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بعد تاريخ اإلغالق )ألي سبب  أو إفتتاح باب التسجيل قبلفي المسابقة  اشتراكيعتبر أي 
 كان( الغياً.

 

 ألوان السعودية اسم المسابقة: وصف المسابقة

 
 على الشكل التالي: المسابقةتكون 

 
تمنح المستمعين مسابقة  للسياحة دبي هيئة  معبالتعاون  MBC FM اذاعةتخصص 

هي كاميرا كانون الجائزة  .المؤهلين المستمعينواحدة يوميا، تمنح لفائز واحد من جائزة 
 المعلنمن اختيار  جيغا و شنطة للكاميرا 16مع ذاكرة تخزين سعة  1300نوع دي 

 ."(الجائزة)يشار اليها الحقا بـ "
 

سوف يتم إرسالها مرفقة مع المتعلقة بجميع األطراف المعنية جميع الشروط واألحكام 
 .قسائم الجوائز

 

والبالغين من  بشكل دائم ، المملكة العربية السعوديةللمقيمين في فقط المسابقة مخصصة  قيود المشتركين
سنة وما فوق من العمر في تاريخ االفتتاح. تم استبعاد بقية الدول ألسباب  15العمر 
 تقنية.

 
 أو أفراد عائالتهم المباشرين. MBCالمسابقة غير متاحة لموظفي 

 
 في المسابقة ألكثر من مرةال يحق للمشترك االشتراك 

 
المعلن مسؤوليته تجاه أية تسجيالت أو اشتراكات مفقودة أو متأخره أو ال يتم  ال يتحمل

 استالمها ألي سبب من األسباب في هذه المسابقة. 
 

 996هال بالويك اند و على برنامج   االتصال بالمسابقةعلى الراغبين في االشتراك  طرق التسجيل
( لالجابة بشكل صحيح على 0112684488على االرقام التالية )  MBC  FM  على

بـ  الدخول في السحب والفوزالسؤال الخاص بالمعلومات العامة للحصول على فرصة 
 المخصصصة للمستمعين المشاركين في المسابقة في اليوم نفسه. الجائزة

 
 



 966 ضمن برنامج هال بالويك اند وعند نهاية فقرة المسابقة  فائزيتم اختيار السوف 
 . بين االشخاص الذين قدموا اجابة صحيحة على سؤال المسابقة من عشوائيعبر سحب 

 

عبر السحب  966 هال بالويك اند و برنامجعند نهاية المتأهلين، من فائز اليتم اختيار  تفاصيل السحب
  .صحيحة على سؤال المسابقة ةبين االشخاص الذين قدموا اجابمن  العشوائي

 
ثالثين عبر الهاتف  خالل مدة ال تتجاوز و من خالل البرنامج  يتم تبليغ الفائز بفوزه

 .من تاريخ االغالق يوما
  

وغير قابل ألي طريقة من طرق المراجعة اإلدارية  نهائيايعتبر قرار اختيار الفائزين  
 أو القضائية.

 

قيود وتفاصيل 
 الجوائز

 .واحد يوميا هنالك فائزسوف يكون 
 

 .ألي شخص آخر  الجائزةال يمكن تحويل 
 

حال عدم الحصول على في  الجائزةفوز المشترك الفائز بـ لغاء إ MBC FM ـيحق ل
  .أي مسؤولية المعلنمع عدم تحمل بفوزه  همن تاريخ إبالغ ثالثة أيامخالل  هرد من قبل

 
يكون  نالرابح. كما لالى مسؤولية فقدان الجائزة أو تعثر وصولها  المعلنيتحمل  نل

 في هذه الحالة ملزماً بتعويض الفائز عن الجائزة المفقودة بجائزة أخرى.  المعلن
 

يوما وفي حال لم يتم إستالمها ضمن  90إستالم جائزته في مدة أقصاها  الفائزيجب على 
 .ق للفائز المطالبة بهاالمدة المحددة تعتبر الغية وال يح

 
على المشاركة في المواد واألنشطة  يوافق المشتركبمجرد المشاركة في هذه المسابقة 

وفق ما يراه المعلن مطلوباً وال ، والجائزةكشرط من شروط منح الترويجية المتعلقة بها 
يحق للمشترك المطالبة بحذف المحتوى أو المطالبة بتعويضات مالية ألي سبب من 

 األسباب. 
 

 السعودية الثراث و السياحة هيئة مقِدم الجائزة

ودون أي  او انذار مسبق  المسابقة في أية وقت دون سبب يحق للمعلن ايقاف والغاء شروط أخرى
  مسؤولية تجاه المشاركين.أدنى 

 
أو في الشروط واألحكام  األحكام والشروط الخاصة أينما ورد مصطلح الضريبة في هذه 

، فإنه سوف يعني أية وكافة ضرائب فيدرالية أو محلية، رسوم أو أكالف من أي العامة
نوع كانت، وأية فوائد أو مخالفات مفرضة عليها وبغض النظر عما إذا كان اإلنضمام 
إلى النظام الضريبي إلزامي أم إختياري بما يشمل )على سبيل المثال ال الحصر( أية 

اإليرادات، فروضة على صافي أو إجمالي الدخل،ضرائب أو رسوم أو أكالف م
الخدمات، إستخدام الخدمات، ح، اإليجارات،المبيعات،التحويالت، التراخيص، األربا



الطابع والتوثيق، والضرائب على  مثال الضريبة على القيمة المضافة وضريبة
 .عن المنبع قتطعةوالممتلكات، وضريبة الخصم والضريبة الم

 
الفائز وتسدد من قبل من قبل المعلن  ة ضرائب مستحقة السداد سوف تحتسبإن  أيو

 .ووفقا للنسب المفروضة قانونا من وقت آلخر الجائزةكشرط من  شروط منح 
 

شروط وأحكام أخرى مطبقة. لإلطالع على تلك الشروط قم يرجى العلم بأن هناك  ثالثا:
 بالضغط هنا

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