
 األحكام والشروط العامة للمسابقة -إم بي سي
 

 هذه األحكام والشروط -1
 

") عل���ى كاف���ة المس���ابقات الت���ي تق���وم األحك���ام والش���روط الخاص���ة بن���اُتطب���ق ه���ذه الش���روط واألحك���ام (" 1-1
"). كم����ا يك����ون المس����ابقاتذ. م. م. وش����ركات مجموعته����ا ب����اإلعالن عنه����ا (" -إم ب����ي س����ي ش. م. ح.

ذاته���ا األحك���ام والش���روط الخاص���ة به���ا مث���ل تفاص���يل ال���دخول ف���ي المس���ابقة، ت���واريخ لك���ل مس���ابقة بح���د 
"). ف���ي ح���ال الش���روط الخاص���ةافتتاحه���ا/ إغالقه���ا وم���ا ه���و ن���وع الج���ائزة الت���ي ق���د تحص���ل عليه���ا ("

 تعارض الشروط الخاصة مع هذه األحكام والشروط، يتم اعتماد الشروط الخاصة.
 

روط واالحك�����ام الخاص�����ة بك�����ل مس�����ابقة، كم�����ا ه�����ذه الش�����روط م�����ن الممك�����ن أن نق�����وم بتغيي�����ر الش����� 1-2
واألحك�����ام العام������ة للمس������ابقة ف������ي أي وق������ت. علي������ك االط������الع عل������ى موقعن������ا االلكترون������ي بش������كل 

 منتظم لمتابعة أية تغييرات يتم اعتمادها اعتباراً من تاريخ تحميلها على الموقع.
 

 ه الشروط العامة وأية شروط خاصة مطبقة.عبر دخولك في أية مسابقة فإنك توافق على االلتزام بهذ 1-3
 

 هوية المعلِن عن المسابقة -2
 

م��ا ل��م ت��نص أي��ة ش��روط خاص��ة عل��ى خ��الف ذل��ك، فإن��ك المعل��ن ع��ن ه��ذه المس��ابقة ه��و إم ب��ي س��ي ش.  2-1
" يك��ون ك��الً م��ن إم ب��ي ن��ا" و "نح��نذ. م. م. ف��ي ح��ال ك��ان المعل��ن طرف��اً آخ��ر، ف��إن الم��راد ب��ـ " -م. ح.

 ذ. م. م. والطرف المعلن. -سي ش. م. ح.
 

ذ. م. م. ه�������ي ش�������ركة مس�������جلة ف�������ي دب�������ي، دول�������ة إ. ع. م. ويق�������ع  -إن إم ب�������ي س�������ي ش. م. ح. 2-2
، دب��������ي، إ. ع. م. 72627، مدين��������ة دب��������ي لإلع��������الم، ص. ب. 3مكتبه��������ا المس��������جل ف��������ي بناي��������ة 

ف�����ي ح�����ال كان�����ت ل�����ديك هن�����اك أي�����ة استفس�����ارات او ش�����كاوى تتعل�����ق ب�����أّي م�����ن مس�����ابقاتنا بإمكان�����ك 
   http://www.mbc.net/mbc/en/contact-usرس���������الة الكتروني���������ة م���������ن خ���������الل إرس���������ال

 ويرجى منك ذكر اسم المسابقة وموضوع االستفسار او الشكوى بوضوح.
 

 قواعد األهلية الخاصة بمسابقاتنا -3
 

عن��دما يك��ون مطلوب��اً م��ن المش��تركين التوقي��ع عل��ى إعف��اء أو اي��ة وثيق��ة قب��ل المش��اركة ف��ي أي��ة مس��ابقة  3-1
وف���ي ح���ال ك���ان المش���ترك دون الثامن���ة عش���رة، ي���تم توقي���ع تل���ك الوثيق���ة م���ن قب���ل وال���د المش���ترك أو 

 الوصي القانوني عليه قبل المشاركة في المسابقة
 

ي�����تم تحدي�����د المتطلب�����ات المتعلق�����ة بالح�����د األدن�����ى واألقص�����ى م�����ن عم�����ر المش�����تركين ف�����ي األحك�����ام  3-2
 والشروط الخاصة بأية مسابقة.

 
بقات مح����ددة ش����روط أهلي����ة خاص����ة، مث����ل ت����وفير ج����واز س����فر أو تأش����يرة إقام�����ة ق����د يك����ون لمس����ا 3-3

أو رخص�������ة قي�������ادة س�������ارية أو اثب�������ات اللياق�������ة البدني�������ة وغي�������ر ذل�������ك. ي�������تم تحدي�������د المتطلب�������ات 
 الخاصة باألهلية في األحكام والشروط الخاصة بأية مسابقة.



 
قرارن�����ا المطل�����ق كم�����ا م�����ن  يعتب�����ر الق�����رار المتعل�����ق بتلبي�����ة متطلب�����ات األهلي�����ة م�����ن ع�����دم تلبيته�����ا 3-4

 الممكن أن نطلب تقديم دليل أو إثبات على ذلك من قبل المشتركين قبل منح الجوائز.
 

ذ. م. م. أو أف�������راد ع�������ائالتهم م������ن الدرج�������ة الثاني�������ة  -ال يح������ق لم�������وظفي إم ب�������ي س������ي ش. م. ح. 3-5
( اخ�������وة، اخ�������وات، ج�������د، ج�������دة، حفي�������د، حفي�������دة وم�������ن ك�������انوا م�������ثلهم ف�������ي درج�������ة القراب�������ة )  

ش�����تراك ف�����ي أي�����ة مس�����ابقة؛ كم�����ا ال يج�����وز لم�����وظفي الط�����رف المق�����دم للج�����وائز م�����ن الغي�����ر أو اال
 االشتراك في أية مسابقة أيضاً.من الدرجة الثانية ايضا  أفراد عائالتهم 

 
) يك������ون ق������د حص������ل عل������ى موافق������ة وال������ده أو الوص������ي 18المش�����ترك دون س������ن الثامن������ة عش������رة (     4-6

تفاص�����يل تل�����ك الموافق�����ة ف�����ي ح�����ال رغبن�����ا ف�����ي التحق�����ق منه�����ا)، الق�����انوني علي�����ه (كم�����ا يق�����وم بتزوي�����دنا ب
ويك�������ون عل�������ى الوال�������د او الوص�������ي الق�������انوني تمثي�������ل القاص�������ر للقي�������ام بكاف�������ة التص�������رفات المرتبط�������ة 
بالمس������ابقة والت������ي ال يس������تطيع القاص������ر مباش������رتها بنفس������ه قانون������ا، واال فان������ه س������وف يك������ون لن������ا الح������ق 

ي ح�����ال ف�����وزه وتراج�����ع الوال�����د او الوص�����ي الق�����انوني باس�����تبعاد القاص�����ر غي�����ر الممث�����ل م�����ن المس�����ابقة او ف�����
 عن تمثيله، فانه سوف يحق لنا العدول عن منحه اية جائزة 

 
ان������ك تواف������ق بانن������ا غي������ر ملزم������ون بقب������ول اش������تراك او بتس������ليم اي������ة   ج������ائزة الي مش������ترك قاص������ر، ال 

 انوني يبرز لنا االوراق القانونية الالزمة الثبات صحة تمثيله من قبل والده او وصيه الق
 
 
 

 التسجيل وطرق التسجيل -4
 

:م��������ن الممك��������ن ان يك��������ون االش��������تراك ف��������ي المس��������ابقة عب��������ر المكالم��������ات التعرف��������ة اإلض��������افية[ 4-1
األرض������ية أو المكالم������ات أو الرس������ائل الخلوي������ة ذات التعرف������ة اإلض������افية.كما ان������ه  م������ن الممك������ن 

لم������ات أن يق������وم م������زود الش������بكة ل������ديك بف������رض تعرف������ات مختلف������ة عل������ى ه������ذا الن������وع م������ن المكا
وبالت�����الي ق�����د تك�����ون تكلف�����ة مكالمت�����ك أعل�����ى م�����ن التكلف�����ة الت�����ي نق�����وم نح�����ن ب�����ذكرها. وف�����ي كاف�����ة 
الح����االت علي�����ك مراجع�����ة ذل����ك م�����ع م�����زود الش����بكة ل�����ديك. كم�����ا علي����ك االنتب�����اه ب�����أن االش�����تراكات 
غي�����ر الس�����ليمة أو غي�����ر الناجح�����ة الت�����ي ي�����تم إجراؤه�����ا عب�����ر تل�����ك الط�����رق ق�����د ي�����تم ف�����رض تكلف�����ة 

ين علي�����ك ف�����ي كاف�����ة الح�����االت الحص�����ول عل�����ى إذن م�����ن داف�����ع الف�����اتورة عليه�����ا أيض�����اً. كم�����ا يتع�����
إلج������راء مكالم������ة بأس������لوب التعرف������ة اإلض������افية. عن������دما يك������ون ال������دخول ف������ي المس������ابقة عب������ر 
اله������اتف، ف������إن التس������جيالت المقدم������ة قب������ل ف������تح الخط������وط أو بع������د إغ������الق الخط������وط ال تحتس������ب 

 تلك المكالمة أو الرسالة.في المسابقة إال أنه ال يمكننا ضمان عدم فرض تكلفة على 
 

عن�����دما يك�����ون ال�����دخول ف�����ي المس�����ابقة عب�����ر اله�����اتف، ي�����تم  عب�����ر اله�����اتف:ال�����دخول ف�����ي المس�����ابقة  4-2
ف������تح خط������وط المس������ابقة وإغالقه������ا ف������ي األوق������ات المح������ددة ف������ي الش������روط الخاص������ة. العتب������ار 
ال�����دخول ف�����ي المس�����ابقة س�����ليماً يج�����ب أن ي�����تم تلق�����ي ال�����دخول بع�����د وق�����ت االفتت�����اح وقب�����ل وق�����ت 

أو بع������د وق������ت  اإلغ������الق. ال ي������تم احتس������اب ح������االت االش������تراك ال������ي ت������تم قب������ل وق������ت االفتت������اح
اإلغ������الق إال أن ذل������ك ال يعن������ي أنن������ا نض������من ع������دم ف������رض تعرف������ة عل������ى كاف������ة المكالم������ات أو 

 الرسائل النصية التي ترسل.



 
عن������دما يك������ون ال������دخول ف������ي المس������ابقة عب������ر  الرس������ائل القص������يرة:ال������دخول ف������ي المس������ابقة عب������ر 4-3

إرس������ال رس������الة نص������ية قص������يرة، فإن������ت بحاج������ة إل������ى ه������اتف ج������وال ي������دعم خدم������ة الرس������ائل 
النص����ية القص����يرة م����ع حس����اب ل����دى م����زود الخدم����ة يخول����ك م����ن إرس����ال الرس����ائل النص����ية إل�����ى 
ال������رقم الخ������اص بن������ا وال������ذي يعم������ل بنظ������ام التعرف������ة اإلض������افية. ي������تم اعتب������ار الرس������ائل النص������ية 
القص������يرة مس������تلمة عن������د دخوله������ا إل������ى قاع������دة البيان������ات ل������دينا، ول������يس بمج������رد خروجه������ا م������ن 

لقص������يرة إل������ى ال������رقم أو الرم������ز القص������ير الص������حيح جه������ازك. يج������ب أن ي������تم إرس������ال الرس������ائل ا
كم������ا يج������ب أن تحت������وي عل������ى الكلم������ات الرئيس������ية الص������حيحة أو نم������وذج اإلجاب������ة المح������دد ف������ي 

 المسابقة. تعتبر الرسائل التي ال تلبي هذه الشروط الغيًة.
 

ف�����ي كاف�����ة المس�����ابقات، نح�����تفظ بح�����ق رف�����ض أي�����ة اش�����تراكات غي�����ر  االش�����تراكات غي�����ر الس�����ليمة: 4-4
و غي�����ر كامل�����ة أو غي�����ر مفهوم�����ة أو متض�����ررة أو غي�����ر س�����ليمة بخ�����الف ذل�����ك. كم������ا مس�����موعة أ

نح���������تفظ بح���������ق رف���������ض االش���������تراكات غي���������ر القانوني���������ة أو غي���������ر الالئق���������ة أو العنص���������رية أو 
التحريض��������ية أو االفترائي��������ة أو الت��������ي ن��������رى أنه��������ا خ��������الف ذل��������ك تم��������س بس��������معتنا وش��������هرتنا 

رة أو مفق�������ودة أو مرس�������لة التجاري�������ة. ال نتحم�������ل أي�������ة مس�������ؤولية تج�������اه أي�������ة اش�������تراكات مت�������أخ
بطريق�������ة خاطئ�������ة، بم�������ا ف�������ي ذل�������ك عل�������ى س�������بيل المث�������ال ال الحص�������ر، الرس�������ائل النص�������ية أو 
المكالم������ات أو الرس������ائل االلكتروني������ة الت������ي ال ي������تم اس������تالمها بس������بب عي������وب فني������ة أو ازدح������ام 
الش��������بكة أو أي س��������بب آخ��������ر. ال يعتب��������ر اثب��������ات إرس��������ال أي اش��������تراك بري��������دياً بأن��������ه اثب��������ات 

 باستالمنا له.
 

إن اس�����تخدام أي�����ة برمجي�����ة دخ�����ول آل�����ي أو أي�����ة وس�����ائل ميكانيكي�����ة أو كهربائي�����ة  ال�����دخول اآلل�����ي: 4-5
 أخرى والتي تسمح ألي شخص بتكرار الدخول في أية مسابقة يعد أمراً محظوراً.

 
عل������ى المش������تركين ال������دخول ف������ي المس������ابقات مس������تخدمين أس������ماؤهم القانوني������ة. نح������تفظ  األس������ماء: 4-6

بح����ق رف����ض أهلي����ة أي دخ����ول يس����تخدم أس����ماًء متع����ددًة كم����ا يطل����ب م����نهم إع����ادة أي����ة ج����وائز ق����د 
 يربحوها.

 
م�����ا ل�����م يس�����مح بخ�����الف ذل�����ك وفق�����اً ألي�����ة ش�����روط خاص�����ة، ال يج�����وز ألي  ال�����دخوالت المتع�����ددة: 4-7

قة أكث������ر م������ن م������رة كم������ا ال يج������وز لألش������خاص ال������دخول أو ش������خص ال������دخول ف������ي أي������ة مس������اب
االش�������تراك كنقاب�������ات أو بالنياب�������ة ع�������ن أي ش�������خص آخ�������ر أو  نقاب�������ة أو مجموع�������ة أو جمعي�������ة أو 

 شركة.
 

عن������د اكتش������اف قي������ام أي مش������ترك أو ف������ائز بارتك������اب خ������رق ألي م������ن أحك������ام  األث������ر الرجع������ي: 4-8
د ال������دخول المبين������ة وش������روط المس������ابقة وعن������د اكتش������اف قي������ام أي ش������خص بخ������رق أي م������ن قي������و

أع������اله عل������ى وج������ه الخص������وص، فم������ن الممك������ن أن نق������وم  7-4إل������ى  6-4ف������ي األحك������ام م������ن 
بممارس����ة حقن����ا ف����ي إبط����ال أهلي����ة ذل����ك الش����خص والطل����ب من����ه بإع����ادة أو تع����ويض أي����ة ج����ائزة 

 حتى وإن تم منح الجائزة و/ أو تقديمها بشكل فعلي إلى المشترك أو الفائز المعني.
 
 
 



 
 
 
 

 الجوائـز -5
 

ف�����ي ح�����ال ف�����وز ش�����خص دون س�����ن الثامن�����ة عش�����رة بج�����ائزة م�����ا، ف�����إن ه�����ذه األحك�����ام والش�����روط  5-1
إل�����ى جان�����ب األحك�����ام والش�����روط الخاص�����ة بالمس�����ابقة يج�����ب أن توق�����ع م�����ن قب�����ل وال�����د الف�����ائز أو 
الوص�����ي الق�����انوني علي�����ه قب�����ل م�����نح الج�����ائزة ل�����ه، كم�����ا نح�����تفظ بح�����ق تق�����ديم الج�����ائزة إل�����ى وال�����د 

 الفائز نيابًة عن الفائز.الفائز أو الوصي القانوني على 
 

عن������دما نطل������ب م������ن المش������تركين أو الف������ائزين توقي������ع إعف������اء أو وثيق������ة م������ا قب������ل تق������ديم الج������ائزة  5-2
ويك�����ون ذل�����ك المش�����ترك أو الف������ائز دون س�����ن الثامن�����ة عش�����رة فيج������ب توقي�����ع تل�����ك الوثيق�����ة م������ن 

 قبل والد الفائز أو الوصي القانوني عليه قبل منح الجائزة له.
 

او عب�����ر االع�����الن ع�����ن ذل�����ك م�����ن  كاف�����ة الف�����ائزين بف�����وزهم عب�����ر اله�����اتف أو خطي�����اً ي�����تم تبلي�����غ  5-3
أو عب��������ر الوس��������يلة المح��������ددة ف��������ي الش��������روط الخاص��������ة  خ��������الل قنواتن��������ا التلفزيوني��������ة العامل��������ة

 بالمسابقة.
 

يس��تلم ك��ل ف��ائز جائزت��ه وف��ق اآللي��ة وف��ي المك��ان المح��دد م��ن قبلن��ا. ال نتحم��ل مس��ؤولية أي��ة ج��وائز تفق��د  5-4
 أو تتأخر نتيجة أسباب تفوق سيطرتنا.أو تتضرر 

 
 

نح�����تفظ بح�����ق طل�����ب إثب�����ات هوي�����ة الف�����ائز وعم�����ره وعنوان�����ه. ف�����ي ح�����ال ع�����دم تمك�����ن الف�����ائز م�����ن  5-5
تزوي�����دنا بإثب�����ات هويت�����ه وعم�����ره بص�����ورة معقول�����ة، م�����ن الممك�����ن أن نق�����وم بس�����حب الج�����ائزة من�����ه 

اب����ة عن����ك، واختي����ار ف����ائز آخ����ر. ف����ي ح����ال رغبت����ك ب����ان يق����وم ش����خص آخ����ر باس����تالم الج����ائزة ني
 فانك تتعهد بتحرير اية مستندات قانونية ضرورية وبتوقيع اية مستندات نطلبها منك 

 
نح�����تفظ بح�����ق إبط�����ال أهلي�����ة المش�����تركين ف�����ي ال�����دخول ف�����ي مس�����ابقاتنا أو الف�����ائزين م�����ن اس�����تالم  5-6

ج�����وائزهم ف�����ي ح������ال تص�����رف أي ش�����خص بس������لوكيات غي�����ر آمن�����ة أو غي������ر قانوني�����ة أو غي�����ر اجتماعي������ة 
 .أو غير الئقة

 
جمي������ع الج������وائز غي������ر قابل������ة للتن������ازل أو االس������تبدال. بالنس������بة للج������وائز الت������ي تتض������من ت������ذاكر  5-7

دخ�����ول أو حض�����ور فعالي�����ات أو عط�����الت وم�����ا يش�����ابهها م�����ن المزاي�����ا المح�����ددة الوق�����ت يتع�����ين أخ�����ذها ف�����ي 
الت�����واريخ المح�����ددة ف�����ي الش�����روط الخاص�����ة ذات الص�����لة. إذا ل�����م يق�����م الف�����ائز بأخ�����ذ أي ج�����زء م�����ن الج�����ائزة 

الوق�����ت المح�����دد م�����ن قبلن�����ا (أو م�����ن قب�����ل أي مق�����دم للج�����ائزة ذات الص�����لة م�����ن الغي�����ر)، ي�����تم عندئ�����ذ ف�����ي 
مص����ادرة ذل����ك الج����زء م����ن الج����ائزة م����ن الف����ائز. ال ي����تم تق����ديم أي����ة مب����الغ نقدي����ة عوض����اً ع����ن الج����ائزة أو 

 أي جزء منها.
 



عل�����ى  يتحم�����ل الف�����ائز مس�����ؤولية أي�����ة ض�����ريبة ت�����دفع نتيج�����ة م�����نح أو تس�����ليم ج�����ائزة م�����ا. يتع�����ين 5-8
 الفائز طلب استشارة مالية مستقلة في حال كان ذلك يشكل قلقاً بالنسبة له.

 
ال نق�������دم أي تعه��������د أو أي الت��������زام فيم��������ا يتعل��������ق ب�������الجوائز المقدم��������ة، وإل��������ى الح��������د األقص��������ى  5-9

والكام������ل ال������ذي يجي������زه الق������انون، فإنن������ا ال نتحم������ل أي������ة مس������ؤولية تجاه������ك فيم������ا يتعل������ق بأي������ة ج������ائزة أو 
 اجها أو خالف ذلك.بمالءمتها أو رو

 
ال نتحم������ل أي������ة مس������ؤولية فيم������ا يتعل������ق بت������أرجح ق������يم الج������وائز. ي������تم تق������ديم الج������وائز النقدي������ة  5-10

 بموجب شيك باسم الفائز. إن القيام بأية ترتيبات أخرى هو اختيارنا المحض.
 

ليس�����ت هنال�����ك أي�����ة تك�����اليف أو نفق�����ات إض�����افية أو زائ�����دة عل�����ى أي�����ة ج�����ائزة م�����ا ل�����م ي�����نص عل�����ى  5-11
ف ذل�����ك. فعل�����ى س�����بيل المث�����ال ال تش�����مل الج�����ائزة تك�����اليف المواص�����الت م�����ن وإل�����ى موق�����ع مع�����ين أو خ�����ال

إل����ى مناس����بة معين����ة، وأم����ا بالنس����بة للج����ائزة الت����ي تش����مل عل����ى اإلقام����ة ف����ي مك����ان م����ا فه����ي ش����املة لتكلف����ة 
 اإلقامة األساسية فقط.

 
ي الج�����وائز م�����ن تخض�����ع الج�����وائز المقدم�����ة م�����ن الغي�����ر لش�����رط توفره�����ا دائم�����اً. ويج�����وز لمق�����دم 5-12

الغي�����ر غالب�����اً وض�����ع ش�����روطهم وقي�����ودهم الخاص�����ة به�����م ويواف�����ق كاف�����ة الف�����ائزين عل�����ى االلت�����زام به�����ا. م�����ع 
 ، فإننا ال نتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بأية جائزة مقدمة من قبل الغير.2-17مراعاة الفقرة 

 
مستحقة على الجائزة وفقا للتشريعات  ، رسوم شحن او اي تكاليف اخرىيبقى الفائز مسئوال عن دفع أي ضرائب 5-13

 .ذات الصلة
 

 جوائز العطـالت -6
 

نظ������راً لتعقي������د ج������وائز العط������الت، فل������دينا ش������روط خاص������ة ي������تم تطبيقه������ا عليه������ا. يش������مل ه������ذا  6-1
عل�����ى ه�����ذه الش�����روط الخاص�����ة. عن�����دما تش�����مل ج�����ائزة العطل�����ة عل�����ى وج�����ود مك�����ان لمراف�����ق ف�����ي  6البن�����د 

إل�����ى الف�����ائز وإل�����ى ض�����يف مع�����ه) ف�����إن ه�����ذه الش�����روط الخاص�����ة  الس�����فر (أي تك�����ون ج�����ائزة العطل�����ة مقدم�����ةً 
 تكون مطبقًة أيضاً على ذلك الشخص.

 
ال تم���نح ج���وائز العط���الت لألش���خاص دون س���ن الثامن���ة عش���رة دون موافق���ة خطي���ة م���ن وال���د الش���خص  6-2

 أو الوصي القانوني عليه وما لم يقوم الوالد أو الوصي القانوني بمرافقة الفائز.
 

ف�����ائز أو (ف�����ي ح�����ال العم�����ل ب�����ذلك) مرافق�����ه ال�����ذي يس�����افر مع�����ه مس�����ؤولية ت�����وفير يتحم�����ل ك�����ل  6-3
كاف�������ة التأمين�������ات المناس�������بة وعل�������ى حس�������ابه الخ�������اص (بم�������ا ف�������ي ذل�������ك دون حص�������ر الت�������أمين الص�������حي 
وت������أمين الس������فر) والت������ي يعتب������ر توفيره������ا ض������رورياً. تك������ون مس������ؤولية ت������وفير كاف������ة التأمين������ات وإنف������اق 

الف�����ائز، م�����ا ل�����م ي�����نص عل�����ى خ�����الف ذل�����ك، وال ي�����تم تق�����ديمها  الم�����ال وغي�����ر ذل�����ك م�����ن النفق�����ات مس�����ؤولية
كج����زء م����ن ج����وائز العط����الت. م����ا ل����م ي����نص عل����ى خ����الف ذل����ك، تش����مل ج����وائز العط����الت عل����ى ت����ذاكر 

 الطيران واإلقامة فقط.
 



ال تش��������مل ج��������وائز العط��������الت عل��������ى ض��������رائب مغ��������ادرة المط��������ار أو الض��������رائب الحكومي��������ة.  6-4
 الذي يسافر معه.ويتعين دفعها من قبل الفائز أو مرافقه 

 
عل������ى الف������ائز ومرافق������ه ال������ذي يس������افر مع������ه ام������تالك ج������واز س������فر س������اري الص������الحية مع������زز  6-5

) أش�������هر الت�������ي تل�������ي 6بالتأش�������يرات ذات الص�������لة وأال يك�������ون منته�������ي الص�������الحية خ�������الل فت�������رة س�������تة (
ت������اريخ الس������فر المقت������رح عل������ى األق������ل. يج������ب أال تك������ون ج������وازات الس������فر تل������ك، أو حامليه������ا، خاض������عًة 

ود عل�����ى حقه�����م الش�����رعي ف�����ي الس�����فر م�����ن وإل�����ى الدول�����ة أو ال�����دول ذات الص�����لة. تح�����تفظ هيئ�����ة ألي�����ة قي�����
مراقب�����ة ج�����وازات الس�����فر ف������ي الدول�����ة بح�����ق رف������ض دخ�����ول الف�����ائز و/ أو المراف������ق ال�����ذي يس�����افر مع������ه 
إليه����ا. وال نتحم����ل أي����ة مس����ؤولية تج����اه التأك����د م����ن ق����درتك عل����ى الس����فر إل����ى الوجه����ة الت����ي ف����زت بالس����فر 

 ة أية تكاليف تكبدتها في حال رفض دخولك إلى الدولة ذات الصلة.إليها وال مسؤولي
 

يتحم���ل ك���ل ف���ائز أو (ف���ي ح���ال العم���ل ب���ذلك) مرافق���ه ال���ذي يس���افر مع���ه مس���ؤولية اإلط���الع عل���ى أي���ة  6-6
تح��ذيرات تتعل��ق بالس��فر ص��ادرة ع��ن حكوم��ة بل��ده وتحدي��د رغب��تهم ف��ي قب��ول مخ��اطرة الس��فر إل��ى الوجه��ة الت��ي 

فيه���ا. ونح���ن ال نتحم���ل أي���ة مس���ؤولية تج���اه أي���ة خس���ائر او أض���رار يتع���رض له���ا الف���ائز أو ف���از بتمض���ية عطل���ة 
مرافق���ه ال���ذي يس���افر مع���ه (ف���ي ح���ال العم���ل ب���ذلك) والناجم���ة ع���ن ع���دم مراع���اة أي���ة تح���ذيرات تتعل���ق بالس���فر 

 صادرة عن حكومة بلدهم.
 

م ب������ـ وتحم������ل عل������ى الف������ائز أو مرافق������ه ال������ذي يس������افر مع������ه (ف������ي ح������ال العم������ل ب������ذلك) االلت������زا 6-7
مس�����ؤولية الحص�����ول عل�����ى اللقاح�����ات وااللت�����زام بأي�����ة ق�����وانين ص�����حية مطلوب�����ة ف�����ي الوجه�����ة الت�����ي س�����يتم 

 السفر إليها.
 

ال نتحم�������ل مس��������ؤولية أي�������ة خس��������ائر أو أض�������رار يتع��������رض له�������ا أي ف��������ائز أو مرافق�������ه ال��������ذي  6-8
فر مع����ه يس����افر مع����ه (ف����ي ح����ال العم����ل ب����ذلك) وذل����ك ف����ي ح����ال ع����دم تمك����ن الف����ائز أو مرافق����ه ال����ذي يس����ا

(ف�����ي ح�����ال العم�����ل ب�����ذلك) م�����ن الس�����فر نتيج�����ة تح�����ذيرات رس�����مية تتعل�����ق بالس�����فر أو تح�����ذيرات ناف�����ذة عل�����ى 
الس�����فر إل�����ى الدول�����ة و/ أو ال�����دول الت�����ي ف�����از بالس�����فر إليه�����ا. وعل�����ى وج�����ه الخص�����وص نح�����ن ال نتحم�����ل 
مس������ؤولية ت������وفير ب������ديل لتل������ك الج������ائزة، أو تع������ويض قيمته������ا نق������داً، أو تق������ديم أي تع������ويض آخ������ر وذل������ك 

د ع�����دم تمك����ن الف�����ائز أو مرافق����ه ال�����ذي يس����افر مع�����ه (ف����ي ح�����ال العم����ل ب�����ذلك) م����ن الس�����فر ألي س�����بب عن����
 كان.

 
عل�����ى الف�����ائز أو مرافق�����ه ال�����ذي يس�����افر مع�����ه (ف�����ي ح�����ال العم�����ل ب�����ذلك) االلت�����زام بأي�����ة ش�����روط أو  6-9

قي������ود خاص������ة بش������ركات الطي������ران أو مق������دمي ج������وازات الس������فر أو األم������اكن ال������واردة ف������ي ش������روط أي������ة 
ت، بم����ا ف����ي ذل����ك أي����ة وثيق����ة ت����أمين ذات ص����لة بتل����ك الرحل����ة. وبش����كل خ����اص عل����ى كاف����ة ج����وائز عط����ال

المش���������تركين االلت���������زام بتوجيه���������ات وإرش���������ادات الص���������حة والس���������المة وكاف���������ة المتطلب���������ات القانوني���������ة 
 والتشريعية النافذة.

 
ف���ي ح���ال كان���ت وجه���ة الس���فر ف���ي ج���وائز العط���الت ه���ي الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة يتع���ين عل���ى  6-10

الف����ائز ومرافق����ه ال����ذي يس����افر مع����ه (ف����ي ح����ال العم����ل ب����ذلك) التق����دم بطل����ب الكترون����ي لل����دخول إل����ى ال����بالد 
)ESTA) أي��ام قب��ل ت��اريخ المغ��ادرة. ف��ي ح��ال ع��دم تق��ديم 3). عل��ى أن ي��تم الق��ديم خ��الل م��دة ال تق��ل ع��ن ثالث��ة (

ل إل��ى الوالي��ات المتح��دة ذل��ك الطل��ب م��ن قب��ل ك��ال الط��رفين وخ��الل ذل��ك الوق��ت، فق��د ال يس��مح له��م م��ن ال��دخو
 األمريكية وبالتالي مصادرة الجائزة.



 
) أش�������هر م�������ن ت�������اريخ إغ�������الق المس�������ابقة ذات 6يج�������ب أخ�������ذ ج�������ائزة العطل�������ة خ�������الل س�������تة ( 6-11

الص�����لة، أو خ�����الل ال�����زمن المح�����دد ف�����ي الش�����روط الخاص�����ة إذا كان�����ت تح�����دد غي�����ر ذل�����ك، أو س�����يتم إبط�����ال 
 الجائزة.

 
 جوائز المناسبات -7
 

عن�������دما تتض�������من الج�������ائزة ف�������ي أي�������ة مس�������ابقة حض�������ور الف�������ائز (أو ت�������ذاكر الحض�������ور) إل�������ى  7-1
مناس����بة م����ا، يق����ر الف����ائز بع����دم مس����ؤوليتنا ع����ن أو تحملن����ا ألي����ة مس����ؤولية ف����ي ح����ال إلغ����اء تل����ك المناس����بة 
أو تغييره������ا أو تع������ديل موع������دها ألي س������بب. وإذا ك������ان ذل������ك يعن������ي أن الف������ائز (و/ أو ض������يوف م������رافقين 

راً عل�����ى حض�����ور المناس�����بة تل�����ك الص�����لة، فإنن�����ا غي�����ر مل�����زمين باس�����تبدال الج�����ائزة ل�����ه) ل�����ن يك�����ون ق�����اد
 بمبلغ نقدي أو استبدال التذاكر بأخرى. 

 
عل������ى المش������تركين ال������راغبين ف������ي المش������اركة ف������ي أي������ة مس������ابقة تتض������من، أو الت������ي تتض������من  7-2

ل������ب م������ن جائزته������ا، أداء ألع������اب أو تح������ديات جس������دية، تبليغن������ا بأي������ة ش������روط طبي������ة وم������ن الممك������ن أن نط
المش�����ترك وف�����ق مح�����ض اختيارن�����ا، وكش�����رط ل�����دخول المس�����ابقة أو الحص�����ول عل�����ى الج�����ائزة القي�����ام بم�����ا 

 هو آٍت:
 

الخض���وع لفح���ص طب���ي م���ن قب���ل مخ���تص طب���ي نواف���ق علي���ه والحص���ول عل���ى ش���هادة خل���و أم���راض  (أ)
 للمشاركة في تلك المسابقة و/ أو الحصول على الجائزة؛ و/ أو

 
اء ذمتن������ا م������ن أي������ة مس������ؤولية وبنم������وذج مق������دم م������ن قبلن������ا وذل������ك توقي������ع وثيق������ة قانوني������ة إلب������ر (ب)

 بهدف المشاركة في تلك المسابقة و/ أو الحصول على الجائزة.
 

بالنس�������بة للج�������وائز ال�������ي تتض�������من "مقابل�������ة وتحي�������ة" المش�������اهير، ف�������إن الج�������ائزة ق�������د تخض�������ع  7-3
ورة ونح������ن لتواج������د الشخص������ية المش������هورة المعني������ة أو للق������وانين الت������ي تفرض������ها تل������ك الشخص������ية المش������ه

ال نتحم�����ل أي�����ة مس�����ؤولية تج�����اه ع�����دم ق�����درة أو ع�����دم تمك�����ن الف�����ائز م�����ن الحض�����ور إل�����ى جلس�����ة "المقابل�����ة 
والتحي������ة" الت������ي ي������تم ترتيبه������ا أو تق������ديمها ف������ي أي ت������اريخ كم������ا ال نق������دم أي������ة ج������ائزة بديل������ة أو تع������ويض 

 نقدي أو أي تعويض آخر مقابل ذلك.
 
 

 الجوائز غير المطالب بها -8
 

) اي��ام عم��ل م��ن ت��اريخ االع��الن ع��ن ف���وزه 10( عش��رة  لمطالب��ة بكاف��ة الج��وائز خ��الل يج��ب أن ت��تم ا 8-1
عل��ى اح��دى قنواتن��ا العامل��ة أو وف��ق م��ا ت��نص علي��ه الش��روط الخاص��ة خ��الف ذل��ك. نح��تفظ بح��ق تق��ديم الج��وائز 

 الغير مطالب بها بعد هذه الفترة إلى فائز بديل أو عدم تقديمها نهائياً.
 

بج����ائزة عب����ر خ����ط "ب����رقم محج����وب" فعلي����ك تزوي����دنا بتفاص����يل االتص����ال ب����ك،  إذا قم����ت بالمطالب����ة 8-2
 وبخالف ذلك قد ال نتمكن من االتصال بك وبالتالي عدم حصولك على جائزتك.

 



 اإلعالن والمعلومات الشخصية -9
 

ي�������تم اس�������تخدام المعلوم�������ات الشخص�������ية المقدم�������ة م�������ن قب�������ل المش�������تركين عن�������د ال�������دخول ف�������ي  9-1
والت������ي ) (www.mbc.net/heyya فق������ط وفق������اً لسياس������ة الخصوص������ية الخاص������ة بن������امس������ابقاتنا م������ن قبلن������ا 

يمك�����ن تع�����ديلها بالنس�����بة ألي�����ة مس�����ابقة عل�����ى وج�����ه الخص�����وص. علي�����ك دائم�����اً ق�����راءة سياس�����ة الخصوص�����ية 
الخاص������ة بن������ا إذ أن دخول������ك ف������ي مس������ابقة م������ا يج������ب أن يك������ون متوافق������اً وملتزم������اً بسياس������ة الخصوص������ية 

ان�����ات الشخص�����ية المتعلق�����ة بالمش�����تركين م�����ن قاع�����دة البيان�����ات الخاص�����ة بن�����ا ل�����دينا. ق�����د ت�����تم إزال�����ة كاف�����ة البي
عب�����ر االتص�����ال بن�����ا. ف�����ي ح�����ال ح�����ذف البيان�����ات قب�����ل ظه�����ور نتيج�����ة المس�����ابقة و/ أو الج�����ائزة (الج�����وائز) 

 المقدمة، يفقد المشترك عندئذ حقه في المطالبة بالجائزة.
 

ة ب�������الغير كج�������زء م�������ن إذا ك�������ان مطلوب�������اً م�������ن المش�������ترك تق�������ديم معلوم�������ات شخص�������ية خاص������� 9-2
دخول�����ه أو مش�����اركته ف�����ي أي�����ة مس�����ابقة، يتع�����ين عل�����ى ك�����ل مش�����رك ض�����مان موافق�����ة الش�����خص ال�����ذي يق�����وم 

 بتقديم بياناته الشخصية إلينا على ذلك وبتواصله معنا فيما يتعلق بالمسابقة ذات الصلة.
 

 ئزين.من شروط الدخول في مسابقاتنا تمتعنا بحق اإلعالن عن أسماء وأماكن إقامة الفا 9-3
 

يق������ر الف������ائزون أيض������اً ب������أن المعلوم������ات الت������ي تخص������هم والت������ي ي������تم اإلع������الن عنه������ا ق������د ي������تم  9-4
تق�����ديمها أيض�����اً إل�����ى مق�����دمي الج�����وائز م�����ن الغي�����ر لغ�����رض الت�����رويج لمش�����اركتهم ف�����ي المس�����ابقة وتق�����ديمهم 

 لتلك الجوائز.
 
 
 

 الصور الفوتوغرافية وأفالم الفيديو -10
 

م������ن المش������ترك وض������ع ص������ورة أو ف������يلم في������ديو كج������زء م������ن ف������ي ح������ال تطلب������ت أي������ة مس������ابقة  10-1
 ")، فإن:    الصورةالدخول أو المشاركة في المسابقة (ُيشار إليها مجتمعًة بـ "

 
المش�������ترك يتعه�������د بأن�������ه الش�������خص الظ�������اهر ف�������ي الص�������ورة أو بأن�������ه حاص�������ل عل�������ى الموافق�������ة  (أ)

 لمسابقة؛المسبقة من الشخص الظاهر في الصورة بتقديم صورته كجزء من الدخول في ا
المش���ترك يواف���ق بأنن���ا نمل���ك الح���ق ف���ي نش���ر وإع���الن ص���ورته ف���ي أي���ة وس���يلة إعالمي���ة (بم���ا ف���ي ذل���ك  (ب)

دون حص���ر االنترن���ت) وف���ي كاف���ة األوق���ات دون أي���ة قي���ود أو تحدي���دات وف���ي كاف���ة أنح���اء الع���الم ول���يس لغ���رض 
 المسابقة فقط؛

 ختيارنا؛المشترك يقر بإمكانية قيامنا بتعديل الصورة وفق محض ا (ج)
المش������ترك يق������ر بحقن������ا ف������ي اس������تخدام اس������م المش������ترك وص������ورته ومعلومات������ه الشخص������ية إل������ى  (د)

 جانب صورته؛
المش�����ترك يواف�����ق عل�����ى ع�����دم اتخ�����اذ أي�����ة إج�����راءات بحقن�����ا أو تق�����ديم أي�����ة مطالب�����ات أو رف�����ع أي�����ة  (هـ)

دع�������اوى ض�������دنا أو مطالبتن�������ا بس�������بب انته�������اك أو خ�������رق أي�������ة حق�������وق ملكي�������ة و/ أو شخص�������ية نتيج�������ة 
 خدامنا لصورته بأي شكل؛است
المش������ترك يتن������ازل بص������ورة غي������ر مش������روطة ع������ن حق������ه ف������ي طل������ب أو الحص������ول عل������ى حك������م  (و)

 لمنع أو تقييد استخدامنا لصورته؛ و



   
 السحوبـات -11

 
ف�����ي ح�����ال تق�����ديم أي�����ة ج�����ائزة ع�����ن طري�����ق الس�����حب، ي�����تم اختي�����ار الف�����ائزين عش�����وائياً م�����ن ب�����ين  11-1

المس�����ابقة (م�����ا ل�����م ي�����تم تحدي�����د م�����دة أق�����ل بموج�����ب الش�����روط الخاص�����ة) كاف�����ة االش�����تراكات الس�����ليمة ف�����ي 
دائم�����ا  ف�����ي الس�����حب الحيادي�����ة  ب�����ين كاف�����ة   يراع�����ىكم�����ا  يوم�����ا م�����ن ت�����اريخ إغ�����الق المس�����ابقة. 60خ�����الل 

 الدول التي تقبل المشاركة منها وفق لألحكام وللشروط هذه.
 

م م����نح ذل����ك الش����خص ف����ي ح����ال علمن����ا باختي����ار ش����خص م����ا كف����ائز ألكث����ر م����ن م����رة واح����دة، ي����ت 11-2
 الجائزة لمرة واحدة وإلغاء السحوبات األخرى لالسم عينه.

 
 
 

 حقوق النشر -12
 

 بالدخول في مسابقاتنا فإن كافة المشتركين ومن ضمنهم انت سوف: 12-1
 

يتن�����ازلون لن�����ا ع�����ن كاف�����ة حق�����وقهم (بم�����ا فيه�����ا حق�����وق الت�����أليف النش�����ر الحالي�����ة والمس�����تقبلية) ف�����ي  (أ)
ائل اإلع�����الم (بم�����ا فيه�����ا دون حص�����ر، االنرن�����ت) وس�����واء كان�����ت موج�����ودًة حالي�����اً دخ�����ولهم ف�����ي كاف�����ة وس�����

 أم ستوجد في المستقبل؛
يوافق������ون عل������ى ع�������دم المطالب������ة بأي������ة حق�������وق معنوي������ة بخص������وص دخ�������ولهم ف������ي المس�������ابقات  (ب)

(أينم�����ا وحينم�����ا ُيعت�����رف بتل�����ك الحق�����وق) ض�����دنا أو ض�����د المتن�����ازل له�����م أو الم�����رخص له�����م م�����ن قبلن�����ا أو 
 لملكية؛خلفاؤنا في ا

يتعه���دون لن���ا ب���أن دخ���ولهم ف���ي مس���ابقاتنا ال يش���كل خرق���اً ألي م���ن حق���وق الملكي���ة الفكري���ة الخاص���ة  (ج)
ب���الغير وبأن���ه ال يحت���وي عل���ى أي ش���يء، مخ���ل أو ال أخالق���ي أو ج���ارح أو مه���دد وبقي���امهم بتعويض���نا ع���ن أي���ة 

ق. ف���ي ح���ال س���المة العم���ل خس���ائر أو أض���رار أو مس���ؤوليات تنش���أ ف���ي ح���ال ع���دم االلت���زام ب���ـ أو ص���حة م���ا س���ب
ب��ذلك، ف��نحن نح��تفظ بح��ق، إال أنن��ا ال نك��ون مل��زمين ب��ذلك (ودون الح��د م��ن تعه��د وتع��ويض المش��ترك كم��ا ذك��ر 
آنف���اً) بع����رض أو تص���فية و/ أو مراقب����ة المعلوم���ات الت����ي يق���دمها المش����رك، وبتع���ديلها أو رفض����ها أو قطعه����ا أو 

 إزالتها؛ و
والس������لطة بم������نح الحق������وق أع������اله وب������أنهم حاص������لين  يؤك������دون ب������أن ل������ديهم الح������ق والص������الحية (د)

 على كافة الموافقات والتصريحات الالزمة لمنحنا لتلك الحقوق.
 

تجنب�������اً للش�������ك، ف�������إن كاف�������ة الحق�������وق الممنوح�������ة باس�������م وملكي�������ة المس�������ابقة ونم�������وذج المس�������ابقة  12-2
 تعتبر ملكيتنا الفردية ويمكننا استغاللها فوق محض اختيارنا.

 
 ومسائل أخرىالتالعب  -13

 
اذا ل����م يك����ن م����ن الممك����ن تنفي����ذ مس����ابقة م����ا عل����ى النح����و المخط����ط ل����ه نتيج����ة ألي����ة (عل����ى س����بيل  13-1

المث�����ال ال الحص�����ر) أعط�����ال فني�����ة، أو ت�����دخل غي�����ر مس�����موح ب�����ه، أو فيروس�����ات حاس�����وبية أو عط�����ل ف�����ي 
ش�����بكة الج�����وال، أو تالع�����ب أو احتي�����ال أو أي�����ة أس�����باب أخ�����رى تف�����وق س�����يطرتنا عل�����ى نح�����و ي�����ؤثر عل�����ى 



أو يض������ر ب������إدارة أو س������المة أو عدال������ة أو نزاه������ة أي������ة مس������ابقة أو تنفي������ذها عل������ى نح������و مالئ������م، فإنن������ا 
نح�������تفظ بح�������ق إلغ�������اء أو إنه�������اء أو تعلي�������ق أو تع�������ديل المس�������ابقة و/ أو أي س�������حب أو س�������حوبات أو حك�������م 
يتعل������ق بالمس������ابقة و/ أو بإبط������ال أهلي������ة أي ف������رد تس������بب (س������واء بش������كل مباش������ر أو غي������ر مباش������ر) بتل������ك 

 .المشكلة
 
 
 

 إنهاء المسابقة -14
 

م������ن الممك������ن أن نق������وم بتع������ديل الش������روط الخاص������ة بمس������ابقة م������ا، أو إنهائه������ا ف������ي أي وق�������ت  14-1
وف������ق مح������ض اخيارن������ا دون تحم������ل أي������ة مس������ؤولية تج������اه أي متس������ابقين أو أي ش������خص آخ������ر. ال نق������وم 

 بتقديم أية جوائز في حال إنهاء أية مسابقة.
 
 

 القرارات نهائية -15
 

قراراتن������ا المتعلق������ة بأي������ة مس������ابقة و/ أو تق������ديم الج������وائز نهائي������ة. ال تج������رى أي������ة نقاش������ات كاف������ة  15-1
 أو مراسالت بخصوصها مع أي مشترك أو أي شخص آخر.

 
ي������تم التعام������ل م������ع كاف������ة النت������ائج الفاص������لة أو النزاع������ات أو المس������ائل أو المخ������اوف م������ن قبلن������ا،  15-2

 قل.أو بالقانون إن لزم األمر، من خالل التحكيم المست
 

ف�����ي ح�����ال كان�����ت المس�����ابقة تتطل�����ب التص�����ويت، ف�����إن دق�����ة النت�����ائج الت�����ي ي�����تم الحص�����ول عليه�����ا  15-3
 ونشرها من قبلنا تعتبر نهائيًة وملزمًة وال يتم الجدال بخصوصها.

 
 
 

 عدم تنفيذ األحكام والشروط -16
 

 إن ع������دم ق������درتنا عل������ى تنفي������ذ أي م������ن ه������ذه الش������روط واألحك������ام ف������ي أي������ة حال������ة (ح������االت) ال 16-1
ي�����ؤدي إل�����ى تق�����ديم أي�����ة مطالب�����ة أو يم�����نح الح�����ق ف�����ي اتخ�����اذ أي إج�����راء م�����ن قب�����ل أي مش�����ترك أو ف�����ائز، 

 كما ال يعتبر تنازالً عن أي من حقوقنا بخصوصها.
 

 استثناء المسؤولية -17
 

باس�����تثناء م�����ا ي�����نص علي�����ه ف�����ي ه�����ذه الش�����روط واألحك�����ام عل�����ى وج�����ه الخص�����وص وإل�����ى الح�����د  17-1
إن كاف������ة الش������روط والتعه������دات وااللتزام������ات ال������واردة ص������راحًة أو األقص������ى ال������ذي يجي������زه الق������انون، ف������

 ضمناً بموجب القانون مستثناة بموجبه.
 



إل�����ى الح�����د األقص�����ى ال�����ذي يجي�����زه الق�����انون، فإنن�����ا نس�����تثني بموجب�����ه وال نتحم�����ل أي�����ة مس�����ؤولية  17-2
ذل����ك تج����اه أي مش����ترك أو ف����ائز فيم����ا يتعل����ق ب����ـ أو ينش����أ ع����ن أي����ة مس����ابقة مهم����ا ك����ان الس����بب، بم����ا ف����ي 

أي�������ة تك�������اليف أو نفق�������ات أو ج�������وائز مص�������ادرة أو أض�������رار أو مس�������ؤوليات اخ�������رى، ش�������ريطة أال يك�������ون 
أي ش������يء ف������ي ه������ذه الش������روط يح������د م������ن أو يس������تثني مس������ؤوليتنا تج������اه اإلص������ابة الشخص������ية أو الوف������اة 

تطب�����ق أيض�����اً بخص�����وص أي�����ة ج�����وائز مقدم�����ة  17الناجم�����ة ع�����ن إهمالن�����ا. تجنب�����اً للش�����ك ف�����إن ه�����ذه الفق�����رة 
 من الغير.

 
ف�����ي ح�����ال اعتب�����ار أي بن�����د م�����ن ه�����ذه الش�����روط العام�����ة (أو أي�����ة ش�����روط خاص�����ة) غي�����ر ق�����انوني  17-3

أو غي����ر س�����اٍر أو باط�����ل أو خ�����الف ذل�����ك غي�����ر ناف�����ذ، ي�����تم فص�����له ع�����ن ب�����اقي البن�����ود األخ�����رى الت�����ي تبق�����ى 
 ساريًة بصورة كاملة وفاعلة.

 
 

 القانـون -18
 

 .االمارات العربية المتحدة تخضع هذه الشروط العامة (أو أية شروط خاصة) لقوانين 18-1

 


