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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.ESLوTencentلـمملوكةللدوريالبثحقوقجمیع
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

.1.7القسمفيالمعلوماتمنالمزیدوتأشیرة.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
PUBGبـالخاصةوالشروط Mobile.

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

المشاركةرفض1.11

احتیاطات.وسببأليالعبأوفریقأيمشاركةرفضبحقESLتحتفظ

الجدول2
الشمالیةأمریكاجدول2.1

#1المفتوحةالكأستصفیات

السبت)والخمیسو(اإلثنینمایو6حتىإبریل12من

#1المفتوحةالنھائیات

مایو16األحد

#2المفتوحةالكأستصفیات

والسبت)والخمیس(اإلثنینیونیو3حتىمایو10من

#2المفتوحةالنھائیات

یونیو6السبت

أفریقیاشمالواألوسطالشرقوأوروباجدول2.2

#1المفتوحةالكأستصفیات

والسبت)والخمیس(اإلثنینمایو6حتىإبریل12من

#2المفتوحةالكأستصفیات

والسبت)والخمیس(اإلثنینیونیو3حتىمایو10من

النھائیات المفتوحة

یونیو13األحد



الھادئوالمحیطآسیاجدول2.3

#1المفتوحةالكأستصفیات

الفرق)لھاتنتميمجموعةأیةعلىاللعبیوممایو(یعتمد10حتىإبریل13من

#1المفتوحةالنھائیات

مایو13و12

#2المفتوحةالكأستصفیات

الفرق)لھاتنتميمجموعةأیةعلىاللعبیومیونیو(یعتمد14حتىمایو17من

#2المفتوحةالنھائیات

یونیو17و16

واألھلیةالتسجیل3
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.

العمرقیود3.1

16ًعنالالعبینجمیععمریقلأالیجب الموسمفيمباراةأولتاریخبحلولأكثرأوعاما

16ًمنأقلكانبینمامباریاتأیةفيقبلمنشاركأوحالیاًُیشاركالعباكتشافتمإذا.1 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.

القواعدُكتیبمن11.8القسمفيقاصرالعبتستخدمالتيالفرقوكقاصرالمشاركةحولالمعلوماتمنمزیدعلىالعثورُیمكن●
ھذا.

18ًسنتحتالالعبكانإذا الحیة.للمسابقةالقاصرمرافقةعلىقادًراالقانونيالوصيأوالوالدینأحدیكونأنفیجبعاما

.ESLلـالمناسبةالوثائقكافةتقدیممعالسفریمكنھمؤقتوصيتعیینفیجبالسفرعلىقادرغیرالقانونيالوصيأوالوالدینأحدكانإذا

مؤقت.وصيلتعیینالضروریةالوثائقتوفیرمسؤولیةESLتتحملال



اإلقامةقیود3.2

التي یتنافسون فیھا. البلدان اإلقلیمیة كما یلي:یجب على جمیع الالعبین أن یكونوا مقیمین في المنطقة

المتحدة األمریكیة.كندا والمكسیك وبورتوریكو والوالیاتأمریكا الشمالیة:

أوروبا و الشرق األوسط وشمال أفریقیا:

، جمھوریة التشیك ، الدنمارك ، إستونیابلجیكا ، البوسنة والھرسك ، بلغاریا ، كرواتیا ، قبرصألبانیا ، الجزائر ، أندورا ، النمسا ، بیالروسیا ،
، جزیرة مان ، إیطالیا ، جیرسي ، التفیا ،طارق ، المجر ، مدینة الفاتیكان ، أیسلندا ، أیرلندا، فنلندا ، فرنسا ، ألمانیا ، الیونان ، جورجیا ، جبل

، النرویج ، بولندا ، البرتغال ، رومانیا، موناكو ، الجبل األسود ، ھولندا ، مقدونیا الشمالیةلیختنشتاین ، لیتوانیا ، لوكسمبورغ ، مالطا ، مولدوفا
، اإلمارات العربیة المتحدة ،، السوید ، سویسرا ، تركیا ، أوكرانیا ، المملكة المتحدة، االتحاد الروسي ، صربیا ، سلوفاكیا ، سلوفینیا ، إسبانیا

، إسرائیل ، العراق ،، فلسطین ، لبنان ، الجمھوریة العربیة السوریة ، األردنقطر ، مصر ، موریتانیا ، المغرب ، تونس ، لیبیا ، السودان
، طاجیكستان ، أو قیرغیزستان.، الیمن ، عمان ، كازاخستان ، أوزبكستان ، تركمانستانإیران ، الكویت ، البحرین ، المملكة العربیة السعودیة

وسنغافورة والفلبین.تایالند وفیتنام وإندونیسیا ومالیزیاآسیا والمحیط الھادئ:

ESLعلىالتسجیل3.3 Play

ESLمنصةعلىالتسجیلالالعبینجمیععلىیجب PlayلـتابعحدثأيفيللمشاركةESL Mobile.

آسیا والمحیط الھادي:

https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/asia/pubgm/challenger/mobile-open-20
21-asia-pacific

أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا:

https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/europe/pubgm/challenger/mobile-open-
2021

أمریكا الشمالیة:

https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/north-america/pubgm/major/mobile-ope
n-2021-na

األجھزة3.4

، مع عدم السماح باستخدام الُمحاكیات.یجب على الالعبین استخدام ھاتفھم الجوال أو جھازھم اللوحي

العملقیود3.5

أوعملواالذیناألشخاصشركاتھم.فيعملھمفترةأثناءللعبمؤھلینغیرTencentأوو/ESLلدىالمتطوعینأوالعاملیناألشخاص
شركتھم.فيلھمعملآخرمنیوًما90غضونفيللعبمؤھلینغیر،صفةبأي،الشركتینمنأيفيتطوعوا

https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/asia/pubgm/challenger/mobile-open-2021-asia-pacific
https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/asia/pubgm/challenger/mobile-open-2021-asia-pacific
https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/europe/pubgm/challenger/mobile-open-2021
https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/europe/pubgm/challenger/mobile-open-2021
https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/north-america/pubgm/major/mobile-open-2021-na
https://play.eslgaming.com/playerunknownsbattlegrounds/north-america/pubgm/major/mobile-open-2021-na


المالیة*الجوائزتوزیع4
البیاناتوتبادلقبول4.1

في المقابل فأنت توافقاستیفائك بمتطلبات السلسلة وأنك مؤھل الستالم أي جوائز.عند التنافس في كأس ذو جائزة مالیة ، فأنت توافق على
أن أي العب سیستلمالجوائز لالعب الذي سیستلم الجائزة. مع األخذ في االعتبارمشاركة المعلومات المطلوبة مع الشخص المسؤول عن توصیل

جائزة یجب أن یكون ھو نفسھ الذي لعب في الكأس.

المطالباتوالتسلیمأوقات4.2

ESLفيالمكتسبةالجوائزجمیعستستغرق Mobile الفترةھذهانتھتإذاإرسالھا.لیتمالمسابقةانتھاءبعدمنیوما90ًأقصىكحد2021
المفقودة لیتم مراجعة الحالة.تذكرة دعم من صفحة دعم الكأس إلبالغ اإلدارة بالجائزةولم یتم استالم الجائزة المعنیة ، یجب على الالعب فتح

الجوائزمجموع4.3

الشمالیةأمریكالمنطقةمفتوحةنھائیاتلكلالمالیةالجوائزتوزیع4.3.1

1 $650

2 $550

3 $475

4 $425

5 $375

6 $325

7 $275

8 $225

9 $175

10 $125



11 $75

12 $50

صرف العمالت.*جمیع الجوائز ُمدرجة بالدوالر األمریكي وتخضع ألسعار

أفریقیاوشمالاألوسطالشرقوأوروبالمنطقةموسملكلالمالیةالجوائزتوزیع4.3.1

1 $650

2 $550

3 $475

4 $425

5 $375

6 $325

7 $275

8 $225

9 $175

10 $125

11 $75

12 $50



*جمیع الجوائز ُمدرجة بالدوالر األمریكي وتخضع ألسعار صرف العمالت.

الھادئوالمحیطآسیالمنطقةمفتوحةنھائیاتلكلالمالیةالجوائزتوزیع4.3.1

1 $1440

2 $576

3 $324

4 $216

5 $216

6 $144

7 $144

8 $108

9 $108

10 $72

11 $72

12 $36

13 $36

14 $36

15 $36



16 $36

صرف العمالت.*جمیع الجوائز ُمدرجة بالدوالر األمریكي وتخضع ألسعار

الفرق5
أثناء أي بطولة مفتوحة.طوال مدة كل بطولة مفتوحة. ال ُیمكن تغییر قوائم الالعبینیجب على جمیع الفرق اللعب بقائمة الالعبین التي تم تسجیلھا

منح الفریق نقاطاً لھذهالمعلومات غیر الصحیحة إلى عدم احتساب النتیجة ، وعدمُیرجى التأكد من مراجعة معلومات الحساب بعنایة. ستؤدي
غیر صحیحة.المباراة ، واإلزالة من الكأس إذا تم العثور على معلومات

الالعبینقوائموتغییراتالالعبینقوائم6
العامةالالعبینقائمةعلىعامةنظرة6.1

للفریق.الالعبینقائمةوالفریقصفحةفيإدراجھمیتم،العبین)5(إجماليأقصىكحدواحدبدیلوفقطالعبین4منتتكونأنللفرقُیمكن

4الـضمناحتسابھیتمالالدورینمنأليتعیینھتمالذيالشخصھذاالفریق.مالكأوالفریقمدیركانسواءإضافيعضوتعیینللفرقُیسمح
جمیع النقاط للكأس مع تلقي تحذیرأي مباراة. إذا تبین لعبھم  في أي مباراة فسیتم خسارةالعبین األساسیین والبدیل لذلك فھو غیر مؤھل للعب في

إضافیة.للمخالفة األولى ، وسیتم منح نقاط جزاء ألي مخالفات

یخضع إلجراء تأدیبيأحد المشرفین سیكون غیر مؤھل للتنافس بھذا الشخص وقدأي فریق یتبین تحویلھ مدیر أو مالك إلى العب بدون موافقة
اللعب ، و/أو االستبعاد.بما في ذلك خسارة النقاط ، ونقاط الجزاء ، والحظر من

إزالةسیتم)Check-In(الوصولتسجیلوقتفيبدیل)1وأساسیین4(بھمالمسموحالعبین5الـمنأكثرالعبونفریقكلدىكانإذا
الفریق.فيفقطالعبین5یتبقىحتىاللعبمنوحظرهالكأسمنفریقك

لم یتمكن فریق من السفر سیتم منحالالعبین لكل فریق. في حالة النھائیات الحیة ، إذاخالل النھائیات لكل السالسل سیتم فرض عدم تغییر لقائمة
المقعد للفریق التالي المتاح.

الكأس األول للفریق.الفرق و قوائم الالعبین لن تتغیر بمجرد المشاركة في

الالعبینقوائمتغییرات-6.2

ESLموقععلىجدیدفریقإنشاءُیرجى،الالعبینلقائمةبتغییراتالقیامأردتإذا-الھادئوالمحیطوآسیاالشمالیةأمریكا Playیتضمن
قائمة الالعبین الجدیدة.

لقائمة العبیھا. ُیسمح للفرقالمتأھلة إلى النھائیات المفتوحة بإجراء أي تغییرات- لن ُیسمح للفرقأوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا
ESLموقععلىجدیدةفرقإنشاءالمفتوحةللنھائیاتمتأھلینالغیروالالعبین Play2المفتوحةللتصفیات.#

ESLموقععلىللفرقفریدةالنقاطُتعد Play،بغضنقاط0بـالجدیدفریقكفسیبدأالمفتوحةالتصفیاتفترةأثناءجدیدفریقأنشأتإذالذلك
األصلیة.النظر عن عدد الالعبین الذین تحتفظ بھم من قائمة الالعبین



اللعبةحسابات7
PUBGلـالمستعاراإلسم-7.1 Mobile

ESLألعابوحساباتاللعبةداخلاألسماءجمیعتستخدمأنیجب Playكانإذاللقائمة.استثناءاتأيھناكتكونولن،أدناهالمدرجةاألحرف
و تحدیث حساب اللعبة الخاصالقائمة المقدمة ، یجب علیك تغییر اسمك داخل اللعبةلدیك حالیاً أحرف قیاسیة أو أحرف خاصة غیر مذكورة في

ESLموقععلىبك Playبالمشاركة.لكُیسمححتى

ESLموقععلىأسمائھمأواللعبةداخلأسمائھمتغییروالالعبینللفرقُیمكنال Playكأس.فيالمشاركةبعد

أو تم اختیار فریقأي وقت خالل الموسم ما لم یكن اإلسم غیر قانوني لالستخدامال ُیسمح بإجراء أي تغییرات لألسماء داخل اللعبة في.1
حساب اللعبة علىتغییر إسمھم داخل اللعبة وفال ُیمكنأساسي أو بدیلمن قبل منظمة جدیدة. بمجرد مشاركة الالعب في كأس كالعب

ESLموقع Playقانونیةغیرحروفعلىالشتمالھتعدیلھیجببأنھالمشرفینفریقأعضاءأحدقبلمنصراحًةالتوجیھیتملمما،
ESLموقععلىاللعبةحسابواللعبةداخلاالسمتطابقوعدم Play،الئق.غیرإسماستخدامأو

ESLموقععلىاللعبةحسابأواللعبةداخلالسمھماالعبتغییرتبینإذا Playقبلمنبذلكصراحًةإخطارهدونالموسمخاللوقتأيفي
ESLموقععلىواللعبةداخلاالسمتغییریتمحتىللمشاركةمؤھلغیرالالعباعتبارفسیتمالمشرفینفریق Playقبلكانالماأخرىمرة
ذلك.

علیكیجبالذي ستشارك فیھا.عنھ من قبل منظمة قدیمة ُیرجى إرسال بطاقة دعم للكأسإذا تم اختیار فریق من قبل منظمة جدیدة أو تم التخلي
للتغیرات التي ستطرأ على أسماءالمثال العقد الموقع بین الفریق والمنظمة) باإلضافةتقدیم دلیل صالح الستحواذ المنظمة على فریقك (على سبیل

ESLLarchالمثالسبیل(علىاللعبةداخلالالعبینجمیع → MOLarch(

ESLموقععلىوصورتھاسمھبتغییرللفریقسُیسمحلالستحواذصالحدلیلعلىحصولنابمجرد Play،شعاربتغییرالفریقلالعبيوسُیسمح
ESLموقععلىاللعبةحسابوفياللعبةداخلاسمھمفيفقطالفریق Play.قبلالفریقشعارفقط،المستعاراسمھمبتغییرلالعبینُیسمحلن

اللعبة بشكل غیر صحیحأو بعد اسمھم المستعار. إذا تبین تغییر اسم فریق داخل

في اإلطار الزمنياسمك غیر مناسب ، فیجب الموافقة على االسم الجدید وتغییرهیجب أن تكون جمیع أسماء المشاركین مناسبة. إذا تم اعتبار
أنت وفریقك على النحو التالي:في ذلك الوقت ، فسوف تتعرض لخطر االستبعاد ومعاقبتكالمقدم من قبل فریق المشرفین. إذا لم یتم تغییر االسم

المالیة باإلضافةلالستبعاد من البطولة مع تداعیات محتملة فیما یخص الجائزةالمرة األولى سُتقابل بتحذیر ، في المرة الثانیة ستتعرض●
للحظر.

ذلكفينقاط0وحصدالیومذلكالمباریاتمنفریقكإزالةإلىسیؤديدقیقغیرُمسجللعبةحسابلدیھبالعبأومسجلغیربالعباللعب
الیوم.

الحروف التالیة فقط:یجب أن یحتوي اسمك داخل اللعبة وحساب اللعبة خاصتك على

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ESLعلىبكالخاصاللعبحسابكانإذاأنھالعلمیرجى Playیومفينقاطأيفریقكیجنيفلن،اللعبةداخلنراهمامعتماًمایتطابقال
المباراة.



منحظرهوسیتمالیوملھذانقاط0فریقكیجنيفسوفاللعبةداخلواألسماءلعبةحساباتأليالتامالتطابقعدمالمشرفینفریقاكتشفإذا
اللعب في ھذا الیوم.

تتمكنلمإذاالمباراة.یومبدءقبلاللعبةداخلواألسماءESLلـاللعبةحساباتجمیعتطابقمنالتأكدمسؤولیةوفریقالعبكلعاتقعلىتقع
لذلك.وفًقااسمكتغییرعلیكفیجب،اللعبةداخلاسمكیطابقبكالخاصESLلعبةحسابجعلمن

PUBGلـالشخصيالمعرف-7.2 Mobile

PUBGلعبةحسابفيالُمسجلةالشخصيالمعرفوارقاماللعبةداخلالالعبینلجمیعالشخصيالمعرفأرقامبینالتامالتطابقیجب
MobileموقععلىESL Play.عننقاط0الفریقیجنيفسوف،الشخصيالمعرفیخصفیماتطابقعدملدیھالعبأيعلىالعثورتمإذا

ھذا الیوم وسیتم منعھ من اللعب ذلك الیوم (یوم المباراة).

ESLموقععلىالشخصيالمعرفرقمأواللعبةداخلبھمالخاصالشخصيالمعرفرقمتغییروالالعبینللفرقُیمكنال Playالمنافسةبعد
في كأس.

أساسي أوالموسم. بمجرد مشاركة الالعب في كأس سواء كان العبال ُیسمح بأي تغییرات لرقم معرف الشخصیة في أي وقت خالل.1
ESLموقععلىاللعبةحساباتفيالُمسجلالشخصیةومعرفاللعبةداخلالشخصیةمعرفتغییرُیمكنفالبدیل Playیتملمما

طلب ذلك بشكل صریح من قبل أحد أعضاء فریق المشرفین.

ESLموقععلىاأللعابحساباتفيالُمسجلةأواللعبةداخلبھالخاصةالشخصیةلُمعرفاتماالعبتغییرتبینإذا Playخاللوقتأيفي
نحن نعتبر ھذا تغییر فيفسیتم اعتبار الالعب غیر مؤھل للمشاركة في بقیة الموسم.السلسلة بدون إخباره بذلك صراحة من قبل فریق المشرفین

الالعبین وسیخسر فریقكالتغییر. سیتم اعتبار ھذا تغییراً غیر قانوني في قائمةالحساب وسیتم معاملتك كالعب ُمختلف بغض النظر عن سبب
بمنعھم من اللعب في المرحلة النشطة وقتھا.جمیع النقاط في المرحلة التي یتواجدون فیھا وسیخاطرون

تعریف الالعب داخل اللعبة كما ھو موضح ھنا.ُیمكن إیجاد رقم معرف الشخصیة الخاص بك في صفحة ملف

إضغط على صورتك في الشاشة الرئیسیة داخل اللعبة.1
ستجد معرف الشخصیة خاصتك فوق صورتك.2

الالعبقبلمنالبث8
البثتأخیر8.1

البث.فياألقلعلىدقائق5تأخیرلدیھمیكونأنبشرطالمفتوحةالتصفیاتمرحلةخاللالمباریاتببثلالعبینُیسمح

ھذا.المطلوب ، فسیتم إجباره على وقف البث لیوم المباراةإذا تبین بث أي العب بدون استیفاء الحد األدنى من التأخیر

المخالفة األولى ستقابل بتحذیر..1
وفریقھ.الالعبمنلكالجزاءنقاط2وھذاالمباراةیومنقاطبخسارةالثانیةالمخالفةسُتقابل.2
المباریات.فيالمشاركةمنأسبوعلمدةحظرمعوفریقھالالعبمنلكالإضافیةجزاءنقاط2بـالثالثةالمخالفةسُتقابل.3

الردھةوالمروركلمةتسریب8.2

التالیة:للعقوباتسیتعرضالموسمخاللالمروروكلمةالردھةاسمذلكفيبما)Lobby(الردھةمعلوماتبتسریبقامالعبأياكتشافتمإذا

سُتقابل المخالفة األولى بتحذیر..1

https://cdn.eslgaming.com/misc/media/play/america/mobile-open/season6/pubgm1.gif
https://cdn.eslgaming.com/misc/media/play/america/mobile-open/season6/pubgm_1pic.png
https://cdn.eslgaming.com/misc/media/play/america/mobile-open/season6/pubgm_2pic.png


سُتقابل المخالفة الثانیة باستبعاد الفریق من یوم اللعب مع خسارة أي نقاط تم حصدھا. عالوًة على ذلك فسیتم منح الالعب الذي سرب.2
جزاء.نقاط2المعلومات

أسبوع.لمدةالمباریاتفيالمشاركةمنوفریقھالالعبحظرمعلالعبإضافیةنقاط2بمنحالثالثةالمخالفةسُتقابل.3

المشتركالبث8.4

Mobileمنأجزاءأيبثإعادةأوبثفيالراغبینالمجتمعأفرادفحصسیتم SeriesبجانبESLموظفيقبلمنESLإعطائھموسیتم
ESLفعالیاتلكلالمشتركالبث/البثعندھذهالسلوكیةبالقواعدااللتزامیبثمنكلعلىیجبیوقعوھا.لكيالمناسبةالسلوكیةالقواعدوثیقة

أو المرتبطة بھا.

لمنطقتك:إلكتروني إلى عنوان البرید اإللكتروني التالي طبقاًلطلب إذن لتصبح مشاركاً في البث ، ُیرجى إرسال برید

p.todkill@staff.eslgaming.comأوروبا:والشمالیةأمریكا●
m.kiefer@eslgaming.comالھادي:والمحیطآسیا●

الخدمة.شروطأوالسلوكیةالقواعدانتھاكاتبسببفردأيمنالموافقةھذهسحبفيبالحقTencentوESLمنكالتحتفظ

الالعبھویة9
للتحقق من جمیعالنھائیات. ھذا یعني توافر بطاقة ھویة تسمح لك بالسفریجب على جمیع الالعبین بدء أي تحضیرات ضروریة  لبلوغ

المشاركین في حالة وجود نھائیات حیة.

والدعمالتواصل10
الدعم10.1

ESLلـوالدعمللتواصلاألساسیةالوسیلة MobileبـالخاصالدیسكوردعبرESL Mobile

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

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

المشرفین10.2

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

mailto:p.todkill@staff.eslgaming.com
mailto:m.kiefer@eslgaming.com
https://discord.com/invite/PUjJBa5


الغش10.3

من البطولة وحظره من جمیعالكشف عن الغش ، سیتم إخراج الفریق المعني على الفورلن یتم التسامح مع أي شكل من أشكال الغش. عندما یتم
سبیلعلى،الغشأمثلةتتضمنالبطولة.مدةطوالأجھزتھمعلىالغشمكافحةبرنامجتثبیتالالعبینمنُیطلبقدأشھر.6لمدةالمسابقات

.10.3.3-10.3.1األقسامفيتناولھاتمالتياألسباب،الحصرالالمثال

)DDoSing(الموزعالخدمةرفض10.3.1

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

المباریاتبنتائجالتالعب10.3.2

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

األجھزةأوالبرامج10.3.3

أي برنامج تابع لجھةداخل اللعبة. تشمل األمثلة ، على سبیل المثال ال الحصر:استخدام أي برنامج أو جھاز للحصول على مزایا غیر متوفرة
scripted(نصیةوھجمات،خاصةخوادمعلىواللعب،اللعب)بأسلوبتتالعبمعتمدةغیر(تطبیقاتخارجیة attacks.(

السفرفيالمشاركةطلبات10.4

ESLفيمشاركالعبأيمنحسیتم Mobileفيللمشاركةالمحددةالبلدانخارجسفرهحالةفيالسفرفياشتراكطلبلتقدیمالفرصة
على المعلومات التيمن تاریخ السفر حتى تتم مراجعة الطلب. یعتمد قبول الطلبالسلسلة. یجب تقدیم ھذا الطلب قبل أسبوع واحد على األقل

حالة على حدة. الحدالالعب للسفر. سیتم قبول أو رفض كل طلب على أساس كلیقدمھا الالعب عن سبب سفره ، ومقدار الوقت الذي سیقضیھ
أي وقت أكثر من ذلكاألربعة المسموح بھا في السلسلة سیكون أسبوًعا واحًدا.األقصى لوقت مشاركة الالعب من منطقة أخرى خارج البلدان

وسیتم رفض الطلب ولن یكون الالعب مؤھالً للمشاركة.

الالعبسلوك11
ESLسلسلةمراحلجمیعفياحترافيبشكلالالعبونیتصرفأنالمتوقعمن Mobile،داخل،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكفيبما

یمكن إصدار تحذیرات أو عقوبات ألي مما یلي:وخارج البطولة ، والتصفیات ، والمقابالت ، والنھائیات.

اللغة11.1

في الدردشة داخل اللعبة أو محادثةالبذیئة و / أو األلفاظ النابیة و / أو التعلیقات العنصریةفي جمیع اللغات ، ال یجوز لالعبین استخدام اإلیماءات
تنفیذ ذلك وفًقا لتقدیرھم/ أو المراجع الغامضة. یحتفظ مشرفي الدوري بالحق فيالردھة أو المقابالت الحیة. یتضمن ھذا االختصارات و

البرید اإللكتروني والرسائل الشخصیة وقنوات الدیسكورد.الخاص. تنطبق ھذه القواعد أیًضا على المنتدیات ورسائل

السلوك11.2

اإلعالمتجاه المنافسین اآلخرین وأعضاء فریق إدارة الدوري ووسائلُیطلب من األشخاص التصرف بطریقة تتمتع بالروح الریاضیة
والمشجعین.

اللعبةداخلالتواجد11.3

ESLفيالمشتركینالالعبینعلىیتعین MobileمحتوىإنشاءمنجزًءاتعدالتياللعبةداخلالقواعدجمیعاتباعPUBG-الفرقتتحمل
االجتماعي ومقاطع، على سبیل المثال ال الحصر ، الظھور على مواقع التواصلمسؤولیة ضمان مالءمة المحتوى الذي ینتجونھ بما في ذلك



الفیدیو والبثوث و المقابالت. النزاعات والتعویضات - یجب أوالً معالجة أي نزاعات عامة قد یواجھھا شخص مع اإلدارة الحالیة للدوري عن
فرض مزید من العقوبات.اإلجراء المناسب للنزاعات إلى رفض النزاع وإمكانیةطریق مراسلة مشغل الدوري عبر دیسكورد. سیؤدي عدم اتباع

)PED(لألداءالمحّسنةوالعقاقیرالمشروعةغیرالمواد11.4

السلوكیةالقواعدوثیقةعقوباتإلىباإلضافة).PED(األداءتحسینعقاقیرأوقانونیةغیرموادحیازةأوتأثیرتحتالفریقأعضاءیكونالقد
وفًقا للقوانین المحلیة و / أو استبعاده من المشاركة.القیاسیة ، قد یتم تسلیم أي العب مخالف إلى السلطات

الكحول11.5

أي حدث وفًقا لتقدیر منظم البطولة.قد یتم استبعاد أعضاء الفریق الذین یكونون مخمورین خالل

الغش11.6

على الفور وحذفھ منأن الالعب یقوم بالغش ، فسیتم استبعاد الالعب أو الفریقلن یتم التسامح مع أي شكل من أشكال الغش. إذا قرر المنظم
أو ثغرات في اللعبة إلىاستغالل البرامج - قد یؤدي أي استخدام متعمد ألي أخطاءالبطولة وقد یتم منعھ من المشاركة في األحداث المستقبلیة.

البطولة.منظمأو/وTencentلتقدیروفًقاوالثغراتاألخطاءتحدیدسیتمالبطولة.منواالستبعادالمباراةخسارة

المباریاتبنتائجوالتالعبالتواطؤ11.7

المباریات ، فسیتم استبعاد الالعبقرر المنظم أن العًبا أو فریًقا یتواطأ أو یتالعب بنتائجال ُیسمح لالعبین بتغییر نتائج أي مباراة عن قصد. إذا
ESLمنوإزالتھفوًراالفریقأو Mobileفيلدیھممابأفضلالالعبونیتنافسأنیجبالمستقبلیة.األحداثفيالمشاركةمنتقییدهیتموقد

جمیع األوقات.

قاصرالعب11.8

ESLسلسلةمنالقانونیةالسندون(العبون)العبلدیھیوجدفریقأياستبعادسیتم Mobile.

أي عضو في الفریق ولن یتم منح أي جائزة.سیتم مصادرة جمیع الجوائز التي كان سیتم ربحھا من قبل

ESLسلسلةمن)1(واحًداموسمًیاحظًراالفریقسیتلقى،ذلكإلىباإلضافة Mobileموسمینلمدةالقانونیةالسندونالالعبحظروسیتم
عاًما.16العمرمنیبلغعندمابعدھما)2(كاملین

المنطقةتزویر11.9

ھذاالقواعدكتیبمن3.2القسمفيللمنطقةالمدرجةالبلدانخارجمنطقةمنمشاركأو/ومقیم(العبین)العبأيلدیھأنیتبینفریقأي
ESLمناستبعادهسیتمالبلدانتلكإحدىمنأنھكذباًیدعيبینما Mobile.

أي عضو في الفریق ولن یتم منح أي جائزة.سیتم مصادرة جمیع الجوائز التي كان سیتم ربحھا من قبل

ESLسلسلةمناألقلعلى)1(واحًداموسمًیاحظًراالفریقسیتلقى،ذلكإلىباإلضافة Mobileلمدةالمؤھلغیرالالعبحظروسیتم
بھا.المسموحالمناطقإلىبالكاملانتقالھمإثباتمنتمكنواإذاإالالحظربعدبالمشاركةلھمُیسمحلناألقل.على)2(موسمین

ESLموقععلىجزاءنقاط6علىالالعبونوسیحصلجزاءنقاط4علىالفرقستحصل Play.



المقامرة11.10

ESLبـمرتبطشخصأيعلىُیحظر Mobileحولأو،فيأحداثأومباریاتأيعلىرھاناتوضع،PUBG.

عمًدا أم ال. كما یعاقب علىواالنتھاكات لقواعد سلوك الالعب ھذه ، سواء ارتكبتما لم ُینص صراحة على خالف ذلك ، ُیعاقب على المخالفات
محاولة ارتكاب أي انتھاكات أو مخالفات.

االستبعاد12
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

اللعبةقواعد13
ال یمكن إعادة المباراة إال بموافقة مسبقة من المشرف.

التعامل معھا على أنھا قرصنةولعب البطولة. إذا انتھك الالعبون ھذه القاعدة ، فسیتمُیحظر أي استخدام لبرنامج جھة خارجیة أثناء التصفیات
، وسُیمنع األفراد المشاركون من المنافسة.بقصد الغش. سیتم استبعاد الفریق ، ولن یتم منح أي جوائز

أوالرسمیة)المكافآت(باستثناءPUBGمنالمعتمدةاللعبةداخلاألسالیبخاللمنعلیھاالحصولیتملمالتيللعناصراستخدامأيُیحظر
الفریق ، ولن یتم منح أي، فسیتم التعامل معھا على أنھا قرصنة. سیتم استبعادالعناصر غیر المعلن عنھا. إذا خالف الالعبون ھذه القاعدة

جوائز ، وسُیمنع األفراد المشاركون من المنافسة.
ESLفيمباراةأيأثناءمالبسیرتدواأنویجبعراةالالعبونیكونالقد Mobile

والقواعد،)Format(والتنسیق،المباراةإعدادات14
عامةقواعد14.1

,Erangelالخرائط: Miramar, Sanhok, & Vikendi

TPPاللعبة:وضع

المفتوحة.التصفیاتمراحلخاللیومكلمباریات5إلىیصلمافيفریقكلسیشارك

نھائیات.یومكلفيمباریات5المفتوحةالنھائیاتفيالمشاركةالفرقستخوض

واحد.یوممدتھالنھائیاتمباریات5إجمالي●
یومان.مدتھالنھائیاتمباریات10إجمالي●



سیتم احتساب النتائج بشكل تراكمي لكل المباریات في یوم اللعب.

المباراةنقاط14.2

المفتوحةالتصفیاتمرحلةنقاط-14.2.1

Placement Points

1 15

2 12

3 10

4 8

5 7

6 6

7 5

8 4

9 3

10 3

11 2

12 2

13 1



14 1

15 1

16 1

17 0

18 0

19 0

20 0

منھالكلنقطة1تساويالقتالت

المفتوحةالنھائیات-14.2.2

Placement Points

1 15

2 12

3 10

4 8

5 6

6 4



7 2

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 0

14 0

15 0

16 0

منھالكلنقطة1تساويالقتالت

النتائج14.3

فنیة في الردھات. قدمباراة لنتائجھم في حالة وجود أي نزاعات و / أو صعوباتیجب أن یأخذ كل عضو في الفریق لقطات شاشة في نھایة كل
لدیك مشاكل أو الحظت أي مشاكل ،اتخاذ إجراء تأدیبي و / أو فقدان النقاط. إذا كانتیؤدي عدم تقدیم لقطات الشاشة المذكورة عند الطلب إلى

ألي شيء آخر ، یرجىلألسئلة السریعة ، وبالنسبةدیسكوردالوصول إلینا عبریرجى االتصال بالمشرفین على الفور عبر تذكرة دعم. یمكنك
فتح تذكرة دعم.

التقنیةالمشاكل15
لن یتم إعادة جدولةفي ذلك مشكالت األجھزة و / أو البرامج و / أو اإلنترنت.تتحمل الفرق مسؤولیة المشكالت الفنیة الخاصة بھا ، بما

من ذلك.المباریات بسبب مشاكل فنیة وستقام المباریات على الرغم

https://discord.com/invite/y4MgAMU


التعادلكاسر16
ESLمراحلمنمرحلةأيخاللالتعادلحالةفي Mobile التالي:بالترتیبالترتیبتحدیدفسیتم،2021

المرحلة.مجموع مرات تحقیق المركز األول في جمیع المباریات في.1
في المرحلة.إجمالي النقاط التراكمیة التي تم جمعھا عبر جمیع المباریات.2
المرحلة.مجموع عملیات القتل التراكمیة في جمیع المباریات في.3
المرحلة.المركز الذي تم الحصول علیھ في المباراة األخیرة من.4

الحيالبث17
ESLوالالعبینبواسطةإنشاؤھاتمالتياألخرىوالمواردواإلعاداتالفیدیوومقاطعوالصورالمحتویاتجمیع Mobile إلىتنتمي2021
ESL.فيالمنافسةعلىبالموافقةالشرطھذاالالعبونیقبلESL Mobile 2021.

ESLقواعد18 Play
ESLقواعد Playالعامةالقواعدزیارةیرجى،والكتالوجالجزاءنقاطقواعدذلكفيبماالمشاركةومتطلباتالعامة|ESL Play.

https://play.eslgaming.com/rules

