
NETELLER  
وط وأحكام ويجية   شر العروض التر

(NETELLER Knect)برنامج الوالء 

وط واألحكام بعناية قبل المشاركة.  . تتضمن هذه  اقرأ هذه الشر ي ويجر ي هذا العرض البر
ام بها عند المشاركة فز ز وط واألحكام ووافقت عىل االلبر ستعتبر أنك قبلت هذه الشر

وط  ا عىل حقوقك وسبل االنتصاف. الشر
ً
ز أمور أخرى، قيود واألحكام، من بي 

ي .1
 
ي )"تمديد التسجيل ف ويج  . Knectالعرض التر ي ويج  وط وأحكام العرض التر "( وشر

ة من   كة  2021أبريل    13حتر    2021أبريل    6ابتداًء من الفبر ة"(، تمنح شر " أو "الفبر ي ويجر البر ة العرض  باسم "فبر )يشار إليها فيما يىلي 

NETELLER    ي برنامج الوالء
ي الحصول عىل   NETELLER Knectالحق للعمالء الذين يسجلون فز

( نقطة والء من    2000فز ي
Knect)ألفز

ضاف نقاط المكافأة هذه تلقائ 
ُ
ي ")يشار إليها فيما يىلي باسم "المكافأة"(. وست

. Knectًيا إىل رصيد نقاطك فز

ة محدودة فقط.  1.1 ي لفبر ويجر هذا العرض البر

الوالء   1.2 برنامج  ي 
فز التسجيل  ز  المشاركي  ة من    NETELLER Knectيجب عىل  الفبر ي 

الساعة    2021أبريل    6فز تمام  ي 
00:01فز

ي تمام الساعة  2021أبريل   13بتوقيت غرينتش وحتر 
بتوقيت غرينتش.    23:59فز

ي متاح فقط للعمالء ) 1.3 ويجر ي البلدان المؤهلة و)1هذا العرض البر
ز فز ي برنامج الوالء  2( المقيمي 

ا فز
ً
ز حديث ز المسجلي  ( المشاركي 

NETELLER Knect  .)"يشار إليه فيما يىلي باسم "برنامج الوالء(

ا لتقديرنا 1.4
ً
ويجية وفق ة البر ي تمديد الفبر

.نحتفظ بالحق فز

طريقة العمل 

خالل فترة العرض الترويجي على مكافأة قدرها   NETELLER Knectسيحصل العمالء الذين يسجلون بنجاح في برنامج الوالء  .1

تلقائيًا عند التسجيل.  Knect. وستُضاف نقاط المكافأة هذه إلى رصيدك في Knect)ألفي( نقطة من نقاط الوالء  2000

.2

معايتر األهلية   .3

، يجب عليك الوفاء  ي ويجر ي هذا العرض البر
وط اآلتية: للمشاركة فز بالشر

a)   أن يكون لديك حساب مسجل لدىNETELLER    ا
ً
وط استخدام حسابوفق باسم   NETELLER  لشر )يشار إليه فيما يىلي 

;(”الحساب"

b)   عدم استخدام الحساب ألغراض تجارية؛

c)  سنة عىل األقل؛ 18أن تبلغ من العمر

d)  كة ي أي بلد يحظر عىل شر
تقديم حسابات فيه؛   NETELLERعدم اإلقامة أو التواجد فز

e)   ي أي بلد قد ُيعتبر فيه هذا
. ال يمكنك المشاركة العرض الترويجي غير قانوني و/أو محظوًراعدم تسجيل حسابك واستخدامه فز

ي إال إذا تلقي ويجر ي هذا العرض البر
؛فز ي ويجر ي البر

ونز يد اإللكبر ت البر

f)وطه في مسجلاً تكون أن ، ويمكن االطالع عىل شر ي ويجر ة العرض البر .هنابرنامج الوالء خالل فبر

ي بجميع".  معايتر األهلية ُيشار إىل ما ورد أعاله بشكل جماعي باسم "
، يكون المشارك مستخدًما نهائًيا يفز ي ويجر ألغراض هذا العرض البر

 .(”المشاركمعايب  األهلية )يشار إليه فيما يىلي باسم "

ها مع   الحالية مًعا وتفسب  ي  ويجر وط وأحكام العرض البر يجب قراءة شر ي هذه الوثيقة، 
 فز
ً
قواعد  باستثناء ما هو منصوص عليه رصاحة

ي هذا وقواعد برنامج الوالء NETELLERمن  Knectبرنامج الوالء  ويجر وط وأحكام العرض البر ز شر ي حالة وجود أي تعارض بي 
Knect. فز

 .2
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وط وأحكام المواد  NETELLERمن   ي هذه، باستثناء شر ويجر وط وأحكام العرض البر )الملكية الفكرية(،   16)الخصوصية(، و  15، تشي شر

وط  اقواعد برنامج الوالء )الشية( من    24)المسؤولية(، و  17و وط األحكام والشر ي حالة حدوث أي تعارض، يجب أن تسود عىل شر
، فز ي

لتر
ويجية الحالية.    البر

 

 

 

 الخصوصية والملكية الفكرية  .4

 

a. كة    تخضع شر خصوصية  لسياسة  ز  المشاركي  بيانات  يمكن   1Paysafe Group Limitedمعالجة  ي 
موقع    العثور التر عىل  عليها 

NETELLER  ( ي 
ونز كة    https://www.neteller.com/en/policies/privacyاإللكبر شر تطلب  قد   .)NETELLER 

ي هذه. يوافق المشاركون عىل أنه يمكن نشر بعض معلوماتهم   ويجر وط وأحكام العرض البر معلومات إضافية للتحقق من االمتثال لشر

ألمانيا( عىل قنوات  الشخصية )اال   NETELLERسم األول واللقب األوىلي وموقع الدولة؛ عىل سبيل المثال، جون د. سميث من 
نت.  اإلنبر عبر  والبث  االجتماعي  التواصل  ووسائل  ي 

ونز اإللكبر يد  البر رسائل  الحرص  ال  المثال  سبيل  عىل  ذلك  ي 
فز بما   المختلفة 

 

b. كة    ألغراض ، يمنح المشاركون شر ي ويجر كات التابعة لها ترخيًصا غب  حرصي وعالمي ودون حقوق ملكية   NETELLERالعرض البر والشر
وغب  قابل للتنازل عنه وغب  قابل لإللغاء لنسخ واستخدام وعرض أي شعار أو عالمة تجارية أو اسم تجاري أو ملكية فكرية أخرى  

كة  ها عىل مختلف قنوات التسويق الخاصة بشر ي قد يتم نشر
ي ذلك عىل سبيل المثال ال  Paysafe Group)عند االقتضاء( التر

بما فز
ي وصفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا. 

ونز يد اإللكبر ونية ورسائل البر
 الحرص مواقعنا اإللكبر

 

 الرسية  .5

 

a.   ي المعلومات الشية أي معلومات توصف بأنها "شية" أو ُيتوقع منها
أن تكون شية مع مراعاة سياق اإلفصاح    بصورة معقولة تعتز

اتيجيات واألساليب وقوائم   ي ذلك، دون المساس بعمومية ما سبق، خطط العمل والبيانات واالسبر
أو طبيعة المعلومات؛ بما فز

ي يتم اعتبارها معلومات شية. العمالء والزبائن والمواصفات ال
 فنية وبيانات المعامالت وبيانات العمالء التر

 

b. كة    خالل شر عىل  يجب  وبعده،  ي  ويجر البر العرض  ة  ز   NETELLERفبر بالمشاركي  الخاصة  الشية  المعلومات  استخدام 
ي وبالقدر الالزم لهذا الغرض فقط، وستقرص اإلفصاح   ويجر عن المعلومات الشية  واستنساخها فقط ألغراض هذا العرض البر

ي الحاجة معرفتهم بهذه المعلومات. 
ز الذين تقتضز  عىل موظفيها أو محامييها أو مستشاري  ها أو المتعاقدين المستقلي 

 

c.  كة    عىل الرغم ي هذه أن تكشف شر ويجر وط العرض البر عن المعلومات    NETELLERمما سبق ذكره، لن يكون من قبيل خرق شر
. الشية إذا كان ذلك مطلوًبا ب  ي أو حكومي

ي إطار تحقيق أو إجراء قضان 
 موجب القانون أو فز

 

( المعروفة أو تصبح معروفة للجمهور من خالل عدم اتخاذ إجراء أو  1على المعلومات )  6ال تنطبق التزامات السرية الواردة في هذا البند  

المها من المشارك فيما يتعلق بهذا العرض  دون قيود، قبل است  NETELLER( المعروفة لشركة  2؛ أو )NETELLERخطأ من قِبل شركة 

المستقلة كما يتضح من سجالت   مباشر أو غير   NETELLERالترويجي، من مصادرها  يتم الحصول عليها، بشكل  لم  والتي  المكتوبة، 

المشارك؛ أو ) تتلقاها شركة  3مباشر، من  التي  المعلومات   )NETELLER  أية جهة خارجية معروفة بشكل معقول بواسطة شركة    من 

NETELLER  ( 4أنها تمتلك الحق القانوني في إرسال هذه المعلومات، وليست ملزمة بأي التزام باإلبقاء على سرية هذه المعلومات؛ أو )

 NETELLERأو وكالئها شريطة أن يكون بمقدور شركة  NETELLERالمعلومات التي تم تطويرها بشكل مستقل بواسطة موظفي شركة 

 .موظفين أو الوكالء أنفسهم ال يمتلكون إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية الواردة أدناهأن تبين أن هؤالء ال

 

 االحتكام إىل القانون  .6

 

a.  كة ي ُمقدم لك من ِقبل شر ويجر ا، وتحمل  Paysafe Financial Services Limitedهذا العرض البر ي إنجلبر
كة مسجلة فز ، وهي شر

كة   ي  04478861رقم شر
وُمرخصة وخاضعة   Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ، ويوجد مكتبها المسجل فز

 
 . Paysafeجزًءا من مجموعة شركات  .Paysafe Payments Solutions Ltdوشركة  .Paysafe Financial Services Ltdتعد شركة  1

https://www.neteller.com/en/policies/privacy


ونية( لعام FCAللتنظيم من ِقبل هيئة السلوك الماىلي ) ا للوائح الجماعات األوروبية )األموال اإللكبر
ً
ة(  )بصيغتها المعدل 2011( وفق

ي هيئة السلوك الماىلي  
ونية وتوفب  خدمات الدفع المرتبطة بها )رقم التسجيل فز

كة  900015إلصدار النقود اإللكبر  Paysafe( وشر

Payment Solutions Limited    كة ز أيرلندا بموجب رقم تسجيل الشر كة تأسست بموجب قواني  ويوجد مكتبها   626665وهي شر

ي  
ِقبل البنك Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, DO4 Y7R5المسجل فز ، والُمرخصة من 

 ( األيرلندي  لعام  CBIالمركزي  ونية(  اإللكبر )األموال  الجماعات األوروبية  لوائح  بموجب  )رقم    2011(  ونية  اإللكبر النقود  إلصدار 

ي البنك المركزي األيرلندي 
  .(”NETELLER()يشار إليها باسم "C184986التسجيل فز

 

b.  .هذه ي  ويجر البر العرض  وأحكام  وط  شر عىل  توافق  فإنك  ي  ويجر البر العرض  هذا  ي 
فز الدخول  خالل   من 

 

c.  ي
ز فز ي عىل المقيمي  ويجر ي و/أو محظوًراال ينطبق هذا العرض البر

ي غب  قانونز ويجر ي قد ُيعتبر فيها هذا العرض البر
 .البلدان التر

 

d.   كة ا لتقديرها الخاص أو    NETELLERتحتفظ شر
ً
ي أي وقت وفق

ي فز ويجر ي إنهاء هذا العرض البر
ات  إجراءبالحق فز عىل هذا العرض    تغيب 

ي حسابك أو عن 
ي المسجل فز

ونز يد اإللكبر ي إىل عنوان البر ا لتقديرها الخاص عن طريق إرسال إشعار كتانر
ً
ي أي وقت وفق

ي فز ويجر البر

ي وأحكامه.  ويجر وط هذا العرض البر كة  طريق تعديل شر ي أو إلغائه أو إنهائه     NETELLERتحتفظ شر ويج  ي تعديل العرض التر
بالحق ف 

وط وأحكام أو تعليقه   ي شر
ي غتر قابل للتنفيذ عىل النحو المحدد ف  ويج  ا لتقديرها الخاص، إذا اعتقدت أن العرض التر

ً
كلًيا أو جزئًيا، وفق

كة   ي غتر مرصح به أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة شر ي الكمبيوتر أو تدخل بشر
وس أو خطأ ف  ي حالة وجود فتر

ي أو ف  ويج  العرض التر

NETELLER المعقولة الذي ق . ي ويج   د يفسد أو يؤثر عىل اإلدارة أو األمن أو الحياد أو المسار الطبيعي للعرض التر

 

e.   كة كة    NETELLERتحتفظ شر ي حيثما يكون لدى شر ويجر ي استبعاد أي مشارك من هذا العرض البر
سبب    NETELLERبالحق فز

ي هذه   ويجر وط وأحكام العرض البر ز قد انتهك أو حاول انتهاك شر )حسب    NETELLER أو شروط استخداملالعتقاد بأن أحد المشاركي 
 االقتضاء(، أو حاول التحايل عىل أي إجراءات أمنية أو تشغيلية. 

 

f.  كة  قرارات تعد جميع  .أنهاوال يجوز تبادل أي مراسالت أخرى بشنهائية وملزمة  NETELLERشر

 

g.   كة ز  1المسؤولية تجاه: )  NETELLERال تتحمل شر ( أي معلومات غب  صحيحة أو غب  دقيقة، سواء كانت ناجمة عن أحد المشاركي 

؛ أو ) ي ويجر ي هذا العرض البر
مجة المرتبطة أو المستخدمة فز ( األعطال الفنية من أي نوع،  2أو أخطاء الطباعة أو أي من المعدات أو البر

ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، األعطال أو  
ي خطوط الهاتف أو األجهزة أو برامج الشبكة؛  االنقطاعاتبما فز

، أو قطع االتصال فز

؛ أو )3أو ) ي ويجر ي أي جزء من عملية االنضمام إىل هذا العرض البر
ي غب  المرصح به فز ية    ( األخطاء التقنية4( التدخل البشر أو البشر

ي أو معالجة اإلدخاالت؛ أو ) ويجر ي إدارة هذا العرض البر
ي قد تحدث فز

ر يلحق باألشخاص أو الممتلكات قد 5التر أية إصابة أو رصز  )
ي أو استالم أية جائزة أو استخدامها أو إ ويجر ي هذا العرض البر

، كلًيا أو جزئًيا، عن المشاركة فز ة ساءيكون ناتًجا بشكل مباشر أو غب  مباشر
 استخدامها. 

 

h.   ها وإنفاذها، أو حقوق   المسائلتخضع جميع ي وصحتها وتفسب  ويجر وط الحالية للعرض البر واألسئلة المتعلقة بصياغة األحكام والشر

كة  امات المشارك وشر ز ا لها، دون  NETELLERوالبر
ً
فشر وفق

ُ
ا وت ز إنجلبر ، لقواني  ي ويجر ، حسب االقتضاء، فيما يتعلق بهذا العرض البر

ز أية  تفعيل أ ي تطبيق قواني 
ي قد تتسبب فز

ا أو أي والية قضائية أخرى(، والتر ي إنجلبر
ي أو قواعد تعارض القانون )سواء فز

ي خيار قانونز
ا.    والية قضائية أخرى غب  إنجلبر

 

i.  ي
ي هذه، فإ  حالة   فز ويجر وط وأحكام العرض البر ية )األصلية( من شر ز جمة والنسخة اإلنجلب 

ز أية نسخة مبر ن النسخة  وجود أي تعارض بي 
ي ُيعتد بها.  

ية هي التر ز  اإلنجلب 

 

j. كة    بقدر ما أو وكالؤها أو موزعوها مسؤولير  تحت أي ظرف من الظروف عن تعويض   NETELLERيسمح به القانون، لن تكون شر
ة أو خاصة أو عرضية أو تحذيرية أو عق ة أو غتر مباشر ابية أو تبعية(  مشارك أو مشارك محتمل ، أو قبول أية مسؤولية )سواء كانت مباشر

، سواء كانت هذه المسؤولية تنشأ عن أية مطالبة تستند   ي ويج  ي العرض التر
بخصوص المشاركة أو فيما يتعلق بها )أو محاولة المشاركة( ف 

ي ذلك اإلهمال( أو المسؤولية المطلقة أو غتر ذلك. ولن تتأثر الحقوق القانونية للمشارك.  
ر )بما ف  ومع  إىل العقد أو الضمان أو الرص 

ي أو يقيد بأي شكل من األشكال أية مسؤولية عن الوفاة أو اإلصابة الشخصية 
ي هذه ما يستثن  ويج  وط العرض التر ي شر

ذلك، ال يوجد ف 



كة   إهمال شر الناحية   NETELLERالناجمة عن  أو تقييدها من  المسؤولية  ال يتم استبعاد  أية مسألة أخرى حيث قد  أو  أو االحتيال 
 القانونية. 

 

k. كة  لن تكون وط وأحكام العرض  NETELLERشر اماتها بموجب شر ي أداء أي من التر 
اماتها أو الفشل ف  ي تنفيذ التر 

مسؤولة عن التأختر ف 
أو   ناتًجا عن أحداث أو ظروف  الفشل  أو  التأختر  إذا كان هذا   ، ي ويج  المثال ال    أسبابالتر المعقولة، عىل سبيل  خارجة عن سيطرتها 

ابات أو الحروب )المعلنة أو غتر المعلن عنها( أو الحظر أو الحرص الحرائق أو الفيضانات أو الزالزل أو ا ألحوال الجوية السيئة أو اإلض 
ي أو اإلجراءات الحكومية أو أعمال الشغب أو التمرد أو التلف أو التدمتر أو تأختر الرحالت الجوية أو أي تأخ

تر  الحصار أو الحظر القانون 
ي وسائل النقل األخرى. 

 أو إلغاء ف 
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ي أو خدماتنا بشكل عام ويجر ي أي وقت عن طريق إرسال رسالة إىل  إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا العرض البر

، فيمكنك االتصال بنا فز

ي أو عن طريق االتصال بالرقم 
ونز " عىل موقعنا اإللكبر ي

ونز يد اإللكبر  . 2520 308 203 44+خدمة العمالء عبر خدمة "دعم البر

 




