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 ار فيمايا   اعد اي يخ فإلغالق )ألي اال كي ( الغيي . فشا فكيعاا  أي 

 

وصاااااااااااااااااااااااااااااا  

 المسابقة

 نحياها أن منا تستحق الحياة ألن أسكوت، مع اربح فام فيمايا  :

  لى فيشكة فيايير: فيمايا  اكو  

امتت ب فيماتتامعي  ا صتت  ماتتيا    اسددكوت ةدد ة فندد ق متت ايياعتتيو   MBC FM فذف تت اخصتت  

 شددامل  الرقدد ، و الرفاهيدد  حيدد   ةدد ة أسددكوت فدد  واحدد ة نددو  بغرفدد  شدد   فدد  مةانيدد  ليلدد فيفتتو  

 للسيارات ومواقف مةاني  فاي واي خ م  لشخصين، االفطار

اتتتتو  يتتتتام م اتتتتيي ي م ا تتتت  متتتت  فيماعل تتتت  ابميتتتت  فألمتتتت ف  فيمع يتتتت  بميتتتت  فيشتتتت وم وفأل كتتتتيم 

 فيبوفئ قايئم 

 

 لتتى  MBC FM   لتتى صتتاي كم اتتعوديا  تتيم    لتتى  فيتت فغاي  اتتر فالشتتا فك فالاصتتية لتتى 

ختتتتي  امعلومتتتتي   تتتت   ياتتتت فةف  لتتتتى اشتتتتكة صتتتت يب يالبياتتتت  (0112684488) فيتتتت قم فياتتتتيير

 ليلدد فيتتدخوة اتتر فياتت ل وفيفتتو  يل صتتوة  لتتى ا صتت   فم فياتت  فيممتت وم متت  ختتالة  فيف تتدق

 االفطدددار شددامل  الرقدد ، و الرفاهيددد  حيدد   ةدد ة أسددكوت فددد  واحدد ة نددو  بغرفددد  شدد   فدد  مةانيدد 

 للسيارات ومواقف مةاني  فاي واي خ م  لشخصين،

 اتتت  صتتتاي كم اتتتعودي ا  تتتيم  ضتتتم    تتتد   ييتتت  ا تتت ة فيماتتتيا   يوميتتتي  اتتتو  يتتتام فخايتتتي  اتتتيئ  

  .م  اي  فالشخي  فيذي  قدموف فبيا  ص ي    فيا ل فيعشوفئر

 

 

قحاااااااااااااااااااااااااااااااااااود 

 المشتركحن

وفياتتتييغي  متتت   , اشتتتكة دفئتتتم فيمملكتتت  فيع ايتتت  فياتتتعودي يلم يمتتتي  اتتتر ا تتتم فيماتتتيا   مخصصتتت  

 ا   ومي اوق م  فيعم  ار اي يخ فالااايم. ام فاااعيد ا ي  فيدوة ألاايل ا  ي . 15فيعم  

 

 شتتتيمل  في قتتتر, و في ايهيتتت   يتتت   بتتتدة أاتتتكو  اتتتر وف تتتدة  تتتوم اغ اتتت  شتتت   اتتتر مبي يتتت  ييلتتت 

 يلايي ف  وموفق  مبي ي  ايي وفي خدم  يشخصي , فالامي 

 

 أو أا فد  يئالا م فيمايش ي . MBCفيمايا   غي  ماي   يموظفر 

 

 صتتتتتاي كم اتتتتتعوديا  تتتتتيمم  فيمشتتتتتي ك  اتتتتتر  يمك تتتتتك فيتتتتتدخوة اتتتتتر فيماتتتتتيا    تتتتت  م يتتتتتق طر  التسجحل

 (0112684488في قم فيايير ) MBC FM لى 

 

  فييوم فيوف د.ار  م ة وف دةال ي ق يلمشا ك ايالشا فك أكث  م  

 



يخلتتتتتر فيمعلتتتتت  ماتتتتت ويياال ابتتتتتيا أيتتتتت  ااتتتتتبيال  أو فشتتتتتا فكي  مف تتتتتودة أو ماتتتتت خ ا أو ال يتتتتتام 

 فااالم ي ألي اال م  فألاايل ار هذا فيمايا  . 

 

تفاصااااااااااااااااااااااااااااحل 

 السحب

 أسدددكوت فددد  واحددد ة ندددو  بغرفددد  شددد   فددد  مةانيددد  ليلددد  لتتتى  اي صتتتة يوميتتتي وف تتتد  اتتتيئ   ه ييتتتك

 ومواقدددف مةانيددد  فددداي واي خ مددد  لشخصدددين، االفطدددار شدددامل  الرقددد ، و الرفاهيددد  حيددد   ةددد ة

 للسيارات

 

 اتتت  فياتتت ل  صتتتايكم اتتتعودي اتتتر ا  تتتيم    تتتد   ييتتت  ا تتت ة فيماتتتيا  يوميتتتي  يتتتام فخايتتتي  اتتتيئ  

 اتتت  في تتتيا   ختتتالة متتتدة ال اابتتتيو  و متتت  ختتتالة فيا  تتتيم   يتتتام االيتتتئ فيفتتتيئ  افتتتو ا فيعشتتتوفئر

  م  اي يخ فالغالق يوميثالثي  

 يعاا  ق ف  فخايي  فيفيئ ي     يئيي , وال يام فيدخوة ار أي  م يقشي  اش  ال.

 

 

قحود وتفاصحل 

 الجوائز

 ألي شخ  آخ , ال يمك  ا وية فيبيئ ة 

فيفتتتتتيئ   تتتتتية  تتتتتدم في صتتتتتوة  لتتتتتى  د متتتتت  قاتتتتتة يغتتتتتيا فيبتتتتتيئ ة اتتتتتر م MBC FMي تتتتتق ة 

 فيمعلتتتت متتتت   تتتتدم ا متتتتة افتتتتو هم  متتتت  اتتتتي يخ ماتتتتالا فيفتتتتيئ  أو فيفتتتتيئ ي  ثالثتتتت  أيتتتتيمختتتتالة 

 .أي ما ويي  

يكتتتو  فيمعلتتت   فيتتت فاب. كمتتتي الفيتتتى ماتتت ويي  ا تتتدف  فيبتتتيئ ة أو اعثتتت  وصتتتوي ي  ال يا متتتة فيمعلتتت  

 ار هذا في يي  مل مي  ااعويض فيفيئ     فيبيئ ة فيمف ودة ابيئ ة أخ ى. 

 

يومتتي واتتر  تتية يتتم يتتام ماتتاالم ي ضتتتم   90بيئ اتتال اتتر متتدة أقصتتتيهي يبتتل  لتتى فيفتتيئ  ماتتاالم 

 .فيمدة فيم ددة اعاا  الغي  وال ي ق يلفيئ  فيممييا  ا ي

 

امبتتتتتت د فيمشتتتتتتي ك  اتتتتتتر هتتتتتتذا فيماتتتتتتيا   اتتتتتت   فيفتتتتتتيئ  )فيفتتتتتتيئ ي ( يوفاتتتتتتق )يوفا تتتتتتو (  لتتتتتتى 

مملواتتتتتي    فيمشتتتتي ك  اتتتتتر فيمتتتتوفد وفأل شتتتتتم  فيا ويبيتتتت  فيماعل تتتتت  ا تتتتي واتتتتتق متتتتي يتتتتت فا فيمعلتتتت 

وال ي تتتتتتتتق يلمشتتتتتتتتا ك فيمميياتتتتتتتت  ا تتتتتتتتذ  فيم اتتتتتتتتوى أو فيمميياتتتتتتتت  ااعويضتتتتتتتتي  ميييتتتتتتتت  ألي 

 اال م  فألاايل. 

 

 أسكوت ة ة  فن ق  مقِدم الجائزة

ودو   فو ف تتتتتذف  ماتتتتتاق  فيماتتتتتيا   اتتتتتر أيتتتتت  وقتتتتت  دو  اتتتتتال ي تتتتتق يلمعلتتتتت  في تتتتتي  وفيغتتتتتيا  شروط أخرى

  أي أد ى ما ويي  ابيا فيمشي كي .

اتتتتت   ه تتتتتيك شتتتتت وم وأ كتتتتتيم أختتتتت ى مما تتتتت . ي متتتتتال   لتتتتتى التتتتتك فيشتتتتت وم ي بتتتتتى فيعلتتتتتم 

 قم اييضغم ه ي

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

conditions.html 
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