
 

 

ا ی - ضوابط و طیشر
 
دوستانی معرف  

 

 

M4Markets، کت» عنوان با پس نی ا از که ا با مطابق که کندم دعوت کنندگانمعامله از شود،م  اشاره آن به «شر و طیشر  

 » ژهیو  طرح در بخش، نیا در شده ذکر ضوابط
 
(شودم  اشاره آن به «ژه یو  طرح» عنوان با پس نیا از که) «دوستان معرف  

کت کنند شر .  

 

یهاحساب در که یاواسطه بدون انیمشت   یبرا «ژه یو  طرح» نیا  MT4/MT5 به  مربوط  M4Markets در کنندم معامله  

س یط به است، دست  ا واجد یارهایمع مطابق که شر کت» بودن طیشر ا نیا و «یمشت   خدمات قرارداد» در که ،«شر ذکر طیشر  

ا یدارا است، شده کت یبرا الزم طیشر باشند «ژهیو  طرح» نیا در کردن شر .   

 

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

باشد شده فعال حسابشان و باشند کرده لیتکم را «یمشت   شناخت» و «یمشت   کامل شناخت» مراحل دیبا ی   همچن و . 

 

دوستان معرف   هنحو  :   

 

دیشو  حسابتان وارد د،یدار  زنده حساب قبل از اگر ای دیکن نامثبت  «زنده» حساب کی در                   ·   

د یبرو  «یمشت   بخش» در «دوست معرف  » قسمت به                  ·  

دیکن جادیا را خودتان وندی پ دیتوانم ای شودم دیتول خودکار طور به معرف   وندیپ                  ·  

اک  به لیمیا ای اجتمایع یهارسانه قیطر  از را وندیپ                  · دیبگذار  اشت    

د ینیبب «انیمشت   بخش» در ژهیو  قسمت در دیتوانم دیاکرده معرف   که را دوستان                    ·  

 

 

ا ژهیو  طرح طیشر   

 

دشدهییتأ انیمشت   یبرا فقط      .1  M4Markets  یهاحساب در که  MT4/MT5 س در کنندم معامله است دست  . 

س در واسطه بدون انیمشت   همه یبرا      .2 خود ای باشند شده داده ارجاع «معرف کارگزار» یسو  از که ان  ی مشت   .است دست   

« ا واجد ژهیو  طرح نیا یبرا «معرف یکارگزارها  ستندین طیشر . 

قیطر  از یالحظه فلزات و فارکس بازار در شدهمعامله الت ک ی هر یازا به  که دهدم  اجازه انیمشت   به «ژهیو  طرح» نیا      .3  

« بازار در شدهمعامله الت ک ی هر یازا به و کنند، کسب درآمد دالر 5 اند،کرده معرف   که دوستان   توسط «استاندارد  حساب  

د حساب» قیر ط از یالحظه فلزات و فارکس و کنند کسب درآمد دالر 2.60 اند،کرده معرف   که دوستان   توسط «خام  استر  

که دوستان   توسط «ومیمیپر  حساب» قیطر  از یالحظه فلزات و فارکس بازار در شدهمعامله الت کی هر یازا به ی   همچن  



 
 
  تواندم یمشت   که یافراد تعداد یبرا ت  یمحدود چیه .کنند کسب درآمد دالر 2 اند،کرده معرف

 
او که یدرآمد و  کند معرف  

ندارد وجود کند کسب تواندم .   

ت   آم استفاده سوء رفتار» عنوان به «ژهیو  طرح» نیا از استفاده یبرا لیپروفا چند داشی    قیطر  از سوءاستفاده هرگونه       .4  

شودم محسوب «معامالن   .  

کت با      .6 ا نی ا که کندم دییتأ یمشت   ،«ژهیو  طرح» ن یا در شر کردن یو ت  پ با را خود موافقت و است کرده مطالعه را طی شر  

ا» نیا از کندم اعالم «یمشت   دماتخ قرارداد» ی   همچن و «ضوابط و طیشر .  

کت یبرا      .7   تازه که ان  یمشت   ژه،یو  طرح نیا در کردن شر
 
نامثبت فرم دیبا اندشده  معرف  M4Markets لیپروفا ی   همچن و  

شدن دییتأ از پس .کنند آپلود «یمشت   بخش» در را الزم مدارک لشان،یپروفا دییتأ یبرا و کنند لیتکم را خود یاقتصاد  

وع یبرا توانندم «ان یمشت  » ل،یپروفا   به شر
 
بروند «یمشت   بخش» به  معرف .  

8.      « کت چگونهیه باشد، حذف ای/و «پاداش» لغو از ناشر  که گرید عواقب هرگونه ای اوت استاپ هرگونه قبال در «شر  

ندارد ت  یمسئول .  

  را خودشان توانندنیم انیمشت        .9
 
کنند معرف . 

امکان .دارد وجود ت   ن «یمشت  » معامالن   حساب به آن انتقال امکان و شودم پرداخت «یمشت   پول فیک» به پاداش   .10  

ندارد وجود حساب دارندگان ریسا به آن  انتقال و پاداش ینقد مطالبه .  

کت» اگر    .11 کت نکهیا به نسبت «شر که شود مشخص ای/و شود مضنون کرده سوءاستفاده غیتبل ی   قوان از یاکنندهشر  

کت  کت» یبرا حق نیا است، داشته ت   آم سوءاستفاده معامالن   رفتار  ینحو  هر به  کنندهشر زمان هر در که است محفوظ «شر  

کت بالفاصله خود دیصالحد به و انجام ت   ن یگر ید اقدامات استفاده، سوء  نوع به بسته  و کند حذف «ژه یو  رحط» از را کننده شر  

دیده .   

س در شمایل کره و هیسور  سودان، کوبا، کانادا، متحده، االتیا ساکن انیمشت   یبرا «ژه یو  طرح» ن یا   .12 ست ین دست  .  

را دوست همان تواندم دفعه ک ی فقط  یمشت   هر کند،م باز دوست که معامالن   یهاحساب تعداد از نظررصف   .13  

کند دعوت .  

14.   « کت (ستین جامع فهرست نیا) که است برخوردار حق نیا از «شر :  

کت «ت   آم سوءاستفاده معامالن   رفتار» از شدهحاصل منفعت هرگونه و پاداش زیوار       .الف ای دارد نگه کند، رد را کنندهشر  

کند برداشت *.  

کت یبرا حق ن یا   .15 بدون  ای کند لغو ای اصالح را «ژهیو  طرح» خود دیصالحد به  بنا زمان   هر در که است محفوظ شر  

کند متوقف را «ژهیو  طرح» نیا قبیل اعالن رگونهه .  

16.   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 ان  یت  مش یبرا فقط «ژه یو  طرح» ن یا   .17 معامالت نسبت خون   درک و باشند داشته سال 18 حداقل که است دست   

و فارکس  CFD باشند داشته .  

ا» مفاد نادرست ت  تفس از  ناشر  اختالف هرگونه بروز صورت در   .18 حسن با دیبا نادرست ت  تفس ای اختالف نیا باال، «طیشر  

بود خواهد آورالزام و ن  نها شده اتخاذ میتصم .شود محقق عادالنه و منصفانه حلراه ک ی و شود حل تین .  

چیه    .19 اکت، جادیا باعث «برنامه» نیا مفاد از کی هیشما شر ک، یگذار   ینما ارائه مشت 
 

 ینما از،یامت ،ندگ
 

رابطه ای فروش، ندگ  

و شده معرف   فرد معرف، انیم استخدام  M4Markets شودنیم .  

خواهد آورالزام یسیانگل نسخه ،یسیانگل نسخه  و سند نی ا شدهترجمه نسخه  انیم مطابقت عدم هرگونه وزبر  صورت در   .20  

  .بود

 



 

(ستین جامع فهرست ن یا) عت  ی  ت   آم سوءاستفاده رفتار * :  

نشان   کی با نامثبت بار ن یچند        ·  IP  

تیفعال        · سک یر  بدون سود کسب یبرا تالش ای یدستکار  شود، وبمحس تقلب عنوان به است ممکن  که معامالن   یها   

کت» یسو  از «ژه یو  طرح» به مربوط یهادرخواست  برخ   به  پاسخ در یمشت   ن  توانا عدم        · مشخص زمان   بازه در «شر  

کت» با مکاتبات در شده شر »   

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

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

اندشده بسته ای باز ت  تأخ با که معامالن          ·   

قهیدق 2 از کمت   در  باز شنیپوز  کردن ِهج        ·   

 


