
 
 

 

ا  سبک  به شانس گردونه - ضوابط  و  طیشر  

M4Markets 

 

ا  با  مطابق که کندم  دعوت کنندگانمعامله  از شانس گردونه» در بخش، نی ا  در شده ذکر ضوابط و ط یشر  M4Markets» 

( کتشودم  اشاره آن به  «ژهیو  طرح » عنوان با  پس نیا  از که کنند  شر . 

 

و  انیمشت   همه یبرا  «ژهیو  طرح» نیا   

   آی بی ها  
یها حساب   از ت  غ به پم / مم   

س  در ط  به است، دست  ا  واجد یارها یمع مطابق که شر کت» بودن طی شر ا  نیا  و  «یمشت   خدمات قرارداد» در که «شر ط یشر  

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

 

کت  یبرا  کت ،«ژهیو  طرح» نی ا  در شر   دیبا  کنندگانشر
ا
کت» نزد حساب کردن باز یبرا  را  الزم مراحل قبل باشند کرده  ل یتکم  «شر  

مراحل  دیبا  ی   همچن و تایید حساب و ارایه مدارک      

« باشد  شده فعال حسابشان  و باشند کرده لی تکم را   

 

ا  ژه یو  طرح طیشر   

خود    5یا  4معامالتی متا      .1 یها حساب  در که فعال و  دشدهییتأ انیمشت   یبرا  فقط      

معامله کرده باشند جفت ارزها و طال و نقره و نفت و گاز در   حداقل یک الت   

کت ،م یتقو  ماه هر انیپا  در       .2 ا  واجد کنندگانشر برنده افراد با  ندهینما  .شوندم کشر قرعه  وارد خودکار طور به ط یشر  

دت  گ م تماس .   

شده به کیف پول کاربر برنده      .3 افت یدر  وجوه   

در  یگر ید  الت  برنده فرد  نکه یا  از پس      

   جفت ارزها و طال و نقره و نفت و گاز
شود م زیوار  او «پول فی ک» کند معامله  

 

شود معامله ندهینما  یسو  از اعالن  افت یدر  از پس میتقو  ماه کی  ظرف  د یبا  اضاف   الت  . .  

مطالبه به  قادر کنند، معامله الت (1) کی  نتوانند شدن برنده اعالن افتیدر  از پس  ماه ک ی ظرف که یا برنده  افراد       .4  

بود نخواهند پاداش .  

کت بار ک ی با  برابر ،کشر قرعه  به  مربوط  ماه هر در الت هر معامله       .5 در یمشت   اگر مثال، یبرا  .است کشر قرعه  در شر  

کت ه یفور  کشر قرعه  در دفعه  دو باشد، کرده معامله الت دو  2022 هیفور  ماه شوندم  داده شر .  

حساب  هر  یازا  به برنده کی  ماه، هر در برنده  سه       .6 : 

ا  واجد  استاندارد حساب برنده      · بود  خواهد پاداش دالر $250 <- افتیدر  طیشر  

 

د حساب برنده      · ا  واجد خام استر بود  خواهد اشپاد دالر 500 <- افتیدر  طیشر  

 

ا  واجد ومیمیپر  حساب برنده      · بود  خواهد پاداش دالر 1000 <- افتیدر  طیشر  



 
 

 

 

شوند انتخاب شانس گردونه در چهارم بار یبرا  یمشت   اگر .شود برنده دفعه 3 حداکت   تا  ی مشت   هر است ممکن       .7  

  کشر قرعه  و شودم  لغو او حضور
 
شودم  انجام مجددا .  

کت با        .8 ا  نی ا  که کندم  دییتأ یمشت   ،«ژه یو  طرح » نیا  در شر کردن  ی و ت  پ  با  را  خود موافقت و است  کرده مطالعه را  طی شر  

ا » نیا  از کندم اعالم «یمشت   خدمات قرارداد» ی   همچن و  «ضوابط و ط یشر . 

خواهد شد اعتبارسه ژانویه       .9 از  ژهیو  طرح نیا    

 

ی برا  ، دیصالحد به بنا  دیجد  دوره اعالم و دوره نی ا  نی ا  دیتمد حق    

 

  بروکر محفوظ هست 
 

است محفوظ     بروکر ا 

10.   « کت چگونهیه  باشد، حذف ا ی/و  «پاداش» لغو از ناشر  که گر ی د عواقب هرگونه  ا ی اوت استاپ هرگونه قبال در «شر  

ندارد ت  یمسئول  .  

وجود ت   ن آن برداشت ا ی  «یمشت  » معامالت   حساب به آن انتقال امکان و شودم  پرداخت  «ی مشت   پول ف یک » به پاداش   .11  

ندارد وجود حساب به پاداش انتقال امکان .دارد . 

کت» اگر   .12 کت  نکهی ا  به نسبت «شر که شود مشخص  ا ی/و  شود  مضنون کرده سوءاستفاده غ یتبل 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  رحط» از را  کننده شر  

دیده .   

س در شمایل کره و هی سور  سودان، ،کوبا  کانادا، متحده، االت یا  ساکن انیمشت   ی برا  «ژهیو  طرح» ن یا    .13 ستین دست  .  

کت یبرا  حق  ن یا    .14 بدون ا ی کند لغو ا ی اصالح را  «ژهیو  طرح» خود دیصالحد به بنا  زمات   هر  در که است محفوظ شر  

کند متوقف را  «ژه یو  طرح» ن یا  قبیل اعالن هرگونه .  

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

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

س در ات  یمشت   یبرا  فقط «ژهیو  طرح» ن یا    .16 معامالت نسبت  خوت   درک و باشند داشته سال 18 حداقل که است دست   

و فارکس  CFD  باشند داشته .  

 

(ستین جامع فهرست  نی ا ) عت  ی  ت   آم  سوءاستفاده رفتار *  :  

نشات   کی  با  نامثبت  بار نی چند                     ·  IP  

نده ینما  نی چند                     ·  

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

سک یر    

کت» ی سو  از «ژهیو  طرح » به  مربوط یها درخواست  برخ   به پاسخ در یمشت   ت  توانا  عدم                     · زمات   بازه در «شر  

کت» با  مکاتبات در شده مشخص شر »  

کت                     ·  ینما  به «ژهیو  طرح» در ثالث اشخاص شر
 

اقدام حق و اجازه کسب بدون «معرف کارگزار» طرف از  ندگ   

اندشده  بسته ا ی باز ت  تأخ  با  که معامالت                       ·   



 
 

 

قه یدق 2 از کمت   ظرف حساب بسی    و کردن باز              ·  

 

 


