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 األحكام والشروط الخاصة بالمسابقة

   1MBC قناة  المعلِن

 

تاااااااااااااااار   ا تتاااااااااااااااا  

 وإغالق المسابقة

و متتت   11/1/2018 لغايتتت  7/1/2018 متتت  اع بتتتا ا   المستتتاب   فتتت  ال ستتت ي  بتتتا  ُيفتتت  

 ."(االغالق تار  )" 25/1/2018لغاي   14/1/2018

 

 يع ب  أي دخو  ف  المساب   بعد  ا يخ اإلغالق )ألي سب  كا ( الغيا .

 

 علتتلع علتتل المتتتا كي  اإل ابتت  عتت  األستتذل  ال تت   تت ا المستتاب    تت  علتتل التتتك  ال تتال   وصف المسابقة

 ب نتتتتام و الستتتتعودي  ب وقيتتتت   مستتتتا    6:00 الستتتتاع  MBC FM  علتتتتل 996 ب نتتتتام 

 ,الستتتتعودي  ب وقيتتتت  مستتتتا     7:00 الستتتتاع  Panorama FM علتتتتل  ب تتتتونت بيتتتت 

مستتتت حي  ال عتتتت  الكوميديتتتت  ب تتتت اك  م انيتتتت  لح تتتتو  لفتتتتو  ا  للحصتتتتو  علتتتتل امكانيتتتت 

 ,25و  تتتتدة فتتتت   2018ينتتتتاي   13, 12, 11الم امتتتت  فتتتت  ال يتتتتا   "البيتتتت  بيتتتت  أبونتتتتا" 

   2018يناي   27, 26

 

 المملك  الع بي  السعودي .للم يمي  ف   ف ط المساب   مخصص  ق ود المشترك ن

 

فوي    علل الفاذ  إ سا   فوي  الفاذ  لتخص اخ  باس الم ال اذ ة نياب  عنه , ي   ف  حا  

دي  ب فوي  التخص الب بمو به  ي وم   . سم  مصدق اصوال كما  نص عليه ال واني  الم عي 

سا ي   وا  سف  ال اذ ة اح ا اس الم بمفو  الو علل التخص منها /باس الم ال اذ ة بدال منه

  ذ ةعند ح و ه الس الم ال ا اظها   وا  السف  سا ي المفعو التخص المفو   المفعو  علل 

 

أو أفتتتتتت اد عتتتتتتاذال هم ام بتتتتتت  ستتتتتت  منط تتتتتت  حتتتتتت ة   المستتتتتتاب   غيتتتتتت  م احتتتتتت  لمتتتتتتوظف  

 المبات ي .

 

  تتتتتديم  البتتتتت ام  ال اليتتتتت  و بأ قتتتتتاماال صتتتتتا   يمكنتتتتتخ التتتتتدخو  فتتتتت  المستتتتتاب   عتتتتت  ط يتتتتتق طرق التسج ل

   ع  األسذل  الم عل   بالمساب  الصحيح  اإل اب  

 

 السعودي  ب وقي  مسا    6:00 الساع   MBC FM علل 966 ب نام 

 

 966112684488+ قم اال صا   

 

 ب وقيتتتتت  مستتتتتا    7:00 الستتتتتاع   Panorama FMعلتتتتتل  ب تتتتتونت بيتتتتت  ب نتتتتتام و 

 , السعودي 

 

  112684477 966+ قم اال صا 



 

 ألكث  م  م ة. الفو   مت  خال يحق لك  

 

ل تتتتتت  ال اال يتتتتتت م  حمتتتتتت  أيتتتتتت  مستتتتتتفولي    تتتتتتاه االتتتتتتت  اكا  المف تتتتتتودة أو الم تتتتتتأخ ة, أو 

 ي م اس المها ألي سب  م  األسبا .

 

لح تتتتو  مستتتت حي  ال عتتتت  الكوميديتتتت  "البيتتتت  بيتتتت  أبونتتتتا"   "bronzeد  تتتت  "  تتتت اك  5 جائزةالتفاص ل 

ينتتتتتتاي   27, 26, 25و  تتتتتتدة فتتتتتت   2018ينتتتتتتاي   13, 12, 11الم امتتتتتت  فتتتتتت  ال يتتتتتتا  

2018   

 ي م  حديد مكا  اس الم ال واذ  عند اإل صا  بال ابحي .

 

لخخخ     االشخخخ ا  ا  بتتتي  استتتما  متتت  يتتت م اخ يتتتا  الفتتتاذ  )الفتتتاذ ي ( عبتتت  الستتتح  العتتتتواذ  

  صحيح ال  اب اعطوا اال

 

 .الب نام  خال  بفو ه( الفاذ ي ) الفاذ  إعال  ي م

 

 نهاذيا , وال ي م الدخو  ف  أي  مناقتا  بتأنه. الفاذ  يع ب  ق ا 

 

  2018يناي   13 و  966 بب نام  االطا  ال من  الس الم ال اذ ة م  قب  الفاذ  ق ود وتفاص ل الجوائز

 

ي  ينتتتتا 27االطتتتتا  ال منتتتت  الستتتت الم ال تتتتاذ ة متتتت  قبتتتت  الفتتتتاذ  بب نتتتتام  ب تتتتونت بيتتتت   تتتتو 

2018  

 

 

 MBC 1قناة  مقِدم الجائزة

 

ي  تتتتتتل العلتتتتتتم بتتتتتتأ   نتتتتتتاخ تتتتتتت وط وأحكتتتتتتام أختتتتتت   مطب تتتتتت . ل طتتتتتتالع علتتتتتتل  لتتتتتتخ  شروط أخرى

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

conditions.html 
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