
 
 

 

 

ا  فاریس ژهیو  طرح - ضوابط  و  طیشر  

M4Markets 

کت» عنوان با  پس نی ا  از که ، ا  با  مطابق  که کندم  دعوت کنندگانمعامله  از شود،م  اشاره آن به «شر ذکر ضوابط  و  طیشر  

کتشودم  اشاره  آن به  «ژهیو  طرح» عنوان با  پس ن یا  از که " فاریس ژهیو  طرح" در بخش، نی ا  در شده کنند  شر   

 

MT4/MT5  یها حساب  در که یا واسطه  بدون انیمشت   یبرا  " ژهیو  طرح " ن یا     

س در کنندم  معامله ط  به است، دست  ا  واجد یارها یمع مطابق که شر کت " بودن طیشر ی مشت   خدمات قرارداد " در که ،  " شر  

ا  یدارا  است، شده ذکر کت  یبرا  الزم طی شر باشند  «ژهی و  طرح» نی ا  در کردن  شر    

 

"معامله گران    کت یبرا  ژهیو  طرح  " نی ا  در شر      

  دیبا  
ا
کت " نزد حساب  کردن باز یبرا  را  الزم مراحل قبل ی مشت   کامل شناخت " مراحل  دیبا  ی   همچن و  باشند کرده لیتکم  " شر  

. باشد  شده  فعال حسابشان و باشند کرده  ل یتکم  را  " یمشت   شناخت   

 

 

ا  ژهیو  طرح ط یشر   

 

س در کنندم  معامله   است دست   M4Markets  کارگزاریMT4/MT5   یها حساب  در که دشدهییتأ انیمشت   یبرا  فقط .  

س در رانیا  ساکن  انیمشت   همه یبرا  است دست    

دارند ولی در آن واریزی نداشته اند  MT5      یا MT4  ومی میپر  حساب» حاض   حال در فعیل انیمشت   اگر   

ا  واجد" ژهیو  طرح " نی ا  یبرا  هستند طی شر   

2022ژانویه     از طرح  ن ی 1   ا

2022ژانویه       31تا   

 

است محفوظ دیصالحد  به بنا  دیجد  دوره اعالم و دوره نی ا  نی ا  دیتمد حق .دارد اعتبار    

کت با  ا  ن یا  که کندم  دییتأ  یمشت   ،«ژه یو  طرح» نی ا  در شر ن یا  از کردن یو ت  پ با  را  خود موافقت و است کرده مطالعه را  طی شر  

« ا  کندم  اعالم   "یمشت   خدمات  قرارداد  " ی   همچن و «ضوابط و  طیشر  

کت  یبرا  دییتأ ی برا  و کنند لی تکم را  خود یاقتصاد  لی پروفا  ی   همچن و نامثبت  فرم دیبا  انیمشت   ژه،یو  طرح نی ا  در کردن  شر  

ومیم یپر  حساب " توانندم  انیمشت   ل، ی پروفا  دییتأ از پس .کنند آپلود " یمشت   بخش " در را  الزم مدارک  لشان،یپروفا      

کنند زیوار  وجه  حسابشان  به  دالر 500 و  کنند باز . 

 

کت " اگر کت نکه ی ا  به نسبت " شر که شود مشخص ا ی/و شود  مضنون  کرده سوءاستفاده غیتبل  ی   قوان از یا کننده شر  

کت کت " یبرا  حق نی ا  است، داشته ت   آم سوءاستفاده  معامالت   رفتار ینحو  هر به  کننده شر زمان هر  در که است محفوظ " شر  

کت بالفاصله خود  دیصالحد  به و انجام ت   ن ی گر ید  اقدامات استفاده، سوء نوع به  بسته  و کند حذف "ژهیو  طرح " از را  کننده شر  

دده    

کند باز پلتفرم هر  در " ومیمیپر " حساب کی تواندم  یمشت   هر   



 
 

 

که است برخوردار حق نیا  از  شرکت  

کت  «ت   آم  سوءاستفاده معامالت   رفتار» از شدهحاصل  منفعت هرگونه  و پاداش ز یوار       .الف ا ی دارد  نگه کند، رد را  کننده شر  

کند برداشت *.  

کت  یبرا  حق نیا  هرگونه بدون ا ی کند لغو ا ی اصالح را  «ژهیو  طرح» خود دیصالحد به بنا  زمات   هر در که است  محفوظ شر  

کند فمتوق را  «ژهیو  طرح » ن یا  قبیل  اعالن .  

رگوله نهاد خدمات مایل سیشل با شماره مجوز و  است Trinota Markets (Global) Limited   تجاری   نام M4Markets   

را دارد.   SD035  

س در ات  یمشت   یبرا  فقط  «ژهیو  طرح» نیا  و فارکس معامالت نسبت خوت   درک  و باشند داشته سال 18 حداقل که  است دست   

باشند داشته  سی اف دی  

ا » مفاد نادرست ت  تفس از نایسر  اختالف  هرگونه بروز صورت در تین حسن با  د یبا  نادرست ت  تفس ا ی اختالف نی ا  باال، «طی شر  

شود  محقق  عادالنه و منصفانه  حلراه ک ی و شود حل  

بود خواهد آورالزام سی انگل نسخه ،س یانگل نسخه و سند نی ا  شدهترجمه  نسخه  انیم مطابقت عدم هرگونه بروز صورت در   

 

 

)این لیست کامل نیست(: عن  ی ت   آم سوءاستفاده رفتار    * 

  

IP    نشات   ک ی با  نامثبت  بار نیچند   

ت یفعال      سک یر  بدون سود کسب یبرا  تالش ا ی ی دستکار  شود، محسوب تقلب عنوان به  است ممکن  که معامالت   یها    

کت " یسو  از " ژهیو  طرح  " به مربوط یها درخواست  برخ   به پاسخ در یمشت   ت  توانا  عدم         مشخص زمات   بازه  در " شر  

کت   " با  مکاتبات در شده شر     

کت  آی بی    ی نما  به " ژهیو  طرح " در ثالث  اشخاص شر
 

طرف  از ندگ   

اقدام حق و اجازه  کسب بدون    

اندشده  بسته ا ی باز ت  تأخ با  که معامالت          

قهیدق 2 از کمت   در باز شنیپوز  کردن ِهج      

 

 

 


