
 Just4Fun لالعبين على  قواعد

 . نحن ال نتسامح مطلقًا مع أي لغة مهينة أو عنصرية أو مضايقة أو سمية. 1

 . ال تستخدم أسماء الالعبين أو الفرق التي قد تسبب اإلهانة أو االزدراء. 2

 . ال تزعج القنوات الصوتية أو النصية. 3

 غش فيها.لل. ال تستغل أخطاء اللعبة أو 4

 . قنوات الصوتيةال توظيف أو إشارات جنسية في األسماء أو الدردشة أو  ية، ترويج،دين   ،ةي سياس  ،URLعناوين  تضع . ال 5

 في اسم الالعب.  ببثهمالخاص  URLعنوان   عارضوا البث أ. قد يستخدم 

 القواعد أو القرارات في اللعبة.  ال تناقش  -. اتبع تعليمات مسؤول الخادم في جميع األوقات  6

 أو موقع الويب الخاص بنا إذا كنت ترغب في المناقشة أو تعتقد أننا ارتكبنا خطأ.  Discordأ. قم بزيارة  

 التي هي:  Steamحسابات ب  السماح . لحماية العبينا من الحسابات البديلة والغشاشين، فإننا نرفض 7

 أيام.   10أ. أقل من 

 يوًما.  30المجتمع وأقل من   في ادها  ب. التي لم يتم إعد

 يوًما.  90منذ أقل من  Steamألعاب   عليها حظر منج. حسابات 

 اتصل بنا إذا كنت تندرج تحت هذه الفئة، يسعدنا دائًما إجراء استثناء.                 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Just4Funفي   قواعد اللعب

  ا إذاال )  كحد أقل إال عندما يشغلها اثنان من أفراد الطاقم  قيادة المركبات التي تتطلب طاقم  استعمال. المركبات: ال يمكن قيادة / 1

 (. القاعدة الرئيسية/  هاب إلى  كانت تعود

 . المركبات: تعتبر المركبات مملوكة لفرقة إذا كان هناك عضو في مقعد السائق. 2

 الرئيسية تتجاوز هذه القاعدة.   المركبات عند القاعدةأ. مطالبات 

، ما لم تكن هناك  واحدة  ومركبة قتالية  ( شاحنة امداد) لوجي واحدة الفرقة / المجموعات / العشائر على يختصر على . المركبات: 3

 . فترة التجهيزمركبات غير مرغوب فيها بعد 

مركبة قتال واحدة، فيجب أن يوافقوا على إعادة مركبة القتال إلى   من  أكثر أ. إذا كان لدى فرقة أو عشيرة / مجموعة

 . منهم الرئيسية إذا طلب ذلكالقاعدة 

 أي شيء. ب  م لالصطدا. المركبات: يحظر استخدام طائرات الهليكوبتر 4

 . لها . المركبات: إذا كانت المجموعة تمتلك مركبة، فإنهم يقررون من يمكنه استخدام / دخو5

 ات من تلك المركب  أفراد طاقم، فلديك األولوية على واحدة تتطلب المركبات: إذا تم تسمية فريقك بنفس اسم مركبة  حجز. 6

 . القاعدة بشرط أن تنتظر في  القاعدة الرئيسيةفي   ستتواجدالتي 

 أ. يجب أال تستخدم الفرقة / المجموعة أي مركبة قتالية أخرى عند المطالبة بمركبة محجوزة. 

 . يحصل على االولوية ب. بالنسبة للفرق التي تحمل االسم نفسه، فمن يأتي أوالً 

 فقط.  لوحده  مقفلة بقائد فرقةفرق ل يسمح. الفرق المقفلة: ال 7

وتعمل على   م، إذا تم تسميتهالطائرات المروحيةكشافة و ال، والمخصصين شاحنات االمداد )لوجي(  قائدو أ. االستثناءات 

 . الخادم مشرفي ، باإلضافة إلى وهذا النح



 د فرقة. ئ وفون / طقم قا. الفرق: يجب أن يتحدث قائد الفرقة اللغة اإلنجليزية وأن يكون مجهًزا بميكر8

 مؤقتًا إلى المشاة للمساعدة في بناء المواضع.  يغير قائد الفرقةأ. قد 

 . الفرقة الذين ال يتحدثون اإلنجليزية بتشغيل فرقة بلغتهم األم إذا ذكروا ذلك في اسم  نالالعبوب. قد يقوم 

)قائد فرقة( في حين عدم تواجد شخص يقود   SLخصية "، واللعب بشWAITING FOR SLج. يمكنك إنشاء فرقة تسمى "

 . فريق على فرقة واحدة لكل   هذا  . يقتصرالمجموعة 

 ، أو يقوم بإنشاء عدة فرق في غضون فترة زمنية قصيرة. بخاصية القائدد. قد يتم طرد أو حظر أي العب يتالعب 

المركبات المذكورة  العبًا، ال تنطبق قواعد  20أقل من  . عندما يكون عدد الالعبين في حالة السيدينج: ال توجد قواعد السيدينج. 9

 .سابقا

 تكتيًكا صالًحا ولكن ال يتم التسامح معه كاستراتيجية.  ضد الفريق الخصم  . التخييم: تعتبر قواعد التخييم الرئيسية10

 التوقف. ب متعددة  جوالت عبر  للفريق الخصم المعسكر الرئيسي خارج يخيمون أ. سيُطلب من الالعبين الذين 

 . المتوفر العتادإذا شعروا أنه يخل بتوازن اللعبة أو يضيع على القاعدة الرئيسية ب. قد يتدخل المسؤولون ويوقفوا التخييم 

من  التي تم إنشاؤها بواسطة فرقة أخرى، إال إذا كانت تمنع الالعبين الهاب : يُحظر تدمير المواضع / أجهزة الراديو / العتاد. 11

 . واللعب بشكل عادي   الوصول

غ محتواها من الذخيرة والبناء ضمن نطاق الفوب قبل  يجب عليك افرا ،مليئة بالموارد استحوذت على عربة لوجي. الموارد: إذا 12

 . اخر  الذهاب بها الى مكان

 التي لم يتم إنشاؤها بواسطة فريقك أو تم إضافتها.  الفوب . الموارد: ال يجوز لك إزالة الموارد من 13

 للبناء. الفوب . الموارد: يجوز ألي قائد فرقة استخدام مواد البناء في ذلك 14

 . الهاباآلخر ضمن نصف قطر   قائد الفرقة اسأل قبل استخدام الموارد عما إذا كان  - أ. احترم عمل الفريق اآلخر 

 ومتاحة للجميع. يست ملك أي فرقة بالتحديد : لالمواضع. 15

إلى   نواالخر  الفرق  و اومر قائداللعبة أو فشلهم في التعامل مع  التواصل في. الصوت: قد يؤدي فشل الالعبين في استخدام 16

 استبعادك.

 العبًا.  50لخادم أكثر من  ا الالعبين في  التجنيد إذا كان عددطقم  العب غير مسلح أو  ا: ال يمكن لالعبين استخدام الطقم . اختيار 17

  االخرين، إذا كانت ال تتعارض مع طريقة اللعب وتحترم طلبات في الشات الصوتي. الموسيقى: يمكنك تشغيل الموسيقى 18

 بالتوقف. 

 محلي. في الشات فرقة أو ال شات  أ. قد يقوم طيارو طائرات الهليكوبتر بتشغيل الموسيقى إما في

 إلى اإلزالة.  الشات الصوتي او في محلي ال الشات في غير مرغوب فيها  قىاو موسي  ب. سيؤدي إرسال رسائل 

وما إلى   جدد العبين/بشكل مناسب )تدريب فرقتك. التدريب: إذا كنت تؤدي مهام قد ال تساهم بشكل كامل في اللعب، فقم بتسمية 19

 .ممتلئاذلك(. قد يطلب منك المسؤولون التوقف أو المغادرة إذا أصبح الخادم 

 

 

 

 

 

 



 يستحق التذكر…. 

يحتفظ المسؤولون بالحق في اتخاذ أي إجراءات لموازنة اللعب لضمان اللعب المتوازن للجميع. نادًرا ما نتدخل، ولكن إذا فعلنا ذلك،  

 فقد نقوم بما يلي: 

 األصول في حالة حدوث خلل أو إذا كان موقعها / استخدامها يجعلها غير متاحة، وإزالة الالعبين / الفرق التي تهدر األصول. تدمير 

على المركبة  ، تحقق مع اآلخرين الطابور، فال تقفز مركبةإذا رأيت العبًا ينتظر  -احترام المنتظرين في الطابور في القاعدة الرئيسية

 .التي ينتظرونها

إرسال أية مشكالت / شكاوى أو تقارير إساءة إلى قسم إساءة  يمكن  – كن للمسؤولين عادةً تسوية النزاعات فقط إذا كان هناك دليل يم

 . االلكترونياالستخدام في موقعنا 

تفضل بزيارة   -  للتواصل مع المشرفين " في الدردشة الرئيسية في اللعبةadmin!استخدم تنبيه "عاجلة، المسائل لل

https://www.j4f.uk    للحصول على رابطDiscord  وما  مشرفين وتقارير إساءة استخدام للالخاص بنا حيث يمكنك ترك رسائل

 إلى ذلك. 

الخاصة إذا لم تعرقل اآلخرين وتساهم في   ماختياري. يُسمح للفرق باتباع إستراتيجيته ه يوصى بالتعاون ولكن  -القادة يقودون المعركة  

 اللعب. 

ذو  عادة ما يكون ذلك  -  ةخر ا  فرقة. إذا حدث هذا لك، فما عليك سوى االنضمام إلى فرقتهمأحرار في طرد الالعبين من  الفرق قادة 

 غير شخصي! طابع 

 . واالحتجاجاالستياء  نحن نسمح بالفرق المقفلة، وإال فإن قادة الفرق سيطردون من ال يريدونه، مما يسبب 

 ، فسنحظرك نهائيًا من جميع خوادمنا. Just4Fun في خادمعمليات حظر أو أكثر   3إذا تراكمت لديك  

أشهر من   3، ولكن يجب أن يكون ذلك في غضون موقعنا على عبر تعبئة االستمارة ، فيمكنك استئناف الحظر J4Fإذا تم حظرك من 

 تاريخ الحظر. قد نشارك معلومات الحظر مع خوادم أخرى. 


