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 الشروط واألحكام 

 2022العرض الترويجي لعيد الميالد 

  )"الشروط " الذي يخضع للشروط واألحكام الواردة هنا  2022دعوة لكافة المتداولين للمشاركة في "عرض عيد الميالد    M4Marketsتقدم  

 واألحكام"(. 

 

 فترة العرض الترويجي: 

حتى الجمعة و  2بتوقيت جرينتش +  00:00، الساعة  2022ديسمبر    5العرض الترويجي ساري لمدة سبعة أيام فقط، ابتداًءا من االثنين  

 فقط )"فترة العرض الترويجي"(.  2بتوقيت جرينتش + 23:59، الساعة 2022ديسمبر  31

 

 األهلية؛

شريطة أن يكونوا مؤهلين للمشاركة    MAM/PAMMذا العرض الترويجي متاح لجميع العمالء )الحاليين أو الجدد( باستثناء حسابات  ه .1

وفي هذه الشروط   اتفاقية خدمات العميلعلى النحو المحدد في  M4Marketالعرض الترويجي وفقًا لمعايير األهلية التي تضعها في 

 واألحكام. 

 

 المشاركة: 

يجب على العمالء الجدد إكمال عملية التسجيل والتحقق من حساب التداول الحقيقي الخاص بهم وتفعيله وإجراء إيداع بحد أدنى قدره   .1

 . $ خالل فترة العرض الترويجي فقط100

 

لي يرغب في المشاركة في هذا العرض الترويجي سيتعيّن عليه تسجيل الدخول إلى منطقة العميل الخاصة به وفتح حساب أي عميل حا .2

نوع   من  قدره    Premiumأو    Raw Spreadsأو    Standardجديد  أدنى  بحد  جديد  إيداع  العرض  100وإجراء  فترة  خالل   $

 .الترويجي

 الشروط واألحكام 

 .MT4/MT5المتحقق منهم الذين يتداولون على حسابات   العرض الترويجي متاح للعمالء .1

 يقتصر العرض الترويجي على دخول واحد لكل عميل. سيتم استبعاد العمالء الذين لديهم أكثر من دخول واحد.  .2

$  100بلغ  العمالء الحاليون الذين لم يمّولوا حساباتهم بعد مؤهلون لإلستفادة من العرض الترويجي، وعليهم أن يمّولوا حساباتهم بم .3

خالل فترة العرض الترويجي حتى يتسنّى لهم المشاركة في العرض الترويجي. أي أموال متوفرة في حساب العمالء الحاليين أو الجدد  

 لن يتم احتسابها ضمن الحد األدنى المطلوب للمشاركة في العرض الترويجي 2022ديسمبر  5قد تم إيداعها قبل 

 عاًما فما فوق ويتمتعون بفهم جيد لتداول الفوركس وعقود الفروقات  18الذين تبلغ أعمارهم  العرض الترويجي متاح فقط لألفراد  .4

في حالة حدوث أي نزاع أو سوء تفسير للشروط المعمول بها الواردة أعاله، يتم حل هذا النزاع أو سوء التفسير على أساس من حسن  .5

 . النية

ألوروبية وبعض الواليات القضائية األخرى مثل الواليات المتحدة األمريكية العرض الترويجي غير متاح لسكان المنطقة االقتصادية ا  .6

 .وكندا وكوبا والسودان وسوريا وكوريا الشمالية ونحوها

 :يتفاصيل العرض الترويج

 . عروض ترويجية فرعية 4ينقسم العرض الترويجي إلى  - .7
الترويجي يبدأ من   . أ مبر، وسيوفر للعمالء فرصة كسب استرداد نقدي عن كل لوت  ديس  11ديسمبر وحتى    5األسبوع األول من العرض 

 .يتداولونه على الفوركس والمعادن وموارد الطاقة

 .$ عن كل لوت يتداولونه1سيحصل العمالء على استرداد نقدي بقيمة  .1 .1

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
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 .ءسيتم احتساب المبالغ النقدية المستردة في نهاية األسبوع وإضافتها إلى محفظات العمال .2
 .٪ رصيد مكافأة100ديسمبر، وسيوفر للعمالء فرصة كسب   18ديسمبر وحتى   12سبوع الثاني من العرض الترويجي يبدأ من  األ . ب

i.  10,000يمكن لكل عميل الحصول على رصيد مكافأة بمبلغ يصل إلى .$ 

  Raw Spreadsديسمبر، وسيوفر للعمالء فرصة الترقية إلى حساب  25ديسمبر وحتى  19ج. األسبوع الثالث من العرض الترويجي يبدأ من 

بنسبة    Premiumأو لفتح الحساب المحدد الذي تختاره 50بخصم  لإليداع المطلوب  األدنى  من الحد  الترقية إلى   .٪  للعمالء  وبالتالي، يمكن 

دوالر أمريكي    5,000بدًءا من    Premiumدوالر أمريكي(، وإلى حساب  500دوالر أمريكي فقط )من    250مقابل   ad Raw Spreحساب

 .دوالر أمريكي( خالل األطر الزمنية المحددة في هذا القسم  10,000فقط )من 

الفرصة لالنضمام إلى السحب والفوز بجوائز  ديسمبر، وسيوفر للعمالء    31ديسمبر وحتى    26د. األسبوع الرابع من العرض الترويجي يبدأ من 

 $.5000من إجمالي المجموعة بقيمة 

لمشاركة في  يمكن استبدال الجوائز بالجوائز النقدية التي سيتم إضافتها إلى حسابات العمالء الخاصة بالفائزين بالسحب. حتى يكون العمالء مؤهلين ل  .1

 .لوت متداَول خالل فترة العرض الترويجي  2هذا السحب، يجب أن يكون لديهم ما ال يقل عن 

  M4Marketsقوق ح

بالحق بأن تقوم، وفقًا لما تعتبره مناسبًا حسب تقديرها وحدها دون غيرها، بتغيير أو تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو إنهاء   M4Marketsتحتفظ  (1

 ائمة ليست شاملة(: العرض الترويجي أو أي بند من شروط هذا العرض الترويجي في أي وقت دون إشعار مسبق، كما يحق لها )الق

ii.  ك رفض أو منع أو سحب العرض الترويجي من العمالء وأي أرباح ناتجة عن سلوك التداول المسيء أو غير ذل 

 :السلوك المسيء يعتبر )القائمة ليست شاملة(

i. عمليات التسجيل المتعددة من نفس عنوانIP  رويجي لجهات خاجية  ، والملفات الشخصية المتعددة، والمشاركة في العرض الت

 ؛ نيابًة عن العميل دون التفويض المناسب

ii.   أنشطة التداول التي يمكن اعتبارها احتياًًل أو تالعبًا أو محاوًلت لكسب أرباح خالية من المخاطر، والصفقات التي تم الدخول

 ( 2)إليها أو الخروج منها بفترات انتقال، والقيام بفتح صفقة وإغالقها في أقل من دقيقتين 

في أن أحد العمالء قد أساء استخدام قواعد هذا العرض الترويجي و/أو عِلمت بمشاركته في سلوك تداول مسيء بأي    M4Marketsإذا اشتبهت  )2 

  تحتفظ بالحق في أي وقت ووفقًا لتقديرها الخاص في استبعاد العميل على الفور من العرض الترويجي واتخاذ  M4Marketsشكل من األشكال، فإن

ويجي خالل  إجراءات إضافية بناًء على اإلساءة. وينطبق هذا على الحاالت التي يفشل فيها العميل في تلبية بعض طلبات الشركة المتعلقة بالعرض التر

  M4Markets.الموعد النهائي المحدد كما هو مطلوب من قبل

 .تعديل أو تعليق أو إلغاء للعرض الترويجيأي مسؤولية عن العواقب المترتبة على أي   M4Marketsًل تتحمل شركة )3 

 

 ىبنود أخر

تداول في عقود الفروقات، التي تعد منتجات مالية معقدة  العمالء الذين يسجلون في هذا العرض الترويجي، يقّرون ويصّرحون بأنهم يفهمون تماًما أن ال

لمالية التي ًل  وقائمة على الرافعة المالية، ينطوي على قدر مرتفع من المخاطر التي قد ينجم عنها خسارة األموال بشكل سريع نتيجة ًلستخدام الرافعة ا

فهمهم آللية عمل عقود الفروقات، ومدى تمكنهم من تحمل المخاطر المتمثلة في   تناسب جميع المستثمرين. ينبغي على العمالء التفكير مليًا بخصوص مدى 

 فقد األموال. 


