
 
 

 

وط طراز عىل الحظ عجلة- واألحكام الشر  M4Markets 

 

ن للمشاركة المتداولي  ن جميع M4Markets تدعو  
 
ن العرض ف ويج   ن الحظ عجلة“ التر  

 
ف  M4Markets”ن(" بعد فيمان إليه المشار  

ن العرض" بلفظ ويج   وط مراعاة مع ("التر ن الواردة واألحكام للشر  
 
الوثيقة هذه ف . 

 

ن العرض يتوفر ويج   حسابات باستثناء المعرفي  ن والوسطاءن العمالء لجميعن التر  MAM/PAMM يطة مؤهلي  ن يكونوان أن شر  

ن للمشاركةن  
 
ن العرضن ف ويج   ان التر

ً
ن وفق ن األهليةن لمعايت   

كة تضعهان التر ن المحدد النحو عىلن الشر  
 
ن العمالءن خدمات اتفاقية ف  

 
هذهن وف  

وط  .الشر

 

ن المشاركة أجل من  
 
، العرض ف ويج   مع حساب لفتح الالزمة الخطوات جميع بالفعلن أتم قد يكونن أن ركالمشان عىل يتعي  ن التر  

كة ان عليه ويجب الشر
ً
حسابه وتفعيلن الواجبة والعنايةن "عميلك اعرف" وثائق استكمال أيض . 

 

وط ن العرض شر ويج   التر : 

ن العرض هذان يشين ال -1 ويج   عمالء عىل إال التر  M4Markets حسابات عىل بالتداول يقومون الذينن النشطاء  MT4/MT5 

الطاقة مصادر أو المعادن أون الفوركس عىل األقلن عىلن (1) واحد لواحد بتداول قاموان والذينن . 

ن بشكلن الجوائز عىلن السحب إىل المؤهلونن المشاركونن سيدخل -2  
ن تلقائ   

ن أحد وسيقوم .ميالدي شهر كل نهاية ف  ممثىل   

M4Markets بفوزهم الفائزين بإخطار . 

ن لوت بتداول قيامه بمجردن الفائز محفظة إىل األموال إضافة سيتم -3  
ويجب .الطاقة مصادر أو المعادن أو الفوركسن عىلن إضاف   

ن اللوتن تداول  
ممثل جانب منن بالفوز إخطاره بعد واحد ميالدين شهر خالل اإلضاف   M4Markets. 

الحصول يستطيعوان لن وزهمنبف إخطارهمن من واحد شهر خاللن األقلن عىلن (1) واحد لوت بتداول يقومون ال الذين الفائزونن -4  

الجائزة عىلن . 

ن يكون السحبن فيه يتمن الذي الشهر خالل تداولهن يتم لوتن كلن -5
ا
ن واحدة لمشاركة مؤهل  

قام إذان المثال، سبيل فعىل .السحب ف   

اير شهرن خالل لوت 2 بتداول العميل ن مشاركتي  ن عىل العميل هذان سيحصلن ،2022 فت   
اير شهر سحب ف  فت  . 

ن فائزين ثالثة -6  
الحسابات أنواع من نوع لكلن واحد فائز شهر، كل ف  : 

حسابات أصحاب من الفائز ·  Standard ن سيكون
ا
دوالر 250 مقدارهان بجائزة <- للفوز مؤهل   

 

حسابات أصحاب من الفائز  ·  Raw Spread ن سيكون
ا
دوالرن 500 مقدارهان بجائزة <- للفوز مؤهل  

 

حساب حسابات أصحاب من الفائز  ·  Premium ن سيكون
ا
دوالرن 1000 مقدارهان بجائزة <- للفوز مؤهل  

 

وإجراءن مشاركتهمن إلغاء سيتم الرابعة، للمرةن باختيارهم "الحظ عجلة" قامت وإذان .مرات 3 أقىص بحد العميلن يفوز أن يجوز -7  

جديد سحب . 

ن المشاركة بموجب -8  
، العرضن ف  ويج   م أن عىلن ووافق قرأ قد بأنه العميلن يقر التر وط بهذه يلتر  إىل باإلضافة واألحكام الشر  

وط ن الواردة واألحكام الشر  
العميل خدمات اتفاقيةن ف  . 



 
 

 

9- ن العرضن هذان يشي ويج   كة تحتفظ .02201/2/03  من التر شر  M4Markets ن بالحق  
 
ةن مد ف ن العرض فتر ويج   ان التر

ً
وفق  

عندئذ وستعلنن المنفردن لتقديرهان  M4Markets ة عنن ن للعرضن يدةالجد الفتر ويج   التر . 

كة تتحمل ال -10 المكافأة شطب أو/ون إلغاء عن تنجم قد عواقب أي أون اإلجبارين لإلغالق تفعيلن أين عنن مسؤوليةن أي الشر . 

وال .سحبهان يمكن أون بالعميل الخاص التداول حساب إىل تحويلهان يتم أن ويجوز العميلن محفظة إىل المكافأة مبلغ دفعن سيتم -11  

آخر حساب أين إىل مكافأةال تحويلن يجوز . 

كةن انتابت إذان -12 ان الشر
ً
ن شكوك  

 
ن العرض قواعد استخدام أساءن قد المشاركي  ن أحد أنن ف ويج   ن شارك أنهن تحديد تم أو/ون التر  

 
سلوك ف  

ء ن مس   
 
كة تحتفظ الصور،ن من صورة بأي التداول ف ن بالحق الشر  

 
ن تقوم أن ف  

 
ان وقتن أين ف

ً
المشارك باستبعادن المنفرد لتقديرهان ووفق  

ن العرض منن الفور عىلن ويج   ء السلوك ونوع حجم عىل بناء إضافية إجراءات واتخاذ التر المس  . 

ن العرض هذان - 13 ويج   ن التر ن المقيمي  ن للعمالء متاح غت   
 
وكوريان وسوريان والسودان وكوبان وكندان األمريكية المتحدة الوالياتن ف  

 .الشمالية

كة تحتفظن -14 ن بالحق الشر  
 
ن العرض تعديل ف ويج   ن إلغاؤه أون التر  

 
ان وقت أين ف

ً
ن العرض إيقاف أو المنفرد لتقديرهان وفق ويج   دون التر  

مسبق إخطار أي . 

كةن تجاري اسم هو M4Markets إن -15 لشر  Trinota Markets (Global) Limited، ن كة وه  للرقابة وخاضعة مرخصةن شر  

ن المالية الخدمات هيئة جانب من  
 
سيشيلن ف  (FSA) رقم ترخيصن بموجبن مالية أوراق تاجر بصفتهان  (SD035). 

ن العرض .16 ويج   ن التر الفروقات وعقود الفوركس لتداول قوي فهم ولديهمن عاًمان 18 أعمارهم تتجاوز الذينن لألفرادن إال متاح غت  . 

 

ن السلوك * ن التاىل  (شاملة ليست القائمةن) المسيئة السلوكيات من يعتت  :  

نتن وتوكولبرن عنوان نفس من متعددة مرات التسجيلن     · اإلنتر  (IP) 

متعددةن شخصية ملفاتن إنشاء    ·  

ن اعتبارهان يمكن تداول بأنشطة القيام      ·
ا
مخاطرة أين دونن أرباحن لكسب محاولة أو تالعًبان أو احتيال . 

كة طلبات بتلبية بالعميل قيام عدم     · ن بالعرض الصلة ذات المحددة الشر ويج   ن المذكورةن المحددة المهلة خالل التر  
المراسالت ف   

كة مع الشر . 

ن خارجية أطراف مشاركةن      ·  
ن العرض ف  ويج   ن الحق أو الالزمة الموافقة عىل الحصولن دون المعرف الوسيطن عن نيابة التر  

ف   

 الترصفن

ن الصفقات    ·  
ن التأخر من باالستفادةن منهان الخروج أو فيهان الدخول يتم التر  

االستجابةن زمنن ف   

ن الصفقة وإغالقن فتح      ·  
دقيقتي  ن من أقل منزن ف  . 

 

 


