
  

 

Sandstorm Riddles   )"التحدي"( 
 شروط المشاركة 

 
  يجب أن يكون المشارك مقيًما بشكل قانوني في اإلمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو البحرين أو الكويت أو مصر أو :  من يمكنه المشاركة

عاًما أو أكبر )يُشار إليه باسم    13"(، وأن يبلغ من العمر  المنطقة المؤهلة)يُشار إليها باسم "الجزائر أو المغرب أو تونس أو قطر أو لبنان أو األردن أو عمان 
 "(. يجب أن يحصل القاصر المؤهل على إذن من ولي األمر أو الوصي القانوني للمشاركة.  المشارك"
 

( ويدخل ضمن  Epicالوكاالت القانونية والترويجية واإلعالنية لشركة  "( وكل من مسؤوليها ومديريها ووكالئها وممثليها )بما في ذلكEpicيُستبعد موظفو )"
ت/الخاالت وأبناء  ذلك أفراد أسرهم المباشرون )المحددون بوصفهم الزوج/الزوجة واألم واألب واألخوات واإلخوة واألبناء والبنات واألعمام/األخوال والعما 

شون في منزلهم )سواء كانت تربطهم  األخ/األخت وبنات األخ/األخت واألجداد واألصهار، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه( واألشخاص الذين يعي 
. اإللغاء خارج المنطقة  Epicعالقة قرابة أم ال( وكل شخص أو كيان مرتبط بإنتاج أو إدارة التحدي وكل شركة مالكة وشركة فرعية وشركة تابعة لشركة  

 انين الوالية المعمول بها. المؤهلة وحيثما يكون محظوًرا. يخضع التحدي لكل القوانين الفيدرالية واإلقليمية والمحلية وقو
 

 "( مدة التحدي)يُشار إليها باسم "  2021مايو  12و   2021أبريل  13يُعقد التحدي خالل الفترة ما بين  : مدة التحدي
 

)يشار إلى كل منها باسم    Facebookو / أو    Twitterو / أو    Instagramعلى منصات    @ForniteMEخالل مدة التحدي، تابع  :  كيفية المشاركة 
 "(. في حال لم يكن لديك حساب على منصة أو أكثر من هذه المنصات، فإن إنشاء الحساب مجاني. تُطبق جميع شروط المنصة المعمول بها.  منصة"
 

"(،  التوقيت الشرقيشار إليه باسم "مساًء بالتوقيت الرسمي الشرقي )توقيت نيويورك( )يُ   3:00كل يومي ثالثاء وجمعة من مدة التحدي في حوالي الساعة  
"(. للمشاركة، قم بحل اللغز واكتب تعليقًا باإلجابة في قسم التعليقات من  منشور اللغزعلى كل منصة )يُشار إليها باسم "  FortniteMEلغًزا عبر    Epicستنشر  

 منشور اللغز على المنصة ذات الصلة.  
 

(  1منصة )يمكن للمشارك إرسال عدة إجابات، بشرط إرسال كل إجابة باعتبارها تعليق منفصل على منشور اللغز، ويمكن للمشارك المشاركة عبر أكثر من  
نصة أو عدة هويات  واحدة؛ ولكن يمكن للمشارك الفوز مرة واحدة فقط. في حال اكتشاف أو االشتباه في أن أحد المشاركين يستخدم أكثر من حساب واحد لكل م

 وحدها، مؤهالً للفوز بأي جائزة.   Epicللمشاركة في التحدي، فقد ال يعتبر هذا المشارك، وفقًا لتقدير 
 

  Epic( اثنين من المشاركين على كل منصة يعلقون باإلجابة الصحيحة على منشور اللغز المقصود، حسبما تحدده شركة  2سوف يعتبر أول ):  تحديد الفائز 
إجابات صحيحة كافية لمنح الجوائز في منصة واحدة أو أكثر بحلول    Epic"(. إذا لم تتلق شركة  المشاركين الفائزين تملين )يُشار إلى ذلك باسم "فائزين مح

لتزام أي مشارك  مساًء بالتوقيت الشرقي يوم االثنين أو الخميس بعد نشر منشور اللغز المقصود، فستظل هذه الجوائز بدون منح. في حال عدم ا  3:00الساعة  
 بشروط المشاركة هذه، سيتم استبعاد ذلك المشارك. 

 
)عن طريق بيع  ال قيمة لرمز "فانوس" بخاخ تجميلي داخل اللعبة )رمز "فانوس" بخاخ تجميلي داخل اللعبة    ( لكل منصة لكل منشور لغز(: 2الجوائز )اثنان )

 (.  Epicالتجزئة أو غير ذلك(، خارج حساب 
 

يمكن استرداد قيمتها )و  Epicمباشرة إلى عنوان البريد اإللكتروني لكل مشارك فائز مرتبط بحسابه لدى    سوف تُرسل رموز "فانوس" بخاخ تجميلي داخل اللعبة 
تتطلبه شركة    3في غضون    ( https://www.epicgames.com/fortnite/ar/redeemعلى   التحدي، أو في أي وقت آخر حسبما  إتمام  أسابيع من 
Epic    .سيخضع استخدام المشارك للجائزة إلى شروط خدمة  بشكل معقول لمنح هذه المكافأةEpic  وسياسة خصوصية ،Epic  واتفاقية ترخيص المستخدم ،

تطبيق هذه االتفاقيات ضد كل مشارك. إذا قرر المشارك عدم قبول    Epic"(. يحق لشركة  Epicاتفاقية  )يُشار إلى كل منها باسم "  Fortniteالنهائي للعبة  
أو يسعى الستخدام الجائزة. ال يمكن التنازل عن الجوائز للغير وال تحويلها وال استرداد قيمتها   Fortnite، فيجب أال يستخدم هذا المشارك لعبة  Epicاتفاقية  

ي" دون أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية. المشاركون الفائزون مسؤولون عن جميع الضرائب الفيدرالية والحكومية  نقًدا. يتم منح الجوائز "كما ه
ستخدامها غير  والمحلية )بما في ذلك ضرائب الدخل والضرائب التي تستقطع المنبع(، إن وجدت، باإلضافة إلى أي تكاليف ونفقات مرتبطة بقبول الجائزة وا

بحقها، وفقًا لتقديرها المطلق، ومع توافر األسباب   Epicعلى النحو المنصوص عليه. ال يجوز للمشاركين الفائزين استبدال أي جائزة، ولكن تحتفظ  المحدد هنا
( واحدة لكل  1جائزة )وكيالً ضريبيًا أو أي وكيل آخر للمشارك. حد    Epicالُمَبررة، في استبدال أي جائزة )أو جزء منها( بقيمة مماثلة أو أكبر. لن تكون  

رمز "فانوس" بخاخ تجميلي داخل اللعبة أو "فانوس" بخاخ تجميلي داخل  مشارك في التحدي بالكامل. بالرغم مما سبق ذكره، إذا حصل المشارك بالفعل على  
 . ، فلن يكون هذا المشارك مؤهالً للحصول على جائزة مقابل هذا التحدي Fortniteكجزء من تحدي سابق في  اللعبة

 
ولحاملي رخصها    Epicبتقديم إجابة لمنشور اللغز، يمنح كل مشارك )وإذا كان قاصًرا مؤهالً، يمنح ولي أمره أو الوصي القانوني عليه( لشركة    :منح إذن الدعاية 

إنتاج وتوزيع وعر بالكامل إلعادة  الملكية ومدفوع  لإللغاء ودائم وغير محدود وخالي من حقوق  قابل  ترخيًصا غير  الالحقة ويخصص  ض وإبراز  وشركاتها 

المقدم، باإلضافة إلى أي   التقديم وجميع عناصر هذا المحتوى  مادة أخرى، واالسم واسم المستخدم  واستغالل وتشغيل وتحرير وإنشاء مشتقات، واستخدام هذا 

ألغراض   الشخصي(والمدينة والوالية / مقاطعة اإلقامة والصوت والصورة و / أو تشابه هذا المشارك )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، صورة الملف 

ألبد، فيما يتعلق فقط باإلعالن عن التحدي، بدون أي تعويض أو مراجعة  الدعاية قبل مدة التحدي أو أثنائها أو بعدها، في أي وسائط، في جميع أنحاء العالم، إلى ا

 مسبقة ما لم يحظر القانون ذلك تحديدًا.
 

سيتم إبالغ كل مشارك محتمل الفوز بمركزه باعتباره مشارك محتمل الفوز عبر رسالة مباشرة على المنصة المعنية، وسيخضع    :إخطار المشاركين الفائزين 

( ساعة من تاريخ إرسال هذا  24لإلشعار الرسمي، يُمنح المشارك المحتمل الفوز مهلة أربع وعشرين )  Epicه لشروط المشاركة. بمجرد إرسال  للتحقق من امتثال

https://www.epicgames.com/fortnite/ar/redeem


  

 

  Epic، إن وجدت، ألغراض التحقق من األهلية. يجب أن يكون تاريخ االستالم الذي تحدده شركة  Epicاإلشعار للرد وتقديم أي معلومات أو مواد تطلبها شركة  

القبيل في الرد في الوقت  حاسًما فيما يتعلق بامتثال المشارك المحتمل الفوز للمواعيد النهائية المنصوص عليها في هذا القسم. وقد يؤدي إخفاق أي مشارك من هذا 

و طلب مواد أو معلومات إلى استبعاد هذا المشارك من كونه مشارًكا محتمل الفوز، وفي هذه الحالة ال يحق لهذا المشارك الفوز بأي من  المناسب على أي إشعار أ

من    لغز المعنيوالذي يتضمن اإلجابة الصحيحة لمنشور الاختيار اإلجابة التالية األسرع توقيتًا    Epicيجوز لشركة    الجوائز المرتبطة بالتحدي. وفي هذه الحالة،

 بين المشاركين المتبقيين باعتباره مشارًكا بديالً محتمل الفوز. 
 

  بمجرد المشاركة، يوافق كل مشارك )وإذا كان قاصًرا مؤهالً، يوافق ولي أمره أو الوصي القانوني عليه( على ما يلي: )أ( االلتزام بشروط    : شروط عامة
ية  والمنصات وشركاتهم األصل  Epic، والتي ستكون نهائية وملزمة من جميع النواحي؛ )ب( إعفاء وإبراء وحماية شركة  Epicالمشاركة وقرارات شركة  

األطراف  م مجتمعين باسم "والفرعية والشركات التابعة لهم ووكاالت اإلعالن والدعاية وجميع المسؤولين والمديرين والموظفين والممثلين والوكالء بها )يُشار إليه
القانونية والخسائر واألضرار من أي نوع التي تلحق باألشخاصالُمعفاة بالممتلكات،  "( من أي إصابات وجميعها وكذلك المسؤولية  ، بما في ذلك الوفاة، أو 

( معلومات االتصال المفقودة  1األطراف الُمعفاة ليست مسؤولة عن ) والمترتبة كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مشاركة المشارك في "التحدي".
( وال عن فقد أو انقطاع أو عدم توافر  2المضللة أو غير المستلمة أو المشوشة؛ )أو المتأخرة أو الناقصة أو التالفة أو غير الدقيقة أو المسروقة أو المؤجلة أو  

( وال  3( أو الموقع اإللكتروني أو غير ذلك من االتصاالت أو التوفر أو إمكانية الوصول أو سوء االتصال؛ )ISPالشبكة أو الخادم أو مزود خدمة اإلنترنت )
( وال عن التشويش أو التأخير أو التوجيه الخاطئ في عمليات  4عن تعطل الكمبيوتر أو القمر الصناعي أو الهاتف أو الكابل أو الخطوط أو األعطال الفنية؛ )

( وال عن أخطاء أو صعوبات أخرى من أي نوع، سواء كانت  5أو أعطال أجهزة الكمبيوتر أو البرامج أو حاالت التعطل أو الصعوبات؛ )  اإلرسال أو قصور 
سبيل المثال    في ذلك، على  بشرية أو ميكانيكية أو إلكترونية أو حاسوبية أو شبكية أو تصويرية أو مطبعية أو غير ذلك، المتعلقة "بالتحدي" أو فيما يتعلق به، بما

( وال عن أي معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة،  6ال الحصر، األخطاء أو الصعوبات التي قد تحدث فيما يتعلق بإدارة "التحدي" أو أي مواد متعلقة بالتحدي؛ ) 
( وال عن أي إصابة أو تلف  7مة فيه؛ )سواء كانت ناجمة عن المستخدمين، أو العبث أو القرصنة أو عن أي معدات أو برامج مرتبطة "بالتحدي" أو مستخد

نب من جوانب  بجهاز الكمبيوتر الخاص بأي شخص بسبب المشاركة في "التحدي" أو نتيجة لذلك. يُستبعد األشخاص الذين يتالعبون أو يسيئون استخدام أي جا
وفق    Epicمشاركة، في كل حالة على النحو الذي تحدده شركة  التحدي، والذين يتصرفون بطريقة غير رياضية أو تخريبية أو ينتهكون بطريقة ما شروط هذه ال

   بحقها في تعليق "التحدي" أو تعديله أو إنهائه في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص. Epicتقديرها وحدها. في حالة وجود أسباب ُمَبررة وقوية، تحتفظ شركة 
 

ذه على صحة أو قابلية تنفيذ أي شرط آخر. إذا تم تحديد أي شرط من شروط المشاركة بأنه  ال يؤثر إلغاء أو عدم قابلية تطبيق أي شرط من شروط المشاركة ه
متضمنًا فيه. ال يُشكل  غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بطريقة أو بأخرى، فسوف تُفّسر شروط المشاركة كما لو لم يكن الشرط غير الصالح أو غير القابل للتنفيذ 

 ط من شروط المشاركة تنازالً عن هذا الشرط.  عن تطبيق أي شر Epicعجز شركة 
 

   . ال يخضع التحدي لرعاية المنصات أو دعمها أو إدارتها
 

إلى شركة    الخصوصية:  المشاركون  يقدمها  التي  المعلومات  تُستخدم  المتبعة لدى شركة    Epicلن  الخصوصية  بالتحدي إال وفق سياسة  ،  Epicفيما يتصل 
 .https://www.epicgames.com/privacypolicyالمنشورة على الرابط 

https://www.epicgames.com/privacypolicy

