
 

 شروط وأحكام مسابقة "كأس التداول"
 
 وط"( مشاركتك في العرض الخاص "كأس التداول" )"العرض"(.. تحكم هذه الشروط واألحكام )"الشر 1
 . من خالل المشاركة في هذا العرض، فإنك تؤكد أنك قد قرأت وفهمت وقبلت الشروط بالكامل.2
 . 2022مارس  31وينتهي في  2022مارس  1. فترة األهلية للمشاركة: يبدأ العرض في 3
 ض الخاص حين: . يكون العميل مؤهاًل لالستفادة من هذا العر 4

المدرجة على   الرقمية  العمالت  أي من  بنجاح  أويسس ويتداول  إلى منصة بت  )أ( ينضم بشكل مالئم 
 منصة بت أويسس في أي وقت خالل فترة األهلية.

)ب( يتمتع بوضع الئق مع بت أويسس ولديه حساب نشط على بت أويسس في وقت تقديم أي جائزة أو 
 توزيع الجوائز. 

أ5 بت  وفقًا  . ستختار  الجوائز  لهم  تداولهم وستقّدم  على حجم  بناًء  المؤهلين  المشاركين  بين  الفائزين من  ويسس 
 للترتيب أدناه: 

خالل فترة المسابقة سيربحون   Pro)أ( المتسابقون الثالثة ذوو حجم التداول األكبر على منصة 
 الجوائز التالية: 

 دوالر أمريكي لصاحب أكبر حجم تداول.  4,000
 دوالر أمريكي لصاحب ثاني أكبر حجم تداول.  2,500
 دوالر أمريكي لصاحب ثالث أكبر حجم تداول.  1,500

 دوالر أمريكي. 5,000كافة المتسابقين اآلخرين سيتقاسمون جوائز مجموعها  
منصة   على  األكبر  التداول  حجم  ذوو  الثالثة  المتسابقون  المسابقة   Core)ب(  فترة  خالل 

 سيربحون الجوائز التالية: 
 دوالر أمريكي لصاحب أكبر حجم تداول.  6,000
 دوالر أمريكي لصاحب ثاني أكبر حجم تداول.  4,000
 دوالر أمريكي لصاحب ثالث أكبر حجم تداول.  2,000

 دوالر أمريكي. 5,000ين سيتقاسمون جوائز مجموعها  كافة المتسابقين اآلخر 
 
 . ستتم إضافة المبلغ إلى حساب العميل على بت أويسس.6
. في غضون فترة معقولة، يتعين على بت أويسس إخطار المشاركين المؤهلين الفائزين بحصولهم على الجوائز  7

 ج من هذه الشروط واألحكام.-5ب و-5أ و-5كما وردت في المادة 
لديها   .8 المسجلة  اإللكتروني  البريد  عناوين  إلى  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  اإلخطارات  هذه  إرسال  سيتم 

 للمشاركين ولن تكون بت أويسس ملزمة أو مسؤولة عن إخطار المشاركين بأي وسيلة سوى البريد اإللكتروني. 
بات المشاركين على بت أويسس.  . يتعين على بت أويسس توزيع الجوائز عن طريق إضافة الجوائز إلى حسا9

بعملة   التوزيع  تم  إذا  الجائزة  قيمة  يعادل  ما  أو  السعودي،  الريال  أو  اإلماراتي  بالدرهم  الجائزة  مبلغ  إضافة  ستتم 
بديلة. ولن تكون بت أويسس مطالبة بإضافة رصيد إلى الحساب البنكي للمشارك الفائز أو إضافة رصيد إلى أي  

 لحساب المسجل باسم الشخص المشارك.حساب على بت أويسس سوى ا 



 

. تحتفظ بت أويسس بالحق في تعديل أو إلغاء أي من شروط المسابقة، أو المسابقة بالكامل، بحسن نية وفي  10
أي وقت بما في ذلك تغيير جدول توزيع الجوائز و/أو إزالة أحد المشاركين، بما في ذلك إذا اعتقدت بت أويسس 

 شارك في المسابقة بطريقة احتيالية أو بقصد االحتيال.  ألسباب مبررة أن هذا الشخص
إقرار فيما يتعلق بدقة أي محتوى أو تحديثات تنشرها فيما يتعلق بهذه  11 أو  . ال تقدم بت أويسس أي ضمان 

 المسابقة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر لوحة ترتيب المشاركين. 
في العرض الترويجي موافقة كل مشارك فائز على استخدام بت    . باستثناء ما هو محظور، تشمل المشاركة12

أويسس ووكالئها السم المشارك الفائز، وشبهه، وصورته، وصوته، وآرائه ألغراض ترويجية في أي وسائط، في  
 جميع أنحاء العالم، دون أي أجور إضافية أو اعتبار.

أو غير دقيقة، سواًء أكانت ناتجة عن    ( أي معلومات غير صحيحة1. لن تكون بت أويسس مسؤولة عن: ) 13
( األعطال الفنية من أي نوع، بما  2مشاكل في المعدات أو البرامج المرتبطة أو المستخدمة في إدارة المسابقة. )

في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، األعطال أو االنقطاعات أو قطع االتصال في خطوط الهاتف أو أجهزة 
( خطأ  4لتدخل البشري غير المصرح به في أي جزء من عملية االنضمام أو المسابقة. )( ا3أو برامج الشبكة. )

( أي إصابة أو ضرر يلحق باألشخاص أو 5تقني أو بشري قد يحدث في إدارة المسابقة أو معالجة المشاركات. )
لمسابقة أو استالم أو  الممتلكات قد يكون ناتجًا بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، عن المشاركة في ا

المشارك  تم حذف سجل  أنه  األسباب على  التأكيد ألي سبب من  تم  إذا  أي جائزة.  استخدام  أو إساءة  استخدام 
إعادة  للمشترك هو  الوحيد  التعويض  فإن  أخرى،  إزالته بطريقة  أو  إتالفه  أو  فقدانه  أو  الخطأ  المؤهل عن طريق 

 ولن أي جوائز أكثر من العدد المحدد. إشراكه في المسابقة إذا كان ذلك ممكنًا، 
( يجب حل جميع النزاعات والمطالبات 1. باستثناء الحاالت المحظورة، يوافق المشارك المؤهل على ما يلي: ) 14

وأسباب الدعوى الناشئة عن هذا العرض الترويجي أو المرتبطة به أو أي جائزة ممنوحة بشكل فردي، بدون اللجوء  
( يجب أن  2الدعاوى القضائية الجماعية، وبشكل حصري من قبل محاكم إنجلترا وويلز. )إلى أي شكل من أشكال 

تقتصر جميع الدعاوى واألحكام والجوائز على التكاليف الفعلية المتكبدة، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالدخول 
لن ُيسمح تحت أي ظرف من (  3في هذه المسابقة، ولكن بدون أن تشمل بأي حال من األحوال أتعاب المحاماة. )

الحقوق   جميع  عن  الشروط  هذه  بموجب  المشارك  ويتنازل  كتعويض،  جوائز  على  بالحصول  للمشترك  الظروف 
التي   الفعلية  النفقات  بخالف  أخرى،  أضرار  وأي  والتبعية  والعرضية  والعقابية  المباشرة  غير  باألضرار  بالمطالبة 

الحصول   في  الحقوق  وجميع  وأي  بنفسه،  تخضع  تكبدها  آخر.  شكل  بأي  زيادتها  أو  تعويضات مضاعفة  على 
حقوق   أو  إنفاذها،  وإمكانية  وتفسيرها  وصالحيتها  واألحكام  الشروط  هذه  ببناء  المتعلقة  واألسئلة  القضايا  جميع 

 والتزامات المشارك المؤهل وبت أويسس فيما يتعلق بهذه المسابقة لقوانين إنجلترا وويلز.


