
عام على تأسیس المملكة األردنیة   100شروط وأحكام  شركة ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن للعرض الترویجي " المسابقھ " بمناسبة 
 الھاشمیة وبمناسبة حلول شھر رمضان المبارك "

  

 للمشاركھ في المسابقھ یشترط :   .1

تأسیس المملكة األردنیة الھاشمیة   على  عام    100ذكرى  و ذلك بمناسبة  یشترط للتسجیل بالعرض الترویجي " المسابقة "      1.1
أن تكون عمیل وتم تزویدك برقم حساب تداول من شركة ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن  رمضان المبارك ،     وبمناسبة حلول شھر
 خالل فتره العرض. 

أن تكون عمیل للمره كرصید إضافي على اإلیداع األول في حساب التداول الخاص بك    دوالر  50لى  للحصول عیشترط      2.1
   شركة ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن .  لدىاألولى 

ینطبق ھذا العرض الترویجي على حسابات التداول الفردیة فقط. ال یجوز للعمالء استخدام حسابات تداول متعددة في ھذا      3.1
 العرض الترویجي. یتم تطبیق حساب تداول واحد فقط لكل مشارك.
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 الفائزون والجوائز .3

 " الفائز " .   سیتم دفع جمیع الجوائز بالدوالر األمریكي ('$') إلى حساب التداول الخاص بالمشارك 1.3

شركة ھانتیك  لدى    حسابھم  في  ولى  للمرة األ دوالر    250مبلغ ال یقل عن  بإیداع    ایقوموبالمكافأة أن  الفائزین    على یشترط    2.3
  الثمینة و   معادنالعمالت األجنبیة وال  على  ( لوت ستاندر)  عقود قیاسیة  5یقل عن  بما ال    تداولالیتم  أن  و  ماركیتس لیمیتید األردن

   ." المسابقة "  خالل فترة الترویج ذلك

العمالت األجنبیة    من( لوت ستاندر)    ة القیاسی العقود  سیكون الفائزون في المسابقة ھم المشاركون الذین تداولوا أكبر حجم من      3.3
تم من  تترتب حسب حجم التداول الذي  ،   سیكون ھناك ثالثة فائزین في المسابقة" المسابقة ".  خالل فترة الترویج  الثمینة    معادنوال

المغلقة  ( لوت ستاندر)    عقود القیاسیةیتم تعریف حجم التداول على أنھ عدد ال. " المسابقة "  خالل فترة العرض الترویجي    قبلھم  
( لوت ستاندر)  عقد قیاسي    100یجب على الفائزین في المسابقة إكمال ما ال یقل عن  . " المسابقة "  الترویجي    في فترة العرض

الثمینة    منمغلق   والسبائك  األجنبیة  الفعالیات  العمالت  في  المشاركة  قبول  أیضا  الفائزین  على  یجب  للجوائز.  التأھل  أجل  من 
صور الفائز/الفیدیوھات المنشورة على    اث الترویجیة، على سبیل المثال ال الحصرالترویجیة المرتبطة بالمسابقة. وتشمل األحد

 . ، إلخالبلد و العنوانستخدام األلقاب، إ،  المقابالت ،(www.hmarkets.com) موقعنا اإللكتروني

  (لوت أكبر حجم من العقود القیاسیة  سیكون توزیع جوائز المسابقة على النحو التالي: سیحصل المشارك الذي یتداول على  4.3 
أكبر  سیحصل المشارك الذي یتداول على ثاني  ودوالر.   2000  “ علىالعرض الترویجي " المسابقة المؤھل خالل فترة  ستاندر)  

دوالر. سیحصل المشارك    1000على    العرض الترویجي " المسابقة "  المؤھل خالل فترة  حجم من العقود القیاسیة ( لوت ستاندر)  
على العرض الترویجي " المسابقة "  فترة  المؤھل خالل    أكبر حجم من العقود القیاسیة ( لوت ستاندر)  الذي یتداول على ثالث  

 .دوالر 500
 

ستبعاد الفائز ومنح الجائزة للمشارك  إلشركة ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن  ، یحق  عرض النتائج  في حالة رفض الفائز المشاركة في   .4
 . الذي حصل على المركز الذي یلیھ مباشره 

 

سیتم  و  ،"المسابقة"  فترة العرض الترویجيعن الفائزین في المسابقة في نھایة  ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن  علن شركة  : ستُ   اإلعالن .5
 . لمشاركینالخاص باالُمسجل و اإلعالن عن ذلك عبر البرید اإللكتروني 

 

 



    النزاھة .6

  ستخدام إتالعب أو حاول إساءة أو ستخدام إفي أن أحد المشاركین قد أساء ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن شركة إذا اشتبھت    1.6
أو  ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن    شركةلتسیئ  طریقة أخرى  أي  أو تصرف ب "    " المسابقة التالعب بھذا العرض الترویجي    أو

حسب تقدیرھا الخاص، في رفض  و   تحتفظ بالحق   ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردنشركة  ، فإن  موظفیھا او شركاءھا أو مدراءھا  
إلغاء أي شروط وأحكام فیما یتعلق بذلك  یتم الترویج لھا، وإذا لزم األمر   التى تمتلقاھا المشارك أوأو حجب أو سحب الجائزة التي 

 . المشارك

كما لشروط الخاصة بالمسابقة  ستخدام اإفي أن أحد المشاركین قد أساء  ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن  شركة  إذا اشتبھت     2.6
السابق بالبند  موضح  فإن)1.6(ھو  األردن   شركة  ،  لیمیتید  ماركیتس  في  ھانتیك  بالحق  العرض إتحتفظ  من  المشارك  ستبعاد 

 ة" . المسابق" الترویجي 
 

  الشروط واألحكام قبول  . 7

لتزام بھا ، ھذه الشروط واألحكام  تقر بأنك قد قرأت ووافقت على اإل " المسابقة"  من خالل المشاركة في العرض الترویجي 1.7
ال  خاصة  شھر  100ذكرى  بمناسبة  "  يترویجبالعرض  حلول  وبمناسبة  الھاشمیة  األردنیة  المملكة  تأسیس  على   رمضان   عام 

 ھانتیك ماركیتس لیمیتید األردن . مع شركة وكذلك لشروط وأحكام تداول" لمباركا

ھانتیك   شركةغطي أي ظرف أو احتمال بھذه الشروط واألحكام في  ت ال    الشروط و األحكام المذكورة في ھذه اإلتفاقیةإذا كان      2.7
عام على تأسیس المملكة األردنیة الھاشمیة وبمناسبة حلول    100ماركیتس لیمیتید األردن العرض الترویجي " المسابقھ " بمناسبة  

المبارك"   لبنود وشروط  شھر رمضان  تكون  لدى    ؛ سوف  الحساب  فتح  أحكام عقد  لیمیتید األردن  ھانتیك   شركةو  ماركیتس 
 األسبقیة.

 

ھي   بإستخدام الرافعة المالیة و أي أدوات تداول أخرى    بالعمالت األجنبیة والسبائك الثمینة  التداول  اإلقرار بالمخاطر: یقر المشارك بأن .8
مناسبة للجمیع ویجب علیك التأكد من أنك تفھم المخاطر   ھذه  تداولالأدوات  تنطوي على مستوى عاٍل من المخاطر. قد ال تكون  أدوات تداول  

  .إذا لزم األمروالتعلم مشورة النطوي علیھا. وینبغي أن یسعى المشاركون إلى الحصول على ت التي 
 

رمضان    تأسیس المملكة األردنیة الھاشمیة وبمناسبة حلول شھر على    عام  100  مناسبةب "  العرض الترویجي " المسابقھ  شروط  وحكام  أ .9
 .2021/ 01/04 من  بتداءاً إالمبارك " 


