
 
 

 

 قرعه کشی ماه مبارک رمضان  -شرایط و ضوابط 

 

 

M4Markets  کند که مطابق با شرایط و ضوابط ذکر شده در این بخش، گران دعوت می  از معامله 

 شود( شرکت کنند.)که از این پس با عنوان »طرح ویژه« به آن اشاره می  «  قرعه کشی ماه مبارک رمضان» در 

 

ارایه می شود، به شرطی که مطابق   MAM/PAMMهای  این »طرح ویژه« برای همه مشتریان و آی بی ها به غیر از  حساب 

ذکر شده است، دارای شرایط الزم برای شرکت کردن در  قرارداد خدمات مشتریمعیارهای واجد شرایط بودن »شرکت« که در 

  این »طرح ویژه« باشند.

 

تکمیل کرده و  را کنندگان باید قبالً مراحل الزم برای باز کردن حساب نزد »شرکت«برای شرکت در این »طرح ویژه«، شرکت

 و حسابشان فعال باشد.  انجام داده باشند « را  تایید حساب« و »احراز هویت  ارایه مدارکهمچنین مراحل »

 

 شرایط طرح ویژه 

  .ارایه می شودکنند معامله می MT4/MT5که در پلتفرم معامالتی  M4Marketsفقط برای مشتریان تأییدشده  .1

 است.  این طرح ویژه فقط برای مشتریان ساکن ایران  .2

  رسد.به پایان می  2022آوریل  29شود و شروع می 2022آوریل  1این طرح ویژه  .3

الت )فارکس، طال و    1دالر واریز کنند و    300)در مجموع(    مشتریان نیاز هست کهبرای شرکت در این طرح ویژه،   .4

 نقره( معامله کنند. 

 ند. واریز کن مرحلهدالر را طی چندین  300توانند حداقل سپرده میکاربران  .5

 کشی  الت اضافی معامله کنند، دو دفعه )یا بیشتر( در قرعه  1دالر دیگر واریز و    300که عالوه بر واریز اول،  کاربرانی   .6

  شرکت داده خواهند شد.

 

  برای مثال:

i) 1  شانس 1دالر )واریزهای متوالی( =  300الت استاندارد )فارکس، طال، نقره( و حداقل واریز  

ii) 2  شانس  2دالر )واریزهای متوالی( =  600الت استاندارد )فارکس، طال، نقره( و حداقل واریز 

 2022آوریل    1از    نیاز هستمشتریان   شده پیش از شروع این طرح ویژه، محاسبه نخواهد شد.  های معامله واریزها و الت  .7

  معامله کنند.الت  1واریز جدید انجام دهند و 

یند را تا حد ممکن  آاین فر  M4Markets  تاشود  افزار آنالینی برگزار میبا کمک نرم  2022  می  2کشی در روز  قرعه .8

کند.  به برگزار  شفاف  و  منصفانه  تا   صورت  شد.  2022  می   6حداکثر  خواهد  گرفته  تماس  برندگان    با 

 

 شانس خواهد داشت. برنده خوش  5این طرح ویژه  .9

 کشی جوایز قرعه .10

a) دالر  5000 -نفر اول 

b) دالر   2000 -نفر دوم 

c) دالر  1000 -نفر سوم 

d) دالر  500 -نفر چهارم 

e) دالر  500 -نفر پنجم 

 

 

  .جوایز نقدی به والت کاربران واریز شده و قابل برداشت یا انتقال به حساب معامالتی برای ترید می باشد  .11

 جوایز نقدی قابل انتقال به حساب معامالتی   .12

را مطالعه کرده است و موافقت خود را با  این طرح  کند که شرایط  با شرکت در این »طرح ویژه«، مشتری تأیید می  .13

 کند.اعالم می  قرارداد خدمات مشتریپیروی کردن از این »شرایط و ضوابط« و همچنین 

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf


 
 

 

و همچنین پروفایل اقتصادی خود را تکمیل کنند    M4Marketsنام  ، مشتریان جدید باید فرم ثبت در این طرحبرای شرکت   .14

  « آپلود کنند.پروفایل کاربری خود» اخلو برای تأیید پروفایلشان، مدارک الزم را د 

آن در  « و/یا حذف  بونسدر قبال هرگونه استاپ اوت یا عواقب دیگر که ناشی از لغو »مسئولیتی  هیچ گونه  »شرکت«   .15

  ندارد.صورت روی دادن 

کننده  سوءاستفاده کرده مضنون شود و/یا مشخص شود که شرکت  این طرحی از قوانین  کاربر اگر »شرکت« نسبت به اینکه   .16

که در هر زمان و به صالحدید خود بالفاصله    را داردته است، این حق  به هر نحوی رفتار معامالتی سوءاستفاده آمیز داش

  را از »طرح ویژه« حذف کند و بسته به نوع سوء استفاده، اقدامات دیگری نیز انجام دهید. کاربر 

 »شرکت« از این حق برخوردار است که )این فهرست جامع نیست(:  .17

a)   کننده را رد کند، نگه التی سوءاستفاده آمیز« شرکت شده از »رفتار معامحاصل   سودواریز پاداش و هرگونه

 کند*.  حذفدارد یا 

این حق برای شرکت محفوظ است که در هر زمانی بنا به صالحدید خود »طرح ویژه« را اصالح یا لغو کند یا بدون   .18

 هرگونه اعالن قبلی این »طرح ویژه« را متوقف کند. 

را به    سرمایه خودبزارهایی پیچیده هستند و ریسک از دست دادن  را که ا  CFDهمچنین مشتری ریسک انجام معامالت  .19

آشنایی کافی را دارند و همچنین   CFDمشتریان باید در نظر بگیرند که آیا با نحوه کارکرد   .می پذیرد  لوریجاستفاده از دلیل  

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

20. M4Markets لق به نام تجاری متعTrinota Markets (Global) Limited   است که به عنوان شرکت »فروش اوراق

 تحت نظارت »سازمان امور مالی« سیشل قرار دارد.  SD035بهادار« و با شماره مجوز 

  CFDدرک خوبی نسبت معامالت فارکس و   ارایه می شود کهسال  18حداقل دارای این »طرح ویژه« فقط برای مشتریان .21

 ند. داشته باش

 

  * رفتار سوءاستفاده آمیز یعنی )این فهرست جامع نیست(:

  IPنام با یک نشانی چندین بار ثبت  •

 کاربری  چندین پروفایلداشتن  •

  های معامالتی که ممکن است به عنوان تقلب محسوب شود، دستکاری یا تالش برای کسب سود بدون ریسکفعالیت  •

های مربوط به »طرح ویژه« از سوی »شرکت« در بازه زمانی مشخص  درخواستعدم توانایی مشتری در پاسخ به برخی   •

  شده در مکاتبات با »شرکت«

  معامله« بدون کسب اجازه و حق آی بیشرکت اشخاص ثالث در »طرح ویژه« به نمایندگی از طرف »  •

 د و سواستفاده از تاخیر فواصل قیمت دهی باش  اندمعامالتی که با تأخیر باز یا بسته شده  •

 و کمتر  دقیقه 2 در  معامله باز کردن و بستن  •

 


