
 

 

 

 

 Fortniteشروط ترخيص فعالية 
 

 الخلفية والقبول .1

a.  تتضمن شروط ترخيص فعاليةFortnite ( الشروط"ُيشار إليها باسم" ) الشروط القانونية التي بموجبها سوف تمنح شركةEpic 
Games ( ُيشار إليها باسم"Epic" ) ا لتشغيل واستخدام لعبة

ً
فيما يتعلق ( "اللعبة"ُيشار إليها باسم ) Fortniteترخيًصا محدود

لبي معايير التأهيل المحددة في القسم 
ُ

؛ وكل "معايير التأهيل"ُيشار إليها باسم )الوارد أدناه ( 2)بتلك الفعاليات والمسابقات التي ت
 للشك، (.  "الفعالية"ُيشار إليها باسم )فعالية أو مسابقة مشابهة 

ً
لبي جميع معايير ( 1)للتوضيح ودرءا

ُ
أي فعالية أو مسابقة ال ت

عتبر في كل حالة من الحالتين ( 2)التأهيل، أو 
ُ

قام في أي ميدان أو موقع بطريقة مختلفة ت
ُ

أو ( 1)ين البند)أي فعالية أو مسابقة ت
 وغير مصرًحا بها، وذلك في حالة عدم وجود اتفاق منفصل مكتوب موقع منك ومن شركة (( 2)

ً
 .  Epicغير مرخصة

b.  عاًما أو من سن الرشد كما هو ( 11)أو إذا كان عمرك أقل من ثمانية عشر )إلنتاج فعالية أو استضافتها أو إدارتها، يجب أن توافق
 عنك"( القاصر"ُيشار إليه باسم )محدد في دولتك 

ً
شروط على االلتزام بهذه ال( يجب أن يوافق ولي أمرك أو وصيك القانوني نيابة

ق على قبول هذه الشروط( أو إذا كنت قاصًرا، فوالدك أو وصيك القانوني)فإنك " موافق"بالضغط على زر .  طوال الوقت
ِّ

صد
ُ

  .ت
ًرا، أو، إذا كنت قاص)لهذه الشروط، فإنك توافق ( أو، إذا كنت قاصًرا، بمجرد قبول والدك أو وصيك القانوني)بمجرد قبولك أنت 

ع منك ، على أن(يوافق والدك أو وصيك القانوني
ّ

أو، إذا كنت )ها قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية تماًما مثل أي اتفاق مكتوب موق
ع من والدك أو وصيك القانوني

ّ
 (.قاصًرا موق

c.  في هذه الشروط ُيشير إليك بصفتك منظم الفعالية وإلى ولي أمرك " كاف المخاطب"و " أنت"إذا كنت قاصًرا، فإن استخدام لفط
 . القانوني الذي يقدم الموافقة، حسب االقتضاءأو وصيك 

 معايير التأهيل للفعاليات .2

a.  باستثناء ما اتفقت عليهEpic  ا لذلك كتابًيا
ً

ح ألي فعالية بموجب هذه الشروط (بما في ذلك عبر البريد اإللكتروني)خالف ، ال ُيصرَّ
لبي كل من المعايير التالية

ُ
  :إال إذا كانت ت

 شاشة التلفزيون؛ عدم بث الفعالية على  ●

ا عن نظام التذاكر المدفوعة أو رسوم الدخول أو  ●
ً

وعدم حظرك أو فصلك من المشاركة في الفعالية أو من مشاهدتها متخلف
 المتابعات المدفوعة، أو أي متطلبات شراء أخرى لالعبين؛/االشتراكات

كثر من فعالية واحدة  ●  في األسبوع؛( 1)وعدم قيامك بتنظيم أو استضافة أ

كثر من ثالثة و  ●  أيام متتالية؛ ( 3)عدم استمرار الفعالية لمدة أ

العالمة  ينبغي تضمين االسم أو أو ترويجها باستخدام اسم الشركة الراعية أو العالمة التجارية لها،  الفعالية في حالة تسويق  ●
م بواسط"مات تجارية مثل واجتناًبا للشك، هذا يمنع أي عال .  التجارية في الشعار الخاص بالفعالية المحددة فقط

َّ
أو " ةمقد

 ؛في ما يرتبط بالفعالية( كما هو محدد أدناه) Epicعند عرض أصول " برعاية"

ودفعك جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بتشغيل الفعالية الخاصة بك أو إدارتها أو استضافتها، على النحو المنصوص  ●
 الوارد أدناه؛( 3)عليه في القسم 

( كما هو محدد أدناه)المذكور أدناه ودليل النمط ( 5)تمتثل عملية تسويق الفعالية والتروي    ج لها للشروط الواردة في القسم  ●
 ؛(6)وقائمة الرعاة المحظورين في القسم 

 ؛(Epicكة وفق ما تحدده شر )وال تشمل الفعالية أي محتوى إباحي أو مواد خاصة بالبالغين فقط أو تتضمنها بطريقة مختلفة  ●

 ؛(مثل لعبة الشراب المسكر)وعدم اشتمال الفعالية على استهالك الكحول باعتباره جزًءا من أساس منافستها  ●



 

 

 

 

وعدم قيامك بإدارة مراهنة أو مقامرة أو التروي    ج لذلك في أي مباراة في الفعالية، أو االستفادة، سواء بشكل مباشر أو غير  ●
 مباشر، من المراهنة أو المقامرة في أي مباراة في الفعالية؛ 

نظمها أو دوالًرا أم 25222أو الفرق عن /وعدم تجاوز المكافأة اإلجمالية المدفوعة لجميع الالعبين و ●
ُ

ريكًيا ألي فعالية فردية ت
 تستضيفها؛  

دوالًرا أمريكًيا ألي فعالية  25222أو الفرق عن /وعدم تجاوز المساهمات اإلجمالية التي ُيقدمها لك الرعاة أو إلى الالعبين و ●
نظمها أو تستضيفها؛

ُ
 فردية ت

الء على إخ( كما هو محدد أدناه)د خاصة بالفعالية يجب أن تحتوي قواعد الفعالية والمواد التسويقية، بما في ذلك أي موا ●
 ؛."Epic Games, Incال تخضع هذه المسابقة لرعاية أو مصادقة أو إدارة من : "المسؤولية التالية أو تعرضه

مارس األلعا ●
ُ

 بوعدم تقديمك ألي بيانات أو إحصاءات أو نتائج مباريات تخص الالعبين في الفعالية الخاصة بك إلى أي شركة ت
ا لذلك أي من بيانات الالعبين أو إحصاءاتهم أو 

ً
الخيالية اإللكترونية أو المقامرة على األلعاب اإللكترونية أو تستخدم خالف

 نتائج مبارياتهم من أجل األلعاب الخيالية اإللكترونية أو المقامرة على األلعاب اإللكترونية أو فيما يتعلق بها؛

 . ن المعمول بهاوامتثال الفعالية لجميع القواني ●

 خاًصا للمباراة، فيجب عليك أن تطلب بشكل منفصل القدرة على إنشاء مباريات 
ً

عالوة على ما سبق، إذا تطلبت الفعالية دخوال
حدد الموافقة على طلبك أو .  TournamentRequests@epicgames.com: خاصة على عنوان البريد اإللكتروني التالي

ُ
ت

ا لتقدير شركة 
ً

قدمها Epic Gamesرفضه وفق
ُ

ينبغي أن يتضمن الطلب تواري    خ .  وحدها، بناًء على المعلومات الداعمة التي ت
في حالة  URLالبنية، وعناوين /، والقواعد(إن وجدت)الفعالية والموقع وأي عالمات تجارية أو إبداعية ذات صلة، وقيمة الجائزة 

 .  وجود حضور عبر اإلنترنت بالفعل

فهذه  .لقدرة على إنشاء المباريات الخاصة ال يتوفر مع الوصول إلى أدوات المشاهدين أو أنظمة تسجيل النقاطُيرجى العلم بأن ا
 .حالًيا( Epicبما يعني المسابقات التي ال تعقدها شركة )األدوات غير متوفرة للمسابقات التي تعقدها األطراف الخارجية 

b. (ديةالنقدية وغير النق)مقدمة الخاصة بأي فعالية، سيتم احتساب نقاط القيمة عند احتساب المكافأة المدفوعة أو المساهمات ال ،
ة أو مثل أجهز )بما في ذلك المكافأة المدفوعة أو المساهمات المقدمة على شكل جائزة مالية أو أموال أو رواتب أو جوائز غير نقدية 

 .  التي يقدمها الرعاة ورسوم المظهر ، ونفقات السفر واإلقامة والمالبس أو السلع(معدات ممارسة األلعاب

c.  في حالة نشوب خالف بينك وبين شركةEpic  فيما يتعلق بتطبيق معايير التأهيل للفعاليات الخاصة بك، بما في ذلك سواًء
كثر من فعالياتك معايير التأهيل أو لم تستوف لها، فإن القرار الذي تتخذه شركة  رها وحدها، ، يتم وفق تقديEpicاستوفت فعالية أو أ

 .ويكون نهائًيا وملزًما

 :إنتاج الفعاليات .3

a.  عن جميع الفعاليات التي تنظمها أو تنتجها أو تستضيفها وعن جميع التكاليف والمصاريف وااللتزامات التي 
ً

تعتبر وحدك مسئوال
اج، ومصاريف الحصر، تكاليف اإلنتبما في ذلك على سبيل المثال ال )تتكبدها أنت أو نيابة عنك فيما يتصل بمثل هذه الفعاليات 

 (.المبيعات والتسويق، وجميع المبيعات واالنتفاع والقيمة المضافة والضرائب المماثلة

b.  عن 
ً

نظمها ومشاركة الالعبين ( 1)تعتبر وحدك مسئوال
ُ

االمتثال لجميع القوانين السارية المعمول بها فيما يتعلق بالفعاليات التي ت
( 3)الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتراخيص والتصاري    ح الالزمة لتنظيم أي فعالية أو إدارتها، و ( 2)في تلك الفعاليات، 

وضمان االمتثال ألي متطلبات معمول بها بخصوص عمر الالعب وأهليته للمهمة ضمن نطاق االختصاص القضائي للبلد الذي 
قام فيه الفعالية

ُ
ول على تصري    ح أو موافقة أو تنازل أو ترخيص أو إذن من أي جهة أخرى، إذا تطلبت الفعالية الخاصة بك الحص.  ت

 .فتعتبر أنت وحدك المسئول عن أي تصري    ح أو موافقة أو تنازل أو ترخيص أو إذن ويجب الحصول على ذلك على نفقتك الخاصة

c.  عن تحديد ما إذا كان القانون ا(ب)3دون حصر ما سلف ذكره في القسم 
ً

لمعمول به ضمن نطاق االختصاص ، تعتبر وحدك مسئوال
 .   أو غير نقدية لالعبين أو الفرق/القضائي الذي تخضع له يسمح لمنظم أي فعالية بدفع أو منح جوائز نقدية و

d.  على أنه ال يحق لك، وال ألي شخص يعمل لصالحك أو معك، في الحصول على تعويض من شركة 
ً

مقابل  Epicتقر وتوافق صراحة
 .كاليف والنفقات فيما يتعلق بتشغيل أي فعالية أو إنتاجها أو إدارتها أو استضافتهاتكبد أي جزء من الت



 

 

 

 

e.  نظمها
ُ

توافق على عدم إدخار أي جهد وأنك ستبذل الجهود الممكنة لضمان عدم تصرف كل من المشاركين في الفعاليات التي ت
ر صفو متعة مستخدمي اللعبة اآلخرين حسبما تنشده شركة 

ّ
 Epicبطريقة تخالف هذه الشروط أو بطريقة أخرى من شأنها أن تعك

ا لما تحدده شركة )
ً

تدخر أي جهد، على وجه الخصوص ودون حصر ما سبق، وسوف تبذل الجهود الممكنة  لن(.  Epicأو وفق
نظمها في تصرفات مزعجة أو عديمة االحترام، أو استخدام لغة مسيئة 

ُ
لضمان عدم انخراط كل من المشاركين في الفعاليات التي ت

، ئل البريد العشوائية، أو إجراء الهندسة االجتماعية، أو االحتيالأو مهينة، أو هجر اللعبة أو تخريبها أو التواطؤ أو المراهنة أو إرسال رسا
 "(.السلوك السام"ُيشار إلى هذه التصرفات باسم )أو ممارسة أي نشاط غير قانوني 

f.  توافق على احتفاظ شركةEpic  بحقها في منع أي شخص من اللعب أو المشاركة بطريقة أخرى في أي فعالية إذا قررتEpic وفق ،
ا ساًما أو أي انتهاك آخر لهذه الشروطتقديره

ً
 توافق.  ا وحدها، أن هذا الشخص قد شارك في أي نشاط أو ممارسة تشكل سلوك

نظمها إذا حظرت 
ُ

هذا الشخص من الفعاليات المستقبلية بسبب  Epicعلى عدم السماح ألي شخص بالمشاركة في الفعالية التي ت
ا ساًما أو أي انتهاك آخر ل

ً
 .  هذه الشروطممارسته سلوك

g.  مما يحظر أو يقيد قدرة ذلك الشخص ،
ً

توافق على عدم إبرام أي عقد أو اتفاق مع أي شخص يشارك في أي فعالية، حالًيا أو مستقبال
أي العب من المنافسة في  Epicتوافق على أنه إذا منعت .  Epicعلى اللعب أو المشاركة في الفعاليات والمسابقات التي تنظمها 

مثل اللعبة بسبب ممارسته سلوكه أو انتهاكات أخرى، فإنك لن تسمح لذلك الالعب بالمنافسة في الفعالياتأي فعالي
ُ

 .ة أو مسابقة ت

 منح الترخيص  .4

a.  مع مراعاة امتثالك لهذه الشروط، تمنحكEpic  ا وغير حصري وغير قابل للتحويل
ً

مع عدم الحق في منح ترخيص )ترخيًصا محدود
كثر؛ ( 1)من أجل ( من الباطن تروي    ج اللعبة فيما يتعلق بأي فعالية، ( 2)استخدام اللعبة وعرضها بشكل عام في فعالية واحدة أو أ

و  Twitchمثل )بث تغطية حية ألي فعالية عبر منصة بث عبر اإلنترنت ( 3)ومراعاة قيود اإلعالن والرعاية المذكورة أدناه؛ 
YouTube تسجيل الفعاليات التي تنظمها وتوزي    ع التسجيالت للعرض عند الطلب ( 4)؛ "(ثمنصة الب"ُيشار إليها باسم ( )وغيرها

 . عبر منصة البث

b.  (أو إذا كنت قاصًرا، من تاري    خ قبول والدك أو وصيك الشرعي)سارًيا ابتداًء من تاري    خ قبولك ( 4)ُيصبح الترخيص في القسم رقم 
وال تمنحك هذه الشروط أي حق أو حصة .  يعني ذلك بيعها لك بموجب الترخيص، فإن اللعبة مرخصة لك، وال .  لهذه الشروط

 .المتالك اللعبة أو حيازتها

c.  إذا قمت بتضمين أي من أصولEpic  أو إدراجها أو استغاللها بطريقة مختلفة في أي مواد البث أو التسجيالت للفعاليات التي
نظمها أو إذا قمت بتضمين أو إدراج أو استغالل أي صوت أو فيديو 

ُ
 لتشغيل اللعبة في أي مواد البث أو التسجيالت للفعاليات التي ت

نظمها، فإنك حينئٍذ في كل حالة تمنح بموجب هذه الوثيقة شركة 
ُ

ترخيًصا غير قابل لإللغاء، ودائًما، وغير حصري، وغير  Epicت
من مواد البث أو التسجيالت هذه مقيد بحقوق الملكية لنسخ أو عرض أو نشر أو تحرير أو استضافة أو تخزين أو استغالل أي 

، على سبيل بما في ذلك)أو األعمال المشتقة بناًء على وسائط الفعاليات ( "وسائط الفعاليات"ُيشار إليها باسم )بطريقة مختلفة 
خبار أو األ /المثال ال الحصر، الملخصات أو مقاطع الفيديو أو الصور الثابتة أو الرسومات أو الرسوم المتحركة أو أي محتوى آخر و

 .في كل مكان من العالم في أي وسيلة إعالمية معروفة حالًيا أو ابتكرت فيما بعد( من وسائط الفعاليات

d. اقية في حالة وجود تعارض بين أحكام اتف.  يخضع استخدامك للعبة التفاقية ترخيص المستخدم النهائي للعبة ولهذه الشروط
كثر حماية لشركة ترخيص المستخدم النهائي للعبة واألحكام ا  Epicلواردة في هذه الشروط، فتكون الغلبة والسيادة لألحكام األ

 (.  Epicحسبما تقرره شركة )

 تسويق الفعاليات وترويجها .5

a.  ل
َّ

بناًء على امتثالك لهذه الشروط، يجوز لك استخدام اسم اللعبة وشعارها ومحتويات اللعبة والعناصر اإلبداعية األخرى كما هو ممث
، Epicوفق تحديثه أو مراجعته أو تغييره أو تعديله من وقت إلى آخر بواسطة شركة )لنمط للفاعليات لألطراف الخارجية دليل ا

إلى ُمنظمي الفعاليات من حين آلخر  Epicوغير ذلك من محتوى األلعاب المقدم من "( دليل النمط"وُيشار إليه فيما بعد باسم 
نظمها وترويجها، لت("Epicأصول "ُيشار إليها باسم )

ُ
أو تبديله  Epicال يحق لك، تغيير أي أصل من أصول  . سويق الفعاليات التي ت

 .في كل حالة Epic، دون موافقة كتابية مسبقة من Epicأو تعديله أو إنشاء أي محتوى مشتق أو مختلف ألي من أصول 

b.  ال يجوز لك استخدام أي أصل من أصولEpic  نظمها هي من ( 1)وذلك
ُ

بطريقة قد يترتب عليها اعتقاد الناس بأن الفعالية التي ت
أو  Epicأو بطريقة قد تلحق الضرر بقيمة أو سمعة أو شهرة شركة ( 2)قد أقرتها أو اعتمدتها؛  Epicالرسمي أو أن شركة  Epicإنتاج 

نتاج أو تسويق أو بيع سلع من أي نوع، بما في ذلك السلع أو إل ( 3)؛ (Epicحسبما تحدده )منتجاتها أو خدماتها أو عالماتها التجارية 
 .  غير المادية أو الرقمية



 

 

 

 

c.  يجب أن تكون جميع مواد التسويق والتروي    ج الخاصة بالفعاليات التي تنظمها والمتضمنة أي جزء من أصولEpic ( ُيشار إليها باسم
ال يجوز (.  Epicحسبما تحدده شركة ) Epicروح وأسلوب أصول مناسبة لجمهور اللعبة وأن تكون متوافقة مع ( "مواد الفعاليات"

ؤدي إلى أي موقع ويب يروج أو يستخدم عمليات الغش أو التسلل إلى اللعبة أو إلى 
ُ

أن تتضمن مواد الفعاليات الخاصة بك روابط ت
 .أي لعبة أخرى، أو يستغل تحصيل العمالت داخل اللعبة

d. ر ما يليال يجوز لك، بشكل مباشر أو غير مباش( : 
ً

إنشاء أو استخدام أو تسجيل أو استغالل أي عالمة تجارية أو عالمة خدمية ( أوال
أو إنشاء أو استخدام أو ( ثانًيا)؛ Epicمشابهة بشكل مربك ألي من العالمات التجارية أو العالمات الخدمية المتضمنة في أصول 

ا)؛ Epicأو أي جزء من أصول تسجيل أو استغالل بطريقة مختلفة ألي اسم نطاق يتضمن كل 
ً

أو إرفاق أي اسم أو عالمة تجارية ( ثالث
أو شعار أو معّرف وسائط التواصل االجتماعي أو اسم نطاق بأي من العالمات التجارية أو العالمات الخدمية المتضمنة في أصول 

Epic  أو االشتراك في أي أعمال قد تعرض أي ( رابًعا)لتكوين اسم تجاري أو عالمة تجارية أو شعار أو اسم نطاق مركب أو مشترك؛
.  أو أي جزء منها للخطر أو التوقف أو المنافسة أو محاولة الحصول عليها Epicأو مانحو التراخيص لديها في أصول  Epicمن حقوق 

 .Epicبالكامل والنوايا الحسنة المترتبة بموجب ذلك، لصالح ولفائدة  Epic يجب أن يسري استخدام أصول

e. جب أن تمتثل مواد الفعالية التي لديك للقانون المعمول به ولدليل النمط، ولهذه الشروط، وال يجوز أن تنتهك حقوق اآلخرين، ي
 .ويجب أال تتضمن مواد فاحشة أو إباحية جنسية صريحة أو تشهيرية أو مسيئة أو تحريضية أو ضارة لآلخرين

f.  يجوز لشركةEpicزالة أي من أصول ، حسب تقديرها وحدها، توجيهك إلEpic  التي سبق عرضها أو توزيعها أو حظر عرض أو توزي    ع
م.  في المستقبل ألي سبب أو محوها بطريقة مختلفة، بما في ذلك نتيجة عدم امتثالك لهذه الشروط Epicأصول 

ُ
نح مهلة ست

 . Epicالمحددة في تعليمات  Epicو أصول إلزالة أو مح Epicأيام عمل بعد استالم التعليمات المكتوبة من شركة ( 3)قدرها ثالثة 
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a.  يجوز لك بيع الرعايات للفعاليات(ب)6مع مراعاة امتثالك لهذه الشروط، بما في ذلك قيود الجهة الراعية المحددة في القسم ،. 

b.  من أجل الحفاظ على نزاهة المنافسة والسمعة التجارية لشركةEpic  اج أي تسويق أو تروي    ج أو تصديق ومنتجاتها، ال يجوز لك إدر
( "قائمة الرعاة المحظورين"ُيشار إليها باسم )أو رعاية ألي من الكيانات أو المنتجات أو الخدمات المذكورة ضمن القائمة التالية 

 : )في أي فعالية أو أي بث أو تسجيل ألي فعالية
ً

غ أو والتب( ثانًيا)المخدرات أو األدوات المستخدمة في تعاطي المخدرات؛ ( أوال
ا)المنتجات المرتبطة بالتبغ، بما في ذلك منتجات التبخير؛ 

ً
واد اإلباحية أو والم( خامًسا)واألسلحة النارية؛ ( رابًعا)والكحول؛ ( ثالث

لى ع محتواه ُيحرض على التمييز أو المضايقة أو غير ذلك مما ُيحرض( أ)وأي عمل تجاري ( سادًسا)أي مواد أخرى للبالغين فقط؛ 
حسبما )أو تؤدي إلى انتقادات عامة لها أو تنعكس بشكل سيئ عليها  Epicأو ممارسات ضارة بصور شركة ( ب)الكراهية بطبيعته، 

قرره شركة 
ُ

ا)وأي عمل ُيشجع األنشطة غير المشروعة أو ينتهك القانون المعمول به؛ ( سابًعا)؛ (Epicت
ً

بما )ومنتجات المقامرة ( ثامن
وأي عمل يشجع على االستعانة ( تاسًعا)أو سحوبات القرعة أو المراهنة غير القانونية؛ ( ات الرياضية الخياليةفي ذلك المراهن

حادي )والمرشحون السياسيون؛ ( عاشًرا)بالمتسللين داخل اللعبة أو الغش أو عمليات االستغالل أو تحصيل العمالت داخل اللعبة؛ 
 .الرسوموخدمات االتصال الهاتفي عالية ( عشر
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ا لهذه الشروط واستضافة أي فعالية تتضمن اللعبة، فإنك توافق على شروط جمع البيانات واالستخدام 
ً

قر أنت بأنه باستخدام اللعبة وفق
ُ

لواردة ات
 .  سياسة الخصوصية متاحة هنا.  والتي ربما يتم تحديثها من وقت آلخر Epicفي سياسة خصوصية 

   لية وحدود المسؤوليةإخالء المسؤو  .1

a. قدم
ُ

 أي من ضمان ودون "العيوب جميع متضمنة" ،"متاحة هي كما"و "هي كما حالتها" أساس على EPIC أصول وجميع اللعبة ت

 باتوواج والشروط، الضمانات، جميع عن لهم التابعة والشركات لها التابعة والشركات لديها التراخيص ومانحو EPIC تتخلى  .نوع

 الضمانات جميع ذلك، في بما ،EPIC وأصول باللعبة يتعلق فيما (والمكتوبة والشفهية والضمنية الصريحة) والتعهدات العام، القانون

 عدمو  والسلطة، االستمتاع، في التدخل وعدم الملكية، حق مثل نوع، أي من لقانونيةوا والضمنية الصريحة واألحكام والشروط

 بذلك تعلم يجعلها سبب لديها كان أو تعلم لم أو EPIC علمت سواء) غرض ألي المالءمة أو والمناسبة للمتاجرة، والصالحية االنتهاك،

 يابوغ العمل، في المبذول الماهر والجهد المعقولة، والرعاية تائج،والن االكتمال، أو الدقة أو النظام، وتكامل ،(يكن لم أو الغرض

 ملالع طور في أو التجارة، في والتقاليد األعراف بموجب أو القانون، بموجب مزعومة كانت سواء فيروسات، وجود وعدم اإلهمال،

 أو اللعبة (1) بأن ضمان أي لها التابعة الشركاتو  لديها التراخيص ومانحو EPIC تقدم ال ذكره، تقدم ما عمومية تقييد دون  .والتعامل

 أو توقف دون سيتم اللعبة تشغيل أن (3) أو بمتطلباتك، ستفي EPIC أصول أو اللعبة أن (2) أو صحيح، بشكل ستعمل EPIC أصول

 يمكن EPIC أصول في أو اللعبة في عيوب أي أن (رابًعا) أو أخرى، ظروف أي في أو فعالية أي في األخطاء من اللعبة خلو أو خلل



 

 

 

 

  التنازل يتم  .تصحيحها سيتم أو تصحيحها
ً

 القانون من 312-2 القسم عليه نص قد يكون أن يجوز االنتهاك ضد ضمان أي عن صراحة

 عةالتاب والشركات لها التابعة والشركات لديها الترخيص ومانحو EPIC تضمن ال  .مماثل آخر تشري    ع أو قانون أي في أو الموحد التجاري

   .EPIC أصول من أصل أي أو للعبة اآلمن التشغيل أو الفيروسات أو األخطاء من الخالي أو المستمر التشغيل لها

b.  إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، ال تتحملEpic  وال مانحو التراخيص لديها وال الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة
، المسؤولية بأي شكل من األشكال عن أي فقد ("Epicأطراف "يطلق عليها مجتمعة ) Epicلهم، وال أي من موفري الخدمة لشركة 

أو  رية ناشئة عن أو مرتبطة بهذه الشروط أو اللعبةلألرباح أو أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو تأديبية أو تحذي
، أو التأخر أو عدم القدرة على االستخدام أو العجز في األداء الوظيفي للعبة، حتى في حالة حدوث خطأ من جانب Epicأصول 

للعقد، أو خرق ، أو مسؤولية صارمة، أو تعويض، أو مسؤولية عن المنتج، أو خرق (بما في ذلك اإلهمال)، أو ضرر Epicطرف 
عالوة على ذلك، إلى أقصى حد .  بإمكانية حدوث تلك األضرار Epicللضمان، أو خالف ذلك، بل وحتى لو كان قد تم إبالغ طرف 

اإلجمالية الناشئة عن أو المرتبطة بهذه الشروط أو اللعبة أو استخدام  Epicيسمح به القانون المعمول به، ستقتصر مسؤولية أطراف 
لن تزيد المطالبات المتعددة عن هذا   .دوالًرا أمريكًيا 052على أضرارك المباشرة بما ال يتجاوز قيمته مبلغ  Epic أي من أصول

تنطبق هذه القيود واالستثناءات فيما يتعلق بالتعويضات عن األضرار حتى في حالة فشل أي تدبير إنصافي في تقديم .  الحد
 .تعويضات كافية

c. ره، فإن بعض الدول أو الواليات أو المقاطعات أو االختصاصات القضائية األخرى ال تسمح باستثناء وعلى الرغم مما تقدم ذك
 من ذلك، ضمن هذه .  ضمانات معينة أو تقييد المسؤولية كما هو مذكور أعاله، ولذلك قد ال تنطبق الشروط أعاله عليك

ً
بدال

كما   .بقة إال بالقدر الذي تسمح به قوانين هذه االختصاصات القضائيةاالختصاصات القضائية، ال تنطبق االستثناءات والقيود السا
يجوز أن يكون لديك حقوق قانونية إضافية في االختصاص القضائي الذي تخضع له فيما يخص اللعبة، ولن يؤثر أي شيء في هذه 

 .الشروط على الحقوق القانونية التي قد تتمتع بها كمستهلك للعبة
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، ومانحي التراخيص لديها، والشركات التابعة لها، والشركات التابعة لهم، وموظفيها Epicأنت توافق على تعويض، ودفع مصاريف الدفاع، وحماية 
وموظفيهم، ومسؤوليها ومسؤوليهم، ومديري  ها ومديري  هم، ووكالئها ووكالئهم، ومقاوليها ومقاوليهم، وغيرهم من الممثلين، وتجنيبها 

بما في ذلك أتعاب المحاماة، )م الضرر، من جميع المطالبات، والطلبات، واإلجراءات، والخسائر وااللتزامات والمصروفات وتجنبيه
أي ( ب)أو /أي خرق أو انتهاك مزعوم، من جانبك لهذه الشروط، و( أ)التي تنشأ من أو فيما يتعلق ب  ( والتكاليف، وأتعاب شهود الخبراء

خدام باستثناء المطالبات الناتجة فقط عن است)استخدامك للعبة فيما يتعلق بأي فعالية ( ج)أو /جانبك؛ و فعل تقصيري أو إغفال من
قدمها  Epicأصول 

ُ
توزي    ع مواد البث ( ه )أو /تنظيم أو تشغيل أو إنتاج أو تسويق أو تروي    ج أي فعالية؛ و( د)أو /؛ و(Epicبالصورة التي ت

نظمها
ُ

قدمها  Epicباستثناء المطالبات الناتجة فقط عن استخدام أصول ) أو تسجيالت الفعاليات التي ت
ُ

وتوافق (.  Epicبالصورة التي ت
أو أي طرف آخر مستحق التعويض وأي مدفوعات دفعتها  Epicعند الطلب مقابل أي تكاليف دفاع تتكبدها  Epicعلى أن تسدد إلى 

Epic  أو خسائر تعرضت لها أو تعرض لها أي طرف مستحق التعويض، سواء في حكم محكمة أو في تسوية، بناًء على أي مسألة يغطيها
 (.9)هذا القسم رقم 
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 إرسال ، حسب تقديرها وحدها، إنهاء هذه الشروط وحقوقك والتراخيص الواردة بموجبها في أي وقت دون سبب عن طريقEpicيجوز لشركة 
في أي وقت  Epicباإلضافة إلى ذلك، يجوز لشركة .  إشعار كتابي إلى عنوان البريد اإللكتروني المدرج في تسجيل حسابك عبر اإلنترنت

كمله عن طريق نشر إشعار على هذه الصفحة Fortniteدون سبب وقف برنامج ترخيص فعالية   .  بأ

 التغييرات في هذه الشروط   .11

وتتحمل أنت مسؤولية مراجعة هذه الصفحة بانتظام .  ديث هذه الشروط أو تنقيحها أو تغييرها أو تعديلها من حين آلخرتح Epicيجوز لشركة 
في هذه  نشر الشروط المعدلة في أي فعالية بعد  استخدامك المستمر للعبة.  لمعرفة أي تحديثات أو مراجعات أو تغييرات أو تعديالت

 .للتغييرات( أو، إذا كنت قاصًرا ، قبول وموافقة والدك أو وصيك القانوني) الصفحة يعني قبولك وموافقتك أنت

 التعويضات   .12

a.  تقر وتوافق بأنه، ضمن تعويضات شركةEpic يجوز لها منعك من العمل كمنظم للفعاليات المستقبلية التي تمثل اللعبة إذا انتهكت ،
منعك من العمل كمنظم  Epicتقر وتوافق على وجه الخصوص ودون حصر لما سلف ذكره بأنه يجوز لشركة .  أي من هذه الشروط



 

 

 

 

للفعاليات المستقبلية إذا قصرت في مراقبة السلوك السام أو أي انتهاك آخر لهذه الشروط من جانب الالعبين والمشاركين في 
نظمها مع اتخاذ اإلجراءات المناسبة وال

ُ
 .قانونية لوقف مثل هذا السلوك السام أو أي انتهاك آخرالفعاليات التي ت

b.  تقر وتوافق بأن انتهاكك لهذه الشروط قد يتسبب في ضرر ال يمكن إصالحه لشركةEpic ا
ً

، ولن يكون التعويض عن األضرار تعويض
ا شكل أمر الحصول على تعويض عا Epicمناسًبا، وفي حالة حدوث مثل هذا االنتهاك أو انتهاك وشيك، يحق لشركة 

ً
دل، متضمن

تقييدي، أو أوامر قضائية ابتدائية أو باتة، وأداء محدد، وأي تعويض آخر قد توفره أي محكمة، وتتنازل بموجب هذا عن أي شرط 
 . لتأمين أو نشر أي سند أو عرض األضرار المالية الفعلية فيما يتعلق بهذه التعويض

c. رية ولكن تكون إضافة إلى جميع التعويضات األخرى المتاحة في القانون أو في ال تعتبر التعويضات الواردة في هذه الشروط حص
 .حقوق الملكية أو غير ذلك
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a.  ية كارولينا يخضعان لقانون وال ( "المطالبة"ُيشار إليها باسم )توافق بأن أي نزاع أو مطالبة ينجمان عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط
يجب رفع أي قضية قانونية أو إجراء أو دعوى قضائية تنشأ عن .  يار أو تعارض ألحكام وسيادة القانونالشمالية دون تفعيل أي خ

أي مطالبة أو تتعلق بها بشكل حصري في المحاكم الفيدرالية للواليات المتحدة أو محاكم والية كارولينا الشمالية، في كل قضية تقع 
المعارضات وجميعها على تطبيق هذه المحاكم للوالية القضائية عليك وانعقاد  توافق على التنازل عن أي من.  في مقاطعة ويك

 .  محل الدعوى في هذه المحاكم

b. توافق على االمتثال لجميع القوانين المعمول بها وسياسات منصة البث التي تستخدمها لبث أي فعالية  . 

c.  تكون هذه الشروط لمصلحتك ولمصلحة شركةEpic أو ضمنًيا، ما يقصد به أو ُيلزم منح أي شخص أو  فقط ولم يرد هنا صرا 
ً

حة
 .كيان آخر، أي حق قانوني أو عادل أو فائدة أو تعويض من أي نوع كان بموجب هذه الشروط أو بسببها

d. أو مبالغ مساهمة الرعاة المنصوص عليها في/إذا تتطل األمر إجراء أي تحويل للعملة فيما يتعلق باحتساب إجمالي التعويضات و 
فسيتم هذا التحويل وفق السعر الفوري للصرف الذي ينشره مجلس محافظي جهاز االحتياطي الفيدرالي في اإلصدار ( أ)2القسم 

دفع و( 5)بتاري    خ يوافق خمسة  H.10اإلحصائي 
ُ

 .أو تقدم فيه هذه المبالغ/أيام عمل قبل اليوم الذي ت

e. روط، جنًبا إلى جنب مع شروط الخدمة لدى تشكل هذه الشEpic  واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي للعبة، وسياسة خصوصية
Epic كامل االتفاق بينك وبين ،Epic  ،فيما يتعلق بتشغيلك للعبة واستخدامها خالل أي فعالية وتحل محل أي اتفاقية سابقة

ا أو دائًما عن هذا الشرط أو البند  Epicعتبر تنازل ال يُ .  مكتوبة أو شفهية، تتعلق بمسألة هذه الشروط
ً

 ممتد
ً

عن هذه الشروط تنازال
 عن هذا الحق أو  Epicأو أي شرط أو بند آخر، وأي إخفاق لشركة 

ً
كيد أي حق أو حكم بموجب هذه الشروط ال يشكل تنازال في تأ

ة أو قانونية أو قابلية تنفيذ أي حكم من هذه في حالة صدور حكم من محكمة أو هيئة تحكيم مختصة يقضي بعدم صح.  الحكم
الشروط، ألي سبب من األسباب، فسيتم إلغاء هذا الشرط أو تقييده بالحد األدنى لتظل األحكام المتبقية من هذه الشروط قيد 

 .التنفيذ وسارية المفعول بالكامل

 

*** 


