
 (Got Talent Live Radio Competitionاألحكام والشروط الخاصة بالمسابقة )

 

 األحكام والشروط الخاصة بالمسابقة

   MBC4 قناة  المعلِن

 

تاااااااااااااااار   ا تتاااااااااااااااا  

 وإغالق المسابقة

متتتت   23:59:59يغايتتتت   20/11/2016ُيفتتتتاب اتتتتال فيااتتتتبية اتتتتر فيماتتتتاا   ف ااتتتتا ف  متتتت  

 "(.تار   االغالق)" 24/11/2016

 

 يعاا  أي دخوة ار فيمااا   اعد اا يخ فإلغالق )ألي اال كا ( الغيا .

 

  لتتل فيمتتتا كي  فإلبااتت   تت  فألاتتذل  فياتتر اتت ف   لتتل فيماتتاا    تتر  لتتل فيتتتكة فياتتاير  وصف المسابقة

ااوقيتتتتتت   17:00فياتتتتتتا    Panorama FM لتتتتتتل  Batwannes Beat ا نتتتتتتام 

  يلحصتتتتتوة  لتتتتتل فمكانيتتتتت , فياتتتتتعودي ااوقيتتتتت   18:00فياتتتتتا    966ا نتتتتتام  فياتتتتتعودي  و

 ,25 ,24" فيم امتتت  اتتتر بتتتدة اتتتر Got Talent"ااتتت فك  مبانيتتت  يحاتتتو  اعاييتتت  يفتتتو  ف

 ار في ياض. 2016دياما   4, 3, 2وار  2016نواما   26

 

 فيمملك  فيع اي  فياعودي .يلم يمي  ار  ا ط فيمااا   مخصص  ق ود المشترك ن

 

افويض   لل فيفاذ  إ ااة افويض فيفاذ  يتخص فخ  ااااالم فيباذ ة نياا   نه ، يبل ار حاة 

اافويض فيتخص فيادية  اموباه  ي وم   . امر مصدق فصوال كما انص  ليه في وفني  فيم  ي 

بوف  اف  اا ي  فيباذ ة فحاا اااالم امفوض فيو  لل فيتخص منها /ااااالم فيباذ ة ادال منه

   ند حاو ه الااالم فيباذ ة فظها  بوف  فياف  اا ي فيمفعوةفيتخص فيمفوض   فيمفعوة  لل

 

أو أاتتتتتتت فد  تتتتتتتاذالاهم فم اتتتتتتتر اتتتتتتتر منط تتتتتتت  حتتتتتتت ة   فيماتتتتتتتاا   غيتتتتتتت  مااحتتتتتتت  يمتتتتتتتوظفر 

 فيماات ي .

 

 تتتتت  فألاتتتتتذل  فيصتتتتتحيح  فإلبااتتتتت  ا تتتتتديم  يمكنتتتتتخ فيتتتتتدخوة اتتتتتر فيماتتتتتاا    تتتتت  ط يتتتتتق  طرق التسج ل

   فياايي  يا فم  خالال فيماعل   اايمااا  

 

ااوقيتتتتتت   17:00فياتتتتتتا    Panorama FM لتتتتتتل  Batwannes Beatا نتتتتتتام  

 ااوقي  فياعودي ,  18:00فياا    966ا نام  فياعودي  و

 

 ألكث  م  م ة. فيفو   متا خال يحق يكة 

 

ال يتتتتتتام احمتتتتتتة أيتتتتتت  ماتتتتتتفويي  ابتتتتتتاه فالتتتتتتتا فكا  فيمف تتتتتتودة أو فيماتتتتتت خ ة، أو فياتتتتتتر ال 

 ألي اال م  فألااال.يام فااالمها 

 



, 25, 24 اتتتتر بتتتتدة اتتتتر فيم امتتتت " Got Talent" يحاتتتتو  اعاييتتتت  "Cد بتتتت  " اتتتت فك  4 جائزةالتفاص ل 

 .في ياض ار 2016 دياما  4, 3, 2 وار 2016 نواما  26

 

 يام احديد مكا  فااالم فيبوفذ   ند فإلاصاة ااي فاحي .

 

االشخخخ ال انخخخ       اتتتي  فاتتتما  متتت  يتتتام فخايتتتا  فيفتتتاذ  )فيفتتتاذ ي (  اتتت  فياتتتحل فيعتتتتوفذر 

  صحيح في باا اعطوا اال

 

 خالة فيا نام .فيفاذ  )فيفاذ ي ( افو ه  إ ال يام 

 

 نهاذيا ، وال يام فيدخوة ار أي  مناقتا  ات نه. فيفاذ  يعاا  ق ف 

 

 26 تتو   Batwannes Beatاا نتتام  فالطتتا  في منتتر الاتتاالم فيبتتاذ ة متت  قاتتة فيفتتاذ   ق ود وتفاص ل الجوائز

 .2016 نواما 

 2016دياما   3 و  966اا نام  فالطا  في منر الااالم فيباذ ة م  قاة فيفاذ  

 

 .  MBC 4قناة  مقِدم الجائزة

 

 لتتتتتتل التتتتتتخ ي بتتتتتتل فيعلتتتتتتم اتتتتتت    نتتتتتتاخ تتتتتتت وط وأحكتتتتتتام أختتتتتت   مطا تتتتتت . ي طتتتتتتال   شروط أخرى

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

conditions.html 

 
 

 

 

 

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

