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ي نقدمها بطرق مبتكرة  
ن صانعي المحتوى الشباب من صناعة محتوى ممتع بألعابنا الت  تهدف مبادرة صناع محتوى قول أميم الي تمكي 

 مع إتاحة فرصة لتحقيق دخل من هذه المبادرة.  

 

 مرحلة القبول واستالم األلعاب المجانية: 

ي هذه 
ي نشر محتوى ممتع مضمونهعند قبولك فن

 المبادرة سوف يصلك مجموعة كاملة من ألعاب "قول أميم" مجانا. وإذا بدأت فن

 العابنا فستكون أول من يتلق  جميع العاب "قول أميم" الجديدة.  األساسي 

 

ي المال: 
 كيف تجن 

ي المال من الفيديو الخاص بك فسيكون عليك الوصول ال هذه المعايب  
ي تلق 

عىل أي منصة تواصل اجتماعي خاصة بك من  لكي تبدأ فن

ن ادناه:   المدرجي 

 مشاهدة   ٢٠٠٫٠٠٠ :TV+انستجرام 

 مشاهدة   ٣٠٠٫٠٠٠ +يوتيوب: 

 مشاهدة   ٥٠٠٫٠٠٠ :Reel+تيكتوك/ 

 بمجرد وصولك ال هذه المعايب  أي زيادة عىل عدد المشاهدات أعاله ستحاسب بالمعدالت االتية: 

 

 Reelsتيكتوك/   يوتيوب انستجرام 

 جنيه مرصي ١٫١٠٠ مشاهدة  ٥٠٠٫٠٠٠ جنيه مرصي١٫٠٥٠ مشاهدة  ٣٠٠٫٠٠٠ جنيه مرصي ٧٠٠ مشاهدة  ٢٠٠٫٠٠٠

 جنيه مرصي ٢٫٢٠٠ مشاهدة  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه مرصي ٢٫١٠٠ مشاهدة  ٦٠٠٫٠٠٠ جنيه مرصي ١,٤٠٠ مشاهدة   ٤٠٠٫٠٠٠

 جنيه مرصي ٢٫١٠٠ مشاهدة   ٦٠٠٫٠٠٠
 

 مرصيجنيه  ٣٫١٥٠ مشاهدة  ٩٠٠٫٠٠٠
 

 جنيه مرصي  ٣٫٣٠٠ مشاهدة  ١٬٥٠٠٬٠٠٠

 جنيه مرصي ٢٫٨٠٠ مشاهدة   ٨٠٠٫٠٠٠
 

١٬٢٠٠٬٠٠٠  
 مشاهدة  

 جنيه مرصي ٤٫٤٠٠ مشاهدة  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه مرصي ٤٫٢٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠  
 مشاهدة 

  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ جنيه مرصي ٣٫٥٠٠
 مشاهدة 

 جنيه مرصي ٥٫٢٥٠
  

 جنيه مرصي ٥٫٥٠٠ مشاهدة  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠

 

 

 تكون مؤهل معنا:  كيف 

ي  
ي حت  إذا لم يكن هناك تفاعل عىل محتواك مع االخذ فن

ونن ان تكون صانع محتوى كما ان يكون ذلك موضح خالل حسابك االلكب 

ن لديك.   االعتبار انه ال يوجد حد أدنن لعدد المتابعي 

 



 

 القواني   المحاسبية:  

 ة مشاهدات عدة فيديوهات.  يتم احتساب المشاهدات لكل فيديو عىل حدة، وال يمكنك إضاف  -

ه، يمكنك االستفاع بالعائد المادي للفيديو مرة واحدة  - ي خالل شهر من تاري    خ نشر
ال يمكنك اخذ منفعة ماليه من الفيديو إذا لم ترسله فن

 فقط. 

ي نهاية كل شهر. -
 يتم ارسال المستحقات فن

ويجب ان تتضمن الحساب  #(، 2oolameme and #2oolawe3mel)   الفيديوهات يجب ان تتضمن الهاشتاجات الخاصة بنا - 

ي لنا ) 
ونن  @( مع مراعات عدم وجود أي أخطاء امالئية.  2oolamemeاإللكب 

ي  -
ن فن ي لموقعنا ولصفحتنا عىل فيسبوك وانستجرام مرفقي 

ونن ه عىل يوتيوب فعندها يجب ان يكون الرابط االلكب  إذا كان الفيديو تم تنشر

 بالفيديو. صندوق الوصف الخاص 

 إذا تم اكتشاف أي إجراء روبوت أو مشاهدات / تفاعالت مزيفة، فسيتم استبعادك تلقائًيا من المبادرة. -

المشاهدات يتم جمعهم من الجدول المرفق أعاله، إذا تجاوزت المشاهدات الحد األقىص المخصص لكل منصة، فسيتم تعويضك  -

ي الجدول. 
 بأعىل معيار فن

 هي الموضوع الرئيسي للفيديو للحصول عىل المستحقات.  يجب أن تكون اللعبة  -

ي تصل إل المعايب  المطلوبة.  - 
 يمكنك تحميل أي عدد تريده من مقاطع الفيديو، ولكن سيتم محاسبتك فقط عن تلك الت 

 

 إرشادات إنشاء الفيديو: 

ي اللعبة كأداة لعمل محتوى شّيق. تستطيع ان تتخذ الطريقة التقليدية وهي ال
ي اثبتت نجاح فكر فن

تصوير اثناء اللعب مع اصدقاءك والت 

ن لدينا ولكن انت أيضا باستطاعتك عمل أي فكرة ترغب بها طالما انها ال تتعارض مع سياستنا وطالما ان اللعبة   مع الكثب  من المبدعي 

 هي المحور األساسي القائم عليه الفيديو. 

ن  2oolawe3mel# و 2oolamemeيمكنك التحقق من الهاشتاجات الخاصة بنا عىل تيكتوك  # للحصول عىل االلهام من المبدعي 

ن او االطالع عىل مقاطع الفيديو الخاصة بنا عىل حسابنا عىل انستجرام حيث نقوم باستمرار بإعادة نشر مقاطع الفيديو من   األخريي 

ن لدينا.   المبدعي 

 : ي لدينا هي
 القواعد الوحيدة الت 

ي الفيديو. -
 عرض اللعبة فن

ي تفضلها. العبها ب-
 الطريقة الت 

 استمتع وانت تقوم بتصوير الفيديو! -

 ما الذي يجعل الفيديو غب  مؤهل: 

 ان يكون محتوي الفيديو عن موضوع اخر وال تشمل اللعبة غب  جزء فيه.  -

 ان يحتوي الفيديو عىل:  

 كالم غب  الئق او محتوى جنسًيا. -

ء يعرض األرواح للخطر. - ي
 سر

 ومشاهدات مزيفة.  تعليقات، إعجابات -



 

 معلومات غب  صحيحة أو خاطئة أو غب  قابلة للقراءة. -

 

 البنود والظروف: 

 ( هذه الوثيقة صالحة لمدة شهر واحد من تاري    خ اإلصدار،و قابلة للتجديد. ١

ي بالقبول بع٢
ونن ي المحتوى المعتمدين من "قول أميم" الذين تلقوا رسالة بريد إلكب 

د التقديم عىل  ( المستحقات مخصصه فقط لمنشت 

 . ي
ونن  موقعنا االلكب 

 ( يحق ل  "قول أميم" تحديث األسعار والقواعد. ٣

ي مواد "قول أميم"  ٤
ي محتواها العاب من "قول أميم" فن

( من خالل التقديم، فإنك توافق عىل استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بك الت 

ويجية.   الب 

ي القبول. ( سيتم االستبعاد من المبادرة للصناع الذين لم يق ٥
 وموا بتحميل مقطع فيديو خالل الشهر األول من تلق 

 ( يحق ل  قول أميم إيقاف المبادرة ألي سبب. ٦


