
 
1. األشخاص المؤهلون 

  RAHHALA REKLAMCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.1.1
تدير تلفزيون رحالة المختص بالسياحة والناطق باللغة العربية 

 www.rahhala.tv (الموقع اإللكتروني) 
1.2. إن اإلشـترك (فـي تـلفزيـون رحـالـة) مـفتوح لجـميع األعـمار وفـي حـال كـان الـفائـز بـالـجائـزة 
قـاصـرا،ً فـعلى الـوصـي بـه إسـتالم الـجائـزة بـالـنيابـة عـنه، والـتوقـيع عـلى جـميع 

األوراق المطلوبة. 

2. التعهد القانوني 

2.1. يـعتبر المشـترك (أنـت، صـفة الـمخاطـب) بـمشاركـته ذو أهـلية لـفعل ذلـك، وعـليه أنـه 
سـوف يـقرأ ويـفهم هـذه الشـروط واألحـكام وأنـه سـوف يـكون مـقيد بـهم 

وبأي متطلبات أخرى، تذكر في المواد الدعائية ذات الصلة. 
 (RAHHALA REKLAMCILIK) 2.2. إن اإلشـترك مـحكوم بـقانـون الـبلد المسجـلة بـه شـركـة
وأن أي مـسألـة مـتعلقة بـاإلشـترك سـوف يـتم مـحاولـة حـلها وفـق قـانـون 
هذا البلد وباإلمتثال للوالية القضائية الحصرية للمحاكم الموجودة فيها. 

2.3. بـمشاركـتك فـي أي مـن الحـمالت االعـالنـية وبـموافـقتك عـلى الشـروط واألحـكام فـإنـك 
تـؤكـد بـأنـك ال تخـرق أي قـانـون فـي بـلدك الـتي تـقيم فـيها بـما يـخص قـانـونـية 
دخـولـك فـي حـمالتـنا. تـلفزيـون رحـالـة ال تتحـمل مـسؤولـية دخـول أي مـشارك 

ألي من حمالتنا بشكل مخالف قانونيًا. 
2.4. مـن الـممكن أن نـقوم بـتغيير الشـروط واالحـكام الـخاصـة بـكل حـملة، وكـذلـك الشـروط 
واألحـكام الـعامـة لحـمالتـنا فـي أي وقـت. عـليك اإلطـالع عـلى مـوقـعنا 
االلـكترونـي بـشكل مـنتظم لـمتابـعة أيـة تـغييرات يـتم اعـتمادهـا اعـتبارًا مـن 

تاريخ تحميلها على الموقع. 

3. التسجيل وطريقة عمل االشتراك 

3.1. يمكنك االشتراك في تلفزيون رحالة إلكترونيًا عن طريق موقعنا.  
3.2. تسـتطيع تـسجيل حـسابـك بـإشـتراكـك إلـكترونـيًا حـيث سـيطلب مـنك تـقديـم عـنوان 
بـريـدك اإللـكترونـي و رقـم الـهاتـف الـجوال وسـيكون رقـم هـاتـفك هـو 

المُعّرِف المميز لك في الجائزة.  
3.3. يـرجـى الـمالحـظة أن كـل حـساب عـلى تـلفزيـون رحـالـة مـرتـبط بـإسـم مسـتخدم واحـد 
وبـذلـك ال تسـتطيع إسـتخدام أكـثر مـن عـنوان بـريـد إلـكترونـي واحـد أو رقـم 
هـاتـف واحـد لـحسابـك عـلى تـلفزيـون رحـالـة، وال يـمكنك الـتسجيل فـي مـوقـع 
تـلفزيـون رحـالـة بـإسـتخدام عـنوان بـريـد إلـكترونـي أو رقـم هـاتـف وتـغييره 

الحقا. 



3.4.عـلى المشـتركـين فـي تـلفزيـون رحـالـة الـدخـول مسـتخدمـين أسـماؤهـم الـقانـونـية. 
نـحتفظ بـحق رفـض أهـلية أي دخـول يسـتخدم أسـماءً مـتعددةً كـما يـطلب 
مـنهم إعـادة أيـة جـوائـز قـد يـربـحوهـا. و يـلتزم المشـتركـين فـي تـلفزيـون رحـالـة 
بـتقديـم وتـسجيل مـعلومـات حـقيقة و صـحيحة عـند الـتسجيل فـي تـلفزيـون 
رحـالـة النـها الـوسـيلة الـوحـيدة لـلتواصـل مـعهم ودونـها يـفقدون حـقهم فـي 

الجوائز في حالة الفوز.  

4. كفية االشتراك في تلفزيون رحالة 

4.1. تقوم الجائزة على ما يلي: 
 www.rahhala.tv (الموقع اإللكتروني) يجب الدخول الى .a

b. اضغط على (شارك اآلن). 
c. سجلـ البـينات المـطلوبةـ، اإلسـم الـثالثـي والـبريـد االلـكترونـي ورقـم الـهاتـف الـذي مـن 

خالله سوف نتصل بكم في حال الفوز. 
4.2. سـيتم الـسحب عـلى الـجائـزة عـن وصـول عـدد المشـتركـين فـي مـوقـع تـلفزيـون رحـالـة 

الى خمسين ألف مشترك(50.000) 
4.3. الـجائـزة عـبارة عـن رحـلة لـشخصين تـشمل تـذكـرة الـسفر ذهـاب وعـودة وإقـامـة فـي 

فندق خمس نجوم لمدة أربعة ايّام  

5. األثر الرجعي  

5.1. عـند اكـتشاف قـيام أي مشـترك أو فـائـز بـارتـكاب خـرق ألي مـن أحـكام وشـروط 
الـمسابـقة وعـند اكـتشاف قـيام أي شـخص بخـرق أي مـن قـيود الـدخـول الـمبينة فـي 
األحـكام أعـاله، فـمن الـممكن أن نـقوم بـممارسـة حـقنا فـي إبـطال أهـلية ذلـك 
الـشخص والـطلب مـنه بـإعـادة أو تـعويـض أيـة جـائـزة حـتى وإن تـم مـنح الـجائـزة و/ أو 

تقديمها بشكل فعلي إلى المشترك أو الفائز المعني. 

6. الجوائز 

6.1. فـي حـال فـوز شـخص دون سـن الـواحـد والعشـريـن بـجائـزة مـا، فـإن هـذه األحـكام 
والشـروط إلـى جـانـب األحـكام والشـروط الـخاصـة بـاإلشـتراك يـجب أن تـوقـع مـن 
قـبل والـد الـفائـز أو الـوصـي الـقانـونـي عـليه قـبل مـنح الـجائـزة لـه، كـما نـحتفظ بـحق 

تقديم الجائزة إلى والد الفائز أو الوصي القانوني على الفائز نيابةً عن الفائز. 
6.2. عـندمـا نـطلب مـن المشـتركـين أو الـفائـزيـن تـوقـيع إعـفاء أو وثـيقة مـا قـبل تـقديـم 
الـجائـزة ويـكون ذلـك المشـترك أو الـفائـز دون سـن الـواحـد والعشـريـن فـيجب 
تـوقـيع تـلك الـوثـيقة مـن قـبل والـد الـفائـز أو الـوصـي الـقانـونـي عـليه قـبل مـنح 

الجائزة له. 



6.3. يـتم تـبليغ الـفائـز بـفوزه عـبر الـهاتـف الـمتوفـر فـي حـساب الـمشارك عـلى مـوقـع تـلفزيـون 
رحـالـة. إذا لـم يـجيب الـفائـز عـلى مـحاولـة الـتواصـل مـعه خـالل اسـبوع مـن مـوعـد 
أول مـحاولـة لـلتواصـل، فـإنـه يـفقد حـقه بـها  وسـنقوم بـعمل سـحب عـلى 

الجائزة مرة اخرى.  

6.4. يسـتلم الـفائـز جـائـزتـه وفـق اآللـية وفـي الـمكان المحـدد مـن قـبلنا، ال نتحـمل مـسؤولـية 
أيـة جـائـزة تـفقد أو تـتضرر أو تـتأخـر نـتيجة أسـباب تـفوق سـيطرتـنا، وال 
نتحـمل أي تـكالـيف ضـريـبية أو جـمركـية قـد تـنتج عـن تـوصـيل الـجائـزة إلـى بـلد 

الفائز 
6.5. نـحتفظ بـحق طـلب إثـبات هـويـة الـفائـز وعـمره وعـنوانـه، فـي حـال عـدم تـمكن الـفائـز مـن 
تـزويـدنـا بـإثـبات هـويـته وعـمره بـصورة مـعقولـة، مـن الـممكن أن نـقوم 
بـسحب الـجائـزة مـنه واخـتيار فـائـز آخـر. فـي حـال رغـبتك بـان يـقوم شـخص آخـر 
بـاسـتالم الـجائـزة نـيابـة عـنك، فـانـك تتعهـد بتحـريـر ايـة مسـتندات قـانـونـية 

ضرورية وبتوقيع اية مستندات نطلبها منك 
6.6. نـحتفظ بـحق إبـطال أهـلية المشـتركـين أو الـفائـزيـن مـن اسـتالم جـوائـزهـم فـي حـال 
تـصرف أي شـخص بسـلوكـيات غـير آمـنة أو غـير قـانـونـية أو غـير اجـتماعـية أو 

غير الئقة. 
6.7. يتحـمل الـفائـز مـسؤولـية أيـة ضـريـبة تـدفـع نـتيجة مـنح أو تسـليم جـائـزة مـا، يـتعين عـلى 
الـفائـز طـلب اسـتشارة مـالـية مسـتقلة فـي حـال كـان ذلـك يـشكل قـلقًا 

بالنسبة له. 
6.8. ال نـقدم أي تعهـد أو أي الـتزام فـيما يـتعلق بـالـجوائـز الـمقدمـة، وإلـى الحـد األقـصى 
والـكامـل الـذي يـجيزه الـقانـون، فـإنـنا ال نتحـمل أيـة مـسؤولـية تـجاهـك فـيما 

يتعلق بأية جائزة أو بمالءمتها أو رواجها أو خالف ذلك. 
6.9. ال نتحـمل أيـة مـسؤولـية فـيما يـتعلق بـتأرجـح قـيم الـجوائـز. إن الـقيام بـأيـة تـرتـيبات أخـرى 

هو اختيارنا المحض. 
6.10. ليسـت هـنالـك أيـة تـكالـيف أو نـفقات إضـافـية أو زائـدة عـلى أيـة جـائـزة مـا لـم يـنص 
عـلى خـالف ذلـك. فـعلى سـبيل الـمثال ال تـشمل الـجائـزة تـكالـيف 
الـمواصـالت مـن وإلـى مـوقـع مـعين أو إلـى مـناسـبة مـعينة، وإذا كـانـت الـجائـزة 
تـشمل اإلقـامـة فـي مـكان مـا فهـي شـامـلة لـتكلفة اإلقـامـة األسـاسـية 

فقط. 
6.11. يـبقى الـفائـز مسـئوال عـن دفـع أي ضـرائـب، رسـوم شـحن او اي تـكالـيف اخـرى 

مستحقة على الجائزة وفقا للتشريعات ذات الصلة. 

7. اإلعالن والمعلومات الشخصية 

7.1. يـتم اسـتخدام الـمعلومـات الـشخصية الـمقدمـة مـن قـبل المشـتركـين مـن قـبلنا فـقط 
وفـقًا لسـياسـة الـخصوصـية الـخاصـة بـنا، والـتي يـمكن تـعديـلها بـالنسـبة أليـة 
جـائـزة عـلى وجـه الـخصوص. عـليك دائـمًا قـراءة الشـروط و األحـكام وسـياسـة 
الـخصوصـية الـخاصـة بـنا، إذ أن دخـولـك فـي الـسحب عـلى جـائـزة مـا يـجب أن 
يـكون مـتوافـقًا ومـلتزمـًا بسـياسـة الـخصوصـية لـديـنا. قـد تـتم إزالـة كـافـة 



الـبيانـات الـشخصية الـمتعلقة بـالمشـتركـين مـن قـاعـدة الـبيانـات الـخاصـة بـنا 
وذلـك بـناء عـلى طـلب المشـترك الـمكتوب. فـي حـال حـذف الـبيانـات قـبل 
ظـهور نـتيجة الـسحب (الـجوائـز) الـمقدمـة، يـفقد المشـترك عـندئـذ حـقه فـي 

المطالبة بالجائزة.  

7.2. من شروط اإلشتراك تمتعنا بحق اإلعالن عن أسماء وأماكن إقامة الفائزين. 

8. تجنبًا للشك 

8.1. فـإن كـافـة الـحقوق الـممنوحـة بـاسـم ومـلكية الـجائـزة ونـماذج الـجائـزة تـعتبر مـلكيتنا 
الفردية ويمكننا استغاللها وفق محض اختيارنا. 

9. التالعب ومسائل أخرى 

9.1. اذا لـم يـكن مـن الـممكن تـنفيذ الـسحب عـلى الـجائـزة عـلى الـنحو المخـطط لـه نـتيجة أليـة 
(عـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر) أعـطال فـنية، أو تـدخـل غـير مـسموح بـه، أو 
فـيروسـات حـاسـوبـية أو عـطل فـي شـبكة الـجوال، أو تـالعـب أو احـتيال أو أيـة 
أسـباب أخـرى تـفوق سـيطرتـنا عـلى نـحو يـؤثـر عـلى أو يـضر بـإدارة أو سـالمـة أو 
عـدالـة أو نـزاهـة أيـة مـسابـقة أو تـنفيذهـا عـلى نـحو مـالئـم، فـإنـنا نـحتفظ بـحق 
إلـغاء أو إنـهاء أو تـعليق أو تـعديـل الـجائـزة و/ أو أي سـحب أو سـحوبـات أو 
حـكم يـتعلق بـالـجائـزة و/ أو بـإبـطال أهـلية أي فـرد تسـبب (سـواء بـشكل 

مباشر أو غير مباشر) بتلك المشكلة.  
 9.2. إذا حـاول المشـترك الـتالعـب او الـتزويـر او الـغش او تـعديـل الـنتائـج والـمحاوالت 
الـخاصـة بـه بـاسـتخدام اي طـريـقة مـثل تـعديـل الـنصوص او االخـتراق او 
الـتعديـل بـاسـتخدام بـرامـج الـكمبيوتـر فـيحق لـموقـع تـلفزيـون رحـالـة والشـركـة 
الـمالـكة و/او الشـركـة الـمشغلة مـقاضـاتـه حسـب قـانـون الجـرائـم 
اإللـكترونـية و الـتزويـر الـدولـي و/أو المحـلي فـي الـدولـة الـتي يـقيم بـها 

المشترك, او قوانين الدولة المسجلة فيها شركة رحالة ركالمجليك 

10. إنهاء الجائزة 

10.1. مـن الـممكن أن نـقوم بـتعديـل الشـروط الـخاصـة بـجائـزة مـا، أو إنـهائـها فـي أي وقـت 
وفـق مـحض اخـتيارنـا دون تحـمل أيـة مـسؤولـية تـجاه أي مـشاركـين أو أي 

شخص آخر. ال نقوم بتقديم أية جوائز في حال إنهاء أية جائزة.  

11. القرارات نهائية 

11.1. كـافـة قـراراتـنا الـمتعلقة بـأيـة جـائـزة ال تجـرى أيـة نـقاشـات أو مـراسـالت بـخصوصـها 
مع أي مشترك أو أي شخص آخر. 



11.2. يـتم الـتعامـل مـع كـافـة الـنتائـج الـفاصـلة أو الـنزاعـات أو الـمسائـل أو الـمخاوف مـن قـبلنا، 
أو بـالـقانـون إن لـزم األمـر، مـن خـالل الـتحكيم المسـتقل فـي مـحاكـم الـبلد 

 .(RAHHALA REKLAMCILIK) المسجلة فيه شركة

 12. عدم تنفيذ األحكام والشروط 

12.1. إن عدـم قدـرتنـا علـى تنـفيذ أي منـ هذـه الشرـوط واألحكـام فيـ أيةـ حاـلةـ (حاـالت) ال 
يـؤدي إلـى تـقديـم أيـة مـطالـبة أو يـمنح الـحق فـي اتـخاذ أي إجـراء مـن قـبل أي 

مشترك أو فائز، كما ال يعتبر تنازالً عن أي من حقوقنا بخصوصها. 

 13. استثناء المسؤولية 

13.1. بـاسـتثناء مـا يـنص عـليه فـي هـذه الشـروط واألحـكام عـلى وجـه الـخصوص وإلـى الحـد 
األقـصى الـذي يـجيزه الـقانـون، فـإن كـافـة الشـروط والتعهـدات وااللـتزامـات 

الواردة صراحةً أو ضمنًا بموجب القانون مستثناة بموجبه. 
13.2. إلـى الحـد األقـصى الـذي يـجيزه الـقانـون، فـإنـنا نسـتثني بـموجـبه وال نتحـمل أيـة 
مـسؤولـية تـجاه أي مشـترك أو فـائـز فـيما يـتعلق بـ أو يـنشأ عـن أيـة 
مـشاركـة فـي احـدى حـمالتـنا مـهما كـان السـبب، بـما فـي ذلـك أيـة تـكالـيف أو 

نفقات أو جوائز مصادرة أو أضرار أو مسؤوليات اخرى. 
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