
 

 

 

 SUPPLY LLAMA  المجتمع هدف تحدي

 الرسمية  القواعد 

ي تحدي هدف المجتمع الموافقة عىل القواعد.   (1
 
وط   Supply Llamaللمشاركة ف «(، يجب الموافقة عىل الشر ي ويج  )»العرض التر

ك موافقته غتر  
ي يؤكد المشتر ويج  ي العرض التر

 
ام بها )»القواعد الرسمية«(. بالمشاركة ف ي هذه الوثيقة، وااللتر 

 
واألحكام المحددة ف

ام بالقواعد الرسمية.  وطة عىل االلتر   المشر

كة المسؤولة عن إدارة العرض الجهة الراعية.  (2 ي الجدول أدناه. تعد قرارات  تعد الشر
 
ي هي الجهة الراعية، كما هو محدد ف ويج  التر

. يجب عىل من لديه استفسارات   ي جميع النواحي
 
ي والقواعد الرسمية نهائية وملزمة ف ويج  الجهة الراعية فيما يتعلق بالعرض التر

ي أو القواعد الرسمية التواصل مع الجهة الراعية للموقع الج  ويج  كة بشأن العرض التر ي يقطنون فيه، وليس شر
ي التر

 
 Epicغراف

Games, Inc. («Epic»). Epic  . ي ويج  ي تدير العرض التر
 ليست الجهة الراعية أو الجهة المنظمة أو الجهة التر

 
ي أثناء إنشاء حسابه عىل  

 
ا إىل البلد الذي تم تسجيله ف

ً
، يحدد محل سكن الشخص استناد ي ويج  ألغراض هذا العرض التر

PlayStation® Network  حساب«(PSN  ي يوافقون بشكل واضح عىل ويج  ي العرض التر
 
«(. ومع ذلك، فإن األفراد المشاركير  ف

ي الفقرة  
سوى أي نزاعات كما هو محدد ف 

ُ
 . 12هذه القواعد الرسمية، وست

  
 
 الجهة الراعية اإلقليمية  البالد / المناطق المشاركة الموقع الجغراف

SIEA 
وتشيىلي وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور  األرجنتير  وكندا  

و وباراغواي   وغواتيماال وهندوراس والمكسيك وبنما وبتر
 والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي. 

 
ي الواليات المتحدة وممتلكاتها وقواعدها  

ي أراض 
ي غتر متوفر ف  ويج  العرض التر

ي الخارج، وحيث يحظر قانون الواليات المتحدة أو 
القانون  العسكرية ف 

 المحىلي توفرها. 

Sony Interactive Entertainment LLC 
2207  Bridgepointe Parkway 

Foster City, CA  94404 

SIEI 
يا   اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة ومالتر 

 وتايالند وإندونيسيا 

Sony Interactive Entertainment Inc. 
1-6-27  ,Konan, Minato-ku, Tokyo  

108-8270 Japan 

SIEE 
المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا  

وي    ج وفنلندا   والسويد وسويشا وبولندا والنمسا والدنمارك والت 
تغال وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا   وإيرلندا والت 

اليا ونيوزيالندا   وأستر

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 

10  Great Marlborough Street,  
London W1F 7LP  

United Kingdom 

 

ويج   وضبط الوقت.   (3  مدة العرض التر



 

 

:  .أ ي ويج  ي للواليات المتحدة )  04:00الساعة   2022مايو    18من   مدة العرض التر
ر
ف صباًحا بتوقيت    8:00صباًحا بالتوقيت الشر

ي للواليات المتحدة )   11:59الساعة  2022مايو  22غرينتش( إىل 
ر
ف  صباًحا بتوقيت غرينتش(.    04:00مساًء بالتوقيت الشر

:  .ب ي كل األمور المتعلقة بالعرض  سيكون نظام جهاز كمبيوتر الجهة الراعية    ضابط الوقت الرسمي
 
هو ضابط الوقت الرسمي ف

 . ي ويج   التر

ي ليس متاًحا إال لألفراد الذي يستوفون متطلبات األهلية المذكورة أدناه بدًءا من بداية مدة العرض   األهلية.  (4 ويج  العرض التر
ي الفقرة 

 
ي )المحددة ف ويج  كون«. 3التر ي الذين يستوفون المتطلبات أدناه باسم »المشتر ويج  ي العرض التر

 
 (. ُيشار إىل المشاركير  ف

ي الفقرة يجب أن يكون الفرد مقيًما بشكل  .أ
 
ي أحد البالد أو المناطق المذكورة ف

 
ي ف

، أو أي منهما، )كل منها »بلد أو  2قانون 
 منطقة مشاركة«(: 

 
ي بداية    16يجب أن يبلغ من العمر عىل األقل   .ب

 
ي حيث يقطن )»قارص«( ف

عاًما. إذا كان أي شخص تحت سن الرشد القانون 
ي الفقرة 

 
ي )المحددة ف ويج  كذلك؛ فعليه الحصول عىل ترصي    ح أو إذن من أحد والديه أو الوضي    (، أو سيكون 3مدة العرض التر

ي عىل هذه القواعد الرسمية بالنيابة  
؛ ويلزم موافقة الوالدين أو الوضي القانون  ي ويج  ي العرض التر

 
ي من أجل المشاركة ف

القانون 
ا خطًيا عىل الحصول عىل إذن الوالدين أو ال

ً
ي وموافقتهم، باعتباره  عن الشخص. قد تطلب الجهة الراعية إثبات

وضي القانون 
ا لمنح أي جائزة لقارص. 

ً
ط  شر

)ملحوظة: إلنشاء حساب   صالح.  Epic Games( وأن يكون لديه حساب 2صالح؛ )  PSN( أن يكون لديه حساب  1يجب: )  .ج
PSN( ي ُسجل الحساب فيها؛ أو ) 1، يجب إما

ي البلد التر
ي ف 
ي  2( بلوغ سن الرشد القانون 

( إنشاء أحد الوالدين أو الوضي القانون 
  ). اف وتحكم حساب البالغ األساسي ، أو حساًبا فرعًيا تحت إشر

ً
 لحسابك، باعتبارك طفال

  ))حنر لو استوفوا المتطلب يستثن  األشخاص التاليي   من األهليةمهم:  .د
 
ي الجهة  1)( أعاله:  c( و) aات المذكورة ف

( موظف 
كات ذات الصلة بهما؛ ) Epicالراعية أو  كات التابعة لهما أو الشر كائهما أو الشر كاتهما األم أو شر ( األقرباء من  2، أو أي من شر

ي  الدرجة األوىل )بما يمثل الوالدين واألبناء واألشقاء واألزواج وزوجات كل منهم، بغض النظر عن م
حل إقامتهم( ألي أحد ف 

ي التصنيف ) 3(؛ ) 1التصنيف ) 
ل أي أحد ف  ي نفس مت  

    (، سواء كانوا أقرباءهم أو ال. 1( أي شخص يعيش ف 

واتباع التوجيهات للتسجيل )ملحوظة: قد يلزم ربط الحساب(.    / http://fortnite.sony.comُيرح  زيارة طريقة المشاركة.  (5
ي واحد أو أكتر من أهداف المجتمع  

ي المساهمة ف 
كون محاولة المساعدة ف  بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول، يستطيع المشتر

ي وضع اللعبة3الثالثة )
ي دوائر العاصفة إما ف 

 Fortnite Battle ( التالية )كل منها يسم »هدف مجتمع«( عت  الصمود ف 
Royale  ي وضع

يد   Zero Buildأو ف  ي أو فرق(. سُيعد صاحب الحساب المرصح له ذي عنوان الت 
ي أو ثالنر )فردي أو زوح 

ي المرتبط بحساب  
ون  ي إال   PSNاإللكتر ويج  ي العرض التر

اك ف  ك«. ال يمكن لالعبير  االشتر
ي العرض »المشتر

اك ف  المستخدم لالشتر
ي العرض   Epicأو  PSNحظورون من إنشاء حسابات  مرة واحدة. الالعبون م

اك ف  إضافية أو ثانوية، أو من استخدامها، لالشتر
ي عدة مرات.  ويج   التر

كون رب  ح الجوائز عت  لعب وضع اللعبة كيفية رب  ح الجوائز.  (6
 Fortniteبمجرد التسجيل وتسجيل الدخول، يستطيع المشتر

Battle Royale  أوZero Build   ي أهداف المجتمع
ي للمساهمة ف  ويج  ي أو فرق( خالل مدة العرض التر

ي أو ثالنر )فردي أو زوح 
ي الفقرة  

كير  )»المجتمع«( خالل  تعتمد أهداف المجتمع عىل العدد اإلجماىلي  . 7المذكورة ف 
ي يغلقها كل المشتر

لدوائر العاصفة التر
تيب، ويجب إكمال أول هدف مجتمع أو هدف المجتمع السابق أو أي منهما قبل   مدة العرض. يجب إكمال أهداف المجتمع بالتر

. بمجرد إكمال هدف مجتمع، سيتأهل   ي هدف المجتمع التاىلي
كون من محاولة المساهمة ف  ، الذي  أن يتمكن المشتر كير 

كل المشتر
ي دائرة عاصفة واحدة )

( عىل األقل من إجماىلي عدد دوائر العاصفة لهدف المجتمع ذلك، للحصول عىل الجائزة ذات  1صمدوا ف 
ي الفقرة 

 (. 7الصلة )كما هو محدد ف 
 

ام بهذه القواعد الرسمية وكل   كير  االلتر 
، يجب عىل المشتر ي ويج  ي جميع األوقات خالل مدة العرض التر

  Fortniteقواعد ف 
ي 
ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، اتفاقية ترخيص المستخدم النهان 

  Fortnite  ل ولوائحها، بما ف 
(https://www.epicgames.com/fortnite/eula ي ل

وط الخدمة  «(، Fortnite ( )»اتفاقية ترخيص المستخدم النهان  وشر
us/legal/psn-https://www.playstation.com/en-)المتوفرة عىل:   PlayStation Networkواتفاقية المستخدم ل 

service-of-terms /    وط ي وتنازله عن أي جوائز. «(. ينتج عن عدم فعل ذلك إقصاء PSN)»شر ويج  ك من العرض التر  المشتر

 الجوائز.    (7

ي الجدول أدناه. يجب بلوغ هدف مجتمع من أجل رب  ح الجائزة ذات الصلة. إذا تم بلوغ كل   .أ
منح الجوائز كما هو موضح ف 

ُ
ست

كون المؤهلون عىل جميع الجوائز المذكورة أدناه.  منح  ف أي أهداف، إذا لم يتم بلوغ  أهداف المجتمع، فسيحصل المشتر
ُ
لن ت

http://fortnite.sony.com/
http://fortnite.sony.com/
http://fortnite.sony.com/
https://www.epicgames.com/fortnite/eula
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/


 

 

كير  الحصول إال عىل جائزة واحدة ) 
ك عىل إحدى الجوائز المذكورة  1أي جوائز. ال يحق للمشتر ( من كل نوع، وإذا حصل مشتر

 للحصول عىل تلك  
ً
ك لن يكون مؤهًل ي سابق، فإن ذلك المشتر ي هذه الفقرة بالفعل باعتبارها جزء من تحٍد أو عرض ترويج 

 
ف

ي هذا ال
 
امه بهذه القواعد الرسمية. الجائزة ف ك والتر   عرض. تخضع كل عمليات منح الجوائز إىل التحقق من أهلية المشتر

 الجائزة  الهدف  الرقم 

ا  1هدف المجتمع رقم 
ً
إغالق المجتمع لخمسة عشر مليون

 ( من دوائر العاصفة 15,000,000)

ديناميكية   Supply Llamaسمة 

 * PS4لجهاز  

 A Llottaشاشة تحميل »

Llamas الجمالية داخل اللعبة » 

 . PS5*ال تعمل عىل أجهزة  

ا   2هدف المجتمع رقم 
ً
إغالق المجتمع لثالثير  مليون

 ( من دوائر العاصفة 30,000,000)

من صور شخصيات   1مجموعة  

PSN  التمثيلية 

الجماىلي داخل   Fortniteغالف 

 « Fresh Iridescenceاللعبة »

ا  إغالق  3هدف المجتمع رقم 
ً
المجتمع الثنير  وأربعير  مليون

 ( من دوائر العاصفة 42,000,000)

من صور شخصيات   2مجموعة  

PSN  التمثيلية 

اعية الجمالية  Fortniteطائرة  الشر

 Mecha Teamداخل اللعبة »

Glider  » 
 

  PSNلكل من مجموعة صور شخصيات أمريكي دوالر   0قيمة التجزئة التقريبية تعادل  (. ARVقيمة التجزئة التقريبية ) .ب
الرقمية قيمة أو   PSالرقمية«(. ليس لجوائز  PS)»جوائز  PS4الديناميكية لجهاز  Supply Llama، وسمة 2و 1التمثيلية 

ليس   المال أو العنارص أو القيمة.  ، وال يجوز بيعها أو نقلها أو إعادتها مقابلPlayStation Networkاستخدام خارج  
ال تعرضها للبيع. قيمة   Epic«” الجمالية داخل اللعبة قيمة تجزئة ألن  Fortnite «A Llotta Llamasلشاشات تحميل 

يورو؛    2.28 / أمريكي دوالر   2.40« الجماىلي داخل اللعبة تعادل  Fortnite «Fresh Iridescencالتجزئة التقريبية لغالف 
اعية الجمالية داخل اللعبة تعادل Fortnite «Mecha Team Gliderئة التقريبية لطائرة وقيمة التجز    دوالرات   4.00« الشر

 Fortnite« الجمالية داخل اللعبة وغالف Fortnite «A Llotta Llamasيورو. ليس لشاشة تحميل  3.80  / أمريكية
«Fresh Iridescence الجماىلي داخل اللعبة وطائرة »Fortnite «Mecha Team Glider  اعية الجمالية داخل « الشر
ها( خارج حساب  Epicاللعبة )ثالثتهم، »جوائز  . ملحوظة: تحويل اليورو مذكور ألغراض  Epic«( قيمة )تجزئة أو غتر

ي 
 . 2022مايو  2إعالمية فقط، بناًء عىل أسعار الرصف ف 

ائب والتكاليف.  .ج ك. وحدهم الفائزون  يج الرص  ي بلد المشتر
يبة ف  ورة دفع رص  ك إىل رص  منح لمشتر

ُ
وز أن تخضع قيمة أي جائزة ت

ي يربحونها، باستثناء حيث  
طبق فيما يتعلق بالفوز أو بالجوائز التر

ُ
ائب أو نفقات أو تكاليف أو رسوم ت مسؤولون عن أي رص 

   يحظر القانون المحىلي ذلك. 

منح  إشعار الجائزة والتوصيل.  .د
ُ
دادها عىل  PSجوائز   ست (  PlayStation Storeالرقمية عن طريق رمز قسيمة )يمكن استر

. سيستلم الحاصلون عىل جوائز  15خالل خمسة عشر ) ي ويج  الرقمية رمز القسيمة   PS( يوم عمل من نهاية مدة العرض التر
الخاص بهم. للتعليمات بشأن   PlayStation 5أو   PlayStation 4إىل جهاز  PSNمن الجهة الراعية عت  رسالة من نظام 

داد رموز القسائم، ُيرح  االطالع عىل:  voucher-store-ps-playstation.com/support/store/redeem-كيفية استر
code / .   منح جوائز

ُ
ة خالل سبعة ) Epicيها عت  حساب  إىل الحاصلير  عل  Epicست ( أيام من إكمال هدف  7المستفيد مباشر

ي أي أوقات أخرى تحددها 
 لمنح الجوائز.   Epicالمجتمع ذي الصلة، أو ف 

؛ ال يوجد استبدال.  .ه « دون ضمان، سواء كان رصيًحا أو ضمنًيا. جميع تفاصيل الجوائز تخضع   كما هي منح الجوائز »كما هي
ُ
ت

الرقمية )كما هو   PS)كما هو موضح أدناه(( والجهة الراعية )فيما يتعلق بجوائز   Epic)فيما يتعلق بجوائز  Epicلتقدير 
كون الحصول عىل أي زياد هما. ال يحق للمشتر ة بير  قيمة التجزئة الحقيقية للجائزة وقيمة التجزئة  موضح أدناه(( دون غتر

http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/


 

 

التقريبية، وأي اختالف بير  القيمة التقريبية والحقيقية للجائزة لن ُيمنح لهم. ال يمكن نقل الجوائز، ولن ُيلت  أي طلب  
)فيما يتعلق   Epicة( والرقمي PSباالستبدال أو التغيتر أو أخذ القيمة المالية. تحتفظ الجهة الراعية )فيما يتعلق بجوائز  

  ( بحق استبدال جائزة بجائزة أخرى ذات قيمة مساوية أو أعىل إذا صارت الجائزة غتر متاحة ألي سبب. Epicبجوائز 

ك لجائزة ألي سبب،  الجوائز الُمتنازل عنها  .و ي حالة عدم قبول مشتر
 
ك أو خرقه للقواعد الرسمية، أو ف . إذا ثبت عدم أهلية مشتر

كف منح الجوائز الُمتنازل عنها ألحد. يجب قبول الجوائز خالل  سيتنازل المشتر
ُ
يوًما من استالم إشعار   90عن جائزته. لن ت

ي ذلك اإلشعار. 
 
ي آخر ف

 الفوز، إال إذا تم تحديد موعد نهان 

وط استخدام الجائزة.  .ز ك لجائزة   شر وط  PSستحكم استخدام مشتر  Sony Interactiveوسياسة خصوصية   PSNرقمية شر
ainmentEntert   :المتوفرة عىل(policy-https://www.playstation.com/legal/privacy /   كل منها يسم( )
ك عدم الموافقة عىل أحد سياسات PlayStation»سياسة   ك لن يستخدPlayStation«(. إذا قرر مشتر م ، فهذا المشتر

PSN   أو جوائزPS  ك لجائزة ي  Epicالرقمية ذات الصلة. ستحكم استخدام مشتر
 
وط استخدام  Fortniteف )متوفرة   Epicشر

)متوفرة عىل   Epic(، وسياسة خصوصية https://www.epicgames.com/site/en-US/tosعىل 
https://www.epicgames.com/privacypolicy ي ل (، واتفاقية ترخيص المستخدم النها

)كل منها يسم   Fortnite ن 
ك عدم الموافقة عىل اتفاقية من اتفاقيات   Epic«(. يحق ل Epic»اتفاقية  إنفاذ هذه االتفاقيات عىل أي مشارك. إذا قرر مشتر

Epic ك عدم استخدام  أو محاولة استخدام تلك الجوائز.  Fortnite، يجب عىل المشتر

ك الجهة    هالقانون المعمول به، فإن إىل الحد الذي يسمح به حقوق الدعاية.  (8 ، يمنح كل مشتر ي ويج  ي هذا العرض التر
عت  المشاركة ف 

ك وصورته ومظهره ومُ  ي جميع أنحاء العالم الستخدام الجهة الراعية اسم المشتر
عرف  الراعية ترخيًصا مجانًيا دائًما غتر حرصي ف 

PSN ته الذاتية ي ستر
ء آخر ف  ي

ي كل   الخاص به وصورته التمثيلية وأي سر
، ف  ي ويج  أو أي معلومات أخرى، فيما يتعلق بالعرض التر

ك،   ي ذلك أغراض اإلعالنات أو التجارة. لن تدفع الجهة الراعية أي مدفوعات إضافية للمشتر
، بما ف  ي

وسائل اإلعالم ألي سبب قانون 
ك أو مراجعته أو موافقته.    وسيكون استخدام هذه التصاري    ح دون أي إشعار آخر للمشتر

 
، ما لم يلغ   ي ويج    ستظل كل التصاري    ح الممنوحة للجهة الراعية بموجب هذه القواعد الرسمية سارية بعد نهاية مدة العرض التر

ك رسمًيا هذا الترصي    ح عت  مراسلة » « عىل العنوان الذي وفرته الجهة الراعية  SIE Legal Department, Legal Noticesالمشتر
ي الفقرة 

   سمية. من هذه القواعد الر   2ف 
 

  األرجنتي   فقط: 
 
ي األرجنتير  للجهة الراعية بموجب هذه القواعد   للمقيمي   ف

ك مقيم ف  ستظل التصاري    ح الذي يمنحها مشتر
ك المطالبة بتعويض. يقر   ، دون أن يحق لهذا المشتر ي ويج  الرسمية سارية لمدة ثالثة أعوام من إلغاء أو انتهاء هذا العرض التر

ي 
ك بأن المشاركة ف  ، ويتنازل تناز المشتر ر ماىلي

ي ال تسبب له أي رص  ويج   العرض التر
ً
رصيًحا عن أي حق بالمطالبة قد ُيبت  عىل  ال

ك.  ي دخل المشتر
ر أو انخفاض ف   أساس ادعاء بذلك الرص 

ي توفرها ل جمع البيانات ومعالجتها.   (9
ستخدم المعلومات التر

ُ
  ، الموجودةEpicإال بما يتوافق مع سياسة خصوصية  Fortnite لن ت

ستخدم المعلومات الموفرة عت   https://www.epicgames.com/privacypolicyعىل 
ُ
بما    PlayStation Network. ست

، الموجودة عىل  Sony Interactive Entertainmentيتوافق مع سياسة خصوصية 
policy-https://www.playstation.com/legal/privacy/ . 

وط العامة.   (10  الشر

ي أو أي جزء منه، أو تعليقه أو   حق التعديل أو التعليق أو اإللغاء.  .أ ويج  لدى الجهة الراعية وحدها الحق إللغاء العرض التر
 تعديله، بأي طريقة إذا  

i) قر 
 
ّ
 
ي ال يمكن تنفيذه كما أرادت الجهة الراعية، أو  ر  ّ ويج   ت الجهة الراعية أن العرض التر

ii)   وس كمبيوتر أو اندالع حرب أو حالة طوارئ متعلقة ي أو تالعب أو فتر
تم التعرض ألي خطأ أو إغفال أو تحايل أو عطل فت 

ي أو غتر ذلك، خارج عن سيطرة الجهة الراعية المعقولة، ما يجوز أن يعوق قدرة الجهة  
بالصحة العامة أو عامل آخر فت 

ي بصورة سل ويج   يمة، ويخضع ذلك ألي قانون أو الئحة معمول بها.  الراعية عىل تنفيذ العرض التر
 

ي حالة أي إلغاء أو إنهاء أو تعليق، يجوز للجهة الراعية أن تقرر منح جوائز أي هدف مجتمع تم بلوغه قبل وقت ذلك اإللغاء  
ف 

كير  المؤهلير  للحصول عىل تلك الجوائز. 
 أو اإلنهاء أو التعليق لكل المشتر

ي العرض  . الجهة ا األخطاء واألعطال .ب
كون ف  لراعية ليست مسؤولة عن أي مشاكل أو أخطاء أو أعطال يمكن أن يواجهها المشتر

  . ي ويج   التر
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ي أو التشويش أو سوء االستخدام .ج ويج  ي العرض التر
 
ا لتقديرها وحدها بحق إقصاء أي  التالعب ف

ً
. تحتفظ الجهة الراعية وفق

ي آخر   ي أو أي عرض ترويج  ويج  ك من هذا العرض التر ي حالة مشتر
 
كاتها الشقيقة، ف ي المستقبل، هي أو أي من شر

 
 تنفذه اآلن أو ف

i)   اك؛ أو ي مرحلة االشتر
 
 التالعب ف

ii)  اك ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص، االشتر
 
ي )بما ف ويج  التحايل أو سوء السلوك الذي يؤثر عىل نزاهة هذا العرض التر

مجيات أو الروبوتات أو أي طري  قة مشابهة(؛ أو  عت  وحدات الماكرو أو الت 

iii)   ء أو خط ي سلوك مسي
 
ك ف ي أي انتهاك ل انخراط أي مشتر

 
قواعد سلوك ر أو مؤذي تجاه أي شخص آخر، أو االنخراط ف

وط    PlayStation Networkمجتمع    .PSNأو أي بند آخر من شر

ي القواعد الرسمية .د
 
،  التحكم ف ي ويج  ي حالة أي تضارب بير  هذه القواعد الرسمية وأي إعالن أو مواد أخرى تتعلق بالعرض التر

 
. ف

طبق هذه القواعد الرسمية. 
ُ
 ت

ي أو غتر صحيح أو ال يمكن إنفاذقابلية االنفصال .ه
ه،  . إذا حكمت سلطة قضائية مناسبة بأن أي جزء من هذه القواعد غتر قانون 

ا وسيستمر شيان بقية هذه القواعد الرسمية. 
ً
 سيعد هذا الجزء محذوف

جمات .و ية. التر إىل الحد الذي   . يحق للجهة الراعية ترجمة هذه القواعد الرسمية ترجمات رسمية إىل لغات غتر اللغة اإلنجلتر 
ية من هذه القواعد الرسمية  ي حالة أي تضارب بير  النسخة اإلنجلتر 

 
ي   يسمح به القانون، ف

 
وأي ترجمة، سُيطبق التفستر ف

ية.   النسخة اإلنجلتر 

 اإلعفاء وتحديد المسؤولية.  (11
ك عىل إخالء مسؤولية الجهة الراعية   هإىل أقىص حد يسمح به القانون، فإن  وي    ج، يوافق كل مشتر ي العرض التر

عت  المشاركة ف 
كات ذات الصلة بهما )»األطراف المعفيون«(،   Epicو كات التابعة لهما والشر كائهما والشر كاتهما األم وشر وموظفيهما ووكالئهما وشر

ي قد تحدث بسبب يتعلق بالعرض  وإعفائهم، عن أي نوع من أنواع المسؤوليات القانونية أو اإلصا 
بات أو الخسائر من أي نوع، التر

ي قد تحدث بسبب يتعلق بالتحضتر للعرض  
ار الممتلكات واإلصابات الجسدية وحاالت الوفاة التر ي ذلك أرص 

، بما ف  ي ويج  التر
ي أي نشاطات ذات ص 

ي أو السفر إليه أو المشاركة فيه، أو بالحصول عىل الجوائز أو قبولها ف  ويج  ،  التر ي ويج  لة بالعرض التر
واالدعاءات بناًء عىل حقوق الدعاية أو حقوق النشر أو انتهاك العالمة التجارية أو التشهتر أو انتهاك الخصوصية وحماية البيانات  

 وتوصيل السلع.  
 

: أي  دون تحديد اآلنف ذكره، ما لم يتطلب ذلك القانون المحىلي المعمول به، لن يتحمل األطراف المعفيون مسؤولية  التاىلي
اك مفقودة أو مشوقة أو   ية، أو أعطال فنية، أو أي عمليات اشتر ك، أو أخطاء بشر معلومات خطأ أو غتر دقيقة تتعلق بالمشتر

، حتر إذا حدث ذلك   ي ويج  ي العرض التر
ك عىل المشاركة ف  ي وقت خطأ قد تحد من قدرة المشتر

مشوهة أو لم تصل أو ناقصة أو ف 
ي أي شبكة هاتف أو كمبيوتر أو نظام عت   بسبب إهمال أو أعطال أو 

إغفال أو انقطاع أو حذف أو عيوب من الجهة الراعية ف 
ك أو كمبيوتر أي   ار لكمبيوتر المشتر ي ذلك أي إصابات أو أرص 

نت أو معدات كمبيوتر أو خوادم أو مقدمي خدمة أو برامج، بما ف  اإلنتر
؛ أو عدم القدرة عىل الوصول إىل الموقع أو تحميل  شخص فيما يخص المشاركة أو عدم القدرة عىل المشاركة  ي ويج  ي العرض التر
ف 

ي تمت  
ه أو الوصول غتر المرصح به له أو تحريفه؛ أو البيانات التر اك أو التالعب به أو تدمتر معلومات أو بيانات؛ أو شقة االشتر

أعطال الهاتف أو الكمبيوتر أو األعطال  معالجتها بصورة متأخرة أو غتر صحيحة، أو البيانات الناقصة أو المفقودة بسبب  
ي أو ألي سبب كان؛ أو الطباعة أو األخطاء األخرى؛ أو أي  

ون  نت أو أي موقع إلكتر ونية أو انشغال خطوط الهاتف أو اإلنتر اإللكتر
 
ُ
 عىل التوصيل أو االستالم. ست

ً
قىص عمليات  مزي    ج ممكن من هذه األخطاء. ال يعد إثبات تحميل المعلومات أو البيانات دليًل

المشاركة غتر المؤهلة والمكررة والناقصة. ستجعل عمليات المشاركة أو الترصفات المزيفة أو المخادعة أو المضللة، كما تحدد  
ي تخصهم. 

لغ  كل عمليات المشاركة التر
ُ
كير  غتر مؤهلير  وست

 الجهة الراعية، المشتر
 

ار  و تحمل األطراف المعفي إىل الحد األقىص الذي يسمح به القانون المعمول به، لن ي  ي أي حال من األحوال مسؤولية أي أرص 
ن ف 

ي أو تتعلق به.  ويج   عرضية أو تبعية أو جزائية تحدث بسبب العرض التر
 

ار األخرى، أو اإلعفاء منها؛ ونتيجة   ار العرضية أو التبعية أو األرص  ال تسمح بعض السلطات القضائية بالحد من مسؤولية األرص 
ي المناطق حيث تكون هذه السلطات القضائية  لذلك، يجوز أال ت 

كير  المقيمير  ف 
نطبق بعض من الحدود واإلعفاءات مع المشتر

 قائمة.  

ي أمر هذه القواعد الرسمية وأي   القانون الحاكم والسلطة القضائية.  (12
إىل الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، سيفصل ف 

ي الجدول أدناه.  
 نزاعات تحدث ف 
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ي الموقع 
 
 القانون الحاكم والسلطة القضائية  الجهة الراعية اإلقليمية  الجغراف

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 

Europe Limited 

منطقة   ي 
 
ف كير  

المشتر إىل  بموجب  SIEEبالنسبة  الرسمية  القواعد  هذه  تفش   ،
ي.    القانون اإلنجلتر 

 
، سيقدم األطراف إىل   ي

ي حالة نشوب نزاع قضان 
 
السلطة القضائية العامة لمحاكم  ف

ا وويلز.   إنجلتر

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

منطقة   داخل  بلد  ي 
 
ف المقيمير   كير  

المشتر إىل  القواعد  SIEAبالنسبة  هذه  فإن   ،
ي  
 
، ف القوانير  لقوانير  والية كاليفورنيا وتسن وتفش بموجب هذه  الرسمية تخضع 

ي االعتبار. قد يقدم  الواليات المتحدة  
 
األمريكية، دون أخذ قواعد تنازع القوانير  ف

إىل  الصغرى،  القضايا  إىل محاكم  للتحكيم ولم يقدم  أي نزاع ال يخضع  أي طرف 
ي مقاطعة  

 
العليا لوالية كاليفورنيا ف ي المحاكم 

 
محكمة سلطة قضائية مختصة إما ف

ي المحكمة المركزية للواليات المتحدة ل
 
لقطاع الشماىلي من كاليفورنيا،  سان ماتيو أو ف

القضائية   السلطة  أمام  االمتثال  الراعية( عىل  )المتسابق والجهة  الطرفان  ويوافق 
اض عىل المحاكم القضائية، بالنسبة   العامة وهذه المحاكم وعىل التنازل عن أي اعتر
مكانها.    إىل 

 
ي أي تحكيم أو دعوى قضائية متعلقة بهذه القواعد الرسمية، سيتحمل

الطرف    ف 
 . ي ذلك أتعاب المحامي

 غتر السائد كل التكاليف والرسوم، بما ف 

 
SIEI Sony Interactive 

Entertainment Inc. 
ي منطقة  

كير  ف 
، تفش هذه القواعد الرسمية بموجب قوانير   SIEIبالنسبة إىل المشتر

ي االعتبار. 
  اليابان، دون أخذ قواعد تنازع قوانير  ف 

 
ي 
قضان  نزاع  نشوب  حالة  ي 

المختصة  ف  القضائية  السلطة  إىل  األطراف  سيقدم   ،
 لمحكمة طوكيو المركزية. 

 
  

 


