
 
 

 مسابقة التداول المباشر للتذكرة الذهبية

 الشروط واألحكام:  

باسم "المنافسة"(  فأو ما تعر للتذكرة الذهبية" ) المتداولين للمشاركة في "مسابقة التداول المباشر M4Markets تدعو

 وفقًا للشروط واألحكام الواردة هنا.

لجميع العمالء )الجدد والحاليين( بشرط أن يكونوا مؤهلين للمشاركة في المسابقة وفقًا لمعايير أهلية الشركة   متاحة المسابقة

.  العمالء خدمات فاقيةعلى النحو المنصوص عليه في ات  

  كماالمطلوبة لفتح حساب مع الشركة  الخطواتيجب أن يكون المشاركون قد أكملوا  ، الترويجيفي العرض   للمشاركة

 وتفعيل حسابهم.  KYC ، و للعمالء الواجبة العنايةأيًضا إكمال  يجب

 : العرض  شروط

 ..MT5و  MT4والذين يتداولون على منصة التداول  M4Marketsينطبق فقط على العمالء المعتمدين من . 1

 العرض متاح فقط للعمالء المقيمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.. 2

 عاد حسابات المكافآت االئتمانية من هذا العرض.يتم استب . 3

  ١٨ نيسان ٢٠٢٢ - ١ تموز ٢٠٢٢. 4

 دوالر أمريكي طوال مدة المسابقة. 500سيحتاج العمالء إلى فتح حساب جديد وإيداع ما ال يقل عن . 5

المبلغ المودع وأي مبلغ مكتسب يظل من أجل البقاء مؤهالً للحصول على الجوائز ، يحتاج المتداولون إلى التأكد من أن . 6

 سحب مبلغ الحساب بالكامل في نهاية المسابقة. للمشتركين  نافسة وتجنب عمليات السحب. حيث يمكنكما هو طوال مدة الم

 سيشهد العرض الترويجي فائزين محظوظين.  . 7

ح التي حققها  في االعتبار نسبة األربالذلك ستؤخذ  رة المنافسة،الفائز األول هو المتداول الذي يحقق أعلى ربح خالل فت

  خالل تلك الفترة . 

بناًء  في نهاية المنافسة، ما يعني أيضاً اختيار الفائز الفائز الثاني هو المتداول الحاصل على أكبر ربح بالدوالر األمريكي 

 .خالل فترة المسابقةالذي حققه على مقدار الربح 

  :األول للفائز

 

 

  :الثاني للفائز

 



 
 

 ئز: الجوا

 السابق. وأكبر ربح وفقًا للحساب  بحسيكون الفائزان هما المشتركان اللذان يتمتعان بأعلى نسبة ر ، المسابقةلقواعد  وفقًا

 : بين االختيار من الفائزون سيتمكن

 .والتذاكر والفندق التأشيرة تكلفة تشمل المكرمة مكة إلى نجوم 5 رحلة •

 .نقداً  دوالر 5000 •

 فسيتم دفعها في محفظة العميل ويمكن سحبها أو تحويلها إلى حساب العميل الحقيقي.  ،  النقديةتم اختيار الجوائز  إذا. 8

 .آخر شخص تداول حساب إلى األموال تحويل يمكن ال. 9

 . M4Marketsيمكن للمشاركين رؤية أفضل المتسابقين على صفحة المتصدرين المخصصة لـ . 10

من خالل المشاركة في العرض الترويجي ، يقر العميل بأنه قد قرأ ووافق على االلتزام بهذه الشروط واألحكام  . 11

 باإلضافة إلى اتفاقية خدمات العمالء.

، واستكمال ملفهم االقتصادي  M4Marketsالء الجدد إلى إكمال نموذج تسجيل للمشاركة في المسابقة ، سيحتاج العم. 12

 وتحميل المستندات المطلوبة في بوابة العميل للتحقق من ملفهم الشخصي. 

 لن تكون الشركة مسؤولة عن أي توقفات أو أي عواقب أخرى ناتجة عن إلغاء المكافأة أو اإلزالة عند االقتضاء.. 13

لشركة في أن أحد المشاركين قد أساء استخدام قواعد العرض وتبيّن أنه شارك في سلوك تجاري مسيء  إذا اشتبهت ا. 14

بأي شكل من األشكال ، فإن الشركة تحتفظ بالحق في أي وقت ووفقًا لتقديرها يمكنها استبعاد المشارك من العرض واتخاذ 

 بعض اإلجراءات.  

(: حصرية  ليست)القائمة يحق للشركة . 15  

رفض أو حجب أو سحب المكافأة االئتمانية من ذلك المشارك وأي أرباح ناتجة عن سلوك التداول المسيء .•   

دون أي إشعار مسبق.  و تحتفظ الشركة بالحق في تعديل أو إلغاء العرض في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص. 16  

روقات ، لكونها أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر يقر العميل بالمخاطر التي ينطوي عليها تداول العقود مقابل الف. 17

 عالية بخسارة األموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 

يجب على العمالء التفكير في فهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانهم المخاطرة بخسارة أموالهم.    

18 .M4Markets  هو االسم التجاري لشركةTrinota Markets (Global) Limited  التي تنظمها هيئة الخدمات

 . SD035المالية في سيشيل بصفتها تاجر أوراق مالية برقم الترخيص 

عاًما على األقل ولديهم فهم قوي لتداول العمالت األجنبية والعقود   18العرض متاح فقط لألفراد الذين تبلغ أعمارهم . 19

 مقابل الفروقات. 

ئزين خالل األيام السبعة األولى من انتهاء العرض الترويجي عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف. سيتم اإلعالن عن الفا. 20  



 
 

 مسيء في حال:   السلوك يعتبر

 . IPتسجيالت متعددة من نفس  • 

 . ملفات تعريف متعددة• 

 . أنشطة التداول التي يمكن اعتبارها احتيالية أو محاوالت لكسب أرباح خالية من المخاطر• 

فشل العميل في تلبية بعض طلبات الشركة المتعلقة بالعرض ضمن الموعد النهائي المحدد في المراسالت .•   

المشاركة في الترويج لطرف ثالث نيابة عن المكتب الدولي دون إذن مناسب أو حق التصرف.•   

. انتقال زمنالتداوالت التي دخلت أو خرجت مع •   

تين. فتح وإغالق الصفقة في أقل من دقيق•   

 

 

 


