
شروط وأحكام البونص   

نظرة عامة على البنود والشروط التي سوف يخضع لها كل من يريد االستفادة من البونص 
.OXShare الخاص المقدم من قبل شركة

 • هذه المعلومات الموجودة على موقع الشركة بمثابة اتفاق قانوني بين العميل وشركة    
OXShare  لجانب االتفاقيات األخرى التي تعقد بين العميل والشركة.  

 • تحتفظ الشركة في حق تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت وتصبح سارية 
 OXShare المفعول فور اإلعالن عنه ونشره على موقع الشركة

  
مؤهالت الحصول على البونص  

لتكون مؤهاًل للحصول على البونص الخاص، يجب عليك:
• أن تكون قد وافقت على الشروط واألحكام الخاصة بفتح حساب التداول في شركة 

. OXShare
• أن تكون قيمة اإليداع أقله 1000 دوالر أمريكي.  

• ُيعطى البونص عند فتح الحساب فقط لمرة واحدة.
• إذا تم تحقيق شروط البونص مثل اللوتات والمدة المطلوبة يتحّول البونص إلى رصيد 

حقيقي.

مدة سريان عرض البونص
مدة سريان العرض موضحة من خالل الجدول ادناه

خالل هذة الفترة، يجب على العميل تنفيذ الشروط الكاملة )أعداد اللوتات المطلوبة( مع 
التقيد بالوقت المسموح, وإال يعتبر هذا العرض ُملغى ويتم استرجاع البونص .

قيود على سحب األموال  
• خالل فترة الحصول على البونص ال يحق للعميل سحب أو تحويل أي أموال من الحساب إال 

إذا تم تنفيذ الشروط المطلوبة منه )عدد اللوتات المطلوبة(.  
• يتم استرداد البونص تلقائيًا دون الرجوع إلى العميل إذا تم  اإلخالل بأي من الشروط 

المتفق عليها على أن الشركة ليست
 مسؤولة عن أية خسائر قد تحصل للعميل.

• إذا تم سحب أي مبلغ من الرصيد يتم سحب البونص تلقائيًا.



جدول توزيع البونص حسب قيمة اإليداع وعدد اللوتات المطلوبة منه: 

تحتســب اللوتــات علــى التــداول فــي منتجــات الفوركــس فقــط، ليــس علــى العقــود اآلجلة، عقود 
الفروق، الســلع، األســهم  أو العمالت الرقمية. 

جدول تاريخ البدء ونهاية البونص: 

مالحظة: عند نهاية كل فترة من الفترات المذكورة أعاله سوف يتم سحب جميع البونص
في نهاية الفترة المحددة, والبدأ بعرض بونص جديد.



إخالء المسؤولية:  

•ُتخلــي شــركة أوكــس شــير مســؤوليتها الكاملــة عــن أي خســارة قــد تصيــب العميــل أو الطــرف 
الثالــث فــي حــال ســحب الشــركة لألمــوال المودعــة )إســتعادة البونــص( وأي خســارة قــد تنتــج 

بمــا فــي ذلــك نــداءات الهامــش بحيــث أن العميــل يقــّر و يوافــق عليهــا.

•عندما يصبح الحساب صفر )أو عند نداء الهامش( ُيسحب البونص تلقائيًا قبل إنتهاء المدة. 

الخالفات القانونية:  

تخضــع هــذه االتفاقيــة لشــروط وأحــكام ســانت فينســت، بحيــث أنه إذا نشــب خالف بين الشــركة 
والعميــل، يُتــّم تســوية النــزاع فــي محاكــم ســانت فينســت وتكــون اللغــة المســتعملة هــي اللغــة 
اإلنكليزيــة، ســواء كانــت الدعــوة مــن قبــل أي طــرف مــن أطــراف النــزاع )العميــل أو الشــركة( و ال 
يحــق للعميــل بالتنــازل إلــى أي طــرف ثالــث أو حتــى بنقــل الدعــوى إلــى أي واليــة أخــرى، باإلضافة 
إلــى ذلــك تســقط حقــوق العميــل بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تاريــخ الخــالف بغــض النظــر عــن 

الوقــت الــذي يعلــم بــه العميــل عــن حقوقــه ومســتنداته.

الطرف الثالث: وسيط معّرف أو مدير محافظ  

بإتفــاق مســبق بيــن العميــل والطــرف الثالــث، بأنــه اذا تبّيــن أن الطــرف الثالــث والعميــل يقومــان 
بــأي عمليــة إســتغالل وإســتيالء علــى األمــوال المودعــة متــل المكافئــة أو البونــص مــن خــالل 
وضــع عمولــة مرتفعــة وتحويــل البونــص إلــى عمولــة قابلــة للســحب لصالــح الطــرف الثالــث، يقــر 
ويوافــق العميــل والطــرف الثالــث بــأن للشــركة الحــق فــي ســحب عمــوالت الطــرف الثالــث بمبدأ 
المفعــول الرجعــي المحتســب منــذ تاريــخ نشــأة الحســاب، هــذا وقــد تصــل نســبة الســحب مــن 
عمــوالت الطــرف الثالــث إلــى 90٪ وإلغــاء البونــص مــن حســاب العميــل وإيقــاف وكالــة الطــرف 
الثالــث تحــت طائلــة االســتيالء علــى أمــوال الشــركة، وأيضــًا يوافــق ويقــر العميــل أن الشــركة 
غيــر مســؤولة عــن أي خســارة ناتجــة فــي األســواق بمــا فــي ذلــك نــداء الهامــش أو الســحب 
الــذي يهــدف إلــى اســترداد المكافئــة أو البونــص. ُيقــر الطــرف الثالــث بموافقتــه ومعرفتــه بهــذه 
الشــروط، أمــا بالنســبة للعميــل فــال يجــوز لــه تفويــض أي طــرف آخــر أو حتــى أن يتنــازل إلــى طــرف 

ثالــث بموجبــات حقــوق هــذا العــرض الترويجــي. 



Bonus Terms and Conditions

An overview of the terms and conditions for everyone who wants to have the 
special bonus offered by OXShare.
 •This information on the company’s website is a legal agreement between 
the customer and OXShare, in addition to other agreements between the 
customer and the company.
 •The company reserves the right to update these terms and conditions at 
anytime and become effective immediately upon its announcement and 
publication on the company’s website.
  
Bonus Qualifications  
 •That you have agreed to the terms and conditions for opening a trading 
account with OXShare.
 •The minimum deposit must be $1,000  
 •The bonus is given upon account opening only )one time(.
 •If the conditions of the bonus, such as lots and the required period, are met, 
the bonus will be converted into a real balance.

Bonus Offer Validity Period  
 •The customer can have registered at any time.
 •The validity period of the offer is shown in the table below. During this period, 
the client must have done all the conditions, if any of these conditions are not 
done the offer will be canceled and the bonus will be refunded.

Restrictions on Withdrawing Money  
•During the period of obtaining the bonus, the client is not entitled to withdraw 
or transfer any funds from the account unless the conditions required from it 
)the number of required lots( are fulfilled.  
•The bonus is automatically refunded without referring to the client, if any 
of the agreed terms are violated that the company is not responsible for any 
losses that the client may incur.
•If any amount is withdrawn from the balance, the bonus will be withdrawn 
automatically.



Bonus distribution table according to the value of the deposit and the 
required number of lots:

  
Lots are counted only for trading in forex products only, not on futures 
contracts, contracts for difference, commodities, stocks or cryptocurrencies.  

Bonus start and end date:

Note: At the end of each of the above-mentioned periods, all bonuses will be 
withdrawn at the end of each period and a new bonus offer will begin. 



Disclaimer:
• OXShare disclaims all liability for any loss that may happen to the client 
or the third party in the event the company withdraws the deposited funds 
)bonus refund(. And any loss that may result, including margin calls, that the 
client acknowledges and agrees to.
• When the account becomes zero )or on a margin call(, the bonus is withdrawn 
automatically before the expiry of the period.

Legal Disputes:  
This agreement is subject to the terms and conditions of Saint Vincent, so 
that if a dispute arises between the company and the customer, the dispute 
will be settled in the courts of Saint Vincent and the language used will be the 
English language, whether the invitation is by any of the parties to the dispute 
)client or company(,
And the customer is not entitled by assigning to any third party or even by 
transferring the claim to any other jurisdiction, in addition to this, the rights of 
the client shall fall after six months from the date of the dispute, regardless 
of the time the client becomes aware of his rights and documents.

Third Party: Introducing Broker or Portfolio Manager   
With a prior agreement between the client and the third party, that if it turns 
out that the third party and the client are carrying out any exploitation and 
appropriation of the deposited funds such as the equivalent or the bonus 
by setting a high commission and converting the bonus into a withdrawable 
commission for the benefit of the third party, the client and the third party 
acknowledge and agree that the company has the right to withdrawal of third 
party commissions with a retroactive principle calculated from the date of 
this accounts creation, and the percentage of withdrawal of the third party 
commissions may reach 90%, canceling the bonus from the client’s account 
and stopping the third party agency under penalty of seizure of the company’s 
funds, and also the client agrees and acknowledges that the company is not 
responsible for any resulting loss in the markets, including a margin call 
or a drawdown aimed at redeeming the reward or bonus. The third party 
acknowledges his agreement and knowledge of these terms, and as for the 
customer, he may not delegate any other party or even assign to a third party 
the rights under this promotion.  


