
 الشروط واألحكام
 "العمالءلدى العمالء ("") الجھاز(" Galaxy S22 Ultraجھاز ل للترویج")، مخصصة الحملة(" "WithGalaxy#"حملة سامسونج  -

والتي ستقام خالل  والبحرین، والكویت، وقطر، وعمان ("اإلقلیم") دولة اإلمارات العربیة المتحدة، في تواجدینالم) "المشاركینأو "

 ").فترة الحملة(" 2022 )یولیو( تموز 30إلى  2022 )یونیو( حزیران 10الفترة من 

 طریقة المشاركة

 

 والمشاركة") المحتوى(" الخاص بھم جاالكسيالسامسونج جھاز علىیرغبون بھا  أو فیدیو صورأي  إللتقاطالعمالء  دعوةالحملة  شملت -

ة صفح إسم إدراج وWithGalaxy #MakeNightsEpic# الھاشتاج خدامإستب او فیسبوك إنستجرامصفحتھم على  عبر اعرضھب

المحتوى باإلضافة الى إعطاء الموافقة إلدراج ،  Samsung members applicationاو من خالل  SamsungGulf@ سامسونج

 بحسب ما تراه سامسونج مناسباً. عادیة أو على اإلنترنت إعالميأو أیة وسیلة تواصل  www.samsung.comعلى موقع سامسونج 

 

 
 

 عبر صفحتھم على إنستجرامخاص، یمكنھم اإلشتراك بمشاركة المحتوى  او الفیسبوك في حال كان حساب المشتركین على اإلنستغرام -

ة سامسونج على صفح إرسال رسالة لسامسونج  باإلضافة الى WithGalaxy  #MakeNightsEpic# الھاشتاج خدامإست مع او فیسبوك

@SamsungGulf. 

 

 

سیتم جمع محتویات جمیع المشاركین بالمسابقة معلوماتھم الشخصیة من قبل سامسونج و سیكون لسامسونج االحقیة فى تحدید قائمة  -

و ھى عبارة عن تذكرة ") الجائزة("الجائزة الكبرى  لحصول علىل") الرابح(" واحد فائزالمتسابقین المرشحین حیث سیقع االختیار على 

  . 2022خالل األسبوع الثاني من اغسطس  االمریكیةالمتحدة  اتموبایل سامسونج القادم بالوالی إطالقلحضور حفل 

 

 .و ذلك بناء على اختیار افضل محتوى مشارك") المؤثرین("شبكات التواصل االجتماعي  مؤثريمن قبل  ستتم عملیة اختیار الرابح -

احضور حفل اطالق موبایل تشمل تذكرة سفر على الدرجة السیاحیة واإلقامة  سیحصل الرابح على رحلة واقامة مدفوعة التكالیف   -

 سامسونج الجدید .

ً بأن سامسونج ال تتحمل مطالقاً مسالمتحدة القیام بجمیع متطلبات تأشیرة الدخول الى الوالیات  على الرابح - ؤولیة عدم االمریكیة علما

 الیات المتحدة االمریكیة.الو حصول الرابح على تأشیرات و تصاریح الدخول الى

http://www.samsung.com/


 

 Epic Night، سیحصل كل فائز على  AR filter activityفائزین إضافیین من خالل المشاركة في نشاط  5سیتم اختیار  - -

Experience درھم 1000إلى  قیمتھا تصل. 

 
 
 
 

 الملكیة الفكریة: یضمن المشاركون ما یلي:
 

 وأنھم یمتلكون جمیع حقوق الملكیة الفكریة في جمیع المواد التي تشكل دخولھم. شخصیة بصفةأ. دخولھم  -

 ولن یكون مملوًكا أو مسیطًرا علیھ كلیًا أو جزئیًا من قبل طرف ثالث لمب. دخولھم  -

 ج. استخدام مدخالتھم وجمیع المواد المكونة لھا لن ینتھك الملكیة الفكریة أو الحقوق األخرى ألي طرف ثالث ؛ -

 

 

 

 .ادخلھا من مع تزال ال الحملة لھذا المقدمة اإلدخاالت جمیع في والنشر الطبع حقوق: الملكیة -

 

 الحق ذلك في بما( دائم وترخیص فیھ، رجعة ال حصري، حق العالم، أنحاء جمیع في سامسونج منح على المشاركون یوافق ذلك، ومع -

 على ذلك في بما وسیلة، أي في سامسونج منشورات من أي في المقدمة اإلدخاالت جمیع أو أي لنشر) للغیر الباطن من الترخیص في

 قبل من اختیارھا تم ترویجیة مادة أي وفي االجتماعي، التواصل وسائل على بھا، الخاصة الویب مواقع على الحصر ال المثال سبیل

 .للمشاركین مدفوع مقابل دون وذلك وقت أي في سامسونج، ومخازن المعتمدین التجزئة تجار

 ویوافق مقابل أي دون سامسونج إلى دخولھا في الفكریة الملكیة حقوق جمیع وتنازل إحالة الفائز من سیطلب الجائزة، توفیر في النظر في -

 .المھمة ھذه مثل لتحقیق سامسونج قبل من المطلوبة الالزمة المستندات جمیع إكمال على

 
 

 

 أھلیة المشاركة 
 شتراك في الحملة.سامسونج وال شركائھا اإلال یحق لموظفي شركة  -

 .عاماً فما فوق 18 البالغین ھذه الحملة مخصصة فقط للعمالء -

  ادناه المذكورة في الموقع اإللكتروني اإلرشاداتاتباع الرجاء  لالشتراك بالمسابقة  -

)https://www.samsung.com/ae/withgalaxy(. 

 

https://www.samsung.com/ae/withgalaxy


مطلق الحریة سامسونج لفي المدة المحددة من سامسونج،  الوالیات المتحدة االمریكیةفي حالة عدم حصول الرابح على التأشیرة الى  -

 . الوالیات المتحدة االمریكیةوالسفر إلى الى  ختیار رابح جدید للفوز بالجائزةبا

بالجھاز الخاص   Samsung membersیحق لشركة سامسونج فى اى وقت عدم منح الجائزة ألى من الفائزین اذا لم یكن لدیھم تطبیق  -

 بھم. 

 

 

 

 

 

 

 والرابحین رشحینالشروط الواجب توفرھا في العمالء الم

 البرید اإللكتروني، الرسائل النصیة القصیرة أو الھاتف حساباتھم على شبكة التواصل االجتماعي، عبر رشحینالماالتصال بالعمالء سیتم  -

  .وكذلك رددودھم على بعض اإلستفساراتمعلوماتھم الشخصیة  للحصول على

 الجھاز بواسطة طھاالتق تمالمحتوى قد  أنبموافقتھم ب لسامسونج التأكید اإلتصال بھساعة من  24خالل ، والمرشحیجب على العمیل  -

 .مناسبة تراھا التي بالطریقة النھائیھ او الفیدیوھات الصور نشربولشركة سامسونج الحق 

 
 العامة الشروط

 بأي منتج من منتجات سامسونج األخرى. نقداً أو الجائزةاستبدال ال یمكن  -

 

عن أي تجاھھ ، وھو یدرك بأن سامسونج غیر مسؤولة الخاصة مسؤولیتھعلى و أن یستلم جائزتھ عندما یتم اإلعالن عنھ الرابح على -

 الي سبب كان. اأو بطالنھ اأو إلغائھ اأو نسیانھالجائزة نتیجة فقدان أو ، الجائزة فقدان و/ أو خلل أیا كان، لھ صلة بعدم تمكنھ من استالم 

للحملة، أو فقاً للقوانین المعمول بھا، في إجراء أي تعدیل أو إلغاء أو إضافة و، وبملء إرادتھا وباألحقیةتحتفظ شركة سامسونج لنفسھا  -

 ، وفي أي وقت سواء قبل فترة الحملة أو خاللھا.على أي من ھذه الشروط واألحكام إجراء أي تعدیل، تغییر، حذف أو إضافة

 

 .بھا الخاصة البیانات قاعدة في الدخول مواد بتخزین تقوم قد سامسونج ان على توافق أنت الحملة ھذه دخول طریق عن: البیانات حمایة -

 
سیخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ ولھ صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام المتعلقة بمشاركة العمیل أو الرابح في  -

 . تلك الدولة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في الراعیة للحملةدولة الالحملة، لحكم وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا في 

 

 

 


