
 

 

 

 

 

وط صديق  إحالة  - واألحكام الشر  

 

كة، باسم يل   فيما  إليها  المشار ،M4Markets تقوم    للمشاركة المتداولي    بدعوة الشر
 
ويج    عرضها  ف صديق إحالة" التر " 

ويج    العرض" باسم يل   فيما  إليه المشار") وط يخضع والذي ("التر هنا  الواردة واألحكام للشر .  

 

ويج    العرض ين للعمالء  متاح التر اباتحس عل يتداولون  والذين المباشر  M4Markets   
ط MT4 / MT5 لمنصتر يكونوا  أن بشر  

   للمشاركة مؤهلي   
 
ويج    العرض ف ا  التر

ً
كة  أهلية لمعايت   وفق    موضح هو كما  الشر

 
وط وهذه  العمالء خدمات  اتفاقية  ف الشر .   

 

   للمشاركة 
، العرض  ف  ويج   كة،  مع  حساب لفتح الالزمة الخطوات بالفعل أكملوا  قد المشاركون يكون  أن يجب التر يجب كما  الشر  

ا  عليهم
ً
حسابهم تفعيل إىل باإلضافة عميلك إعرف و العميل تجاه الواجبة العناية  إكمال أيض . 

 

صديق بإحالة تقوم كيف  :   

 

، حساب  عل للحصول سّجل  
   حقيقر

حسابك  إىل الدخول بتسجيل  قم  بالفعل واحد لديك كان حال وف    

   "صديق إحالة " قسم إىل انتقل
بك  الخاصة العميل  منطقة ف   

بنفسك  إنشاءه يمكنك أو آلًيا  بك الخاص اإلحالة  رابط إنشاء سيتم  

يد عت   الرابط بمشاركة قم    الت 
ون  االجتماع   التواصل  وسائل أو اإللكتر   

   خاللك من الُمحالي    أصدقائك رؤية يمكنك 
   المخصص القسم ف 

بك  الخاصة العميل منطقة  ف   

 

 

وط ويج    العرض شر التر :  

 

عمالء  عل فقط ينطبق        .1  M4Markets  حسابات عل يتداولون الذين  منهم  حققالمت  MT4 / MT5. 

ين العمالء   لجميع  متاح       .2 الغت   المعرفي    الوسطاء أو  المعرفي    الوسطاء قبل  من إحالتهم تمت  الذين  العمالء  .المباشر  

ويج    العرض لهذا  مؤهلي    التر . 

ويج    العرض يقدم       .3 والمعادن الفوركس لتداول إليه  ُمحال صديق يكمله  لوت  كل مقابل $5 لكسب  الفرصة  عميل لكل التر  

حساب  عل   Standard،  حساب عل والمعادن  الفوركس  لتداول إليه ُمحال صديق يكمله لوت  كل  مقابل  $2.60 و  Raw 



Spread، حساب عل  والمعادن الفوركس لتداول إليه ُمحال صديق يكمله لوت كل مقابل $2 و  Premium. عل قيود توجد ال  

   اإلحاالت عدد
يكسبه أن يمكن  الذي المبلغ عل  قيود أي  أو  إجراؤها  للعميل يمكن التر .  

ويج    العرض هذا  عل  للحصول متعددة تعريف ملفات بامتالك إساءة أي         .4 ا  تعتت   التر
ً
ا  سلوك

ً
للتداول مسيئ .  

   ساري العرض       .5
 
ة ف تحتفظ .2022 أبريل 1 و 2021 نوفمت   8 بي    ما  الفتر  M4Markets بالحق   

 
ة تمديد ف ا  الفتر

ً
وفق  

ة مع الخاص لتقديرها     الجديدة الفتر
ستقدمها  التر  M4Markets.   

   المشاركة خالل من      .6
 
،  العرض ف ويج   ام عل ووافق قرأ قد بأنه العميل يقر  التر وط بهذه االلتر  إىل باإلضافة واألحكام الشر  

العمالء خدمات اتفاقية .  

   كةللمشار        .7
 
، العرض ف ويج   ا  المحالون العمالء  عل يتعي    التر

ً
تسجيل نموذج إكمال إىل حديث  M4Markets، واستكمال 

   المطلوبة الوثائق تحميل إىل باإلضافة  لديهم، االقتصادي  الملف 
 
   الملف من للتحقق العميل  بوابة ف

يمكن .بهم الخاص التعريق   

   ملفهم عل الموافقة بمجرد األصدقاء  بإحالة للبدء هم ب الخاصة العميل منطقة إىل االنتقال للعمالء 
التعريق  .  

كة تكون لن       .8    تتسبب أخرى عواقب أي أو توقفات أي عن مسؤولة الشر
 
إزالتها  أو المكافأة إلغاء ف .  

أنفسهم إحالة  للعمالء يمكن ال       .9 . 

داد  قابلة المكافأة .العميل تداول حساب إىل تحويلها  ويمكن العميل محفظة إىل المكافأة دفع سيتم       .10 ا  لالستر
ً
يمكن  وال نقد  

آخر حساب صاحب أي إىل تحويلها  .  

كة اشتبهت إذا        .11    الشر
ويج    العرض قواعد استخدام أساء قد المشاركي    أحد أن ف     بمشاركته عِلمت  أو/و التر

سلوك ف   

ء  تداول كة فإن األشكال، من شكل بأي  مس     بالحق تحتفظ  الشر
ا  وقت أي ف 

ً
   الخاص لتقديرها  ووفق

الفور عل المشارك استبعاد ف   

ويج    العرض من اإلساءة عل بناء   إضافية  إجراءات واتخاذ التر .   

ويج    العرض     .12    للعمالء متاح غت   التر
الشمالية وكوريا  وسوريا  والسودان وكوبا  وكندا  األمريكية المتحدة الواليات  ف  .  

   التداول حسابات عدد عن النظر بغض  فقط واحدة  مرة الصديق نفس  إحالة عميل كلل يمكن     .13
بفتحها  صديقه قام التر .  

كة يحق     .14 (شاملة ليست  القائمة) للشر :  

ء التداول سلوك عن  ناتجة أرباح  وأي  الرصيد مكافأة سحب  أو منع  أو رفض       .أ المشارك ذلك من المس  *.  

كة  تحتفظ    .15    لحقبا  الشر
ويج    العرض  إلغاء أو  تعديل ف     التر

ا  وقت أي  ف 
ً
العرض هذا  إيقاف أو الخاص لتقديرها  ووفق  

ويج    مسبق إشعار أي دون التر .  

كة تجاري اسم هو  M4Markets إن    .16 لشر  Trinota Markets (Global) Limited،   كة وه والتنظيم للرقابة خاضعة شر  

   المالية الخدمات هيئة قبل  من مالية أوراق تاجر باعتبارها 
خيص  رقم بموجب سيشيل  ف  التر  SD035.  

ويج    العرض     .17 وعقود الفوركس لتداول جيد بفهم  ويتمتعون األقل  عل  عاًما  18 أعمارهم تبلغ الذين لألفراد فقط متاح التر  

  .الفروقات

18.     
وط تفست   سوء أو نزاع أي وجود حالة ف  اع هذا  حل يجب ، أعاله والواردة  بها  المعمول  للشر الخاط   التفست   حل أو الت    

وُملزًما  نهائًيا  القرار ويكون  .ومنصف عادل حل إىل للتوصل  نية بحسن .  

نامج هذا  يشتمل ال   .19 ء أي عل  الت   
اكة أي ينسر   شر وع أو  شر ك مشر عالقة  أو مبيعات ممثل أو امتياز حق  أو  وكالة أو مشتر  

كة لمحالا  والشخص باإلحالة  القائم بي    توظيف وشر  M4Markets.  

جمة  اللغة   .20 ية النسخة تكون الوثيقة، هذه  إليها  المتر    الملزمة النسخة ه   اإلنجلت  
اللغتي    بي    تعارض أي حدوث حالة ف  .  

 

 

ء السلوك يعتت   * (شاملة ليست القائمة ) المس  :  

عنوان نفس من  المتعددة التسجيالت         ·  IP  



   التداول أنشطة          ·
  اعتبارها  يمكن التر

 
المخاطر من خالية أرباح لكسب محاوالت أو  تالعًبا  أو  احتيال   

   العميل فشل         ·
 
كة طلبات بعض تلبية  ف ويج    بالعرض المتعلقة الشر    الموعد خالل التر

   المحدد النهان 
 
مع سالتالمرا  ف  

كة   الشر

   المشاركة         ·
 
ويج    العرض ف ة خارجية  لجهات التر    الحق  أو  المناسب التفويض  دون  الدوىل   المعرف  الوسيط عن نياب 

 
ف  

  الترصف

   الصفقات         ·
ات منها  الخروج أو إليها  الدخول تم التر انتقال بفتر   

   مفتوح مركز تحوط         ·
 
دقيقتي    من أقل  ف   

 

 


