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 MBC FZ LLC المعلِن

تااااااااارح  ا تتااااااااا  

وإغااااااااااااااااااااااااااااا   

 المسابقة

صتتتتتاي ي  09:00:00فياتتتتي    [05/03/2017ُيفتتتتاب اتتتتيل فيااتتتتتقي  عتتتتا فيناتتتتيا   ف ااتتتتتي ف  نتتتت   

 "(.تارح  االغ  )" صاي ي    09:59:59فياي   [08/03/2017يغيي   

 

 عا فينايا   اعد اي يخ فإلغالق )ألي اال كي ( الغيي . فشا فكيعاا  أي 

 

وصاااااااااااااااااااااااااااااااا  

 المسابقة

 فندق كمبينسكي العثمان فام فينايا  :

  لى فيشك  فياييا: فينايا  اكو  

انتتتاب فيناتتتانعي  ناتتتيا    العثمدددان كمبينسدددكي فنددددق نتتت ايياعتتتيو   MBC FM فذف تتت اخصتتت  

 اشخاص للليلتين  4باقامة لعائلة مكونه من فيفوز ع ص  

اتتتو  يتتتام ا اتتتييمي ن ع تتت  نتتت  فيناعل تتت  اقنيتتت  فألكتتت ف  فينعايتتت   قنيتتت  فيشتتت وك وفأل كتتتيم 

 قايئم فيقوفئز

 

 

 لتتى  MBC FM   لتتى صتتاي كم اتتعوديا اتتين    لتتى  فيتت فغاي  عتتا فالشتتا فك فالاصتتي  لتتى 

ختتتتي  انعلونتتتتي   تتتت   ياتتتت ف ف  لتتتتى اشتتتتك  صتتتت يب يالقياتتتت  (0112684488فال قتتتتيم فيايييتتتت  )

 باقامددةفيتتدخو  عتتا فياتت ل وفيفتتوز يل صتتو   لتتى ع صتت   فن فياتت  فينكتت وم نتت  ختتال   فيفاتتدق

 للليلتين اشخاص 4 من مكونه لعائلة

 

 اتتتت  صتتتتاي كم اتتتتعودي ا اتتتتين  ضتتتتن   اتتتتد امييتتتت  ع تتتت   فيناتتتتيا   اتتتتو  يتتتتام فخايتتتتي  فيفتتتتيئز 

  .ن  اي  فالشخي  فيذي  قدنوف فقيا  ص ي    فيعشوفئافيا ل 

 

 

قحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود 

 المشتركحن

وفياتتتييغي  نتتتت   , اشتتتك  دفئتتتم فيننلكتتتت  فيع ايتتت  فياتتتعودي يلن ينتتتي  عتتتا ع تتتك فيناتتتيا   نخصصتتت  

 اا  وني عوق ن  فيعن  عا اي يخ فالعاايم. ام فاااعيد ا ي  فيدو  ألاايل ا اي . 15فيعن  

 

  للليلتين اشخاص 4 من مكونه لعائلة باقامة فيجيئز 

 

 

 أو أع فد  يئالامم فينايش ي . MBCفينايا   غي  ناي   ينوظفا 

 

 صتتتتتتاي كم اتتتتتتعوديا اتتتتتتينن  فينشتتتتتتي ك  عتتتتتتا  ينكاتتتتتتك فيتتتتتتدخو  عتتتتتتا فيناتتتتتتيا    تتتتتت  ك يتتتتتتق طر  التسجحل

 (0112684488فال قيم فياييي  ) MBC FM لى 

 

  فييوم فيوف د.عا  وف د ال ي ق يلنشا ك ايالشا فك أكث  ن  ن   

 



يخلتتتتتا فينعلتتتتت  ناتتتتت ويياال اقتتتتتيا أيتتتتت  ااتتتتتقيال  أو فشتتتتتا فكي  نف تتتتتود  أو ناتتتتت خ ا أو ال يتتتتتام 

 فااالنمي ألي اال ن  فألاايل عا هذا فينايا  . 

 

تفاصاااااااااااااااااااااااااااااحل 

 السحب

  يوميا للليلتين اشخاص 4 من مكونه لعائلة اقامة لى  اي ص  يونيي وف د  عيئز  هاييك

 

  اتتت  فياتت ل فيعشتتتوفئا صتتتايكم اتتعودي عتتا ا اتتين   اتتد امييتتت  ع تت   فيناتتتيا  فتتتيئز فييتتام فخايتتي  

 يونتتتيثالثتتتي   اتتت  فيمتتتيا   ختتتال  نتتتد  ال ااقتتتيوز و نتتت  ختتتال  فيا اتتتين   يتتتام االيتتتئ فيفتتتيئز افتتتوزا

  ن  اي يخ فالغالق

 يعاا  ق ف  فخايي  فيفيئزي   اميئيي , وال يام فيدخو  عا أي  نايقشي  اش اال.

 

 

وتفاصحل  قحود

 الجوائز

 ألي شخ  آخ , ال ينك  ا وي  فيقيئز  

فيفتتتتتيئز  تتتتتي   تتتتتدم في صتتتتتو   لتتتتتى  د نتتتتت  قاتتتتت  يغتتتتتيا فيقتتتتتيئز  عتتتتتا ا MBC FMي تتتتتق   

 فينعلتتتتت نتتتتت   تتتتتدم ا نتتتتت  افتتتتتوزهم  نتتتتت  اتتتتتي يخ ااتتتتتالا فيفتتتتتيئز أو فيفتتتتتيئزي  ثالثتتتتت  أيتتتتتيمختتتتتال  

 أي نا ويي  

. 

يكتتتو  فينعلتتت   فيتتت فاب. كنتتتي الفيتتتى ناتتت ويي  ع تتتدف  فيقتتتيئز  أو اعثتتت  وصتتتويمي  ال يا نتتت  فينعلتتت  

 عا هذا في يي  نلزني  ااعويض فيفيئز    فيقيئز  فينف ود  اقيئز  أخ ى. 

 

يونتتتي وعتتتا  تتتي  يتتتم يتتتام ااتتتاالنمي ضتتتن   90يقتتتل  لتتتى فيفتتتيئز ااتتتاالم قيئزاتتتال عتتتا نتتتد  أقصتتتيهي 

 .ئز فينكييا  اميفيند  فين دد  اعاا  الغي  وال ي ق يلفي

 

انقتتتتتت د فينشتتتتتتي ك  عتتتتتتا هتتتتتتذا فيناتتتتتتيا   عتتتتتت   فيفتتتتتتيئز )فيفتتتتتتيئزي ( يوفعتتتتتتق )يوفع تتتتتتو (  لتتتتتتى 

نكلواتتتتتي    فينشتتتتتي ك  عتتتتتا فينتتتتتوفد وفألاشتتتتتك  فيا ويقيتتتتت  فيناعل تتتتت  امتتتتتي وعتتتتتق نتتتتتي يتتتتت فا فينعلتتتتت 

وال ي تتتتتتتتق يلنشتتتتتتتتا ك فينكيياتتتتتتتت  ا تتتتتتتتذ  فين اتتتتتتتتوى أو فينكيياتتتتتتتت  ااعويضتتتتتتتتي  نيييتتتتتتتت  ألي 

 اال ن  فألاايل. 

 

 كمبنسكي العثمانفندق  مقِدم الجائزة

ودو   فو فاتتتتتذف  ناتتتتتاق  فيناتتتتتيا   عتتتتتا أيتتتتت  وقتتتتت  دو  اتتتتتال ي تتتتتق يلنعلتتتتت  في تتتتتي  وفيغتتتتتيا  شروط أخرى

  أي أداى نا ويي  اقيا فينشي كي .

ي قتتتتتى فيعلتتتتتم اتتتتت   هاتتتتتيك شتتتتت وك وأ كتتتتتيم أختتتتت ى نكا تتتتت . ي كتتتتتال   لتتتتتى التتتتتك فيشتتتتت وك 

 قم اييضغك هاي

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

conditions.html 
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