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 مسابقه آی بی های هات فارکس
 

رایط حجم ش در ازای واریزی های جدید زیرمجموعه های خود و برآوردنما  آی بی هایبه  در این مسابقه

 اهدا خواهد شد.معامالت موردنیاز جایزه 

 

 را مطالعه نمایید: و قوانین مسابقه لطفا شرایط

 

 .خواهد بود 2112مارچ  2الی  2112مارچ  2این مسابقه از تاریخ  .1

  لینک زیر ثبت نام نمایند: ا می بایست ابتدا از طریقبرای شرکت در این مسابقه آی بی ه .2

 

promotion.html-pages/partners-/landingfahttps://www.hotforex.com/hf/  

 

 شرکت کنندگان تنها یک بار حق ورود به مسابقه را دارند. .3

 به قرار زیر می باشد:میزان واریزها و حجم معامالت موردنیاز ,این مسابقه جوایز .4

 

 

 جایزه

 (*آن معادل نقدی )یا

 حجم معامالت مورد نیاز

 الت استاندارد( )

 میزان واریز دالری

)واریزهای جدید از 

 مستقیم( زیرمجموعه های

iPhone 6S plus, 64GB 

 دالر ( 0011 –)معادل نقدی 
011 010111 

 ساعت رولکس

 دالر ( 0011 -) معادل نقدی
2111 0010111 

*  سفر لوکس به قبرس

که شامل دو ) برای دو نفر ( 

 می باشد بیزنس کالسبلیط 

  معادل نقدی ندارد*

4111 3110111 

 

 

یز ها و حجم معامالت مورد میزان وارمسابقه را از جهت خود در عملکرد آی بی ها می توانند پیشرفت  .0

 در داخل کابین مای هات فارکس مشاهده نمایند. Partnershipبا کلیک بر روی قسمت  نیاز

https://www.hotforex.com/hf/fa/landing-pages/partners-promotion.html
https://www.hotforex.com/hf/fa/landing-pages/partners-promotion.html


3 
 

 
Regulated by the Financial Services Commission (FSC) of the Republic of Mauritius. 

Category 1 Global Business No. C110008214 License | Company Reg. No. 094286/GBL. 

ماه مهلت خواهند  02 ,برسند ح واریزیسط 3از تاریخی که به هر یک از آی بی های واجد شرایط  .0

حجم معامالت رسیدن به تکمیل نمایند. نیز حجم معامالت مورد نیاز را زیرمجموعه هایشان تا  داشت

 .نظور دریافت جایزه الزامی می باشدموردنیاز به م

 محاسبه خواهد شد.در این مسابقه  جدیدهای  تنها واریزی .7

 

 :بطور مثال

 

دالر  01111فعلی ایشان  ت نام می کند و یکی از زیرمجموعه هایقه ثبیک آی بی در این مساب

آی بی در این مسابقه واریز شده است در  قبل از ثبت نامبرداشت انجام می دهد. از آنجایی که این مبالغ 

 ت تاثیر منفی در محاسبه واریزی هامحاسبه نخواهد شد. بنابراین این برداش میزان واریزی مسابقه

 اشت.نخواهد د

دالر واریزی جدید پس از ثبت نام  01111جدید و یا فعلی آی بی مبلغ  اگر یکی از زیرمجموعه های

آی بی محاسبه خواهد شد. اگر همان مشتری  ی برایاین مقدار واریز ,آی بی در مسابقه داشته باشد

الر از مجموع د 00111 ,ول دوره مسابقه برداشت انجام دهددالر در ط 00111مبلغی به عنوان مثال 

 00111که مجموع واریزهای جدید به  ای زیرمجموعه های آی بی کسر خواهد شد در صورتیواریزه

کسر خواهد شد برابر با حداکثر  رت مقداری که از مجموع واریزی هادالر رسیده باشد. در غیر اینصو

 مجموع واریزهای جدید می باشد.

 

ز و برداشت ها ( در میزان واریExternal Transfers) انتقال های بین آی بی و زیرمجموعه ها .8

 .محاسبه می شود

 .تنها حجم معامالت باز جدید زیرمجموعه ها از تاریخ ثبت نام آی بی محاسبه خواهد شد .9

به تمام انواع حساب ها به غیر از حساب های پم مدیرمالی و سرمایه  واریزی های جدید زیرمجموعه ها .01

 محاسبه خواهند شد.آی بی  میزان واریزیگذار در 

برای حجم معامالت مورد نیاز محاسبه خواهند شد. این مورد شامل طال و نقره  ,جفت ارزها معامالت .00

 تمام انواع حساب ها به غیر از حساب های پم مدیرمالی و سرمایه گذار می باشد.

و  نگه داشته شودباز  بیشتر از یک دقیقه باید ,دن که در حجم مورد نیاز محاسبه شومالت برای ایامع .02

 باشد. پیپ 2همچنین اختالف قیمت بین باز و بستن پوزیشن حداقل 

آی بی ها مجاز نمی باشند تا  در این مسابقهد.ود آی بی شامل این مسابقه نمی شوخ تجاری حساب های .03

 حساب های معامالتی خود را زیرمجموعه لینک آی بی خود قرار دهند.

 ساب آی بی ها در نتایج آی بی های اصلی محاسبه نخواهند شد. زیرمجموعه های .04
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مستقیم آی بی ها در نتایج واریزی ها و حجم معامالت مورد  تنها واریزها و معامالت زیرمجموعه های .00

 نیاز محاسبه خواهند شد.

ریزی ای می باشد. بنابراین زمانی که یک آی بی به اولین میزان هدف وا این مسابقه به صورت مرحله .00

می رسد و حجم معامالت مورد نیاز را انجام می دهد می تواند انتخاب کند که جایزه مربوط به واریزی 

هدف خود را دریافت کند و یا این که جایزه را رد کرده و برای دریافت جایزه مرحله بعد ادامه دهد. در 

بعد ادامه دهد این جایزه را از این باشد که جایزه را رد کرده و برای مرحله آی بی  انتخاب صورتی که

 دست خواهد داد. 

می باشد تا به محض دریافت جایزه واریزی ها و حجم معامالت آی بی صفر خواهد شد. آی بی مجاز  .07

را تنها یکبار دریافت کند در صورت رسیدن به هدف واریزی و حجم  جایزه مربوط به هر مرحله

 معامالت مورد نیاز در زمان مشخص شده.

 یت پرداخت هرگونه مالیات ناشی از دریافت جوایز به عهده ی آی بی برنده می باشد.مسئول .08

با قبول کردن و پذیرش جایزه مسابقه آی بی ها هر برنده برای استفاده از عکس و نام خود جهت  .09

اهداف بازاریابی و تبلیغاتی موافق می باشد. )که طبق صالحدید شرکت تشخیص و انجام داده می 

 شود(

شرکت کنندگان این اجازه را به شرکت می دهند که نتایج موقت و نام آنها به  ,رکت در این مسابقهبا ش .21

 صورت منظم در وب سایت شرکت اعالم شود.

 شرکت هیچ مسئولیتی در قبال هزینه های مرتبط به جوایز که شامل جایزه نمی باشد را نمی پذیرد. .20

نبودن جایزه ای آن را با جایزه مشابه دیگر  شرکت دارای این حق می باشد تا در صورت موجود .22

 جایگزین نماید.

آی بی تایید می کند که تمام شرایط و ضوابط مربوط به این مسابقه  ,با ثبت نام و شرکت در این مسابقه .22

 و همچنین قوانین و مقررات مربوط به شرکت را مطالعه کرده و با اجرای آنها موافق می باشد.

ه آی بی از این مسابقه و یا سایر مسابقات و برنامه های تبلیغاتی سوء اگر شرکت مظنون شود ک .22

شرکت حق رد کردن و خودداری از پرداخت جایزه را  ,استفاده کرده و یا اقدام به این کار نموده است

 دارا می باشد. 

ن اگر شرکت مظنون شود و یا دلیلی مبنی بر سوء استفاده مشتری از شرایط و ضوابط مربوط به ای .22

سپس شرکت دارای این حق می باشد تا بدون رضایت مشتری فورا اقدام به رد  ,مسابقه داشته باشد

 صالحیت او نماید.

از این مسابقه از  دلیلی مبنی بر سوء استفاده شرکت کننده و یا در صورتی که شرکت مظنون شود .22

سپس شرکت  اشته باشدبا سایر حساب های خود د انجام معامالت هدجینگ )داخلی یا خارجی(طریق 

 دارای این حق می باشد تا بدون رضایت مشتری فورا اقدام به رد صالحیت او نماید.



5 
 

 
Regulated by the Financial Services Commission (FSC) of the Republic of Mauritius. 

Category 1 Global Business No. C110008214 License | Company Reg. No. 094286/GBL. 

داشته باشد که آی بی بیش از یک حساب در این مسابقه  یو یا دلیل در صورتی که شرکت مظنون شود .27

از به حذف ایشان  دارای این حق می باشد تا طبق صالحدید خود و بدون اطالع آی بی فورا اقدام ,دارد

 نماید.مسابقه 

طبق صالحدید خود در هر زمانی و بدون اخذ رضایت آی بی اقدام  ,شرکت دارای این حق می باشد که .28

 به تغییر و یا خاتمه دادن به این مسابقه و یا هر کدام از شرایط و ضوابط مندرج در آن نماید.

مقررات های ترجمه شده ی قوانین و سی و نسخه بین نسخه انگلی در صورت وجود هرگونه تناقض .29

 نسخه انگلیسی مالک قرار داده خواهد شد. ,مسابقه 


