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 شرایط و ضوابط 

 2022« سیاه  جمعه» پیشنهاد

M4Markets  که مشمول شرایط و ضوابط ذکرشده  2022پیشنهاد جمعه سیاه کند که در طرح ویژه »کنندگان دعوت می از معامله ،»

 شود، شرکت کنند. «( می شرایط و ضوابطدر اینجا )»

 مدت طرح ویژه: 

از جمعه   روز،  هفت  برای  فقط  ویژه   23:59ساعت    2022دسامبر    2تا جمعه    GMT+2  00:00ساعت    2022نوامبر    25طرح 

GMT+2  .معتبر است 

  واجد شرایط بودن:

در دسترس است، به شرطی که    MAM/PAMMهای  این »طرح ویژه« برای همه مشتریان )فعلی یا جدید(، به غیر از  حساب .1

و این شرایط و ضوابط ذکر شده است، دارای   قرارداد خدمات مشتری، که در M4Marketد شرایط بودن مطابق معیارهای واج

 شرایط الزم برای شرکت کردن در این »طرح ویژه« باشند. 

 

  شرکت:

از نام را تکمیل کنند، حساب »اسپرد خام« یا »پریمیوم« را به تأیید برسانند و فعال کنند )حتی پیش  مشتریان جدید باید فرایند ثبت  .1

 شده فقط در طول »مدت طرح ویژه« واریز کنند. شروع مدت طرح ویژه( و حداقل مبلغ الزم را بر اساس نوع حساب انتخاب

مشتری فعلی که مایل باشد در »طرح ویژه« شرکت کند باید وارد بخش مشتری خود شود و حساب »اسپرد خام« یا »پریمیوم«   .2

  شده فقط در طول »مدت طرح ویژه« واریز کنند.نوع حساب انتخاب را باز کند و حداقل مبلغ الزم را بر اساس 

 

 شرایط و ضوابط

 کنند در دسترس است. معامله می  MT4/MT5های ای که در حساب »طرح ویژه« برای مشتریان تأییدشده  .1

 د های دارای بونس اعتباری شامل این طرح نمی شو  حساب .2

 شوند. صالحیت می   مشتریانی که بیشتر از یک بار شرکت کنند سلب تواند در »طرح ویژه« شرکت کند.هر مشتری فقط یک بار می  .3

توانند به حساب موردنظرشان ارتقا دهند، به شرط »طرح ویژه« برای همه مشتریان در دسترس است، یعنی مشتریان فعلی می  .4

  در باال فراتر نروند. 2شده در بخش اینکه از حد مجاز مشخص 

سابشان ندارند نیز برای این »طرح ویژه«  ای در حهای »اسپرد خام« یا »پریمیوم« که هنوز سپردهمشتریان فعلی دارای حساب  .5

  توانند مطابق حداقل مبلغ دارای تخفیف مربوطه به حسابشان وجه واریز کنند.واجد شرایط هستند و می 

های زیر برای حداقل مبلغ  شان را ارتقا دهند و با تخفیفتوانند حساب جدیدی باز کنند یا حساب فعلیمشتریان با این طرح ویژه می .6

 های »اسپرد خام« و »پریمیوم« وجه واریز کنند:اببه حس

a. دالر 250دالر به  500: از حداقل واریز حساب اسپرد خام 

b. دالر 2,000دالر به  10,000: از حداقل واریز حساب پریمیوم 

 

مبلغ الزامی  واریز شده باشد، برای حداقل    2022نوامبر    25همه وجوه موجود در حساب مشتریان فعلی یا جدید که پیش از  

  شود.ذکرشده در این بخش محاسبه نمی 
 

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
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کند که این شرایط را مطالعه کرده است و موافقت خود را با پیروی کردن از با شرکت در این »طرح ویژه«، مشتری تأیید می  .7

  کند.خدمات مشتری« اعالم میاین »شرایط و ضوابط« و همچنین »قرارداد 
سال داشته باشند و درک خوبی نسبت معامالت فارکس و    18ی در دسترس است که حداقل  این »طرح ویژه« فقط برای مشتریان .8

CFD .داشته باشند  

در صورت بروز هرگونه اختالف ناشی از تفسیر نادرست مفاد »شرایط« باال، این اختالف یا تفسیر نادرست باید با حسن نیت   .9

  حل شود.

جای حساب »پریمیوم«  شرایط طرح ویژه »حساب اسپرد خام« هستند و به   مشتریان ساکن مالزی، برونئی و کامبوج فقط واجد .10

  توانند به »این طرح ویژه« مراجعه کنند.می

این طرح ویژه برای ساکنان »منطقه اقتصادی اروپا« و برخی مناطق دیگر از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، کوبا، سودان،   .11

 ست.سوریه و کره شمالی و غیره در دسترس نی

 M4Marketsحقوق 

a.  M4Markets  دارد که در هر زمان بدون اطالع قبلی، »طرح  بنا به صالحدید خود این حق را برای خود محفوظ می

ویژه« یا هر یک از شرایط این »طرح ویژه« را تغییر دهد، اصالح کند، تعلیق کند، لغو کند، و همچنین از حقوق زیر  

 برخوردار است )فهرست جامع نیست(:

 

i. شده از »رفتار معامالتی سوءاستفاده آمیز مشتری یا مشابه نفعت حاصل حضور در »طرح ویژه« و هرگونه م

 آن را رد کند، نگه دارد یا برداشت کند 
 

b.  :)رفتار سوءاستفاده آمیز یعنی )این فهرست جامع نیست 
i. نام با یک نشانی چندین بار ثبتIP چندین پروفایل، شرکت کردن اشخاص ثالث در »طرح ویژه« از طرف ،

 ب مجوزهای الزم؛ مشتری بدون کس

ii.  های معامالتی که ممکن است به عنوان تقلب محسوب شود، دستکاری یا تالش برای کسب سود بدون  فعالیت

 ( دقیقه.2ریسک، معامالتی که با تأخیر باز یا بسته شوند، باز کردن یا بستن معامالت ظرف کمتر از دو  )

 

c.   اگرM4Markets  ویژه« سوءاستفاده کرده مضنون شود و/یا مشخص شود    ای از قوانین »طرحنسبت به اینکه مشتری

« محفوظ  M4Marketsکننده به هر نحوی رفتار معامالتی سوءاستفاده آمیز داشته است، این حق برای »  که شرکت

است که در هر زمان و به صالحدید خود بالفاصله مشتری را از »طرح ویژه« حذف کند و بسته به نوع سوء استفاده،  

 یگری نیز انجام دهید.   اقدامات د

d.  شده مربوط به »طرح ویژه« از سوی  عدم توانایی مشتری در پاسخ به برخی الزامات درخواستM4Markets    در بازه

  .M4Marketsزمانی مشخص شده در مکاتبات با 

e. M4Markets .هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای ناشی از اصالح، تعلیق یا لغو »طرح ویژه« ندارد  

  متفرقه

a. دانند معامله  کنند که کامالً می کنند، تصدیق و اعالم مینام می مشتریانی که در این »طرح ویژه« ثبتCFD  که محصوالت ،

لوریج همراه  دلیل  از دست دادن سریع پول به  لوریج هستند، با سطح باالی ریسک  اند و برای همه  مالی پیچیده و دارای 

آشنایی کافی را دارند و همچنین اینکه   CFDمشتریان باید در نظر بگیرند که آیا با نحوه کارکرد   گذاران مناسب نیستند.سرمایه

  شان را دارند یا خیر.توان تحمل ریسک از دست دادن سرمایه

 


