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Exness B.V.باسمیليفیماإلیھم(ُیشار148698تسجیلبرقمكوراساوفيُمسجلةشركة"Exness"برنامج"الشركة")أو
Premier"برنامجأو("البرنامج"Premier("ُیشارمحددینعمالءإلىالشركةُتقدمھالعضویةنوعمنوالءبرنامجُیعدوالذي)

اتفاقیةفيExnessلشركةالمقابلالطرففإنالشك،ولدرء(األعضاء)").العضوأو"أنت"أو(العمالء)""العمیلباسمیليفیماإلیھم
العمیل ھو الطرف المقابل فیما یتعلق بالشروط واألحكام الحالیة.

یليفیماإلیھما(ُیشارومكافآتھPremierبرنامجومیزاتالتأھللمتطلباتفھمكمنوالتأكدواألحكامالشروطھذهقراءةُیرجى.2
باسم "المیزات").

و"الشروطالعمیل""اتفاقیةإلىباإلضافةالحالیة،واألحكامبالشروطااللتزامعلىتوافقأنكالبرنامجفيللمشاركةتسجیلكیعني.3
.exness.comاإللكترونيموقعناعلىالمتاحةالتجاریة"لألعمالالعامة

م.4 المقیمینللعمالءمتاحةغیرالبرنامجفيللمشاركةاألھلیةتكونوقدExnessشركةلتقدیروفًقاPremierبرنامجعضویةُتقدَّ
في مناطق معینة. یحق للشركة رفض منح العضویة ألي عمیل وفًقا لسلطتھا التقدیریة المطلقة.

تأھلیعتمدالتوالي.على6و7للفقرتینوفًقاPremierلبرنامجالسنویةالتقویمیةلألرباعمستویاتإلىالبرنامجأعضاءسُیصنف.5
المعیارینعلى)SignatureأوEliteأوPreferredمستوى(سواءPremierمستویاتأحدعضویةعلىالحصولوأھلیة

إجمالي)2و(؛الشخصیةمساحتھتسجیلوقتمنعمیللكلاألمریكي)(بالدوالرالفترةطوالاإلیداعاتمبلغإجمالي)1(التالیین: 1

مساحةستؤخذالشك،ولدرءالحالیة.الشروطمن7للفقرةوفًقاتقویميسنويربعلكلمحسوًبااألمریكي)(بالدوالرالتداولحجممبلغ 2

شخصیة واحدة فقط في الحسبان لكل عمیل لحساب إجمالي قیمة الودائع وأحجام التداول.

یلي:كماPremierلبرنامجالسنویةالتقویمیةاألرباعوتكون.6

الربع األول: من الیوم األول من شھر ینایر حتى آخر یوم من شھر مارس

الربع الثاني: من الیوم األول من شھر أبریل حتى آخر یوم من شھر یونیو

الربع الثالث: من الیوم األول من شھر یولیو حتى آخر یوم من شھر سبتمبر

الربع الرابع: من الیوم األول من شھر أكتوبر حتى آخر یوم من شھر دیسمبر

حتىأُجریتالتيعمیللكلالودائعإجماليُیستخدمالجدید.الربعمناألولالیومفيالعضویةلمستوىالتأھلالتأھل/إعادةیتحقق.7
الیوم األول من الربع الجدید وإجمالي حجم التداول للربع السابق (المنتھي) لحساب مستوى العضویة للعمیل.

تقتصر حسابات حجم التداول على األوامر المفتوحة أو المغلقة أو كالھما2
تستثني جمیع التحویالت الداخلیة عند حساب إجمالي الودائع للعمیل1



تكون معاییر التأھل لكل مستوى عضویة كما یلي:

Premierفئةالمستوى
Preferred

Premierفئة
Elite

Premierفئة
Signatureفئة

دوالر50,000أمریكيدوالر20,000إجمالي عملیات اإلیداع
أمریكي

أمریكيدوالر100,000

حجم التداول لكل

ربع سنة

دوالرملیون100أمریكيدوالرملیون50
أمریكي

أمریكيدوالرملیون200

فترةطوالالمستوىھذاحالةفسُتطبقالسابق،الربعنتائجعلىبناًءمعینةعضویةلمستوىالتأھلمعاییرالعمیلیستوفيعندما.8
الربع الجدید. في بدایة الربع التالي (القادم)، یمكن للعمیل تحقیق إعادة التأھل والبقاء في المستوى نفسھ، أو تخفیض عضویة برنامج

Premierالربع.ھذافيفقدھاأوترقیتھاأو

فيالحالیةعضویتھممعلوماتمنالتحققأیًضاللعمالءیمكنالجدید.للربعمستواھمیؤكدExnessمنإشعاًراالعمالءسیتلقى.9
التطبیقفيأواإللكترونيExnessموقععلىالشخصیةمساحتھم Exnessالجوَّ Trader.

متعددةلمستویاتنفسھالعمیلتأھلحالةفينفسھ.الوقتفيPremierبرنامجفيعضویاتعدةعلىالحصولللعمالءیجوزال.10
فياألعلىالمستوىذاتالشخصیةالمساحةعلىاالختیارفسیقعمختلفة؛شخصیةمساحاتمنالتأھلعلىبناًءPremierبرنامجمن

Premierالبرنامج.فيللمشاركةفقط

.ExnessلشركةالمطلقةالتقدیریةللسلطةوفًقاوقتأيفيإلغاؤھاأوPremierبرنامجمستویاتتغییریجوز.11

الموقععلىإیجادھاویمكنمعینعضویةلمستوىتأھلھمدةطوالإالومكافآتھPremierبرنامجمیزاتاستخدامللعمیلیمكنال.12
،Premierبرنامجمستویاتمنأليالتأھلإعادةمنالعمیلتمكنعدمحالةفي.https://premier.exness.comاإللكتروني:

فلن تكون المیزات والمكافآت متوفرة لھ بعدھا.

تكونوالنقًداومكافآتھPremierبرنامجمیزاتاسترجاعیمكنوالالمیزات.أحدھماأوالخارجیةوالجھاتExnessُتقدمقد.13
ممكنة السداد أو التبادل. ال یجوز ألشخاص خارجین شراء المیزات أو بیعھا لھم أو مقایضتھا معھم أو من ناحیة أخرى نقلھا لھم. تحتفظ

ExnessبرنامجمیزاتتغییرفيبالحقPremierتكونولنوقت.أيفيومكافآتھExnessعناألشكالمنشكلبأيمسؤولة
PremierلبرنامجالخارجیةالجھاتمعالعالقاتقطعفيبالحقExnessتحتفظالخارجیة.الجھاتتقدمھاالتيالمیزات/الخدمات

في أي وقت دون تقدیم إخطار للعمالء.

الشروطعنسُیعلنفقط.PremierبرنامجألعضاءمتاحةتكونحصریةوأنشطةحمالتExnessُتجريقدآلخر،وقتمن.14
واألحكام لھذه المبادرات بشكل منفصل.

وبیاناتاإلقامةوبلدللعضواألولاالسمباستخدامExnessلـاإلذنویمنحونصراحًةاالتفاقیةھذهبموجباألعضاءجمیعیوافق.15
.ExnessلـالتسویقیةلألغراضوأیًضااإللكترونیةExnessمواقعمنأيعلىللنشروالشھاداتاألداء



البریدعلىالعمالءدعمإلىإلكترونيبریدإرسالطریقعنوقتأيفيPremierبرنامجفيعضویتھإنھاءللعمیلویجوز.16
یليفیماذلك،علىعالوة.Premierبرنامجفيعضویتھإیقاففيالعمیلبرغبةیفید،premier@exness.comKاإللكتروني:

بعض أسباب إنھاء عضویتك في البرنامج:

a.انتھاك أي قوانین أو لوائح ساریة أو أحدھما أو الشروط واألحكام الحالیة أو أحدھما أو أي شروط وأحكام أخرى تخص
Exness،وشروطالمكافآتوأحكاموشروطالشراكةواتفاقیةالعمیلاتفاقیةالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبما

وأحكام الحمالت والمسابقات والبرنامج؛
b.برنامجمعتتماشىالبطریقةأواحتیالیةأومسیئةبطریقةأونیةبسوءالعضوتصرفPremier

سُتخطرذلك،حدوثحالةفيالمطلقة.التقدیریةلسلطتھاوفًقاوقتأيفيPremierبرنامجإنھاءفيبالحقExnessتحتفظ.17
التنفیذ.منعملأیام)5(خمسةقبلمسبًقاكتابًیاPremierبرنامجأعضاءExnessشركة

ومكافآتھا.العضویةمیزاتجمیعفقدانإلىسیؤديأعاله،17و16للفقرتینوفًقاإنھاءأّي.18

تشمل،خارجیة،لجھاتالمعلوماتھذهعنتفصحقدالغرضولھذا،PremierبرنامجلتقدیمشخصیةمعلوماتExnessتعالج.19
على سبیل المثال ال الحصر، الفنادق ووكالء السفر ومنّظمي الفعالیات والسلطات التنظیمیة أو المحلیة عند طلب ذلك. یجوز لشركة

Exness،منمستمدةالمعلوماتھذهتكونقدوتسویقیة.ترویجیةألغراضونشرھاالمعلوماتاستخدامذلك،خالفعلىُیَنصلمما
البرید اإللكتروني أو الھاتف أو أي قناة اتصال أخرى.

وھذهمیزاتھمنأيأوPremierلبرنامجإنھاءأوإلغاءأوتعلیقأوتعدیلفيالمطلقتقدیرھاوحسببالحقExnessتحتفظ.20
الشروط واألحكام في أي وقت دون تحمل أي مسؤولیة أو مساءلة في ھذا الصدد.

منوالوكالء)والموظفینالمسؤولینمنفیھا(بَمنExnessُتعَفىالقانون،بموجبمنھااإلعفاءیجوزالمسؤولیةأّيباستثناء.21
جمیع المسؤولیات (بما في ذلك اإلھمال) عن أي ضرر شخصي، أو أي خسارة أو تلف (بما في ذلك ضیاع الفرص) سواء أكان مباشًرا
أو غیر مباشر، أو خاًصا أو تبعًیا، أو ینشأ بأي طریقة نتیجة لھذا البرنامج، ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، ما ینشأ عما یلي:

بھمصرحغیردخولأوسرقةأي(ب)أوال)؛أوExnessسیطرةتحتأكانت(سواءالمعداتفيأعطالأوتقنیةمشكالتأي(أ)
أو تدخل من جھة خارجیة؛ أو (جـ) أي اختالف في قیمة المیزات/الجوائز عما یرد في ھذه الشروط واألحكام؛ أو (د) أي التزام ضریبي

یتحملھ العمیل؛ أو (ھـ) استخدام میزة بما في ذلك حضور الفعالیات المدرجة كجزء من الجائزة.

أواختالفأيوجودحالوفيفقط.التیسیرقبیلمنھيأخرىللغةترجمةوأياإلنجلیزیةباللغةواألحكامالشروطھذهُكتبت.22
تناقض بین النص اإلنجلیزي وترجمتھ بأي لغة أخرى، یسود النص اإلنجلیزي.
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