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 األحكام والشروط الخاصة بالمسابقة

 1قناة ام بي سي  المعلِن

 

تاااااافتت ا وواااااا  و  ااااا   

 المسابقة

تاااااافتت )" 05/04/2018اغايتتتتت   01/04/2018يُفتتتتتب  بتتتتتاف اابمتتتتت اع بتتتتتي اا متتتتتاب   ا ب تتتتتا ا   تتتتت  

 . اارياض، جدة و أبهاالفائزي      "(.اال   

 

 .الغاا  ( ألي س ب كان)يعب ر أي دخول بي اا ماب   بعد تا يخ اإلغالق 

 

 برنتتتا    لتتتل اا يتتتا كا  اإلجابتتت   تتت  األستتتلل  اابتتتي تتتت ا   لتتتل:اا متتتاب   عتتتي  لتتتل اايتتت ع اابتتتااي وصف المسابقة

ببتتتون  برنتتتا   ببوقاتتتل اامتتتعودي  و   متتتا  4:00اامتتتا    MBC FM  اا تتت ا   لتتتل ااحتتال  نتتتد 

الحصتتتول  لتتتل , اامتتتعودي ببوقاتتتل   متتتا  8:00اامتتتا    Panorama FM  اا تتت ا   لتتتل باتتتل

واابتتتل تعتتترض  اا و اديتتت  بتتتي ااريتتتاض واتتتد بانهتتتا متتتر ا  ببتتت اكر   اناتتت  اح تتتو  افتتتو  ا ا  اناتتت 

 . أبريع 21, 20, 19أبريع، و أبها  14, 13, 12أبريع ، جدة  7, 6, 5 بل

 

 .اا  ل   ااعربا  اامعودي ال  ا ا  بي  ب ط اا ماب    خصص  قيود المشوركين

تفويض  س ي   لل اافائز إ سال تفويض اافائز ايخص اخر باسبالم اا ائزة نااب   نه ، ي ب بي  ال 

ببفويض اايخص اا ديع باسبالم اا ائزة  ب وج ه  ي وم   . صدق اصوال ك ا تنص  لاه اا وانا  اا ر ا 

اايخص  جوا  سفر سا ي اا فعول  لل  اا ائزة ا  ا باسبالم  فوض اا لل اايخص و نها /بدال  نه

  . ند   و ه السبالم اا ائزة اظها  جوا  اامفر سا ي اا فعولاا فوض 

 .اا  اشري أو أبراد  ائالتهم ام بي سي  نا    رة  اا ماب   غار  با   ا وظفي 

 

اإلجابتتتتتتت  ت تتتتتتتديم واالتصتتتتتتتال باأل قتتتتتتتام ااباااتتتتتتت   ي  نتتتتتتو ااتتتتتتتدخول بتتتتتتتي اا متتتتتتتاب    تتتتتتت   ريتتتتتت  طر  الوسجيل

     األسلل  اا بعل   باا ماب  ااصحاح  

 

 ببوقال اامعودي   ما  4:00ااما     MBC FM اا  ا   لل  اديو ااحال  ند برنا   

 

 966112684488+:  قم االتصال

 

ببوقاتتتتل   متتتتا  8:00 اامتتتتا    Panorama FM المذذذذعاى راذذذذ   ا  ذذذذ ببتتتتون  باتتتتلبرنتتتتا   و 

 , اامعودي 

 

  112684477 966+ قم االتصال

 

 .ألكثر     رة اافو   ال يح  ا ع  يبر 

 

ال يتتتتتتتبم تح تتتتتتتع أيتتتتتتت   متتتتتتتةواا  ت تتتتتتتاه االشتتتتتتتبراكا  اا ف تتتتتتتودة أو اا بتتتتتتت خرة، أو اابتتتتتتتي ال يتتتتتتتبم 

 .اسبال ها ألي س ب    األس اف



اا و اديتتت  بتتتي ااريتتتاض  واتتتد بانهتتا تتتروض  متتتر ا  اح تتو   لكذذذا زذذذ   Bronze|د جتتت   تتت اكر 3 الجائزةتفاصيل 

 . أبريع 21, 20, 19أبريع، و أبها  14, 13, 12أبريع ، جدة  7, 6, 5

 

 .يبم تحديد   ان اسبالم اا وائز  ند اإلتصال باارابحا 

 

 بتتتا  استتت ا   تتت    تتتر اامتتتحب ااعيتتتوائي   م ذذذ ن ايه  ذذذر كذذذا ا يذذذ م  ( اافتتتائزي )يتتتبم اخباتتتا  اافتتتائز 

 جاب  ااصحاح  ا اوا االاالشخاص اا ي  

 

 .خالل اا رنا  بفو ه   م  ن ( اافائزي )اافائز إ الن يبم 

 

 .نهائاا ، وال يبم اادخول بي أي   ناقيا  بي نه اافائز يعب ر قرا 

 

 لتتتل اا يتتتا ك  بتتتي ( يواب تتتون)يوابتتت  ( اافتتتائزي )ب  تتترد اا يتتتا ك  بتتتي عتتت ه اا متتتاب   بتتت ن اافتتتائز 

اا تتواد واألنيتتا  اابروي اتت  اا بعل تت  بهتتا وبتت   تتا يتتراه اا علتت    الوبتتا  وال يحتت  ال يتتبر  اا ااا تت  

 . بح ف اا حبوى أو اا ااا   ببعوي ا   ااا  ألي س ب    األس اف

 

ااا تت  بتت ي   تتااة  اااتت    ابتتع اا تتائزة وتعب تتر الغاتت  بتتي  تتال  تتدم ت  تت  اافتتائز  تت  الي  تت  الفتتائز اا 

 .اسبال ها  مب اا و د واااوم اا حدد    ق ع اا عل 

أبريتتتع  7عتتتو ااحتتتال  نتتتد  وببتتتون  باتتتل ب رنتتتا   اال تتتا  ااز نتتتي الستتتبالم اا تتتائزة  تتت  ق تتتع اافتتتائز  قيود وتفاصيل الجوائز

 أبريع الرابحا     أبها  21, أبريع الرابحا     جدة  14, الرابحا     اارياض 

 

  1قناة ام بي سي  مقِدم الجائزة

 

اإل تتتتتتال   لتتتتتتل تلتتتتتتو اايتتتتتترو  . يرجتتتتتتل ااعلتتتتتتم بتتتتتت ن عنتتتتتتا  شتتتتتترو  وأ  تتتتتتام أختتتتتترى  ا  تتتتتت  شروط أخرى

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

conditions.html 
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