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قواعد اللعبة
.ESLإدارةلتقدیروفقاًللتغیریخضعقدالمستندھذا

فھم عام لُكتیب القواعد

مسبق أو بعدم إخطار مسبقالمشرفون لدیھم الحق الكامل لتعدیل ھذا الُكتیب بإخطارھذا الُكتیب ھو مستند إرشادي صالح لكل مراحل البطولة.
أو خالف یحدث ولیس مذكوراً في ھذا الُكتیب.لالعبین. المشرفون ھم صناع القرار فیما یخص أي حالة

عامةقواعد1
القواعدتغییرات1.1

أیضاًالدوريإدارةتحتفظإخطار.سابقبدونالُكتیبھذافيالمذكورةالقواعدتغییرأوحذف,تعدیل,فيالكاملبالحقESLإدارةتحتفظ
ل في ھذا الُكتیب أوبإصدار األحكام فیما یخص الحاالت الغیر مدعومة بشكل حتى إصدار أحكام تتعارض معكافي أو الغیر مذكورة بشكل ُمفًصَ

والروح الریاضیة.ھذا الُكتیب فیما یخص الحاالت الحرجة لضمان اللعب العادل

البثحقوق.1.2

الحیةالبثوثالتلفزیوني,البثالفیدیو,لمقاطعالحیةالبثوثحصراً:الیشملذلك.ESLوSupercellلـمملوكةللدوريالبثحقوقجمیع
أو بوتات النتائج الحیة.المصحوبة بتعلیق صوتي, اإلعادات, العروض التجریبیة,

اإلتفاقیات1.3

غیرESLقواعدعنكبیربشكلتختلفالتياإلتفاقیات.ESLقواعدعنبسیطبشكلتختلفأنُیمكنالمشاركینبینبعینھاإتفاقیاتأي
إنتھاءبعداحتجاجتذكرةبفتحُیسمحالالمشاركین.لكلعادلةمباراةتضمنESLقواعدأناالعتبارفياألخذرجاءاًاإلطالق.علىبھامسموح

تغییرھا باالتفاقیات موضحةفي النھایة لم تكن في صالح فریقك. القواعد التي ُیمكنمباراة إذا كانت االتفاقیات التي وافقت علیھا لھذه المباراة
جمیع الترتیبات بین المشاركینتغییرھا باالتفاق ، ال یمكن عقد اتفاقیات فیما یخصھا.بشكل صریح. القواعد التي ال تنص صراحُة على أنھ یمكن

التعلیقاتقسمفيالترتیباتعلىالموافقةتأكیداآلخرالمشاركعلىیجببالمباراة.الخاصالتعلیقاتقسمفيكتابتھایجبESLلقواعدباإلضافة
السجل للترتیبات الخاصة بك.تعلیق ثالث. برجاء االحتفاظ بلقطات الشاشة و/أو ملفاتأیضاً. لتجنب إساءة استخدام خاصیة التحریر ، یجب كتابة
أو دعم بشأن الترتیبات.إذا لم تستوِف ھذه المتطلبات ، فسیتم رفض أي احتجاجات

ESLمنسلسلةأيفيبالمشاركة Mobile لھا.تأھلتإذاالنھائیاتفيالمشاركةعلىتوافقفأنت2021



یجب على الالعبین البدء في أیة تحضیرات مطلوبة للوصول للنھائیات. ھذا یعني جاھزیة جمیع األوراق الضروریة التي تسمح لك بالسفر للتحقق
ھویة صادرة من الدولة ،سبیل المثال ال الحصر، بطاقة ھویة تحمل صورة ، وبطاقةمن جمیع المشاركین في النھائیات الحیة. ھذا یشمل على

.1.8القسمفيالمعلوماتمنالمزیدوتأشیرة.سفر،وجواز

الخصوصیة1.4

، وتسلیم الجوائز. سیتم تخزینوتخزینھا للمشاركة في المباریات عبر اإلنترنت ، وتنظیمھاالبیانات الشخصیة لالعبین سیتم جمعھا ، ومعالجتھا ،
21.02.2022ًحتىالخاصةالالعبینبیانات بأنالالعبینجمیعإخطاریتمالقانونیة.المتطلباتعلىللردإجراءاتأوداخلیةلسیاساتطبقا
ESLمشاركة.دولةكلفيالُمطبقةالخصوصیةقوانینیخصوفیماللبیاناتكمراقبالشخصیةمعلوماتھمستجمع

عبر:ESLمعالتواصلُیرجى،الشخصیةمعلوماتكفيبحقوقكتتعلقطلباتألیة

https://account.eslgaming.com/privacy-policy

إلى جنب مع خاصتنا.معالجتھا طبقاً لسیاسات الخصوصیة الخاصة بھم جنباًأي بیانات شخصیة سیتم مشاركتھا مع أیة طرف ثالث سیتم

المالیةالجائزة1.5

ھذهخاللفيالجائزةبدفعالخاصةاإللكترونيالبریدرسائلتوصیلسیتمالنھائیات.بدایةمنعملیوم90خاللفيالجوائزجمیعسدادسیتم
الفترة.

اللعبةإصدار1.6

بدایةقبلالتحدیثاتتثبیتیجب.ESLِقبلمنالُمنظمةالبطوالتفيللمشاركةاللعبةمنإصدارأحدثتثبیتالالعبینجمیععلىیتوجب
البطولة.

)Patch(اللعبةتصحیح1.6.1

الحیة على خادمعلى الخوادم الحیة وقت المباراة. سیتم لعب جمیع المباریاتسیتم لعب جمیع المباریات على اإلنترنت على التصحیح المتوفر
البطولة.

السریة1.7

غایة السریة. ُیحظر نشر، أو أیة مراسالت أخرى مع مسؤولي ومشرفي الدوري فيیعتبر محتوى اإلحتجاجات ، و تذاكر الدعم ، والمناقشات
.ESLإدارةِقبلمنمسبقةخطیةموافقةبدونالمحتوىھذامثل

النفسانيالتأثیرذاتالعقاقیرمنغیرهأوالكحول1.8

حتى لو لم تكن ضمن المواد التيتأثیر الكحول أو أي مخدرات ذات التأثیر النفساني ،لعب مباراة سواء كانت على اإلنترنت أو مباراة حیة تحت
شدیدة.ُیعاَقب علیھا ، محظور تماماً وُیمكن أن یؤدي لعقوبة

والرعاة،والرموز،األسماء1.9

بموجبمحمیةرموزأوكلماتأیةاستخدامُیحظرمسابقاتھا.فيفیھاالمرغوبغیرالرموزو/أواألسماءاستخدامحظربحقESLتحتفظ
واسع بالمواد اإلباحیة ، تعاطيأو الترویج للرعاة المعروفین بشكل منفرد أو على نطاقالقانون إال إذا سمح مالكھا بذلك. ال ُیسمح باإلعالن

لألحكامالمستخدمُینشأهالذيالمحتوىسیخضع.ESLببطولةیتعلقفیماالكبارأوللبالغینالمنتجاتوالموضوعاتمنغیرھاأو،المخدرات
Clashبـالخاصةوالشروط of Clans.

https://account.eslgaming.com/privacy-policy


الھویةانتحال1.10

العبین آخرین على فعل ذلك.ُیسمح لالعبین بالمشاركة بحسابات ال تخصھم، وال تشجیعیجب على جمیع الالعبین استخدام حساباتھم الخاصة. ال
شخصیة. سیتم استبعاد الفریقحساب آخر ال یخصھ سیتم اعتبار ھذه الحالة حالة انتحالأي فریق یتبین اشتمالھ على العب یستخدم العب آخر أو

صفة.بأيالموسملبقیةالمشاركةمنلمنعھمباإلضافةالحالةحسبجزاءنقاط6لـ2بینماالمتورطینالالعبینإعطاءوسیتمالموسممن

الحساباتتغییر1.11

التي تطرأ على الحسابات بدونبمجرد بدء مشاركتھم في السلسلة. قد تؤدي التغییراتال یجوز لالعبین تغییر الحسابات / أسماء الحسابات بحریة
الحساب / االسم إذا تم إرساللذلك. قد یقرر المشرفین في حاالت خاصة السماح بتغییرإذن المسؤول إلى اقتطاع جزء من أموال الجائزة نتیجة

Clashقسمفيدعمبطاقةعبرطلب of Clans ESL Mobile منطقتك.في2021

المشاركةرفض1.12

احتیاطات.وسببأليالعبأوفریقأيمشاركةرفضبحقESLتحتفظ

حاالت خاصة السماح بتغییرأن یبدأوا مشاركتھم في البطولة. قد یقرر المشرفین فيال یجوز لالعبین تغییر الحسابات / أسماء الحسابات بمجرد
الحساب / االسم.

المشاركةوقیودمتطلبات1.13

ESLفيالمشاركةأجلمن Mobile،التالیة:بالمتطلباتتفيأنیجب

إذا لزم األمر) قبل المشاركة.یجب على جمیع الالعبین حمل وثائق سفر صالحة (مثل التأشیرات●
أكثر.أوعاًما16الالعبینجمیععمریكونأنیجب●
ESLمنصةعلىالالعبینجمیعتسجیلیجب● Play.

لدوري المتحِد، فسیتمفي حالة تأھل الفریق الذي ال یستوفي أًیا وجمیع المتطلباتإذا لم تستوِف ھذه المتطلبات ، فسیتم اعتبارك غیر مؤھل.
Play-Inوالـالمفتوحةالبطوالتمنكلفيبالمشاركةلالعبینُیسمحمكانھ.الصففيالتاليالفریقوسیحلالفریقاستبعاد Qualifiers.

لالعبیمكن#.2البطولةفيالمشاركةمنالفریقأعضاءوجمیعھمیتمكنوافلن،#1البطولةعبرالمتحِدلدوريالعشائرإحدىتأھلتإذا
مرةالمحاولةإعادةفيالحریةمطلقلھمفسیكون،للتحديیتأھللمولكنPlay-inمرحلةإلىالفریقوصلإذاواحدة!مرةالتأھلفقطواحد

#.2البطولةفيأخرى

الفریقحجم1.14

االنتقاالتفترةخارجتغییراتأيبإجراءیسمحالبدیلین.العبین)2(واثنینالنشطةالتشكیلةفيفقطالعبین)5(خمسةیضمأنللفریقیمكن
Challengerلـتأھلواقدیكونواأالبشرط)Ladders(البطوالتبینالالعبینقائمةعلىكاملةتغییراتبإجراءللفرقسیسمحالمحددة.

.League Round Robin

الالعبینقائمةتغییرعدم1.15

Challengerالـأثناءالالعبینلقائمةتغییرعدمفرضسیتم Finalsالسالسل.لجمیع

Challengerلـیتأھلفریقأي).Ladder(البطولةفيفریققبولیتمعندماالالعبینقوائمبتغییرُیسمحال League Round Robinلن
ُیسمح لھ بتغییر أي العب.



Challengerلـیتأھلالفریقأي League Round RobinبطولةبعدOpen Ladder # وجمیعأيتغییرعلىقادًراسیكون1
ESLعلىجدیدفریقإنشاءیرجى،الالعبینقائمةلتغییراتالفریق.فيالالعبین Playبطولةفيواالشتراكالجدیدةالقائمةمع

Ladder # فيترغبكنتإذاتغییراتإلجراءفریقكقائمةتعدیلتطلبدعمبطاقةإرسالأیًضایمكنكالجدید.الفریقھذاباستخدام2
االحتفاظ بصفحة الفریق كما ھي.

المطلوبالمدینةقاعةمستوى1.16

المستوىالالعبینجمیعلدىیكونأنیجب.Laddersالـبطوالتفيالمحددةالمدینةقاعةمستوىمتطلباتتلبیةالالعبینجمیععلىیجب
المشاركة.14منأقلالمدینةقاعةبمستوىفریقأيمنلالعبینیجوزالالمدینة.قاعةمن14

القواتمستوىحدود1.17

أقل.أوالمدینةقاعةمن14المستوىمنقواتاستخدامفقطللمشاركینیمكن

Player(الصحیحةالالعبمعرفاتاستخدام1.18 IDs(

ESLحسابعلىلعبةكحساببھمالخاصالحقیقيالالعبمعرفوربطالتسجیلالالعبینجمیععلىیجب Playعندأوقبلبھمالخاص
دعم قبل بدء البطولة. قد یؤدي عدماللعبة یجب أن یوافق علیھا فریق اإلدارة عبر بطاقةالتسجیل. أي عدم تطابق بین البیانات المسجلة وبیانات

فردیة.حسابات5لدیھمفردیینالعبین5عنیقلالماإلىالمشاركةالفرقجمیعتحتاجالبطولة.مناالستبعادإلىالقاعدةھذهاتباع

بھم.الخاصالالعبمعرفبتغییرلالعبینُیسمحلن،Ladderالـبطولةفيقبولھمبعد

الفرقعشائر1.19

من أي نوع. سُیسمح للفرقبتغییر العشائر إلى عشیرة شاركت بالفعل في أي مباراةعند المشاركة في أي مباراة رسمیة ، ال ُیسمح ألي فریق
التغییر. سیتم استبعاد أيتشرح سبب التغییر. یجب الموافقة على التذكرة قبل إجراءبتكوین عشیرة جدیدة في اللعبة ، بشرط إرسال بطاقة دعم

للعب فیھا أو شاركوا فیھا أثناءوشارك في أي مباریات من أي مباراة یتم تعیینھم حالًیافریق یتبین أنھ قد تغیر إلى عشیرة كانت موجودة بالفعل
إنشاء واحدة جدیدة بناًء علىالمشاركة حتى یعودوا مرة أخرى إلى عشیرتھم األصلیة أواستخدام العشیرة غیر القانونیة. سیتم منع الفریق من

تعلیمات فریق اإلدارة.

ESLسلسلةفيتشاركفقطواحدةعشیرةفيبالتواجدالالعبینلجمیعُیسمح Mobile اللعبةفيمتعددةعشائرفيالمشاركونیكونقد.2021
ESLفياإلضافیةالعشائرتلكتشاركأالبشرط Mobile االنتقاالتفترةأثناءجدیدفریققبلمنانتقاؤھمیتمالذینلالعبینُیسمح.2021

ESLخاللشاركتسابًقالدیھمكانتعشائرأيتركعلیھمیجبولكنالجدیدةعشیرتھمإلىباالنضمام Mobile 2021.

الجدول2
#1المفتوحةالسلمتصفیات

األربعاء)،الثالثاء،(االثنینأغسطس25-أغسطس2

الھادئالمحیطبتوقیت21:00-15:00/المتحدةالوالیاتشرقبتوقیت24:00-18:00:الشمالیةألمریكاالسلمأوقات

أوروباوسطبتوقیت23:00-15:00إفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقألوروباالسلمأوقات

#1المفتوحالكأس



أغسطس28السبتالشمالیة:أمریكا

أغسطس26الخمیسإفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقأوروبا

#2المفتوحةالسلمتصفیات

األربعاء)،الثالثاء،(االثنینسبتمبر22-أغسطس30

الھادئالمحیطبتوقیت21:00-15:00/المتحدةالوالیاتشرقبتوقیت24:00-18:00:الشمالیةألمریكاالسلمأوقات

أوروباوسطبتوقیت23:00-15:00إفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقألوروباالسلمأوقات

#2المفتوحالكأس

سبتمبر23الخمیس

Challengerمرحلة Round Robin

أكتوبر29إلى7من

أسابیع)4(الجمعةأیام-الشمالیةأمریكا●
أسابیع)4(والجمعةالخمیسأیام-أفریقیاوشمالاألوسطوالشرقأوروبا●

Challengerمرحلة Finals

نوفمبر13-الشمالیةأمریكا●
نوفمبر12و11-أفریقیاوشمالاألوسطوالشرقأوروبا●

البطولة3
البطولةمراحل3.1

Open(المفتوحةالتصفیاتتنسیق3.3.1 Ladder Qualifier(

طوالوالخسائرالمكاسبعلىبناًءالبطولةأثناءوستتغیرنقطة1000بـالفرقجمیعتبدأأسابیع.4مدتھاLadderبطولةفيالفرقستتنافس
لألمام في الموسم كما ھو موضح أدناه:المرحلة. الفرق التي حصلت على أكبر عدد من النقاط ستتحرك

Open(المفتوحةالتصفیاتتصنیف Ladder Qualifier(

1st Mobileإلىتلقائًیامؤھل Challenger

2nd - 9th Mobileإلىتأھل Play-In



مباریات10یلعبالالعبأيالبطولة.لجوائزالتأھلأجلمناألقلعلىLadderالـفيمباریات10فيالمشاركةالفرقجمیععلىیجب
لملء الفراغ الذي تركوهجمیع الفرق في التصنیف الذین دونھم مركز واحد لكل منھمعلى األقل ستتم إزالتھ من مقعده المؤھل للجوائز وسیتحرك

بسبب االستبعاد.

ChallengerإلىإجماالًفریقینستؤھلوالتيموسمكلفيLadderبطولتيھناكسیكون Round Robin،فرق8بطولةكلوستؤھل
بھم.خاصةPlay-Inبطولةفي

Mobileبطولةتنسیق3.3.2 Play-In

الفرقھذهستتقدمواحد.یومفيفرق3أفضلإلىسنلعبمزدوج.إقصاءدورةفيLadderالـبطولةمنالقادمةالثمانیةالفرقوضعیتم
Challengerإلىاألولىالثالثة League Round Robin.

Challengerبطولةإلىفرق6مجموعھمایؤھالنPlay-Inدورتانھناكستكون Round Robin.

Challengerبطولة3.3.3 Round Robin

منفرق3واألولىPlay-Inالـبطولةمنفرق3والثانیةLadderالـبطولةمنوفریقاألولىLadderالـبطولةمن(فریقفرق8
ChallengerنھائیاتفيسیشاركونالذیناألوائلاألربعةلتحدیدRound-robinمباریاتفيتتنافسسوفالثانیة)Play-Inالـبطولة

League Finals.

Roundمنفردیةدورة-الشمالیةأمریكا● Robinلعبأیام4مدارعلىواحدة)مرةالبعضبعضھاالفرقجمیع(تلعب
Roundمنزوجیةدورة-أفریقیاوشمالاألوسطوالشرقأوروبا● Robin8مدارعلىمرتین)البعضبعضھاالفرقجمیع(تلعب

أیام لعب

Challengerنھائیات3.1.4 Finals

Challengerنھائیاتفيround-robinدورمناألربعةالفرقستتنافس Finals.أدناه:إقلیمیةنھائیاتكلتفاصیلسردیتم

Single(فردیةإقصاءدورة-الشمالیةأمریكا● Elimination bracket(
)Best-of-1(واحدةمباراةمناألفضل-النھائينصف○
)Best-of-3(مباریات3مناألفضل-النھائیات○

Double(مزدوجةإقصاءدورة-أفریقیاوشمالاألوسطوالشرقأوروبا● Elimination bracket(
مباریات1مناألفضل-العلویةالدورةنھائیاتنصف○
مباریات3مناألفضل-السفلیةالدورةنھائیاتنصف○
مباریات1مناألفضل-العلویةالدورةنھائیات○
مباریات3مناألفضل-السفلیةالدورةنھائیاتنصف○
مباریات3مناألفضل-الكبرىالنھائیات○

)Seeding(التوزیع3.2

Challengerدورةبدایةقبلفریقكلیتلقاهالذياألوليالترتیبالتوزیعیحدد Finals.لكلالنھائيالترتیبعلىبناًءالتوزیعتحدیدسیتم
Challengerفيفریق Round Robin.

الكامل (ال یمكن كسرضد بعضھا البعض. في حالة إنھاء فریقین للمباراة بالتعادلسیتم كسر أي تعادالت في الترتیب من خالل سجالت الفرق
Coin(العملةتقلیبخاللمنالفریقینتوزیعتحدیدسیتم،الترتیبفيوتعادلھماالمباراة)فيللتعادلكاسرأيقبلمنالتعادل Flip.(



المباراةتغییرات3.3

ممكن.وقتأقربفيالمشاركینالالعبینجمیعبإخطارESLستقومالمباراة.بدءوقتتغییر،الخاصلتقدیرھاوفًقا،ESLلـیجوز

للعبةاالستعدادات3.4

یرجى حل أي مشاكل قد تحدث قبل بدء المباراة.●
.ESLمشرفيقبلمناالستبعادإلىالمباراةأثناءاألجھزةأواالتصالمشكالتتؤديقد●
یجب نشر االتفاقیات بین الالعبین كتعلیقات على المباراة.●
یجب أن تلعب المباراة باالعدادات الصحیحة.●

الحربدعوات3.5

ضد5الودیةالحربإلىدعوةویرسللعبةالمباراةصفحةمناألیسرالجانبعلىالموجودالفریقیستضیف،Ladderالـبطولةمراحلأثناء
ھجومین.منفقطواحدھجوماستخدامالعبلكلیجوزالحرب.للعبواحدةوساعةللتحضیردقائق5لدیھاالفرقالخصم.للفریق5

المحدد ومدة الحرب. ال تبدأ، سیتواصل فریق اإلدارة مع الفرق المشاركة لتجھیز التحضیربالنسبة للمباریات التي یتم بثھا على الھواء مباشرة
اإلدارة ألن عدم القیام بذلك قد یؤدي إلى عقوبات.حرًبا حتى تحصل على الضوء األخضر من أحد أعضاء فریق

الحضورعدم/الظھورعدم3.6

افتراضیة.خسارةإلىدقیقة15بعدالظھورسیؤديدقیقة).15+المباراةبدء(تاریخاإلنترنتعبرمباراةفيللظھوردقیقة15لدیھفریقكل
إلغاء طلب الحرب حتى الالفوز االفتراضي. بمجرد تقدیم تذكرة االحتجاج ، یرجىیجب على الفریق المنتظر فتح تذكرة احتجاج من أجل طلب

المغادرة لحل مشكلة ، فلن، إذا ظھر العب في الوقت المناسب ، لكنھ یحتاج إلىیعلق فریقك في حرب لن یتم لعبھا. یرجى أن تضع في اعتبارك
بشكلالمباراةخسارةإلىاالستثناءھذااستخدامإساءةسیؤديدقیقة.15+المباراةتاریخبعدیعدلمإذاحضورعدمأنھعلىاحتسابھیتم

یسيء استخدام ھذه القاعدة.افتراضي. یرجى فتح تذكرة احتجاج إذا شعرت أن الالعب

النتائج3.7

ESLفيإدخالھاتمالتيالنتائجدقةإلىباإلضافةالنتائجإدخالعنمسؤوالنالفریقینكال Play.فيشاشةلقطةالتقاطالفریقینكالعلىیتعین
یرجى،المباراةنتیجةمعتعارضلدیككانإذا.الویبعلىESLموقععلىتحمیلھاثم،الصحیحةالنتیجةرؤیةیمكنناحیث،المباراةنھایة

یكن ھناك دلیل كاٍف إلعالن الفائز.فتح تذكرة احتجاج. یمكن استبعاد كال الالعبین إذا لم

التعادلكسر3.8

للمباریاتالتعادلكسر3.8.1

ESLبطولةمنمرحلةأيخاللبالنجومبالتعادلالمباراةانتھاءحالةفي Mobile التالي:بالترتیبالترتیبتحدیدفسیتم،2021

نسبة التدمیر الكلي..1
متوسط مدة الھجوم.2
نجوم.3حصدتالتيالھجماتمعظم.3
أسرع وقت للھجوم..4



للمراكزالتعادلكسر3.8.2

دورةفيالمركزتحدیدفیھایجبالتيالحاالتفيأو،الجوائزأوللتأھلLadderالـبطولةفينقطةأيفيالفرقتعادلحالةفي
)Bracket(أيالنقطةنفسفيالفرقاستبعادیتمحیث)للفرقالنھائيالترتیبتحدیدسیتمالثامن)-الخامسالمركز،الرابع/الثالثالمركز

من خالل ما یلي:

نتائج المباراة وجھا لوجھ في المرحلة..1
عدد مرات الفوز الكلي في المرحلة..2
مجموع النجوم المكتسبة في جمیع المباریات في المرحلة..3
نسبة التدمیر الكلي في المرحلة..4
المرحلة.فينجوم3حصدتالتيالھجماتمعظم.5

الخسارة/االستسالم3.9

التياالتصالطرقمنأليدقائق10غضونفيیستجیبالولكنھاألقلعلىواحدةمعركةولعب،باإلنترنتمتصالًفریقوجودحالةفي
ESLعلىلدینا Playإلىأدىمما،االفتراضیةالخسارةمنحھمفسیتم،الخالف)أوالشخصیةالرسالةأو،االحتجاجتذكرةأو،(الدردشة

استبعاد البطولة.

الفنیةالمشاكل3.10

اإلنترنت. لن یتم إعادة جدولة، بما في ذلك مشكالت األجھزة و / أو البرامج و / أویتحمل الالعبون مسؤولیة المشكالت الفنیة الخاصة بھم
المباریات بسبب مشاكل فنیة.

الشاشةلقطات3.11

مع تفاصیل المباراة في أقربلعبة یتم لعبھا. یجب تحمیل لقطات الشاشة على الصفحةیجب عمل لقطة شاشة للنتائج التي تظھر على الشاشة لكل
تحمیلھا من قبل الفائز أوواحدة توضح كل نتیجة (على سبیل المثال لكل جولة) ویمكنوقت ممكن بعد انتھاء اللعبة. ھناك حاجة إلى لقطة شاشة

الخاسر.

المباریاتوسائط3.12

ESLفياألقلعلىیوًما14لمدةبھاواالحتفاظالمباریاتوسائطجمیعتحمیلیجب Play.بھاالتالعبأوالمباریاتوسائطتزییفُیحظر
بوضوح بناًء على ماھیتھا.وسیؤدي ذلك إلى عقوبات شدیدة. یجب تسمیة وسائط المباریات

لجمیع المباریات في قسم وسائط المباراة من صفحة المباراة.یتعین على جمیع الفرق إرسال لقطة شاشة للنتیجة النھائیة

المباریاتوسائطتعریف3.13

ESLوملفاتالشاشةلقطاتالحصر:الالمثالسبیلعلىذلكفيبما،التحمیلعملیاتجمیعھيالمباریاتوسائط Wireوالعروض
التوضیحیة والنماذج ومقاطع الفیدیو.

اإلرسالإعادة/الحيالبث3.14

ChallengeوPlay-insنھائیاتأثناءمباشرببثESLتقومأنیجب Round RobinوChallenge Finals.فيالتنافسخاللمن
التأھیلیةالمباریاتبثESLتختارقد،ذلكإلىباإلضافةالبث.عملیاتجمیعمنكجزءتسجیلھمیتمأنعلىالالعبینجمیعیوافق،التصفیات



بموافقةفقطESLمباراةإرسالإعادةأوببثُیسمحالتصفیات.حدثفيالمشاركةخاللمنموافقتھمالمتنافسینالالعبینجمیعیمنحھاالتي
ESL.ھذا.القواعدكتابمن3.16القسمفيالموافقةعلىالحصولعملیةتغطیةتتم

مسجلة مسبًقا ألغراض ترویجیة.قد ُیطلب من أي فریق المشاركة في مقابالت مباشرة أو

ولكن ال یتطلب األمرالبث. نوصي بأن یقوم الالعبون الذین یبثون بتأخیر البثیرجى مالحظة أن أي العب یُبث یتحّمل أي مخاطر تأتي مع
تأخیًرا.

المراقبون3.15

المعلقین أو البثوث الحیة).الذین حصلوا على إذن من المشرف (على سبیل المثال ،ُیسمح بالمراقبین المنظمین من قبل المشرفین واألشخاص

القسمفيالمدرجةالعملیةباستخدامESLمنإذنعلىالحصولبشرطالموسمطوالبثھاإعادةأوالمباریاتببثالمجتمعوأعضاءللفرقُیسمح
التالي من كتاب القواعد.

اإلرسالإعادة/البثموافقة3.16

Mobileمنجزءأيبثإعادةأوبثفيیرغبونالذینالمجتمعأعضاءأوالمعلقینأوالالعبینفحصسیتم seriesمعجنبإلىجنًباESL
البث/البثإعادة/البثعندھذهالسلوكبقواعدالمحتوىمنشئيجمیعیلتزمللتوقیع.المناسبةالسلوكقواعدوإعطائھمESLموظفيقبلمن

.ESLبـالصلةذاتأوESLأحداثلجمیعالمشترك

على منطقتك:إلكتروني إلى عنوان البرید اإللكتروني التالي بناًءلطلب إذن لتصبح منشئ محتوى معتمًدا ، یرجى إرسال برید

p.todkill@staff.eslgaming.comأفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقوأوروباالشمالیةأمریكا●

Mobileلـمحتوىأيعلىمطلوبةستكونتجاریةعالمةعلیھالموافقةتمتشخصأيمنحسیتم أوبثھیتمالذيالمحتوىسیخضع.2021
.ESLتحددھاالتيالتسمیةاصطالحاتإلىإرسالھالمعاد

الخدمة.شروطأوالسلوكقواعدانتھاكاتبسببفردأيمنالموافقةھذهسحبفيبالحقSupercellوESLتحتفظ

الموسمجوائز4
البیاناتوتبادلقبول4.1

جوائز. في المقابل ، توافقأنك تفي بمتطلبات السلسلة وأنك مؤھل للحصول على أيعند التنافس في كأس یشتمل على جوائز ، فإنك توافق على
االعتبار أن أي العب یحصلتسلیم الجوائز لالعب الذي یتلقى الجائزة. ھذا یأخذ فيعلى مشاركة المعلومات المطلوبة مع الشخص المسؤول عن

على جائزة یجب أن یكون ھو نفسھ الذي لعب في الكأس.

والمطالباتالتسلیمأوقات4.2

ESLفيالمكتسبةالجوائزجمیعتستغرق Mobile ولمالمقابلةالمدةانتھتإذاالمسابقة.نھایةبعدإرسالھالیتمأقصىكحدیوًما90مدة2021
حتى تتم مراجعتھا.دعم من صفحة دعم الكأس إلبالغ اإلدارة بالجائزة المفقودةیتم استالم الجائزة المعنیة ، یجب على الالعب فتح تذكرة

الجوائزمجموع4.3

Open(المفتوحةللبطوالتالجوائزمجموع4.3.1 Ladders*(

mailto:p.todkill@staff.eslgaming.com


1 $675

2 $525

3 $475

4 $425

5 $375

6 $325

7 $275

8 $225

9 $175

10 $150

Challengeلـالجوائزمجموع4.3.2 League*

1 $18,000

2 $9,000

3 $5,000

4 $5,000

5 $2,500



6 $2,250

7 $1,750

8 $1,500

صرف العمالت.* جمیع الجوائز مذكورة بالدوالر األمریكي وتخضع ألسعار

العالملبطولةاألخیرةالفرصةتصفیات4.4

ESLتحديفيالفائزسیحصل Mobileاألخیرة(التصفیاتفيمكانعلىمنطقةكلفيLCQ(لبطولةClash of Clans World
Championship.إفریقیاوشمالاألوسطوالشرقأوروبامن)1(وواحدالشمالیةأمریكامن)1(واحد،إجماالً)2(فریقینأنیعنيھذا،

مؤھلین بالفعل أو ال یمكنھم أخذ المكان ألي سبب آخر.سیتم وضعھما في تصفیات الفرصة األخیرة بشرط أال یكونا

المشاركةعلىقدرتھعدممع،)LCQاألخیرة(التصفیاتإقامةقبلالعالملبطولةالحضور)منتمكنھعدم(أوبالفعلالفائزالفریقتأھلحالةفي
المركز الثاني من الموسم.، أو عدم تمكنھ من الحضور  فسیتم منح مكانھ للفریق صاحب

عدمأو،المشاركةعلىقدرتھعدممع،)LCQاألخیرة(التصفیاتإقامةقبلالعالملبطولةأیضاًالثانيالمركزصاحبالفریقتأھلحالةفي
الثالث من الموسم.تمكنھ من الحضور  فسیتم منح مكانھ للفریق صاحب المركز

أیًضا.المواقف المذكورة أعاله مع فریق صاحب المركز الثالثسیتم منح فریق المركز الرابع المكان في حالة حدوث أحد

single-elimination(فرديإقصاءبطولةفيالفائزینتحدیدفیھایتمالتيالحاالتفي bracket(،المركزتحتلالتيالفرقتحدیدسیتم
الثالث والرابع من خالل ما یلي:

مجموع النجوم المكتسبة في جمیع المباریات..1
نسبة التدمیر الكلي..2
نجوم.3حصدتالتيالھجماتمعظم.3
أسرع وقت للھجوم..4

واألھلیةالتسجیل5
فيمؤھل.غیراعتباركفسیتمالمتطلباتھذهتستوفلمإذاأدناه.التالیةالمتطلباتاستیفاءیجب،ESLقبلمنالُمنظمةالبطوالتفيللمشاركة

بالفریق األعلى مرتبة المؤھل، فسیخسر ھذا الفریق حقھ في التصفیات ویتم استبدالھحالة تأھل فریق ال یستوفي المتطلبات عبر ھذه البطولة
التالي.

العمرقیود5.1

16ًعنالالعبینجمیععمریقلأالیجب أكثر.أوعاما



16ًمنأقلكانبینمامباریاتأیةفيقبلمنشاركأوحالیاًُیشاركالعباكتشافتمإذا● وكلفریقأياستبعادفسیتم،عاما
من الممكن جمعھا خالل ذلك الموسم.األعضاء من الموسم وسیفقدون أي أموال تم جمعھا أو كان

ما دون السن القانونیة بتشكیلالموسم، فسُیسمح ألي العب من ھذا الفریق فیما عدا الالعبینإذا تم االستبعاد أثناء مرحلة التصفیات المفتوحة من
للتستر علىواضح على محاولة أي من أعضاء الفریق خداع فریق المشرفینفریق جدید أو االنضمام لفرق أخرى بشرط عدم وجود دلیل

استخدام العب قاصر.

18ًسنتحتالالعبكانإذا الحیة.للمسابقةالقاصرمرافقةعلىقادًراالقانونيالوصيأوالوالدینأحدیكونأنفیجبعاما

.ESLلـالمناسبةالوثائقكافةتقدیممعالسفریمكنھمؤقتوصيتعیینفیجبالسفرعلىقادرغیرالقانونيالوصيأوالوالدینأحدكانإذا

مؤقت.وصيلتعیینالضروریةالوثائقتوفیرمسؤولیةESLتتحملال

اإلقامةقیود5.2

كما یلي:فیھا وأن یكونوا مشاركین فیھا. البلدان اإلقلیمیة ھيیجب أن یكون جمیع الالعبین مقیمین في المنطقة التي یتنافسون

المتحدة األمریكیة.كندا والمكسیك وبورتوریكو والوالیاتأمریكا الشمالیة:

والھرسك ، بلغاریا ، كرواتیا ، قبرص، أندورا ، النمسا ، بیالروسیا ، بلجیكا ، البوسنةألبانیا ، الجزائرأوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیا:
مدینة الفاتیكان ، أیسلندا ، أیرلندا ،، ألمانیا ، الیونان ، جورجیا ، جبل طارق ، المجر ،، جمھوریة التشیك ، الدنمارك ، إستونیا ، فنلندا ، فرنسا

، الجبل األسود ، ھولندا ، مقدونیا، لیتوانیا ، لوكسمبورغ ، مالطا ، مولدوفا ، موناكوجزیرة مان ، إیطالیا ، جیرسي ، التفیا ، لیختنشتاین
، السوید ، سویسرا ، تركیا ، أوكرانیا ،االتحاد الروسي ، صربیا ، سلوفاكیا ، سلوفینیا ، إسبانیاالشمالیة ، النرویج ، بولندا ، البرتغال ، رومانیا ،

، فلسطین ، لبنان ، الجمھوریة العربیةمصر ، موریتانیا ، المغرب ، تونس ، لیبیا ، السودانالمملكة المتحدة ، اإلمارات العربیة المتحدة ، قطر ،
عمان ،  كازاخستان ،  أوزبكستان ،، البحرین ،  المملكة العربیة السعودیة ،  الیمن ،السوریة ، األردن ، إسرائیل ، العراق ، إیران ، الكویت

تركمانستان ،  طاجیكستان أو قیرغیزستان

ESLعلىالتسجیل5.3 Play

ESLمنصةعلىالتسجیلالالعبینجمیععلىیجب PlayلـتابعحدثأيفيللمشاركةESL Mobile 2021.

األجھزة5.4

اللوحیة ، وال ُیسمح بالمحاكیات.یجب على الالعبین اللعب باستخدام ھواتفھم أو أجھزتھم

على الجوائز خالل ھذهفي حالة تأھل الفریق الذي ال یستوفي المتطلبات للحصولإذا لم تستوِف ھذه المتطلبات ، فسیتم اعتبارك غیر مؤھل.
.التاليالبطولة ، یفقد الفریق حقھ في التأھل ویحل محلھ الفریق

الالعبسلوك6
ESLمنجزءوبطوالتھاESIC،وقوانینقواعدجمیعأنیعنيھذااإللكترونیة.الریاضاتنزاھةھیئةESICجمیععلىتنطبق

./https://esic.ggعلىبھمالخاصالویبموقععلىعلیھمالعثوریمكنك.ESLبطوالت

https://esic.gg/


تھدف الفقرات الفرعیة التالیة إلى إعطائك انطباًعا عن األشیاء المحظورة. لمزید من المعلومات التفصیلیة ، یرجى أیًضا زیارة موقع
ESIC.اإللكتروني

التنافسیةالنزاھة6.1

ال الحصر ، القرصنةاألوقات. قد یشمل السلوك غیر العادل ، على سبیل المثالمن المتوقع أن یتصرف الالعبون بأفضل ما لدیھم في جمیع
تحتفظ إدارة البطولة وحدھاالالعبین إظھار الروح الریاضیة الجیدة واللعب النظیف.واستغالل الثغرات والرنین والفصل المتعمد. ُیتوقع من

بالحكم على انتھاكات ھذه القواعد.

االلتزام6.2

األوقات.یجب على الالعبین اتباع تعلیمات إدارة البطولة في جمیع

الكراھیةخطاب6.3

بغیضة أو مھینة أو تھدیدیة أو عنصریة أو مسیئة أو مرفوضة.ُیحظر على الالعبین استخدام أي لغة بذیئة أو مسیئة أو

الرھان6.4

منالمشاركیناستبعادسیتممحظور.بالمنظمة)مرتبطشخصأيعننیابةأومنظمةأوالعبقبل(منESLأحداثمنحدثأيأثناءالرھان
أشھر.6لمدةحظًراوسیتلقونالبطولة

الحساباتمشاركة6.5

الحساب في جمیع مراحل البطولة.مشاركة الحساب مخالف تماًما للقواعد وسیؤدي إلى حظر

والفرقالالعبینأسماء6.6

للتغییرآخرالعبألسماءجًداالمشابھةالالعبینأسماءتخضع.URLلعناوینالمستعارةاألسماءأو/واأللقابتعدیلفيبالحقESLتحتفظ
االسم.لملكیةإثباتمعدعمبطاقةتقدیمفیرجى،خاطئبشكلالالعباسممصادرةتمإذا.ESLبواسطة

األجھزة6.7

المحاكیات أو أياللعب على جھاز محمول (ھاتف ذكي أو جھاز لوحي). ُتحظرلجمیع مراحل المسابقة عبر اإلنترنت ، یجب على جمیع الالعبین
یتم اكتشاف استخدامھم مثلأو أي أجھزة أخرى غیر مصرح بھا. سیواجھ الالعبون الذینبرنامج یعدل اللعبة لیتم لعبھا عبر الكمبیوتر الشخصي

اإلعالن عن طراز الجھازباإلنترنت ، ستكون ھناك أجھزة متوفرة في الموقع. سیتمھذه البرامج عقوبة. ألي مراحل من المسابقة دون اتصال
المقدم لبطولة النھائیات قبل الحدث.

والدعمالتواصل7
الدعم7.1

ESLلـوالدعمللتواصلاألساسیةالوسیلة MobileبـالخاصالدیسكوردعبرESL Mobile

https://discord.com/invite/PUjJBa5


یجب أن یكون لدى جمیع الفرق ممثل واحد على األقل من فریقھم في خادم الدیسكورد المذكور سابقاً طوال الموسم.

وأعضاء الفرق األخرى. قد یتم، ورؤیة اإلعالنات المنشورة ، والتواصل مع المشرفینھذا إلبقاء كل فریق على اطالع دائم بتغییرات القواعد
المنشورة رسمًیا فيتقع على عاتق كل العب مسؤولیة التأكد من علمھ بالمعلوماتإرسال بعض المعلومات حصرًیا في خادم الدیسكورد ھذا.

خادم الدیسكورد.

ESLعلىالكأسصفحاتفيالدعمتذاكرنظامباستخدامدعمتذكرةتقدیمیرجى،اللعبأیامساعاتخارجكانتإذا Play.تواجھكنتإذا
ESLعلىبكالخاصةالمباراةصفحةمناحتجاجبطاقةإرسالفیرجى،المشاركینالفریقینكالوتتضمنبالمباراةخاصةمشكلة Play.

ESLمنالسفلياألیمنالجانبفيالموجودة،المباراةدردشةاستخدامأیًضایمكنك Play،الكأس.أثناءمساعدةأليدعمتذكرةإرسالأو

جید.وضعفيحساباتھمأنویؤكدون،Supercellخدمةشروطعلىالالعبینجمیعیوافق،والمشاركةبالتسجیل

المشرفین7.2

إال في الحاالت التي یكون فیھاالبطولة والمشرفین والحكام. جمیع القرارات نھائیة ،یجب على جمیع المشاركین االلتزام بقرارات وقواعد منظمي
خیار االستئناف محدًدا بوضوح.

الغش7.3

من البطولة وحظرھم منعن الغش ، سیتم إخراج الالعب أو الالعبین المعنیین فوًرالن یتم التسامح مع أي شكل من أشكال الغش. عند الكشف
سبیلعلى،الغشأمثلةتشملالبطولة.مدةطوالأجھزتھمعلىالغشمكافحةبرنامجتثبیتالالعبینمنُیطلبقدأشھر.6لمدةالمسابقاتجمیع

المثال ال الحصر:

)DDoSing(الموزعالخدمةرفض7.3.1

ھجوم رفض الخدمة الموزع أو أي وسیلة أخرى.تقیید أو محاولة تقیید اتصال مشارك آخر باللعبة من خالل

المباریاتبنتائجالتالعب7.3.2

أو محاولة التأثیر على النتائج.محاولة تغییر نتائج المباراة عن قصد من خالل الخسارة

األجھزةأوالبرامج7.3.3

، أي برنامج تابع لجھةداخل اللعبة. تشمل األمثلة ، على سبیل المثال ال الحصراستخدام أي برنامج أو جھاز للحصول على مزایا غیر متوفرة
، یرجى زیارةواللعب على خوادم خاصة ، وھجمات نصیة. لمزید من المعلوماتخارجیة (تطبیقات غیر معتمدة تتالعب بأسلوب اللعب) ،

Supercell'sصفحة Safe and Fair Playالخدمةشروطو.

االستبعاد7.4

فریق.الستبعادمناسبةتعتبرألسبابوالالعبینالفرقاستبعادفيبالحقESLتحتفظ
ثغرة أخرى معروفة للمرةعند أول مرة یحدث فیھا ھذا. إذا تبین أن الفریق یستخدمأي فریق یتبین أنھ یستخدم ثغرة معروفة سیخسر مباراتھ
ومنعھ من أي فعالیات مستقبلیة.الثانیة ، وتقرر أنھ تم عن قصد ، فسیتم إزالتھ من الفعالیة

السفرفيالمشاركةطلبات7.5

https://supercell.com/en/terms-of-service/
https://supercell.com/en/safe-and-fair-play/
https://supercell.com/en/terms-of-service/


ESLسلسلةفيیشاركالعبأيمنحسیتم Mobileفيللمشاركةالمحددةالبلدانخارجسفرهحالةفيالسفرفيمشاركةطلبلتقدیمالفرصة
السلسلة لمدة أقصاھا أسبوعین متتالیین. یجب تقدیم جمیع طلبات السفر قبل أسبوع واحد على األقل من تاریخ السفر المعني حتى تتم مراجعة

عمل.حدة. ستتم الموافقة على كل طلب أو رفضھ في غضون یوميالطلب. سیتم قبول أو رفض كل طلب على أساس كل حالة على

الحيالبث8
ESLوالالعبینبواسطةإنشاؤھاتمالتياألخرىوالمواردواإلعاداتالفیدیوومقاطعوالصورالمحتویاتجمیع Mobile إلىتنتمي2021
ESL.فيالمنافسةعلىبالموافقةالشرطھذاالالعبونیقبلESL Mobile 2021.

الالعبمحتوى8.1
صورإرسالخاللمنوالتعاوناالمتثالChallengeوPlay-inالـمرحلةفيللمشاركةالمؤھلینالالعبینجمیععلىیجب

، فسیتم خصم (نسبةوالشعار خالل المھلة الزمنیة التي قدمھا مسؤول البطولةالالعبین وشعار الفریق. إذا فشل الفریق في إرسال الصور
معینة) من أموال الجائزة.

اإلعالمیةاإللتزامات8.2
و / أو جلسات مقابلةجزًءا من المقابالت (مقابالت قصیرة قبل / بعد المباراةإذا قرر الدوري أن العًبا واحًدا أو أكثر یجب أن یكون

باإلضافةأو جلسة فیدیو ، فال یمكن لالعبین رفض ذلك ویجب أن یحضروا.أطول) ، أو مؤتمر صحفي أو توقیع أو تصویر فوتوغرافي
إعالميیوماألحداثلمعظمسیكون.ESLمتطلباتعلىبناًءالدوريإلىأخرىأصولأوصورتقدیمالالعبینمنُیطلبقد،ذلكإلى

التقدیميوإجراء مقابالت معھم من قبل طاقم منظم البطولة للعرضإلزامي ، حیث سیتم تصویر المشاركین فوتوغرافیاً وتصویرھم
".دقائق5منأكثرتستغرقالنوعھذامنأنشطةأيوجدولومدةبطبیعةإلبالغھممسبًقاإعالمًیاجدوًالالمشاركونسیتلقىللحدث.

والغراماتالجزاءنقاط9
حدة المخالفة. ستقررأو انتھكھ ، فقد یكون لذلك عواقب مختلفة اعتماًدا علىإذا تجاھل العب أو فریق واحًدا أو أكثر من قواعد الدوري

وحدة االنتھاكات.إدارة البطولة األحكام وفًقا لتقدیرھا ، بناًء على الظروف

من العقوبات:ستكون إدارة البطولة قادرة على إصدار مجموعة متنوعة●
تحذیرات●
خسارة المباراة بشكل افتراضي●
كغرامة)المالیةالجائزةمنخصم٪1=بسیطةجزاءنقطة1(البسیطةالجزاءنقاط●
كغرامة)المالیةالجائزةمن٪خصم10=كبیرةجزاءنقطة1(الكبیرةالجزاءنقاط●
التنحیة من البطولة●

أمثلة على العقوبات:
جزاء كبیرة واحدةعدم الحضور لمباراة التحدي - خسارة افتراضیة + نقطة●
البطولةمنالتنحیةإلىتصلوقدكبیرةجزاءنقاط3-الالعبینقوائمقواعدكسر●
بسیطةجزاءنقاط5-مجدولةإعالميیومجلسةفيالحضورعدم●


