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 الشروط واألحكام 

 
َمة لمسابقة مواجهة الكورونا هي المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي »  Deutsche Gesellschaft fürالشركة الُمَنظ ِّ

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  .» 
 

 مدة المسابقة 
ديسمبر/كانون األول   11بتوقيت غرينتش إلى   11:00الساعة  2020نوفمبر/تشرين الثاني  23تمتد مسابقة مواجهة الكورونا من 

بتوقيت غرينتش. وفي غضون هذه المدة يتاح للمستخدمين فرصة المشاركة في المسابقة عبر اإلنترنت عن طريق   14:00الساعة 
 .  atingi.gamesمنصة 

 
 المشاركة 

رك المستخدمون في المسابقة من خالل لعب لعبة االختبارات القصيرة »مسابقة مواجهة الكورونا« على منصة  سيشا
atingi.games  ويعملون على جمع النقاط من خالل اللعب. لكي يصبح المشاركون مستحقين للحصول على جائزة يتعين عليهم

بما في ذلك االسم األول واالسم األخير وعنوان البريد  ، atingi.gamesصفحة المستخدم الخاصة بهم على منصة ملء  
َمة تحتفظ بالحق في استبعاد المشاركين من   اإللكتروني. يمكن للمشاركين أيًضا اختيار ألقاب لهم. يُرجى االنتباه إلى أن الشركة الُمَنظ ِّ

ة تجاه آخرين أو تؤذي أي مشاعر دينية بأي  المسابقة ومن فرصة الفوز بجائزة إذا كانت ألقابهم تعبر عن خطاب كراهية أو عنصري 
 شكل من األشكال. 

 
عَة قبل تاريخ اال فتتاح  غير مسموح بالمشاركة إال في غضون الفترة الزمنية المحددة أعاله. وبالتالي فلن يتم االلتفات إلى النقاط الُمَجمَّ

 ركة في المسابقة مجانية. وبعد تاريخ االختتام. وال يُسَمح إال بتسجيل واحد فقط لكل مشارك. المشا
 

يمكن للمؤسسات والشركات أيًضا المشاركة في المسابقة كفريق. وفي إطار هذا السيناريو ستتوجه نقاط لعب كل عضو بالفريق إلى  
ل  النقاط الُمحَرَزة للفريق وإلى أعلى النقاط التي أحرزها العضو نفسه. لتسجيل فريق سيُطلَب من ممثل المؤسسة أو الشركة إرسا

مع اإلشارة إلى اسم المؤسسة واسم مسؤول االتصال. وعندئٍذ سوف يتلقى الممثل رمز   atingi@giz.deرسالة بريد إلكتروني إلى 
 تسجيل المجموعة باإلضافة إلى تعليمات أخرى.  

 
 المشاركون المستحقون للمشاركة 

عاًما، ويقيمون بشكل دائم في إحدى الدول   16والحصول على جائزة، جميع األشخاص الذين ال تقل أعمارهم عن يستحق المشاركة 
 اإلفريقية. 

 
بينما يستحق المشاركة كفريق والحصول على جائزة فريق، جميع المؤسسات أو الشركات الكائنة مقراتها الرئيسية في إحدى دول  

ة إفريقية. ويمكن أيًضا للمنظمات اإلفريقية غير الحكومية، واإلدارات الفردية بالمنظمات  القارة اإلفريقية، والمسجلة في دول 
 الحكومية، والكليات أو الوحدات التنظيمية بالجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى، والمؤسسات البحثية المشاركة كفرق. 

 
وفقًا للقواعد. وبالتالي فإن أي تالعب أو محاولة تالعب سينتج عنها أما عن الشرط األساسي للحصول على جائزة فهو المشاركة 

 استبعاد المخالف. 
 

 الجوائز واإلخطار بالجوائز وإرسال الجوائز  
 

 جوائز للمشاركين األفراد 
 

 المحددة أدناه: سوف تُمنَح الجوائز التالية للمشاركين الذين جمعوا أكبر عدد من النقاط من خالل اللعب في إطار الفترات الزمنية 
 

 الجائزة الممنوحة لكل فائز الترتيب*  الفترة الزمنية 

تحدي اليوم 

 األول
 00:00، الساعة 26/11/2020

، 27/11/2020 –بتوقيت غرينتش

 بتوقيت غرينتش 00:00الساعة 

 دوالًرا أمريكيًا 50، بقيمة Airtime Lرصيد  1
 دوالًرا أمريكيًا 30، بقيمة Airtime Mرصيد   3 – 2

الفائزون في 

 األسبوع األول
 11:00، الساعة 23/11/2020

، 30/11/2020 –بتوقيت غرينتش 

 بتوقيت غرينتش 11:00الساعة 

أشهر عبر  3قسيمة هدايا لدورة تعلم لغات عبر اإلنترنت مدتها  1

يورو + رصيد  29.99(**، بقيمة Babbleمنصة بابل )

Airtime L دوالًرا أمريكيًا   50، بقيمة 
 دوالًرا أمريكيًا 50، بقيمة Airtime Lرصيد  3 – 2
 دوالًرا أمريكيًا 30، بقيمة Airtime Mرصيد   10 – 4

mailto:atingi@giz.de
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تحدي اليوم 

 الثاني
 00:00، الساعة 03/12/2020

  –بتوقيت غرينتش 
 00:00، الساعة 04/12/2020

 بتوقيت غرينتش

 دوالًرا أمريكيًا 50، بقيمة Airtime Lرصيد  1
 دوالًرا أمريكيًا 30، بقيمة Airtime Mرصيد   3 – 2

الفائزون في 

 األسبوع الثاني
 11:00، الساعة 30/11/2020

  –بتوقيت غرينتش 
 11:00، الساعة 07/12/2020

 بتوقيت غرينتش

أشهر عبر  3قسيمة هدايا لدورة تعلم لغات عبر اإلنترنت مدتها  1

يورو + رصيد  29.99(**، بقيمة Babbleمنصة بابل )

Airtime L دوالًرا أمريكيًا   50، بقيمة 
 دوالًرا أمريكيًا 50بقيمة ، Airtime Lرصيد   3 – 2
 دوالًرا أمريكيًا 30، بقيمة Airtime Mرصيد   10 – 4

تحدي اليوم 

 الثالث
 00:00، الساعة 09/12/2020

  –بتوقيت غرينتش 
 00:00، الساعة 10/12/2020

 بتوقيت غرينتش

 دوالًرا أمريكيًا 50، بقيمة Airtime Lرصيد  1
 دوالًرا أمريكيًا 30بقيمة ، Airtime Mرصيد   3 – 2

جميع الفائزين 

 بالمسابقة
 11:00، الساعة 23/11/2020

  –بتوقيت غرينتش 
 14:00، الساعة 11/12/2020

 بتوقيت غرينتش

1 Samsung Galaxy S10 يورو تقريبًا +  600+، بقيمة

 دوالر أمريكي 100، بقيمة Airtime XLرصيد 
2 – 3  Samsung Galaxy S10 يورو تقريًبا +  500، بقيمة

 دوالر أمريكي 100، بقيمة Airtime XLرصيد 
 ، بقيمةatingiتدريب المسار الوظيفي عبر اإلنترنت التابع لـ   9 – 4

دوالًرا  50، بقيمة Airtime Lيورو تقريًبا + رصيد  300

 أمريكيًا  
أشهر عبر  6اإلنترنت مدتها قسيمة هدايا لدورة تعليم لغات عبر   12 – 10

يورو + رصيد  49.99(**، بقيمة Babbleمنصة بابل )

Airtime L دوالًرا أمريكيًا   50، بقيمة 
أشهر عبر  3قسيمة هدايا لدورة تعلم لغات عبر اإلنترنت مدتها   20 – 13

يورو + رصيد  29.99(**، بقيمة Babbleمنصة بابل )

Airtime L مريكيًا  دوالًرا أ 50، بقيمة 
 دوالًرا أمريكيًا 50، بقيمة Airtime Lرصيد   30 – 21
 دوالًرا أمريكيًا 30، بقيمة Airtime Mرصيد   50 – 31

 
في سوق    ZLTOsيمكنك إنفاق . زلتو  1،000إذا كنت من بين الفائزين في "مسابقة ضد كورونا"، فستتلقى جائزة إضافية: 

Yoma    في تطبيق  )على البيانات ووقت البث وغير ذلك(، والتي يمكنك الوصول إليها من خالل التسجيلYoma  كل ما عليك .
 فعله هو تقديم شهادة الفائز. إذا كنت أحد الفائزين ، فستتلقى مزيًدا من المعلومات عبر البريد اإللكتروني. 

 
 *يتحدد مركز المشارك في الترتيب عن طريق عدد النقاط التي جمعها في اللعب في غضون الفترة الزمنية المحددة. 

 
 ( لتعلم اللغات. Babbleلتتعرف على المزيد عن دورات بابل ) هنا** انقر 

 

 جوائز الفرق المشاركة 
 

سوف تُمنَح جوائز الفرق التالية للفريق الذي يجمع أعضاؤه أكبر عدد من نقاط اللعب في المتوسط، في غضون الفترات الزمنية  
 المحددة أدناه:  

 
 الجائزة الممنوحة لكل فائز الفترة الزمنية 

الفريق الفائز في األسبوع  
 األول 

  11:00، الساعة 23/11/2020
، 30/11/2020 –بتوقيت غرينتش 

 بتوقيت غرينتش  11:00الساعة 

أسابيع على منصة   4دورة تعلم إلكتروني يقدمها ُمعلم لمدة 
atingi  مشارًكا عن موضوع إدارة   30لعدد يصل إلى

المشروعات في أوقات األزمة أو تدريب للمتخصصين في  
 19مجال الصحة حول كوفيد 

الفريق الفائز في األسبوع  
 الثاني

  11:00الساعة   ،30/11/2020
   –بتوقيت غرينتش 

  11:00، الساعة 07/12/2020
 بتوقيت غرينتش

أسابيع على منصة   4دورة تعلم إلكتروني يقدمها ُمعلم لمدة 
atingi  مشارًكا عن موضوع إدارة   30لعدد يصل إلى

المشروعات في أوقات األزمة أو تدريب للمتخصصين في  
 19مجال الصحة حول كوفيد 

الفريق الذي يحتل يحصل 
المركز األول في التصنيف 

 العام
 

  11:00، الساعة 23/11/2020
   –بتوقيت غرينتش 

  14:00، الساعة 11/12/2020
 بتوقيت غرينتش

 10أسبوع واحد من التدريب المكثف على االتصال بحد أقصى 
 مشاركين

https://de.babbel-giftshop.com/#prices
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جميع الفرق الفائزة  
 بالمسابقة

  11:00، الساعة 23/11/2020
   –بتوقيت غرينتش 

  14:00، الساعة 11/12/2020
 بتوقيت غرينتش

 -تدريب مكثف لمدة أسبوع بعنوان »ابدأ مشروعك الخاص«

  10ألصحاب المشروعات المستقبلية وذلك لعدد يصل إلى 
 GOPA worldwideمشاركين، برعاية 

consultants   
 

 
أشهر برعاية كاملة   3تدريب لمدة  الفائزين )المركزين األول والثاني في التصنيف العام( ، يتم اختيار مشارك مهتممن بين الفريقين 

 (. االختيار على أساس السيرة الذاتية وخطاب التغطية)في ألمانيا  GOPA في مقر 
 

لمؤسسة أو الشركة( في غضون أسبوعين من  سيتم إخطار جميع الفائزين )بالنسبة للفرق الفائزة، سيتم إخطار مسؤول االتصال با
اختتام مسابقة مواجهة الكورونا عبر عنوان البريد اإللكتروني المقدم. إذا لم يكن الفائز قد قدم عنوان بريد إلكتروني عند اختتام  

اإلخطار بالجائزة فتحتفظ    يوًما من 15المسابقة أو لم يؤكد على قبول الجائزة ولم يقدم التفاصيل الالزمة إلرسال الجائزة في غضون 
َمة بالحق في منح الجائزة آلخرين. يُرجى االنتباه إلى أنه ال يمكن المطالبة بالجوائز بناًء على المعلومات المقدمة  على   الشركة الُمَنظ ِّ

 ، ذلك أن هذه األرقام ربما ال تكون دقيقة في جميع األوقات.  atingi.gamesشاشة أعلى النقاط بمنصة 
 

تحويل الجائزة للغير، ولن يتم تسليمها إال إلى الفائز فحسب أو إلى الممثل القانوني للفائز القاصر. سيتم تسليم جائزة الفرق   ال يمكن
 إلى ممثل المؤسسة أو الشركة. ال يمكن تبديل الجائزة أو تحصيلها ذاتيًا أو الحصول على قيمتها نقًدا.  

 
َمة أي   تكاليف ناشئة عن شحن الجوائز. ولكن سيتحمل الفائز أي تكاليف إضافية مرتبطة بالمطالبة بالجائزة. ستتحمل الشركة الُمَنظ ِّ

 
 القانون المطبق 

 تخضع مسابقة مواجهة الكورونا حصريًا إلى قوانين جمهورية ألمانيا االتحادية. اإلجراءات القانونية مستبعدة تماًما.
 

 سياسة الخصوصية
.  atingi.games :https://atingi.games/legalستُقام مسابقة مواجهة الكورونا بموجب سياسة خصوصية بيانات منصة 

 يوافق المشارك على إمكانية استخدام عنوان بريده اإللكتروني ألغراض اإلخطار في حالة الفوز وإلرسال الجائزة.  

https://atingi.games/legal

