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 األحكام والشروط الخاصة بالمسابقة
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تاااااااااار   ا تتاااااااااا  

وإغاااااااااااااااااااااااااااااا   

 المسابقة

)"تاا ريا اتتتتاا  "   المباا ر رمضاا   شاا ر اول أياا م  نال ستتليف  تتم القستت ببا اً بتت  ا  قتتُيفتت ب بتت   

لباافا الشاا ر الكااريم وتاام التقاااويم  تب اا  أياا م ديااف الاطااار الساا يف آخاارقتتن  23:59:59 الستت ًا لغ يتتاو

 "(.تار   االغ  )"   الم تمف تي المملكة ال ربية الس وفية

 

  م القس ببا بعد    يخ اإلغالق )ألي سب  ك ن( الغي  .  سليفيع ب  أي 

 

وصاااااااااااااااااااااااااااااااااف 

 المسابقة

 ًينياو ب ن قج ح وف وألوف هو ب ن قج  قض نم ثب  م  ف ًلم يبدم لوائز نبديا

ق ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود 

 المشترك ن

 الراب اااةأو أقااا رب م مااا  الفرلاااة ا ولااا  حتااا  " المااان م"ل ااا ملي  خاااةل تتااارة المسااا بقة  لاااف  لت يحااام 

 المس بقة. هذه اتشترا  تيحت  الفرلة الراب ة  الفرلة ا ول  م  م ئاق ربوأزوال م او ازواج 

 احف الطرم الت لية:  م  خةل القس ببا  م  القش  كايقكنك  طر  التسج ل

ارس ل رس لة نصية قصيرة  د  طريم تل بة د  أسئلة الرس ئل النصية القصيرة م  خةل  ا -

 تصر لكل بلفإل  الرقم المخأو "حروف"  "Huroofتحمل كلمة "

 أو

ال  الرقم المختصر   لاقرة السي رة اليومي السؤال دل الصحيحة  اإلل بةرمز  رس لإ م  خةل -

 .مج حروف وألوفالم ل  لكل بلف أو د  طريم اتتص ل ب ترق م التا دلية الم لنة خةل برن 

قبوتً  أو اتتص ل دل  الرقم التا دلي،النصية ارس ل الرس لة  المش ركة تي البرن مج م  خةلت تبر 

 ت تبر المش ركة تبوتً ف، كم  وألو الخ صة بمس بقة حروفال  مة ولقوادف ا لك مل ك مة وش مةً 

الم ل  و أ  م  شرك ته ستقب ل الرس ئل القصيرة وال رو  اإلدةنية و أ  حمة  أخر  م  ت

 المحمول. ه تف المشتر دل   الت ب ة

يخلتتتتتتم القعلتتتتتتن قستتتتتتجولي أ  لتتتتتت   أيتتتتتتا  ستتتتتتليال  أو اشتتتتتت  اك   قفبتتتتتتود  أو ق تتتتتت خ   أو ال 

  م هذ  القس ببا. اس القه  ألي سب  قن األسب  ي م 

" أو Huroofإرس ل رس لة نصية تحتو  دل  كلمة " :لةل بة د  أسئلة الرس ئل النصية القصيرة  آل ة االشتراك

 "حروف"

  اليومي السؤال دل الصحيحة  اإلل بةرمز  رس لإ  السؤال اليومي لاقرة السي رة: لةل بة د 
 ر  تي بلفهتالرقم المختصر الخ ص ب لمشغل )شركة المحمول  الذ  يتب ه المشدل  السي رة  لاقرة
 .د  طريم اتتص ل ب  رق م التا دلية والم لنة خةل برن مج حروف وألوف أو
 

  ـ ال طريم د تي المس بقة  اتشترا بملرفSMS، ر تسوف يستقبل المش: 
 رس لة ترحيب تحتو  دل  تا صيل المس بقة  -
 رس لة ث نية ستحتو  دل  سؤال وإل بتي  محتملتي  )إل بة خ طئة وأخر  صحيحة   -

 

  السؤال بإرس ل رس لة نصية  د يليب ل يخت ر أحف اتل بتي  المحتملتي  ا  ر تالمش يلب دل
تحتو  دل  اإلل بة الصحيحة للسؤال )والتي ستكو  إل بة دففية تحفف رقم اإلل بة الصحيحة  

 بإرس ل   للرقم المختصر لبلفه.يقوم حيث 

   صحيحة  ةدل  المتس بم ا  يليب ال ب يلبالمشتر  بمح ولة واحفة لكل سؤال، ودليه   يح



. دنف ال بة المشتر  دل  السؤال بنل  ، سوف يتلق  رس لة نصية أخر  يطلب منه دل  اتقل
تي ركي  تالمش ب قي معلسحب اليومي اتي   لمش ركةللكي يتأهل  الك مل إسمه يرسل أ  تي  

 إل بة) مرحلة ا ول  بنل  للتر  المش دنف ان  ء  الم ل  دن  .اللوائز البرن مج وترصة ربح 
سوف تصله رس لة نصية تؤكف فخوله   ر تالمش اسم ل رسإ ثم م  و صحيح بشكل واحف سؤال

 البرن مج.تي للمش ركة  السحب اليومي
 
 يرسل أ  المشتر  دل  نيس  ، سي رة دل  اليومي السحب لفخول ر تالمش يتأهل أ  ألل م 

تترة اتدة  د  السؤال اليومي خةل  بي  م  لسي رةا لاقرة اليومي السؤال دل  صحيحة إل بة
 المرحلة أتم قف يكو  دل  الري   بتوقي  اليوم ناس م  مس ءا الث منة الس دة وحت البرن مج 
 .اإلشترا  م  ا ول 

 إرس ل يتم قف  وأيض  وألوف حروف م  اليومية الحلقة خةل للسي رة اليومي السؤال يذاع سوف 
 سؤال هن   سيكو . م  خةل رس لة نصية قصيرة المس بقة تي للمش ركي  اليومي السؤال رابط

أول حلقة م  البرن مج حيث سيتم إدة  الرابح تي الحلقة  يومي ً ابتفاًء م  للسي رة مختلف
إحتساب أي إجابة على السؤال اليومي للسيارة من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت لن يتم .الت لية

 الرياض الى أن أ ن يتم االعالن عن السؤال الذي يليه في المسابقة.
 

 أو  ب) أو  أ) :الصحيحة ا اإلل بة رمز إرس ل/ب ختي ر للسي رة اليومي السؤال ل  د اإلل بة يتم 
 . ج)

 

 م  أكثروألوف  حروف لاقرة السي رة م  برن مج اليومي السؤال دل اتل بة  المشتر  يستطيع ت 
 .الواحف ليومل مرة

 

   يتولب دل  أ  مشتر  يرغب تي المش ركة تي المس بقة أ  ي طي لاريم ال مل اسمه ك مةً كم
 هو وارف تي لواز السار قبل أ  يتم نقل مك لمته دل  ال واء.

 

  هذه المس بقة أ  اتتص ل به وتحضيره لنقل مك لمته دل  ال واء ت م  الم لوم    مش ر  تي
يضم  حفوث ذل ، وأنه يمك  أ  تتم الغ ء مش ركته تي ب   اتحي   بسبب انت  ء وق  

 البرن مج.
 

ا بعااااااد ماااااامرحلااااااة 

 االشتراك

 لوائز البرن مجب ترصة لفخول السحب والاوز المشتر  يكسب بنل   ا ول  المرحلة التي ز .
 حصف . دل  سبيل المث ل لوأكثر أسئلة بإل بة تي الاوز ترصه دفف م  يزيف  أ  المشتر  بإمك  

مرا   10تإنه سوف يفخل السحب  ، MSISDNم  ناس ال  تف المش ر  ) ترص 10 المشتر 

الم لوم   الخ صة ب فف نق ط المش رك  /الارص خةل تترة المس بقة سوف يتم إرس ل   )
استقب ل رس ئل  تورقصيرة دل  هواتا م المحمولة  نصية تلق ئي دبر رس ئلللمش ركي  بشكل 
يلوز للمشتر  دنف اتص له ه تاي ً أ  يربح أكثر م  ل ئزة  ه ، دلم  ب ن المن ممش ركت م م  قبل 

م  خةل المش ركة ذات  ، لك  ت يلوز له أ  يتصل ب لبرن مج م  الرقم ذاته ملففاً    مح وت  
 كونه قف سبم وربح تي البرن مج م  خةل المش ركة م  ذل  الرقم.ربح أخر  

 
وتق  لتا دل المش ركي  تل ه المس بقة، سيتم اتدة  د  حواتز تشلي ية مع خطط نق ط مختلاة أو 

الرس ئل القصيرة م  خةل دةن   اتلوائز اض تية د  طريم الرس ئل القصيرة. وسوف ترسل 
لتواتر القفرا  التقنية، واتستقرار، وس د   الراحة المت  رف دلي   دل  لةدبي  المختلاي  وتق  

 مفار اليوم.
سوف تصل رس ئل المس بقة لمختلف المش ركي  وتق  لتواتر القفرا  التقنية دل  مفار اليوم، أخذا 

 تي اتدتب ر أوق   الراحة المت  رف دلي  .
 البرن مج م  خ صة باقرة لإلشترا  يؤهل م إض تي لسحب المشتركي  م  تئة يوم كل سيتأهل 

 ضم  م  يكو  أ  المشتر  دل  اليومي السحب ل ذا للتأهل. مض داة نقفية ل ئزة دل للحصول 
 اليوم ذل  خةل ش ر  قف يكو  أ  دل ) الارص دفف حيث م  المش ركي  م % ١٠ أتضل
 يكو  أ  و/  أو   اليوم خةل ا رق م أحف دل  مك لمة ألر  أو ا قل دل  قصيرة رس لة بإرس ل

، و/أو أ  يكو  م  ضم  المش ركي  اليوم خةل ا قل دل  صحيح بشكل أسئلة ١٠ أل ب قف
 .الح ليي  تي البث الحي

  

سيبفأ دنف الس دة  )ب ستثن ء المشتركي  تي تقرة السي رة  تشكيل سلل المشتركي  دموم   تفاص ل السحب
م  )بتوقي  الس وفية   23:59:59للمس بقة وينت ي دنف الس دة  م  ت ريا اتتتت    00:00:01

 للمس بقة. ت ريا اتغةم

   من م المس بقة  قرم تي برن مج حروف وألووف ضم تتم لميع السحوب   دل  اللوائز ”(



بتغيير ت ريا و/او تواريا السحب و/او بحم ، دل  ا  يحتا  المن م بشكل يومي”  المن م
 ب ف ادةن   بأ  طريقة ك ن . السحوب   حت  ولو

 فائم   تي السحب الحي فية  بي    )يراد  سيتم إدة  اسم الا ئز م  خةل برن مج حروف وألووف
 ك تة الفول التي تقبل المش ركة من   وتم لألحك م وللشروط هذه .

  م  يتم اختي ر المش ركي  دشوائي  للمش ركة تي البرن مج دل  ال واء مب شرة. سوف يطلب
 المش ركي  أ  يكونوا ل هزي  دنف اتتص ل ب م دل  ال واء.

  المن م إذا لم يليب المش ر  الذ  يتم اتتص ل به خةل البرن مج م  قبل إم بي سي تإ  م  حم
ياقف حقه تي  يلباختي ر مش ر  آخر. ووتق  لذل  تإ  الشخص الذ  تم اتتص ل به ولم 

 المش ركة.
 ك  ، سبب    مب شرة ال واء دل  ينقل أ  قبل المش ركي  م  أ  مع لاإلتص  إنقط ع تم ح ل تي 

أية مسؤولية تل ه   MBCوت تتحمل    المش ركة تي حقه ياقف به اتتص ل تم الذ  الشخص تإ 

 .المشتر  أو انقط ع اتتص ل
 م  حم، دل  انه ينتقل رصيفه ةيحم    مش ر  لم يح لاه الح  المش ركة ملففا تي السحب ال

 حم.المراحل التي لم    س بق  لتض ف دل  ملموع المراحل التي لم    للسحب الة
   وي تبر ت ئزا ص حب البي ن   التي تم سحب   اذا ال ب شخصي  وب لذا  دل  اتتص ل ب لرقم الذ

 سلل دبره  البي ن   اتناة الذكر.
  ًدة  المب شر د  الا ئزي  ب للوائزإلم  ا ب ف أي م قليلةم  المن م ه تاي   سيتلق  الا ئز اتص ت ،

 وذل  لطلب الوث ئم الرسمية الةزمة والتي تثب  هوية الا ئز.
  اتشترا  تي مس بقة "حروف" ت ي ني اتشترا  تي مس بقة تقرة السي رة، وبذل  ت يخول

 شتركي  تي تقرة "حروف" ال  ناس اللوائز المفرلة ضم  مس بقة تقرة السي رة.مال

خةل مفة كم  يحففه المن م وتق  ترافته المنارفة  ال  مك   تسليم الل ئزة شخصي  الحضور  وتفاص ل الجوائزق ود 

و م ح ف لم ي م إس القه   ع ب  يوم  م  ت ريا اخط ر الا ئز م  قبل المن م،  30اقص ه  
لا ئز ب لسم   يت  ف ا بعد انبض ء القد  القذكو   أًال . الغيا وال يحق للف ئز القط لبا به 

للمن م بتصويره تلازيوني   تي اتم ك  و التواريا التي يحففه  المن م  و كذل   استخفام ا  و /او 
كل المق طع المصورة تغرا  الفد ية و اتدة  ب لطريقة التي يراه  المن م من سبة وتق  ترافته 

كم  يقر الا ئز ب   استةمه للل ئزة مرهو  بحضوره للتصوير وتق  لم  هو وارف ادةه، . المنارفة  

الغيا وال يحق للف ئز الل ئز   ع ب  و تي ح ل تخلف الا ئز د  الحضور للتصوير    سبب ، 
يل إل  ت ئز بف الل ئزةتقفيم  كم  يحم للمن م دنفه   ، ويسقط حم الا ئز ب لمط لبة ب  به  القط لبا 

 وتق  لم  يراه المن م من سب  وتق  ترافته المنارفة. أو دفم تقفيم   ن  ئي ً 

 إظه   البط قا الشخصيا / لواز السف  س  ي القفعوف وق  و إحض   ويل  ًلى الف ئز
أنه ص حب  دل  للمن م كت بة ت  ف ب تض تة ال  توقيع لي قكن قن اس الم الل ئز  اإلس الم

 ومستنفا  ال و لميع الوث ئم ودل  أنه الم ل  الرسمي لب تض تة  ئزة الق نوني تي اللالحم 
 يمك  ا  يطلب   المن م للتثب  م  هويته كا ئز.المقفمة م  قبله والتي م لوم   ال

 ك تبال م  مصفم رسمي كت ب تقفيم ت ليه آخر مستايف إل  ل ئزته بمنح الا ئز رغب ح ل تي 
يوضح بشكل ك مل اسم الا ئز واسم الشخص الذ  ينو  منح الل ئزة له كم  هو مبي  تي  ال فل

 .لوازا  السار 

 المرتم أفن ه. ل اللوائزتتوتر تا صيل اللوائز المقفمة م  خةل البرن مج تي اللفوا 

  يوم ً م  ت ريا انت  ء المس بقة. 180 ال  90 م  للا ئزي سيستغرم تسليم اللوائز 

  بشكل مطلم د  تزويف المن م ب لبي ن   الشخصية الصحيحة وتي ح ل ولوف ا   مسؤولالا ئز
خطأ او نقص تي هذه البي ن  ، ت   المن م غير مسؤول د  دفم تسليم او التأخير تي تسليم 

 الل ئزة للا ئز.

   تحتا MBC  لضم   ذل  و لولستي  مةئم تراه كم  الا ئزي  بي  اللوائز توزيع بحق   تي 
 .المحفف المودف خةل للا ئزي  الل ئزة توصيل إمك نية

   دون الح لا الى أخذ قوا با الف ئز القسببا. يحق للقعلن اس بداف أيا ل ئز  بق  يع دله  نبدا 

االنسااااااااااااااااحاب ماااااااااااااااان 

المسااااااااااااابقة ووقف ااااااااااااا 

 وانت ائ ا

  إرس ل كل مش ر  يستطيع الخروج م  المس بقة أو وقف تلقي أ  م لوم   د  المس بقة دبر
" أو "توقف" للرقم المختصر الخ ص ببلفه. وإذا اخت ر المش ر  إد فة Stopرس لة نصية بكلمة "

 إرس ل رس لة لفيفة دل  رقم بلفه المختصر تسوف يتم ادتب ره/ادتب ره   مش رك  مرة أخر .

 بقة وهو دل  الموقع الرسمي الخ ص ب لمس واتدة  تي ح ل انت  ء المس بقة سيقوم المن م ب لنشر 
www.mbc.net/huroof   انت   قف المس بقة بأ. 

http://www.mbc.net/dream
http://www.mbc.net/dream


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الجوائز

   م ن   للمن م م  التزامه بإدط ء اللوائز التي ت ز ب    يشكلاتنقط ع أو اإلن  ء المبكر للمس بقة ل
الح ت  التي يكو  تي   متس بقو  وتنايذ اإللراءا  ا خر  المطلوبة ، ويستثن  م  ذل  ال

 اتنقط ع أو انت  ء المس بقة ن تل  د  أحفاث خ رلة د  سيطرة من م المس بقة.

س مساااونج و شاااركة الريااا   للساااار  شاااركةنيسااا   وشاااركة و منطقاااة حااارة ذ.م.م  –ركة ام باااي ساااي شااا مقِدم الجائزة

 للخطوط اللوية.والبيرم  والسي حة

 ب لضغط هن . لإلطالع ًلى  لك الش وط قم االخ ى طبق الش وط واالحك م  شروط أخرى

conditions.html-and-terms-http://www.mbc.net/ar/competition 

http://www.mbc.net/ar/competition-terms-and-conditions.html
http://www.mbc.net/ar/competition-terms-and-conditions.html


 

 اإلست م  تفاص ل تفاص ل الجوائز المقدم

 Sentra 2016  نيس ن

Altima 2016 

Pathfinder 2016 

X-Trail 2016 

يحتا  المن م بحقه تي تحفيف  أنواع 

تي  ا  التي سيقفم   المن م للا ئزي السي ر

فول مللس الت  و  الخليلي )المملكة 

ال ربية الس وفية، اتم را  ال ربية المتحفة، 

ُدم  ، فولة الكوي ، فولة قطر، سلطنة 

 مملكة البحري  .

لبن  ، المملكة ا رفنية )  م  يلا ئزل

ال  شمية، اليم ، ال رام، سوري ، المملكة 

المغربية، تونس، لم ورية مصر ال ربية، 

بسي رة نيس     ب قي فول ال  لمم  تلسطي  و

Altima سيحصلو  دل  مبلغ م لي بقيمةت 

  يفوتر أميركي، ام  الا ئز $20,000

 تسوف Pathfinderبسي رة نيس   

 27,000$ دل  مبلغ م لي بقيمة  يحصلو

  بسي رة نيس    يوام  الا ئز ،فوتر أميركي

Sentra  تسوف يحصلو  دل  مبلغ م لي

أم  و، فوتر أميركي  15,000$بقيمة

تسوف X-Trail    بسي رة نيس  الا ئزي

 20,000$يحصلو  دل  مبلغ م لي بقيمة 

 فوتر أميركي.

نوع الل ئزة  تحفيف يحتا  المن م بحقه تي ’’SUHD 65وش ش    S7 لفون     س قسونج

 التي سيقفم   المن م للا ئزي .

 الشح  تك ليف تحمل المن مل  د

 بقيمة وأخر $ 8000 بقيمة ب ض   سار ب ق   ش كا ال ي ض للسي حا والسف 
خةل ، تقفم وتق ً لم  يتم ادةنه 10,000$
 البرن مج.

 

يحتا  المن م بحقه تي تحفيف  نوع الل ئزة 

 التي سيقفم   المن م للا ئزي .

 أتراف  حف الل ئزة تحويل بحم الا ئز يحتا 
  دل  أ  يكو  هذا الارف م  ح ملي ا سرة
 .ال  ئلة اسم ناس
 إل  شخص 1 م   تغطي الواحفة السار ب قة
 حفوف تي التكلاة ك ن  ط لم  أشخ ص 10
 .الل ئزة قيمة
 السار ب قة ول ة يحفف أ  الا ئز يستطيع -

 ق ئمة. المت حة الول    ق ئمة بي  م 
 وميونيا ولنيف وب ريس لنف  هي الول   
 نيويور ، برشلونة، مفريف، ميةنو، وتيين ،

 الفار لوه نسبرغ، انلليس، لوس واشنط ،
 اسطنبول، الشيا، شرم الق هرة، البيض ء،

 سر  الم لفيف، لزر المن مة، الفوحة، فبي،
 وم نية وكواتلمبور ول كرت  تنك 

 تشيوانتشو، تورونتو، ونيوفل ي،
 .ومسقط دم   ترانكاور ،



 سنة حت  الل ئزة م  اإلستا فة الا ئز بإمك  
تي   حقه ياقف ذل  ب   الاوز، ت ريا م 

 اتنتا ع من  .
 تي واإلق مة السار تذاكر السار ب قة تشمل
 .تنفم
 أدل  تكلات   ب قة أو ول ة الا ئز اخت ر إذا
 الب ق  تل  إختي ر بإمك نه الل ئزة، قيمة م 
 .الارم فتع مع الول ة أو

 و واحفة بب قة الل ئزة استبفال للا ئز يحم
 أقل القيمة ك ن  ح ل تي ب ق  ، ب فة ليس
 .ب لا رم حقه الا ئز ياقف الل ئزة، قيمة م 

 

  نقدي  2000$ اللوياالبي ق للخطوط 

 

 

 .القسببا الف ئز قوا با أخذ الى الح لا دون نبدا   يع دله  بق  ل ئز  أيا اس بداف للقعلن يحق ***

*** يح فظ القعلن بحبأ  م  حديد قواصف   السي  ا  القبدقا للف ئزين، ًلق   ب ن السي  ا  ال م ي م ً ض صو ه  خالف الب ن قج هم 

 لغ ي   االًالن  بط وال يعنم ذلك أنه  س بدم للف ئزين بك قف قواصف  ه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 للمسابقةاألحكام والشروط العامة  -إم بي سي

 

 هذه األحكام والشروط -1

 

"( ًلتتى ك  تتا القستت بب   ال تتم  بتتوم إم بتتم ستتم األحكااام والشااروط الخاصااة بناااُ طبتتق هتتذ  الشتت وط واألحكتت م )" 1-1

"(. كقتتت  يكتتتون لكتتتف قستتت ببا بحتتتد ذا هتتت  المساااابقا ذ. م. م. وشتتت ك   قلقوً هتتت  بتتت إلًالن ًنهتتت  )" -ش. م. ح.

ف  ف صتتتيف التتتدخوف  تتتم القستتت ببا،  تتتوا يخ ا    حهتتت / إغالقهتتت  وقتتت  هتتتو نتتتوع األحكتتت م والشتتت وط الخ صتتتا بهتتت  قثتتت

"(.  تتتم حتتت ف  عتتت  ض الشتتت وط الخ صتتتا قتتت  هتتتذ  األحكتتت م الشاااروط الخاصاااةاللتتت ئز  ال تتتم قتتتد  حصتتتف ًليهتتت  )"

 والش وط، ي م اً ق د الش وط الخ صا.

 

هتتتتتذ  الشتتتتت وط واألحكتتتتت م  قتتتتتن الققكتتتتتن أن نبتتتتتوم ب غييتتتتت  الشتتتتت وط واالحكتتتتت م الخ صتتتتتا بكتتتتتف قستتتتت ببا، كقتتتتت  1-2

الع قتتتتتا للقستتتتت ببا  تتتتتم أي وقتتتتت . ًليتتتتتك االطتتتتتالع ًلتتتتتى قوقعنتتتتت  االلك  ونتتتتتم بشتتتتتكف قنتتتتت ظم لق  بعتتتتتا أيتتتتتا 

  غيي ا  ي م اً ق ده  اً ب  ا  قن    يخ  حقيله  ًلى القوق .

 

 ا.ًب  دخولك  م أيا قس ببا  إنك  وا ق ًلى االل زام بهذ  الش وط الع قا وأيا ش وط خ صا قطبب 1-3

 

 

 هو ة المعلِن عن المسابقة -2

 

 -قتت  لتتم  تتنش أيتتا شتت وط خ صتتا ًلتتى ختتالف ذلتتك،  إنتتك القعلتتن ًتتن هتتذ  القستت ببا هتتو إم بتتم ستتم ش. م. ح. 2-1

" يكتتتون كتتتال  قتتتن إم بتتتم ستتتم ش. م. ناااا" و "نحااانذ. م. م.  تتتم حتتت ف كتتت ن القعلتتتن ط  تتت    ختتت ،  تتتإن القتتت اد بتتت  "

 ذ. م. م. والط ف القعلن. -ح.

 

ذ. م. م. هتتتتتتتم شتتتتتتت كا قستتتتتتتللا  تتتتتتتم دبتتتتتتتم، دولتتتتتتتا إ. ع. م. ويبتتتتتتت  قك بهتتتتتتت   -إم بتتتتتتتم ستتتتتتتم ش. م. ح.إن  2-2

، دبتتتتتتتم، إ. ع. م.  تتتتتتتم حتتتتتتت ف ك نتتتتتتت  72627، قدينتتتتتتتا دبتتتتتتتم لإلًتتتتتتتالم، ش.  . 3القستتتتتتتلف  تتتتتتتم بن يتتتتتتتا 

لتتتتتتتديك هنتتتتتتت ك أيتتتتتتتا اس فستتتتتتت  ا  او شتتتتتتتك وى   علتتتتتتتق بتتتتتتت ي  قتتتتتتتن قستتتتتتت بب  ن  بإقك نتتتتتتتك إ ستتتتتتت ف  ستتتتتتت لا 

وي لتتتتتتتى قنتتتتتتتك ذكتتتتتتت  استتتتتتتم    http://www.mbc.net/mbc/en/contact-usالك  ونيتتتتتتتا قتتتتتتتن ختتتتتتتالف

 القس ببا وقوضوع االس فس   او الشكوى بوضوح.

 

 

 قواعد األهل ة الخاصة بمسابقاتنا -3

 

ًنتتتدق  يكتتتون قطلوبتتت   قتتتن القشتتت  كين ال وقيتتت  ًلتتتى إًفتتت ء أو ايتتتا وثيبتتتا قبتتتف القشتتت  كا  تتتم أيتتتا قستتت ببا و تتتم  3-1

شتتت  ، يتتت م  وقيتتت   لتتتك الوثيبتتتا قتتتن قبتتتف والتتتد القشتتت  ك أو الوصتتتم البتتت نونم حتتت ف كتتت ن القشتتت  ك دون الث قنتتتا ً

 ًليأ قبف القش  كا  م القس ببا

 



يتتتتتتت م  حديتتتتتتتد الق طلبتتتتتتت   الق علبتتتتتتتا ب لحتتتتتتتد األدنتتتتتتتى واألقصتتتتتتتى قتتتتتتتن ًقتتتتتتت  القشتتتتتتت  كين  تتتتتتتم األحكتتتتتتت م  3-2

 والش وط الخ صا ب يا قس ببا.

 

و ي  لتتتتتتواز ستتتتتتف  أو   شتتتتتتي   إق قتتتتتتا أو قتتتتتتد يكتتتتتتون لقستتتتتت بب   قحتتتتتتدد  شتتتتتت وط أهليتتتتتتا خ صتتتتتتا، قثتتتتتتف  تتتتتت 3-3

 خصتتتتتا قيتتتتت د  ستتتتت  يا أو اثبتتتتت   اللي قتتتتتا البدنيتتتتتا وغيتتتتت  ذلتتتتتك. يتتتتت م  حديتتتتتد الق طلبتتتتت   الخ صتتتتتا ب ألهليتتتتتا 

  م األحك م والش وط الخ صا ب يا قس ببا.

 

يع بتتتت  البتتتتت ا  الق علتتتتتق ب لبيتتتتا ق طلبتتتتت   األهليتتتتتا قتتتتتن ًتتتتدم  لبي هتتتتت  ق ا نتتتتت  القطلتتتتق كقتتتتت  قتتتتتن الققكتتتتتن أن  3-4

 طل   بديم دليف أو إثب   ًلى ذلك قن قبف القش  كين قبف قنب اللوائز.ن

 

ذ. م. م. أو أ تتتتتت اد ًتتتتتت ئال هم قتتتتتتن الد لتتتتتتا الث نيتتتتتتا ) اختتتتتتو ،  -ال يحتتتتتتق لقتتتتتتوظفم إم بتتتتتتم ستتتتتتم ش. م. ح. 3-5

اختتتتتتوا ، لتتتتتتد، لتتتتتتد ، حفيتتتتتتد، حفيتتتتتتد  وقتتتتتتن كتتتتتت نوا قتتتتتتثلهم  تتتتتتم د لتتتتتتا الب ابتتتتتتا (  االشتتتتتت  اك  تتتتتتم أيتتتتتتا 

قتتتتتتتن  لقتتتتتتتوظفم الطتتتتتتت ف القبتتتتتتتدم لللتتتتتتتوائز قتتتتتتتن الغيتتتتتتت  أو أ تتتتتتت اد ًتتتتتتت ئال هم قستتتتتتت ببا  كقتتتتتتت  ال يلتتتتتتتوز 

 االش  اك  م أيا قس ببا أيض  .الد لا الث نيا ايض  

 

( يكتتتتتون قتتتتتد حصتتتتتف ًلتتتتتى قوا بتتتتتا والتتتتتد  أو الوصتتتتتم البتتتتت نونم 18القشتتتتت  ك دون ستتتتتن الث قنتتتتتا ًشتتتتت   )     3-6

ويكتتتتون ًلتتتتى  ،قنهتتتت ( ًليتتتتأ )كقتتتت  يبتتتتوم ب زويتتتتدن  ب ف صتتتتيف  لتتتتك القوا بتتتتا  تتتتم حتتتت ف  غبنتتتت   تتتتم ال حبتتتتق 

ال الوالتتتتتتد او الوصتتتتتتم البتتتتتت نونم  قثيتتتتتتف الب صتتتتتت  للبيتتتتتت م بك  تتتتتتا ال صتتتتتت     الق  بطتتتتتتا ب لقستتتتتت ببا وال تتتتتتم 

يستتتتت طي  الب صتتتتت  قب شتتتتت  ه  بنفستتتتتأ ق نونتتتتت ، واال   نتتتتتأ ستتتتتوف يكتتتتتون لنتتتتت  الحتتتتتق ب ستتتتت بع د الب صتتتتت  غيتتتتت  

الققثتتتتتتف قتتتتتتن القستتتتتت ببا او  تتتتتتم حتتتتتت ف  تتتتتتوز  و  التتتتتت  الوالتتتتتتد او الوصتتتتتتم البتتتتتت نونم ًتتتتتتن  قثيلتتتتتتأ،   نتتتتتتأ 

 سوف يحق لن  العدوف ًن قنحأ ايا ل ئز  

 

يم ايتتتتتتا  لتتتتتت ئز  الي قشتتتتتت  ك ق صتتتتتت ، ال يبتتتتتت ز لنتتتتتت  انتتتتتتك  وا تتتتتتق ب ننتتتتتت  غيتتتتتت  قلزقتتتتتتون بببتتتتتتوف اشتتتتتت  اك او ب ستتتتتتل

 االو اق الب نونيا الالزقا الثب   صحا  قثيلأ قن قبف والد  او وصيأ الب نونم 

 

 

 التسج ل وطر  التسج ل -4

 

:قتتتتتتن الققكتتتتتتن ان يكتتتتتتون االشتتتتتت  اك  تتتتتتم القستتتتتت ببا ًبتتتتتت  القك لقتتتتتت   األ ضتتتتتتيا أو التعر ااااااة اإل ااااااا  ة] 4-1

يتتتتتتتا ذا  ال ع  تتتتتتتتا اإلضتتتتتتت  يا.كق  انتتتتتتتأ  قتتتتتتتتن الققكتتتتتتتن أن يبتتتتتتتوم قتتتتتتتتزود القك لقتتتتتتت   أو ال ستتتتتتت ئف الخلو

الشتتتتتبكا لتتتتتديك بفتتتتت ض  ع  تتتتت   قخ لفتتتتتا ًلتتتتتى هتتتتتذا النتتتتتوع قتتتتتن القك لقتتتتت   وب ل تتتتت لم قتتتتتد  كتتتتتون  كلفتتتتتا 

قك لق تتتتتك أًلتتتتتى قتتتتتن ال كلفتتتتتا ال تتتتتم نبتتتتتوم نحتتتتتن بتتتتتذك ه . و تتتتتم ك  تتتتتا الحتتتتت ال  ًليتتتتتك ق العتتتتتا ذلتتتتتك قتتتتت  

 ن االشتتتتت  اك   غيتتتتت  الستتتتتليقا أو غيتتتتت  الن لحتتتتتا ال تتتتتم يتتتتت م قتتتتتزود الشتتتتتبكا لتتتتتديك. كقتتتتت  ًليتتتتتك االن بتتتتت   بتتتتت

إل اجهتتتت  ًبتتتت   لتتتتك الطتتتت ق قتتتتد يتتتت م  تتتت ض  كلفتتتتا ًليهتتتت  أيضتتتت  . كقتتتت  ي عتتتتين ًليتتتتك  تتتتم ك  تتتتا الحتتتت ال  

الحصتتتتتتوف ًلتتتتتتى إذن قتتتتتتن دا تتتتتت  الفتتتتتت  و   إللتتتتتت اء قك لقتتتتتتا ب ستتتتتتلو  ال ع  تتتتتتا اإلضتتتتتت  يا. ًنتتتتتتدق  يكتتتتتتون 

ال  القبدقتتتتتتا قبتتتتتتف  تتتتتت ب الخطتتتتتتوط أو بعتتتتتتد إغتتتتتتالق التتتتتدخوف  تتتتتتم القستتتتتت ببا ًبتتتتتت  الهتتتتتت  ف،  تتتتتتإن ال ستتتتتلي

الخطتتتتتوط ال  ح ستتتتت   تتتتتم القستتتتت ببا إال أنتتتتتأ ال يقكننتتتتت  ضتتتتتق ن ًتتتتتدم  تتتتت ض  كلفتتتتتا ًلتتتتتى  لتتتتتك القك لقتتتتتا 

 أو ال س لا.

 



ًنتتتتتدق  يكتتتتتون التتتتتدخوف  تتتتتم القستتتتت ببا ًبتتتتت  الهتتتتت  ف، يتتتتت م  تتتتت ب  عبااااار ال ااااااتف التتتتتدخوف  تتتتتم القستتتتت ببا  4-2

قحتتتتتتدد   تتتتتتم الشتتتتتت وط الخ صتتتتتتا. الً بتتتتتت   التتتتتتدخوف  تتتتتتم خطتتتتتتوط القستتتتتت ببا وإغالقهتتتتتت   تتتتتتم األوقتتتتتت   ال

القستتتتتت ببا ستتتتتتليق   يلتتتتتت  أن يتتتتتت م  لبتتتتتتم التتتتتتدخوف بعتتتتتتد وقتتتتتت  اال   تتتتتت ح وقبتتتتتتف وقتتتتتت  اإلغتتتتتتالق. ال يتتتتتت م 

اح ستتتتت   حتتتتت ال  االشتتتتت  اك التتتتتم  تتتتت م قبتتتتتف وقتتتتت  اال   تتتتت ح أو بعتتتتتد وقتتتتت  اإلغتتتتتالق إال أن ذلتتتتتك ال يعنتتتتتم 

  س ئف النصيا ال م   سف.أنن  نضقن ًدم   ض  ع  ا ًلى ك  ا القك لق   أو ال

 

ًنتتتتتتدق  يكتتتتتتون التتتتتتدخوف  تتتتتتم القستتتتتت ببا ًبتتتتتت  إ ستتتتتت ف  الرسااااااائل القصاااااا رة التتتتتتدخوف  تتتتتتم القستتتتتت ببا ًبتتتتتت  4-3

 ستتتتت لا نصتتتتتيا قصتتتتتي  ،  إنتتتتت  بح لتتتتتا إلتتتتتى هتتتتت  ف لتتتتتواف يتتتتتدًم خدقتتتتتا ال ستتتتت ئف النصتتتتتيا البصتتتتتي   قتتتتت  

  والتتتتتذي حستتتتت   لتتتتتدى قتتتتتزود الخدقتتتتتا يخولتتتتتك قتتتتتن إ ستتتتت ف ال ستتتتت ئف النصتتتتتيا إلتتتتتى التتتتت قم الختتتتت ش بنتتتتت

يعقتتتتتف بنظتتتتت م ال ع  تتتتتا اإلضتتتتت  يا. يتتتتت م اً بتتتتت   ال ستتتتت ئف النصتتتتتيا البصتتتتتي   قستتتتت لقا ًنتتتتتد دخولهتتتتت  إلتتتتتى 

ق ًتتتتتتتد  البي نتتتتتتت   لتتتتتتتدين ، ولتتتتتتتي  بقلتتتتتتت د خ ولهتتتتتتت  قتتتتتتتن لهتتتتتتت زك. يلتتتتتتت  أن يتتتتتتت م إ ستتتتتتت ف ال ستتتتتتت ئف 

البصتتتتتتي   إلتتتتتتى التتتتتت قم أو ال قتتتتتتز البصتتتتتتي  الصتتتتتتحيب كقتتتتتت  يلتتتتتت  أن  ح تتتتتتوي ًلتتتتتتى الكلقتتتتتت   ال ئيستتتتتتيا 

و نقتتتتتتوذب اإلل بتتتتتتا القحتتتتتتدد  تتتتتتم القستتتتتت ببا.  ع بتتتتتت  ال ستتتتتت ئف ال تتتتتتم ال  لبتتتتتتم هتتتتتتذ  الشتتتتتت وط الصتتتتتتحيحا أ

.  الغيا 

 

 تتتتتتتم ك  تتتتتتتا القستتتتتتت بب  ، نحتتتتتتت فظ بحتتتتتتتق   تتتتتتتض أيتتتتتتتا اشتتتتتتت  اك   غيتتتتتتت   االشاااااااتراكا  غ ااااااار السااااااال مة  4-4

قستتتتتتقوًا أو غيتتتتتت  ك قلتتتتتتا أو غيتتتتتت  قفهوقتتتتتتا أو ق ضتتتتتت    أو غيتتتتتت  ستتتتتتليقا بختتتتتتالف ذلتتتتتتك. كقتتتتتت  نحتتتتتت فظ 

بحتتتتتتتتتق   تتتتتتتتتض االشتتتتتتتتت  اك   غيتتتتتتتتت  الب نونيتتتتتتتتتا أو غيتتتتتتتتت  الالئبتتتتتتتتتا أو العنصتتتتتتتتت يا أو ال ح يضتتتتتتتتتيا أو 

ه  ن  ال ل  يتتتتتتتا. ال ن حقتتتتتتتف أيتتتتتتتا اال   ائيتتتتتتتا أو ال تتتتتتتم نتتتتتتت ى أنهتتتتتتت  ختتتتتتتالف ذلتتتتتتتك  قتتتتتتت  بستتتتتتتقع ن  وشتتتتتتت

قستتتتتجوليا  لتتتتت   أيتتتتتا اشتتتتت  اك   ق تتتتت خ   أو قفبتتتتتود  أو ق ستتتتتلا بط يبتتتتتا خ طئتتتتتا، بقتتتتت   تتتتتم ذلتتتتتك ًلتتتتتى 

ستتتتتتتبيف القثتتتتتتت ف ال الحصتتتتتتت ، ال ستتتتتتت ئف النصتتتتتتتيا أو القك لقتتتتتتت   أو ال ستتتتتتت ئف االلك  ونيتتتتتتتا ال تتتتتتتم ال يتتتتتتت م 

 بتتتتتت  اثبتتتتتتت   إ ستتتتتتت ف أي استتتتتت القه  بستتتتتتتب  ًيتتتتتتو   نيتتتتتتتا أو ازدحتتتتتت م الشتتتتتتتبكا أو أي ستتتتتتب   ختتتتتتت . ال يع

 اش  اك ب يدي   ب نأ اثب   ب س القن  لأ.

 

إن استتتتت خدام أيتتتتتا ب قليتتتتتا دختتتتتوف  لتتتتتم أو أيتتتتتا وستتتتت ئف قيك نيكيتتتتتا أو كه ب ئيتتتتتا أختتتتت ى  الااااادخول ا لاااااي  4-5

 وال م  سقب ألي شخش ب ك ا  الدخوف  م أيا قس ببا يعد أق ا  قحظو ا .

 

ستتتتتت بب   قستتتتتت خدقين أستتتتتتق جهم الب نونيتتتتتتا. نحتتتتتت فظ بحتتتتتتق ًلتتتتتتى القشتتتتتت  كين التتتتتتدخوف  تتتتتتم الق األسااااااما   4-6

   ض أهليا أي دخوف يس خدم أسق ء  ق عدد   كق  يطل  قنهم إً د  أيا لوائز قد ي بحوه .

 

قتتتتت  لتتتتتم يستتتتتقب بختتتتتالف ذلتتتتتك و بتتتتت   أليتتتتتا شتتتتت وط خ صتتتتتا، ال يلتتتتتوز ألي شتتتتتخش  الااااادخوال  المتعاااااددة  4-7

ألشتتتتتخ ش التتتتتدخوف أو االشتتتتت  اك كنب بتتتتت   أو التتتتتدخوف  تتتتتم أيتتتتتا قستتتتت ببا أكثتتتتت  قتتتتتن قتتتتت   كقتتتتت  ال يلتتتتتوز ل

 ب لني با ًن أي شخش  خ  أو  نب با أو قلقوًا أو لقعيا أو ش كا.

 

ًنتتتتتتد اك شتتتتتت ف قيتتتتتت م أي قشتتتتتت  ك أو  تتتتتت ئز ب   كتتتتتت   ختتتتتت ق ألي قتتتتتتن أحكتتتتتت م وشتتتتتت وط  األثاااااار الرجعااااااي  4-8

-4القستتتتت ببا وًنتتتتتد اك شتتتتت ف قيتتتتت م أي شتتتتتخش بختتتتت ق أي قتتتتتن قيتتتتتود التتتتتدخوف القبينتتتتتا  تتتتتم األحكتتتتت م قتتتتتن 

أًتتتتتال  ًلتتتتتى ولتتتتتأ الخصتتتتتوش،  قتتتتتن الققكتتتتتن أن نبتتتتتوم بقق  ستتتتتا حبنتتتتت   تتتتتم إبطتتتتت ف أهليتتتتتا  7-4إلتتتتتى  6

عتتتتتتويض أيتتتتتتا لتتتتتتت ئز  ح تتتتتتى وإن  تتتتتتتم قتتتتتتنب اللتتتتتتت ئز  و/ أو ذلتتتتتتك الشتتتتتتخش والطلتتتتتتت  قنتتتتتتأ بإًتتتتتتت د  أو  

  بديقه  بشكف  علم إلى القش  ك أو الف ئز القعنم.
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نحتتتتت فظ  تتتتتم ك  تتتتتا الحتتتتت ال  بحتتتتتق استتتتت بداف اللتتتتتوائز القتتتتتذكو   بلتتتتتوائز نع بتتتتت  أنهتتتتت  ذا  قيقتتتتتا قك  ئتتتتتا  5-1

لنبديتتتتتا كقتتتتت  ي عتتتتتين ًلتتتتتى الفتتتتت ئز قبتتتتتوف بشتتتتكف ًتتتتت م. إال أننتتتتت  ال نبتتتتتدم قبتتتتت لر نبديتتتتتا قب بتتتتتف اللتتتتتوائز غيتتتتت  ا

اللتتتتت ئز  ًلتتتتتى النحتتتتتو القبتتتتتدم.  تتتتتم حتتتتت ف  تتتتتوز شتتتتتخش دون ستتتتتن الث قنتتتتتا ًشتتتتت   بلتتتتت ئز  قتتتتت ،  تتتتتإن هتتتتتذ  

األحكتتتتت م والشتتتتت وط إلتتتتتى ل نتتتتت  األحكتتتتت م والشتتتتت وط الخ صتتتتتا ب لقستتتتت ببا يلتتتتت  أن  وقتتتتت  قتتتتتن قبتتتتتف والتتتتتد 

حتتتتتق  بتتتتتديم اللتتتتت ئز  إلتتتتتى والتتتتتد الفتتتتت ئز أو الوصتتتتتم البتتتتت نونم ًليتتتتتأ قبتتتتتف قتتتتتنب اللتتتتت ئز  لتتتتتأ، كقتتتتت  نحتتتتت فظ ب

 الف ئز أو الوصم الب نونم ًلى الف ئز ني با  ًن الف ئز.

 

ًنتتتتدق  نطلتتتت  قتتتتن القشتتتت  كين أو الفتتتت ئزين  وقيتتتت  إًفتتتت ء أو وثيبتتتتا قتتتت  قبتتتتف  بتتتتديم اللتتتت ئز  ويكتتتتون ذلتتتتك  5-2

القشتتتتتت  ك أو الفتتتتتت ئز دون ستتتتتتن الث قنتتتتتتا ًشتتتتتت    يلتتتتتت   وقيتتتتتت   لتتتتتتك الوثيبتتتتتتا قتتتتتتن قبتتتتتتف والتتتتتتد الفتتتتتت ئز أو 

 الوصم الب نونم ًليأ قبف قنب الل ئز  لأ.

 

او ًبتتتتت  االًتتتتتالن ًتتتتتن ذلتتتتتك قتتتتتن ختتتتتالف  يتتتتت م  بليتتتتتر ك  تتتتتا الفتتتتت ئزين بفتتتتتوزهم ًبتتتتت  الهتتتتت  ف أو خطيتتتتت    5-3

 أو ًب  الوسيلا القحدد   م الش وط الخ صا ب لقس ببا. قنوا ن  ال لفزيونيا الع قلا

 

حتتتدد قتتتن قبلنتتت . ال ن حقتتتف قستتتجوليا أيتتتا لتتتوائز  فبتتتد أو يستتت لم كتتتف  تتت ئز ل ئز تتتأ و تتتق ا ليتتتا و تتتم القكتتت ن الق 5-4

   ض   أو    خ  ن يلا أسب    فوق سيط  ن .

 

 

نحتتتتت فظ بحتتتتتق طلتتتتت  إثبتتتتت   هويتتتتتا الفتتتتت ئز وًقتتتتت   وًنوانتتتتتأ.  تتتتتم حتتتتت ف ًتتتتتدم  قكتتتتتن الفتتتتت ئز قتتتتتن  زويتتتتتدن   5-5

ز بإثبتتتتت   هوي تتتتتأ وًقتتتتت   بصتتتتتو   قعبولتتتتتا، قتتتتتن الققكتتتتتن أن نبتتتتتوم بستتتتتح  اللتتتتت ئز  قنتتتتتأ واخ يتتتتت    تتتتت ئ

 ختتتتت .  تتتتتم حتتتتت ف  غب تتتتتك بتتتتت ن يبتتتتتوم شتتتتتخش  ختتتتت  ب ستتتتت الم اللتتتتت ئز  ني بتتتتتا ًنتتتتتك،   نتتتتتك   عهتتتتتد ب ح يتتتتت  

 ايا قس ندا  ق نونيا ض و يا وب وقي  ايا قس ندا  نطلبه  قنك 

 

نحتتتتت فظ بحتتتتتق إبطتتتتت ف أهليتتتتتا القشتتتتت  كين  تتتتتم التتتتتدخوف  تتتتتم قستتتتت بب  ن  أو الفتتتتت ئزين قتتتتتن استتتتت الم لتتتتتوائزهم  5-6

بستتتتتتلوكي   غيتتتتتت   قنتتتتتتا أو غيتتتتتت  ق نونيتتتتتتا أو غيتتتتتت  ال ق ًيتتتتتتا أو غيتتتتتت   تتتتتتم حتتتتتت ف  صتتتتتت ف أي شتتتتتتخش 

 الئبا.

 

لقيتتتتتت  اللتتتتتتوائز غيتتتتتت  ق بلتتتتتتا لل نتتتتتت زف أو االستتتتتت بداف. ب لنستتتتتتبا لللتتتتتتوائز ال تتتتتتم   ضتتتتتتقن  تتتتتتذاك  دختتتتتتوف أو  5-7

حضتتتتتو   ع ليتتتتت   أو ًطتتتتتال  وقتتتتت  يشتتتتت بهه  قتتتتتن القزايتتتتت  القحتتتتتدد  الوقتتتتت  ي عتتتتتين أختتتتتذه   تتتتتم ال تتتتتوا يخ 

لخ صتتتتتتا ذا  الصتتتتتتلا. إذا لتتتتتتم يبتتتتتتم الفتتتتتت ئز ب ختتتتتتذ أي لتتتتتتزء قتتتتتتن اللتتتتتت ئز   تتتتتتم القحتتتتتتدد   تتتتتتم الشتتتتتت وط ا

الوقتتتتتت  القحتتتتتتدد قتتتتتتن قبلنتتتتتت  )أو قتتتتتتن قبتتتتتتف أي قبتتتتتتدم لللتتتتتت ئز  ذا  الصتتتتتتلا قتتتتتتن الغيتتتتتت (، يتتتتتت م ًندئتتتتتتذ 

قصتتتت د   ذلتتتتك اللتتتتزء قتتتتن اللتتتت ئز  قتتتتن الفتتتت ئز. ال يتتتت م  بتتتتديم أيتتتتا قبتتتت لر نبديتتتتا ًوضتتتت   ًتتتتن اللتتتت ئز  أو 

 أي لزء قنه .

 



 ئز قستتتتجوليا أيتتتتا ضتتتت يبا  تتتتد   ن يلتتتتا قتتتتنب أو  ستتتتليم لتتتت ئز  قتتتت . ي عتتتتين ًلتتتتى الفتتتت ئز طلتتتت  ي حقتتتتف الفتتتت 5-8

 اس ش    ق ليا قس بلا  م ح ف ك ن ذلك يشكف قلب   ب لنسبا لأ.

 

ال نبتتتتتدم أي  عهتتتتتد أو أي ال تتتتتتزام  يقتتتتت  ي علتتتتتتق بتتتتت للوائز القبدقتتتتتا، وإلتتتتتتى الحتتتتتد األقصتتتتتتى والك قتتتتتف التتتتتتذي  5-9

ن حقتتتتتتف أيتتتتتتا قستتتتتتجوليا  ل هتتتتتتك  يقتتتتتت  ي علتتتتتتق ب يتتتتتتا لتتتتتت ئز  أو بقالءق هتتتتتت  أو يليتتتتتتز  البتتتتتت نون،  إننتتتتتت  ال 

  واله  أو خالف ذلك.

 

ال ن حقتتتتتف أيتتتتتا قستتتتتجوليا  يقتتتتت  ي علتتتتتق ب تتتتت  لب قتتتتتيم اللتتتتتوائز. يتتتتت م  بتتتتتديم اللتتتتتوائز النبديتتتتتا بقولتتتتت  شتتتتتيك  5-10

 ب سم الف ئز. إن البي م ب يا    يب   أخ ى هو اخ ي  ن  القحض.

 

 كتتتتت ليف أو نفبتتتتت   إضتتتتت  يا أو زائتتتتتد  ًلتتتتتى أيتتتتتا لتتتتت ئز  قتتتتت  لتتتتتم يتتتتتنش ًلتتتتتى ختتتتتالف  ليستتتتت  هن لتتتتتك أيتتتتتا 5-11

ذلتتتتتتك.  علتتتتتتى ستتتتتتبيف القثتتتتتت ف ال  شتتتتتتقف اللتتتتتت ئز   كتتتتتت ليف القواصتتتتتتال  قتتتتتتن وإلتتتتتتى قوقتتتتتت  قعتتتتتتين أو إلتتتتتتى 

قن ستتتتتبا قعينتتتتتا، وأقتتتتت  ب لنستتتتتبا لللتتتتت ئز  ال تتتتتم  شتتتتتقف ًلتتتتتى اإلق قتتتتتا  تتتتتم قكتتتتت ن قتتتتت   هتتتتتم شتتتتت قلا ل كلفتتتتتا 

 اإلق قا األس سيا  بط.

 

 خضتتتت  اللتتتتوائز القبدقتتتتا قتتتتن الغيتتتت  لشتتتت ط  و  هتتتت  دائقتتتت  . ويلتتتتوز لقبتتتتدقم اللتتتتوائز قتتتتن الغيتتتت  غ لبتتتت    5-12

وضتتتتتت  شتتتتتت وطهم وقيتتتتتتودهم الخ صتتتتتتا بهتتتتتتم ويوا تتتتتتق ك  تتتتتتا الفتتتتتت ئزين ًلتتتتتتى االل تتتتتتزام بهتتتتتت . قتتتتتت  ق اًتتتتتت   

 ،  إنن  ال ن حقف أيا قسجوليا  يق  ي علق ب يا ل ئز  قبدقا قن قبف الغي .2-17الفب   

 
 .مستحقة دل  الل ئزة وتق  للتشري    ذا  الصلة ، رسوم شح  او ا  تك ليف اخر يبق  الا ئز مسئوت د  فتع أ  ضرائب 5-13
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ًلتتتتتى  6نظتتتتت ا  ل عبيتتتتتد لتتتتتوائز العطتتتتتال ،  لتتتتتدين  شتتتتت وط خ صتتتتتا يتتتتت م  طبيبهتتتتت  ًليهتتتتت . يشتتتتتقف هتتتتتذا البنتتتتتد  6-1

العطلتتتتتتا ًلتتتتتى ولتتتتتتود قكتتتتت ن لق ا تتتتتتق  تتتتتم الستتتتتتف  )أي هتتتتتذ  الشتتتتت وط الخ صتتتتتتا. ًنتتتتتدق   شتتتتتتقف لتتتتت ئز  

 كتتتتتتون لتتتتتت ئز  العطلتتتتتتا قبدقتتتتتتا  إلتتتتتتى الفتتتتتت ئز وإلتتتتتتى ضتتتتتتيف قعتتتتتتأ(  تتتتتتإن هتتتتتتذ  الشتتتتتت وط الخ صتتتتتتا  كتتتتتتون 

 قطببا  أيض   ًلى ذلك الشخش.

 

ال  قتتتتنب لتتتتوائز العطتتتتال  لألشتتتتخ ش دون ستتتتن الث قنتتتتا ًشتتتت   دون قوا بتتتتا خطيتتتتا قتتتتن والتتتتد الشتتتتخش أو  6-2

   لم يبوم الوالد أو الوصم الب نونم بق ا با الف ئز.الوصم الب نونم ًليأ وق

 

ي حقتتتتتتف كتتتتتتف  تتتتتت ئز أو ) تتتتتتم حتتتتتت ف العقتتتتتتف بتتتتتتذلك( ق ا بتتتتتتأ التتتتتتذي يستتتتتت    قعتتتتتتأ قستتتتتتجوليا  تتتتتتو ي  ك  تتتتتتا  6-3

ال  قينتتتتتت   القن ستتتتتتبا وًلتتتتتتى حستتتتتت بأ الختتتتتت ش )بقتتتتتت   تتتتتتم ذلتتتتتتك دون حصتتتتتت  ال تتتتتت قين الصتتتتتتحم و تتتتتت قين 

ليا  تتتتتتو ي  ك  تتتتتتا ال  قينتتتتتت   وإنفتتتتتت ق القتتتتتت ف الستتتتتتف ( وال تتتتتتم يع بتتتتتت   و ي هتتتتتت  ضتتتتتت و ي  .  كتتتتتتون قستتتتتتجو

وغيتتتتت  ذلتتتتتك قتتتتتن النفبتتتتت   قستتتتتجوليا الفتتتتت ئز، قتتتتت  لتتتتتم يتتتتتنش ًلتتتتتى ختتتتتالف ذلتتتتتك، وال يتتتتت م  بتتتتتديقه  كلتتتتتزء 

قتتتتتتن لتتتتتتوائز العطتتتتتتال . قتتتتتت  لتتتتتتم يتتتتتتنش ًلتتتتتتى ختتتتتتالف ذلتتتتتتك،  شتتتتتتقف لتتتتتتوائز العطتتتتتتال  ًلتتتتتتى  تتتتتتذاك  

 الطي ان واإلق قا  بط.

 



القطتتتتتت   أو الضتتتتتت ائ  الحكوقيتتتتتتا. وي عتتتتتتين د عهتتتتتت  ال  شتتتتتتقف لتتتتتتوائز العطتتتتتتال  ًلتتتتتتى ضتتتتتت ائ  قغتتتتتت د    6-4

 قن قبف الف ئز أو ق ا بأ الذي يس    قعأ.

 

ًلتتتتتى الفتتتتت ئز وق ا بتتتتتأ التتتتتذي يستتتتت    قعتتتتتأ اقتتتتت الك لتتتتتواز ستتتتتف  ستتتتت  ي الصتتتتتالحيا قعتتتتتزز ب ل  شتتتتتي ا   6-5

( أشتتتتتته  ال تتتتتتم  لتتتتتتم  تتتتتت  يخ الستتتتتتف  6ذا  الصتتتتتتلا وأال يكتتتتتتون قن هتتتتتتم الصتتتتتتالحيا ختتتتتتالف   تتتتتت   ستتتتتت ا )

األقتتتتتف. يلتتتتت  أال  كتتتتتون لتتتتتوازا  الستتتتتف   لتتتتتك، أو ح قليهتتتتت ، خ ضتتتتتعا  أليتتتتتا قيتتتتتود ًلتتتتتى  القب تتتتت ح ًلتتتتتى

حبهتتتتتم الشتتتتت ًم  تتتتتم الستتتتتف  قتتتتتن وإلتتتتتى الدولتتتتتا أو التتتتتدوف ذا  الصتتتتتلا.  حتتتتت فظ هيئتتتتتا ق اقبتتتتتا لتتتتتوازا  

الستتتتف   تتتتم الدولتتتتا بحتتتتق   تتتتض دختتتتوف الفتتتت ئز و/ أو الق ا تتتتق التتتتذي يستتتت    قعتتتتأ إليهتتتت . وال ن حقتتتتف أيتتتتا 

كتتتتتد قتتتتتن قتتتتتد  ك ًلتتتتتى الستتتتتف  إلتتتتتى الولهتتتتتا ال تتتتتم  تتتتتز  ب لستتتتتف  إليهتتتتت  وال قستتتتتجوليا قستتتتتجوليا  لتتتتت   ال  

 أيا  ك ليف  كبد ه   م ح ف   ض دخولك إلى الدولا ذا  الصلا.

 

ي حقتتتف كتتتف  تتت ئز أو ) تتتم حتتت ف العقتتتف بتتتذلك( ق ا بتتتأ التتتذي يستتت    قعتتتأ قستتتجوليا اإلطتتتالع ًلتتتى أيتتتا  حتتتذي ا   6-6

و حديتتتد  غبتتت هم  تتتم قبتتتوف قختتت ط   الستتتف  إلتتتى الولهتتتا ال تتتم  تتت ز   علتتتق ب لستتتف  صتتت د   ًتتتن حكوقتتتا بلتتتد  

ب قضتتيا ًطلتتا  يهتت . ونحتتن ال ن حقتتف أيتتا قستتجوليا  لتت   أيتتا خستت ئ  او أضتت ا  ي عتت ض لهتت  الفتت ئز أو ق ا بتتأ 

التتذي يستت    قعتتأ ) تتم حتت ف العقتتف بتتذلك( والن لقتتا ًتتن ًتتدم ق اًتت   أيتتا  حتتذي ا    علتتق ب لستتف  صتت د   ًتتن 

 حكوقا بلدهم.

 

ًلتتتتتى الفتتتتت ئز أو ق ا بتتتتتأ التتتتتذي يستتتتت    قعتتتتتأ ) تتتتتم حتتتتت ف العقتتتتتف بتتتتتذلك( االل تتتتتزام بتتتتت  و حقتتتتتف قستتتتتجوليا  6-7

الحصتتتتتتوف ًلتتتتتتى اللب حتتتتتت   واالل تتتتتتزام ب يتتتتتتا قتتتتتتوانين صتتتتتتحيا قطلوبتتتتتتا  تتتتتتم الولهتتتتتتا ال تتتتتتم ستتتتتتي م الستتتتتتف  

 إليه .

 

) تتتتتم  ال ن حقتتتتتف قستتتتتجوليا أيتتتتتا خستتتتت ئ  أو أضتتتتت ا  ي عتتتتت ض لهتتتتت  أي  تتتتت ئز أو ق ا بتتتتتأ التتتتتذي يستتتتت    قعتتتتتأ 6-8

حتتتت ف العقتتتتف بتتتتذلك( وذلتتتتك  تتتتم حتتتت ف ًتتتتدم  قكتتتتن الفتتتت ئز أو ق ا بتتتتأ التتتتذي يستتتت    قعتتتتأ ) تتتتم حتتتت ف العقتتتتف 

بتتتتتتذلك( قتتتتتتن الستتتتتتف  ن يلتتتتتتا  حتتتتتتذي ا   ستتتتتتقيا   علتتتتتتق ب لستتتتتتف  أو  حتتتتتتذي ا  ن  تتتتتتذ  ًلتتتتتتى الستتتتتتف  إلتتتتتتى 

الدولتتتتتتا و/ أو التتتتتتدوف ال تتتتتتم  تتتتتت ز ب لستتتتتتف  إليهتتتتتت . وًلتتتتتتى ولتتتتتتأ الخصتتتتتتوش نحتتتتتتن ال ن حقتتتتتتف قستتتتتتجوليا 

ل لتتتتتك اللتتتتت ئز ، أو  عتتتتتويض قيق هتتتتت  نبتتتتتدا ، أو  بتتتتتديم أي  عتتتتتويض  ختتتتت  وذلتتتتتك ًنتتتتتد ًتتتتتدم   تتتتتو ي  بتتتتتديف

  قكن الف ئز أو ق ا بأ الذي يس    قعأ ) م ح ف العقف بذلك( قن السف  ألي سب  ك ن.

 

ًلتتتتتى الفتتتتت ئز أو ق ا بتتتتتأ التتتتتذي يستتتتت    قعتتتتتأ ) تتتتتم حتتتتت ف العقتتتتتف بتتتتتذلك( االل تتتتتزام ب يتتتتتا شتتتتت وط أو قيتتتتتود  6-9

الطيتتتتت ان أو قبتتتتتدقم لتتتتتوازا  الستتتتتف  أو األقتتتتت كن التتتتتوا د   تتتتتم شتتتتت وط أيتتتتتا لتتتتتوائز خ صتتتتتا بشتتتتت ك   

ًطتتتتتتال ، بقتتتتتت   تتتتتتم ذلتتتتتتك أيتتتتتتا وثيبتتتتتتا  تتتتتت قين ذا  صتتتتتتلا ب لتتتتتتك ال حلتتتتتتا. وبشتتتتتتكف ختتتتتت ش ًلتتتتتتى ك  تتتتتتا 

القشتتتتتتتتت  كين االل تتتتتتتتتزام ب وليهتتتتتتتتت   وإ شتتتتتتتتت دا  الصتتتتتتتتتحا والستتتتتتتتتالقا وك  تتتتتتتتتا الق طلبتتتتتتتتت   الب نونيتتتتتتتتتا 

 وال ش يعيا الن  ذ .

 

ولهتتتتا الستتتتف   تتتتم لتتتتوائز العطتتتتال  هتتتتم الواليتتتت   الق حتتتتد  األق يكيتتتتا ي عتتتتين ًلتتتتى الفتتتت ئز   تتتتم حتتتت ف ك نتتتت  6-10

(. ًلتتى ESTAوق ا بتتأ التتذي يستت    قعتتأ ) تتم حتت ف العقتتف بتتذلك( ال بتتدم بطلتت  الك  ونتتم للتتدخوف إلتتى التتبالد )

لتتك الطلتت  قتتن ( أيتت م قبتتف  تت  يخ القغتت د  .  تتم حتت ف ًتتدم  بتتديم ذ3أن يتت م البتتديم ختتالف قتتد  ال  بتتف ًتتن ثالثتتا )

قبتتتتف كتتتتال الطتتتت  ين وختتتتالف ذلتتتتك الوقتتتت ،  بتتتتد ال يستتتتقب لهتتتتم قتتتتن التتتتدخوف إلتتتتى الواليتتتت   الق حتتتتد  األق يكيتتتتا 

 وب ل  لم قص د   الل ئز .

 



( أشتتتتتته  قتتتتتتن  تتتتتت  يخ إغتتتتتتالق القستتتتتت ببا ذا  الصتتتتتتلا، أو 6يلتتتتتت  أختتتتتتذ لتتتتتت ئز  العطلتتتتتتا ختتتتتتالف ستتتتتت ا ) 6-11

 دد غي  ذلك، أو سي م إبط ف الل ئز .خالف الزقن القحدد  م الش وط الخ صا إذا ك ن   ح
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ًنتتتتتدق    ضتتتتتقن اللتتتتت ئز   تتتتتم أيتتتتتا قستتتتت ببا حضتتتتتو  الفتتتتت ئز )أو  تتتتتذاك  الحضتتتتتو ( إلتتتتتى قن ستتتتتبا قتتتتت ، يبتتتتت   7-1

الفتتتتت ئز بعتتتتتدم قستتتتتجولي ن  ًتتتتتن أو  حقلنتتتتت  أليتتتتتا قستتتتتجوليا  تتتتتم حتتتتت ف إلغتتتتت ء  لتتتتتك القن ستتتتتبا أو  غيي هتتتتت  أو 

ا كتتتتت ن ذلتتتتتك يعنتتتتتم أن الفتتتتت ئز )و/ أو ضتتتتتيوف قتتتتت ا بين لتتتتتأ( لتتتتتن يكتتتتتون  عتتتتتديف قوًتتتتتده  ألي ستتتتتب . وإذ

قتتتتت د ا  ًلتتتتتى حضتتتتتو  القن ستتتتتبا  لتتتتتك الصتتتتتلا،  إننتتتتت  غيتتتتت  قلتتتتتزقين ب ستتتتت بداف اللتتتتت ئز  بقبلتتتتتر نبتتتتتدي أو 

 اس بداف ال ذاك  ب خ ى. 

 

ًلتتتتتى القشتتتتت  كين التتتتت اغبين  تتتتتم القشتتتتت  كا  تتتتتم أيتتتتتا قستتتتت ببا   ضتتتتتقن، أو ال تتتتتم   ضتتتتتقن ل ئز هتتتتت ، أداء  7-2

عتتتتت   أو  حتتتتتدي   لستتتتتديا،  بليغنتتتتت  ب يتتتتتا شتتتتت وط طبيتتتتتا وقتتتتتن الققكتتتتتن أن نطلتتتتت  قتتتتتن القشتتتتت  ك و تتتتتق أل

 قحض اخ ي  ن ، وكش ط لدخوف القس ببا أو الحصوف ًلى الل ئز  البي م بق  هو  ٍ :

 

الخضتتتوع لفحتتتش طبتتتم قتتتن قبتتتف قختتت ش طبتتتم نوا تتتق ًليتتتأ والحصتتتوف ًلتتتى شتتته د  خلتتتو أقتتت اض  )أ(

 / أو الحصوف ًلى الل ئز   و/ أوللقش  كا  م  لك القس ببا و

  

 وقيتتتت  وثيبتتتتا ق نونيتتتتا إلبتتتت اء ذق نتتتت  قتتتتن أيتتتتا قستتتتجوليا وبنقتتتتوذب قبتتتتدم قتتتتن قبلنتتتت  وذلتتتتك بهتتتتدف  ) (

 القش  كا  م  لك القس ببا و/ أو الحصوف ًلى الل ئز .

 

ب لنستتتتتتتبا لللتتتتتتتوائز التتتتتتتم   ضتتتتتتتقن "قب بلتتتتتتتا و حيتتتتتتتا" القشتتتتتتت هي ،  تتتتتتتإن اللتتتتتتت ئز  قتتتتتتتد  خضتتتتتتت  ل والتتتتتتتد  7-3

الشخصتتتتتتتيا القشتتتتتتتهو   القعنيتتتتتتتا أو للبتتتتتتتوانين ال تتتتتتتم  ف ضتتتتتتته   لتتتتتتتك الشخصتتتتتتتيا القشتتتتتتتهو   ونحتتتتتتتن ال 

ن حقتتتتتف أيتتتتتا قستتتتتجوليا  لتتتتت   ًتتتتتدم قتتتتتد   أو ًتتتتتدم  قكتتتتتن الفتتتتت ئز قتتتتتن الحضتتتتتو  إلتتتتتى للستتتتتا "القب بلتتتتتا 

وال حيتتتتتتا" ال تتتتتتم يتتتتتت م    يبهتتتتتت  أو  بتتتتتتديقه   تتتتتتم أي  تتتتتت  يخ كقتتتتتت  ال نبتتتتتتدم أيتتتتتتا لتتتتتت ئز  بديلتتتتتتا أو  عتتتتتتويض 

 عويض  خ  قب بف ذلك.نبدي أو أي  
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( ايتتت م ًقتتتف قتتتن  تتت  يخ االًتتتالن ًتتتن  تتتوز  ًلتتتى 10) ًشتتت    يلتتت  أن  تتت م القط لبتتتا بك  تتتا اللتتتوائز ختتتالف  8-1

احتتدى قنوا نتت  الع قلتتا أو و تتق قتت   تتنش ًليتتأ الشتت وط الخ صتتا ختتالف ذلتتك. نحتت فظ بحتتق  بتتديم اللتتوائز الغيتت  

 لف    إلى   ئز بديف أو ًدم  بديقه  نه ئي  .قط ل  به  بعد هذ  ا

 

إذا ققتتت  ب لقط لبتتتا بلتتت ئز  ًبتتت  ختتتط "بتتت قم قحلتتتو "  عليتتتك  زويتتتدن  ب ف صتتتيف اال صتتت ف بتتتك، وبختتتالف ذلتتتك  8-2

 قد ال ن قكن قن اال ص ف بك وب ل  لم ًدم حصولك ًلى ل ئز ك.
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شخصتتتتتيا القبدقتتتتتا قتتتتتن قبتتتتتف القشتتتتت  كين ًنتتتتتد التتتتتدخوف  تتتتتم قستتتتت بب  ن  قتتتتتن يتتتتت م استتتتت خدام القعلوقتتتتت   ال 9-1

وال تتتتتتتم يقكتتتتتتتن  (www.mbc.net/huroof) قبلنتتتتتتت   بتتتتتتتط و بتتتتتتت   لسي ستتتتتتتا الخصوصتتتتتتتيا الخ صتتتتتتتا بنتتتتتتت 

 عتتتتتتديله  ب لنستتتتتتبا أليتتتتتتا قستتتتتت ببا ًلتتتتتتى ولتتتتتتأ الخصتتتتتتوش. ًليتتتتتتك دائقتتتتتت   قتتتتتت اء  سي ستتتتتتا الخصوصتتتتتتيا 

الخ صتتتتتتا بنتتتتتت  إذ أن دخولتتتتتتك  تتتتتتم قستتتتتت ببا قتتتتتت  يلتتتتتت  أن يكتتتتتتون ق وا بتتتتتت   وقل زقتتتتتت   بسي ستتتتتتا الخصوصتتتتتتيا 

لتتتتتدين . قتتتتتد  تتتتت م إزالتتتتتا ك  تتتتتا البي نتتتتت   الشخصتتتتتيا الق علبتتتتتا ب لقشتتتتت  كين قتتتتتن ق ًتتتتتد  البي نتتتتت   الخ صتتتتتا بنتتتتت  

( ًبتتتتت  اال صتتتتت ف بنتتتتت .  تتتتتم حتتتتت ف حتتتتتذف البي نتتتتت   قبتتتتتف ظهتتتتتو  ن يلتتتتتا القستتتتت ببا و/ أو اللتتتتت ئز  )اللتتتتتوائز

 القبدقا، يفبد القش  ك ًندئذ حبأ  م القط لبا ب لل ئز .

 

إذا كتتتتتت ن قطلوبتتتتتت   قتتتتتتن القشتتتتتت  ك  بتتتتتتديم قعلوقتتتتتت   شخصتتتتتتيا خ صتتتتتتا بتتتتتت لغي  كلتتتتتتزء قتتتتتتن دخولتتتتتتأ أو  9-2

قشتتتتت  ك أ  تتتتتم أيتتتتتا قستتتتت ببا، ي عتتتتتين ًلتتتتتى كتتتتتف قشتتتتت ك ضتتتتتق ن قوا بتتتتتا الشتتتتتخش التتتتتذي يبتتتتتوم ب بتتتتتديم 

  يق  ي علق ب لقس ببا ذا  الصلا. بي ن  أ الشخصيا إلين  ًلى ذلك وب واصلأ قعن 

 

 قن ش وط الدخوف  م قس بب  ن   ق عن  بحق اإلًالن ًن أسق ء وأق كن إق قا الف ئزين. 9-3

 

يبتتتت  الفتتتت ئزون أيضتتتت   بتتتتت ن القعلوقتتتت   ال تتتتم  خصتتتتهم وال تتتتتم يتتتت م اإلًتتتتالن ًنهتتتت  قتتتتتد يتتتت م  بتتتتديقه  أيضتتتتت    9-4

 لقش  ك هم  م القس ببا و بديقهم ل لك اللوائز.إلى قبدقم اللوائز قن الغي  لغ ض ال  ويج 
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 تتتتتم حتتتتت ف  طلبتتتتت  أيتتتتتا قستتتتت ببا قتتتتتن القشتتتتت  ك وضتتتتت  صتتتتتو   أو  تتتتتيلم  يتتتتتديو كلتتتتتزء قتتتتتن التتتتتدخوف أو  10-1

 "(،  إن:    الصورةالقش  كا  م القس ببا )ُيش   إليه  قل قعا  ب  "

 

الشتتتتتخش الظتتتتت ه   تتتتتم الصتتتتتو   أو ب نتتتتتأ ح صتتتتتف ًلتتتتتى القوا بتتتتتا القستتتتتببا قتتتتتن  القشتتتتت  ك ي عهتتتتتد ب نتتتتتأ )أ(

 الشخش الظ ه   م الصو   ب بديم صو  أ كلزء قن الدخوف  م القس ببا 

القشتت  ك يوا تتق ب ننتت  نقلتتك الحتتق  تتم نشتت  وإًتتالن صتتو  أ  تتم أيتتا وستتيلا إًالقيتتا )بقتت   تتم ذلتتك دون حصتت   ) (

يتتتود أو  حديتتتدا  و تتتم ك  تتتا أنحتتت ء العتتت لم ولتتتي  لغتتت ض القستتت ببا االن  نتتت ( و تتتم ك  تتتا األوقتتت   دون أيتتتا ق

  بط 

 القش  ك يب  بإقك نيا قي قن  ب عديف الصو   و ق قحض اخ ي  ن   )ب(

القشتتتتتت  ك يبتتتتتت  بحبنتتتتتت   تتتتتتم استتتتتت خدام استتتتتتم القشتتتتتت  ك وصتتتتتتو  أ وقعلوق  تتتتتتأ الشخصتتتتتتيا إلتتتتتتى ل نتتتتتت   )د(

 صو  أ 

بحبنتتتتت  أو  بتتتتتديم أيتتتتتا قط لبتتتتت   أو   تتتتت  أيتتتتتا دًتتتتت وى القشتتتتت  ك يوا تتتتتق ًلتتتتتى ًتتتتتدم ا ختتتتت ذ أيتتتتتا إلتتتتت اءا   )ه (

ضتتتتتتتدن  أو قط لب نتتتتتتت  بستتتتتتتب  ان هتتتتتتت ك أو ختتتتتتت ق أيتتتتتتتا حبتتتتتتتوق قلكيتتتتتتتا و/ أو شخصتتتتتتتيا ن يلتتتتتتتا استتتتتتت خداقن  

 لصو  أ ب ي شكف 

القشتتتتتت  ك ي نتتتتتت زف بصتتتتتتو   غيتتتتتت  قشتتتتتت وطا ًتتتتتتن حبتتتتتتأ  تتتتتتم طلتتتتتت  أو الحصتتتتتتوف ًلتتتتتتى حكتتتتتتم لقنتتتتتت  أو  )و(

  بييد اس خداقن  لصو  أ  و
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 تتتتتم حتتتتت ف  بتتتتتديم أيتتتتتا لتتتتت ئز  ًتتتتتن ط يتتتتتق الستتتتتح ، يتتتتت م اخ يتتتتت   الفتتتتت ئزين ًشتتتتتوائي   قتتتتتن بتتتتتين ك  تتتتتا  11-1

االشتتتتت  اك   الستتتتتليقا  تتتتتم القستتتتت ببا )قتتتتت  لتتتتتم يتتتتت م  حديتتتتتد قتتتتتد  أقتتتتتف بقولتتتتت  الشتتتتت وط الخ صتتتتتا( ختتتتتالف 

فائماااا   تااااي السااااحب الحي فيااااة  بااااي  ك تااااة الاااافول التااااي   يراداااا كقتتتت   يوقتتتت  قتتتتن  تتتت  يخ إغتتتتالق القستتتت ببا. 60

 تقبل المش ركة من   وتم لألحك م وللشروط هذه.

 

 تتتتم حتتتت ف ًلقنتتتت  ب خ يتتتت   شتتتتخش قتتتت  كفتتتت ئز ألكثتتتت  قتتتتن قتتتت   واحتتتتد ، يتتتت م قتتتتنب ذلتتتتك الشتتتتخش اللتتتت ئز   11-2

 لق   واحد  وإلغ ء السحوب   األخ ى لالسم ًينأ.

 

 

 حقو  النشر -12

 

 قس بب  ن   إن ك  ا القش  كين وقن ضقنهم ان  سوف: ب لدخوف  م 12-1

 

ي نتتتتت زلون لنتتتتت  ًتتتتتن ك  تتتتتا حبتتتتتوقهم )بقتتتتت   يهتتتتت  حبتتتتتوق ال تتتتت ليف النشتتتتت  الح ليتتتتتا والقستتتتت ببليا(  تتتتتم  )أ(

دختتتتتولهم  تتتتتم ك  تتتتتا وستتتتت ئف اإلًتتتتتالم )بقتتتتت   يهتتتتت  دون حصتتتتت ، االن نتتتتت ( وستتتتتواء ك نتتتتت  قولتتتتتود   ح ليتتتتت   

 أم س ولد  م القس ببف 

ًتتتتتتتدم القط لبتتتتتتا ب يتتتتتتا حبتتتتتتتوق قعنويتتتتتتا بخصتتتتتتوش دختتتتتتتولهم  تتتتتتم القستتتتتتت بب   يوا بتتتتتتون ًلتتتتتتى  ) (

)أينقتتتتت  وحينقتتتتت  ُيع تتتتت ف ب لتتتتتك الحبتتتتتوق( ضتتتتتدن  أو ضتتتتتد الق نتتتتت زف لهتتتتتم أو القتتتتت خش لهتتتتتم قتتتتتن قبلنتتتتت  أو 

 خلف جن   م القلكيا 

ي عهتتتدون لنتتت  بتتت ن دختتتولهم  تتتم قستتت بب  ن  ال يشتتتكف خ قتتت   ألي قتتتن حبتتتوق القلكيتتتا الفك يتتتا الخ صتتتا  )ب(

وب نتتتأ ال يح تتتوي ًلتتتى أي شتتتمء، قختتتف أو ال أخالقتتتم أو لتتت  ح أو قهتتتدد وببيتتت قهم ب عويضتتتن  ًتتتن أيتتتا بتتت لغي  

خستتت ئ  أو أضتتت ا  أو قستتتجولي    نشتتت   تتتم حتتت ف ًتتتدم االل تتتزام بتتت  أو صتتتحا قتتت  ستتتبق.  تتتم حتتت ف ستتتالقا العقتتتف 

 ك كقتت  ذكتت  بتتذلك،  تتنحن نحتت فظ بحتتق، إال أننتت  ال نكتتون قلتتزقين بتتذلك )ودون الحتتد قتتن  عهتتد و عتتويض القشتت 

 نفتتت  ( بعتتتت ض أو  صتتتفيا و/ أو ق اقبتتتتا القعلوقتتت   ال تتتتم يبتتتدقه  القشتتتت ك، وب عتتتديله  أو   ضتتتته  أو قطعهتتتت  أو 

 إزال ه   و

يجكتتتتتتدون بتتتتتت ن لتتتتتتديهم الحتتتتتتق والصتتتتتتالحيا والستتتتتتلطا بقتتتتتتنب الحبتتتتتتوق أًتتتتتتال  وبتتتتتت نهم ح صتتتتتتلين  )د(

 ًلى ك  ا القوا ب   وال ص يح   الالزقا لقنحن  ل لك الحبوق.

 

 لنبتتتتت   للشتتتتتك،  تتتتتإن ك  تتتتتا الحبتتتتتوق الققنوحتتتتتا ب ستتتتتم وقلكيتتتتتا القستتتتت ببا ونقتتتتتوذب القستتتتت ببا  ع بتتتتت  قلكي نتتتتت   12-2

 الف ديا ويقكنن  اس غالله   وق قحض اخ ي  ن .

 

 

 الت عب ومسائل أخرى -13

 

اذا لتتتتم يكتتتتن قتتتتن الققكتتتتن  نفيتتتتذ قستتتت ببا قتتتت  ًلتتتتى النحتتتتو القخطتتتتط لتتتتأ ن يلتتتتا أليتتتتا )ًلتتتتى ستتتتبيف القثتتتت ف  13-1

ال الحصتتتتت ( أًطتتتتت ف  نيتتتتتا، أو  تتتتتدخف غيتتتتت  قستتتتتقوح بتتتتتأ، أو  ي وستتتتت   ح ستتتتتوبيا أو ًطتتتتتف  تتتتتم شتتتتتبكا اللتتتتتواف، 

أو  الًتتتتتت  أو اح يتتتتتت ف أو أيتتتتتتا أستتتتتتب   أختتتتتت ى  فتتتتتتوق ستتتتتتيط  ن  ًلتتتتتتى نحتتتتتتو يتتتتتتجث  ًلتتتتتتى أو يضتتتتتت  بتتتتتتإدا   أو 

القا أو ًدالتتتتتا أو نزاهتتتتتا أيتتتتتا قستتتتت ببا أو  نفيتتتتتذه  ًلتتتتتى نحتتتتتو قالئتتتتتم،  إننتتتتت  نحتتتتت فظ بحتتتتتق إلغتتتتت ء أو إنهتتتتت ء أو ستتتتت

 عليتتتتتتتق أو  عتتتتتتتديف القستتتتتتت ببا و/ أو أي ستتتتتتتح  أو ستتتتتتتحوب   أو حكتتتتتتتم ي علتتتتتتتق ب لقستتتتتتت ببا و/ أو بإبطتتتتتتت ف أهليتتتتتتتا أي 

   د  سب  )سواء بشكف قب ش  أو غي  قب ش ( ب لك القشكلا.



 

 

 

 

 مسابقةإن ا  ال -14

قتتتتتتتن الققكتتتتتتتن أن نبتتتتتتتوم ب عتتتتتتتديف الشتتتتتتت وط الخ صتتتتتتتا بقستتتتتتت ببا قتتتتتتت ، أو إنه ئهتتتتتتت   تتتتتتتم أي وقتتتتتتت  و تتتتتتتق  14-1

قحتتتتتتتض اخي  نتتتتتتت  دون  حقتتتتتتتف أيتتتتتتتا قستتتتتتتجوليا  لتتتتتتت   أي ق ستتتتتتت ببين أو أي شتتتتتتتخش  ختتتتتتت . ال نبتتتتتتتوم ب بتتتتتتتديم أيتتتتتتتا 

 لوائز  م ح ف إنه ء أيا قس ببا.

 

 

 القرارا  ن ائ ة -15

 

يتتتتتتتا قستتتتتتت ببا و/ أو  بتتتتتتتديم اللتتتتتتتوائز نه ئيتتتتتتتا. ال  لتتتتتتت ى أيتتتتتتتا نب شتتتتتتت   أو ك  تتتتتتتا ق ا ا نتتتتتتت  الق علبتتتتتتتا ب  15-1

 ق اسال  بخصوصه  ق  أي قش  ك أو أي شخش  خ .

 

يتتتتتتت م ال ع قتتتتتتتف قتتتتتتت  ك  تتتتتتتا الن تتتتتتت ئج الف صتتتتتتتلا أو النزاًتتتتتتت   أو القستتتتتتت ئف أو القختتتتتتت وف قتتتتتتتن قبلنتتتتتتت ، أو  15-2

 ب لب نون إن لزم األق ، قن خالف ال حكيم القس بف.

 

  القستتتتت ببا   طلتتتتت  ال صتتتتتوي ،  تتتتتإن دقتتتتتا الن تتتتت ئج ال تتتتتم يتتتتت م الحصتتتتتوف ًليهتتتتت  ونشتتتتت ه   تتتتتم حتتتتت ف ك نتتتتت 15-3

 قن قبلن   ع ب  نه ئيا  وقلزقا  وال ي م اللداف بخصوصه .

 

 

 عدم تنف ذ األحكام والشروط -16

 

إن ًتتتتتدم قتتتتتد  ن  ًلتتتتتى  نفيتتتتتذ أي قتتتتتن هتتتتتذ  الشتتتتت وط واألحكتتتتت م  تتتتتم أيتتتتتا ح لتتتتتا )حتتتتت ال ( ال يتتتتتجدي إلتتتتتى  16-1

قط لبتتتتتا أو يقتتتتتنب الحتتتتتق  تتتتتم ا ختتتتت ذ أي إلتتتتت اء قتتتتتن قبتتتتتف أي قشتتتتت  ك أو  تتتتت ئز، كقتتتتت  ال يع بتتتتت   نتتتتت زال   بتتتتتديم أيتتتتتا 

 ًن أي قن حبوقن  بخصوصه .

 

 استثنا  المسؤول ة -17

 

ب ستتتتت ثن ء قتتتتت  يتتتتتنش ًليتتتتتأ  تتتتتم هتتتتتذ  الشتتتتت وط واألحكتتتتت م ًلتتتتتى ولتتتتتأ الخصتتتتتوش وإلتتتتتى الحتتتتتد األقصتتتتتى  17-1

دا  واالل زاقتتتتتت   التتتتتتوا د  صتتتتتت احا  أو ضتتتتتتقن   بقولتتتتتت  التتتتتتذي يليتتتتتتز  البتتتتتت نون،  تتتتتتإن ك  تتتتتتا الشتتتتتت وط وال عهتتتتتت

 الب نون قس ثن   بقولبأ.

 

إلتتتتتتى الحتتتتتتد األقصتتتتتتى التتتتتتذي يليتتتتتتز  البتتتتتت نون،  إننتتتتتت  نستتتتتت ثنم بقولبتتتتتتأ وال ن حقتتتتتتف أيتتتتتتا قستتتتتتجوليا  لتتتتتت    17-2

أي قشتتتت  ك أو  تتتت ئز  يقتتتت  ي علتتتتق بتتتت  أو ينشتتتت  ًتتتتن أيتتتتا قستتتت ببا قهقتتتت  كتتتت ن الستتتتب ، بقتتتت   تتتتم ذلتتتتك أيتتتتا  كتتتت ليف أو 

   أو لتتتتتتتتوائز قصتتتتتتتت د   أو أضتتتتتتتت ا  أو قستتتتتتتتجولي   اختتتتتتتت ى، شتتتتتتتت يطا أال يكتتتتتتتتون أي شتتتتتتتتمء  تتتتتتتتم هتتتتتتتتذ  نفبتتتتتتتت

الشتتتتتت وط يحتتتتتتد قتتتتتتن أو يستتتتتت ثنم قستتتتتتجولي ن   لتتتتتت   اإلصتتتتتت با الشخصتتتتتتيا أو الو تتتتتت   الن لقتتتتتتا ًتتتتتتن إهق لنتتتتتت .  لنبتتتتتت   

  طبق أيض   بخصوش أيا لوائز قبدقا قن الغي . 17للشك  إن هذ  الفب   

 



بنتتتتتد قتتتتتن هتتتتتذ  الشتتتتت وط الع قتتتتتا )أو أيتتتتتا شتتتتت وط خ صتتتتتا( غيتتتتت  قتتتتت نونم أو غيتتتتت   تتتتتم حتتتتت ف اً بتتتتت   أي  17-3

ستتتتت ٍ  أو ب طتتتتتف أو ختتتتتالف ذلتتتتتك غيتتتتت  ن  تتتتتذ، يتتتتت م  صتتتتتلأ ًتتتتتن بتتتتت قم البنتتتتتود األختتتتت ى ال تتتتتم  ببتتتتتى ستتتتت  يا  بصتتتتتو   

 ك قلا و  ًلا.

 

 القانـون -18

 
 .الق حد  خض  هذ  الش وط الع قا )أو أيا ش وط خ صا( لبوانين االق  ا  الع بيا  18-1

 

 جدول األرقام التفاعل ة والتكلفة لكل رسالة/اتصال

 الدولة شركة اإلتصاالت رقم الخدمة التكلفة لكل رسالة

 السعودية Mobily 658800 رياالت 5

 السعودية Zain 755522 رياالت 5

 السعودية دولي 88216101088 00 إتصل

 اإلمارات etisalat 4840 دراهم 5

 اإلمارات du 4405 دراهم 5

 الكويت Zain 95410 فلس 500

 الكويت Ooredoo 1498 فلس 500

 الكويت VIVA 55177 فلس 500

 قطر Ooredoo 92275 رياالت قطرية 5

 قطر Vodafone 97793 رياالت قطرية 5

 العراق Zain 2826 دينار عراقي 1200

 العراق Asiacell 2276 دينار عراقي 1200

 العراق Korek 2173 دوالر 1

 عمان OmanTel 91219 لاير  0.5

 عمان Ooredoo 90452 لاير  0.5

 البحرين Zain 94333 فلس 500

 البحرين Batelco 99555 فلس 500

 البحرين VIVA 98810 فلس 500

 اليمن MTN 2620 لاير 150

 اليمن Sabafon 5298 لاير 150

 اليمن Yemen Mobile 87609 لاير 150

 اليمن Y Telecom 8135 لاير 150

 سوريا Syriatel 1640 ليرة سورية 75

 سوريا MTN 1273 ليرة سورية 75

3.16 NIS 37889 Jawwal فلسطين 

3.5 NIS 6001 Wataniya فلسطين 

 األردن GSM 98888 قرش 70

 األردن Friendi 95647 قرش 70

 مصر GSM 95451 جنيهات مصرية 5



 موريتانيا Mauritel 1557 أوقية موريتانية 400

 المغرب Meditelecom 9229 دراهم مغربية 9

 المغرب Inwi 9229 دراهم مغربية 9

 تونس GSM 85989 دينار تونسي 1.4

 

 

 

 الدولة شركة اإلتصاالت رقم الخدمة التكلفة لكل دقيقة

 الكويت Zain 97726 دينار كويتي 0.5

 الكويت Ooredoo 1631 دينار كويتي 0.5

 الكويت VIVA 71306 دينار كويتي 0.5

 العراق Zain 90097010 دينار عراقي 1200

 سودان دولي 111 344 672 00 حسب الت رتة الفولية لشركة توكيةو

 الجزائر دولي 6655 690 00 حسب الت رتة الفولية لشركة توكيةو

 المغرب أرضي 890604440 0 دراهم مغربية5.6 

 ليبيا دولي 672344222 00 لشركة توكيةوحسب الت رتة الفولية 

 حسب الت رتة الفولية لشركة ثري 

00 
8821622774586 

 لبنان دولي

 حسب الت رتة الفولية لشركة ثري 

00 
8821622774588 

 من جميع أنحاء العالم دولي

 

 


