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 الشروط واألحكام 

Tradeathlon 

” أو “الشركة”(، تدعو المتداولين للمشاركة في "مسابقة التداول الثالثية"  M4Markets)“  Trinota Markets (Global) Limitedشركة

 .مع مراعاة الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة )"الشروط واألحكام"(

 

 :فترة المسابقة .1

فبراير   10إلى يوم الجمعة    2بتوقيت غرينتش+  00:00الساعة    2023يناير    9تقام المسابقة  لمدة شهر واحد فقط بدًءا من يوم االثنين  1.1  

 .)فترة المسابقة"( 2بتوقيت غرينتش+ 23:59الساعة  2023

 

 األهلية: .2
شريطة أن يكونوا مؤهلين    MAM/PAMMالمشاركة في هذه المسابقة متاحة لجميع العمالء )الحاليين أو الجدد( باستثناء حسابات   2.1

على النحو المحدد في اتفاقية خدمات العميل وفي هذه الشروط   M4Marketبقة وفقًا لمعايير األهلية التي تضعها للمشاركة في المسا

 . واألحكام 

 

 : المشاركة .3

دوالًرا كحد    50يجب على العمالء الجدد إتمام عملية تسجيلهم، والتحقق من حسابات التداول الحقيقية الخاصة بهم وتنشيطها وإيداع   3.1

 . 2بتوقيت غرينتش+  23:59الساعة    2023فبراير    10إلى    2بتوقيت غرينتش+  00:00الساعة    2023يناير    3ترة من  أدنى خالل الف

 

أي عميل  حالي يرغب في المشاركة في هذه المسابقة يجب أن يقوم بتسجيل الدخول إلى منطقة العميل الخاصة به وإجراء عملية  3.2

  2023فبراير  10إلى  2بتوقيت غرينتش+ 00:00الساعة  2023يناير  3ترة من دوالًرا كحد أدنى خالل الف  50إيداع جديدة بمبلغ 

 .2بتوقيت غرينتش+ 23:59الساعة  3.3

 

 الشروط واألحكام: .4
، باستثناء أي حسابات تستخدم وظيفة   MT4/MT5المشاركة في المسابقة متاحة للعمالء المتحقق منهم والذين يقومون بالتداول على حسابات 4.1

 .داول بالنسخالت

يمكن للعمالء المشاركة في المسابقة باستخدام حسابات تداول متعددة شريطة أن يكون كل حساب من حسابات التداول الخاصة بهم   4.2

أعاله،   3دوالًرا كحد أدنى خالل الفترة المحددة في القسم  50مستوفيًا للمتطلبات بشكل مستقل، أي أنه يجب تمويل كل حساب بمبلغ 

 أدناه.  5ن يستوفي كل حساب متطلبات نشاط التداول المحددة في القسم وشريطة أ

الفترة من   4.3 التي يتم فتحها خالل  فبراير    10إلى    2بتوقيت غرينتش+  00:00الساعة    2023يناير    9سيتم احتساب حجم التداول وفقًا للمراكز 

 .ألغراض هذه المسابقة 2023يناير   9قبل يوم . لن يتم احتساب أي نشاط تداول يتم 2بتوقيت غرينتش+  23:59الساعة  2023

 عاًما ولديهم فهم سليم لتداول الفوركس وعقود الفروقات.  18غير مسموح بالمشاركة في المسابقة إال لألفراد الذين تتجاوز أعمارهم   4.4

في حالة حدوث أي نزاع أو سوء تفسير للشروط المعمول بها المنصوص عليها أعاله، يتم حل هذا النزاع أو سوء التفسير على أساس   4.5

 من حسن النية.

 المشاركة في المسابقة غير متاحة للمقيمين في المنطقة االقتصادية األوروبية. 4.6
 

 ة:تفاصيل المسابق .5

متداول  للفوز بالمسابقة، يجب على المتداولين تداول ثالث فئات أصول بحجم التداول المحدد لكل أداة في فئة األصول المحددة خالل شهر واحد. ال  5.1

 .الذي يقوم بإتمام جميع التحديات الثالثة أوالً سيكون هو الفائز
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( لوت في  دورة تداول كاملة على عقود الفروقات على  100: يجب على المتداولين إتمام صفقات يبلغ حجمها اإلجمالي مائة ) 1التحدي     •

وزوج    USDCADوزوج    USDJPYوزوج    USDCHFوزوج    GBPUSDوزوج    EURUSDأزواج العمالت الرئيسية، )أي زوج  

AUDUSD   وزوجNZDUSD .) 

( لوت في  دورة تداول كاملة على عقود الفروقات على  90تداولين إتمام صفقات يبلغ حجمها اإلجمالي تسعين ) : يجب على الم2التحدي   •

 الطاقة. 

المتداولين إتمام صفقات يبلغ حجمها اإلجمالي ثمانين ) 3التحدي   • دورة تداول كاملة على عقود الفروقات على    ( لوت في 80: يجب على 

 .المعادن

ول الكاملة هي أي صفقة شراء أو بيع يتم فتحها ثم إغالقها خالل فترة المسابقة. تجنبًا ألي شك فإن أي صفقة ذات حجم  الصفقة ذات دورة التدا  5.2

 (. 2( في دورة تداول كاملة وليس لوتين ) 1( قياسي يتم فتحها وإغالقها يتم احتسابها على أنها لوت واحد ) 1لوت واحد )

 

صفقة شراء أو بيع يتم فتحها ثم إغالقها خالل فترة المسابقة. تجنبًا ألي شك فإن أي صفقة ذات حجم لوت  الصفقة ذات دورة التداول الكاملة هي أي   5.3

 (. 2( في دورة تداول كاملة وليس لوتين )1( قياسي يتم فتحها وإغالقها يتم احتسابها على أنها لوت واحد ) 1واحد )

  100.000( اللوت الواحد 1(: يساوي ) EUR/USDيورو/دوالر أمريكي ) مثال على عقود الفروقات على أزواج العمالت الرئيسية: زوج  •

 يورو. 

 برميل.  1000( اللوت الواحد  1(: يساوي ) US OILمثال على عقود الفروقات على الطاقة: النفط األمريكي ) •

 قية من الذهب. أو  100( اللوت الواحد  1(: يساوي )XAUUSDمثال على عقود الفروقات على المعادن: زوج ذهب/دوالر أمريكي ) •

  

  يمكن للمشاركين فتح الصفقات بأي حجم تداول ضمن الحدين األدنى واألقصى لحجم الصفقات اللذان تحددهما الشركة لكل أداة من فئات األصول  5.4

 المحددة. 

 يمكن االطالع على تفاصيل حجم اللوت وأيًضا الحدين األدنى واألقصى لحجم الصفقة ألداة محددة في مواصفات العقود على منصتنا.   55.

 . 3أو التحدي  2بالكامل قبل البدء في التحدي  1بالتوازي وليس بشكل متسلسل. فليس من الضروري إتمام التحدي   3و  2و  1تقام التحديات   5.6

قها. وسيتم استبعاد أي صفقات تكون مدتها  ( على األقل قبل إغال2حتى يتم احتساب الصفقات في المسابقة فإنها يجب أن تظل مفتوحة لمدة دقيقتين )   5.7

 أقل من دقيقتين ألغراض هذه المسابقة. 

 الجائزة: .6

 يحصل الفائز  إما على سماعة الواقع االفتراضي6.1 

 :اإلعالن عن الفائز7. 

 سيتم اإلعالن عن الفائز بعد أسبوع واحد من انتهاء المسابقة على موقع الشركة اإللكتروني.   7.1

اإللكتروني وعلى صفحاتها على وسائل التواصل    M4Marketsشر اسمه وبياناته وصورته على الموقع اإللكتروني لشركة يوافق الفائز على ن  7.2

 .االجتماعي

 :M4Marketsحقوق  .8

بالحق في أن تقوم، وفقًا لتقديرها المنفرد، بتغيير أو تعديل أو تعليق أو إنهاء المسابقة أو أي حكم من أحكام هذه    M4Marketsتحتفظ شركة 8.1 

 :لها القيام بما يلي )القائمة غير شاملة( المسابقة في أي وقت دون إخطار مسبق، ويحق

 حرمان العمالء من المسابقة أو حجبها عنهم أو سحبها منهم هي وأي أرباح ناتجة عن سلوك التداول المسيء أو غير ذلك.   8.1.1
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 :السلوك التالي يعتبر من السلوكيات المسيئة )القائمة ليست شاملة(

i. التسجيل مرات متعددة من نفس عنوان بروتوكول  ( اإلنترنتIP  وباستخدام ملفات تعريفية متعددة، والمشاركة في المسابقة من ،)

 جانب طرف خارجي نيابة عن العميل دون الحصول على إذن صريح بذلك؛ 

ii.   أنشطة التداول التي يمكن اعتبارها احتياالً أو تالعبًا أو تحوًطا أو محاولة لكسب أرباح دون أي مخاطرة، والصفقات التي يتم

 (.2الدخول فيها أو  الخروج منها باالستفادة من التأخر في زمن االستجابة، وفتح وإغالق الصفقات في زمن يقل عن دقيقتين )

شكوًكا في أن العميل قد أساء استخدام قواعد هذه المسابقة و/أو تم تحديد أنه شارك في سلوك مسيء في   M4Marketsإذا انتابت     8.2

بالحق في أن تقوم في أي وقت ووفقًا لتقديرها المنفرد باستبعاد العميل على الفور    M4Marketsالتداول بأي صورة من الصور، تحتفظ 

على السلوك المسيء. يسري ذلك على الحاالت التي يعجز فيها العميل عن استيفاء متطلبات  من المسابقة واتخاذ إجراءات إضافية بناء  

 المتعلقة بهذه المسابقة.  M4Marketsمعينة خالل المواعيد النهائية على النحو المحدد من 

 أو إلغاؤها. أي مسؤولية عن العواقب المترتبة على أي تعديل في المسابقة أو تعليقها   M4Marketsال تتحمل شركة  8.3 

 أحكام متنوعة: .9  

منتجات معقدة  العمالء الذين يقومون بالتسجيل للمشاركة في هذه المسابقة يقروا ويؤكدوا أنهم يفهمون تماًما أن التداول في عقود الفروقات، التي هي   9.1

ستخدام الرافعة المالية، وأنه غير مناسب لجميع  وقائمة على الرافعة المالية، ينطوي على مستوى مرتفع من مخاطر خسارة األموال بشكل سريع نتيجة ال

 خسارة أموالهم.          المستثمرين. وينبغي أن ينظر العمالء فيما إذا كانوا يفهمون كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بمقدورهم تحمل المخاطر المرتفعة ب


