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 األحكام والشروط الخاصة بالمسابقة

 شركة ام بي سي المحدودة المسؤولیة  منظمال
ت������������������اریخ 
افتت�����������������اح 
وإغ��������������الق 

 المسابقة

م�����ن  23:59:59لغای�����ة   18/01/2017 نُیف�����تح ب�����اب التس�����جیل ف�����ي المس�����ابقة اعتب�����اراً م�����
 ").تاریخ االغالق("  27/07/2017

 
 یعتبر أي دخول في المسابقة بعد تاریخ اإلغالق (ألي سبب كان) الغیاً.

 
وص�����������������ف 

 المسابقة
 محظوظین وتعلن على قنوات المنظم. 8مسابقة الحلم ھي مسابقة تفاعلیة تقوم بتحقیق أحالم 

 
قی���������������������ود 
المش����������تركی

 ن

وأزواجھ����م او  الرابع����ةأو أق����اربھم م����ن الدرج����ة األول����ى حت����ى ” الم����نظم” الع����املین خ����الل فت����رة المس����ابقة  ل����دى 
 ، ال یحق لھم االشتراك في المسابقة.ازواج اي من اقاربھم حتى الدرجة الرابعة ایضا

ط����������������������رق 
 التسجیل

على الرقم المختصر الخاص " او االتصال reveأو " ”Dream“إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة "حلم" أو 
بالمشغل (شركة المحمول) الذي یتبعھ المشارك في بلده، وبمجرد إرسال ھذه الرسالة القصیرة او االتصال إلى الرقم 

وافق على استقبال الرسائل القصیرة والعروض اإلعالنیة و ی، كما المرادف لبلده یعتبر الشخص مشاركا في المسابقة
 المحمول. ھعلى ھاتف أي حمالت أخرى من المنظم

ال ی������تم تحم������ل أی������ة مس������ؤولیة تج������اه االش������تراكات المفق������ودة أو المت������أخرة، أو الت������ي ال ی������تم اس������تالمھا ألي 
 سبب من األسباب.

آلی�����������������������ة 
 االشتراك

" او االتصال على الرقم reve"أو  ”Dream“ إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة "حلم" أو -
المختصر الخاص بالمشغل (شركة المحمول) الذي یتبعھ المشارك في بلده، وبمجرد إرسال ھذه 

االجابھ على السؤال التالى و إرسال  ثمالرسالة القصیرة او االتصال إلى الرقم المرادف لبلده 
ائل القصیرة والعروض وافق على استقبال الرسی، كما اسمھ یعتبر الشخص مشاركا في المسابقة

أو عبر االشتراك بالخدمة  المحمول. فھاإلعالنیة و أي حمالت أخرى من المنظم على ھات
 )خدمة النادي الذھبي( MBCاالشتراكیة ل

رسالة ترحیب تحتوي على تفاصیل الحملة ورسالة عند االشتراك بالمسابقة سیتلقى المشارك  -
, أو رسالة تحتوي )خاطئةاألخرى ة واحدة صحیحة و(إجاب  مع السؤال واألجوبة المحتملةأخرى 

على السؤال عن طریق المشارك  ان یجیب  . یجب على على رابط فیدیو یحتوي على سؤال
 إلى الرمز) أو حرفیة/(والتي ستكون رقمیة رسال رسالة قصیرة مع اإلجابة الصحیحةإ

 المرادف لبلده. المختصر
 مجانیة.لمشاركین لالمرسلة سابقة والترویجیة المتعلقة بالمجمیع الرسائل  -
إلى رصیده خالل تضاف على فرص إجابة صحیحة على السؤال یحصل المشارك  مع كل -

لكل إجابة صحیحة  الفرصوستضاف (االجابة الخاطئة لن تحصل على أي فرصة)  المسابقة
 على السؤال الوارد في وضعین:

 لكل إجابة صحیحة. فرصة واحدة ویحصل المشارك في الوضع األساسي على الوضع األساسي: -
أكثر من تلك  فرصمراحل المكافأة : ستكون ھناك مراحل مكافأة حیث یحصل المشارك على  -

مكافأة الفي جمیع الحاالت ترسل مراحل و ،في الوضع األساسيعلیھا حصل یالتي كان یمكن أن 
للمشتركین عبر الرسائل النصیة, أو عبر لعبة الخدمة  رسائل قصیرةرك عن طریق اللمشھذه 

ستكون مدة ھذه المراحل ما بین نصف ساعة الى یوم و، الصوتیة لمشتركي اللعبة الصوتیة
 سوف تكون متاحة بالتساوي لجمیع المشاركین.و

ایضا االشتراك عن طریق صفحة الویب  یمكن -
http://www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.html 

حیث یمكن لمن یرغب باالشتراك إدخال اسمھ وحلمھ وبیانات رقمھ، كما یطلب منھ الموافقة على 
الشروط واألحكام. بعد ذلك تصل للمشترك رسالة من مشغل المحمول الخاص بھ تحتوي على 

http://www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.html


ھذا الرقم في صفحة الویب ستصلھ رسالة ترحیب تمنحھ  رقم لتأكید بیانتھ. عند إدخال المشترك
ال یمكن للمشترك الحصول على أكثر من فرصة واحدة من خالل  فرصة مجانیة للسحب.

التسجیل على صفحة الویب (حتى عند إعادة التسجیل) لكن یمكنھ زیادة فرصھ عن طریق إجابة 
 األسئلة التي تصلھ في رسائل نصیة قصیرة.

ا م�����مرحل�����ة 
 بع������������������������د

 االشتراك

"  او االتصال على الرقم المختصر الخاص reve"أو  ”Dream“ إرسال رسالة نصیة تحتوي كلمة "حلم" أو •
بالمشغل (شركة المحمول) الذي یتبعھ المشارك في بلده، وبمجرد إرسال ھذه الرسالة القصیرة او االتصال إلى 

، كما اسمھ یعتبر ھذا الشخص مشاركا في السحوبات الرقم المرادف لبلده ثم االجابھ على السؤال التالى و إرسال
 المحمول. فھوافق على استقبال الرسائل القصیرة والعروض اإلعالنیة و أي حمالت أخرى من المنظم على ھاتی

مع السؤال أخرى رسالة ترحیب تحتوي على تفاصیل الحملة ورسالة عند االشتراك بالمسابقة سیتلقى المشارك  •
أو رسالة تحتوي على رابط فیدیو یحتوي على  )خاطئةاألخرى (إجابة واحدة صحیحة و  واألجوبة المحتملة

 رسال رسالة قصیرة مع اإلجابة الصحیحةإعلى السؤال عن طریق المشارك  ان یجیب  . یجب على سؤال
 المرادف لبلده. المختصر إلى الرمز) أو حرفیة/(والتي ستكون رقمیة

 مجانیة.لمشاركین لالمرسلة ة بالمسابقة والترویجیة المتعلقجمیع الرسائل  •
(االجابة  إلى رصیده خالل المسابقةتضاف على فرص إجابة صحیحة على السؤال یحصل المشارك  مع كل •

 لكل إجابة صحیحة على السؤال الوارد في وضعین: الفرصوستضاف الخاطئة لن تحصل على أي فرصة) 
 لكل إجابة صحیحة. سي على فرصة واحدةویحصل المشارك في الوضع األسا الوضع األساسي: •
أكثر من تلك التي كان یمكن أن  فرصمراحل المكافأة : ستكون ھناك مراحل مكافأة حیث یحصل المشارك على  •

رسائل رك عن طریق اللمشھذه مكافأة الفي جمیع الحاالت ترسل مراحل و ،في الوضع األساسيعلیھا حصل ی
 سوف تكون متاحة بالتساوي لجمیع المشاركین.بین نصف ساعة الى یوم وستكون مدة ھذه المراحل ما وقصیرة، 

 تحتوي قد الروابط ھذه. آلخر حین من إلكترونیة روابط على تحتوي للمشتركیین الرسائل بعض إرسال سیتم •
 .بالمسابقة خاصة إعالنیة فیدیوھات على أو, الفیدیو طریق عن أسئلة على

 http://www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.htmlالویب ایضا االشتراك عن طریق صفحة  یمكن •
حیث یمكن لمن یرغب باالشتراك إدخال اسمھ وحلمھ وبیانات رقمھ، كما یطلب منھ الموافقة على الشروط 

عد ذلك تصل للمشترك رسالة من مشغل المحمول الخاص بھ تحتوي على رقم لتأكید بیانتھ. عند واألحكام. ب
إدخال المشترك ھذا الرقم في صفحة الویب ستصلھ رسالة ترحیب تمنحھ فرصة مجانیة للسحب. ال یمكن 

التسجیل) للمشترك الحصول على أكثر من فرصة واحدة من خالل التسجیل على صفحة الویب (حتى عند إعادة 
 لكن یمكنھ زیادة فرصھ عن طریق إجابة األسئلة التي تصلھ في رسائل نصیة قصیرة.

 
في حال الخدمة متاحة  لشركة  )خدمة النادي الذھبي(  MBCالخدمة االشتراكیة من   في الشتراكا أیضا ویمكن •

باالضافھ الى معلومات مفیده و طریفھ یومیا على  فرص لمسابقة الحلم المشتركین منحت لتيا,االتصال التابع لھا 
, سیتم احتساب فرص المشترك بالجوائز لفوزبا المشترك فرص ستزید من وبالتالي ،ھاتف المشترك المحمول

لالئحة شركات ( .بالسحب بعد إجابتھ على سؤال واحد بشكل صحیح و إرسال اسمھ و حلمھ للرقم المختصر لبلده
 )الخدمة االشتراكیة, الرجاء التحقق من جدول الخدمة االشتراكیةاالتصاالت التي تدعم 

 تفاصیل الخدمة االشتراكیة متاحة في جدول "النادي الذھبي".
 سیحصد المشترك على  فرص و  یوم كل شتراكاال تجدید سیتم االشتراكیة MBCبعد اشتراك المشترك بخدمة  •

بإمكان المشتركین بھذه الخدمة الحصول على    .MBCعلى محتوى ترفیھى و ثقافى مقدم من  أیضا ویحصل
 فقط. المحتوى الترفیھي و الفرص مرة واحدة في الیوم

 ایضا االشتراك فى االسئلھ و االجوبھ لزیاده فرصھ. " النادي الذھبي "لمشترك  یمكن •
سحوبات خاصة المشتركین المستوفین لشروط  السحوبات الخاصة،  في  إضافة للجوائز األساسیة، یتم إدراج •

 :یحصل من خاللھا
o   150  للفائز الواحد.250فائز على جائزة نقدیة بقیمة $  

 ,10/04/2017 ,17/04/2017 ,24/04/2017فائز أسبوعیا في التواریخ اآلتیة  25سیتم إعالن 
01/05/2017, 02/06/2017, 09/06/2017, 

 تاریخ السحب.یدخل المشتركین السحب بمجموع الفرص التي قاموا بجمعھا حتى 
ھذه الجائزة متاحة فقط للمشتركین عبر مسابقة الرسائل النصیة  ویستثنى من السحب المشتركین عبر 
 لعبة الخدمة الصوتیة.

 یمكن للمشترك أن یربح ھذه الجائزة مرة واحدة فقط.
o  10 10/07/2017 في الفائزین ن سیتم إعال $ للفائز الواحد.1,000على جائزة نقدیة بقیمة  فائزین  

 یمكن للمشترك أن یربح ھذه الجائزة مرة واحدة فقط.

http://www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.htmlhttp:/www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.html


إضافة لكل ما سبق، یتم إدراج المشتركین المستوفین لشروط  سباق النخبة في "سباق النخبة" الذي سیكون في  •
بموجب ھذا السباق   09/06/2017- 26/5/2017 . و ما بین24/04/2017  -- 05/04/2017الفترة ما بین 

الذین قدموا أكبر عدد من اإلجابات الصحیحة عبر الرسائل القصیرة في الفترات  10ن الیحصل المشتركی
 $ لكل فائز فورا وبدون سحب.1000المذكورة أعاله على مكافأة نقدیة قیمتھا 

في حالة التعادل بین أكثر من مشترك یتم االعتماد على عامل السرعة في تحدید الفائز حیث یكون الفائز ھو من 
 بر عدد من اإلجابات الصحیحة أوال.قدم أك

 ھذه الجائزة متاحة فقط لمشتركي لعبة الرسائل النصیة ویستثنى منھا المشتركین عبر لعبة الخدمة الصوتیة.
 یمكن للمشترك أن یربح ھذه الجائزة مرة واحدة فقط. •

 
 

تفاص��������������یل 
 السحب

في الیوم األول للمسابقة وینتھي عند الساعة  00:00:01تشكیل سجل المشتركین عموما سیبدأ عند الساعة  •
 (بتوقیت السعودیة) في الیوم األخیر للمسابقة. 23:59:59

، على ان یحتفظ المنظم بتغییر یومیا”) المنظم(” مكان السحوبات سیكون ھو نفسھ موقع منظم المسابقة  •
 تواریخ السحب و/او السحوبات حتى ولو بعد اعالنھا بأي طریقة كانت.تاریخ و/او 

المشاركة بالسحوبات على المشترك عن طریق الرسائل القصیرة إجابة سؤال واحد بشكل صحیح  لتفعیل •
 .خالل فترة المسابقة

 .بعد تفعیل المشاركة، بإستطاعة كل مشترك زیادة فرصھ بالسحب عن طریق إجابة أسئلة بشكل صحیح •
ممن أرسلوا على األقل رسالة ویدخل المشاركون یتم تحدید الفائز من خالل عملیة سحب عشوائي،  •

السحب بعدد الفرص التي حصلوا علیھا حتى  - و ممن قامو بتفعیل مشاركتھم -خالل فترة السحب   واحدة
) من یوم السحب . أثناء المسابقة، یتم تسجیل كل فرصة یحصل علیھا المشارك في 23:59:59الساعة (

فرص  10قاعدة بیانات المشارك بمدخل جدید (فرصة سحب)، على سبیل المثال، المشارك الحاصل على 
على مرة في السحب  100فرصة یتكرر رقمھ  100یتكرر رقمھ في السحب عشر مرات والحاصل على 

، على ان یحتفظ المنظم یومیا”) المنظم(” مكان السحوبات سیكون ھو نفسھ موقع منظم المسابقة الجائزة.
 بتغییر تاریخ و/او تواریخ السحب و/او السحوبات حتى ولو بعد اعالنھا بأي طریقة كانت.

 ) من یوم السحب23:59:59ابقة و تنتھي الساعة (فترة السحب للحلم األول تبدأ من بدایة المس •
) من 23:59:59فترة السحب لباقي األحالم تبدأ من أول یوم بعد آخر سحب تم إجرائھ للحلم و تنتھي الساعة ( •

 .یوم السحب
یتم اختیار المشاركین عشوائیا للمشاركة في البرنامج على الھواء مباشرة. سوف یطلب من المشاركین أن   •

دائما في السحب الحیادیة بین كافة الدول التي تقبل  (یراعى اھزین عند االتصال بھم على الھواء.یكونوا ج
 المشاركة منھا وفق لألحكام والشروط ھذه).

إذا لم یجیب المشارك الذي یتم االتصال بھ خالل البرنامج من قبل إم بي سي فإن المنظم من حقھ اختیار  •
 الذي تم االتصال بھ ولم یرد یفقد حقھ في المشاركة. مشارك آخر. ووفقا لذلك فإن الشخص

ورقم الھاتف الذي ارسل من عبره ھذه  الكامل وعمره والحلم الذي یتمنى تحقیقھیتم سحب اسم الفائز  •
 البیانات.

في كل سحب سوف یتم اختیار فائز واحد، على انھ ال یمكن للمشترك الواحد ان یربح اكثر من مرة واحدة  •
 ة.خالل المسابق

 صدى المالعب.من خالل برنامج  ینسیتم إعالن اسم الفائز •
 .و من خالل شركات المحمول المشتركھ فى ھذه المسابقھ  mbc.netخالل  من ینسیتم إعالن اسم الفائز •
في حال فوز اي مشارك فانھ سیتم حجب اسمھ و رقمھ من السحوبات التالیة  على انھ ال یجوز للفائز الربح  •

 اخرى. بالمسابقة مرة 
مئة و ( 150,000یفوزون بتحقیق الحلم الذي قاموا بإرسالھ عبر الرسالة النصیة بسقف  فائزین 7اول  •

) 1,000,000و الذي سیحصل على(  ( الفائز الثامن), استثناءا آلخر فائزألف) دوالر أمریكي خمسین
وعلى ذلك فإن مجموع . وسوف یكون ھناك ثمانیھ فائزین خالل فترة المسابقة. ملیون دوالر أمریكي

 2( 2,050,000  أكثر من الجوائز المخصصة لتحقیق أحالم ثمانیھ فائزین سوف یسعفھم الحظ بالفوز ھو
 ) دوالر أمریكي والذین ستكون مشاركاتھم وفقا ألحكام وشروط المسابقة.و خمسون الف ملیون

على انھ ینتقل رصیده من  یحق ألي مشارك لم یحالفھ الحظ في المشاركة مجددا في السحب الالحق، •
 المراحل التي جمعھا سابقا لتضاف على مجموع المراحل التي جمعھا للسحب الالحق

ویعتبر فائزا صاحب البیانات التي تم سحبھا اذا اجاب شخصیا وبالذات على االتصال بالرقم الذي سجل  •



 عبره البیانات االنفة الذكر.
، وذلك عالن المباشر عن الفائزین بالجوائزمن اإل بعد أیام قلیلةمن المنظم  ھاتفیا سیتلقى الفائز اتصاالً  •

 لطلب الوثائق الرسمیة الالزمة والتي تثبت ھویة الفائز.
وفقا لتفاعل المشاركین تجاه المسابقة، سیتم االعالن عن حوافز تشجیعیة مع خطط فرص مختلفة أو جوائز   •

ات الرسائل القصیرة لالعبین المختلفین وفقا اضافیة عن طریق الرسائل القصیرة. وسوف ترسل اعالن
 لتوافر القدرات التقنیة، واالستقرار ، وساعات الراحة المتعارف علیھا على مدار الیوم.

رسائل المسابقة سوف تصل لمختلف المشاركین وفقا لتوافر القدرات التقنیة على مدار الیوم، أخذا في  •
 االعتبار أوقات الراحة المتعارف علیھا.

قیود 
وتفاصیل 

 الجوائز

یوما من تاریخ اخطار الفائز من قبل  30على الفائز: الحضور الى مكان تسلیم الجائزة خالل مدة اقصاھا  •
وفي حال تخلف الفائز عن استالم جائزتھ في تلك المھلة یكون المنظم في حالة عدول عن وعده المنظم، 

 بالجائزة، ویسقط حق الفائز بالمطالبة بھا.
 التوقیع و, عنھ بالنیابة الجائزة استالم بھ الوصي فعلى, )18ال دون( قاصرا بالجائزة الفائز كان حال في •

 .المطلوبة األوراق جمیع على
الفائز بالسماح للمنظم بتصویره تلفزیونیا  في االماكن و التواریخ التي یحددھا المنظم  و یتعھد  •

كذلك  استخدام اي و /او كل المقاطع المصورة الغراض الدعایة و االعالن بالطریقة التي یراھا 
ره كما یقر الفائز بان استالمھ للجائزة مرھون بحضو. المنظم مناسبة وفقا الرادتھ المنفردة  

للتصویر وفقا لما ھو وارد اعاله ، و في حال تخلف الفائز عن الحضور للتصویر ألي سبب ، 
كما یحق للمنظم  یكون المنظم في حالة عدول عن وعده بالجائزة، ویسقط حق الفائز بالمطالبة بھا

با وفقا الرادتھ وفقا لما یراه المنظم مناس إلى فائز بدیل أو عدم تقدیمھا نھائیاً  الجائزةتقدیم  عندھا 
 المنفردة.

تقدیم وثائق الھویة من اجل تسلم الجوائز وأن یؤكد للمنظم كتابة أنھ صاحب الحق القانوني في الجائزة  •
من ھویتھ  ثباتواستكمال جمیع الوثائق الالزمة وتقدیم ایة مستندات او معلومات یمكن ان یطلبھا المنظم لال

 كفائز.
 یوماً من تاریخ انتھاء المسابقة. 180الى  90 من للفائزین الجائزةسیستغرق تسلیم  •
عن تزوید المنظم بالبیانات الشخصیة الصحیحة وفي حال وجود اي خطأ او  بشكل مطلق الفائز مسؤول •

 نقص في ھذه البیانات، فان المنظم غیر مسؤول عن  عدم تسلیم او  التأخیر في تسلیم الجائزة للفائز.
 .2017دیسمبر  31لجوائز ھو آخر موعد الستحقاق ا •

االنس���������حاب 
م������������������������ن 
المس�����������ابقة 
ووقفھ���������������ا 

 وانتھائھا

كل مشارك الخروج من المسابقة أو وقف تلقي أي معلومات عن المسابقة عبر إرسال رسالة نصیة بإمكان  •
للرقم المختصر الخاص ببلده. وإذا اختار المشارك إعادة إرسال رسالة " 0او رقم "" أو "قف" Stopبكلمة "

 جدیدة على رقم بلده المختصر فسوف یتم اعتباره/اعتبارھا  مشاركا مرة أخرى.
في حال انتھاء المسابقة سیقوم المنظم بالنشر على الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة وھو  •

www.mbc.net/dream  بأن المسابقة قد انتھت. 
المبكر للمسابقة سوف لن یكون مانعا للمنظم من التزامھ بإعطاء الجوائز التي فاز بھا االنقطاع أو اإلنھاء  •

ستثنى من ذلك الحاالت التي یكون فیھا االنقطاع أو تمتسابقون بالفعل وتنفیذ اإلجراءات األخرى المطلوبة، و
 انتھاء المسابقة ناتجا عن أحداث خارجة عن سیطرة منظم المسابقة.

مق���������������������ِدم 
 الجائزة

 شركة ام بي سي المحدودة المسؤولیة

 
 
 

 
 األحكام والشروط العامة للمسابقة -إم بي سي

 
 ھذه األحكام والشروط -1
 

http://www.mbc.net/dream


") عل��ى كاف��ة المس��ابقات الت��ي تق��وم إم ب��ي س��ي األحك��ام والش��روط الخاص��ة بن��اُتطب��ق ھ��ذه الش��روط واألحك��ام (" 1-1
"). كم���ا یك���ون لك���ل مس���ابقة بح���د ذاتھ���ا المس���ابقاتذ. م. م. وش���ركات مجموعتھ���ا ب���اإلعالن عنھ���ا (" -ش. م. ح.

األحك���ام والش���روط الخاص���ة بھ���ا مث���ل تفاص���یل ال���دخول ف���ي المس���ابقة، ت���واریخ افتتاحھ���ا/ إغالقھ���ا وم���ا ھ���و ن���وع 
"). ف���ي ح���ال تع���ارض الش���روط الخاص���ة م���ع ھ���ذه األحك���ام الش���روط الخاص���ةالج���ائزة الت���ي ق���د تحص���ل علیھ���ا ("

 صة.والشروط، یتم اعتماد الشروط الخا
 

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

 تغییرات یتم اعتمادھا اعتباراً من تاریخ تحمیلھا على الموقع.
 

 أیة مسابقة فإنك توافق على االلتزام بھذه الشروط العامة وأیة شروط خاصة مطبقة.عبر دخولك في  1-3
 

 ھویة المعلِن عن المسابقة -2
 

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

 ذ. م. م. والطرف المعلن. -ح.
 

ذ. م. م. ھ�������ي ش�������ركة مس�������جلة ف�������ي دب�������ي، دول�������ة إ. ع. م. ویق�������ع مكتبھ�������ا  -إن إم ب�������ي س�������ي ش. م. ح. 2-2
، دب�������ي، إ. ع. م. ف�������ي ح�������ال كان�������ت 72627، مدین�������ة دب�������ي لإلع�������الم، ص. ب. 3المس�������جل ف�������ي بنای�������ة 

تتعل�������ق ب�������أّي م�������ن مس�������ابقاتنا بإمكان�������ك إرس�������ال رس�������الة ل�������دیك ھن�������اك أی�������ة استفس�������ارات او ش�������كاوى 
ویرج�������ى من�������ك ذك�������ر اس�������م    http://www.mbc.net/mbc/en/contact-usالكترونی�������ة م�������ن خ�������الل

 المسابقة وموضوع االستفسار او الشكوى بوضوح.
 

 قواعد األھلیة الخاصة بمسابقاتنا -3
 

ی���ة وثیق���ة قب���ل المش���اركة ف���ي أی���ة مس���ابقة وف���ي عن���دما یك���ون مطلوب���اً م���ن المش���تركین التوقی���ع عل���ى إعف���اء أو ا 3-1
ح���ال ك���ان المش���ترك دون الثامن���ة عش���رة، ی���تم توقی���ع تل���ك الوثیق���ة م���ن قب���ل وال���د المش���ترك أو الوص���ي الق���انوني 

 علیھ قبل المشاركة في المسابقة
 

ی�������تم تحدی�������د المتطلب�������ات المتعلق�������ة بالح�������د األدن�������ى واألقص�������ى م�������ن عم�������ر المش�������تركین ف�������ي األحك�������ام  3-2
 الخاصة بأیة مسابقة.والشروط 

 
ق������د یك������ون لمس������ابقات مح������ددة ش������روط أھلی������ة خاص������ة، مث������ل ت������وفیر ج������واز س������فر أو تأش������یرة إقام������ة أو  3-3

رخص�����ة قی�����ادة س�����اریة أو اثب�����ات اللیاق�����ة البدنی�����ة وغی�����ر ذل�����ك. ی�����تم تحدی�����د المتطلب�����ات الخاص�����ة باألھلی�����ة 
 في األحكام والشروط الخاصة بأیة مسابقة.

 
بتلبی����ة متطلب�����ات األھلی�����ة م�����ن ع����دم تلبیتھ�����ا قرارن�����ا المطل����ق كم�����ا م�����ن الممك�����ن أن یعتب����ر الق�����رار المتعل�����ق  3-4

 نطلب تقدیم دلیل أو إثبات على ذلك من قبل المشتركین قبل منح الجوائز.
 



ذ. م. م. أو أف������راد ع������ائالتھم م������ن الدرج������ة الثانی������ة ( اخ������وة،  -ال یح������ق لم������وظفي إم ب������ي س������ي ش. م. ح. 3-5
اخ������وات، ج������د، ج������دة، حفی������د، حفی������دة وم������ن ك������انوا م������ثلھم ف������ي درج������ة القراب������ة )  االش������تراك ف������ي أی������ة 

م�������ن  مس�������ابقة؛ كم�������ا ال یج�������وز لم�������وظفي الط�������رف المق�������دم للج�������وائز م�������ن الغی�������ر أو أف�������راد ع�������ائالتھم 
 االشتراك في أیة مسابقة أیضاً.یة ایضا الدرجة الثان

 
) یك��������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

الق����انوني علی����ھ (كم����ا یق����وم بتزوی����دنا بتفاص����یل تل����ك الموافق����ة ف����ي ح����ال رغبن����ا ف����ي التحق����ق منھ����ا)، ویك����ون عل����ى 
بكاف������ة التص������رفات المرتبط������ة بالمس������ابقة والت������ي ال یس������تطیع  الوال������د او الوص������ي الق������انوني تمثی������ل القاص������ر للقی������ام

القاص������ر مباش������رتھا بنفس������ھ قانون������ا، واال فان������ھ س������وف یك������ون لن������ا الح������ق باس������تبعاد القاص������ر غی������ر الممث������ل م������ن 
المس�����ابقة او ف�����ي ح�����ال ف�����وزه وتراج�����ع الوال�����د او الوص�����ي الق�����انوني ع�����ن تمثیل�����ھ، فان�����ھ س�����وف یح�����ق لن�����ا الع�����دول 

 عن منحھ ایة جائزة 
 

اف�����ق بانن�����ا غی�����ر ملزم�����ون بقب�����ول اش�����تراك او بتس�����لیم ای�����ة   ج�����ائزة الي مش�����ترك قاص�����ر، ال یب�����رز لن�����ا ان�����ك تو
 االوراق القانونیة الالزمة الثبات صحة تمثیلھ من قبل والده او وصیھ القانوني 

 
 
 

 التسجیل وطرق التسجیل -4
 

الم������ات األرض������یة أو :م������ن الممك������ن ان یك������ون االش������تراك ف������ي المس������ابقة عب������ر المكالتعرف������ة اإلض������افیة[ 4-1
المكالم�������ات أو الرس�������ائل الخلوی�������ة ذات التعرف��������ة اإلض�������افیة.كما ان�������ھ  م��������ن الممك�������ن أن یق�������وم م��������زود 
الش�����بكة ل�����دیك بف�����رض تعرف�����ات مختلف�����ة عل�����ى ھ�����ذا الن�����وع م�����ن المكالم�����ات وبالت�����الي ق�����د تك�����ون تكلف�����ة 

ل�����ك م�����ع مكالمت�����ك أعل�����ى م�����ن التكلف�����ة الت�����ي نق�����وم نح�����ن ب�����ذكرھا. وف�����ي كاف�����ة الح�����االت علی�����ك مراجع�����ة ذ
م�����زود الش�����بكة ل�����دیك. كم�����ا علی�����ك االنتب�����اه ب�����أن االش�����تراكات غی�����ر الس�����لیمة أو غی�����ر الناجح�����ة الت�����ي ی�����تم 
إجراؤھ����ا عب����ر تل����ك الط����رق ق����د ی����تم ف����رض تكلف����ة علیھ����ا أیض����اً. كم����ا یتع����ین علی����ك ف����ي كاف����ة الح����االت 

ن الحص������ول عل������ى إذن م������ن داف������ع الف������اتورة إلج������راء مكالم������ة بأس������لوب التعرف������ة اإلض������افیة. عن������دما یك������و
ال�����دخول ف������ي المس������ابقة عب������ر الھ������اتف، ف������إن التس�����جیالت المقدم������ة قب������ل ف������تح الخط������وط أو بع������د إغ������الق 
الخط�����وط ال تحتس�����ب ف�����ي المس�����ابقة إال أن�����ھ ال یمكنن�����ا ض�����مان ع�����دم ف�����رض تكلف�����ة عل�����ى تل�����ك المكالم�����ة 

 أو الرسالة.
 

تم ف�����تح عن�����دما یك�����ون ال�����دخول ف�����ي المس�����ابقة عب�����ر الھ�����اتف، ی����� عب�����ر الھ�����اتف:ال�����دخول ف�����ي المس�����ابقة  4-2
خط������وط المس������ابقة وإغالقھ������ا ف������ي األوق������ات المح������ددة ف������ي الش������روط الخاص������ة. العتب������ار ال������دخول ف������ي 
المس������ابقة س������لیماً یج������ب أن ی������تم تلق������ي ال������دخول بع������د وق������ت االفتت������اح وقب������ل وق������ت اإلغ������الق. ال ی������تم 
احتس�����اب ح�����االت االش�����تراك ال�����ي ت�����تم قب�����ل وق�����ت االفتت�����اح أو بع�����د وق�����ت اإلغ�����الق إال أن ذل�����ك ال یعن�����ي 

 نضمن عدم فرض تعرفة على كافة المكالمات أو الرسائل النصیة التي ترسل.أننا 
 

عن������دما یك������ون ال������دخول ف������ي المس������ابقة عب������ر إرس������ال  الرس������ائل القص������یرة:ال������دخول ف������ي المس������ابقة عب������ر 4-3
رس�����الة نص�����یة قص�����یرة، فإن�����ت بحاج�����ة إل�����ى ھ�����اتف ج�����وال ی�����دعم خدم�����ة الرس�����ائل النص�����یة القص�����یرة م�����ع 

م�����ن إرس�����ال الرس�����ائل النص�����یة إل�����ى ال�����رقم الخ�����اص بن�����ا وال�����ذي  حس�����اب ل�����دى م�����زود الخدم�����ة یخول�����ك
یعم�����ل بنظ�����ام التعرف�����ة اإلض�����افیة. ی�����تم اعتب�����ار الرس�����ائل النص�����یة القص�����یرة مس�����تلمة عن�����د دخولھ�����ا إل�����ى 



قاع�������دة البیان�������ات ل�������دینا، ول�������یس بمج�������رد خروجھ�������ا م�������ن جھ�������ازك. یج�������ب أن ی�������تم إرس�������ال الرس�������ائل 
یج������ب أن تحت������وي عل������ى الكلم������ات الرئیس������یة القص������یرة إل������ى ال������رقم أو الرم������ز القص������یر الص������حیح كم������ا 

الص������حیحة أو نم������وذج اإلجاب������ة المح������دد ف������ي المس������ابقة. تعتب������ر الرس������ائل الت������ي ال تلب������ي ھ������ذه الش������روط 
 الغیًة.

یمك������ن ایض������ا االش������تراك ع������ن طری������ق ص������فحة الوی������ب  ص������فحة الوی������ب:لل������دخول ف������ي المس������ابقة عب������ر     4-4
http://www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.html  

حی�����ث یمك�����ن لم�����ن یرغ�����ب باالش�����تراك إدخ�����ال اس�����مھ وحلم�����ھ وبیان�����ات رقم�����ھ، كم�����ا یطل�����ب من�����ھ الموافق�����ة 
ك تص������ل للمش������ترك رس������الة م������ن مش������غل المحم������ول الخ������اص ب������ھ عل������ى الش������روط واألحك������ام. بع������د ذل������

ال یمك������ن للمش������ترك الحص������ول  تحت������وي عل������ى رق������م لتوكی������د اش������تراكھ وتمنح������ھ فرص������ة مجانی������ة للس������حب.
عل�����ى أكث�����ر م�����ن فرص�����ة واح�����دة م�����ن خ�����الل التس�����جیل عل�����ى ص�����فحة الوی�����ب (حت�����ى عن�����د إع�����ادة التس�����جیل) لك�����ن 

 رسائل نصیة قصیرة. یمكنھ زیادة فرصھ عن طریق إجابة األسئلة التي تصلھ في
 
 

ف�������ي كاف�������ة المس�������ابقات، نح�������تفظ بح�������ق رف�������ض أی�������ة اش�������تراكات غی�������ر  االش�������تراكات غی�������ر الس�������لیمة: 4-5
مس������موعة أو غی������ر كامل������ة أو غی������ر مفھوم������ة أو متض������ررة أو غی������ر س������لیمة بخ������الف ذل������ك. كم������ا نح������تفظ 
بح���������ق رف���������ض االش���������تراكات غی���������ر القانونی���������ة أو غی���������ر الالئق���������ة أو العنص���������ریة أو التحریض���������یة أو 

فترائی�������ة أو الت�������ي ن�������رى أنھ�������ا خ�������الف ذل�������ك تم�������س بس�������معتنا وش�������ھرتنا التجاری�������ة. ال نتحم�������ل أی�������ة اال
مس�����ؤولیة تج�����اه أی�����ة اش�����تراكات مت�����أخرة أو مفق�����ودة أو مرس�����لة بطریق�����ة خاطئ�����ة، بم�����ا ف�����ي ذل�����ك عل�����ى 
س�������بیل المث�������ال ال الحص�������ر، الرس�������ائل النص�������یة أو المكالم�������ات أو الرس�������ائل االلكترونی�������ة الت�������ي ال ی�������تم 

عی������وب فنی�������ة أو ازدح������ام الش�������بكة أو أي س������بب آخ�������ر. ال یعتب������ر اثب�������ات إرس�������ال أي  اس������تالمھا بس�������بب
 اشتراك بریدیاً بأنھ اثبات باستالمنا لھ.

 
إن اس�����تخدام أی�����ة برمجی�����ة دخ�����ول آل�����ي أو أی�����ة وس�����ائل میكانیكی�����ة أو كھربائی�����ة أخ�����رى  ال�����دخول اآلل�����ي: 4-6

 ظوراً.والتي تسمح ألي شخص بتكرار الدخول في أیة مسابقة یعد أمراً مح
 

عل������ى المش������تركین ال������دخول ف������ي المس������ابقات مس������تخدمین أس������ماؤھم القانونی������ة. نح������تفظ بح������ق  األس������ماء: 4-7
 رفض أھلیة أي دخول یستخدم أسماًء متعددًة كما یطلب منھم إعادة أیة جوائز قد یربحوھا.

 
م�����ا ل�����م یس�����مح بخ�����الف ذل�����ك وفق�����اً ألی�����ة ش�����روط خاص�����ة، ال یج�����وز ألي ش�����خص  ال�����دخوالت المتع�����ددة: 4-8

ال�����دخول ف�����ي أی�����ة مس�����ابقة أكث�����ر م�����ن م�����رة كم�����ا ال یج�����وز لألش�����خاص ال�����دخول أو االش�����تراك كنقاب�����ات أو 
 بالنیابة عن أي شخص آخر أو  نقابة أو مجموعة أو جمعیة أو شركة.

 
بارتك������اب خ������رق ألي م������ن أحك������ام وش������روط عن������د اكتش������اف قی������ام أي مش������ترك أو ف������ائز  األث������ر الرجع������ي: 4-9

-4المس�����ابقة وعن�����د اكتش�����اف قی�����ام أي ش�����خص بخ�����رق أي م�����ن قی�����ود ال�����دخول المبین�����ة ف�����ي األحك�����ام م�����ن 
أع�����اله عل�����ى وج�����ھ الخص�����وص، فم�����ن الممك�����ن أن نق�����وم بممارس�����ة حقن�����ا ف�����ي إبط�����ال أھلی�����ة  7-4إل�����ى  6

ئزة و/ أو ذل������ك الش������خص والطل�������ب من������ھ بإع�������ادة أو تع������ویض أی������ة ج�������ائزة حت������ى وإن ت�������م م������نح الج�������ا
 تقدیمھا بشكل فعلي إلى المشترك أو الفائز المعني.

 
 

 الجوائـز -5

http://www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.htmlhttp:/www.mbc.net/ar/mobc/recruitment.html


 
ف����ي ح����ال ف����وز ش����خص دون س����ن الثامن����ة عش����رة بج����ائزة م����ا، ف����إن ھ����ذه األحك����ام والش����روط إل����ى جان����ب  5-1

األحك������ام والش������روط الخاص������ة بالمس������ابقة یج������ب أن توق������ع م������ن قب������ل وال������د الف������ائز أو الوص������ي الق������انوني 
زة ل�����ھ، كم�����ا نح�����تفظ بح�����ق تق�����دیم الج�����ائزة إل�����ى وال�����د الف�����ائز أو الوص�����ي الق�����انوني علی�����ھ قب�����ل م�����نح الج�����ائ

 على الفائز نیابًة عن الفائز.
 

عن����دما نطل����ب م����ن المش����تركین أو الف����ائزین توقی����ع إعف����اء أو وثیق����ة م����ا قب����ل تق����دیم الج����ائزة ویك����ون ذل����ك  5-2
ب������ل وال������د الف������ائز أو المش������ترك أو الف������ائز دون س������ن الثامن������ة عش������رة فیج������ب توقی������ع تل������ك الوثیق������ة م������ن ق

 الوصي القانوني علیھ قبل منح الجائزة لھ.
 

او عب�����ر االع�����الن ع�����ن ذل�����ك م�����ن خ�����الل  ی�����تم تبلی�����غ كاف�����ة الف�����ائزین بف�����وزھم عب�����ر الھ�����اتف أو خطی�����اً  5-3
 أو عبر الوسیلة المحددة في الشروط الخاصة بالمسابقة. قنواتنا التلفزیونیة العاملة

 
لی���ة وف���ي المك���ان المح���دد م���ن قبلن���ا. ال نتحم���ل مس���ؤولیة أی���ة ج���وائز تفق���د أو یس���تلم ك���ل ف���ائز جائزت���ھ وف���ق اآل 5-4

 تتضرر أو تتأخر نتیجة أسباب تفوق سیطرتنا.
 
 

نح�����تفظ بح�����ق طل�����ب إثب�����ات ھوی�����ة الف�����ائز وعم�����ره وعنوان�����ھ. ف�����ي ح�����ال ع�����دم تمك�����ن الف�����ائز م�����ن تزوی�����دنا  5-5
زة من�����ھ واختی�����ار ف�����ائز بإثب�����ات ھویت�����ھ وعم�����ره بص�����ورة معقول�����ة، م�����ن الممك�����ن أن نق�����وم بس�����حب الج�����ائ

آخ�����ر. ف�����ي ح�����ال رغبت�����ك ب�����ان یق�����وم ش�����خص آخ�����ر باس�����تالم الج�����ائزة نیاب�����ة عن�����ك، فان�����ك تتعھ�����د بتحری�����ر 
 ایة مستندات قانونیة ضروریة وبتوقیع ایة مستندات نطلبھا منك 

 
نح�������تفظ بح�������ق إبط�������ال أھلی�������ة المش�������تركین ف�������ي ال�������دخول ف�������ي مس�������ابقاتنا أو الف�������ائزین م�������ن اس�������تالم  5-6

تص�����رف أي ش�����خص بس�����لوكیات غی�����ر آمن�����ة أو غی�����ر قانونی�����ة أو غی�����ر اجتماعی�����ة أو غی�����ر ج�����وائزھم ف�����ي ح�����ال 
 الئقة.

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

 حض�����ور فعالی�����ات أو عط�����الت وم�����ا یش�����ابھھا م�����ن المزای�����ا المح�����ددة الوق�����ت یتع�����ین أخ�����ذھا ف�����ي الت�����واریخ المح�����ددة
ف�����ي الش�����روط الخاص�����ة ذات الص�����لة. إذا ل�����م یق�����م الف�����ائز بأخ�����ذ أي ج�����زء م�����ن الج�����ائزة ف�����ي الوق�����ت المح�����دد م�����ن 
قبلن�����ا (أو م�����ن قب�����ل أي مق�����دم للج�����ائزة ذات الص�����لة م�����ن الغی�����ر)، ی�����تم عندئ�����ذ مص�����ادرة ذل�����ك الج�����زء م�����ن الج�����ائزة 

 من الفائز. ال یتم تقدیم أیة مبالغ نقدیة عوضاً عن الجائزة أو أي جزء منھا.
 

یتحم������ل الف������ائز مس������ؤولیة أی������ة ض������ریبة ت������دفع نتیج������ة م������نح أو تس������لیم ج������ائزة م������ا. یتع������ین عل������ى الف������ائز  5-8
 طلب استشارة مالیة مستقلة في حال كان ذلك یشكل قلقاً بالنسبة لھ.

 
ال نق�����دم أي تعھ�����د أو أي الت������زام فیم�����ا یتعل������ق ب�����الجوائز المقدم�����ة، وإل������ى الح�����د األقص������ى والكام�����ل ال������ذي  5-9

فإنن�����ا ال نتحم�����ل أی�����ة مس�����ؤولیة تجاھ�����ك فیم�����ا یتعل�����ق بأی�����ة ج�����ائزة أو بمالءمتھ�����ا أو رواجھ�����ا أو یجی�����زه الق�����انون، 
 خالف ذلك.

 



ال نتحم������ل أی������ة مس������ؤولیة فیم������ا یتعل������ق بت������أرجح ق������یم الج������وائز. ی������تم تق������دیم الج������وائز النقدی������ة بموج������ب  5-10
 شیك باسم الفائز. إن القیام بأیة ترتیبات أخرى ھو اختیارنا المحض.

 
ھنال�����ك أی�����ة تك�����الیف أو نفق�����ات إض�����افیة أو زائ�����دة عل�����ى أی�����ة ج�����ائزة م�����ا ل�����م ی�����نص عل�����ى خ�����الف لیس�����ت  5-11

ذل������ك. فعل������ى س������بیل المث������ال ال تش������مل الج������ائزة تك������الیف المواص������الت م������ن وإل������ى موق������ع مع������ین أو إل������ى مناس������بة 
 معین�����ة، وأم�����ا بالنس�����بة للج�����ائزة الت�����ي تش�����مل عل�����ى اإلقام�����ة ف�����ي مك�����ان م�����ا فھ�����ي ش�����املة لتكلف�����ة اإلقام�����ة األساس�����یة

 فقط.
 

تخض������ع الج������وائز المقدم������ة م������ن الغی������ر لش������رط توفرھ������ا دائم������اً. ویج������وز لمق������دمي الج������وائز م������ن الغی������ر  5-12
غالب�����اً وض�����ع ش�����روطھم وقی�����ودھم الخاص�����ة بھ�����م ویواف�����ق كاف�����ة الف�����ائزین عل�����ى االلت�����زام بھ�����ا. م�����ع مراع�����اة الفق�����رة 

 یر.، فإننا ال نتحمل أیة مسؤولیة فیما یتعلق بأیة جائزة مقدمة من قبل الغ17-2
 

 .مستحقة على الجائزة وفقا للتشریعات ذات الصلة ، رسوم شحن او اي تكالیف اخرىیبقى الفائز مسئوال عن دفع أي ضرائب 5-13
 

 جوائز العطـالت -6
 

 6نظ������راً لتعقی������د ج������وائز العط������الت، فل������دینا ش������روط خاص������ة ی������تم تطبیقھ������ا علیھ������ا. یش������مل ھ������ذا البن������د  6-1
ج�����ائزة العطل�����ة عل�����ى وج�����ود مك�����ان لمراف�����ق ف�����ي الس�����فر (أي تك�����ون  عل�����ى ھ�����ذه الش�����روط الخاص�����ة. عن�����دما تش�����مل

ج�����ائزة العطل�����ة مقدم�����ًة إل�����ى الف�����ائز وإل�����ى ض�����یف مع�����ھ) ف�����إن ھ�����ذه الش�����روط الخاص�����ة تك�����ون مطبق�����ًة أیض�����اً عل�����ى 
 ذلك الشخص.

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

 علیھ وما لم یقوم الوالد أو الوصي القانوني بمرافقة الفائز.الوصي القانوني 
 

یتحم������ل ك������ل ف������ائز أو (ف������ي ح������ال العم������ل ب������ذلك) مرافق������ھ ال������ذي یس������افر مع������ھ مس������ؤولیة ت������وفیر كاف������ة  6-3
التأمین������ات المناس������بة وعل������ى حس������ابھ الخ������اص (بم������ا ف������ي ذل������ك دون حص������ر الت������أمین الص������حي وت������أمین الس������فر) 

ون مس������ؤولیة ت������وفیر كاف������ة التأمین������ات وإنف������اق الم������ال وغی������ر ذل������ك م������ن والت������ي یعتب������ر توفیرھ������ا ض������روریاً. تك������
النفق����ات مس����ؤولیة الف����ائز، م����ا ل����م ی����نص عل����ى خ����الف ذل����ك، وال ی����تم تق����دیمھا كج����زء م����ن ج����وائز العط����الت. م����ا 

 لم ینص على خالف ذلك، تشمل جوائز العطالت على تذاكر الطیران واإلقامة فقط.
 

مغ��������ادرة المط��������ار أو الض��������رائب الحكومی��������ة. ویتع��������ین ال تش��������مل ج��������وائز العط��������الت عل��������ى ض��������رائب  6-4
 دفعھا من قبل الفائز أو مرافقھ الذي یسافر معھ.

 
عل�����ى الف�����ائز ومرافق�����ھ ال�����ذي یس�����افر مع�����ھ ام�����تالك ج�����واز س�����فر س�����اري الص�����الحیة مع�����زز بالتأش�����یرات  6-5

ت������رح ) أش������ھر الت������ي تل������ي ت������اریخ الس������فر المق6ذات الص������لة وأال یك������ون منتھ������ي الص������الحیة خ������الل فت������رة س������تة (
عل�����ى األق�����ل. یج�����ب أال تك�����ون ج�����وازات الس�����فر تل�����ك، أو حاملیھ�����ا، خاض�����عًة ألی�����ة قی�����ود عل�����ى حقھ�����م الش�����رعي 
ف�����ي الس�����فر م�����ن وإل�����ى الدول�����ة أو ال�����دول ذات الص�����لة. تح�����تفظ ھیئ�����ة مراقب�����ة ج�����وازات الس�����فر ف�����ي الدول�����ة بح�����ق 

اه التأك������د م������ن رف������ض دخ������ول الف������ائز و/ أو المراف������ق ال������ذي یس������افر مع������ھ إلیھ������ا. وال نتحم������ل أی������ة مس������ؤولیة تج������
ق����درتك عل����ى الس����فر إل����ى الوجھ����ة الت����ي ف����زت بالس����فر إلیھ����ا وال مس����ؤولیة أی����ة تك����الیف تكب����دتھا ف����ي ح����ال رف����ض 

 دخولك إلى الدولة ذات الصلة.



 
یتحم���ل ك���ل ف���ائز أو (ف���ي ح���ال العم���ل ب���ذلك) مرافق���ھ ال���ذي یس���افر مع���ھ مس���ؤولیة اإلط���الع عل���ى أی���ة تح���ذیرات  6-6

بل��ده وتحدی��د رغب��تھم ف��ي قب��ول مخ��اطرة الس��فر إل��ى الوجھ��ة الت��ي ف��از بتمض��یة عطل��ة تتعل��ق بالس��فر ص��ادرة ع��ن حكوم��ة 
فیھ��ا. ونح���ن ال نتحم���ل أی���ة مس��ؤولیة تج���اه أی���ة خس���ائر او أض��رار یتع���رض لھ���ا الف���ائز أو مرافق��ھ ال���ذي یس���افر مع���ھ (ف���ي 

 ھم.حال العمل بذلك) والناجمة عن عدم مراعاة أیة تحذیرات تتعلق بالسفر صادرة عن حكومة بلد
 

عل�����ى الف�����ائز أو مرافق�����ھ ال�����ذي یس�����افر مع�����ھ (ف�����ي ح�����ال العم�����ل ب�����ذلك) االلت�����زام ب�����ـ وتحم�����ل مس�����ؤولیة  6-7
 الحصول على اللقاحات وااللتزام بأیة قوانین صحیة مطلوبة في الوجھة التي سیتم السفر إلیھا.

 
ر مع������ھ ال نتحم������ل مس������ؤولیة أی������ة خس������ائر أو أض������رار یتع������رض لھ������ا أي ف������ائز أو مرافق������ھ ال������ذي یس������اف 6-8

(ف�����ي ح�����ال العم�����ل ب�����ذلك) وذل�����ك ف�����ي ح�����ال ع�����دم تمك�����ن الف�����ائز أو مرافق�����ھ ال�����ذي یس�����افر مع�����ھ (ف�����ي ح�����ال العم�����ل 
ب�����ذلك) م�����ن الس�����فر نتیج�����ة تح�����ذیرات رس�����میة تتعل�����ق بالس�����فر أو تح�����ذیرات ناف�����ذة عل�����ى الس�����فر إل�����ى الدول�����ة و/ أو 

ب����دیل لتل����ك الج����ائزة،  ال����دول الت����ي ف����از بالس����فر إلیھ����ا. وعل����ى وج����ھ الخص����وص نح����ن ال نتحم����ل مس����ؤولیة ت����وفیر
أو تع�����ویض قیمتھ�����ا نق�����داً، أو تق�����دیم أي تع�����ویض آخ�����ر وذل�����ك عن�����د ع�����دم تمك�����ن الف�����ائز أو مرافق�����ھ ال�����ذي یس�����افر 

 معھ (في حال العمل بذلك) من السفر ألي سبب كان.
 

عل�����ى الف�����ائز أو مرافق�����ھ ال�����ذي یس�����افر مع�����ھ (ف�����ي ح�����ال العم�����ل ب�����ذلك) االلت�����زام بأی�����ة ش�����روط أو قی�����ود  6-9
الطی�������ران أو مق�������دمي ج�������وازات الس�������فر أو األم�������اكن ال�������واردة ف�������ي ش�������روط أی�������ة ج�������وائز  خاص�������ة بش�������ركات

عط�����الت، بم�����ا ف�����ي ذل�����ك أی�����ة وثیق�����ة ت�����أمین ذات ص�����لة بتل�����ك الرحل�����ة. وبش�����كل خ�����اص عل�����ى كاف�����ة المش�����تركین 
 االلتزام بتوجیھات وإرشادات الصحة والسالمة وكافة المتطلبات القانونیة والتشریعیة النافذة.

 
ت وجھ����ة الس����فر ف����ي ج����وائز العط����الت ھ����ي الوالی����ات المتح����دة األمریكی����ة یتع����ین عل����ى الف����ائز ف����ي ح����ال كان���� 6-10

). عل���ى أن ی���تم ESTAومرافق���ھ ال���ذي یس���افر مع���ھ (ف���ي ح���ال العم���ل ب���ذلك) التق���دم بطل���ب الكترون���ي لل���دخول إل���ى ال���بالد (
ذل���ك الطل���ب م���ن قب���ل ك���ال  ) أی���ام قب���ل ت���اریخ المغ���ادرة. ف���ي ح���ال ع���دم تق���دیم3ق���دیم خ���الل م���دة ال تق���ل ع���ن ثالث���ة (تال

الط����رفین وخ����الل ذل����ك الوق����ت، فق����د ال یس����مح لھ����م م����ن ال����دخول إل����ى الوالی����ات المتح����دة األمریكی����ة وبالت����الي مص����ادرة 
 الجائزة.

 
) أش������ھر م������ن ت������اریخ إغ������الق المس������ابقة ذات الص������لة، أو 6یج������ب أخ������ذ ج������ائزة العطل������ة خ������الل س������تة ( 6-11

 تحدد غیر ذلك، أو سیتم إبطال الجائزة.خالل الزمن المحدد في الشروط الخاصة إذا كانت 
  



 
 جوائز المناسبات -7
 

عن������دما تتض������من الج������ائزة ف������ي أی������ة مس������ابقة حض������ور الف������ائز (أو ت������ذاكر الحض������ور) إل������ى مناس������بة م������ا،  7-1
یق������ر الف������ائز بع������دم مس������ؤولیتنا ع������ن أو تحملن������ا ألی������ة مس������ؤولیة ف������ي ح������ال إلغ������اء تل������ك المناس������بة أو تغییرھ������ا أو 

وإذا ك������ان ذل������ك یعن������ي أن الف������ائز (و/ أو ض������یوف م������رافقین ل������ھ) ل������ن یك������ون ق������ادراً  تع������دیل موع������دھا ألي س������بب.
الص�����لة، فإنن�����ا غی�����ر مل�����زمین باس�����تبدال الج�����ائزة بمبل�����غ نق�����دي أو اس�����تبدال الت�����ذاكر  ذاتعل�����ى حض�����ور المناس�����بة 

 بأخرى. 
 

عل������ى المش������تركین ال������راغبین ف������ي المش������اركة ف������ي أی������ة مس������ابقة تتض������من، أو الت������ي تتض������من جائزتھ������ا،  7-2
ء ألع������اب أو تح������دیات جس������دیة، تبلیغن������ا بأی������ة ش������روط طبی������ة وم������ن الممك������ن أن نطل������ب م������ن المش������ترك وف������ق أدا

 محض اختیارنا، وكشرط لدخول المسابقة أو الحصول على الجائزة القیام بما ھو آٍت:
 

الخض���وع لفح���ص طب���ي م���ن قب���ل مخ���تص طب���ي نواف���ق علی���ھ والحص���ول عل���ى ش���ھادة خل���و أم���راض للمش���اركة  (أ)
 المسابقة و/ أو الحصول على الجائزة؛ و/ أوفي تلك 

 
توقی������ع وثیق������ة قانونی������ة إلب������راء ذمتن������ا م������ن أی������ة مس������ؤولیة وبنم������وذج مق������دم م������ن قبلن������ا وذل������ك بھ������دف  (ب)

 المشاركة في تلك المسابقة و/ أو الحصول على الجائزة.
 

اج�������د بالنس�������بة للج�������وائز ال�������ي تتض�������من "مقابل�������ة وتحی�������ة" المش�������اھیر، ف�������إن الج�������ائزة ق�������د تخض�������ع لتو 7-3
الشخص������یة المش������ھورة المعنی������ة أو للق������وانین الت������ي تفرض������ھا تل������ك الشخص������یة المش������ھورة ونح������ن ال نتحم������ل أی������ة 
مس�����ؤولیة تج�����اه ع������دم ق�����درة أو ع������دم تمك�����ن الف������ائز م�����ن الحض������ور إل�����ى جلس������ة "المقابل�����ة والتحی������ة" الت�����ي ی������تم 

أي تع������ویض آخ������ر ترتیبھ������ا أو تق������دیمھا ف������ي أي ت������اریخ كم������ا ال نق������دم أی������ة ج������ائزة بدیل������ة أو تع������ویض نق������دي أو 
 مقابل ذلك.

 
 

 الجوائز غیر المطالب بھا -8
 

) ای���ام عم���ل م���ن ت���اریخ االع���الن ع���ن ف���وزه عل���ى 10( عش���رة  یج���ب أن ت���تم المطالب���ة بكاف���ة الج���وائز خ���الل  8-1
اح��دى قنواتن��ا العامل��ة أو وف��ق م��ا ت��نص علی��ھ الش��روط الخاص��ة خ��الف ذل��ك. نح��تفظ بح��ق تق��دیم الج��وائز الغی��ر مطال��ب 

 ذه الفترة إلى فائز بدیل أو عدم تقدیمھا نھائیاً.بھا بعد ھ
 

إذا قم���ت بالمطالب���ة بج���ائزة عب���ر خ���ط "ب���رقم محج���وب" فعلی���ك تزوی���دنا بتفاص���یل االتص���ال ب���ك، وبخ���الف ذل���ك  8-2
 قد ال نتمكن من االتصال بك وبالتالي عدم حصولك على جائزتك.

 
 اإلعالن والمعلومات الشخصیة -9
 

ت الشخص�����یة المقدم�����ة م�����ن قب�����ل المش�����تركین عن�����د ال�����دخول ف�����ي مس�����ابقاتنا م�����ن ی�����تم اس�����تخدام المعلوم�����ا 9-1
والت������ي یمك������ن تع������دیلھا بالنس������بة  (www.mbc.net/Dream) قبلن������ا فق������ط وفق������اً لسیاس������ة الخصوص������یة الخاص������ة بن������ا

ألی������ة مس������ابقة عل������ى وج������ھ الخص������وص. علی������ك دائم������اً ق������راءة سیاس������ة الخصوص������یة الخاص������ة بن������ا إذ أن دخول������ك 

http://www.mbc.net/Dream


ف�����ي مس�����ابقة م�����ا یج�����ب أن یك�����ون متوافق�����اً وملتزم�����اً بسیاس�����ة الخصوص�����یة ل�����دینا. ق�����د ت�����تم إزال�����ة كاف�����ة البیان�����ات 
بن������ا عب������ر االتص������ال بن������ا. ف������ي ح������ال ح������ذف  الشخص������یة المتعلق������ة بالمش������تركین م������ن قاع������دة البیان������ات الخاص������ة

البیان������ات قب������ل ظھ������ور نتیج������ة المس������ابقة و/ أو الج������ائزة (الج������وائز) المقدم������ة، یفق������د المش������ترك عندئ������ذ حق������ھ ف������ي 
 المطالبة بالجائزة.

 
إذا ك������ان مطلوب������اً م������ن المش������ترك تق������دیم معلوم������ات شخص������یة خاص������ة ب������الغیر كج������زء م������ن دخول������ھ أو  9-2

ى ك������ل مش�����رك ض������مان موافق������ة الش������خص ال�����ذي یق������وم بتق������دیم بیانات������ھ مش�����اركتھ ف������ي أی������ة مس�����ابقة، یتع������ین عل������
 الشخصیة إلینا على ذلك وبتواصلھ معنا فیما یتعلق بالمسابقة ذات الصلة.

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

لت�����ي ی����تم اإلع����الن عنھ����ا ق�����د ی����تم تق����دیمھا أیض�����اً یق����ر الف����ائزون أیض����اً ب�����أن المعلوم����ات الت����ي تخص����ھم وا 9-4
 إلى مقدمي الجوائز من الغیر لغرض الترویج لمشاركتھم في المسابقة وتقدیمھم لتلك الجوائز.

 
 
 

 الصور الفوتوغرافیة وأفالم الفیدیو -10
 

ف�����ي ح�����ال تطلب�����ت أی�����ة مس�����ابقة م�����ن المش�����ترك وض�����ع ص�����ورة أو ف�����یلم فی�����دیو كج�����زء م�����ن ال�����دخول أو  10-1
 ")، فإن:    الصورةالمشاركة في المسابقة (ُیشار إلیھا مجتمعًة بـ "

 
المش�����ترك یتعھ�����د بأن�����ھ الش�����خص الظ�����اھر ف�����ي الص�����ورة أو بأن�����ھ حاص�����ل عل�����ى الموافق�����ة المس�����بقة م�����ن  (أ)

 الشخص الظاھر في الصورة بتقدیم صورتھ كجزء من الدخول في المسابقة؛
ع���الن ص���ورتھ ف���ي أی���ة وس���یلة إعالمی���ة (بم���ا ف���ي ذل���ك دون المش���ترك یواف���ق بأنن���ا نمل���ك الح���ق ف���ي نش���ر وإ (ب)

 حصر االنترنت) وفي كافة األوقات دون أیة قیود أو تحدیدات وفي كافة أنحاء العالم ولیس لغرض المسابقة فقط؛
 المشترك یقر بإمكانیة قیامنا بتعدیل الصورة وفق محض اختیارنا؛ (ج)
ك وص������ورتھ ومعلومات������ھ الشخص������یة إل������ى جان������ب المش������ترك یق������ر بحقن������ا ف������ي اس������تخدام اس������م المش������تر (د)

 صورتھ؛
المش�����ترك یواف�����ق عل�����ى ع�����دم اتخ�����اذ أی�����ة إج�����راءات بحقن�����ا أو تق�����دیم أی�����ة مطالب�����ات أو رف�����ع أی�����ة دع�����اوى  (ھـ)

ض������دنا أو مطالبتن������ا بس������بب انتھ������اك أو خ������رق أی������ة حق������وق ملكی������ة و/ أو شخص������یة نتیج������ة اس������تخدامنا لص������ورتھ 
 بأي شكل؛

مش������روطة ع������ن حق������ھ ف������ي طل������ب أو الحص������ول عل������ى حك������م لمن������ع أو المش������ترك یتن������ازل بص������ورة غی������ر  (و)
 تقیید استخدامنا لصورتھ؛ و

   
 السحوبـات -11

 
ف�����ي ح�����ال تق�����دیم أی�����ة ج�����ائزة ع�����ن طری�����ق الس�����حب، ی�����تم اختی�����ار الف�����ائزین عش�����وائیاً م�����ن ب�����ین كاف�����ة  11-1

یوم�����ا  60 االش�����تراكات الس�����لیمة ف�����ي المس�����ابقة (م�����ا ل�����م ی�����تم تحدی�����د م�����دة أق�����ل بموج�����ب الش�����روط الخاص�����ة) خ�����الل
دائم����ا  ف����ي الس����حب الحیادی����ة  ب����ین كاف����ة ال����دول الت����ي تقب����ل المش����اركة منھ����ا   یراع����ىكم����ا  م����ن ت����اریخ إغ����الق المس����ابقة.

 وفق لألحكام وللشروط ھذه.



 
ف������ي ح������ال علمن������ا باختی������ار ش������خص م������ا كف������ائز ألكث������ر م������ن م������رة واح������دة، ی������تم م������نح ذل������ك الش������خص  11-2

 لالسم عینھ.الجائزة لمرة واحدة وإلغاء السحوبات األخرى 
 
 
 

 حقوق النشر -12
 

 بالدخول في مسابقاتنا فإن كافة المشتركین ومن ضمنھم انت سوف: 12-1
 

یتن�����ازلون لن�����ا ع�����ن كاف�����ة حق�����وقھم (بم�����ا فیھ�����ا حق�����وق الت�����ألیف النش�����ر الحالی�����ة والمس�����تقبلیة) ف�����ي دخ�����ولھم  (أ)
موج�����ودًة حالی�����اً أم س�����توجد ف�����ي ت) وس�����واء كان�����ت ن�����رتف�����ي كاف�����ة وس�����ائل اإلع�����الم (بم�����ا فیھ�����ا دون حص�����ر، االن

 المستقبل؛
یوافق�������ون عل�������ى ع�������دم المطالب�������ة بأی�������ة حق�������وق معنوی�������ة بخص�������وص دخ�������ولھم ف�������ي المس�������ابقات (أینم�������ا  (ب)

وحینم������ا ُیعت������رف بتل������ك الحق������وق) ض������دنا أو ض������د المتن������ازل لھ������م أو الم������رخص لھ������م م������ن قبلن������ا أو خلفاؤن������ا ف������ي 
 الملكیة؛

یش���كل خرق���اً ألي م���ن حق���وق الملكی��ة الفكری���ة الخاص���ة ب���الغیر وبأن���ھ یتعھ��دون لن���ا ب���أن دخ���ولھم ف���ي مس��ابقاتنا ال  (ج)
ال یحت���وي عل���ى أي ش���يء، مخ���ل أو ال أخالق���ي أو ج���ارح أو مھ���دد وبقی���امھم بتعویض���نا ع���ن أی���ة خس���ائر أو أض���رار أو 
ا مس��ؤولیات تنش��أ ف��ي ح��ال ع��دم االلت��زام ب��ـ أو ص��حة م��ا س��بق. ف��ي ح��ال س��المة العم��ل ب��ذلك، ف��نحن نح��تفظ بح��ق، إال أنن��

ال نك���ون مل���زمین ب���ذلك (ودون الح���د م���ن تعھ���د وتع���ویض المش���ترك كم���ا ذك���ر آنف���اً) بع���رض أو تص���فیة و/ أو مراقب���ة 
 المعلومات التي یقدمھا المشرك، وبتعدیلھا أو رفضھا أو قطعھا أو إزالتھا؛ و

یؤك�����دون ب�����أن ل�����دیھم الح�����ق والص�����الحیة والس�����لطة بم�����نح الحق�����وق أع�����اله وب�����أنھم حاص�����لین عل�����ى كاف�����ة  (د)
 لموافقات والتصریحات الالزمة لمنحنا لتلك الحقوق.ا
 

تجنب�������اً للش�������ك، ف�������إن كاف�������ة الحق�������وق الممنوح�������ة باس�������م وملكی�������ة المس�������ابقة ونم�������وذج المس�������ابقة تعتب�������ر  12-2
 ملكیتنا الفردیة ویمكننا استغاللھا فوق محض اختیارنا.

 
 التالعب ومسائل أخرى -13

 
ل����ى النح����و المخط����ط ل����ھ نتیج����ة ألی����ة (عل����ى س����بیل المث����ال اذا ل����م یك����ن م����ن الممك����ن تنفی����ذ مس����ابقة م����ا ع 13-1

ال الحص�����ر) أعط�����ال فنی�����ة، أو ت�����دخل غی�����ر مس�����موح ب�����ھ، أو فیروس�����ات حاس�����وبیة أو عط�����ل ف�����ي ش�����بكة الج�����وال، 
أو تالع������ب أو احتی������ال أو أی������ة أس������باب أخ������رى تف������وق س������یطرتنا عل������ى نح������و ی������ؤثر عل������ى أو یض������ر ب������إدارة أو 

نفی�����ذھا عل�����ى نح�����و مالئ�����م، فإنن�����ا نح�����تفظ بح�����ق إلغ�����اء أو إنھ�����اء أو س�����المة أو عدال�����ة أو نزاھ�����ة أی�����ة مس�����ابقة أو ت
تعلی�������ق أو تع�������دیل المس�������ابقة و/ أو أي س�������حب أو س�������حوبات أو حك�������م یتعل�������ق بالمس�������ابقة و/ أو بإبط�������ال أھلی�������ة أي 

 فرد تسبب (سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر) بتلك المشكلة.
 
 
 
 
 



 
 إنھاء المسابقة -14

 
ل الش�������روط الخاص�������ة بمس�������ابقة م�������ا، أو إنھائھ�������ا ف�������ي أي وق�������ت وف�������ق م�������ن الممك�������ن أن نق�������وم بتع�������دی 14-1

مح�������ض اخیارن�������ا دون تحم�������ل أی�������ة مس�������ؤولیة تج�������اه أي متس�������ابقین أو أي ش�������خص آخ�������ر. ال نق�������وم بتق�������دیم أی�������ة 
 جوائز في حال إنھاء أیة مسابقة.

 
 

 القرارات نھائیة -15
 

ة. ال تج�������رى أی�������ة نقاش�������ات أو كاف�������ة قراراتن�������ا المتعلق�������ة بأی�������ة مس�������ابقة و/ أو تق�������دیم الج�������وائز نھائی������� 15-1
 مراسالت بخصوصھا مع أي مشترك أو أي شخص آخر.

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

 بالقانون إن لزم األمر، من خالل التحكیم المستقل.
 

النت�����ائج الت�����ي ی�����تم الحص�����ول علیھ�����ا ونش�����رھا ف�����ي ح�����ال كان�����ت المس�����ابقة تتطل�����ب التص�����ویت، ف�����إن دق�����ة  15-3
 من قبلنا تعتبر نھائیًة وملزمًة وال یتم الجدال بخصوصھا.

 
 
 

 عدم تنفیذ األحكام والشروط -16
 

إن ع�����دم ق�����درتنا عل�����ى تنفی�����ذ أي م�����ن ھ�����ذه الش�����روط واألحك�����ام ف�����ي أی�����ة حال�����ة (ح�����االت) ال ی�����ؤدي إل�����ى  16-1
إج�����راء م�����ن قب�����ل أي مش�����ترك أو ف�����ائز، كم�����ا ال یعتب�����ر تن�����ازالً تق�����دیم أی�����ة مطالب�����ة أو یم�����نح الح�����ق ف�����ي اتخ�����اذ أي 

 عن أي من حقوقنا بخصوصھا.
 

 استثناء المسؤولیة -17
 

باس�����تثناء م�����ا ی�����نص علی�����ھ ف�����ي ھ�����ذه الش�����روط واألحك�����ام عل�����ى وج�����ھ الخص�����وص وإل�����ى الح�����د األقص�����ى  17-1
و ض������مناً بموج������ب ال������ذي یجی������زه الق������انون، ف������إن كاف������ة الش������روط والتعھ������دات وااللتزام������ات ال������واردة ص������راحًة أ

 القانون مستثناة بموجبھ.
 

إل������ى الح������د األقص������ى ال������ذي یجی������زه الق������انون، فإنن������ا نس������تثني بموجب������ھ وال نتحم������ل أی������ة مس������ؤولیة تج������اه  17-2
أي مش����ترك أو ف����ائز فیم����ا یتعل����ق ب����ـ أو ینش����أ ع����ن أی����ة مس����ابقة مھم����ا ك����ان الس����بب، بم����ا ف����ي ذل����ك أی����ة تك����الیف أو 

س��������ؤولیات اخ��������رى، ش��������ریطة أال یك��������ون أي ش��������يء ف��������ي ھ��������ذه نفق��������ات أو ج��������وائز مص��������ادرة أو أض��������رار أو م
الش������روط یح������د م������ن أو یس������تثني مس������ؤولیتنا تج������اه اإلص������ابة الشخص������یة أو الوف������اة الناجم������ة ع������ن إھمالن������ا. تجنب������اً 

 تطبق أیضاً بخصوص أیة جوائز مقدمة من الغیر. 17للشك فإن ھذه الفقرة 
 



ش�����روط خاص�����ة) غی�����ر ق�����انوني أو غی�����ر  ف�����ي ح�����ال اعتب�����ار أي بن�����د م�����ن ھ�����ذه الش�����روط العام�����ة (أو أی�����ة 17-3
س�����اٍر أو باط�����ل أو خ�����الف ذل�����ك غی�����ر ناف�����ذ، ی�����تم فص�����لھ ع�����ن ب�����اقي البن�����ود األخ�����رى الت�����ي تبق�����ى س�����اریًة بص�����ورة 

 كاملة وفاعلة.
 

 القانـون -18
 

 .تخضع ھذه الشروط العامة (أو أیة شروط خاصة) لقوانین االمارات العربیة المتحدة 18-1

 
 

 والتكلفة لكل رسالة/اتصالجدول األرقام التفاعلیة 

 التكلفة لكل رسالة الرقم شركة االتصاالت الدولة
 توكیالو لشركة الدولیة التعرفة حسب Ooredoo 006906666 الجزائر
 مغربیة دراھم INWI 9669 9 المغرب
 مغربیة دراھم Orange 9669 9 المغرب
 تونسي دینار GSM 85988 1.44 تونس
 توكیالو لشركة الدولیة التعرفة حسب GSM 0067234411 لیبیا

 مصریة جنیھات GSM 95450 5 مصر
 Mauritel 1559 250 Mauritanian Oughia موریتانیا

 ثریا لشركة الدولیة التعرفة حسب GSM 0088216101026 دولي
 

 

 

 

 


