
 

 

 

 
 الشروط واألحكام

 
ال یقل ن المشاركة متاحة فقط للفرق ولیست لألفراد على أ •

باإلضافة  ٥وال یزید عن  ۳عدد أعضاء الفریق الواحد عن 
 ق.یإلى مشرف مسؤول عن ھذا الفر

إلى  12من  المشاركة الِفرق أعضاءكافة  أن تكون أعمار •
 عاًما لیتأھلوا للمشاركة في المسابقة. 18

یسمح بمشاركة طالب المدارس في المسابقة باسم مدرستھم  •
على أن یكون بصحبتھم مشرف مسؤول عنھم وأن یكون أحد 

 أعضاء الھیئة التدریسیة.
تتكّون لجنة التحكیم من ذوي الخبرة والكفاءة من  •

. یكون قرار لجنة التحكیم المختصین بالقطاعات المعنیة
 نھائًیا وُملزًما بالنسبة الختیار الفائزین من الِفرق

 حل المسابقة.امركافة في  المشاركة
تقع مسؤولیة تقدیم البیانات الخاصة بطلبات التسجیل في  •

. المشاركة الوقت المحّدد على عاتق المتقّدمین من الِفرق
الذین  المشاركة یتم إعالم كافة المتقّدمین من الِفرق

أتّموا عملیة التسجیل في حال تأّھلھم لالنتقال للمرحلة 
 نصف النھائیة والنھائیة.

 تلتزمال  التيتحتفظ سامسونج بالحق باستبعاد الِفرق  •
 بالتوجیھات الخاصة بالمسابقة.

 ”Solve for Tomorrow“في برنامج  ةالِفرق المشاركأعضاء  ُیقرّ  •
تمنح مؤسسي البرنامج بأن مشاركتھم في البرنامج 

ھم وممثلیھم والمتعاقدین معھم اإلذن والصالحیة ءووكال
التامة الستخدام أسماء المشاركین وصورھم فیما یتعّلق 

وتمنحھم كذلك اإلذن  ”Solve for Tomorrow“بمسابقة برنامج 
والصالحیة بالتعریف عن طبیعة مشاركتھم مع مراعاة 
 الحفاظ على أي حقوق ملكیة فكریة تتعلق بمشاركتھم.

 عة وفقاً سیتم استخدام البیانات و/أو المعلومات المجم�  •
البرنامج بما یخضع  يلسیاسة الخصوصیة الخاصة بـمؤسس

لمتطلبات القوانین المعمول بھا التي تنظم البیانات و/أو 
ر ھذه الخصوصیة في المملكة األردنیة الھاشمیة. وتفسِّ 

 معلوماتالمع  البرنامج والسیاسة كیف یتعامل مؤسس
ھؤالء ة خصوصی حمایة یةوكیف ألعضاء الفرق المشاركةالشخصیة 
 مج.البرنافي  ھمعند تسجیل األعضاء



 

 

 
 ُیطالب مؤسسو البرنامج بملكیة الفكرة التي یتقّدم بھا ال •

أو بحقوق الملكیة الفكریة  أعضاء الفرق المشاركة
الخاصة بھذه الفكرة، ولكن بمجرد المشاركة في ھذه 

مؤسسي  یمنحون أعضاء الفرق المشاركةالمسابقة، فإن 
ھم والجھة المستضیفة للبرنامج وكذلك ءالبرنامج ووكال

الشركاء في البرنامج الحق في استخدام المعلومات 
الخاصة بھذه الفكرة واإلشارة إلیھا ووصفھا وكذلك 

تصویرھا بالفیدیو وفوتوغرافًیا ونشرھا عبر أي وسیلة 
إعالمیة (على سبیل المثال ال الحصر: طباعة وعلى المواقع 

سائل التواصل االجتماعي وعلى اإللكترونیة وعبر شبكات و
التلفزیون والالفتات)، والصور والرسوم البیانیة 

والبیانات وأي أمور أخرى خالف ذلك تتعّلق بتطبیق الھاتف 
 ”Solve for Tomorrow“ولكافة األغراض التي تخصّ برنامج 

واإلعالن والتسویق والترویج للبرنامج. وال یتطّلب ھذا 
سبق بذلك أو موافقة أو تفویض من الحّق توّفر أي إشعار مُ 
أي عضو من الفرق كما ال یستحق  أعضاء الفرق المشاركة

 .أي تعویض عن ذلك المشاركة

ن معھم وھم والمتعاقدؤیسعى مؤسسو البرنامج ووكال •
بمراعاة أي حمایة قانونیة الزمة ألي أفكار أو برامج أو 

وذلك من حیث  أعضاء الفرق المشاركةمشاریع یتقدم بھا 
عدم اطالع أي أطراف ثالثة على التفاصیل التي قد تؤثر 

یخل ذلك  الن أ، على أعضاء الفرق المشاركةعلى حقوق 
معھم  نیھم والمتعاقدئووكالبأحقیة مؤسسي البرنامج 

باستخدام األفكار واإلعالن عنھا من أجل الترویج والتسویق 
أعضاء الفرق للمسابقة واإلشارة إلى ابتكارات وابداعات 

 .المشاركة
البرنامج ووكالئھم والمتعاقدین معھم الحق في  لمؤسسي •

مشاركة أي طرف ثالث بما في ذلك وسائل اإلعالم والعموم 
وأن ینشروا على العلن أسماء أو صور أو البیانات وأي 

 بأعضاء الفرق المشاركةمعلومات أو أمور أخرى تتعلق 
 ومشاركاتھم.

بإعفاء مؤسسي البرنامج  مشاركةال الِفرق أعضاء ُیقرّ  •
ووكالئھم والمتعاقدین معھم ومدیریھم وموظفیھم 

ومقاولیھم والجھات التابعة لھم، وكذلك جمیع الشركاء 
، من أي مسؤولیة وحمایتھم ”Solve for Tomorrow“في برنامج 

وتعویضھم وعدم إلحاق ضرر بھم، وكذلك من أي مطالبة أو 
دعاوى قضائیة أو أسباب الدعوى واألضرار واألحكام 
أعضاء الناتجة عن أو فیما یتعلق بالفكرة التي قدمھا 

، بما في ”Solve for Tomorrow“في برنامج  الفرق المشاركة



 

 

 
أو غیرھا من اإلھمال أو ذلك من أو ضد اإلھمال المتعمد 

االحتیال أو انتھاكات الملكیة الفكریة أو السھو والخطأ 
 أو سوء السلوك، ما لم یكن ذلك محظورًا بموجب القانون.

عدم الوفاء بمتطلبات المواعید النھائیة للبرنامج أو  •
الغیاب عن أي من الفعالیات الخاصة بالبرنامج تؤّدي إلى 

المشاركة في  متابعة منالمشارك  الفریقاستبعاد 
 البرنامج.

، فیجب أن یوافق عاماً  18أقل من  المشارك إذا كان عمر •
 لمؤسسي البرنامجویجوز  .ھمر على الشروط نیابًة عناألولي 

 هملك اإلذن من ولي أمری ھبالتأكید على أن ة المشاركمطالب
وحتى  – ھوأنھ قام بالموافقة على ھذه الشروط نیابًة عن

بأن  یتم االفتراضبذلك، سوف  مؤسسو البرنامج قمیإذا لم 
على ھذا تمت في البرنامج  ةمشاركالھذه ھي الحالة وأن 

 األساس.
ووكالئھم  ”Solve for Tomorrow“برنامج  یحق لمؤسسي •

والمتعاقدین معھم تعدیل ھذه الشروط واألحكام وفقًا لما 
 یتناسب مع طبیعة البرنامج وأھداف مؤسسي البرنامج.

والشروط واألحكام الخاصة  ”Solve for Tomorrow“ برنامج یخضع •
بھ لقوانین المملكة األردنیة الھاشمیة. في حال نشوء أي 
نزاعات قانونیة یتم اللجوء إلى التحكیم، إذ یتم تعیین 

ُمحّكم واحد ویكون التحكیم باللغة العربیة ویتم في 
 مدینة عّمان، المملكة األردنیة الھاشمیة.

 
 ت الخاصة بمواد المسابقة:المتطلبا

 أمورلمسابقة، من بین ل المقدمة موادالتحتوي ال جب أن ی
 على أي محتوى: ،أخرى
تجاري  مظھرعالمات تجاریة أو شعارات أو  یتضمن .1

(مثل التغلیف الممیز أو تصمیمات خارجیة / 
 تصمیمات داخلیة) مملوكة لآلخرین؛

الشخصیة أو شخصیة، مثل األسماء  معلوماتأي  یتضمن .2
عناوین البرید اإللكتروني أو أي تفاصیل خاصة 

 بطرف ثالث؛
مواد محمیة بحقوق الطبع والنشر مملوكة  یتضمن .3

 والمنحوتاتلآلخرین (بما في ذلك الموسیقى والصور 
واللوحات الفنیة وغیرھا من األعمال الفنیة أو 

أو  اإللكترونیةمواقع ال عبرالصور المنشورة 
 التلفزیون أو األفالم أو الوسائط األخرى)؛

أو أصوات أو  صورأسماء أو  مثلمواد  تضمنی .4
مؤشرات أخرى تحدد ھویة أي شخص، بما في ذلك، على 



 

 

 
سبیل المثال ال الحصر، مشاھیر و / أو شخصیات 

لیست على أو  على قید الحیاةعامة أو خاصة أخرى، 
 ، دون إذن؛قید الحیاة

المشاھیر أو شخصیات عامة أو  نَمن یشبھویتضمن  .5
لیست على قید أو  على قید الحیاةخاصة أخرى، 

 ؛الحیاة
الرسائل أو الصور التي ال تتوافق مع الصور  یرسل .6

 سامسونجاإلیجابیة و / أو حسن النیة التي ترغب 
 ؛ و / أوللعموم إیصالھافي 

 ؛ینتھك أي من القوانین المحلیة المعمول بھا .7
أي ؛ جنسیة صریحة أو غیر صریحةیتضمن أي إیحاءات  .8

عنف أو انتقاص ال لزوم لھ من أي فئة عرقیة أو 
انتھاك أي جنسیة أو دینیة أو مھنیة أو عمریة؛ 

 أو إباحیة؛ لحرمات
ج للكحول والمخدرات غیر المشروعة والتبغ روّ ی .9

أو واألسلحة الناریة (أو استخدام أي مما سبق)؛ 
أو ع أي أنشطة قد تبدو غیر آمنة أو خطیرة؛ یشجّ 
 ج ألجندة أو رسالة سیاسیة معینة؛یروّ 

ؤید أي شكل من أشكال أو ی؛ ءفاحش أو مسي .10
الكراھیة؛  التي تدعو إلى جماعاتالالكراھیة أو 

 فیدیو آخر؛ نشر محتوى أي یعیدیبدو أنھ أو 
 یحتوي علىشویھ سمعة أو اإلساءة إلى أو تیتضمن  .11

أشخاص أو مدارس أو شركات  تحط من شأنمالحظات 
 أخرى


