
Premierبرنامجوأحكامشروط

Nymstarشركة.1 Limitedلة لةسیشیلفيُمسجَّ التجاریةوعالماتھاExnessلشركةالتجاريالُمسمَّىتحتبالعملقانوًناوُمخوَّ
برنامجوھو")؛Premier"برنامجأو("البرنامج"Premierبرنامجوُتقدم"الشركة")،أو"Exness"باسمیليفیماإلیھا(ُیشار

أو "العضوإلیھم فیما بعد بـ "العمیل (العمالء)" أو "أنت (أنتم)"والء من نوع العضویة تقدمھ الشركة لعمالء محددین (ُیشار
(األعضاء)").

یليفیماإلیھما(ُیشارومكافآتھPremierبرنامجومیزاتالتأھللمتطلباتفھمكمنوالتأكدواألحكامالشروطھذهقراءةُیرجى.2
باسم "المیزات").

و"الشروطالعمیل""اتفاقیةإلىباإلضافةالحالیة،واألحكامبالشروطااللتزامعلىتوافقأنكالبرنامجفيللمشاركةتسجیلكیعني.3
.exness.comاإللكترونيموقعناعلىالمتاحةالعامة"التجاریة

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

یعتمدالتوالي.على6و7للفقرتینوفًقاPremierلبرنامجالسنویةالتقویمیةلألرباعفئاتإلىالبرنامجأعضاءتصنیفسیتم.5
المعیارینعلى)Signatureأو،Eliteأو،Preferredالفئة(سواءPremierفئاتإحدىعضویةعلىالحصولوأھلیةاستحقاق
إجمالي)2و(؛1الشخصیةمساحتھتسجیلوقتمنعمیللكلاألمریكي)(بالدوالرالفترةطوالاإلیداعاتمبلغإجمالي)1(التالیین:

مساحةستؤخذشكوك،أيولتجّنبالحالیة.الشروطمن7للفقرةوفًقاسنويربعلكلمحسوًبا2األمریكي)(بالدوالرالتداولحجم
الودائع وأحجام التداول.شخصیة واحدة فقط في الحسبان لكل عمیل لحساب إجمالي قیمة

یلي:كماPremierلبرنامجالسنویةالتقویمیةاألرباعوتكون.6

من شھر مارسالربع األول: من الیوم األول من شھر ینایر حتى آخر یوم

یوم من شھر یونیوالربع الثاني: من الیوم األول من شھر أبریل حتى آخر

یوم من شھر سبتمبرالربع الثالث: من الیوم األول من شھر یولیو حتى آخر

یوم من شھر دیسمبرالربع الرابع: من الیوم األول من شھر أكتوبر حتى آخر

األولالیومحتىعمیللكلالودائعإجمالياستخدامیتمالجدید.الربعمناألولالیومفيیحدثالعضویةفئةاستحقاقاستحقاق/إعادة.7
لحساب فئة العضویة للعمیل.من الربع الجدید وإجمالي حجم التداول للربع السابق (المنتھي)

المغلقةتقتصر حسابات حجم التداول على األوامر المفتوحة و/أو2
للعمیلتستثني جمیع التحویالت الداخلیة عند حساب إجمالي الودائع1



معاییر االستحقاق لكل فئة عضویة تكون كما یلي:

Premierمستوىالمستوى
Preferred

Premierمستوى
Elite

Premier
Signature

دوالرألف50أمریكيدوالرألف20إجمالي عملیات اإلیداع
أمریكي

أمریكيدوالرألف100

حجم التداول لكل
ربع

دوالرملیون100أمریكيدوالرملیون50
أمریكي

أمریكيدوالرملیون200

الربعفترةطوالھذهالفئةحالةتطبیقسیتمالسابق،الربعنتائجعلىبناًءمعینةعضویةلفئةاالستحقاقمعاییرالعمیلیستوفيعندما.8
Premierبرنامجعضویةتخفیضأوالفئة،نفسفيوالبقاءاالستحقاقإعادةتحقیقللعمیلیمكن(القادم)،التاليالربعبدایةفيالجدید.

أو ترقیتھ أو فقده للعضویة لھذا الربع.

فيالحالیةعضویتھممعلوماتمنالتحققأیًضاللعمالءیمكنالجدید.للربعفئتھمیؤكدExnessمنإشعاًراالعمالءسیتلقى.9
التطبیقفيأواإللكترونيExnessموقععلىالشخصیةمساحتھم Exnessالجوَّ Trader.

منمتعددةلفئاتنفسھالعمیلتأھلحالةفينفسھ.الوقتفيPremierبرنامجفيعضویاتعدةعلىالحصولللعمالءیجوزال.10
Premierمناألعلىالفئةذاتالشخصیةالمساحةاختیارفسیتممختلفة،شخصیةمساحاتمنالمؤھالتعلىبناًءPremierبرنامج

فقط للمشاركة في البرنامج.

.ExnessلشركةالمطلقةالتقدیریةللسلطةوفًقاوقتأيفيإلغاؤھاأوPremierبرنامجمستویاتتغییریجوز.11

موقععلىإیجادھاویمكنمعینةعضویةلفئةاستحقاقھمدةطوالإالومكافآتھPremierبرنامجمیزاتاستخدامللعمیلیمكنال.12
فلن،Premierبرنامجفئاتمنألياالستحقاقإعادةمنالعمیلتمكنعدمحالةفي.https://premier.exness.comالویب:

تكون المیزات والمكافآت متاحة لھ بعدھا.

نقًدااسترجاعھایمكنالومكافآتھPremierبرنامجمزایاخارجیة.جھاتو/أوExnessشركةِقبلمنالمیزاتتقدیمیجوز.13
بالحقExnessتحتفظآخرین.أشخاصإلىنقلھاأومقایضتھاأوبیعھاأوالمیزاتشراءیجوزالاالستبدال.أولالستردادقابلةوغیر

عناألشكالمنشكلبأيمسؤولةExnessتكونلنوقت.أيفيومكافآتھPremierبرنامجمیزاتتغییرفي
فيPremierلبرنامجالخارجیةالجھاتمعالعالقاتقطعفيبالحقExnessتحتفظخارجیة.جھاتتقدمھاالتيالمیزات/الخدمات

أي وقت دون إخطار العمالء.

عناإلعالنسیتمفقط.PremierبرنامجألعضاءمتاحةتكونحصریةوأنشطةحمالتExnessُتجريقدآلخر،وقتمن.14
الشروط واألحكام لھذه المبادرات بشكل منفصل.

اإلقامة،وبلدللعضو،األولاالسمباستخدامExnessلـاإلذنویمنحونصراحًةاالتفاقیةھذهبموجباألعضاءجمیعیوافق.15
.ExnessلـالتسویقألھدافوأیًضاExnessویبمواقعمنأيعلىللنشروالشھاداتاألداء،وبیانات

البریدعلىالعمالءدعمإلىإلكترونيبریدإرسالطریقعنوقتأيفيPremierبرنامجفيعضویتھإنھاءللعمیلیجوز.16
یليفیماذلك،علىعالوة.Premierبرنامجفيعضویتھإیقاففيالعمیلبرغبةیفید،premier@exness.comاإللكتروني:

من بین أسباب إنھاء عضویتك في البرنامج:



a.فيأخرىوأحكامشروطأيأوالحالیةواألحكامالشروطو/أوساریةلوائحو/أوقوانینأيانتھاكExness،ذلك،فيبما
الشراكة، وشروط وأحكام البونص، وشروط وأحكامعلى سبیل المثال ال الحصر، اتفاقیة العمیل واتفاقیة

الحمالت/المسابقات/البرنامج؛
b.برنامجمعتتماشىالبطریقةو/أواحتیالیةو/أومسیئةبطریقةو/أونیةبسوءالعضوتصرفPremier

ستخطرذلك،حدوثحالةفيالمطلقة.التقدیریةلسلطتھاوفًقاوقتأيفيPremierبرنامجإنھاءفيبالحقExnessتحتفظ.17
التنفیذ.منعملأیام)5(خمسةقبلمسبقبشكلكتابًیاPremierبرنامجأعضاءExnessشركة

ومكافآتھا.العضویةمیزاتجمیعفقدانإلىسیؤديأعاله،17و16للفقرتینوفًقاإنھاءأي.18

خارجیة،لجھاتالمعلوماتھذهعنتفصحقدالغرضولھذا،PremierبرنامجلتقدیمشخصیةمعلوماتبمعالجةExnessتقوم.19
طلب ذلك. یجوزومنّظمي الفعالیات والسلطات التنظیمیة أو المحلیة عندتشمل، على سبیل المثال ال الحصر، وكالء الفنادق والسفر

المعلوماتھذهتكونقدوتسویقیة.ترویجیةألغراضونشرھاالمعلوماتاستخدامذلك،خالفعلىُینصلمما،Exnessلشركة
أخرى.مستمدة من البرید اإللكتروني أو الھاتف أو أي قناة اتصال

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

منوالوكالء)والموظفین،المسؤولین،منفیھا(بَمنExnessُتعَفىالقانون،بموجبمنھااإلعفاءیجوزالمسؤولیةأيباستثناء.21
مباشًرا أوأو أي خسارة أو تلف (بما في ذلك ضیاع الفرص) سواء كانجمیع المسؤولیات (بما في ذلك اإلھمال) عن أي ضرر شخصي،

ما ینشأ عن (أ) أيلھذا البرنامج، ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر،غیر مباشر، أو خاًصا أو تبعًیا، ینشأ بأي طریقة نتیجة
تدخلأوبھمصرحغیردخولأوسرقةأي(ب)أوال)؛أوExnessسیطرةتحتكانت(سواءالمعداتفيأعطالأوفنیةصعوبات

ضریبي یتحملھعما یرد في ھذه الشروط واألحكام؛ أو (د) أي التزاممن جھة خارجیة؛ أو (جـ) أي اختالف في قیمة المیزات/الجوائز
الفعالیات المدرجة كجزء من الجائزة.العمیل؛ أو (ھـ) استخدام میزة بما في ذلك الحضور في

أواختالفأيوجودحالوفيفقط.التیسیرقبیلمنھيأخرىللغةترجمةوأياإلنجلیزیةباللغةواألحكامالشروطھذهصیغت.22
االحتكام إلى النص اإلنجلیزي.تناقض بین النص اإلنجلیزي وترجمتھ بأي لغة أخرى، یتم


