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 الجهة المنظمة أو "المنظم" 

 موقع المتداول العرب   

www.arabictrader.com 

 " كة الراعية أو "الراع   الشر

كة   FXDDشر

www.fxddtrading.com 

 

 

 فكرة المسابقة: 

  الذي  ه  عبارة 
ن بفتح حساب تداول تجريب   من خالل الرابط البر كي  مسابقة للتداول بالحسابات التجريبية حيث يقوم المشتر

ة المسابقة سيتم اختيار أصحاب     نهاية فتر
ن عىل هذه الحسابات وفن تحدده الجهة المنظمة والراعية عىل أن يتداول المتسابقي 

وط ا ن هذه الحسابات. الحسابات الذين استوفوا كل شر  لمسابقة وحققوا أعىل رصيد بي 

 

  المسابقة: 
اك فن وط موقع المتداول العرب   لالشتر

 شر

كة الراعية  جهة تنظيمية فقط    www.arabictrader.comيعتت  موقع المتداول العرب     • وال يمثل المتداول العرب   الشر

 أو وسيًطا لها. للمسابقة وال 
ا
 يعتت  وكيًل

•    
ك عضوية فّعالة فن   المسابقة وه  أن يكون لدى المشتر

ط واحد فقط للتسجيل فن ط موقع المتداول العرب   شر
يشتر

  استمارة التسجيل بالمسابقة دقيقة، حقيقية، الموقع،  
  الموقع أو فن

وأن تكون البيانات المسجلة للمشارك سواء فن

:    صحيحة وقابلة للتحقق، اذا  التال  لم يكن لديك عضوية بالفعل يمكنك تسجيل عضوية جديدة من خالل الرابط 

البيانات المسجلة ودقتها وأن    اضغط هنا  التأكد من صحة  ن الذين لديهم عضوية بالفعل  كي  ، كما يجب عىل المشتر

لبيانا العرب    تكون حقيقية ومطابقة  المتداول  بياناتك عىل موقع  لتحديث  المسابقة،    
فن التسجيل  ،    اضغط هنا ت 

ح طريقة التحديث     حال وجود أي خرق لهذه ال   اضغط هنا ولشر
ك من المسابقة، وفن  . حكام سوف يتم استبعاد المشتر

ك أحد متابع  قناة المتداول العرب   عىل التلجرام )  •  Telegram: (https://t.me/fxtradingأن يكون المشتر

•   
 عىل حسابك.  Twitterأو   Facebookإعادة نشر إعالن المسابقة من حسابات المتداول العرب   فن

 

كة   وط وأحكام الشر   : الراعية للمسابقة شر

  المسابقة:  .1
 بداية ونهاية التسجيل فن

a.  المسابقة اعتبارا من  
ن يوم يبدأ التسجيل فن  . 2022 أكتوبر   24  االثني 

b.  ن ال ايوم   نهاية   المسابقة ينته  التسجيل  . 2022نوفمت     7  الموافق  ثني 

 بداية ونهاية المسابقة:  .2

a.   ن تبدأ المسابقة  . GMT+3  الرياضص بتوقيت   12الساعة   -  2022  نوفمت    7يوم االثني 

b.   2022 نوفمت   25الموافق تنته  المسابقة مع اإلغالق السبوع  ليوم الجمعة . 

 . وسيستبعد من يخالف ذلك  ال يسمح بالتداول عىل حساب المسابقة قبل الموعد المحدد للبدء .3

  تم فتحها فقط من خالل رابط   .4
  المسابقة الحسابات المعتمدة بالمسابقة ه  البر

 اضغط هنا  . التسجيل فن

بعد التسجيل يحصل المتسابق عىل بيانات الدخول للحساب "اسم مستخدم/ كلمة مرور"، يجب عىل المتسابق عدم   .5

اضية.   تغيت  كلمة المرور االفتر

6.    
اضن اختيار رصيد أو  ، وال يجوز للمتسابق  005: 1$، ورافعة مالية 0.005يبدأ الحساب التجريب   للمسابقة برصيد افتر

 رافعة مختلفة. 

http://www.arabictrader.com/
http://www.fxddtrading.com/
http://www.arabictrader.com/
https://www.arabictrader.com/ar/register
https://www.arabictrader.com/ar/settings/profile
http://forum.arabictrader.com/t252519.html
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كة الراعية .7 اك بالمسابقة متاح    بحسب أنظمة ولوائح الشر   يسمح لها فتح حسابات  لاالشتر
ن بالدول البر جميع المقيمي 

كة     شر
  الدول    ما في    FXDDحقيقية فن

ن فن اليا   التالية: عدا المقيمي  أو نيوزيلندا أو جنوب إفريقيا أو المملكة المتحدة    ،أستر

 ة، السودان ، ليبيا ، العراق، سوريا ، اليمن. المريكي أو االتحاد الوروب   أو اليابان أو الواليات المتحدة  

بدء   .8 وقت    
فن   
القانوبن السن  وصل  قد  ك  المشتر يكون  أن  ويجب  مشارك،  لكل  فقط  واحدة  مرة  بالتسجيل  يسمح 

 المسابقة. 

  حال القيام بالتداول عىل     IPي عنوان  كن التداول عىل حساب تجريب   واحد فقط من أيم .9
و/أو من نفس الجهاز، وفن

نت   و/أو نفس الجهاز، يحتفظ المنظمون باستبعاد هذا الحساب /    IPأكتر من حساب باستخدام نفس عنوان االنتر

 الحسابات واعتبار نتائجها الغية. 

 المتاحة عىل المنصة. المالية   عىل جميع الدواتيتم التداول  .10

ة المسابقة عىل    عىل حساباتهم التجريبية  الذين حققوا أعىل رصيد الوائل    خمسيحصل الفائزون ال .11 جوائز  خالل فتر

كة الراعية وه  عىل النحو التال     الشر
  حسابات تداول حقيقية لهم فن

 : نقدية يتم إيداعها فن

   المركز الول 
 المركز الخامس  المركز الرابع  المركز الثالث  المركز الثابن

 دوالر   500 دوالر   500 دوالر   800 دوالر   1200 دوالر   2000

 

     أرباح محققة عىل الحسابسحب أي  يمكن   .12
وط الحقيقر   أي وقت ودون أي شر

 فن

وط والحكام الخاصة بتداول عدد عقود   .13 ويتم تحديدها بناء عىل  قيمة الجائزة الصلية قابلة للسحب بعد تطبيق الشر

 ( = عدد العقود الستاندر المطلوب تداولها قبل سحب قيمة الجائزة .  5 /المعادلة التالية )مبلغ الجائزة

     أييمكن سحب قيمة  .14
كة الراعيةأرباح يتم تحقيقها من خالل التداول بواسطة وسائل السحب المتوفرة فن  فقط.  الشر

  المسابقة  للحصول عىل الجائزة يجب أن تكون معلومات التسجيل   .15
  سيتم تسليم الجائزة  متطابقة مع المعلومات  فن

البر

 عىل أساسها. 

ة أقصاها    للحصول عىل الجائزة سيتوجب عىل المتسابق .16 كة الراعية خالل فتر   مع الشر
  30فتح حساب تداول حقيقر

كة الراعيةويحق  يوم عمل من تاري    خ اعالن النتائج،   إلغاء الجائزة حال تعذر فتح الحساب وانهاء إجراءات التحقق    للشر

 من الهوية والوراق المطلوبة إلنهاء فتح الحساب خالل هذه المدة. 

كة  للحصول عىل الجائزة يتم فتح .17 ة مع شر كة الراعية    حسابات التداول مباشر كة وليس  الشر وبالتنسيق المباشر مع الشر

 أي عالقة بعملية فتح حسابات التداول وينته  دوره باإلعالن عن أسماء الفائزين.  اول العرب   للمتد

كة الراعية   .18 يد التال  :    عىل FXDDعىل الفائزين مراسلة الشر ، برقم الحساب التجريب   الفائز    support@fxdd.comالت 

  الذي تم فتحه إليداع الجائزة خالل 
   يوم من اعالن نتائج المسابقة.  30ورقم الحساب الحقيقر

  حال عدم ارسال الفائزين لبياناتهم خالل  .19
سوف يتم تلقائيا نقل الجائزة إل   الفائزة، يوم من تاري    خ اعالن المراكز    30فن

 الفائز المؤهل تاليا. 

  حال    سوف يتم إغالق كل الصفقات المفتوحة بشكل آل  وبناء عىل أسعار السوق وقت اإلغالق نهاية المسابقة  .20
وفن

 لن يتم احتسابها.   د موعد نهاية المسابقةبقاء أي صفقات مفتوحة بع

أوال   .21 انضم  الذي  للمتسابق  الولوية  تكون  الحساب،    
فن المحققة  العوائد  نسبة    

فن متسابق  من  أكتر  تعادل  حال    
فن

ن بنفس الوقت تكون الولوية للمتسابق الذي حقق أعىل عدد من الصفقات     حال انضمام المتسابقي 
للمسابقة، وفن

 المسابقة. خالل 

ك عىل نشر   .22   المسابقة وتعريفهم باالسم الول ورقم الحساب  ترتيب  يوافق المشتر
ن الذين حققوا أعىل عوائد فن المشاركي 

 .  التجريب  
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كة مثل تنفيذ صفقات متعارضة أو   .23 اتيجيات عمل مشتر ن أخرين لتنفيذ استر كي  التواطؤ مع مشتر ن  ال يسمح للمشاركي 

ن أخرين   كي    حال تم االشتباه بوجود أي تالعبات من هذا النوع، تحتفظ  استخدام حسابات مشتر
لتنفيذ صفقات، وفن

ن من المسابقة.  كي   إدارة المسابقة نفسها بحق استبعاد المشتر

 . بالمسابقةغت  مسموح تفويض شخص أخر للتداول عىل الحساب الخاص  .24

ن  .25 ن ال يسمح للموظفي  ن أو السابقي  كة الراعي  الحاليي  كة المنظمة أو الشر   المسابقة. ة الشر
اك فن  باالشتر

  حال استخدام برامج تنفيذ للصفقات بشكل أل   ب  ال يسمح .26
ت( وفن امج سوف يؤدي    )اكست  االشتباه باستخدام هذه الت 

  من المسابقة. 
ك بشكل نهاب   الستبعاد المشتر

  حال توقف أييجب التأكد من تسجيل الدخول بشكل يوم  عىل الحساب لضمان عدم توقفه عن العمل .27
حساب    ، فن

جاعه أو اعتماد نتائجه   المسابقة.  ضمن عن العمل لعدم النشاط ال يمكن استر

كة المنظمة  .28   المسابقة. بناءا عىل تقديراتهم الخاصة ودون   رفضبحق تحتفظ الجهة الراعية والشر
ك فن دخول أي مشتر

يرات   الحاجة لتقديم أي تفاصيل  . أو أسباب أو تت 

كة الراعية ال تتحمل   .29 كة المنظمة أو الشر    مسؤوليةالشر
نت خالل    الحاسوبحدوث أي خلل فن امج أو شبكة االنتر او الت 

ة المسابقة.   فتر

كة الر ال تتحمل   .30   النظمة قد تؤثر عىل نتائج المسابقة.   مسؤوليةاعية  المنظمة أو الشر
 حدوث أي أخطاء نقل البيانات او فن

كة الراعية تحتفظ  .31 ة المسابقة. المنظمة أو الشر وط والحكام خالل فتر   التحكيم فيما يتعلق بهذه الشر
 بحقها فن

الراعية  يحق   .32 كة  الشر أو  أو  المنظمة  إنهاء المسابقة  الخاص  لتقديرها  الجائزة  وفقا  أو تفاصيل  المؤجلة  المعايت   تغيت  

  أي وقت ولي سبب كان. 
 وقيمتها فن

كة الراعية  تحتفظ   .33   حال االشتباه  المنظمة أو الشر
ك فن   استبعاد أي مشتر

بإساءة االستخدام أو التحايل عىل  بالحق فن

وط   . والحكام هذه الشر


