
 سالسل بطولة Fortnite: القواعد الرسمیة للفصل الثاني من الموسم األول
 

 المقدمة والقبول1.
 

 المقدمة1.1
 
 سالسل بطولة Fortnite: تنظم القواعد الرسمیة للفصل الثاني من الموسم األول (ُیشار إلیها باسم " القواعد ") كل مراحل سالسل بطولة

 Fortnite للفصل الثاني من الموسم األول (ُیشار إلیها باسم " سالسل البطولة " أو " الفعالیة ").
 
 ُوضعت هذه القواعد لضمان نزاهة اللعب التنافسي للعبة Fortnite (ُیشار إلیها باسم " اللعبة ") المرتبط بالفعالیة، وتهدف إلى تعزیز روح

 المنافسة القویة وإلى المساعدة في ضمان كون المنافسة في هذه اللعبة ممتعة وعادلة وخالیة من السلوك السلبي السام (كما هو محدد
 أدناه).

 
 القبول1.2

 
 للمشاركة في الفعالیة، یجب أن یوافق كل العب (أو إذا كان الالعب عمره أقل من ثمانیة عشر (18) عاًما أو من سن الرشد كما هو

 محدد في دولة الالعب (ُیشار إلیه باسم " القاصر ") یجب أن یوافق ولي أمره أو وصیه القانوني نیابًة عنه) على اتباع هذه القواعد طوال
 الوقت بما في ذلك قواعد السلوك المنصوص علیها في القسم (8). ویمكن لالعب (أو إذا كان قاصًرا، یمكن لولي أمره أو وصیه

("Epic" ُیشار إلیها باسم) Epic Games القانوني) قبول هذه القواعد بالنقر على القبول أو الموافقة على هذه القواعد حیث تتیح شركة 
 هذا الخیار لعمالء اللعبة.  بالمشاركة في أي لعبة أو مباراة تكون جزًءا من هذه الفعالیة، یؤكد الالعب (أو إذا كان قاصًرا، ُیؤكد ولي أمره

 أو وصیه القانوني) قبوله لهذه القواعد بموجب هذا القسم (1.2).
 

 اإلنفاذ1.3
 

 ستتحمل شركة Epic المسؤولیة األساسیة عن تنفیذ هذه القواعد على جمیع الالعبین في الفعالیة، ویجوز لها، بالتنسیق مع مسؤولي
 الفعالیة (كما هو محدد أدناه)، توقیع عقوبات على الالعبین الذین یخالفون هذه القواعد حسبما یرد وصفه تفصیًال في القسم (9).

 
 التعدیالت1.4

 
 یجوز لشركة Epic تحدیث هذه القواعد أو تنقیحها أو تغییرها أو تعدیلها من حین آلخر. وفیما یتعلق بكل العب، ستعتبر مشاركته في

 الفعالیة بعد إجراء أي تحدیث على هذه القواعد أو تنقیحها أو تغییرها أو تعدیلها بمثابة قبوله (أو إذا كان قاصًرا، قبول ولي أمره أو
 وصیه القانوني) لهذه القواعد التي تم تحدیثها أو تنقیحها أو تغییرها أو تعدیلها.

 
 نظام الفعالیة2.

 
 تعریف المصطلحات2.1

 
 المیدان2.1.1

 
 یتكون نمط التنافس المصنَّف في لعبة Fortnite من ثالثة (3) دوریات (ُیشار إلى كل منها باسم " الدوري ") تنقسم إلى (10) أقسام

 (ُیشار إلى كل منها باسم " قسم ")، كما یلي:
 

  الدوري المفتوح: القسم 1 (0 - 499 نقطة نشاط (ُیشار إلیها باسم " النشاط "))



 الدوري المفتوح: القسم 2 (500 - 999 نقطة نشاط)
 الدوري المفتوح: القسم 3 (1000 - 1499 نقطة نشاط)
 الدوري المفتوح: القسم 4 (1500 - 1999 نقطة نشاط)

 
 دوري المتبارین: القسم 1 (2000 - 2999 نقطة نشاط)
 دوري المتبارین: القسم 2 (3000 - 4499 نقطة نشاط)
 دوري المتبارین: القسم 3 (4500 - 6499 نقطة نشاط)

 
 دوري األبطال: القسم 1 (6500 - 9999 نقطة نشاط)

 دوري األبطال: القسم 2 (10000 - 13999 نقطة نشاط)
 دوري األبطال: القسم 3 (أكثر من 14000 نقطة نشاط)

 
 االستبعاد2.1.2

 
 یحدث عندما یستنفذ العب النقاط المحرزة (HP) والدروع (إن وجدت) الخاصة بالعب آخر. ومع مراعاة القسم (7.1.2) یتحدد رصید
 االستبعاد من خالل (أ) موجز الحركة الموجود في الزاویة الیسرى أسفل شاشة اللعب، (ب) وواجهة المستخدم التي تبین العدد اإلجمالي

 لالستبعاد المحقق خالل المباراة الفردیة؛ شریطة أنه ال یجوز بأي حال من األحوال منح رصید االستبعاد لالعب في أي جزء من المباراة
 بعد استبعاده.

 
 مسؤول الفعالیة2.1.3

 
 أي موظف أو عضو فریق مسؤول لدى شركة Epic أو فریق البث أو فریق اإلنتاج بما في ذلك أیًضا طاقم العمل أو أي شخص آخر

 موظف أو متعاقد لغرض إدارة الفعالیة.
 

 نمط اللعبة2.1.4
 

 مجموعة القواعد المحددة أو مجموعة عناصر اللعب أو شروط الفوز في مباراة معینة. ویمكن أن یكون نمط اللعبة واسع النطاق وقد
 یختلف عن كل مباراة تلو األخرى وربما ال. وسیشرح مسؤول الفعالیة المعاییر الخاصة لنمط كل لعبة على حده قبل بدء المباراة.

 
 المباراة2.1.5

 
 حالة فردیة من المنافسة داخل لعبة Fortnite ُتلعب حتى یحقق أي العب أو فریق الفوز بجولة Victory Royale (كما هو محدد

 أدناه) أو بعض شروط االنتصار التي تتحقق بطریقة أخرى.
 

 المركز2.1.6
 

 هو الوقت الذي یقضیه الالعب أو الفریق في المباراة، مقارنًة بالالعبین أو الفرق األخرى في نفس المباراة قبل استبعاد أحدهم. ویظهر
 ترتیب المركز في واجهة المستخدم بعد االستبعاد.

 
 الدورة2.1.7

 
 مجموعة المباریات التي ُتلعب حتى یتم تحدید فائز أو عدة فائزین بأحد الطرق التالیة: (أ) استكمال عدد محدد من المبارات، (ب) أو

 استكمال مدة زمنیة محددة.



 
2.1.8Victory Royale 

 
 حدث یستوفى فیه الالعب أو الفریق شروط الفوز لنمط اللعبة الجاري لعبها من المباراة. وبصورة أكثر نموذجیة، یشیر ذلك إلى تحقیق

 المركز األول.
 

 سالسل البطولة: أسبوعًیا - جمیع التوقیتات النهائیة مدرجة في اللعبة2.2
 

 1 نوفمبر: األسبوع األول الجولتان األولى والثانیة [الشرق األوسط]2.2.1
 2 نوفمبر: األسبوع األول الجولتان األولى والثانیة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.2
 2 نوفمبر: األسبوع األول الجولة الثالثة [الشرق األوسط]2.2.3
 3 نوفمبر: األسبوع األول الجولة الثالثة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.4

 
 8 نوفمبر: األسبوع الثاني الجولتان األولى والثانیة [الشرق األوسط]2.2.5
 9 نوفمبر: األسبوع الثاني الجولتان األولى والثانیة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.6
 9 نوفمبر: األسبوع الثاني الجولة الثالثة [الشرق األوسط]2.2.7
 10 نوفمبر: األسبوع الثاني الجولة الثالثة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.8

 
 15 نوفمبر: األسبوع الثالث الجولتان األولى والثانیة [الشرق األوسط]2.2.9

 16 نوفمبر: األسبوع الثالث الجولتان األولى والثانیة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.10
 16 نوفمبر: األسبوع الثالث الجولة الثالثة [الشرق األوسط]2.2.11
 17 نوفمبر: األسبوع الثالث الجولة الثالثة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.12

 
 22 نوفمبر: األسبوع الرابع الجولتان األولى والثانیة [الشرق األوسط]2.2.13
 23 نوفمبر: األسبوع الرابع الجولتان األولى والثانیة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.14
 23 نوفمبر: األسبوع الرابع الجولة الثالثة [الشرق األوسط]2.2.15
 24 نوفمبر: األسبوع الرابع الجولة الثالثة [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.2.16

 
 سالسل البطولة: نهائیات الموسم - جمیع التوقیتات النهائیة مدرجة في اللعبة2.3

 
 6 دیسمبر: المنافسة 1 مرحلة المجموعات [كل المناطق]2.3.1
 6 دیسمبر: المنافسة 2 مرحلة المجموعات [الشرق األوسط]2.3.2
 7 دیسمبر: المنافسة 2 مرحلة المجموعات [كل المناطق باستثناء الشرق األوسط]2.3.3
 7 دیسمبر: المنافسة 3 مرحلة المجموعات [االتحاد األوروبي، شرق أمریكا الشمالیة، غرب أمریكا الشمالیة، البرازیل]2.3.4
 7 دیسمبر: المنافسة 4 مرحلة المجموعات [االتحاد األوروبي، شرق أمریكا الشمالیة، غرب أمریكا الشمالیة، البرازیل]2.3.5
 8 دیسمبر: النهائیات الكبرى لسالسل البطولة [كل المناطق]2.3.6

 
 إعادة الجدولة2.4

 
 یجوز لشركة Epic، حسب تقدیرها وحدها، إعادة تنظیم الجدول و/أو تغییر تاریخ أي مباراة أو دورة في الفعالیة (أو تغییر أي نمط لعب

 یتطلب تأدیته فیما یتعلق بالمباراة أو الدورة). ومع ذلك، ستبّلغ شركة Epic كل الالعبین في أقرب وقت ممكن في حالة تعدیل جدول
 مباریات الفعالیة.

 



 تنسیق الفعالیة وتسجیل النقاط2.5
 

 التنسیق2.5.1
 

 یجوز ألي فریق جماعي مؤهل بموجب الشروط واألحكام بهذه القواعد (حسبما تحدده شركة Epic بموجب هذه القواعد) دخول قائمة
 االنتظار والمشاركة في سالسل بطولة Fortnite األسبوعیة (ُیشار إلیها باسم " المرحلة األولى " أو " المنافسة األسبوعیة ").

 
 وفیما یتعلق بالجولة األولى من المنافسة األسبوعیة الجاریة (ُیشار إلیها باسم " الجولة األولى ") یجب على كل أعضاء الفریق الجماعي

 المؤهل (حسبما تحدده شركة Epic بموجب هذه القواعد) تحقیق ترتیب في دوري األبطال (القسم 1 أو 2 أو 3) داخل المیدان في
 المنطقة ذات الصلة قبل بدایة المنافسة األسبوعیة لیكونوا مؤهلین لدخول قائمة االنتظار والمنافسة أثناء توقیت دورة الجولة األولى

 للمنطقة ذات الصلة كما هو مذكور في اللعبة.
 
 تستمر كل دورة بالجولة األولى ثالث (3) ساعات تقریًبا. ویجوز مشاركة الفرق في عدد عشر (10) مباریات فقط كحد أقصى خالل أي

 دورة بالجولة األولى. وستربح الفرق النقاط بناًء على نظام تسجیل النقاط المذكور في القسمین (2.5.2 و 2.5.3) (حسب االقتضاء).
  ولن ُتحتسب المباریات في دورة الجولة األولى إال إذا بدأت المباراة قبل غلق نافذة تلك الجولة.

 
 وللتوضیح، ال یجوز لالعبین إال المشاركة في منافسة أسبوعیة واحدة لمنطقة فردیة في أي جولة أثناء المرحلة األولى.

 
 وفي ختام الجولة األولى من المنافسة األسبوعیة الجاریة، ستتقدم الفرق التي حققت أعلى نقاط من كل منطقة خادم كما هو مذكور في

 القسم (2.5.5)، وستتمكن من دخول قائمة االنتظار للجولة الثانیة من المنافسة األسبوعیة (ُیشار إلیها باسم " الجولة الثانیة "). ولن یتسنَّى
 دخول الجولة الثانیة للمنافسة األسبوعیة دون إحراز ترتیب ضمن تصنیف أعلى الالعبین في منطقة معینة خالل الجولة األولى من تلك

 المنافسة األسبوعیة.
 

 في الجولة الثانیة من المنافسة األسبوعیة الجاریة، سیتنافس الالعبون في دورة فردیة من خالل نافذة دورة الجولة الثانیة للمنطقة ذات
 الصلة كما هو مذكور في اللعبة. تستمر كل دورة بالجولة الثانیة ثالث (3) ساعات تقریًبا. ویجوز مشاركة الفرق في عدد عشر (10)

 مباریات فقط كحد أقصى خالل أي دورة بالجولة الثانیة. وستربح الفرق النقاط بناًء على نظام تسجیل النقاط المذكور في القسمین (2.5.2
 أو 2.5.3) (حسب االقتضاء). ولن ُتحَتسب المباریات في دورة الجولة الثانیة إال إذا بدأت المباراة قبل غلق نافذة تلك الجولة.

 
 وفي ختام الجولة الثانیة من المنافسات األسبوعیة الجاریة، ستتقدم الفرق التي حققت أعلى نقاط من كل منطقة خادم كما هو مذكور في

 القسم (2.5.6)، وستتمكن من دخول قائمة االنتظار للجولة الثالثة من المنافسة األسبوعیة (ُیشار إلیها باسم " الجولة الثالثة "). ولن یتسنَّى
 دخول الجولة الثالثة للمنافسة األسبوعیة دون تحقیق ترتیب ضمن أعلى الالعبین في المنطقة خالل الجولة الثانیة من تلك المنافسة

 األسبوعیة.
 

 في الجولة الثالثة من المنافسة األسبوعیة الجاریة، سیتنافس الالعبون في دورة فردیة من خالل نافذة دورة الجولة الثالثة للمنطقة ذات
 الصلة كما هو مذكور في اللعبة. ویجوز مشاركة الفرق في عدد ست (6) مباریات فقط كحد أقصى خالل أي دورة بالجولة الثالثة.

 بالنسبة للجولة الثالثة، ستبدأ المباراة األولى بعد أن یبدأ وقت الدورة بخمس عشرة (15) دقیقة.  تستمر كل دورة بالجولة الثالثة مدة ثالث
 (3) ساعات تقریًبا؛ حیث تبدأ مباراة جدیدة كل ثالثین (30) دقیقة. وإذا فشل أي فریق في انتظار دوره من أجل قائمة اللعب و/أو فاته

 وقت بدء مباراة محددة، ُیعتبر ذلك الفریق قد أنهى المنافسة بتحقیق المركز األخیر مع عدم تحقیق أي استبعاد لهذه المباراة الفائتة.
 وستربح الفرق النقاط بناًء على نظام تسجیل النقاط المذكور في القسمین (2.5.2 أو 2.5.3 أو 2.5.4) (حسب االقتضاء). ولن ُتحتسب

 المباریات في دورة الجولة الثالثة إال إذا بدأت المباراة قبل غلق نافذة تلك الجولة.
 
 وفي ختام الجولة الثالثة من المنافسة األسبوعیة الجاریة، ستتقدم الفرق التي حققت أعلى نقاط من كل منطقة خادم كما هو مذكور في القسم

 (2.5.7)، وستتمكن من دخول قائمة االنتظار للمرحلة الثانیة من الفعالیة (ُیشار إلیها باسم" الجولة الثانیة " أو " نهائیات الموسم ") و/أو



 الفوز بالجوائز المنصوص علیها في القسم 2.6. ولن یتسنَّى دخول نهائیات الموسم دون الترقي من المرحلة األولى كما هو مذكور في
  هذه القواعد.

 
 وعالوة على ما سبق، ُتضاف النقاط اإلجمالیة للسالسل التي حصل علیها الالعبون في ختام الجولة الثالثة من المنافسة األسبوعیة الجاریة

 إلى بعضها على مدار األسابیع الخمسة (5) للمنافسة. كما تترقى أیًضا الفرق ذات أعلى نقاط تراكمیة من كل منطقة خادم عبر كل
 الدورات الخمس (5) للجولة الثالثة، والذین لم یترقوا إلى المرحلة الثانیة، للمرحلة الثانیة كما هو مذكور في قسمي (2.5.7) أو (2.5.8)

 (حسب االقتضاء)؛ بشرط وجوب وجود نفس الالعبین األربعة (4) بهذه الفرق في كل منافسة أسبوعیة لتحقیق النقاط خالل تلك
 المنافسات األسبوعیة لحساب النقاط التراكمیة.

 
 في الجولة األولى من نهائیات الموسم (ُیشار إلیها باسم " مرحلة المجموعات ")، ستشارك الفرق في المنافسات (ُیشار إلى كل منها باسم

 "المنافسة ") للمنافسة في دورة واحدة خالل توقیت مرحلة المجموعات للمنطقة ذات الصلة كما هو مذكور في اللعبة. بالنسبة لمرحلة
 المجموعات، ستبدأ المباراة األولى بعد أن یبدأ وقت الدورة بخمس عشرة (15) دقیقة. تستمر كل منافسة ثالث (3) ساعات تقریًبا؛ حیث

 تبدأ مباراة جدیدة كل ثالثین (30) دقیقة. وإذا فشل أي فریق في انتظار دوره من أجل قائمة اللعب و/أو فاته وقت بدء مباراة محددة،
 ُیعتبر ذلك الفریق قد أنهى المنافسة بتحقیق المركز األخیر دون استبعاد لهذه المباراة الفائتة. ویجوز مشاركة الفرق في عدد ست (6)

 مباریات فقط كحد أقصى خالل أي منافسة. وستربح الفرق النقاط بناًء على نظام تسجیل النقاط المذكور في القسمین (2.5.2 أو 2.5.3)
  (حسب االقتضاء). ولن ُتحتسب المباریات في المنافسة إال إذا بدأت المباراة قبل غلق نافذة تلك المنافسة.

 
 وللتوضیح، ال یجوز لالعبین المشاركة إال في دورة واحدة لمنطقة فردیة في مرحلة المجموعات.

 
 وفي ختام كل منافسة، ستترقى الفرق التي حققت أعلى نقاط في هذه المنافسة وفق المذكور في القسم (2.5.9)، وستتمكن من دخول قائمة

 االنتظار للجولة الثانیة من نهائیات الموسم (ُیشار إلیها باسم"ا لنهائیات الكبرى ") في المنطقة ذات الصلة.  ولن یتسنَّى دخول النهائیات
 الكبرى دون الترقي من مرحلة المجموعات كما هو مذكور في هذه القواعد.

 
 وفي النهائیات الكبرى، سیتنافس أربع وعشرون (24) فریًقا في دورة فردیة (ُیشار إلیها باسم " منافسة البطولة ") خالل توقیت النهائیات

الكبرى للمنطقة التابعة لهم كما هو مذكور في اللعبة. تستمر منافسة البطولة ثالث (3) ساعات تقریًبا؛ حیث تبدأ مباراة جدیدة كل ثالثین (
 30) دقیقة. ویجوز مشاركة الفرق في عدد ست (6) مباریات فقط كحد أقصى خالل منافسة البطولة.  وإذا فشل أي فریق في انتظار

 دوره من أجل قائمة اللعب و/أو فاته وقت بدء مباراة محددة، ُیعتبر ذلك الفریق قد أنهى المنافسة بتحقیق المركز األخیر دون استبعاد لهذه
 المباراة الفائتة. وستربح الفرق النقاط بناًء على نظام تسجیل النقاط المذكور في القسمین (2.5.2 أو 2.5.3) (حسب االقتضاء). ولن

  ُتحتسب المباریات في منافسة البطولة إال إذا بدأت المباراة قبل غلق نافذة منافسة تلك البطولة.
 

 وللتوضیح، ال یجوز لالعبین المشاركة إال في دورة نهائیات كبرى واحدة لمنطقة فردیة.
 

 في نهایة النهائیات الكبرى، وبموجب الشروط واألحكام المذكورة في هذا المستند، یحصل الالعبون الحاصلون على أعلى نقاط، كما هو
 مذكور في لوحة تسجیل أعلى النقاط (التي ُیشار إلیها باسم " لوحة تسجیل أعلى النقاط ")، من كل منطقة على الجوائز المذكورة في القسم

.(2.6) 
 

 نظام تسجیل النقاط في المباریات2.5.2
 
 Victory Royale: 15 نقطة

 المركز الثاني: 12 نقطة
 من المركز الثالث إلى الرابع: 9 نقاط

 من المركز الخامس إلى السادس: 6 نقاط
 من المركز السابع إلى الثامن: 3 نقاط



 
 كل حالة استبعاد: نقطة واحدة

 
 األشواط الحاسمة2.5.3

 
 سُتحدد األشواط الحاسمة بالترتیب التالي: (1) إجمالي عدد النقاط المسجلة، (2) إجمالي نقاط Victory Royales في الدورة، (3)

 متوسط حاالت االستبعاد في الدورة، (4) متوسط المركز لكل مباراة في الدورة، (5) إجمالي الثواني للمشاركین عبر كل المباریات (6)
 وأخیًرا، القرعة بالعملة المعدنیة.

 
 نظام تسجیل النقاط في سالسل البطولة2.5.4

 
 تحصل الفرق على نقاط سالسل البطولة في نهایة كل نافذة للجولة الثالثة من المنافسات األسبوعیة. وللتوضیح، لن یتم منح الفرق سوى
 نقاط السالسل مقابل المشاركة الفعلیة في أي جولة معینة.  على سبیل المثال فحسب، إذا وصل الفریق إلى الجولة الثالثة لكنه فشل في
 انتظار دوره أو فاته بأي طریقة أخرى جمیع المباریات خالل دورة الجولة الثالثة، حینئذ لن یتم منح ذلك الفریق سوى نقاط السالسل

 مقابل المباریات التي شارك فیها خالل الجولة الثانیة.
 

 المركز األول - 500 نقطة من سالسل البطولة
 المركز الثاني - 476 نقطة من سالسل البطولة
 المركز الثالث - 452 نقطة من سالسل البطولة
 المركز الرابع - 428 نقطة من سالسل البطولة

 المركز الخامس - 408 نقاط من سالسل البطولة
 المركز السادس - 386 نقطة من سالسل البطولة
 المركز السابع - 368 نقطة من سالسل البطولة
 المركز الثامن - 350 نقطة من سالسل البطولة
 المركز التاسع - 332 نقطة من سالسل البطولة
 المركز العاشر - 316 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز الحادي عشر وحتى الخامس عشر - 300 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز السادس عشر وحتى العشرین - 284 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز الحادي والعشرین وحتى الخامس والعشرین - 270 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز السادس والعشرین وحتى الخمسین - 244 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز الحادي والخمسین وحتى الخامس والسبعین - 218 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز السادس والسبعین وحتى المائة - 196 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز المائة وواحد وحتى المائة وخمس وعشرین - 178 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز المائة وست وعشرین وحتى المائة وستین - 160 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز المائة وواحد وخمسین وحتى المائة وخمس وسبعین - 144 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز المائة وست وسبعین وحتى المائتین - 130 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز المائتین وواحد وحتى المائتین وخمسین - 110 نقاط من سالسل البطولة
 من المركز المائتین وواحد وخمسین وحتى الخمسمائة - 94 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز الخمسمائة وواحد وحتى األلف - 70 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز األلف وواحد وحتى األلف وخمسمائة - 52 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز األلف وخمسمائة وواحد وحتى األلفین - 40 نقطة من سالسل البطولة

 من المركز األلفین وواحد وحتى الثالثة آالف - 30 نقطة من سالسل البطولة
 من المركز الثالثة آالف وواحد وحتى الخمسة آالف - 22 نقطة من سالسل البطولة



 من المركز الخمسة آالف وواحد وحتى العشرة آالف - 16 نقطة من سالسل البطولة
 

 التقدم للجولة الثانیة2.5.5
 

 سُیحدَّد التقدم من الجولة األولى إلى الجولة الثانیة حسب عدد النقاط الُمحَرزة في ختام الجولة األولى للمنافسة األسبوعیة الجاریة.
 وسیختلف العدد اإلجمالي للتقدم بناًء على منطقة الخادم.

  
 من الجولة األولى إلى الجولة الثانیة

 
 أوروبا، وشرق أمریكا الشمالیة، وغرب أمریكا الشمالیة، والبرازیل: أفضل 500 فریًقا في كل منطقة

 آسیا، وأوقیانوسیا والشرق األوسط: أفضل 200 فریق في كل منطقة
 

 التقدم للجولة الثالثة2.5.6
 

 سُیحدَّد التقدم من الجولة الثانیة إلى الجولة الثالثة حسب عدد النقاط الُمحَرزة في ختام الجولة الثانیة للمنافسة األسبوعیة الجاریة.
 

 كل المناطق: أفضل 25 فریًقا في كل منطقة
 

 التقدم للمرحلة الثانیة2.5.7
 

 سُیحدَّد التقدم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة حسب عدد النقاط الُمحَرزة في ختام المرحلة األولى للمنافسة األسبوعیة الجاریة.
 وسیختلف العدد اإلجمالي للتقدم بناًء على منطقة الخادم. إذا تأهل فریق للترقي إلى المرحلة الثانیة أكثر من مرة، فسیتم إضافة نقطة

 (نقاط) التأهیل اإلضافیة التي تم الحصول علیها في المنافسة األسبوعیة (المنافسات األسبوعیة) الالحقة إلى عدد النقاط المتاحة للوحة
  متصدري نقاط السالسل التراكمیة وفق ما تم حسابه في نهایة األسبوع الرابع.

  
 أوروبا، وشرق أمریكا الشمالیة، وغرب أمریكا الشمالیة، والبرازیل

 
 األسبوع األول: أفضل 10 فرق في كل منطقة
 األسبوع الثاني: أفضل 10 فرق في كل منطقة
 األسبوع الثالث: أفضل 10 فرق في كل منطقة
 األسبوع الرابع: أفضل 10 فرق في كل منطقة

 النقاط التراكمیة لسالسل البطولة: أفضل 60 فریًقا في كل منطقة، لم یتأهل من قبل.
 اإلجمالي: 100 فریق

 
 آسیا، وأوقیانوسیا والشرق األوسط

 
 األسبوع األول: أفضل 5 فرق في كل منطقة
 األسبوع الثاني: أفضل 5 فرق في كل منطقة
 األسبوع الثالث: أفضل 5 فرق في كل منطقة
 األسبوع الرابع: أفضل 5 فرق في كل منطقة

 النقاط التراكمیة لسالسل البطولة: أفضل 30 فریًقا في كل منطقة، لم یتأهل من قبل.
 اإلجمالي: 50 فریًقا

 



 األشواط الحاسمة لنقاط السالسل2.5.8
 

 سُتحدد األشواط الحاسمة بالترتیب التالي: (1) مجموع نقاط السالسل الممنوحة؛ (2) مجموع أسابیع لعب الفریق؛ (3) مجموع مرات
 الظهور في الجولة الثالثة خالل كل األسابیع؛ (4) مجموع مرات الظهور في الجولة الثانیة خالل كل األسابیع؛ (5) أفضل مركز نهائي

 في أسبوع واحد؛ (6) متوسط المركز النهائي خالل كل األسابیع؛ وأخیًرا (7) قرعة العملة.
 

 التقدم للنهائیات الكبرى2.5.9
 

 سُیحدَّد التقدم من مرحلة المجموعات إلى النهائیات الكبرى حسب عدد النقاط الُمحَرزة في ختام مرحلة المجموعات. وسیختلف العدد
 اإلجمالي للتقدم لكل منطقة خادم.

 
 أوروبا، وشرق أمریكا الشمالیة، وغرب أمریكا الشمالیة، والبرازیل

 
 المنافسة األولى: 6 فرق في كل منطقة
 المنافسة الثانیة: 6 فرق في كل منطقة
 المنافسة الثالثة: 6 فرق في كل منطقة

 المنافسة الرابعة: 6 فرق في كل منطقة
 اإلجمالي: 24 فریًقا في كل منطقة

 
 آسیا، وأوقیانوسیا والشرق األوسط

 
 المنافسة األولى: 12 فریًقا في كل منطقة
 المنافسة الثانیة: 12 فریًقا في كل منطقة

 اإلجمالي: 24 فریًقا في كل منطقة
 

 الجوائز2.6
 

 جوائز المرحلة األولى 2.6.1
 

 سُتمنح الجوائز التالیة لكل فریق (مقسمة بالتساوي بین الالعبین األربعة (4)) بناًء على مركز  كل منهم في لوحة الفائزین في ختام
 الجولة الثالثة من المنافسة األسبوعیة الجاریة.

 
 جوائز الفعالیة األسبوعیة - أوروبا

 
 الجائزةالمرتبة
 36000 دوالر أمریكياألولى
 16000 دوالر أمریكيالثانیة
 12000 دوالًرا أمریكًیاالثالثة

 8000 دوالر أمریكيالرابعة-الخامسة
 4000 دوالر أمریكيالسادسة-العاشرة

 
 جوائز الفعالیة األسبوعیة - شرق أمریكا الشمالیة

 



 الجائزةالمرتبة
 22500 دوالر أمریكياألولى
 10000 دوالر أمریكيالثانیة
 7500 دوالًرا أمریكًیاالثالثة

 5000 دوالر أمریكيالرابعة-الخامسة
 2500 دوالر أمریكيالسادسة-العاشرة

 
 جوائز الفعالیة األسبوعیة - غرب أمریكا الشمالیة

 
  الجائزة المرتبة
 9000 دوالر أمریكياألولى
 4000 دوالًرا أمریكًیاالثانیة
 3000 دوالًرا أمریكًیاالثالثة

 2000 دوالر أمریكيالرابعة-الخامسة
 1000 دوالر أمریكيالسادسة-العاشرة

 
 جوائز الفعالیات األسبوعیة - البرازیل

 
  الجائزة المرتبة
  الجائزة المرتبة
 9000 دوالر أمریكياألولى
 4000 دوالًرا أمریكًیاالثانیة
 3000 دوالًرا أمریكًیاالثالثة

 2000 دوالر أمریكيالرابعة-الخامسة
 1000 دوالر أمریكيالسادسة-العاشرة

 
 جوائز الفعالیات األسبوعیة - آسیا

 
  الجائزة المرتبة
 5000 دوالًرا أمریكًیااألولى
 3000 دوالر أمریكيالثانیة

 1500 دوالر أمریكيالثالثة-الخامسة
 

 جوائز الفعالیات األسبوعیة - أوقیانوسیا
 

  الجائزة المرتبة
 5000 دوالًرا أمریكًیااألولى
 3000 دوالر أمریكيالثانیة

 1500 دوالر أمریكيالثالثة-الخامسة
 

 جوائز الفعالیات األسبوعیة - الشرق األوسط
 

  الجائزة المرتبة



 5000 دوالًرا أمریكًیااألولى
 3000 دوالر أمریكيالثانیة

 1500 دوالر أمریكيالثالثة-الخامسة
 

 جوائز المرحلة الثانیة2.6.2
 

 سُتمنح الجوائز التالیة لكل فریق (مقسمة بالتساوي بین الالعبین األربعة (4)) بناًء على مركز كل منهم في لوحة الفائزین في ختام
 المرحلة الثانیة.

 
 جوائز فعالیة النهائیات - أوروبا

 
 الجائزةالمرتبة
 300000 دوالًرا أمریكًیااألولى
 120000 دوالر أمریكيالثانیة
 96000 دوالر أمریكيالثالثة

 72000 دوالر أمریكيالرابعة
 60000 دوالر أمریكيالخامسة
 48000 دوالر أمریكيالسادسة
 36000 دوالر أمریكيالسابعة
 24000 دوالر أمریكيالثامنة

 19200 دوالر أمریكيالتاسعة
 9600 دوالر أمریكيالعاشرة-الرابعة والعشرون
 3600 دوالر أمریكيالخامسة والعشرون -المائة

 
 جوائز فعالیة النهائیات - شرق أمریكا الشمالیة

 
  الجائزة المرتبة
 187500 دوالر أمریكياألولى
 75000 دوالر أمریكيالثانیة
 60000 دوالر أمریكيالثالثة

 45000 دوالر أمریكيالرابعة
 37500 دوالر أمریكيالخامسة
 30000 دوالر أمریكيالسادسة
 22500 دوالر أمریكيالسابعة
 15000 دوالر أمریكيالثامنة

 12000 دوالر أمریكيالتاسعة
 6000 دوالر أمریكيالعاشرة-الرابعة والعشرون
 2300 دوالًرا أمریكًیاالخامسة والعشرون -المائة

 
 جوائز فعالیة النهائیات - غرب أمریكا الشمالیة

 
  الجائزة المرتبة
 75000 دوالر أمریكياألولى



 30000 دوالر أمریكيالثانیة
 24000 دوالر أمریكيالثالثة

 18000 دوالر أمریكيالرابعة
 15000 دوالر أمریكيالخامسة
 12000 دوالر أمریكيالسادسة
 9000 دوالر أمریكيالسابعة
 6000 دوالر أمریكيالثامنة

 4800 دوالر أمریكيالتاسعة
 2400 دوالر أمریكيالعاشرة-الرابعة والعشرون
 900 دوالر أمریكيالخامسة والعشرون -المائة

 
 جوائز فعالیة النهائیات - البرازیل

 
  الجائزة المرتبة
 75000 دوالر أمریكياألولى
 30000 دوالر أمریكيالثانیة
 24000 دوالر أمریكيالثالثة

 18000 دوالر أمریكيالرابعة
 15000 دوالر أمریكيالخامسة
 12000 دوالر أمریكيالسادسة
 9000 دوالر أمریكيالسابعة
 6000 دوالر أمریكيالثامنة

 4800 دوالر أمریكيالتاسعة
 2400 دوالر أمریكيالعاشرة-الرابعة والعشرون
 900 دوالر أمریكيالخامسة والعشرون -المائة

 
 جوائز فعالیة النهائیات - آسیا

 
  الجائزة المرتبة
 43500 دوالر أمریكياألولى
 21000 دوالر أمریكيالثانیة
 12000 دوالًرا أمریكًیاالثالثة

 9000 دوالر أمریكيالرابعة
 7500 دوالر أمریكيالخامسة
 6000 دوالر أمریكيالسادسة
 4500 دوالر أمریكيالسابعة
 3000 دوالًرا أمریكًیاالثامنة

 2400 دوالر أمریكيالتاسعة
 1200 دوالر أمریكيالعاشرة-الرابعة والعشرون

 900 دوالر أمریكيالخامسة والعشرون-الخمسون
 

 جوائز فعالیة النهائیات - أوقیانوسیا
 



  الجائزة المرتبة
 43500 دوالر أمریكياألولى
 21000 دوالر أمریكيالثانیة
 12000 دوالًرا أمریكًیاالثالثة

 9000 دوالر أمریكيالرابعة
 7500 دوالر أمریكيالخامسة
 6000 دوالر أمریكيالسادسة
 4500 دوالر أمریكيالسابعة
 3000 دوالًرا أمریكًیاالثامنة

 2400 دوالر أمریكيالتاسعة
 1200 دوالر أمریكيالعاشرة-الرابعة والعشرون

 900 دوالر أمریكيالخامسة والعشرون-الخمسون
 

 جوائز فعالیة النهائیات - الشرق األوسط
 

  الجائزة المرتبة
 43500 دوالر أمریكياألولى
 21000 دوالر أمریكيالثانیة
 12000 دوالًرا أمریكًیاالثالثة

 9000 دوالر أمریكيالرابعة
 7500 دوالر أمریكيالخامسة
 6000 دوالر أمریكيالسادسة
 4500 دوالر أمریكيالسابعة
 3000 دوالًرا أمریكًیاالثامنة

 2400 دوالر أمریكيالتاسعة
 1200 دوالر أمریكيالعاشرة-الرابعة والعشرون

 900 دوالر أمریكيالخامسة والعشرون-الخمسون
 

 معلومات بشأن توزیع الجوائز2.6.3
 
 سیتأهل الالعبون الحاصلون على أعلى نقاط فقط (حسبما تحدده شركة Epic بموجب هذا القسم 2.6.3) للحصول على الجوائز المحددة

 في القسم (2.6.1 أو 2.6.2).  وال یستحق أي العب آخر حصل على نقاط أقل من الالعبین الحاصلین على أعلى نقاط، في أي وقت
 وتحت أي ظروف، الفوز بأي جائزة مرتبطة بالفعالیة.

 
 وستبلغ شركة Epic الالعبین الحاصلین على أعلى نقاط عبر البرید اإللكتروني المقترن بحساب كل العب على موقع Epic بمركزهم
 باعتبارهم العبین محتملي الفوز في غضون 7 أیام من تاریخ انتهاء الفعالیة، أو في أوقات أخرى تحددها Epic بشكل معقول إلرسال

 هذا اإلشعار، وستخضع أیًضا للتحقق من التأهیل بموجب القسم (3) وكذلك االمتثال لهذه القواعد.  یجب على الالعب محتمل الفوز
 االحتفاظ بحساب Epic، الذي استخدمه للمنافسة في نشاط الفعالیة، نشًطا من خالل عملیة التحقق من التأهیل.

 
 بمجرد إرسال Epic إشعاًرا رسمًیا، ُیمنح الالعب محتمل الفوز مهلة 45 یوًما من تاریخ إرسال هذا اإلشعار عبر البرید اإللكتروني
 لالعب للرد وتقدیم أي معلومات أو مواد تطلبها شركة Epic بما في ذلك اإلعفاء (كما هو محدد أدناه) ألغراض التحقق من التأهیل

 بموجب القسم (3).  ویجب إرسال الالعب محتمل الفوز لهذا الرد على عنوان البرید اإللكتروني الذي أرسلت منه شركة Epic اإلشعار،



 أو حسب اختیار شركة Epic وحدها، على عنوان برید إلكتروني آخر محدد في اإلشعار.  یجب أن یكون تاریخ االستالم بواسطة شركة
 Epic حاسًما فیما یتعلق بامتثال الالعب محتمل الفوز للمواعید النهائیة المنصوص علیها في هذا القسم (2.6.3).

  
 وسیؤدي إخفاق أي العب في (أ) االحتفاظ بحساب Epic الذي استخدمه للمنافسة في نشاط الفعالیة من خالل عملیة التحقق من التأهیل،
 (ب) الرد في الوقت المناسب على أي إشعار أو طلب مواد أو معلومات إلى استبعاد هذا الالعب من كونه العًبا محتمل الفوز، وال یحق

ح أي العب بدیل محتمل الفوز (حسبما هو محدد أدناه)،  لهذا الالعب الفوز بأي جوائز مرتبطة بالفعالیة.  وفي مثل هذه الحاالت، لن ُیرشَّ
 وسیحق لشركة Epic، حسب تقدیرها المطلق وحدها، (أ) منح أي جائزة مالیة كانت سُتمنح خالًفا لذلك لالعب المستبعد كجزء من فعالیة
 بطولة سالسل بطولة Fortnite المقبلة، (ب) أو التبرع بأي من هذه الجوائز المالیة ألسباب وجهود خیریة.  وسُیعلن عن الالعب الفائز

 (ُیشار إلیه باسم " الالعب الفائز ") بمجرد انتهاء Epic من عملیة التحقق من التأهیل وفًقا لهذه القواعد.
  

 كما سُیطالب الالعبین الفائزین بتقدیم معلومات دفع معینة إلى شركة Epic، بما في ذلك أي نماذج خاصة بالمعلومات الضریبیة المطلوبة
 لتلقي الجوائز. ویجوز لشركة Epic تعلیق دفع الجوائز إذا أخفق الالعب الفائز في تقدیم نماذج الدفع المعمول بها إلى شركة Epic في

  الوقت المناسب.
 

 تخضع الجوائز لضریبة الدخل الفیدرالیة والحكومیة والمحلیة المعمول بها، ویتحمل كل العب فائز مسؤولیة (1) التحقق مع مستشاره
 الضریبي المحلي لتحدید الضرائب التي تنطبق علیه، (2) ودفع الضرائب المحددة لهیئة الضرائب المختصة.  وتنص سیاسة Epic على
 اقتطاع الضرائب بأسعار االقتطاع الضریبي االحتیاطي الساریة على المقیمین األمریكیین وغیر األمریكیین.  وسُتقدَّم التقاریر عن دخل

 الجائزة وخصم الضرائب على نماذج (y) 1099- اإلیرادات المتنوعة للمقیمین في الوالیات المتحدة و S-1042 للمقیمین خارج
  الوالیات المتحدة وعلى نماذج (z) ألي أشكال ضریبیة أخرى ذات صلة وفًقا لما یقتضیه القانون المعمول به.

 
 وستحدد شركة Epic طریقة دفع الجوائز حسب تقدیرها وحدها، وباستثناء ما هو مطلوب خالًفا لذلك بموجب القانون المعمول به، سُتدفع

 جمیع المدفوعات مباشرًة إلى الالعب الفائز بصفته أو بشخصه (أو إذا كان قاصًرا إلى ولي أمره أو وصیه القانوني).  لتفادي الشبهات،
 لن تقوم Epic بدفع الجوائز إلى أي مؤسسة أو شركة أو أي كیان آخر.  وسُیرَسل إلى الالعب الفائز "نموذج قبول الجائزة واإلعفاء من

 المسؤولیة" (ُیشار إلیه باسم " نموذج اإلعفاء من المسؤولیة ").  وسُیطلب من الالعب الفائز (أو إذا كان قاصًرا، ولي أمره أو وصیه
 القانوني)، ما لم ُیقید ذلك القانون المعمول به، االنتهاء من "نموذج اإلعفاء من المسؤولیة" وإرساله وفًقا للمواعید النهائیة المنصوص

 علیها في هذا القسم (2.6.3).
 

 تأهل الالعب3.
 

 عمر الالعب3.1
 

  كي یكون الشخص مؤهًال ویتمكن من المشاركة في أي مباراة في سالسل بطولة، یتعین أن یبلغ عمر الالعب3.1.1
 13 عاًما على األقل (أو أي عمر آخر، إذا كان أكبر من ذلك، حسبما تقتضیه الدولة التي یقیم فیها الالعب).  ویجب أن یحصل الالعبون

 الُقصر على أذن من ولي األمر أو الوصي القانوني للمشاركة في الفعالیة.
 

 وسیخضع الالعبون غیر المؤهلین الذین یضللون مسؤولي الفعالیة أو یحاولون تضلیلهم من خالل تقدیم معلومات تأهیل مزیفة3.1.2
 لإلجراءات التأدیبیة حسبما یرد وصفه تفصیًال في القسم (9.2).

 
3.2Fortnite لدى لعبة (EULA) اتفاقیة ترخیص المستخدم 

 
("Fortnite ُیشار إلیها باسم “اتفاقیة ترخیص المستخدم من) Fortnite یجب على كل العب اتباع اتفاقیة ترخیص المستخدم للعبة 
 على الرابط التالي (https://www.epicgames.com/fortnite/eula). وتضاف هذه القواعد التفاقیة ترخیص المستخدم للعبة

 Fortnite وال تحل محلها.

https://www.epicgames.com/fortnite/eula


 
3.3(2FA) المصادقة الثنائیة 

 
 یجب على كل العب تمكین المصادقة الثنائیة (ُیشار إلیها باسم "2FA") في حساب Epic الخاص به (إذا لم یكن قام بذلك بالفعل).
،https://epicgames.com/2FA یجب على الالعبین زیارة الرابط التالي ،(2FA) وإلجراء خطوة تمكین المصادقة الثنائیة 

  وتسجیل الدخول إلى حساباتهم لدى Epic واتباع التعلیمات الظاهرة على الشاشة.
 

3.4Epic الكیانات التابعة لدى 
 

 ُیستبعد موظفي Epic وكل من مسؤولیها ومدیریها ووكالئها وممثلیها (بما في ذلك الوكاالت القانونیة والترویجیة واإلعالنیة لشركة
 Epic) ویدخل ضمن ذلك أفراد أسرهم المباشرین (المحددین بوصفهم الزوج/الزوجة واألم واألب واألخوات واإلخوة واألبناء والبنات
 واألعمام/األخوال والعمات/الخاالت وأبناء األخ/األخت وبنات األخ/األخت واألجداد واألصهار، بغض النظر عن المكان الذي یعیشون
 فیه) واألشخاص الذین یعیشون في منزلهم (سواء كانت تربطهم عالقة قرابة أم ال) وكل شخص أو كیان مرتبط بإنتاج أو إدارة الفعالیة

.Epic وكل شركة مالكة وشركة فرعیة وشركة تابعة ووكیل وممثل لدى  
 

 أسماء الالعبین3.5
 

 یجب أن تتبع كل أسماء الفرق والالعبین الفردیین قواعد السلوك الواردة في القسم (8). ویجوز لشركة Epic ومسؤولي3.5.1
 الفعالیة تقیید وسوم العبي الفرق والالعبین الفردیین أو األسماء المستعارة أو تغییرها ألي سبب.

 
  ال یجوز استخدام أو اشتمال اسم أي فریق أو العب على3.5.2

.Epic أو أي عالمة تجاریة أو اسم تجاري أو شعارات أخرى مملوكة أو مرخصة لدى Epic أو ®Fortnite عبارات 
 

 وقبل بدء الفعالیة، ستتعامل شركة Epic و/أو مسؤولو الفعالیة مباشرة مع كل الالعبین المدعوین لتحدید األسماء المناسبة3.5.3
 المعروضة لالستخدام المرتبط بالفعالیة. ویستخدم الالعبون الُمعرف المتفق علیه فیما یتعلق بمدة الفعالیة.

 
 السمعة الحسنة3.6

 
 یتحلى الالعبون بالسمعة الحسنة فیما یتعلق بأي حسابات لدى Epic التي سجلها الالعب المذكور دون اللجوء ألي انتهاكات غیر معلنة.

 ویجب أن یكون الالعبون أیًضا معفیین من أي عقوبات سابقة متعلقة بمخالفة أي من قواعد Epic الرسمیة أو أن یكونوا قد نفذوها
 بصورة تامة.

 
 قیود إضافیة3.7

 
 تكون الفعالیة بكل أجزائها مفتوحة لكل الالعبین من جمیع أنحاء العالم، ما لم ینص على خالف ذلك في هذا القسم.  الفعالیة3.7.1

 غیر متاحة لألفراد حیثما یكون ذلك مقیًدا أو محظوًرا بموجب القانون المعمول به أو في أي دولة محظورة بموجب القانون األمریكي.
 دون تقیید بما ُذكر سلًفا، فإن الفعالیة لیست متاحة لألفراد في بیالروسیا وجمهوریة أفریقیا الوسطى ومنطقة القرم وجمهوریة الكونغو

 الدیمقراطیة وكوبا وإریتریا وغینیا بیساو وإیران والعراق ولبنان ولیبیریا ولیبیا ومیانمار (بورما) وكوریا الشمالیة والصومال وجنوب
  السودان والسودان وسوریا.

 
 ال یجوز لالعبین المتعددین المشاركة في الفعالیة من نفس الجهاز في فعالیة المباریات الفردیة في نهایة األسبوع.3.7.2

 
 قواعد تشكیل الالعب/الفریق4.



 
 الِفرق4.2

 
یقر كل العب فریق (أو إذا كان قاصًرا، ولي أمره أو وصیه القانوني) بالقواعد المذكورة في اللعبة ویقبلها بموجب القسم (4.2.11.2

  ) قبل المشاركة في المرحلة األولى.
 

 ال یجوز مشاركة الالعبین إال في فریق واحد فقط في المرة الواحدة طوال مدة كل دورة. وإذا تأهل الفریق للمرحلة الثانیة من4.2.2
 سالسل بطولة Fortnite، سیقتصر خوض هذه المرحلة على كل الالعبین مًعا إال إذا قرروا باإلجماع التخلي عن مركزهم في هذه

 المرحلة. وإذا أراد فریق متأهل أن یتأهل بالعبین مختلفین (أي تشكیل فریق جدید)، فیجب على جمیع الالعبین في الفریق الحالي إرسال
 طلب كتابي لالنفصال إلى عنوان tournaments@epicgames.com.  وفي حالة الموافقة على هذا الطلب، فستتم إزالة الفریق

 من أقصى مرحلة ُمحَرزة سلًفا.
 

 خالل الفعالیة، یجب أن یحضر كل الالعبین في الفریق وأن یتحالفوا مًعا من أجل المشاركة. وال یجوز لالعبین من فریق واحد4.2.3
 اللعب في المباریات الفردیة أو الزوجیة. وإذا لم یضمن أي فریق حضور كل األعضاء من الالعبین األربعة (4) وانضمامهم مًعا وقت

 بدء المباراة المحددة، ُیعتبر ذلك الفریق قد أنهى المنافسة بتحقیق المركز األخیر مع استبعاد دون رصید لهذه المباراة.
 

 یجب على كل أعضاء الفریق الذي تنطبق علیه حدود الفوز المذكورة في القسم (2.6) اجتیاز عملیة التحقق من التأهیل بنجاح4.2.4
 كما هو موصوف في القسم (2.6.3) لیكونوا مؤهلین للحصول على الجوائز. وإذا أخفق عضو واحد بالفریق في عملیة التحقق من
 التأهیل، یصبح كل أعضاء الفریق غیر مؤهلین بوصفهم العبین محتملي الفوز، وال یحق للفریق الفوز بأي جوائز ترتبط بالفعالیة.

 
 یعتبر كل عضو في الفریق قد أبرم كل العروض والضمانات واالتفاقات الواردة في هذه القواعد مجتمًعا أو منفرًدا، ویلتزم4.2.5

 ویتقید بها أیًضا سواء مجتمًعا أو منفرًدا. وباستثناء ما هو محدد صراحًة خالًفا لذلك في هذه الوثیقة، تتصل كافة حقوق مسؤولي الفعالیة
 وفًقا لهذه القواعد بالفریق الزوجي ككل وبكل عضو من أعضاء الفریق الزوجي، ویجوز ممارستها ضد الفریق الزوجي أو كل عضو به.
 وإذا نشأ أي حق من حقوق عدم التأهیل بشأن أي عضو فردي في الفریق، یجوز تطبیق حق االستبعاد ضد الفریق الزوجي ككل وفًقا لما

  یرجحه مسؤولو الفعالیة حسب تقدیرهم المطلق.
 

 ال یمكن تحویل نقاط التأهیل المحرزة من الفعالیة األسبوعیة أو النهائیات (حسب االقتضاء)، أو بیعها أو تداولها أو منحها4.2.6
 كهدیة ألي شخص (أشخاص) أو كیان.

 
 المشاكل5.

 
 تعریف المصطلحات5.1

 
  الخلل5.1.1

 
 هو الخطأ أو الخلل أو اإلخفاق أو العیب الذي یسبب نتائج غیر صحیحة أو غیر متوقعة أو یؤثر بطریقة أخرى في اللعبة و/أو الجهاز

 لُیحدث تصرفات غیر مناسبة بطرق غیر مقصودة.
 

  انقطاع االتصال المتعمد5.1.2
 

 فقدان الالعب االتصال باللعبة نتیجة ألفعال تعود لالعب. وتعتبر أي أفعال ینفذها الالعب وتؤدي إلى انقطاع االتصال متعمدة بغض
  النظر عن القصد الفعلي لالعب. وال ُیعتبر انقطاع االتصال المتعمد مشكلة فنیة صالحة ألغراض إعادة المنافسة.
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  تعطل الخادم5.1.3
 

 فقدان كل الالعبین االتصال باللعبة نتیجة حدوث مشكلة في خادم اللعبة.
 

  انقطاع االتصال غیر المتعمد5.1.4
 فقدان الالعب االتصال باللعبة نتیجة حدوث مشاكل مع حاسوب شبكة اللعبة أو المنصة أو الشبكة أو الكمبیوتر الشخصي.

 
 المشاكل الفنیة5.2

 
 ونظًرا لطبیعة ونطاق المنافسة عبر اإلنترنت، لن ُیعاد بدء أو لن ُتلغى المبارات نتیجة حدوث مشكالت فنیة. یجب اللعب خالل المشاكل

 الفنیة أو مواجهات الخطأ ولن تكون سبًبا إلعادة المنافسة.
 

 التواصل6.
 

 سیكون مسؤولي الفعالیة على أتم استعداد للرد على األسئلة الخاصة بالالعبین وتقدیم مزید من المساعدة طوال مدة الفعالیة6.1
 وذلك من خالل قناة دعم الالعبین الرسمیة الموجودة في الرابط التالي:

https://epicgames.helpshift.com/a/fortnite/?contact=1  
 

 إجراءات ما بعد المباراة7.
 

 نظام تسجیل النقاط7.1
 

 سیسجل حاسوب شبكة اللعبة نقاط الالعب وینشرها في ختام مشاركة هذا الالعب في المباراة.7.1.1
 

 أحیاًنا، قد تنشأ مشكالت غیر متوقعة تؤدي إلى تأخیرات في تسجیل النقاط و/أو عدم دقتها. وفیما یتعلق بمدة الفعالیة، ستكون7.1.2
  النقاط الظاهرة في قائمة المتصدرین مقبولة بصفة عامة بغض النظر عن دقتها.

 
 قواعد السلوك8.

 
 السلوك الشخصي؛ ُیحظر السلوك السلبي السام8.1

 
 یجب أن یتصرف جمیع الالعبین طوال الوقت بطریقة تتفق مع (أ) قواعد السلوك الواردة في هذا القسم (8) (ُیشار إلیها باسم8.1.1

 "قواعد السلوك ")، (ب) والمبادئ العامة للنزاهة والمصداقیة الشخصیة والروح الریاضیة.
 

 یجب أن ُیظهر جمیع الالعبین االحترام المتبادل فیما بینهم وكذلك تجاه مسؤولي الفعالیة والمشجعین.8.1.2
 

 وال یجوز لالعب التصرف بطریقة (أ) مخالفة لهذه القواعد، (ب) أو مخلة أو غیر آمنة أو هدامة، (ج) أو بطریقة أخرى من8.1.3
 شأنها أن تعّكر صفو متعة مستخدمي اللعبة اآلخرین الذي تنشده شركة Epic (أو وفًقا لما تقرره Epic). وال یجوز لالعبین، على وجه
 الخصوص، المشاركة في التصرفات المزعجة أو عدیمة االحترام، أو استخدام لغة مسیئة أو مهینة، أو تخریب اللعبة، أو إرسال رسائل
 البرید العشوائیة، أو إجراء الهندسة االجتماعیة، أو االحتیال، أو ممارسة أي نشاط غیر قانوني (ُیشار إلى هذه التصرفات باسم " السلوك

 السام ").
 

https://epicgames.helpshift.com/a/fortnite/?contact=1
https://epicgames.helpshift.com/a/fortnite/?contact=1


 وقد یتعرض الالعب لإلجراءات التأدیبیة نتیجة أي مخالفة لهذه القواعد وذلك حسبما یرد وصفه تفصیًال في القسم (9.2) سواء8.1.4
 ارُتكبت هذه المخالفة عن عمد أم ال.

 
 نزاهة المنافسة8.2

 
 ُیتوقع من كل العب أن یلعب بأفضل ما لدیه من قدرات في جمیع األوقات خالل أي مباراة.  وتحُظر هذه القواعد أي شكل من8.2.1

 أشكال اللعب غیر العادل، وقد یؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد الالعب المخالف.  وتشمل أمثلة اللعب غیر العادل ما یلي:
 

 التواطؤ (كما هو محدد أدناه) أو تعدیل المباراة أو إرشاء الحكم أو المسؤول عن المباراة أو أي إجراء آخر أو اتفاق یؤثر عمًدا●
 (أو محاولة التأثیر) على نتیجة أي مباراة أو فعالیة.

 
 القرصنة أو خالًفا لذلك تعدیل السلوك المتعمد من حاسوب شبكة اللعبة.●

 
 اللعب أو السماح لالعب آخر باللعب من خالل أحد حسابات Epic المسجلة باسم شخص آخر (أو تحریض شخص آخر على●

 القیام بذلك أو تشجیعه أو توجیهه لذلك).
 

 استخدام أي نوع من وسائل االحتیال أو البرامج أو طرق احتیال مماثلة للحصول على میزة تنافسیة.●
 

 تعمد استغالل أي وظیفة باللعبة (على سبیل المثال خلل أو عطل في اللعبة) بطریقة غیر مقصودة بواسطة Epic للحصول●
 على میزة تنافسیة.

 
●.Fortnite استخدام رفض هجمات الخدمة الموزعة أو األسالیب المماثلة للتداخل مع اتصال مشارك آخر بحاسوب شبكة لعبة 

 
 استخدام مفاتیح ماكرو أو أسالیب مماثلة لتشغیل اإلجراءات الموجودة في اللعبة تلقائًیا.●

 
 قطع االتصال عمًدا عن المباراة دون وجود سبب مشروع للقیام بذلك.●

 
 قبول أي هدیة أو مكافأة أو رشوة أو تعویض عن الخدمات المتعهد بها أو المقدمة أو التي سُتقدم بشأن اللعب غیر العادل للعبة●

 (على سبیل المثال، الخدمات المصممة للتخلص من المباراة أو الدورة أو تعدیلها).
 

 تلقي المساعدة الخارجیة فیما یتعلق بموقع الالعبین اآلخرین، أو صحة أو معدات الالعبین اآلخرین، أو أي معلومات أخرى●
 غیر معروفة لالعب من خالل المعلومات الموجودة على شاشته الخاصة (على سبیل المثال، النظر أو محاولة النظر إلى

 شاشات المشاهد أثناء وجودها الحالي في المباراة).
 

 ال یجوز لالعبین العمل مًعا على التضلیل أو االحتیال بطریقة أخرى على الالعبین اآلخرین خالل أي مباراة (ُیشار إلیها باسم8.2.2
 "التواطؤ "). وفیما یلي أمثلة على "التواطؤ":

 
 تحزب الفرق : اتفاق الالعبین مًعا في أثناء المباراة رغم وجودهم في فرق متضادة لبعض.●

 
 التحركات المخططة : اتفاق بین العَبین أو أكثر متقابلین على الهبوط إلى مواقع محددة أو التنقل عبر الخریطة بطریقة مخططة●

 قبل بدء المباراة.
 

 التواصل : إرسال أو استقبال إشارات (سواء لفظیة وغیر لفظیة) للتواصل مع الالعبین المتضادین.●



 
 إسقاط العناصر: تعمد إسقاط عناصر الالعب المقابل لیجمعها.●

 
 ُیتوقع من كل العب أن یلعب بأفضل ما لدیه من قدرات في جمیع األوقات خالل أي مباراة وبالطریقة المتوافقة مع القواعد8.2.3

 المذكورة في القسمین (8.2.1 و 8.2.2).
 

 المضایقة8.3
 

 یحظر على الالعبین المشاركة في أي نوع من أنواع المضایقات أو اإلساءة أو التمییز على أساس العرق أو اللون أو االنتماء8.3.1
 العرقي أو األصل القومي أو الدیانة أو اآلراء السیاسیة أو غیرها من اآلراء أو الجنس أو الهویة الجنسیة أو المیول الجنسیة أو العمر أو

 اإلعاقة أو أي حاالت أو خصائص أخرى محمیة بموجب القانون المعمول به.
 

 ینبغي على أي العب یشاهد أو یتعرض ألي سلوك مضایقة أو إساءة أو تمییز أن یبلغ منسق األلعاب الریاضیة اإللكترونیة أو8.3.2
 مسؤول الفعالیة لدى شركة Epic. وسیتم التحقیق في كل الشكاوى المقدمة على الفور واتخاذ اإلجراءات المناسبة. ویحظر تنفیذ األفعال

 االنتقامیة ضد الالعبین الذي قدموا شكوى أو تعاونوا في التحقیق بشأن شكوى.
 

 السریة8.4
 
 ال یجوز لالعب اإلفصاح عن أي معلومات سریة یقدمها مسؤولو الفعالیة أو شركة Epic أو شركاتها التابعة المعنیة بلعبة Fortnite أو

 الفعالیة أو شركة Epic أو شركاتها التابعة بأي وسیلة للتواصل مع أي طرف خارجي بما في ذلك النشر على قنوات وسائل التواصل
 االجتماعي.

 
 السلوك غیر القانوني8.5

 
 یلتزم الالعبون باالمتثال لجمیع القوانین المعمول بها طوال الوقت.

 
 مخالفات القواعد والسلوك9.

 
 التحقیق واالمتثال9.1

 
 اتفق الالعبون على التعاون بصورة تامة مع شركة Epic و/أو مسؤول الفعالیة (حسب االقتضاء) في التحقیقات المتعلقة بأي مخالفة لهذه
 القواعد. وإذا تواصلت شركة Epic و/أو مسؤول الفعالیة مع العب لمناقشة التحقیق، یجب أن یكون الالعب صادًقا في تقدیم المعلومات
 لشركة Epic و/أو مسؤول الفعالیة. وإذا تبین أن أي العب قد حجب أي معلومات ذات صلة أو أتلفها أو عبث بها، أو قام بطریقة أخرى
بتضلیل شركة Epic و/أو مسؤول الفعالیة أثناء التحقیق، سیخضع هذا الالعب لإلجراءات التأدیبیة حسبما یرد وصفه تفصیًال في القسم (

.(9.2 
 

 اإلجراءات التأدیبیة9.2
 

 إذا قررت شركة Epic أن العًبا قد خالف القواعد، فیجوز لشركة Epic تطبیق اإلجراءات التأدیبیة التالیة (حسب االقتضاء):9.2.1
 

 إصدار تحذیر خاص أو عام (شفهي أو مكتوب) لالعب؛
 

 خسارة نقاط الدورة فیما یتعلق بالمباراة (المباریات) الحالیة أو المقبلة؛



 
 حرمان الالعب من كل أو جزء من الجوائز الممنوحة سابًقا؛

 
 استبعاد الالعب من المشاركة في مباراة و/أو دورة واحدة أو أكثر في الفعالیة؛

 
.Epic حرمان الالعب من المشاركة في منافسة مستقبلیة واحدة أو أكثر من المنافسات التي تستضیفها 

 
 ولغرض التوضیح، تخضع طبیعة ومدى اإلجراءات التأدیبیة التي تتخذها Epic بموجب هذا القسم (9.2) للتقدیر المطلق9.2.2

 لشركة Epic وحدها. ویحق لشركة Epic طلب تعویضات عن األضرار والتعویضات األخرى من هذا الالعب ألقصى مدى یسمح به
 القانون المعمول به.

 
 وإذا قررت شركة Epic وجود مخالفات متكررة لهذه القواعد من أحد الالعبین، فقد یتلقى هذا الالعب أكثر من إجراء تأدیبي9.2.3

 وقد یصل ذلك ویشمل استبعاده من المشاركة في كل منافسات لعبة Fortnite المستقبلیة.  ویجوز لشركة Epic أیًضا فرض أي عقوبة
.Fortnite و/أو اتفاقیة ترخیص المستخدم للعبة Epic معمول بها ومحددة في  شروط الخدمة  الخاصة بشركة 

 
 ستخضع جمیع مخالفات القواعد المرتكبة في الفعالیة إلى مجموعة عقوبات منافسات Epic. وسیكون قرار Epic األخیر9.2.4

 بشأن اإلجراءات التأدیبیة المناسبة نهائًیا وملزًما على جمیع الالعبین.
 

 منازعات بشأن القواعد9.3
 

 تتمتع شركة Epic بالسلطة النهائیة والملزمة التخاذ قراراتها في جمیع النزاعات المتعلقة بأي جزء من هذه القواعد بما في ذلك مخالفة
 أو تطبیق أو تفسیر أي منها.

 
 الشروط10.

 
 تخضع الفعالیة لهذه القواعد. بمجرد المشاركة في الفعالیة، یوافق كل العب (أو إذا كان قاصًرا ولي أمره أو وصیه القانوني الذي ینوب
 عن هذا الالعب) على: (أ) االلتزام الكامل بهذه القواعد (بما في ذلك قواعد السلوك) والقرارات التي تتخذها شركة Epic والتي تعتبر
 نهائیة وملزمة، (ب) والتخلي عن أي حق في إدعاء وجود أي غموض في هذه الفعالیة أو القواعد، إال إذا كان ذلك محظوًرا بموجب

 القانون المعمول به. وبمجرد قبول الجائزة، فإن الالعب الفائز (أو إذا كان قاصًرا، ولي أمره أو وصیه القانوني الذي ینوب عنه) یوافق
 على إعفاء Epic من أي وكل االلتزامات أو الخسائر أو التعویضات الناشئة عن منح الجائزة أو المتعلقة بها أو استالم و/أو استخدام أو

 إساءة استخدام الجائزة أو المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالجائزة. وال تتحمل شركة Epic مسؤولیة: (1) أعطال نظام الهاتف أو جهاز
 الهاتف أو أجهزة الحاسوب أو البرامج أو الحاسوب أو غیرها من األعطال الفنیة أو فقدان أو انقطاع االتصال أو حاالت التأخیر أو أخطاء

 اإلرسال؛ (2) أو تلف البیانات أو سرقتها أو تدمیرها أو الوصول غیر المصرح به أو تعدیل أي مدخالت أو مواد أخرى؛ (3) أو أي
 إصابات أو خسائر أو أضرار من أي نوع بما في ذلك حاالت الوفاة التي سببتها الجائزة أو الناتجة عن قبول الجائزة أو امتالكها أو

 استخدامها أو المشاركة في الفعالیة؛ (4) أو أي أخطاء طباعة أو مطبعیة أو إداریة أو تكنولوجیة في أي مواد مقترنة بالفعالیة. وتحتفظ
 شركة Epic بالحق في إلغاء الفعالیة أو إیقافها حسب تقدیرها وحدها أو نتیجة لظروف خارجة عن إرادتها بما في ذلك الكوارث

 الطبیعیة. ویجوز لشركة Epic استبعاد أي العب من المشاركة في الفعالیة أو منحه جائزة إذا حددت Epic، حسب تقدیرها وحدها، أن
 هذا الالعب یحاول تقویض العملیة المشروعة للفعالیة عن طریق االحتیال أو االختراق أو الخداع أو أي ممارسات لعب غیر عادلة تهدف
 لمضایقة أي العبین آخرین أو ممثلین لدى شركة Epic أو اإلساءة إلیهم أو تهدیدهم أو تقویضهم أو إزعاجهم. وستفصل القوانین الداخلیة

 لوالیة كارولینا الشمالیة في النزاعات المتعلقة بهذه القواعد و/أو الفعالیة. وتحتفظ شركة Epic بالحق في إلغاء الفعالیة أو تعدیلها أو
 إیقافها، حسب تقدیرها وحدها، وذلك في حالة إذا تسبب فیروس أو خلل أو مشكلة بالحاسوب أو وصول غیر مصرح به أو أسباب أخرى

 خارجة عن إرادة Epic في إفساد إدارة الفعالیة أو أمانها أو اللعب فیها بطریقة مناسبة. ویجوز اعتبار أي محاولة إتالف أو تقویض
 للعملیة المشروعة للفعالیة بشكل متعمد انتهاًكا للقوانین الجنائیة والمدنیة وقد یؤدي ذلك إلى عدم التأهل للمشاركة في الفعالیة.  وفي حالة

https://www.epicgames.com/site/en-US/tos


 حدوث ذلك، یحق لشركة Epic طلب إصالحات وتعویضات عن األضرار (بما في ذلك رسوم المحاماة) بأقصى حد یسمح به القانون،
 بما في ذلك المالحقة الجنائیة. وتحتفظ شركة Epic بالحق في استبعاد أي العب تجده یعبث بعملیة اإلدخاالت أو إدارة الفعالیة أو یخالف

 هذه القواعد. وال تتحمل شركة Epic مسؤولیة أي مشاكل أو خلل أو أعطال قد تواجه الالعبین. وتخضع هذه الفعالیة لكل القوانین
 الفیدرالیة والحكومیة والمحلیة المعمول بها.

 
 الدعایة11.

 
 تحتفظ شركة Epic بالحق في استخدام اسم و/أو وسم و/أو المظهر الخارجي و/أو فیدیو و/أو إحصائیات ألعاب الفیدیو أو معرف حساب
 Epic ألي العب ألغراض الدعایة في أي وسائط إعالمیة في جمیع أنحاء العالم قبل تاریخ نهایة الفعالیة أو أثناءها أو بعدها وبشكل دائم

 في حدود نشر الفعالیة أو أي فعالیات تنافسیة أخرى أو برمجة تابعة للعبة Fortnite فقط دون المطالبة بأي تعویض أو دون المراجعة
 المسبقة ما لم یكن ذلك محظوًرا على وجه التحدید بموجب القانون.

 
 التنازل عن حق المحاكمة أمام هیئة المحلفین12.

 
 ما لم یكن محظوًرا بموجب القانون المعمول به وبمقتضى المشاركة في هذه الفعالیة، یتنازل كل مشارك بال رجعة وبشكل دائم بموجب

 هذه الوثیقة عن أي حق للتحكیم أمام هیئة المحلفین فیما یتعلق بأي دعاوى قضائیة، تنشأ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن هذه الفعالیة
 أو بموجبها أو فیما یتصل بها، وأي مستندات أو اتفاقیات مبرمة فیما یتعلق بها، وأي جوائز متاحة متعلقة بها، وأي معامالت منصوص

 علیها بموجب هذه الوثیقة أو الفعالیة.
 

 الخصوصیة13.
 ُیرجى الرجوع إلى سیاسة خصوصیة Epic الموجودة على الرابط التالي

Epic لمعرفة المعلومات المهمة المتعلقة بتجمیع شركة https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy 
 للمعلومات الشخصیة واستخدمها واإلفصاح عنها.
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