
 
 

 

ا ضوابط و طیشر  

 

2022 سمسیکر  ژهیو  طرح  

(« ژهیو  طرح ») 

 

M4Markets به متعلق یتجار  نام  Trinota Markets (Global) Limited کت عنوان به که است بهادار اوراق فروش» شر » 

مجوز شماره با و  SD035 دارد قرار شلیس «مایل امور سازمان» نظارت تحت . 

 

M4Markets ا مشمول که ، «2022 سمسیکر  ژهیو  طرح» در که کندیم دعوت گران معامله از در ذکرشده ضوابط و طیشر  

ا») انجیا کت شود، یم («ضوابط و طیشر کنند شر . 

 

ژهیو  طرح مدت : 

00:00 ساعت ۲۰۲۲ دسامب   ۵ دوشنبه از روز،  هفت و ستیب یبرا فقط ژهیو  طرح  GMT+2 ۲۰۲۲ دسامب   ۳۱ شنبه تا  

23:59 ساعت  GMT+2   (ژهیو  طرح دوره) است معتب . 

 

ا واجد بودن طیشر : 

یهاحساب از ب  غ به ، (دیجد ای فعیل) انیمشب   همه یبرا «ژهیو  طرح» نیا .۱  MAM/PAMM س در یط به است،  دسب  که شر  

ا واجد یارهایمع مطابق بودن طیشر  M4Market، ا نیا و یمشب   خدمات قرارداد در که است شده ذکر ضوابط و طیشر ، 

ا یدارا کت یبرا الزم طیشر شندبا «ژهیو  طرح» نیا در کردن شر . 

 

کت  :شر

را دالر ۱۰۰ مبلغ حداقل و برسانند دییتأ  به را خود لیر  معامالت   حساب کنند،  لیتکم را نامثبت ندیفرا دیبا دیجد انیمشب   .۱  

کنند زیوار  «ژهیو  طرح دوره» طول در فقط . 

کت «ژهیو  طرح» در هستند لیما که فعیل انیمشب   .۲ استاندارد» حساب و شوند خود  یکاربر  لیپروفا وارد دیبا کنند شر »، 

« د راو کنند زیوار  «ژهیو  طرح مدت» طول در را دالر ۱۰۰ مبلغ حداقل و کنند باز یدیجد «ومیمیپر » سابح ای « اسبر . 

 

ا ضوابط و طیشر  

۱. « دشدهییتأ  انیمشب   یبرا «ژهیو  طرح یهاحساب در که یا  MT4/MT5 س در کنندیم معامله است دسب  . 

 

کت «ژهیو  طرح» در تواندیم بار کی فقط یمشب   هر .۲ کت بار کی از شب  یب که ات  یمشب   .کند شر تیصالح سلب کنند شر  

شوندیم . 

 



 
 

 

ا واجد اند، نکرده زیوار  حسابشان به وجیه هنوز که فعیل انیمشب   .۳ کت یبرا و هستند «ژهیو  طرح» نیا طیشر آن در کردن شر  

که دیجد ای فعیل انیمشب   حساب در موجود وجوه همه .کنند زیوار  حسابشان به دالر ۱۰۰ ، «ژهیو  طرح دوره» یط در دیبا  

کت جهت ذکرشده الزایم مبلغ حداقل یبرا باشد،  شده زیوار  ۲۰۲۲ دسامب   ۵ از شیپ شودنیم محاسبه «ژهیو  طرح» نیا در شر . 

 

س در ات  یمشب   یبرا فقط «ژهیو  طرح» نیا .۴ معامالت نسبت خوت   درک و باشند داشته سال 18 حداقل که است دسب   

و فارکس  CFD باشند داشته . 

 

ا» مفاد نادرست ب  تفس از ناشر  اختالف هرگونه بروز صورت در .۵ حسن با دیبا نادرست ب  تفس ای اختالف نیا باال،  «طیشر  

شود حل تین . 

 

کره و هیسور  سودان،  کوبا،  کانادا،  کا، یآمر  متحده االتیا جمله از گرید یکشورها برخ   و «اروپا» ساکنان یبرا ژهیو  طرح نیا .۶  

شود نیم هیارا هب  غ و شمایل . 

 

ژهیو  طرح» اتیجزئ » 

است شده میتقس فریع ژهیو  طرح ۴ به ژهیو  طرح نیا .۷ . 

که الت هر یازا به توانندیم گران معامله آن یط و شد خواهد برگزار دسامب   ۱۱ تا دسامب   ۵ از «ژهیو  طرح» اول هفته (الف   

کنند افتیدر  بککش کنند، یم معامله یانرژ  و فلزات فارکس،  بازار در . 

کنندیم افتیدر  بککش دالر ۱ شده، معامله الت هر یازا به انیمشب   .۱ الف  . 

شد خواهد اضافه انیمشب   پول ف یک به و شودیم محاسبه فتهه یانتها در بککش مبالغ .۲ الف  . 

 

بونوس» %100 توانندیم کنندگانمعامله آن یط و شد خواهد برگزار دسامب   ۱۸ تا دسامب   ۱۲ از «ژهیو  طرح» دوم هفته (ب  

کنند افتیدر  «یاعتبار  . 

کند افتیر د یاعتبار  بونوس قالب در دالر 10,000 حداکب   تا تواندیم یمشب   هر .۱ ب . 

 

" یهاحساب توانندیم کنندگانمعامله آن یط و شد خواهد برگزار دسامب   ۲۵ تا دسامب   ۱۹ از «ژهیو  طرح» سوم هفته (ج  

« د کنند باز ف یتخف %50 با را «ومیمیپر » ای «خام اسبر .  

د» حساب دالر ۲۵۰ با فقط بخش،  نیا در شدهمشخص زمات   چارچوب یط توانندیم انیمشب   جهینت در  مقدار) «خام اسبر  

کنند افتتاح را (دالر ۱۰،۰۰۰ اصیل مقدار) ومیمیپر  حساب دالر ۵۰۰۰ فقط با و (دالر ۵۰۰ اصیل ." 

کت کشر قرعه در توانندیم گران معامله آن یط و شد خواهد برگزار دسامب   ۳۱ تا دسامب   ۲۶ از «ژهیو  طرح» چهارم هفته .د شر  

شوند یدالر  5000 زیجوا مجموعه از زیجوا از یکی برنده و کنند . 

انیمشب   .دارد وجود است شده برنده کشر قرعه در که یمشب   حساب به آن زیوار  و ینقد زیجوا با زیجوا ضیتعو  امکان .۱ د  

کت کشر قرعه نیا در بتوانند نکهیا یبرا باشند کرده معامله الت ۲ حداقل «ژهیو  طرح دوره» یط در دیبا کنند،  شر . 

 

 M4Markets حقوق



 
 

 

۱- M4Markets ای «ژهیو  طرح» ، قبیل اطالع بدون زمان هر در که داردیم محفوظ خود یبرا را حق نیا خود دیصالحد به بنا  

ا از کی هر است خورداربر  ریز  حقوق از ی   همچن و کند،  لغو کند،  قیتعل کند،  اصالح دهد،  یب  تغ را «ژهیو  طرح» نیا طیشر  

( ستین جامع فهرست ): 

کند رد را آن مشابه ای یمشب   ب   آم سوءاستفاده معامالت   رفتار» از شدهحاصل منفعت هرگونه و «ژهیو  طرح» در حضور .۲ د ، 

کند برداشت ای دارد نگه  

 

(ستین جامع فهرست نیا) عن  ی ب   آم سوءاستفاده رفتار : 

 

نشات   کی با نامثبت بار نیچند .الف   IP، کت ل، یپروفا نیچند بدون یمشب   طرف از «ژهیو  طرح» در ثالث اشخاص کردن شر  

الزم؛  یمجوزها کسب  

تیفعال .ب سکیر  بدون سود کسب یبرا تالش ای یدستکار  شود،  محسوب تقلب عنوان به است ممکن که معامالت   یها ، 

قهیدق (۲) دو از کمب   ظرف معامالت بسی    ای کردن باز شوند،  بسته ای باز ب  تأخ با که معامالت   . 

 

که شود مشخص ای/و شود مضنون کرده سوءاستفاده «ژهیو  طرح» ی   قوان از یایمشب   نکهیا به نسبت M4Markets اگر (۲  

کت یبرا حق نیا است،  داشته ب   آم سوءاستفاده معامالت   رفتار ینحو  هر به کنندهشر  « M4Markets» در که است محفوظ  

ب   ن یگر ید اقدامات استفاده،  سوء نوع به بسته و کند حذف «ژهیو  طرح» از را یمشب   بالفاصله خود دیصالحد به و زمان هر  

تیموقع در مورد نیا .دیده انجام یازسو  مقرر زمات   مهلت یط انیمشب   که شودیم اعمال ت  ها  M4Markets با ارتباط در  

« کنند برآورده را الزامات برخ   نتوانند ، «ژهیو  طرح . 

 

3) M4Markets ندارد «ژهیو  طرح» لغو ای قیتعل اصالح،  از ناشر  یامدهایپ قبال در ن  یمسئول چیه . 

 

 متفرقه

  که کنندیم اعالم و قیتصد کنند، یم نامثبت «ژهیو  طرح» نیا در که ات  یمشب  
ا
معامله ننددایم کامل  CFD، مایل محصوالت که  

همه یبرا و اندهمراه جی    لور  لیدل به پول عی    ش  دادن دست از سکیر  یباال سطح با هستند،  جی    لور  یدارا و دهیچیپ  

هیشما کارکرد نحوه با ایآ که ندب  بگ نظر در دیاب انیمشب   .ستندین مناسب گذاران  CFD نکهیا ی   همچن و دارند را کاف   ت  آشنا  

هیشما دادن دست از سکیر  تحمل توان ب  خ ای دارند را شان . 


