التي تتم على موقع

اإلمارات  دولة في المتحركأو تطبيق الهاتف 
العربية المتحدة باستخدام البطاقة المؤهلة من 

 2021نوفمبر  7نوفمبر إلى  1

2. This offer is applicable only for SIB Mastercard 
cardholders. 

 حاملي بطاقات يستفيد من هذا العرض حصرا  .2
 مصرف الشارقة اإلسالمي ماستركارد 

3.  Eligible customers can get 25% discount up to 
a maximum amount of AED 150 per order. 

٪ 25خصم على المستحق  يحصل المتعامل .3

كل على  إماراتي درهم 150بحد أقصى لجميع 

 طلب

4. Offer is valid on orders worth AED 100 and 
above. 

 100ض على الطلبات بقيمة العرهذا يسري  .4
 م أو أكثردره

5.  The discount offer is valid on one transaction 
per customer during the promotion duration. 

كحد  واحدالعرض على  طلب هذا يسري  .5

 أقصى لكل متعامل خالل فترة العرض

6. The discount offer is valid across all products 
on noon.com website or mobile app in UAE.  

على جميع المنتجات  العرض اهذ يسري .6
يق أو تطب noon.com على موقع المتوفرة

اإلمارات العربية  دولة فيتحرك الهاتف الم

 المتحدة

7. The discount offer will be automatically 
applied at checkout when paying with the 
eligible card. 

سيتم تطبيق الخصم تلقائيًا عند الدفع بالبطاقة  .7

 المؤهلة

8. Discount amount is applied on total order 
value. 

 ةجماليالقيمة اإلالخصم على يتم تطبيق  .8

9. Discount is not applicable on digital wallet 
payments and will not apply when paying via 
Apple pay/Samsung pay and Noon Pay. 

فظ الرقمية االمح دفعاتطبق الخصم على ال ي .9

دفعات سامسونج باي وأبل باي  يطبق على وال
 نون بايو

10. Offer cannot be combined with any existing 
offer/promotion during the campaign period. 

 بين هذا العرض وأي عروض جمع الال يمكن  .10

 التسويقية. أخرى خالل فترة الحملة

11. Customer may not receive a discount if any 
fraudulent activity is identified in connection 
with this promotion. 

 إكتشافعلى خصم إذا تم  المتعامل ن يحصلل .11

أي نشاط احتيالي فيما يتعلق بهذا العرض 
 الترويجي

12. Purchase reversals, refunds and transactions 
disputed by the customer are excluded from 
this offer. 

 الملغاة الشراء عمليات استبعاد يتمس .12

 عليها المتنازع والمعامالت المستردة والمبالغ

 .العرض هذا من المتعامل قبل من

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__noon.com&d=DwMFaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=DUoqOvMQZUNrYAY03OkTpJLIriI67L1kiGglKMaKLvU&m=q9qM95o8Ay9FCimeYORgcIzzmbqaWrAe_wQhIaQbBDg&s=bvSfhxR46kRQzNnflimrqbLfxeUg6nn4R6IabVIt3gc&e=


13. The bank reserves the right, at its absolute 
discretion, to 
amend/add/modify/vary/cancel and/or 
supplement these terms and conditions at 
any time without any prior notification to the 
bank’s customer and without any 
responsibility on the bank or any of its 
employees and entities) 

بحق  وفًقا لتقديره المطلقيحتفظ المصرف  .13
أو  إلغاءأو  تغييرأو حذف أو إضافة تعديل أو 

أي وقت  استكمال هذه الشروط واألحكام في
لن يكون و للمتعامل.دون أي إشعار مسبق 

مسؤولين عن  وكالئهأو  موظفيهالمصرف أو 

 هذا العرضب المتعلقة التغييرات

14. The bank reserves the right to disqualify a 
customer from this promotion at any time at 
its sole discretion and without any prior 
notice to its customer. 

يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي بحق  .14

من هذا العرض الترويجي  متعاملاستبعاد أي 

في أي وقت وفًقا لتقديره الخاص ودون أي 
 إشعار مسبق

 


