
 
 

 
 

 Fortnite Concept Royale ةقباسم

 ةیمسرلا دعاوقلا
 

 ةیئاھنو ةمزلم دعاوقلا هذھ ربتعتو ،ةیمسرلا دعاوقلا هذھل )"ةقباسملا" مساب اھیلإ راُشی( Fortnite Concept Royale ةقباسم عضخت
 ةیاعرل ةقباسملا عضخت  .اھیف زوفلا وأ ةقباسملا لوخدل ءارشلا مزلی ال  .كلذل ًافالخ ھیلع صنلا دری ام ءانثتساب ،ةقباسملاب قلعتی ام لكل

 امھتقداصم وأ Instagram وأ Twitter ةیاعرل ةقباسملا هذھ عضخت ال  .)"يعارلا" مساب اھیلإ راُشی( .Epic Games, Inc ةكرش
    .امھترادإ وأ

 
 :ةكراشملا ةیفیك .1
   
 ةیصخشل يلصأ میمصت میدقت قیرط نع ةقباسملا يف ةكراشملا )هاندأ حضوم وھ امك( نیلھؤملا نیكراشملل نكمی  .طقف تنرتنإلا ربع میدقتلا

Fortnite ىلع نیكراشملا ءالؤھ تاباسح ىلع )"مدقملا ىوتحملا" مساب ھیلإ راُشی( ءاتشلا ةلطعب صاخلا عباطلا لمحت Twitter وأ 
Instagram، مسو عضو عم ConceptRoyaleContest#، ةقباسملا ةرتف ةیاھن لبق ھنع ثحبلل اًحاتمو ماع لكشب ًایئرم كلذ لعجو 

  .)هاندأ ددحم وھ امك(
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 Instagramو Twitter طورش عیمج قَّبُطت .يناجم وھف ،باسح ءاشنإ كنكمی ؛Instagram وأ Twitter ىلع باسح كیدل نكی مل اذإ
 كاوتحم رھظی يكل )public( "ماع" ىلإ )ءاضتقالا بسح( Instagram وأ Twitter ىلع كباسح طبض بجی  .)ءاضتقالا بسح(
 .ةقباسملا ةرتف ةیاھن دعب تقو يأ يف )private( "صاخ" ىلإ كباسح طبض ةداعإ كنكمی  .يعارلل مدقملا

 
 اًماع 13 هرمع غلبی صخش يأل ًایملاع ةحوتفم ةقباسملا نإف ،مسقلا اذھ يف كلذل ًافالخ ھیلع صوصنم وھ ام ءانثتساب  :ةیلھألا .2
   .صخش لكل دحاو مدقم ىوتحمب حمُسی .)"كراشملا" مساب ھیلإ راُشی( رثكأف

 
 ،)"رصاقلا" مساب ھیلإ راُشی( كراشملا ةلود يف ددحم وھ امك دشرلا نس نم لقأ وأ اًماع )18( رشع ةینامث نم لقأ كراشملا رمع ناك اذإ
 .ةقباسملا يف ةكراشملل ينوناقلا ھیصو وأ هرمأ يلو نم ًانذإ كراشملا اذھ ىدل نوكی نأ بجی

 
 ةیجیورتلاو ةینوناقلا تالاكولا كلذ يف امب( مھیلثممو مھئالكوو مھیریدمو مھیلوؤسم نم لكو زوفلا وأ ةكراشملا نم ةاعرلا وفظوم دعبتُسی
 ءانبألاو ةوخإلاو تاوخألاو بألاو مألاو ةجوزلا/جوزلا مھفصوب نیددحملا( نیرشابملا مھرسأ دارفأ كلذ نمض لخدیو )ةاعرلل ةینالعإلاو
 يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ،راھصألاو دادجألاو تخألا/خألا تانبو تخألا/خألا ءانبأو تالاخلا/تامعلاو لاوخألا/مامعألاو تانبلاو
 ةرادإ وأ جاتنإب طبترم نایك وأ صخش لكو )ال مأ ةبارق ةقالع مھطبرت تناك ءاوس( مھلزنم يف نوشیعی نیذلا صاخشألاو )ھیف نوشیعی
 .زوفلا وأ ةكراشملا نم ةاعرلا ىدل لثممو لیكوو ةعبات ةكرشو ةیعرف ةكرشو ةكلام ةكرش لكو ةقباسملا

 



 
 

 
 

 نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةروفاغنس وأ ایلاطیإ وأ لیزاربلا وأ كیبیك ةعطاقم يف دارفألل ةحاتم تسیل ةقباسملا نإف ،قبس امل دییقت نود
 ةیلامشلا ایروكو )امروب( رامنایمو نانبلو قارعلاو ناریإو واسیب اینیغو ایرتیرإو ابوكو مرقلا ةقطنم يف دارفألل ةحاتم تسیل ةقباسملا
 .يوبابمیزو ایكرتو ایروسو نادوسلاو لاموصلاو

 
   .ةروظحم تناك ىتم ةیغال ربتعتو .ةعطاقملا ةصاخلاو ةیلحملاو ةیموكحلاو ةیلاردیفلا حئاوللاو دعاوقلاو نیناوقلا لكل ةقباسملا عضخت

 
 مساب ھیلإ راُشی( يقرشلا يمسرلا تیقوتلاب اًحابص 10:00 ةعاسلا 2021 وینوی 15 يف ةقباسملا ةرتف أدبت  :ةقباسملا ةرتف .3
 ةمدقملا تایوتحملا مالتسا بجی  .)"ةقباسملا ةرتف" مساب اھیلإ راُشی( ًءاسم 11:59 ةعاسلا 2021 ویلوی 11 يف يھتنتو )"يقرشلا تیقوتلا"
 .زوفلل لھأتلا لجأ نم ةروكذملا ةقباسملا ةرتف ءانثأ

 
 دعاوقلا هذھب مازتلالا ىلع )ينوناقلا يصولا وأ رمألا يلو قفاوی ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإو( كراشم لك قفاوی ،ةقباسملا يف ةكراشملاب
 .ةقباسملاب قلعتت يتلا رومألا نأشب ةیئاھنو ةمِزلُم نوكت يتلاو ،يعارلا وأ/و ماكحلا اھردصی يتلا تارارقلاو ةیمسرلا

 
 ةیلیمجت ءایزأ ىلإ )2( نینثا نیكراشم نم مدقملا ىوتحملا لیوحت متیس ،ةیمسرلا دعاوقلا هذھ بجومب لھأتلا ةلاح يف  :زئاوجلا .4
 ةزئاج نیلمتحملا نیزئافلا نیكراشملا نم لك حنم متیس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .)"نیزئافلا نیكراشملا" مساب امھیلإ راُشی( ةبعللا لخاد ضرُعت
 .)يكیرمأ رالود 2500( يكیرمأ رالود ةئامسمخو نیفلأ ةمیقب ةیدقن
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  :مدقملا ىوتحملا تاداشرإ .5

 .ةرشابم اھیلإ لوصولا يعارلل نكمیو "ةكراشملا ةیفیك" مسق يف ةروكذملا تامولعملا قفو ةمدقملا تایوتحملا لاسرإ بجی ●
 .طقف ركتبمو يلصأ ىوتحم ىلع ةمدقملا تایوتحملا لمتشت نأ بجی ●
 .اھلیغشت نكمی ىتح ةیفاضإ جمارب يأ ةمدقملا تایوتحملا نمضتت نأ زوجی ال ●
 .نیسفانملا تاجتنم كلذ يف امب ،زیمم جتنم يأ وأ صخش يأ ىلع ةیصخش تاءادتعا ىلع ةمدقملا تایوتحملا يوتحت نأ زوجی ال ●
 رخآ اًعوضوم وأ ،ةینوناق ریغ ةدام وأ طاشن يأ وأ تاناویحلا هاجت ةوسقلا وأ يرعلا ةمدقملا تایوتحملا ضرعت نأ زوجی ال ●

 .هدحو هریدقت بسح يعارلا هددحی ام قفو اًشحاف وأ ًائیسم
 .ةیبلس ةقیرطب يعارلا ةمدقملا تایوتحملا رّوصت نأ زوجی ال ●
 .ریھامجلا نم ضیرع عاطق ةمدقملا تایوتحملا مئالت نأ بجی ●
 .يعارلا اھكلمی يتلا كلتل ًافالخ )تاراعشلا كلذ يف امب( ةیراجت تامالع يأ ةمدقملا تایوتحملا ضرعتست نأ زوجی ال ●
 زوجی ال  .ةكراشملا لسرأ يذلا صخشلا ةطساوب تئشنأ/تممُص ،ةیلصأ اًخسن ةمدقملا تایوتحملا عیمج نوكت نأ بجی ●

 وأ ةدام ىلع ةمدقملا تایوتحملا لمتشت نأ زوجی الو ،ردصم يأ نم كلذل ًافالخ اھتقرس وأ ةمدقملا تایوتحملا خسن نیكراشملل
 لك رقی ،ةقباسملا يف ةكراشملا درجمب  .فیلأتلاو رشنلا قح كلام نذإ نود رخآ فرط فیلأتو رشن قوقحل عضخی ينف لمع
 ھنأو ،رخآ فرط يأ قوقح كھتنی ال مدقملا ىوتحملا نأب )ينوناقلا يصولا وأ رمألا يلو رقی ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإو( كراشم
 كراشم لك قفاوی  .مدقملا ىوتحملا اذھ لثم لاسرإل ةلصلا تاذ ىرخألا فارطألا لك نم ةمزاللا تانوذألا عیمج ىلع لصح دق
 يأ نع يعارلا ضیوعت ىلع ةیمسرلا دعاوقلا هذھ بجومب )ينوناقلا يصولا وأ رمألا يلو قفاوی ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإو(
 .كراشملا كلذ ةطساوب مدقم ىوتحم يأل يعارلا مادختسا ریظن رخآ فرط يأ نم ةرداص تابلاطم



 
 

 
 

 قفو ،يعارلا دقتعا اذإ ھنأ الإ ،فیلأتلاو رشنلا قوقح تاكاھتنا نأشب ةمدقملا تایوتحملا عجاری ال يعارلا نأ نم مغرلا ىلع ●
 لھأتی نلف ،فیلأتلاو رشنلا قوقح نم قح يأل اًكاھتنا لكشی دق وأ اًكاھتنا لكشی كراشملا نم مدقملا ىوتحملا نأ ،هدحو هریدقت
 .هداعبتسا متیو مدقملا ىوتحملا
 .قلطملا هریدقت قفو هدرفمب هددحی ءارجإ لالخ نم ةمدقملا تایوتحملا نم ققحتلا يعارلا بلطی نأ زوجی ●
 ةقیرطب فلاخی وأ تاداشرإلا هذھ يفوتسی ال ھنأ ،هدحو هریدقت قفو ،يعارلا دقتعی مدقم ىوتحم يأ داعبتسا قحب يعارلا ظفتحی ●

 اھیف مكحتی يتلا عقاوملا لك نم لیبقلا اذھ نم مدقم ىوتحم يأ ةلازإ كلذل ًافالخ وأ ،فذح ھل قحیو ،ةیمسرلا دعاوقلا هذھ ىرخأ
 .يعارلا

 
 مدقملا ىوتحملا تاداشرإل اھلاثتما نامضل قبسملا صحفلل ةمدقملا تایوتحملا لك عضخت  :زئافلا كراشملا راعشإو زئافلا رایتخا .6
 ةیاھن يفو  .)"ةلھؤملا ةمدقملا تایوتحملا" مساب دعب امیف اھیلإ راُشی( مكح يأ رادصإ لبق يعارلا نم ةدمتعملا ةماعلا تاسرامملاو رییاعملاو
 تلسرأ يتلا ةلھؤملا ةمدقملا تایوتحملا نم نیلمتحم نیزئاف )2( نینثا نیكراشم رایتخاب نیلھؤم ماكح نم ةنوكم ةنجل موقت ،ةقباسملا ةرتف
 :ةیلاتلا رییاعملا قفو ةقباسملا ةرتف ءانثأ

 
 )طاقن 5-1( ةركفلل دیرف مادختسا •
 )طاقن 5-1( حرملا لماع •
 )طاقن 5-1( تایئرملا يلامجإ •

 
 .حیجرتلل ھنزو فعض "تایئرملا يلامجإ" لماع حنم عم ةلداعتملا ةمدقملا تایوتحملا مییقت ةداعإ متیس ،لداعتلا ةلاح يف

 
 حاصفإلا متی نل .نیلمتحملا نیزئافلا نیكراشملا ةقباسملا ةرتف يف تاجردلا ىلعأ ىلع ةلصاحلا ةلھؤملا تایوتحملا نم )2( نینثا رابتعا متیس
 .میكحتلا جئاتن نع

 
 مدقملا ىوتحملا لاسرإل ةمدختسملا ةصنملا ربعً المتحم اًزئاف اًكراشم ھفصوب ھتلاح صوصخب اًراعشإ لمتحم زئاف كراشم لك ىقلتی
 ھجاتحی رخآ تقو نوضغ يف وأ ،ةقباسملا ةرتف ةیاھن خیرات نم لمع مایأ )7( ةعبس نوضغ يف لمتحملا زئافلا كراشملا اذھل لھؤملا
 نیعبسو نیتنثا ةلھم لمتحملا زئافلا كراشملا حنُمی ،يمسرلا راعشإلل يعارلا لاسرإ درجمب  .راعشإلا اذھ لاسرإل ةلوقعم ةجردب يعارلا
 )هاندأ ددحم وھ امك( ءافعإلا كلذ يف امب يعارلا اھبلطی داوم وأ تامولعم يأ میدقتو درلل راعشإلا اذھ لاسرإ خیرات نم ةعاس )72(
   .ةیلھألا نم ققحتلا ضارغأل

 
 اھیلع صوصنملا ةیئاھنلا دیعاوملل زوفلا لمتحم كرتشملا لاثتماب قلعتی امیف اًمساح ةیعارلا ةھجلا ةطساوب مالتسالا خیرات نوكی نأ بجی
 اًزئاف اًكراشم ھنوك نم كراشملا اذھ داعبتسا ىلإ راطخإ يأ ىلع بسانملا تقولا يف درلاب كراشملا كلذ مایق مدع يدؤی دقو  .مسقلا اذھ يف
 ةیلاتلا ةكراشملا رایتخا يعارلل زوجی ،ةلاحلا هذھ يفو  .ةقباسملاب ةطبترم زئاوج يأب زوفلا كراشملا اذھل قحی ال ةلاحلا هذھ يفو ً،المتحم
   .زوفلا لمتحمً الیدب اًكراشم اھرابتعاب ةیقبتملا ةلھأتملا ةمدقملا تایوتحملا نیب نم طاقنلا ىلعأ ىلع ةلصاحلا

 
 زئاف كراشم لك ىلإ )"ةیلوؤسملا نم ءافعإلا جذومن" مساب ھیلإ راُشی( "ةیلوؤسملا نم ءافعإلاو ةزئاجلا لوبق جذومن" لاسرإ متیس امك
 نكی مل ام ،)ينوناقلا ھیصو وأ زئافلا كراشملا اذھ رمأ يلو نم بلُطی ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإ وأ( زئاف كراشم لك نم بلُطیسو  .لمتحم
 زوجی  .مسقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا دیعاوملل ًاقفو ھلاسرإو "ةیلوؤسملا نم ءافعإلا جذومن" لامكإ ،ھب لومعملا نوناقلا مكحب ًادیقم كلذ
 ترفاوت اذإ تاجردلا ىلعأ ةمئاق يف ةیلاتلا ةبترملا ةبحاص ةیقبتملا ةلھؤملا ةمدقملا تایوتحملا نیب نم لیدب زوفلا لمتحم كراشم رایتخا
 راطخإلا روشنم ىلع تاعیقوتلا لك ىلع لوصحلا يف قافخإلا )ب( وأ ،ھیلإ لوصولا رذعت )أ( :لمتحملا زئافلا كراشملل ةیلاتلا فورظلا
 مدع وأ ،اھمالتسا وأ ةزئاجلا لوبق ھیلع رذعت )ج( وأ ؛ةیمسرلا دعاوقلا هذھ بجومب بولطم وھ امك بسانملا تقولا يف تادنتسملا ةداعإو
 .ببس يأل اھمالتسا مدع وأ اھلوبق

 
 .ةیمسرلا دعاوقلا هذھل ًاقفو ققحتلا ةیلمع ءاھتنا درجمب لمتحملا زئافلا كراشملا نع َنلُعیسو

 



 
 

 
 

 ،ةعطتقملا ةبیرضلا تالدعم مادختساب كلذو ،لوقعملا هریدقتل ًاقفو زئافلا كراشملا نعً ةباین ةیبیرضلا تاعوفدملا عاطقتسا يف قحلا يعارلل
 لصتت ةقحتسم بئارض يأ نع ةیاھنلا يف لوؤسملا وھ زئافلا كراشملا نوكی ،كلذ عمو  .رمألا بلطت اذإ ةیقافتالا وأ نوناقلا بجومب وأ
 امب يعارلا زئاف كراشم لك دوزی نأ بجی  .ةقباسملا يف زئافلا كراشملا اذھ ةكراشمل ًاقفو يعارلا نم اھاقلتت/اھاقلتی ةحونمم ةزئاج يأب
 W-8BENE وأ W-8BEN وأ W-9 ةبیرض جذومن )ب(و ،يعارلا بلط ىلع ًءانب ،زئافلا كراشملا كلذل ةیفرصملا تامولعملا )أ( يلی
 ًءانب ءاضتقالا بسح ،زئافلا كراشمل اذھل يبنجألا وأ يكیرمألا يبیرضلا لومملا فیرعت مقر رمألا مزل اذإ كلذ يف امب ،يفوتسمو لمتكم
 ریغ وأ ةلمتكم ریغ تامولعم ةجیتن نوكی ةقباسملاب ةقلعتم زئاوج يأ حنم يف قافخإ يأ نعً الوؤسم يعارلا نوكی نلو  .ھفورظ ىلع

 تناك اذإ نییبیرضلا مھیراشتسم ىلإ عوجرلا نیزئافلا نیكراشملا نم ىجُری  .بئارضلا وأ تاعوفدملا صخی امیف ةثدحًم ریغ وأ ةحیحص
 .ةقباسملاب لصتی امیف مھیلع ةبیرضلا قیبطت ةیلباق ىدم نأشب ةلئسأ يأ مھیدل

 
 يصولا وأ رمألا يلو حنمب ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإو( كراشملا حنمی نأ ةقباسملا يف ةكراشملل اذھ بجومب طرتُشی   :صیخرتلا .7
 نطابلا نم صیخرتللً الباقو لیوحتللً الباقو ً،الماشو ،ءاغلإلل لباق ریغو ،اًمئادو ،يرصح ریغ اًصیخرت يعارلا )كراشملا اذھل ينوناقلا
 يأ يف ھضرعو ھلیغشتو ھعیزوتو ھنم ةقتشم لامعأ دادعإو ھجاتنإ ةداعإو ھلیدعتو مدقملا ىوتحملا مادختسال ،ةیكلملا قوقحل عضاخ ریغو
 .اھنع نالعإلاو ةقباسملل ةیاعدلاب لصتی امیف الإ كلذ نوكی الأ ىلع ،ةیمالعإلا لئاسولا كلت عیمجو ملاعلا ىوتسم ىلع ةیمالعإ لئاسو

 
 .قوقحلا هذھ نم يأ يعارلا حنم لباقم وأ ةمدقملا تایوتحملا هذھ لباقم تاعوفدم يأ ىلع ًادیدحت نوكراشملا لصحی نل

 
ُّدق يذلا لكشلا يف مدقملا ىوتحملا رشن ىلإ يعارلا ىعسیس نیح يف  ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإو( كراشم لك قفاویف ،ةكراشملا تقو ھیلع مِ
 نم كراشملل مدقملا ىوتحملا اذھ لیدعت زوجی ،ةیلخادلا رییاعملاو ةینفلا دویقلا ببسب ھنأ ىلع )ينوناقلا ھیصو وأ كراشملا رمأ يلو قفاوی

 يعارلل زوجی  .ىرخألا ةیراجتلا تامالعلا وأ هراعش كلذ يف امب ،هدحو هریدقت قفو ىوتحملا لیدعت قحب يعارلا ظفتحیو ،يلصألا ھلكش
 هریدقت قفو ةرغصملا روصلا ةفیظو يدؤت ةروص راتخی نأ زوجیو ،ھنود وأ قیلعتلا عم ،لسلست وأ بیترت يأب ةمدقملا تایوتحملا رشن
 .هدحو

 
 ىلع ةروشنملا ،يعارلا ىدل ةعبتملا ةیصوصخلا ةسایس قفو الإ نوكراشملا اھمدقیس يتلا تامولعملا مدختُست نل  :ةیصوصخلا .8
 .https://www.epicgames.com/privacypolicy طبارلا

 
 يأ يف ةیاعدلا ضارغأل كلذو ،ھلك كلذ وأ ،كراشم يأ باسح فّرعم وأ ةروص وأ مسا مادختسا قحب يعارلا ظفتحی  :ةیاعدلا .9
 ةبلاطملا نود طقف ةقباسملل ةیاعدلا دودح يف مئاد لكشبو اھدعب وأ اھئانثأ وأ ةقباسملا ةیاھن خیرات لبق ملاعلا ءاحنأ عیمج يف ةیمالعإ لئاسو
 .نوناقلا بجومب دیدحتلا ھجو ىلع اًروظحم كلذ نكی مل ام ةقبسملا ةعجارملا نود وأ ضیوعت يأب

 
 نم رثكأ وأ دحاو ىوتحم عیزوت وأ رشن رایتخا ،هدحو هریدقت قفو ،اھدعب وأ ،اھئانثأ وأ ،ةقباسملا ةرتف لبق تقو يأ يف يعارلل زوجی
 تازجومو Instagram تاحفص كلذ يف امب( تنرتنإلا ربع ھفیرعت فلم تامولعمو ىوتحملا أشنأ يذلا صخشلا مساو ،ةمدقملا تایوتحملا

Twitter تاونقو YouTube تایوتحملا هذھ رشن ينعی الو  .طقف ھیفرتلاو جیورتلاب قلعتت يتلا ضارغألل )ةیجراخلا فارطألا عقاومو 
 رمأ يلو كردی ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإو( كراشملا كردی  .زئاف كراشم صخت وأ زوفلل ةلھؤم ةروكذملا ةمدقملا تایوتحملا نأ ةمدقملا
 )ةیبلسلا تاقیلعتلا كلذ يف امب( ھیلع قیلعتلا وأ مدقملا ىوتحملا ةكراشم عقاوملا هذھ يمدختسمل زوجی ھنأ )ينوناقلا ھیصو وأ كراشملا
 سیل يعارلا .نكمملا قاطنلا بسح ًایلمع اھتیبلتل عضخت ھیف رظنلا مدعل مدقم ىوتحم نأشب نیكراشملا اھمدقی تابلط يأ .هرشن ةداعإو
  .ةمدقملا تایوتحملا رشن ةداعإب يجراخ فرط مایق نعً الوؤسم

 
 ءایصوألا وأ مھرومأ ءایلوأ قفاوی ،نیلھؤم رُصق اوناك اذإو( نوكراشملا قفاوی ،ةقباسملا يف ةكراشملا درجمب  :ةماع طورش .10

 ءاعدا يف قح يأ نع يلختلاو يعارلا اھذختی يتلا تارارقلابو ةیمسرلا دعاوقلا هذھب طورشملا ریغ لماكلا مازتلالا ىلع )مھیلع نوینوناقلا
 وأ ًایلك ءاوس ،ھلك كلذ وأ ،ھلیدعت وأ ھقیلعت وأ ةقباسملا نم ءزج يأ ءاغلإ زوجی  .ةیمسرلا دعاوقلا وأ ةقباسملا هذھ يف ضومغ يأ دوجو
 قاطن زواجتت يتلا لماوعلا نم هریغ وأ ينف لشف وأ ةیلایتحا ةسرامم يأ ىلع بترت ،ةقلطملا يعارلا رظن ةھجو نم ّنیبت اذإ ،ًایئزج
 درف يأ لھأت ءاغلإ يف ،هدحو هریدقت قفو ،قحلاب يعارلا ظفتحی  .مئالملا لكشلاب اھذیفنت وأ ةقباسملا ةھازنب رارضإلا ،يعارلا ةرطیس
 ةقیرطب فرصتی ھنأ وأ ،ةیمسرلا دعاوقلا هذھل ةفلاخم ةقیرطب فرصتی ھنأ وأ ،ةقباسملا ذیفنت ةقیرط وأ ةكراشملا ةیلمعب بعالتی ھنأ فشتكی
 يأ جاعزإ دصقب وأ ،اھدیدھت وأ ةقباسملل ةینوناقلا ةیلمعلاب رارضإلا دصقب فرصتی ھنأ وأ ،ةجعزم ةقیرطب وأ ةیضایرلا حورلل ةیفانم



 
 

 
 

 توبور ماظن وأ )تمتؤم( يلآ ماظن مادختسا وأ ةددعتم تایوھب ةكراشملا نیكراشملل زوجی ال  .ھتقیاضم وأ هدیدھت وأ ھیلإ ةءاسإلا وأ صخش
 قفو ،قحلاب يعارلا ظفتحی  .ةلھؤملا ةمدقملا تایوتحملل ىصقألا ددعلا نم رثكأ ىلع لوصحلل وأ ةكراشملل لیحلا وأ ةزھجألا نم هریغ وأ
 ةمدقملا تایوتحملا لك نیب نم لمتحم زئاف كراشم رایتخا ھل قحی ،هدحو هریدقت قفو ،اھئاغلإ ةلاح يفو ،ةقباسملا ءاھنإ يف ،هدحو هریدقت
 .اھنوملستیو اھب نوزئافلا اھب بلاطی مل يتلا زئاوجلا حنُمت نل  .تاءارجإلا ذاختا لبق اھمالتسا مت يتلا اھب كوكشملا ریغ ةلھؤملا

 
 ىلإ كلذ يدؤی دقو ةیندملاو ةیئانجلا نیناوقلل اًكاھتنا دمعتم لكشب ةقباسملل ةعورشملا ةیلمعلل ضیوقت وأ فالتإ ةلواحم يأ رابتعا زوجیو
 موسر كلذ يف امب( رارضألا نع تاضیوعتو تاحالصإ بلط يعارلل قحی ،كلذ ثودح ةلاح يفو  .ةقباسملا يف ةكراشملل لھأتلا مدع
 .ةیئانجلا ةقحالملا كلذ يف امب ،نوناقلا ھب حمسی دح ىصقأب )ةاماحملا

 
 ينوناقلا يصولا وأ زئافلا كراشملا اذھ رمأ يلو قفاوی ،ًالھؤم اًرصاق ناك اذإو( زئاف كراشم لك قفاوی  :ةیلوؤسملا دودح .11

 مھیفظومو مھیریدمو مھیلوؤسم كلذكو ،Instagramو Twitter ةكرشو يعارلا نم ٌلك ةیامحو ضیوعتو ءاربإو ءافعإ ىلع )ھیلع
 باعتأو ةقاعإو رارضأو تابلاطم يأ دضو نع مجانلا ررضلا نم )"ةافعملا فارطألا" مساب نیعمتجم مھیلإ راُشی( مھئالكوو مھیلثممو
 وأ )ةافولا كلذ يف امب( صخش يأب قحلت رئاسخ وأ رارضأ وأ تاباصإ يأ نع جتنت ةیلوؤسم يأ كلذكو ،ةیوستو ٍضاقت فیلاكتو ةاماحم
 ةزایح وأ لوبق وأ دادرتسا وأ مادختسا )أ( :نم ،ةرشابم ریغ وأ ةرشابم ةروصب ءاوس ،ًایئزج وأ ًایلك جتنت عون يأ نم تاكلتمم يأب قحلت
 يأ مادختسا وأ )ج( ،ةزئاجلاب قلعتی امیف ةمدقم ةلحر وأ ةیلاعف وأ طاشن يأ يف ةكراشملا وأ )ب( ،ةزئاج يأ مادختسا ءوس وأ ةیكلم وأ
 الو  .ةقباسملا هذھ يف ةكراشملا وأ ةقباسملاب قلعتم طاشن يأ يف ةكراشملا وأ )د( ،ةزئاجلاب قلعتی امیف ةماقإلا وأ/و ةمدخ وأ /و قفرم
 ریغ وأ أطخلاب ةھجوملا وأ ةأجرملا وأ ةدوقفملا وأ ةرخأتملا تانالعإلا وأ تالسارملا وأ تاكراشملا )1( :ةیلوؤسم ةافعملا فارطألا لمحتت
 فتاھلا ماظن لاطعأ وأ )2( ،لاسرإلا ةقیرط نع رظنلا ضغب ،ةموھفملا ریغ وأ ةھوشملا وأ ةقیقدلا ریغ وأ ةءارقلل ةلباقلا ریغ وأ ةلماكلا
 ءاطخأ وأ ریخأتلا تالاح وأ لاصتالا عاطقنا وأ نادقف وأ ةینفلا لاطعألا نم اھریغ وأ جماربلا وأ بوساحلا ةزھجأ وأ فتاھلا زاھج وأ
 ءاطخأ يأ وأ )4( ،ىرخأ داوم وأ تالخدم يأ لیدعت وأ ھب حرصملا ریغ لوصولا وأ اھریمدت وأ اھتقرس وأ تانایبلا فلت وأ )3( ،لاسرإلا

 دُعت ال ،ركذلا ةفلاس رصانعلا اھب فصتت يتلا ةیمومعلا دییقت نود  .ةقباسملاب ةنرتقم داوم يأ يف ةینقت وأ ةیرادإ وأ ةیعبطم وأ ةعابط
 مدع وأ ماظنلا لطع وأ ينورتكلإلا دیربلا لئاسر میلست تالكشم وأ تاكبشلا تالاصتا وأ بوساحلا لاطعأ نع ةلوؤسم ةافعُملا فارطألا
 ریغ تاراعشإلاو ،نیكراشملا ىدل تنرتنإلا لاصتا عاطقنا تالاح وأ ،حیتافملا ىلع طغضلا وأ ةینفلا وأ ةیعبطملا ءاطخألا وأ قفاوتلا
   .ةقورسملا وأ ةفلاتلا وأ ةدوقفملا وأ ةرخأتملا وأ أطخلا ةعابطلا تاذ وأ أطخلا ھیجوتلا تاذ وأ ةینوناقلا ریغ وأ ةلماكلا

 
 كلذ يف امب ،ھترطیس نع جراخ ثدح يأ ببسب ةیمسرلا دعاوقلا هذھ يف روكذم وھ ام قفو ةقباسملا ةلصاوم نم يعارلا عنم ةلاح يفو
 ءاضقلا وأ تابارضإلا وأ ةیلامعلا تاعازنلا وأ ءابولا وأ تاراجفنالا وأ لزالزلا وأ تاناضیفلا وأ قئارحلا ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع
 لكشلاب يعارلا ةرطیسل عضخی ال رخآ ببس يأ وأ ،ةحئال وأ رمأ وأ ،يلحم وأ يموكح وأ يلاردیف نوناق يأ وأ عمتجملا ءادعأ وأ ردقلاو
 ةیلباق مدع وأ ءاغلإ رثؤی ال  .اھئاھنإ وأ اھقیلعت وأ ةقباسملا لیدعت يعارلل قحی ،)"ةرھاقلا ةوقلا" مساب ةعقاو وأ ثدح لكل راُشی( لوقعملا
 وأ حلاص ریغ ھنأب طرش يأ دیدحت ةلاح يف  .رخآ طرش يأ ذیفنت ةیلباق وأ ةحص ىلع ةیمسرلا دعاوقلا هذھ طورش نم طرش يأ قیبطت

 ریغ طرشلا نكی مل ول امك اھطورشل ًاقفو رَّسُفتو ةذفان ةیسیئرلا دعاوقلا هذھ لظت فوسف ،ىرخأب وأ ةقیرطب ذیفنتلل لباق ریغ وأ ينوناق ریغ
 .مكحلا كلذ نعً الزانت ةیمسرلا دعاوقلا هذھ نم مكح يأ قیبطت نع يعارلا زجع لكُشی ال  .اھیف ًانمضتم ينوناقلا ریغ وأ حلاصلا

 
 دُعتو  .ةقباسملا وأ/و ةیمسرلا دعاوقلا هذھب ةقلعتملا تاعازنلا يف ةیلامشلا انیلوراك ةیالول ةیلخادلا نیناوقلا لصفت  :تاعزانملا .12

 وأ ةرشابم ریغ تاضیوعت ىلع لصحی وأ بلطی نأ يعارلاب قلعتی عازن يأ يف بِلاطُم يأل قحی الو  .ةیئاھنو ةمِزلُم يعارلا تارارق
  .ةیعبت وأ ةیضَرَع وأ ةیبیدأت

 
 يذلا فورظملاو بلطلا لاسرإ لالخ نم دیربلا ربع نیزئافلا نیكراشملا ةمئاق ىلع لوصحلا نكمی  :نیزئافلا نیكراشملا ةمئاق .13

 ,Fortnite Concept Royale Contest-Winning Entrant List, Epic Games :ىلإ لِسرُملا ناونعو عباوطلا لمحی
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