
وط مكافأة رصيد - واألحكام الشر  Credit Bonus 50٪ 

 

ي فيما إليها المشار ،M4Markets تقوم كة" باسم يل  ي للمشاركة المتداولي  ي بدعوة ،"الشر  
 
50" ف % Credit Bonus" لديها 

ي فيما إليها المشار") ي العرض" باسم يل  ويج   وط يخضع والذي ("التر هنا الواردة واألحكام للشر . 

 

ي العرض ويج   حسابات باستثناء العمالءي لجميع متاح التر  MAM/PAMM طي ي للمشاركة مؤهلي  ي يكونوا أن بشر  
 
ي العرض ف ويج   التر  

ا
ً
ي وفق كةي أهلية لمعايت  ي موضح هو كما الشر  

 
وط وهذه العمالء خدمات اتفاقية ف الشر . 

 

ي للمشاركة  
 
، العرض ف ويج   كة، لدى حساب لفتح الالزمة الخطوات بالفعل أكملوا قد المشاركون يكون أن يجب التر يجب كما الشر  

ا عليهم
ً
حسابهم تفعيل إىل باإلضافة عميلك اعرف وإجراءات العميل تجاه الواجبة العناية إكمال أيض . 

 

وط ي العرض شر ويج   التر : 

عمالءي عل فقط ينطبقي       .1  M4Markets التداول منصة عل يتداولون الذيني منهم المتحققي  MT4/ /MT5. 

ي المقيمون العمالء       .2  
ي العرض هذا من استبعادهم يتم وأوروبا الصي  ي من كلي ف  ويج   التر . 

ي العرض يوفر       .3 ويج   نحم سيتم .مكافأة كرصيد $10,000 إىل يصل ما لكسب الفرصة منه التحقق تم عميل لكل التر  

اكمة المكافأة تصل أني يمكن .إجراؤه يتمي إيداع كل عل ٪50 بنسبة مكافأة رصيد شكل عل المكافأة عل بناًءا $10,000 إىل المتر  

العرض هذا عل للحصول متعددة شخصية ملفات بامتالك إساءة أي .تداول حساب لكل احتسابها يتم وال العميل مستوى  

ي ويج   ي التر ا تعتت 
ً
ا سلوك

ً
داولللت مسيئ . 

مكافآت حسابات ثالثة إىل يصل ما عل الحصول للعمالءي يمكن       .4  MT4/MT5 ط حساب بنوع حساب كل يكوني أني بشر  

مكافآت حساب أي) مختلف  Standard MT4/5 مكافآت وحساب  Raw Spreads MT4/MT5 مكافآت وحساب  Premium 

MT4/MT5) اإليداع متطلبات استيفاء يتم وأن . 

ي المشاركة لخال من       .5  
، العرض ف  ويج   ام عل ووافق قرأ قد بأنه العميل يقر التر وط بهذه االلتر  إىل باإلضافة واألحكام الشر  

العمالء خدمات اتفاقية . 

ي للمشاركة       .6  
تسجيل نموذجي إكمال إىل الجدد العمالء سيحتاج المسابقة، ف   M4 Markets، ملفهم إكمال إىل باإلضافة  

ي المطلوبة الوثائق لوتحمي االقتصادي  
ي ملفهم مني للتحقق العميل بوابة ف  ي الملف عل الموافقة بمجرد .الشخص  الشخص   

ي حساب فتح" واختيار بهم الخاصة العميل بوابة إىل االنتقال بإمكانهم فإنه للعمالء،  
الحسابات" التبويب عالمةي ضمن "حقيقر " 

مكافآت حساب نوع وتحديد  MT4/MT5 مكافأة رصيد ضافةإ سيتم .يفضلونه الذي  Credit Bonus 50٪ تلقائًيا حساباتهم إىل  

األول إيداعهم إجراء بعد . 

مكافآت تداول حساب فتح إىل الحاليون العمالء سيحتاج       .7  MT4/MT5 ةي جديد وإجراءي بهم الخاصة العميل بوابة من مباشر  

ي جديد إيداع  
مني الالزمة األموال تحويلي أو الجديد الحساب ف   

 

ي بالحسا مكافأة رصيد إضافة ذلك بعد وسيتم .الحاىل   Credit Bonus 50٪ إيداع كل عند تلقائًيا حسابهم إىل بهم الخاص  

 .جديد

كةي تكون لن       .8 ي تتسبب أخرى عواقب أي أو توقفات أي عن مسؤولة الشر  
إزالتهاي أو المكافأة إلغاء ف  . 

ي إيداعك كان إذا المثال، سبيل عل .الفور علي المكافأة إلغاء فسيتم اإليداع، لمبلغ مساوًيا رصيدك كان إذا       .9 بقيمة األوىل   

عند اإلجباري اإليقاف مستوىي فسيكون ،$1,500 إىل حسابك رصيد يرفع مما ،$500 بقيمة الممنوحة المكافأة وكانت 1,000$  

، .خشت إذا 500$ ي األولية المكافأة إىل ستصل وبالتاىل   
حسابك من تلقائًيا المكافأة إزالة وسيتم كحساب إىل إضافتها تمي التر . 



ي الحد   .10 ي لإليداع األدن   
 
ي العرض ف ويج   ي دوالر 10000 هو عميل لكل الممنوحة للمكافأة األقصي والحد $50 هو التر أمريك   

ي جنيه 10000 / يورو 10000/  
ليت  ي ين 1000000 / إستر  

يابان  . 

ي   .11 ي الداخلية األموال تعتت   
كة داخل التداول حسابات بي  ي تحويلها يتم التر ي سحب، عمليات بمثابة الشر إزالة سيتم وبالتاىل   

حساب من تحويله تم الذي المبلغ كان إذا المكافأة  Credit Bonus 50٪ ي الرصيد من هو المعنية المكافأة منحهي تم الذي األصل  . 

ي الداخلية للتحويالت بالنسبة ي المكافآت، حسابات بي   يتم الذي المبلغ مع يتناسب بما المكافأة ويلتح سيتم أنهي مالحظة يرج   

 .تحويله

المعادن/الفوركس من لوت 1 تداول بمجرد للسحب المكافأة إتاحةي تتم   .12 .  

حساب عل يتداولون الذين العمالءي سيحصل         ·  Standard المكافأة رصيد من خصمهما يتمي العملة مني وحدتي  ي عل  

تداوله يتم تلوي كل عن رصيدهم إىل وإضافتهما .  

حسابات عل يتداولون الذين العمالءي سيحصل         ·  Raw Spread و Premium من خصمها يتم واحدة عملة وحدة عل  

تداوله يتم لوت كل عن رصيدهم إىل وإضافتها المكافأة رصيد  

ي دقائق 3 عن تقل ال لمدة فتحها تمي قد صفقةي كل تكون أن يجب         . المكافأةي رصيد لتحديث مؤهلي  ي العمالءي يكون حتر  

كة اشتبهت إذا   .13 ي الشر  
 
ي العرض قواعد استخدام أساء قد المشاركي  ي أحد أن ف ويج   ي بمشاركته عِلمت أو/و التر  

 
تداول سلوك ف  

ء كة فإن األشكال، من شكل بأي مس  ي بالحق تحتفظ الشر  
 
ا وقت أي ف

ً
ي الخاص لتقديرها ووفق  

 
من الفور عل المشارك استبعاد ف  

ي لعرضا ويج   اإلساءة عل بناء ي إضافية إجراءات واتخاذ التر . 

 

كة يحق   .14 (شاملة ليست القائمة) للشر : 

ء التداول سلوك عن ناتجة أرباح وأي المكافأة رصيد سحب أو منعي أوي رفض       .أي المشارك من المس  *. 

كة تحتفظ   .15 ي بالحق الشر  
ي العرض إلغاء أوي تعديل ف  ويج   ي التر  

ا وقت أي ف 
ً
العرض هذا إيقاف أو الخاص لتقديرها ووفق  

ي ويج   مسبق إشعار أيي دون التر . 

كةي تجاري اسم هو M4Markets إن   .16 لشر  Trinota Markets (Global) Limited، ي كة وه  والتنظيم للرقابة خاضعة شر  

ي المالية الخدمات هيئةي قبلي مني مالية أوراق تاجر باعتبارها  
خيصي رقم بموجب سيشيل ف  التر  SD035. 

ي العرض   .17 ويج   وعقود الفوركس لتداول جيد بفهم ويتمتعون األقل عل عاًما 18 أعمارهم تبلغ الذين لألفراد فقط متاح التر  

 .الفروقات

 

 

 

* ي أعاله، (أي) 14 البند ألغراض بالنسبة ء السلوك يعتت  (شاملة ليست القائمة) المس  : 

عنوان نفس مني المتعددة التسجيالت         ·  IP 

ي التداول أنشطة         ·  
ي اعتبارها يمكني التر

 
المخاطر من خالية أرباح لكسب محاوالت أو تالعًبا أو احتيال  

ي العميل فشل         ·  
كة طلبات عضيب تلبيةي ف  ي بالعرض المتعلقة الشر ويج   ي الموعد خاللي التر  

ي المحدد النهان   
مع المراسالت ف   

كة  الشر

ي المشاركة         ·  
ي العرض ف  ويج   ة خارجية لجهات التر ي المعرف الوسيط عني نياب  ي الحق أو المناسب التفويض دون الدوىل   

ف   

 الترصف

ي الصفقات         .  
ات منها وجالخري أو إليها الدخول تمي التر انتقالي بفتر  


