
 الشروط واألحكام

 2021مارس  16 تاريخ أسابيع ابتداًء من 4لمدة والتي ستقام  تظهر مواهب المشتركين لمشاركة صور وفيديوهات"(، الحملة)" ”GalaxyStars#“حملة سامسونج  .1

 "(.فترة الحملة)" 2021ابريل  15وتنتهي بتاريخ 

 
 

 "(.اإلقليم)" السعودية العربية المملكة في)"العمالء" أو "المشاركين"( لعمالء سامسونج )"سامسونج"( سامسونج غلف لاللكترونيات م.م.ح  برعايةو من الحملة مقدمة .2

 
 
 رابط الهاشتاغ استعمال مع ,  Instagram موقع/تطبيقب اتهمصفح على اعرضهب والمشاركة )"المحتوى"( المميزة لمشاركة مواهبهم العمالء دعوةالحملة  شملت .3

#GalaxyStars حساب لوكذلك تتبع  تاغ وعملSamsung   على موقعالسعودية   في المملكة العربيةالخاص Instagram  .(@Samsungsaudi)  

 
 
لسامسونج وفروعها والشركات التابعة لها  داخل أو خارج المنطقة وذلك الموافقة بذلك  قد أعطوا المشاركين فإن، في هذه الحملة واتباع الخطوات أعالهلمشاركة اب .4

 بحسب ما تراه سامسونج مناسباً. عادية أو على اإلنترنتواجتماعي  إعالميأو أي وسيلة تواصل  www.samsung.comالمحتوى على موقع سامسونج إلدراج 

 
الهاشتاج  خداممع إست Instagramعبر صفحتهم على ، يمكنهم اإلشتراك بمشاركة المحتوى  Instagram على  في حال كان حساب المشتركين خاص .5

#GalaxyStars ة سامسونجعلى صفحإرسال رسالة لسامسونج  باإلضافة الى Instagram  @Samsungsaudi. 
 
 

فى تحديد قائمة المرشحين حيث سيقع االختيار حقية األمعلوماتهم الشخصية من قبل سامسونج و سيكون لسامسونج من سيتم جمع محتويات جميع المشاركين بالمسابقة  .6

 سيتم منح الرابحو Instagram  :@Samsungsaudiعلى  سامسونج السعوديةصفحة  علىأو فيديوهاتهم  سيتم نشر صورهموالرابحين"( )"فائزين بعض العلى 

 الفرصة بالحصول على مليون مشاهدة للمحتوى الفائز.

 
 
 

 
 الجوائز  .7

 .للمحتوى الفائز دعم بمليون مشاهدة (GalaxyStarsلحملة ) الجائزة الكبرى .أ

  .Galaxy A52جهاز جوال  (GalaxyStars) لحملة الجائزة الثانية .ب

 +Galaxy Budsسماعات  (Best of The Weekجائزة المركز االول االسبوعية لحملة ) .ت

 

 سامسونج على أفضل محتوى مشارك.عملية اختيار الرابحين تكون بتصويت المشاركين والمتابعين لحسابات  .8

 

 أهلية المشاركة  .9

 

 الحملة. هذه شتراك فيال يحق لموظفي شركة سامسونج وال شركائها اإل .أ

 .المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية عاماً فما فوق 18 البالغين هذه الحملة مخصصة فقط للعمالء .ب

-https://www.samsung.com/sa/explore/photography/with)  ادناه المذكورة في الموقع اإللكترونياتباع اإلرشادات الرجاء   بالحملةلالشتراك  .ت

galaxy/).  

 . أو ألي أسباب أخرى كما تراه سامسونج مناسبا الذي يحتوي على أي عالمة تجارية غير سامسونج نشر المحتوىوقت عدم  ييحق لشركة سامسونج فى ا .ث

 

 العمالء المرشحين والرابحين آلية التواصل ومشاركة  .10
 

http://www.samsung.com/


معلوماتهم  للحصول على البريد اإللكتروني، الرسائل النصية القصيرة أو الهاتف حساباتهم على شبكة التواصل االجتماعي، عبر رشحينالماالتصال بالعمالء سيتم  .أ

  .وكذلك ردودهم على بعض اإلستفساراتالشخصية 

 

نشر بولشركة سامسونج الحق  الجهاز بواسطةطه اتم التقالمحتوى قد أن بموافقته بالتأكيد لسامسونج  اإلتصال بهساعة من  24خالل ، والمرشحيجب على العميل  .ب

 .الصورة النهائيه بالطريقة التي تراها مناسبة

 
 
 

 الشروط العامة    .11

خسارة و / أو ضرر من أي نوع كان ، قد  غير مسؤولة تجاهه عن أيوفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج المنطقة سامسونج  شركةبأن الرابح يدرك  .أ

 يعاني منه ، أو قد ينشأ عن المشاركة في هذه الحملة أو ألي سبب آخر على اإلطالق.

 

 

 

عمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للحملة، أو إجراء أي تعديل، تغيير، فقاً للقوانين المو، وبملء إرادتها وباألحقيةتحتفظ شركة سامسونج لنفسها  .ب

 ، وفي أي وقت سواء قبل فترة الحملة أو خاللها.على أي من هذه الشروط واألحكام حذف أو إضافة

 

لحكم وتفسير  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بمشاركة العميل أو الرابح في الحملة، .ت

 . سعوديةفي المملكة العربية ال، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في في المملكة العربية السعوديةالقوانين والتشريعات المعمول بها في 

 

 

 


