
  شروط وأحكام حملة "ماراثون التداول في رمضان 2020"
 
 

Exness شركة باسم أدناه إلیها (ُیشار Exness التجاري االسم تحت أنشطة لممارسة سیشل في المسّجلة ،Nymstar Limited شركة ترّوج .1                   
(ُیشار والشركاء Premier وعمالء Exness لمتداولي توّفر كما تنظیمها، على وتقوم ("الحملة") 2020 رمضان) (في التداول "ماراثون لحملة ،(                   

 إلیهم باسم "المشتركون" أو بضمیر المخاَطب أو باسم "العمالء") فرصة المشاركة في سحب للفوز بجائزة الحملة في العاشر من یونیو 2020.
 

وقواعد الجوائز على السحب عملیات وقواعد المشاركة متطلبات بشأن المعلومات تمّثل بعنایة. المحّدثة واألحكام الشروط هذه قراءة یرجى .2                   
  استحقاقها والمعلومات عن جوائز هذه الحملة جزًءا من هذه "الشروط واألحكام".

 
ضمنًا غرینتش) بتوقیت 23:59) 2020 مایو 29 في وتنتهي غرینتش) بتوقیت 00:00) 2020 أبریل 13 من بدایة الحملة تنطلق الحملة: مدة .3                      
"الشروط هذه في الواردة المشاركة استحقاق معاییر یستوفي لمن المشاركة ُتتاح حیث الحملة") ("فترة باسم كلها الفترة هذه إلى                     وُیشار

 واألحكام". ُیرجى االّطالع أدناه لمعرفة فترة الحملة في البلد المعنّي ووقتها في المنطقة الزمنیة المعنّیة:
 

إلى الوصول ("صفحة [/http://marketing.exness.com/ar/ramadan2020] الرابط خالل من الحملة في للمشاركة الباب فتح یتم .4              
إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في المقیمین العمالء جمیع تلقائًیا الحملة هذه في یشارك تسجیًال. الحملة في المشاركة تتطّلب ال                      الحملة").
العربیة والمملكة وقطر وفلسطین وُعمان والمغرب ولیبیا ولبنان والكویت واألردن والعراق الغربیة والصحراء ومصر والبحرین                 (الجزائر
إفریقیا ومنطقة وأفغانستان ) الُقمر وُجزر وتركیا والسودان والصومال وموریتانیا والیمن المتحدة العربیة واإلمارات وتونس وسوریا                 السعودیة
وجمهوریة الوسطى إفریقیا وجمهوریة األخضر والرأس والكامیرون وبوروندي فاسو وبوركینا وبوتسوانا وبنین (أنغوال الصحراء                جنوب
وموزمبیق وموریشیوس ومالي وماالوي ومدغشقر ولیبیریا ولیسوتو وكینیا بیساو وغینیا وغینیا وغانا وغامبیا والغابون وإثیوبیا                 الكونغو
والصحراء وأوغندا وتوغو وتنزانیا وسوازیالند إفریقیا وجنوب وسیرالیون والسنغال وبرینسیبي تومي وساو ریونیون وال ونیجیریا                 ونامیبیا
إلغاء ترید كنت وإذا المشاركة"). "البلدان باسم إلیها (ُیشار وباكستان وسنغافورة والمالدیف والهند وإندونیسیا وبنغالدیش وزیمبابوي ) وزامبیا                   الغربیة

.support@exness.com المشاركة في هذه الحملة وإیقاف تلّقي اإلشعارات، فیجب التواصل مع 
 

  5. الجوائز:  تقّدم شركة Exness الجوائز في نهایة هذه الحملة من خالل سحب على جوائز وفًقا للمعاییر الواردة أدناه.
 

  جوائز السحب النهائي الكبیر، في نهایة الحملة :
  سیارة بي إم دبلیو X3، طراز 2020، فئة xDrive 30i أو  كامیرا Hasselblad طراز 907X أو سیارة میني كوبر كانتري مان طراز 2020 أو

512 سعة Pro Max 11 آیفون هاتف أو تیرابایت 1 وسعة بوصة، 16 مقاس ،Macbook Pro أو Vertu Aster P Baroque   هاتف                       
 غیغابایت أو سیارة هوندا سیتي، طراز 2020، وغیر ذلك الكثیر من الجوائز على النحو المفّصل في الجدول أدناه.

 
  یتم تقسیم الجوائز إلى شرائح بناًء على الفئات وعدد التذاكر المجّمعة على النحو المفّصل أدناه.

 

 المستوى الماسي: یتأّهل العمالء الذین یجمعون أكثر من 2600 تذكرة للمستویات 1 - 3

 المعاییر (عدد التذاكر) الجائزة 

 سیارة واحدة بي إم دبلیو X3، طراز 2020 أو ما یعادلها أو یدنوها في السعر بقیمة الفئة xDrive األّول
 30i وهي 58000 دوالر أو الحصول على 58000 دوالر نقًدا

 أكثر من 2600 تذكرة
 

 المستوى البالتیني: یتأّهل العمالء الذین یجمعون أكثر من 550 تذكرة للمستویات 2 - 4

 المعاییر (عدد التذاكر) الجائزة 

 األّول
سیارة واحدة میني كوبر كانتري مان، طراز 2020، وقیمتها 37000 دوالر أو الحصول على 37000

 دوالر نقًدا
 أكثر من 550 تذكرة

 هاتفان Vertu Aster P Baroque اثنان، قیمة كل هاتف منهما 4300 دوالر أو الحصول على  الثاني



 4300 دوالر نقًدا

 الثالث
 عملتان ذهبیتان Majestic Eagle من فئة أونصة واحدة 25000 وقیمة الواحدة منهما 2700 دوالر

 أو الحصول على 2700 دوالر نقًدا

 الرابع
 جهازان اثنان  من أجهزة Macbook Pro مقاس 16 بوصة وسعة 1 تیرابایت قیمة كل منهما 2599

 دوالًرا أو الحصول على 2599 دوالًرا نقًدا

 جائزتان اثنتان  قیمة كل واحدة منهما 2000 دوالر نقًدا الخامس

 المستوى الذهبي: یتأّهل العمالء الذین یجمعون أكثر من 115 تذكرة للمستویات 3 - 5

 المعاییر (عدد التذاكر) الجائزة 

 أكثر من 115 تذكرة سیارة واحدة تویوتا C-HR قیمتها 25000 دوالر أو الحصول على 25000 دوالر نقًدا األّول

  الثاني
 مجموعتان اثنتان من عملة Krugerand الذهبیة فئة أونصة واحدة × 2، قیمة المجموعة الواحدة

 3200 دوالر أو الحصول على 3200 دوالر نقًدا

 الثالث
 ثالث مجموعات من سبائك Exness الذهبیة قیمة الواحدة منها 2000 دوالر أو الحصول على

 2000 دوالر نقًدا

 أربع جوائز قیمة الواحدة منها  2000 دوالر نقًدا  الرابع

 خمس جوائز قیمة كل واحدة منها 1500 دوالر نقًدا  الخامس

 المستوى الفضي: یتأّهل العمالء الذین یجمعون أكثر من 40 تذكرة للمستویین 4 - 5

 المعاییر (عدد التذاكر) الجائزة 

 أكثر من 40 تذكرة سیارة هوندا سیتي واحدة طراز 2020، قیمتها 17000 دوالر أو الحصول على 17000 دوالر نقًدا األّول

  الثاني
 ثالثة أجهزة MacBook Pro مقاس 16 بوصة وسعة 512 غیغابایت، قیمة كل واحد منها 2199

 دوالر أو الحصول على 2199 دوالر نقًدا

 الثالث

 خمسة (8) أجهزة آیفون Pro Max 11 (سعة 256 غیغابایت)،  قیمة كل واحد منها 1200 دوالر أو
 الحصول على 1200 دوالر نقًدا

 

 ثمانیة جوائز قیمة كل واحدة منها 1200 دوالر نقًدا  الرابع

 عشر جوائز قیمة كل واحدة منها 1000 دوالر  الخامس

 المستوى البرونزي: یتأّهل العمالء الذین یجمعون أكثر من تذكرتین للمستوى 5

 المعاییر (عدد التذاكر)  الجائزة 

   هاتف آیفون Pro 11 ذهبي واحد قیمته 4200 دوالر أو الحصول على 4200 دوالر نقًدا األّول
 الثاني - أكثر من تذكرتین

  خمس جوائز قیمة كل واحدة منها 600 دوالر نقًدا السادس

 السابع -
  عشر جوائز قیمة كل واحدة منها 500 دوالر السادس عشر

السابع عشر -
 الحادي

  خمس عشرة جائزة قیمة كل واحدة منها 300 دوالر نقًدا والثالثون



 الثاني
 والثالثین -

 الحادي
  عشرون جائزة قیمة كل واحدة منها 200 دوالر نقًدا والخمسین

 الثاني
 والخمسون -
  خمسون جائزة قیمة كل واحدة منها 150 دوالًرا نقًدا المائة وواحد

 المائة واثنان
 - المئتان
  مائة جائزة قیمة كل واحدة منها 100 دوالر نقًدا وواحد

 
 

اتفاقیة على موافقتك تعني كما التالیة، واألحكام بالشروط االلتزام على توافق أنك الجوائز على السحب ودخولك الحملة هذه في مشاركتك تعني .6                      
على المتاحة األخرى المستندات جمیع على موافقتك كذلك وتعني بنا، الخاص Premier وبرنامج الشراكة واتفاقیة العامة التجاریة والشروط                    العمیل

.exness.com موقعنا اإللكتروني 
 

 7. الشروط العامة للمشاركة.  للمشاركة في هذه الحملة، علیك االلتزام بما یلي: (" الشروط العامة" ):

 أن تكون مقیًما في أحد البلدان المشاركة.1.

"تاریخ2. بأنه إلیه (وُیشار غرینتش) بتوقیت 23:59) 2020 مایو 29 قبل exness.com في المسّجلین Exness عمالء من تكون                    أن
 انتهاء الحملة").

  أن تثبت ملكیة وفعالیة مساحتك الشخصیة في موعد أقصاه 3 یونیو 2020 (23:59 بتوقیت غرینتش).3.

  لن یتم اعتبار أكثر من مشاركة واحدة لكل مساحة شخصیة. وال یلزم تسجیل مساحة شخصیة جدیدة لغرض هذه الحملة.4.

.5Proو Standard Social حسابات في اإلستراتیجیات مزّودو ذلك في بما الحسابات، جمیع في التداول عملیات جمیع احتساب                   یتم
.Social 

  یتم استبعاد حسابات ECN من هذه الحملة.6.

 ُتعد الشروط الواردة أعاله شروًطا تراكمیة.

  8. شروط استحقاق جوائز السحب (ُیشار إلیها باسم " الشروط الخاصة ).

(aالخاصة ("الشروط یلي: بما االلتزام یجب الجوائز، على السحب في للمشاركة وللتأّهل أعاله، الواردة العامة الشروط إلى                   باإلضافة
 بالسحب النهائي على الجوائز" ):

في1. للمشاركة "التذاكر") باسم إلیها (ُیشار تذاكر على تحصل حتى منها أي أو الحملة أدوات جمیع على الحملة فترة أثناء التداول تمارس                        أن
 السحب النهائي والكبیر على الجوائز ضمن فئة التذاكر. .

التذاكر توزیع یتم الحملة. فترة أثناء وغلقها فتحها یتم التي الصفقات على إال تشتمل لن الحملة صفقات أن إلى اإلشارة تجُدر المشاركة . تذاكر أ. .9                         
وفًقا التداول، أدوات من أداة كل في علیها الحصول یتم التي التذاكر عدد یختلف وقد الحملة. فترة أثناء المفتوحة لصفقاتهم المشتركین إغالق                        عند

 لجدول توزیع أدوات الحملة  الوارد أدناه:

 

 التذاكر واللوتات المطلوبة أدوات التداول

 تذكرة واحدة لكل لوت واحد العمالت

 تذكرتان لكل لوت واحد المعادن



 تذكرتان لكل لوت واحد مصادر الطاقة

 تذكرتان لكل لوت واحد البیتكوین

 ثالث تذاكر لكل عشرة لوتات المؤشرات
 

 **استثناء خاص للمؤشرات التالیة:
 US30 × 10 .1 : ثالث تذاكر لكل لوت واحد

 USTEC × 100 .2 : ثالثون تذكرة لكل لوت واحد
 US500 × 100 .3 : ثالثون تذكرة لكل لوت واحد

 4. سیتم استثناء JP225 من هذه الحملة

 ثالث تذاكر لكل لوت واحد األسهم

 
  ب. یشیر اللوت الواحد إلى لوت بقیمة دوالر واحد.

 جـ. بالنسبة إلى حسابات Standard Cent، ُیشیر اللوت الواحد إلى لوتات بقیمة 100 سنت.
 د.  سیحصل المشاركون الذین تداولوا وحدتي لوت كحد أدنى في أي أداة خالل الفترة من 25 مایو 2020 (00:00 بتوقیت غرینتش) إلى 29 مایو

2020 (23:59 بتوقیت غرینتش) على التذاكر المتراكمة خالل الفترة من 13 أبریل 2020 (00:00 بتوقیت غرینتش) إلى 29 مایو 2020 (
 23:59 بتوقیت غرینتش) مضروبة في 1.5.

 
  10. السحب النهائي الكبیر على الجوائز : بناًء على عدد التذاكر التي یحصل علیها المشاركون أثناء فترة الحملة،

 سیتم تصنیفهم ضمن فئات على النحو التالي:
 

.a."5 یستحّق العمالء الذین یحصلون على ما ال یقّل عن تذكرتین وال یزید عن 40 تذكرة الجوائز المحّددة في " المستوى  

.b."5یستحّق العمالء الذین یحصلون على ما ال یقّل عن تذكرتین وال یزید عن 115 تذكرة الجوائز المحّددة في " المستویین 4 و  

.c."5یستحّق العمالء الذین یحصلون على ما ال یقّل عن تذكرتین وال یزید عن 550 تذكرة الجوائز المحّددة في " المستویات 3 و4 و  

.d."4یستحّق العمالء الذین یحصلون على ما ال یقّل عن تذكرتین وال یزید عن 2600 تذكرة الجوائز المحّددة في " المستویات 2 و3 و 

.e."3یستحّق العمالء الذین یحصلون على ما یزید عن 2600 تذكرة الجوائز المحّددة في " المستویات 1 و2 و  
.f.العمالء الذین یحصلون على أقّل من تذكرتین لن یتأهلوا للمشاركة في الحملة 

 
الحملة. هذه في بالمشاركة Exness شركات مجموعة لموظفي المباشرین العائلة وأفراد Exness شركات مجموعة لموظفي ُیسمح ال .11                  
ابن األخ/األخت، ابنة بالتبني)، أو بالنسب (سواء الزوجة أو الزوج ابن/ابنة االبن/االبنة، الزوجة، یلي: مما أي المباشرین العائلة بأفراد                     المقصود

 األخ/األخت، األخ، األخت، األخ غیر الشقیق، األخت غیر الشقیقة، ابن/ابنة العم/الخال المباشر، ابن/ابنة العّمة/الخالة المباشرة.
 

 12. جائزة الشراكة
 

.a:یستحّق الشركاء المشاركة في سحب الشركاء داخل كل بلد/منطقة والفوز بالجائزة المحّددة في الحاالت التالیة 
من بلد/منطقة) بكل الخاصة القیمة لمعرفة أدناه الجدول (انظر التداول تذاكر من المطلوب التراكمي األدنى الحد على الحصول .1                   
یتم التي التذاكر سوى تذاكر احتساب یتم (وال بالشریك)، الخاصة المتداول تذاكر إجمالي یعادل (ما شریك رابط كل أسفل                     المتداولین

  الحصول علیها بالتداول)،
 3. تسجیل عدد المتداولین الجدد ضمن رابط الشریك هذا وفًقا للجدول الوارد أدناه

  4. ال تشمل تذاكر الشركاء أي تذاكر مجانیة ُتمنح كهدایا لعمالء Premier عند انطالق الحملة على النحو الموّضح أعاله.
  

.b ("شراكة "جائزة (أي الشركاء فئة من بجائزة الشریك فاز وإذا الحملة، هذه من واحدة جائزة من بأكثر الفوز للشریك یحّق                      ال
فقط واحدة جائزة اختیار فعلیه ،(5 المستوى ،4 المستوى ،3 المستوى ،2 المستوى ،1 (المستوى المتداولین فئة من بجائزة أیًضا                      وفاز

  منهما، وسیتم تلقائًیا إجراء سحب جدید على الجائزة األخرى.
 



 الجوائز استحقاق المشاركة البلد / المنطقة

 الشرق األوسط وشمال
 إفریقیا

 الحد األدنى المطلوب 500 تذكرة●
 الحد األدنى للمتداولین المسّجلین الُجدد تحت مظّلة●

 هذا الشریك هو متداوالن اثنان على أال یقّل عدد
 الصفقات الُمغلقة أثناء فترة الحملة عن صفقة واحدة.

 
 الفئة 1: یتم منح الجائزة للشریك الذي یحصل على أكبر

 عدد تذاكر في نهایة الحملة (وفًقا للقیمة المتراكمة من خالل
 المتداولین تحت مظّلته)

 
 الفئة 2: یتم إجراء سحب على الجوائز بین الشركاء الذین

 یتوّفر لدیهم الحد األدنى المطلوب أعاله.

 جائزتان نقدیتان بقیمة 5000 دوالر
 

 الحد األدنى المطلوب 700 تذكرة● إندونیسیا
 الحد األدنى للمتداولین المسّجلین الُجدد تحت مظّلة●

 هذا الشریك هو متداول واحد على أال یقّل عدد
 الصفقات الُمغلقة أثناء فترة الحملة عن صفقة واحدة.

 الجائزة األولى: 5000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثانیة: 5000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثالثة: 5000 دوالر نقًدا

 الحد األدنى المطلوب 50 تذكرة● باكستان
 الحد األدنى للمتداولین المسّجلین الُجدد تحت مظّلة●

 هذا الشریك هو متداول واحد على أال یقّل عدد
 الصفقات الُمغلقة أثناء فترة الحملة عن صفقة واحدة.

 الجائزة األولى: 2000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثانیة - الثالثة: 1000 دوالر

 نقًدا
 الجائزة الرابعة - الخامسة: 750 دوالًرا

 نقًدا
 الجائزة السادسة - الرابعة عشر: 500

 دوالر نقًدا
 
 

 إفریقیا جنوب الصحراء
 الكبرى

 الحد األدنى المطلوب 300 تذكرة●
 الحد األدنى للمتداولین المسّجلین الُجدد تحت مظّلة●

 هذا الشریك هو متداوالن اثنان على أال یقّل عدد
 الصفقات الُمغلقة أثناء فترة الحملة عن صفقة واحدة.

 جائزة واحدة قیمتها 1000 دوالر نقًدا

 الحد األدنى المطلوب 40 تذكرة● بنغالدیش
 الحد األدنى للمتداولین المسّجلین الُجدد تحت مظّلة●

 هذا الشریك هو متداول واحد على أال یقّل عدد
 الصفقات الُمغلقة أثناء فترة الحملة عن صفقة واحدة.

 الجائزة األولى: 2000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثانیة: 1000 دوالر نقًدا

  الجائزة الثالثة: 500 دوالر نقًدا
 الجائزة الرابعة إلى الثامنة: 300 دوالًرا

 نقًدا

 الحد األدنى المطلوب 25 تذكرة● الهند
 الحد األدنى للمتداولین المسّجلین الُجدد تحت مظّلة●

 هذا الشریك هو متداول واحد على أال یقّل عدد
 الصفقات الُمغلقة أثناء فترة الحملة عن صفقة واحدة.

  الجائزة األولى: 5000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثانیة: 3000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثالثة: 2000 دوالر نقًدا

 الحد األدنى المطلوب 25 تذكرة● المالدیف
 الحد األدنى للمتداولین المسّجلین الُجدد تحت مظّلة●

 هذا الشریك هو متداول واحد على أال یقّل عدد
 الصفقات الُمغلقة أثناء فترة الحملة عن صفقة واحدة.

  الجائزة األولى: 5000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثانیة: 3000 دوالر نقًدا
 الجائزة الثالثة: 2000 دوالر نقًدا

 
 
 



من العاشر في الكبیر النهائي السحب بجوائز الفوز فرصة على المؤهلین المشاركین جمیع یحصل الجوائز: على الكبیر النهائي بالسحب الفائزون .13                     
وال فئته. ضمن المؤّهلین المشتركین كّل یجمع الذي الجوائز على الكبیر النهائي السحب من جزًءا تلقائًیا یصبح المشارك، تأّهل وبعد .2020                       یونیو
عبر عمل أیام 5 خالل الجوائز على الكبیر النهائي السحب في الفائزین عن اإلعالن یتم سحب. عملیة أي في جائزة من أكثر على الحصول للفائز                           یحّق

 البرید اإللكتروني وعلى صفحة الوصول إلى الحملة.
 

اإلعالن. من أیام 7 خالل الهاتف عبر أو اإللكتروني البرید عبر الرّد ویمكنهم وقت، أي في معهم التواصل إمكانیة توّفر ضمان الفائزین على .14                        
في (بما أیام 7 خالل الفائزین من استجابة نتلّق لم وإذا تسلیمها/استالمها. وتفاصیل الجائزة بشأن معلومات لتلّقي الهاتف عبر بالفائزین االتصال                       وسیتم
من حساب أي إلى نقًدا الجائزة تحویل فسیتم معهم، للتواصل محاولة أّول و/أو اإلعالن تاریخ من الرسمیة) والعطالت األسبوعیة العطلة أیام                       ذلك

  حسابات التداول الخاصة بهم، باستثناء حساب ECN. وال یسمح بأي تمدید أو استبدال.
 

.Exness تحدده ما بحسب المواصفات و/أو القیمة بذات أخرى بجائزة جائزة أي استبدال إخطار، ودون وقت، أي في Exness لشركة یحّق .15                      
واإلقرارات الضمانات جمیع استثناء یتم آخر. شيء بأي التعویض أو االستبدال أو الملكیة لنقل قابلة غیر وهي هي"، "كما الممنوحة الجوائز تقدیم                        یتم

 المرتبطة بالجوائز بصورة واضحة في حدود ما یسمح به القانون.
 

  16. فیما یلي أسباب االستبعاد من الحملة:
 أ) حدوث تصرف من المشترك ینبئ عن سوء نیة و/أو توجیه أذى و/أو احتیال و/أو تصرف یتنافى مع روح الحملة

 ب) عدم التزام المشترك بالشروط العامة للمشاركة
 جـ) عدم التزام المشترك بالشروط الخاصة للمشاركة في السحب النهائي الكبیر على الجوائز

 د) ثبوت انتماء المشترك إلى موظفي مجموعة Exness أو وجود صلة قرابة مباشرة بینه وبین موظف فیها
Exness هـ) خرق أي قوانین و/أو تشریعات ساریة و/أو شروط وأحكام معمول بها حالًیا وأي شروط وأحكام أخرى معمول بها في شركة 

 و) التواطؤ بین المشتركین
 ز) استخدام أحد المشتركین ألحد البرامج لتغییر أو إخفاء عنوان IP الفعلي الخاص به

 حـ) استخدام مشترك واحد لعدة عناوین IP للمشاركة في الحملة أو استخدام عدة مشتركین لعنوان IP واحد
  ط) استخدام الشركاء لإلحالة التلقائیة.

 
تقتصر ال ولكن تشمل، ثالثة، ألطراف المعلومات هذه عن تفصح قد الغرض ولهذا الحملة لتنظیم شخصیة معلومات بمعالجة Exness تقوم .17                     
ویجوز المعلومات. هذه تقدیم للمشاركة وُیشترط ذلك. طلب عند الصلة ذات مة المنظِّ والجهات الحدث ومنّظمي السفر ووكالء الجوائز موّردي                     على،
عبر التواصل على، تقتصر وال تشمل، وتسویقیة ترویجیة ألغراض ونشرها المعلومات استخدام ذلك، بخالف إخطارها یتم لم ما ،Exness                     لشركة
ألي االستجابة المشتركین وعلى الحالة. تقتضي حسبما الفائزین، أو المشتركین من المقدمة االتصال معلومات خالل من الهاتف أو اإللكتروني                     البرید
وصورهم العمالء أسماء استخدام Exness لشركة یحّق ذلك. Exness تطلب عندما تصحیحها أو تحدیثها أو المعلومات إلى للوصول                    طلب
إقرارهم الجوائز على الكبیر النهائي السحب في الفائزین مشاركة وتعني الدعایة. أغراض من ذلك ولغیر الفائزین عن اإلعالن لغرض                     الفوتوغرافیة
ومنحه موافقته عن المستند هذا بموجب مشترك كل ُیفصح أن یجب شكوك، أي ولتجّنب السحب. بهذا صلة ذات دعایة أي في المشاركة على                         بالموافقة
أي و/أو الفائزین أسماء عن اإلعالن في و/أو الكاملة المشتركین قائمة ضمن وصورته اسمه استخدام Exness شركة تستطیع حتى الالزمة                      لألذونات

  مراسالت تسویقیة أخرى، بدون اشتراط تعویضه على ذلك وللوفاء باألسباب المتعلقة بالسحوبات على الجوائز والحملة.
 

الجوائز أو الجوائز على الكبیر النهائي السحب أو الحملة إنهاء أو إلغاء أو تعلیق أو تعدیل في المطلق تقدیرها وحسب بالحق Exness تحتفظ .18                        
 وهذه الشروط واألحكام في أي وقت بدون تحمل أي مسؤولیة أو مساءلة في هذا الصدد.

 
الجائزة مغادرة بعد النقل خالل فقدان أو سرقة أو تلف أو المنتجات، في عیوب أي عن مسؤولیة أي لها التابعة والشركات Exness تتحمل ال .19                         

Exness. لمقر 
 

جمیع من ووكالؤها) وموظفوها مسؤولوها ذلك في (بما Exness ُتعَفى القانون، بموجب منها اإلعفاء یجوز ال مسؤولیة أي باستثناء .20                    
أو مباشر، غیر أو مباشًرا كان سواء الفرص)، ضیاع ذلك في (بما تلف أو خسارة أي أو شخصي، ضرر أي عن اإلهمال) ذلك في (بما                           المسؤولیات
في أعطال أو فنیة صعوبات أي (أ) عن: ینشأ ما الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، ویشمل الحملة، لهذه نتیجة طریقة بأي ینشأ تبعًیا، أو                           خاًصا
مطالبة أو مشاركة أي (جـ) ثالث، طرف من تدخل أو به مصرح غیر دخول أو سرقة أي (ب) ال)، أو Exness إدارة تحت كانت (سواء                           المعدات
سیطرة خارج معقول سبب ألي (Exness من استالمها بعد أو قبل (سواء الخطأ بطریق موجهة أو تالفة أو معدلة أو مفقودة أو متأخرة تكون                          بالجائزة
أو الفائزین أحد عاتق على تقع ضریبیة مسؤولیة أي (هـ) واألحكام، الشروط هذه في یرد عما الجوائز قیمة في اختالف أي (د) ،Exness                       

 المشتركین، (و) استخدام جائزة تشمل الحضور في الفعالیات المتضمنة كجزء من الجائزة (إن ُوجدت).



 
بین تناقض أو اختالف أي وجود حال وفي فقط. التیسیر قبیل من هي أخرى للغة ترجمة وأي اإلنجلیزیة باللغة واألحكام الشروط هذه صیاغة تم .21                         
هذه تفسیر بشأن النهائي القرار اتخاذ في بالحق Exness تحتفظ اإلنجلیزي. النص إلى االحتكام یتم أخرى، لغة بأي وترجمته اإلنجلیزي                      النص

 الشروط واألحكام.
 

 22. تتبّرع Exness بنسبة 20% من أرباح عائدات الحملة (ناقص عمولة الشركاء) التي یتم تحقیقها كل یوم جمعة لصالح مؤسسات خیریة بعینها
 وفًقا للبیانات المنشورة على صفحة الوصول. وإذا لم تكن السوق مفتوحة یوم الجمعة (ألي سبب)، فسیتم التبّرع بعائدات یوم التداول السابق.

 
 
 
 


