مكافأة إيداع 100٪
 .Aمقدمة
( Traders Capital Limitedيشار إليها هنا باسم "الشركة") التي تعمل تحت االسم التجاري
.1
 TTCMهي شركة ذات مسؤولية محدودة  ،تأسست في برمودا بموجب القسم  14و C132 / 6
( )1من قانون الشركات لعام  1981ومسجلة لدى مسجل الشركات تحت رقم الشركة ، 54135
مع العنوان المسجل Hamilton ،Church Street 51 ،Andrew's Place ، 5th Floor
( Bermuda ،HM 12يُشار إليها فيما يلي باسم "الشركة").
تعتبر شروط وأحكام "مكافأة اإليداع بنسبة  "٪100جز ًءا ال يتجزأ من "شروط وسياسات أعمال
.2
 "TTCMوتعتبر األحكام المنصوص عليها هنا بمثابة ملحق لجميع "شروط وسياسات أعمال
."TTCM
 .Bالشروط المحددة لـ "مكافأة اإليداع بنسبة "٪100
 .1تبدأ أرصدة مكافأة إيداع  TTCMبنسبة ( ٪100يشار إليها فيما يلي باسم "الترويج") في  15يونيو  2020وستستمر إلى أجل
غير مسمى  ،حتى تقرر ( TTCMالمشار إليها فيما بعد باسم "الشركة") خالف ذلك.
اعتبارا من 15
 .2العرض الترويجي متاح لجميع أصحاب الحسابات الحية الجدد والحاليين الذين قاموا بإيداع  300دوالر أو أكثر
ً
يونيو  ، 2020إلى أجل غير مسمى (يشار إليهم فيما يلي باسم "المشاركون").
 .3سيتم إضافة مكافأة اإليداع بنسبة ( ٪100كائتمان) إلى الحساب الحقيقي للمشترك لكل إيداع أعاله
 300دوالر  ،بحد أقصى  10000دوالر لإليداع.
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فترة صالحية هذا العرض هي  90يو ًما من يوم إضافة بونص اإليداع بنسبة  ٪100إلى الحساب.
معدل التحويل هو  1لوت مغلق لقيمة الجائزة  5دوالرات  ،لذلك إذا كان بونص اإليداع  ٪100هو  1000دوالر أمريكي ،
فإن الحد األدنى من  200عقد مغلق سيكون مطلوبًا في غضون  90يو ًما.
إذا قام أحد المشتركين باإليداع عدة مرات (أكثر من  300دوالر)  ،وتلقى عدة مكافآت إيداع  ٪100في نفس الحساب  ،فيجب
تغطية متطلبات اللوت لجميع المكافآت المستلمة.
يحتاج المشارك إلى التداول بالحجم اإلجمالي المطلوب إذا أراد تحويل بونص اإليداع بنسبة  ٪100إلى رصيده أو سحبه.
في نهاية فترة  90يو ًما  ،إذا لم يصل المشترك إلى الحجم اإلجمالي المطلوب  ،فسيتم سحب مكافأة اإليداع بنسبة  ٪100من
الحساب.
خالل فترة التحويل  ،يمكن سحب الرصيد  -االئتمان = الربح وأي ربح من هذا القبيل دون التأثير على المكافأة.
سيؤدي سحب رصيدك بالكامل خالل فترة التحويل إلى إزالة المكافأة .لمتابعة سحب رصيدك بالكامل  ،يرجى التأكد من إغالق
جميع التداوالت ثم إرسال طلبك بالبريد اإللكتروني إلى .support.int@ttcm.com
في أي وقت إذا كانت السيولة مساوية للمبلغ أو أقل منه  ،سيتم إغالق جميع المراكز المفتوحة تلقائيًا وإزالة بونص اإليداع
بنسبة .٪100
مكافأة اإليداع  ٪100متاحة ألنواع الحسابات التالية فقط.Pro ،Classic :
يمكن أن توفر  TTCMالبنود والشروط بأي لغة أخرى غير اإلنجليزية .النسخة المترجمة من الشروط واألحكام هي ألغراض
إعالمية فقط وليست ملزمة قانو ًنا.
في حالة وجود أي تعارض أو تضارب بين النسخة اإلنجليزية والنسخة المترجمة من الشروط واألحكام  ،ستكون اللغة
اإلنجليزية هي النسخة السائدة والسائدة.
تحتفظ الشركة بالحق في استبعاد أي مشارك بسبب االشتباه في انتهاكه لشروط وأحكام مكافأة اإليداع بنسبة .٪100
تحتفظ الشركة بالحق في تغيير شروط الحملة أو إلغائها في أي وقت.
مثال  :1اإليداع واالئتمان األولي

مثال  :2الربح العائم في حقوق الملكية

مثال  :3تم تحويل كل األرباح إلى رصيد
مثال  :4خسارة عائمة
ربح محتمل
الربح المغلق:
المزيد من الربح:
خسارة عائمة :خسارة إلى
حقوق الملكية :تم الوصول إلى أقصى خسارة:
الخسارة مغلقة:

تمت إزالة االئتمان:

