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البلدان والمقاطعات.3
المؤھلة

أسترالیا، نیوزیلندا, الیابان، كوریا الجنوبیة,  ھونج كونج، مالیزیا ، , أندونیسیا, تایالند, السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

FUTیونایتدتيیوإف(موقعwww.futunited.comموقععلىالمسابقةالراعيالطرفسیستضیفكیفیة المشاركة.4 United.(

یجب على المشترك زیارة موقع إف یو تي یونایتد على الویب للمشاركة. یجب أن یختار المشترك من المناطق المحدودة (كما
ھو موضح في الجدول أدناه) على موقع إف یو تي یونایتد على الویب، والتي یجب أن تكون المنطقة التي یستخدمھا المشارك

لبقیة المسابقة. ویجب على المشتركین أن یكونوا مقیمین في المنطقة التي یختارونھا حتى یكونوا مؤھلین للفوز بالجوائز. سیكون
لكل منطقة عدد من الممثلین (الكباتن) كما ھو مبین في الجدول أدناه وعلى النحو الذي یحدده الراعي.

الرابطمنطقة

https://www.futunited.com/auأسترالیا و نیوزیلندا

https://www.futunited.com/jpالیابان

https://www.futunited.com/meالسعودیة/اإلمارات العربیة المتحدة

https://www.futunited.com/krكوریا الجنوبیة

https://www.futunited.com/hkھونج كونج

https://www.futunited.com/myمالیزیا

https://www.futunited.com/idأندونیسیاِ

https://www.futunited.com/thتایالند

تتضمن المسابقة "تحدي شھري" و "تحدي نھائي".

التحدي الشھري
إفموقععلىشھریةتحدیات)5(خمسةنشرسیتمالمسابقة،مدةوطوالالعًبا،عشرأحدمنمكونفریقمنطقةلكلسیكون

یو تي یونایتد على الویب. وخالل كل تحدي شھري، سُیطلب من المشارك التصویت على العب واحد، ضمن خیار محدود من
الالعبین، الذین سیختارونھم لالنضمام إلى فریق منطقتھم إلنشاء فریق یتمتع بأفضل تصنیف وتناغم. یجب على المشارك تقدیم

(دخولالفریقإلىلالنضمامالعبأفضلھوالالعبھذاأنیعتقدیجعلھالذيالسببعنأقلأوكلمة25خاللمنمشاركة
التحدي الشھري) باستخدام نموذج االشتراك على موقع إف یو تي یونایتد على الویب.

التحدي النھائي
نھایةفيالنھائيللتحديمؤھلین)5(الخمسةالشھریةالتحدیاتمنلكلصحیحاًشھرًیااشتراًكاقدمواالذینالمشاركونسیكون

المسابقة حیث ستشكل جمیع مشاركات التحدي الشھري تذكرة دخول المشترك في التحدي النھائي (دخول التحدي النھائي).

المواعید.5
وقت وتاریخ البدایة (التوقیتالمرحلة

السعودي)
وقت وتاریخ االنتھاء (التوقیت السعودي)

سیتم نشر تواریخ بدء وانتھاء التقدیم وأوقات التحدیات الشھریةتقدیم المشاركات للتحدیات الشھریة
على موقع إف یو تي یونایتد على الویب في بدایة كل تحدي شھري.
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عملیوم21غضونفيالشھریةالتحدیاتمنلكلالتحكیمسیجريتحكیم التحدیات الشھریة
بعد نھایة تاریخ ووقت نھایة كل تحدي شھري

٢٠٢٢سبتمبر٢١التقدیم (جمیع المناطق)
صباحا٨ً

٢٠٢٣فبرایر٢٧
8ً صباحا

٢٠٢٢أكتوبر١الحكم (جمیع المناطق)
صباحا١ً

٢٠٢٣مارس١٥
1ً صباحا

ُتطبَّقوالقیود)(التوجیھاتالرسمیةللقواعد6القسمفيأعالهالواردالنحوعلىاالشتراكاتعلىتنطبقالتيواألحكامالشروطشروط خاصة.6
أیًضا على محتوى النقاط.

ر ستعتبر المشاركات من مالیزیا غیر صالحة للقاصرین من دون موافقة الولد/  الوصي و لن تمنح الجوائز للقُصَّ
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التحدي الشھريتحدید الفائز.8

التحديفي(الفائزین)2اثنین(فائزیناختیاروسیتمالشھريالتحديمشاركاتمراجعةستتمشھري،تحديكلختامفي
ممثل على النحو الذي یحدده الراعي وفًقا لتقدیره الخاص ووفًقامن قبل شخصالفائزینالشھري) لكل منطقة. وسیتم اختیار

األصالة.٪30والصلة٪40اإلستراتیجیة،٪30التالیة:المھاراتعلىالقائمةللمعاییر
التحدي النھائي

في ختام التحدي النھائي، ستتم مراجعة مشاركات التحدي النھائي و:

سیتم تحدید فائز واحد بالجائزة األولى لكل منطقة ؛ و
وفائز واحد بالجائزة الثانیة لكل منطقة.

سیتم اختیار الفائزین بالجائزة األولى والثانیة من قبل شخص ممثل على النحو الذي یحدده الراعي وفًقا لتقدیره الخاص ووفًقا
األصالة.٪30والصلة٪40اإلستراتیجیة،٪30التالیة:المھاراتعلىالقائمةللمعاییر

سیتم إخطار الفائزین المحتملین من خالل مراسلة صندوق الوارد عبر قنوات وسائل التواصل االجتماعي التي ربطھا المشتركإخطار الفائز.9
الحكم.مناالنتھاءتاریخبعدعملأیام)7(سبعةضمنبالموقعالمنافسةفي

یتحمل المشاركون مسؤولیة صحة بیاناتھم عند المشاركة في المسابقة، وإال قد یخسرون الجائزة.

أیام)3(ثالثةفترة استجابة الفائز.10

التحدي الشھريالجائزة.11
سیتم نشر تفاصیل الجائزة الخاصة بكل تحدي شھري على موقع إف یو تي یونایتد على الویب في بدایة التحدي الشھري ذي

الصلة.
التحدي النھائي

الجائزة الكبرى للفائزین في أعلى ثالث دول\مناطق:
الدولة\المنطقة في المركز األول:●

o)1x(نسخة5بالیستیشنسونيجھاز)أمریكيدوالر499$قیمتھاتبلغدي)السي
o)1x(الدولة\المنطقةمجتمعلھاصوتالتيالكاملةالتشكیلة

الدولة\المنطقة في المركز الثاني:●
o)1x(نسخة5بالیستیشنسونيجھاز)أمریكيدوالر499$قیمتھاتبلغدي)السي
o)1x(الدولة\المنطقةمجتمعلھاصوتالتيالكاملةالتشكیلة

الدولة\المنطقة في المركز الثالث:●
o)1x(نسخة5بالیستیشنسونيجھاز)أمریكيدوالر499$قیمتھاتبلغدي)السي
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o)1x(الدولة\المنطقةمجتمعلھاصوتالتيالكاملةالتشكیلة

ال یمكن نقل الجوائز من مستخدم إلى مستخدم آخر، وسیتم تسلیم الالعبین إلى حساب إسم المستخدم كما تم تسجیلھ عند
المشاركة في المسابقة وعلى نفس المنصة.

بخصوص10رقمالبندمراجعة(یرجىالجائزةفسیخسرونمحاوالت،)3(ثالثةبعدالفائزینمنأيردعدمحالفي
اوقات ردود الفائزین)

طلبات قائمة الفائزین.12
عنوان البرید اإللكترونيالمنطقة

FUTAU@EA.COMأسترالیا

FUTHK@EA.COMھونج كونج

FUTKR@EA.COMكوریا الجنوبیة

FUTTH@EA.COMتایالند

FUTJP@EA.COMالیابان

FUTME@EA.COMالسعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

FUTMY@EA.COMمالیزیا

FUTID@EA.COMأندونیسیا

6من3صفحة

mailto:FUTME@EA.COM
mailto:FUTMY@EA.COM


القواعد الرسمیة

").EA"أو("الراعي"القواعدلجدول1العنصرفيالمحددالكیانخاللمنالمنافسةھذهرعایةتتمالراعي..1

ال یلزم الشراء..2

القواعدلجدول3العنصرفيالمدرجینشرعیةإقامةللمقیمینفقطمفتوحة("المنافسة")القواعدلجدول2العنصرفيالموصوفةالمنافسةاألھلیة:.3
Electronicشركةموظفو)1(ویعدالمنافسة.دخلواحیثالقضائیةالسلطةفيالرشدلسناألدنىالحدعنأعمارھمتقلالالذین Arts Inc.الشركاتأو
التسویقفياشتركواالذینEAمتعاقدو)2(وعمالؤه")؛("الراعيوالدعایةالترویجوكاالتاإلعالن،وكاالتالممثلین،الفرعیة،الشركاتلھا،التابعة

لجمیعوتخضعمؤھلین.غیرمتعاقد،أوموظفكلمنزلنفسفيیعیشونالذیناألشخاصأوالمباشریناألسرةأفراد)3(أو("المتعاقدون")؛للمنافسة
ھذهعلىالمشروطةوغیرالكاملةموافقتھالمشتركیبینالمنافسة،فيالمشاركةخاللومنمانع.ھناكیكونعندماباطلًةوتكونبھا.المعمولواللوائحالقوانین

القواعد الرسمیة.

ھيإجماالً،المنافسة،إلىللدخولالمقدمةالموادوتعدالقواعد.لجدول4العنصرفيالواردةالتعلیماتاتبعالمنافسة،إلىللدخولالدخول:كیفیة.4
"التوجیھات(إجماالً،أدناهمحددةھيكماالمحتوىوقیودالمشاركةلتوجیھاتمطابقةأنھاعلىتوافقفأنتمشاركتك،رفعخاللومنبك.الخاصة"المشاركة"

والقیود") وعلى أن الراعي قد یستبعدك من المنافسة إذا كان یعتقد، حسب تقدیره وحده، أن مشاركتك لم تتوافق مع التوجیھات والقیود.

القواعد.لجدول5العنصرفيمحددةالمنافسة")"فترة(إجماالً،الحكموفترةالتقدیمفترةذلكفيبماالمنافسة،مواعیدالمواعید:.5

بكلالخاصةالزمنیةالمناطقفيبھاالمعمولالمنافسةفيالدخولفترةأوقاتتحدیدعنمسؤولونالمنافسةفيالمشتركونالمنافسة:فيللمشتركینمھمإشعار
منھم.

القواعد.لجدول6العنصرفيالواردةالخاصةالشروطُتطبَّقخاصة:شروط.6

التوجیھات والقیود:.7

)a(شروط فنیة

oللمشاركة.للبحثالقابلالنصضمنالقواعدلجدول4العنصرفيمحددةمدرجةوسومأياالشتراكاتتضمنأنیجب

)b(شروط المحتوى

oإنالراعي،یشترطھحسبماو/أوالوثیقةھذهفيالواردةللتعلیماتوفًقافقطالراعيمنالُمقدمةاللعبةصورتتضمن)1(أنالمشاركاتعلىیتعین
األصلیة").("اإلبداعاتالمنافسةفيبالمشتركالخاصةاألصلفيإنشاؤھاتمالتيأوالمرخصةالفنیةاألعمالو/أوالمنافسة")("أصولوجدت،
ھذهألغراضوحده.تقدیرهحسبالراعيیحددهالذيالنحوعلىالقواعدلجدول7العنصرفيالمحددةEAبلعبةاالشتراكاتتتعلقأنیجب

خطةضمنآخرشخصصورةاستخداملكیجوزوالاالشتراك.قدمالذيالشخصصاغھااالشتراكاتجمیعأنافتراضسیتمالمنافسة،
قانوني،غیرمشروع،غیرآخرمحتوىأوإباحیة،موادأيالمنافسةھذهفيالمقدمةاالشتراكاتتتضمنأالیجبموافقتھ.بدونمشاركتك
أيوإزالةاستبعادبحقوحده،تقدیرهحسبالراعي،یحتفظوحده.تقدیرهحسبالراعيیحددهالذيالنحوعلىفج،أولألخالقمناٍفتشھیري،
خطابطعن،أوجنسي،محتوىأوعنفإباحیة،موادبذاءة،صریحة،لغةیتضمنمحتوىعرقیة،أودینیة،عنصریة،إھاناتتتضمنمشاركة
غیرالمسیئة،الالئقة،غیرالموادمنذلكخالفأوالمشروعة،غیرالموادمنغیرھاأوعقاقیركحولیة،مشروباتإلىإشاراتكراھیة،
محظور،محتوىتتضمنمشاركةأيالراعي).منالُمقدمةالصور(غیرنشرهسبقالذيالفنتقدیمُیحظرالمحظورة.أوالالئقةغیرالقانونیة،

ممتلكاتأسماء،تجاریة،عالماتالراعي)،منالُمقدمةالصور(غیرخارجيبطرفخاصةإبداعاتالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفيبما
غیرإباحیة،موادیتضمنمحتوىأيأوموافقتھم،بدونآخرینحقیقیینأفرادأيصورةأوالخالقةاألفكارمستشاريعملأوللغیر،أخرى

یكونالقدالرسمیة،القواعدھذهمعیتماثلالو/أوأعالهالتوجیھاتینتھكمماللراعيوالمطلقالحصريالتقدیربحسبذلكغیرأومشروع،
مقبوالً للمشاركة وقد ال یكون مؤھالً للفوز بأي جائزة في ھذه المنافسة.

oاإلبداعاتو/أووجدت،إنفقط،الراعيمنالُمقدمةالمنافسةأصولتتضمنمشاركاتھمأنالمنافسةفيالمشاركونیضمنالدخول،خاللمن
تجاهوالنشرالتألیفحقوقبموجبمحفوظةموادأيعلىتحتويالمشاركاتھمأنالمنافسةفيالمشتركونیضمنكمابھم.الخاصةاألصلیة
التألیفحقوقالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبماأخرى،بطریقةالحقوقعلىتتعدىأوتنتھكوالبھا،مأذونغیرالخارجيالطرف

والنشر، حقوق العالمة التجاریة أو حقوق الدعایة/الخصوصیة، لطرف خارجي.

)c(القیود

o.ستكون المشاركات الواردة من أي شخص أو عنوان البرید اإللكتروني التي تزید عن الحد المحدد باطلة

o.المشاركات الناشئة عن طریق البرامج النصیة أو التصویر الماكرو أو الوسائل المؤتمتة األخرى تعد باطلة

6من4صفحة



oحصریةوغیرلإللغاءقابلةوغیرالملكیةحقوقمنمعفیةرخصةالراعيإعطاءعلىالمنافسةفيالمشتركموافقةتشكِّلمشاركةتحمیل
عالمي،نطاقعلىجزئي،بشكلأوكلًیاالتقدیماتھذهمثلوعرضمنھا،مشتقةأعمالوإنشاءوالنشروالتعدیلاإلنتاجوإعادةلالستخدام
األغراضذلكفيبماالحق،وقتفيتطویرھایتمأواآلنمعروفةتكنولوجیاأوإعالموسائلأوشكلأيفيأخرى،أعمالفيوإدماجھا
غیرالحقوقمنلالستفادةعنھینوبمنأوالراعيیطلبھاوثائقأيالمناسبةفيالمشتركسیوقعالطلب،حالةوفيالترویجیة.أوالتسویقیة
المسروقة،المتخلفة،المفقودة،المشاركاتعنمسؤولینغیروعمالؤهالراعيالمشاركة.الستخدامالمنافسةفيالمشتركیمنحھاالذيالحصریة
منالمادیةالنسخوتصبحباطلة.ستكونوجمیعھاتوجیھھا،أسيءالتيأوالمتأخرةالمشوشة،المفھومة،غیرالصالحة،غیرالكاملة،غیرالتالفة،

المشاركات ملك الراعي ولن یتم إعادتھا.

oحصریة،غیرمحدودة،رخصةالمنافسةفيالمشتركینیمنحالراعيفإنالمنافسة،فيالمشتركیناستخدامأجلمنمنافسةأصولأيبتوفیر
أوالملكیةالحق،المنافسةفيالمشتركونیمتلكالذلك،عداوفیمامنھا.وكجزءبالمنافسة،یتعلقفیمافقطالمنافسةأصولالستخدامتجاریةوغیر
تحتويالتيالمشاركةاستخدامذلكفي(بماالمنافسةألصولاستخداموأيالراعي،یمنحھماباستثناءبھایرتبطماأوملكیةأصولأيفيالفائدة

على أصول منافسة) بخالف ما تسمح بھ ھذه القواعد الرسمیة قد یشكِّل انتھاًكا للعالمة التجاریة و/أو حقوق الطبع والنشر والتألیف.

oفيالمشتركأنھعلىللتسجیلالمستخَدماإللكترونيالبریدلعنوانالمفوضالحسابصاحباعتبارفسیتممشاركة،بأيمتعلقنزاعنشوءحالةفي
مقدمباإلنترنت،اتصالمقدمخاللمنإلكترونيبریدعنوانخصصطبیعيشخصالمفوض"الحساب"صاحبویعدالمشارك.أوالمنافسة
محتملفائزكلمنُیطلبقدالمقدم.بالعنوانمرتبطلمجالاإللكترونيالبریدعناوینتخصیصعنمسؤولةأخرىمنظمةأواإلنترنتعبرخدمة

إظھار دلیل یثبت أنھ حامل حساب مفوض.

o.یجوز للمشاركین في المنافسة إرسال مشاركتھم بلغتھم المحلیة

معلومات شخصیة: ال شيء في ھذه القواعد الرسمیة ُیرى على أنھ حرمان أو حد من أي الحقوق التشریعیة للفائز أو المشترك في المنافسة كمستھلك..8

وفًقاالمیالد)تاریخاإللكتروني،البریدالعنوان،(االسم،الشخصیةلمعلوماتھمالراعيمعالجةعلىالمنافسةفيالمشتركیوافقالمنافسة،فيالمشاركةخاللمن
ألغراض:privacy.ea.com/arفيمتوفرةللراعي،االرتباطتعریفوملفاتالخصوصیةلسیاسة

)a(نشربجائزة،المنافسةفيالمشتركفوزحالةفيوتتضمن،بالجائزة،والوفاءالمنافسةومراقبةوإدارةتنظیم)2و(الفائزینقائمةعلىأسمائھم)1(
وأدناه)؛10القسمفيالتفاصیلمنبمزیدالمبینالنحوعلىبالمنافسة،یتعلقفیماأخرىإعالمیةوسائلأيفيأواإلنترنتعبراإلقامةوبلدوأسمائھم

)b(أي أنشطة معالجة أخرى یوافق علیھا المشتركون في المنافسة.

فياالرتباطتعریفوملفاتالخصوصیةسیاسةفيالمحددةلألغراضومعالجتھاتخزینھایجوزالشخصیةالمعلوماتأنالمنافسةفيالمشتركونیقر
أنھعلىتوافقفأنتالترویج،إبرامخاللمنلھا.التابعةالخارجیةالجھاتوكالءأولھاالتابعةالشركاتأوEAشركةفیھتعملآخربلدأيأوالمتحدةالوالیات
البلدقوانینتقدمھاالتيالخصوصیةحمایةمنالمستوىنفستقدمالقدالتياألخرىوالدولالمتحدةالوالیاتفيالمتلقینإلىالشخصیةمعلوماتكنقلیجوز

الذي تقیم فیھ أو تحمل جنسیتھ.

PrivacyعملإطارفيEAشركةتشارك Shield(السویسرياألمریكيالخصوصیة)(حمایةSwiss-U.S(منبھاواالحتفاظواستخدامھاالبیاناتلجمع
Privacyبمبادئااللتزامنواصلالحدود،عبرالنقلعملیاتلتنفیذمتعددةآلیاتعلىEAشركةتعتمدبینماسویسرا. Shieldالخاصةالخصوصیة)(حمایة
Privacyبرنامجحولالمزیدلمعرفةواإلنفاذ.والوصولالبیاناتوسالمةواألمنأخرىأطرافإلى(البیانات)المعلوماتإفشاءأوونقلواالختیارباإلخطار
Shieldزیارةُیرجىاالعتماد،فيوالنظرالخصوصیة)،(حمایةhttps://www.privacyshield.gov/welcome.

القواعد.لجدول8للعنصروفًقاالفائزتحدیدسیتمالفائز:تحدید.9

محتملفائزكلعلىسیتعینمانع،ھناكیكنلمماالقواعد.لجدول9العنصرفيالمحددةالعملیةخاللمنالمحتملینالفائزینإخطارسیتماإلخطار:.10
Winner(وموافقتھالفائزإعالنوثیقةوإعادةتوقیع Declaration & Consent،(لجدول10العنصرفيالمحددةالفترةخاللالراعيیتلقاھاأنیجبوالتي

وموافقتھالفائزإعالنوثیقةإعادةو/أوتوقیعفيفشلالمحتمل،بالفائزاالتصالتعذرحالةفيبجائزتھ.المطالبةأجلمنالفائز")،استجابة("فترةالقواعد
)Winner Declaration & Consent(وسائلقنواتعبرالراعيطریقعنالفائزإلخطارالواردصندوقرسالةعلىالردفيفشلالالزمة،الفترةخالل

یفقدالمحتملالفائزفإنللتسلیم،قابلةغیرألنھاالجائزةإعادةتتمأوبالجائزة،للفوزمؤھلغیركانالجائزة،رفضالفائز،استجابةفترةفياالجتماعيالتواصل
الفائزكانحالةفيالرسمیة.القواعدلھذهوفًقابھاالمطالبالجوائزجمیعوسُتمَنحالرسمیة،القواعدلھذهاالمتثالعلىالجائزةاستالمویتوقفالجائزة.فيحقھ

المشاركاتجمیعبینمنللمنافسةاألصلیةالمعاییرباستخدامبدیلفائزإلىالمنطبقةالجائزةالراعيفسیمنحسبب،أليالجائزةسقطتأومؤھلغیرالمحتمل
اختیارمنخیریةجمعیةإلىالمنطبقةبالجائزةللتبرعتقدیریةبسلطةالراعيیحتفظذلكوبعدفقط،بدائلفائزین)3(ثالثةتحدیدوسیتمالمتبقیة.المؤھلة
الراعي.

استبدالبحقالراعيفیحتفظعنھا،المعلنالجائزةیتیحالسببأيوجودعندالقواعد.لجدول11العنصرفيمحددةالجائزةتفاصیلالجوائز:.11
الجائزة بقیمة مكافئة أو أكبر.  تعتمد احتماالت الفوز على عدد االشتراكات المؤھلة التي تم تلقیھا والمھارات النسبیة للمشتركین في المنافسة.

شروط عامة:.12

)a(:من خالل المشاركة في ھذه المنافسة، فإن كل مشارك یوافق على
بموجبكمستھلكإلیھااللجوءللمشاركیحققدالتياالنتصافسبلأوللحقوقیخضعأسترالیا،فيالمطبق،القانونبمقتضىبھالمسموحالمدى)1(

إلبراءربحھا،تمجائزةوأيالمنافسةبعملیةیتعلقفیماتعدیلھا،أوتقییدھاأومنھاأياستبعادوبدوناألسترالي،المستھلكلقانونالمستھلكضمانأحكام

6من5صفحة

https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACY/US/ar/PC
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نشاطأيأوالمنافسةھذهعنینشأنوعأيمنإجراءأومطالبةحق،تلف،خسارة،ضرر،أيأومسؤولیةأيعنوعمالؤهالراعيمسؤولیةوعدم
مرتبط بالمنافسة أو استالم، امتالك، استخدام أو إساءة استخدام أي جائزة تم ربحھا أو فیما یتعلق بذلك.

سیتمھذهالمنافسةقواعدبمقتضىینشأنزاعأيأنعلىاألطرافیوافقلھا.وفًقاتفسیرھاویتملسویسراالموضوعیةللقوانینالمنافسةتخضع)2(
المشتركحرمانعدمشریطةسویسرالمحاكمالحصريغیرلالختصاصالوثیقةھذهبموجباألطرافویخضعلسویسراالمناسبةالمحاكمفيتسویتھ

في المنافسة من حقوقھ التشریعیة والحمایة القانونیة كمستھلك الممنوحة لھ بموجب قوانین البلد الذي یقیم فیھا.

)b(شركةتحتفظEAاألداءأوبالنزاھةیضرآخرعاملأيأوفنیةأعطالاحتیال،وجودعندمنھا،جزءأيأوالمنافسة،تعدیلو/أوإیقافإلغاء،بحق
جمیعبینمنالفائزینتحدیدوحده،تقدیرهحسبللراعي،یجوزاإلنھاء،حالةفيوحده.تقدیرهحسبالراعيیحددهالذيالنحوعلىللمنافسة،المناسب

تقدیرهحسبالراعي،یحتفظأعاله.المبینةالحكمإجراءاتباستخداماإلجراءھذهوقتحتىاستالمھاتموالتيوالمؤھلةبھاالمشتبھغیراالشتراكات
بأيالخاصةتلكأوالرسمیةالقواعدھذهیخالفبشكلیتصرفأوالمنافسةعملیةأوالمشاركةبعملیةیتالعببأنھیكتشففردأياستبعادبحقوحده،
بالعملیةلإلضرارشخصأيِقَبلمنمحاولةأيالصلة.ذاتاالشتراكاتجمیعوإبطالتخریبیةأوبصلةالریاضةإلىتمطالبطریقةأوأخرىمنافسة

عنالتعویضاتطلببحقالراعيیحتفظالمحاولة،ھذهمثلإجراءحالةوفيوالمدني،الجنائيللقانونانتھاًكاتكونقدعمدعنللمنافسةالشرعیة
منشرطأليالراعيإنفاذعدمالقانون.بھیسمححدأقصىإلىالشخصھذامثلمنالمحاماة)أتعابذلكفي(بمااالنتصافسبلمنوغیرھااألضرار

شروط القواعد الرسمیة ھذه ال یشكل تنازالً عن ذلك الحكم.

)c(.الفائزون مسؤولون عن أي ضرائب منطبقة على الجوائز

لقائمةالطلباتإرسالیمكناالنتھاء.تاریخمنشھرینیتجاوزالوموعدالمنافسةفترةنھایةبعدفقطالفائزینقائمةطلباتقبولسیتمالفائزین:قائمة.13
القواعد.لجدول12العنصرفيالمحددةاإللكترونيالبریدلعناوینالفائزین
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