
 

 

 نظرة عامة على أساليب تحليل األسواق المالية
 القاهرة

 

 

 الجوائز على سحبال

 الشروط واألحكام

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 سيشيل

 7072 434 248+ الهاتف:

 support@tickmill.comالبريد االلكتروني: 

 (FSAهيئة الخدمات المالية في سيشيل )قبل مرخصة ومنظمة من 

 SD008 رقم التسجيل:

 F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles 3 العنوان المسجل:



 

 الجوائز على سحبال

 الشروط واألحكام

 الشروط العامة

 

-F28 3سيشيل( وعنوان مكتبها:  FSA)المرخصة من  Tickmill Ltdقبل  منالسحب على الجوائز يتم تنظيم وإدارة 

F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles. 

جيل عبر الذين أكملوا عملية التسو "نظرة عامة على أساليب تحليل األسواق المالية"ندوة السحب متاح فقط للحاضرين في 

 .2019يوليو  26 الجمعةيوم  ,السحب عند انتهاء الندوةاإلنترنت. سيتم إجراء 

 ومتاحة لجميع الحاضرين في الندوة. السحب مجانيةالمشاركة في 

 

 تحديد الفائزين والجوائز

 . العشوائيالسحب , وسيتم اختيارهم عشوائياً عبر ( فائزين بالجوائز7) سبعةهناك  سيكون

 دوالر أمريكي. وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين على النحو التالي: 900جوائز السحب  مجموعيبلغ 

 

 الفائز الجائزة

300$  األول 

200$  الثاني 

150$  الثالث 

001$  الرابع 

75$  الخامس 

50$  السادس 

25$  السابع 

 

 



 يتم قبول اإلدخاالت نيابة عن شخص آخر لديه. نول بإدخال اسمه مرة واحدة فقط في السحب.يسمح لكل شخص 

 .السبعةالسحب جوائز بجائزة واحدة فقط من كل مشارك مؤهل للفوز 

 في السحب. المشاركةسنة على األقل حتى يتاح له  18يجب أن يكون عمر المشارك 

 في السحب. أقاربهم المشاركةأو  Tickmill Ltdلموظفي أو ممثلي  ال يسمح

أيام  7في غضون ز مؤهالً للحصول على إحدى الجوائز النقدية المتاحة, يجب عليه إكمال الخطوات التالية حتى يكون الفائ

 السحب: تاريخ من عمل

في استمارة التسجيل في  المقدمةباستخدام نفس البيانات سيشيل  Tickmillمع عميل  يجب على كل فائز فتح حساب منطقة -

تلك أساساً حساباً في منطقة العميل, فيجب إذا كان الفائز يمو (..الندوة )االسم, اللقب, البريد االلكتروني, تاريخ الميالد, الخ.

 عليه التسجيل في الندوة باستخدام نفس المعلومات المقدمة أثناء تسجيله في منطقة العميل.

وأن يفتح حساب  ,الوثائق المطلوبة لتفعيل حساب منطقة العميل جميع أن يقدم لم يكن عميالً حالياً( ما) يجب على كل فائز -

 (.VIPأو  Proأو  Classicحقيقي )من نوع  MT4تداول 

رقم منطقة العميل المفعلة  تحويعبر البريد االلكتروني  طلبالجائزة النقدية, يجب على كل فائز أن يرسل للحصول على 

. وسيتم إيداع الجائزة النقدية في الحساب الحقيقي للفائز في ar@tickmill.comالحساب الحقيقي إلى  رقم ,بها\بهالخاصة 

 غضون يومي عمل.

 للفائز. القائملحقيقي لنقدية في الحساب الك أساساً حساب تداول حقيقي مع الشركة, فسوف يتم إيداع الجائزة اتإذا كان الفائز يم

, وبالتالي سيفقدون حقهم في الحصول على الجائزة هماستبعاد سيتم من قبل الفائزين المطلوبةعدم تقديم الوثائق  في حال

 النقدية.

 سيتم إضافة الجائزة النقدية إلى حساب التداول الحقيقي للفائز. 

بعد تحقيق حجم التداول  سحبها مأو يمكنه, الشركة هم الحقيقي فيحساب فيللتداول النقدية  جوائزهميمكن للفائزين استخدام 

 .المطلوب

$ من 50لوت قياسي على األقل لكل  1آخر, يجب على الفائز أن يتداول  MT4لسحب الجائزة أو تحويلها إلى حساب 

 الجائزة.

على و Tickmillنشر أسمائهم وبلدان إقامتهم على موقع ب Tickmill على قيام الفائزون يوافقالمشاركة في السحب,  عند

 االجتماعي. التواصلوسائل 

قبل الشركة سواء في  استخدامها من قد يتملندوة ثناء التسجيل في االمعلومات المقدمة من قبلهم أيوافق المشاركون على أن 

 أغراض تسويقية أخرى. سياق السحب أو ألي

 

 

 

mailto:ar@tickmill.com


 أحكام نهائية

 

أن المنتجات المالية الخاضعة للرافعة المالية تنطوي على درجة عالية من المخاطر وال بالمشاركون أنهم يفهمون تماماً  يقر

يجب أن يحرص المشاركون على فهمهم كما تناسب جميع المستثمرين. وبأن الخسائر يمكن أن تتجاوز اإليداع األولي. 

 وأن يتخذوا االحتياطات الالزمة إلدارتها.  ,للمخاطر

دون إشعار مسبق, في أي وقت,  , أو تغيير الشروط و األحكامليق, أو إنهاء السحبأخير, أو تعتحتفظ الشركة بالحق في ت

 أي مسؤولية تجاه المشاركين. أن تتحملودون 

 لندوة, يقّر المشاركون بأنهم قرأوا ووافقوا على االلتزام بهذه الشروط واألحكام.التسجيل في ا عند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


