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 ا  لم ايت   تعد  ي يخ لإلغالق )ألي ات  كي ( الغيي . لش  لكيع ت  أي 
 

وصاااااااااااااااااااااااا  
 المسابقة

  يزو  س أند تي كس دت   ايت   لام لم ايت  :
 

  لى لمشكا لم يم : لم ايت   كو  
لذل   خصص   MBC FM   نا   يزو  س أند تي كس دت    عتيم عيو  

ت ذلك  دخوا مشخصي  م  ضي  نهي  كي ا ا  لثني     لمفوز لم ا  عي  ا ص  
لمتي كس لم     ع ض   دت  تي كس أند  يزو  س ) وش  قيت دت ، توميوود تي كس 

  دت ، مي و الند دت ، مي و الند وو   تي ك(
 ذلك  اف  أل تع أشخيص  4ك ي هنيك تيئزة كت ى نهيي  لألاتوع و ه   تي ة    

   لم  لك  لمع تي  لماعودي  إمى دت   لى     طي ل  االي دت  تيإلضيا  إمى لإلقي   
مييم  ا  تنيح ا  اندق التي ي دت  ك ي   ض   لمتيئزة  ذلك  دخوا م ن تعيت دت   3

يص تي كس أند  يزو  س أل تع أشخ  
 
 
 

اتتتو  يتتت م إ اتتتيمهي لم  عل تتت  تت يتتتع لألطتتت ل  لم عنيتتت  ت يتتتع لمشتتت وط ولأل كتتتيم 
   ا    ع قايئم لمتولئز

 
 

 MBC  FM   لى  لو لمكالمت ني ج   لى  لم لغتي  ا  لالش  لك لال صيا لى 
خيص لم ماؤلال  لى تشكا ص يا مالتيت  (0112684488 لى لال قيم لم يمي  )

ت ذلك  دخوا مشخصي  م  ضي  نهي  كي ا مل صوا  لى ا ص  ي   علم علو يت يمت
ا  لثني     لمتي كس لم     ع ض   دت  تي كس أند  يزو  س ) وش  قيت دت ، 

  توميوود تي كس دت ، مي و الند دت ، مي و الند وو   تي ك(
 تتتذلك  اتتتف  أل تتتتع  4ك تتتي هنتتتيك تتتتيئزة كتتتت ى نهييتتت  لألاتتتتوع و هتتت   تتتتي ة  تتت  

 لكتتت  لمع تيتتت  لماتتتعودي  إمتتتى دتتتت   لتتتى  تتت   طيتتت ل  اتتتالي دتتتت  أشتتتخيص  تتت  لم 
ميتتتتيم  اتتتت  تنتتتتيح اتتتت  انتتتتدق التي تتتتي دتتتتت  ك تتتتي   ضتتتت    3تيإلضتتتتيا  إمتتتتى لإلقي تتتت  

 لمتيئزة  ذلك  دخوا م ن تعيت دت  تي كس أند  يزو  س أل تع أشخيص 
 



  لتتتو لمكتتتالمت نتتتي ج ضتتت    نتتتد نهييتتت  ا تتت ة لم اتتتيت    لم  يهتتتااتتتو  يتتت م لخ يتتتي  
تتتتي  لالشتتتخيص لمتتتذي  قتتتد ول لتيتتتت  صتتت ي    لتتتى   تتت  لماتتت   لمعشتتتولئ  تتتت  

  .اؤلا لم ايت   
 
 

  

قتاااااااااااااااااااااااااااااود 
 المشتركتن

 ، تشتتتكا دلئتتتتم لم  لكتتت  لمع تيتتت  لماتتتعودي مل  ي تتتي  اتتتت  ا تتتط لم اتتتيت    خصصتتت  
اتتن  و تتي اتتوق  تت  لمع تت  اتت   تتي يخ لالا  تتيح.  تتم لاتت تعيد  15ولمتتتيمغي   تت  لمع تت  
   ني .ت ي  لمدوا ألاتي  

 
ت ذلك  دخوا مشخصي  م  ضي  نهي  كي ا ا  لثني     لمتي كس لم     ع ض   دت  
تي كس أند  يزو  س ) وش  قيت دت ، توميوود تي كس دت ، مي و الند دت ، مي و الند 

  وو   تي ك(
 تتتذلك  اتتتف  أل تتتتع  4ك تتتي هنتتتيك تتتتيئزة كتتتت ى نهييتتت  لألاتتتتوع و هتتت   تتتتي ة  تتت  

أشتتتخيص  تتت  لم  لكتتت  لمع تيتتت  لماتتتعودي  إمتتتى دتتتت   لتتتى  تتت   طيتتت ل  اتتتالي دتتتت  
ميتتتتيم  اتتتت  تنتتتتيح اتتتت  انتتتتدق التي تتتتي دتتتتت  ك تتتتي   ضتتتت    3تيإلضتتتتيا  إمتتتتى لإلقي تتتت  

 يص لمتيئزة  ذلك  دخوا م ن تعيت دت  تي كس أند  يزو  س أل تع أشخ
 

 أو أا لد  يئال هم لم تيش ي . MBCلم ايت   غي    ي   م وظف  
 

طااااااااااااااااااااااااااار  
 التسجتل

 لتتتتتو ت نتتتتتي ج   لتتتتتى لال صتتتتتيا   ي كنتتتتتك لمتتتتتدخوا اتتتتت  لم اتتتتتيت    تتتتت  ط يتتتتتق
 (0112684488لال قيم لم يمي  ) MBC FM لى  لمكالم
 

  لميوم لمول د.ا   ال ي ق مل ش  ك تيالش  لك أكث       ة ول دة
 

يخلتتت  لم علتتت   اتتتؤومي ة  تتتتي  أيتتت   اتتتتيالت أو لشتتت  لكيت  ف تتتودة أو   تتت خ   أو 
 ال ي م لا ال هي ألي ات     لألاتي  ا  هذ  لم ايت  . 

 

تفاصاااااااااااااااااااااتل 
 السحب

 
 

 تتت  لماتت    لتتو لمكتتالم  اتت  ت نتتي ج  نتتد نهييتت  ا تت ة لم اتتيت  فتتيئز لميتت م لخ يتتي  
 .صتتت ي    لتتتى اتتتؤلا لم اتتتيت   تتت  تتتتي  لالشتتتخيص لمتتتذي  قتتتد ول لتيتتتت   لمعشتتتولئ 

 تتت  لمهتتي    ختتالا  تتدة ال   تتتيوز و  تت  ختتالا لمت نتتي ج  يتت م  تليتتف لمفتتيئز تفتتوز 
      ي يخ لالغالق يو يثالثي  

 يع ت  ق ل  لخ يي  لمفيئزي   نهيئيي ، وال ي م لمدخوا ا  أي   نيقشيت تش نة.
 
 

قتود وتفاصتل 
 الجوائز

 



نهي  كي ا ا  لثني     لمتي كس لم     ع ض   دت  ت ذلك  دخوا مشخصي  م  ضي  
تي كس أند  يزو  س ) وش  قيت دت ، توميوود تي كس دت ، مي و الند دت ، مي و الند 

  وو   تي ك(
 تتتتذلك  اتتتتف   4ك تتتتي هنتتتتيك تتتتتيئزة كتتتتت ى نهييتتتت  لألاتتتتتوع و هتتتت   تتتتتي ة  تتتت  

أل تتتتتتتع أشتتتتتتخيص  تتتتتت  لم  لكتتتتتت  لمع تيتتتتتت  لماتتتتتتعودي  إمتتتتتتى دتتتتتتت   لتتتتتتى  تتتتتت   
ميتتتتتيم  اتتتتت  تنتتتتتيح اتتتتت  انتتتتتدق  3طيتتتتت ل  اتتتتتالي دتتتتتت  تيإلضتتتتتيا  إمتتتتتى لإلقي تتتتت  

التي تتتتتي دتتتتتت  ك تتتتتي   ضتتتتت   لمتتتتتتيئزة  تتتتتذلك  دختتتتتوا م ن تعتتتتتيت دتتتتتت  تتتتتتي كس 
 يص أند  يزو  س أل تع أشخ

 
 .ألي شخص آخ  ال ي ك    ويا لمتيئزة  
 

 تتتيا  تتتدم لم صتتتوا  لتتتى  د  تتت  قتتتتا مغتتتي  لمتتتتيئزة اتتت  إ MBC FMي تتتق ا 
 تتتع  تتتدم تفتتتوزهم   تتت   تتتي يخ إتتتتالأ لمفتتتيئز أو لمفتتتيئزي  ثالثتتت  أيتتتيمختتتالا لمفتتتيئز 
 اتتتتؤومي  ا تتتتدل  لمتتتتتيئزة أو  عثتتتت   ال ي   تتتتا لم علتتتت .أي  اتتتتؤومي  لم علتتتت    تتتتا 

يكتتو  لم علتت  اتت  هتتذ  لم يمتت   لز تتي  ت عتتوي  لمفتتيئز  لمتت لتا. ك تتي اللمتتى وصتتومهي 
    لمتيئزة لم ف ودة تتيئزة أخ ى. 

 
يو تتتي واتتت   تتتيا متتتم يتتت م  90يتتتت   لتتتى لمفتتتيئز إاتتت الم تيئز تتتة اتتت   تتتدة أقصتتتيهي 

 .إا ال هي ض   لم دة لم  ددة  ع ت  الغي  وال ي ق ملفيئز لم طيمت  تهي
 

لم اتتتتتتتيت   اتتتتتتتا  لمفتتتتتتتيئز )لمفتتتتتتتيئزي ( يولاتتتتتتتق ت تتتتتتتت د لم شتتتتتتتي ك  اتتتتتتت  هتتتتتتتذ  
)يولا تتتتتو (  لتتتتتى لم شتتتتتي ك  اتتتتت  لم تتتتتولد ولألنشتتتتتط  لم  ويتيتتتتت  لم  عل تتتتت  تهتتتتتي 

 طلوتتتتتتتتي  وال ي تتتتتتتق مل شتتتتتتت  ك لم طيمتتتتتتتت  ت تتتتتتتذ    واتتتتتتتق  تتتتتتتي يتتتتتتت ل  لم علتتتتتتت 
 لم   وى أو لم طيمت  ت عويضيت  يمي  ألي ات     لألاتي . 

 

 و  س يز أند تي كس دت   ايت   مقِدم الجائزة

شااااااااااااااااااااااااروط 
 أخرى

لو لنتتتتتذل   لم اتتتتتيت   اتتتتت  أيتتتتت  وقتتتتتت دو  اتتتتتت  ي تتتتتق مل علتتتتت  لي تتتتتي  ولمغتتتتتي  
  ودو  أي أدنى  اؤومي   تي  لم شي كي .  اتق 

ي تتتتتتى لمعلتتتتتم تتتتتتت   هنتتتتتيك شتتتتتت وط وأ كتتتتتيم أختتتتت ى  طت تتتتتت . م طتتتتتالع  لتتتتتتى 
  لك لمش وط قم تيمضغط هني

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

 

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

