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 قوانین و مقررات مسابقه وی آی پی 

) در اینجا با عنوان "شرکت" ( به کاربران خود مطابق با  HF Markets (SV) Ltdمسابقه ای هست که توسط مسابقه وی آی پی 

 قوانین و مقررات زیر ارائه می شود.

 

 توضیحات .1

الینت ها باید برای شرکت در مسابقه وی آی پی هات فارکس )در اینجا "مسابقه"( از طریق وب سایت شرکت و یا ناحیه ک 1.1

 کاربری مای هات فارکس خود ثبت نام نمایند.

خود داشته دالر واریزی اولیه به حساب مسابقه  250کالینت باید حداقل میزان  ,جهت واجد شرایط شدن برای شرکت در مسابقه 1.2

توجه داشته باشید که واریزی باید بعد  باشد. تنها واریزی های جدید کالینت را برای شرکت در مسابقه واجد شرایط می نماید.

 از افتتاح حساب مسابقه انجام شود.

 بقه می باشند.تنها کالینت های دارای حساب مای هات فارکس تایید شده و مبلغ واریز شده واجد شرایط برای شرکت در این مسا 1.3

 سال و یا هر سن قانونی که در کشور محل اقامتش به رسمیت باشد  را تمام کرده باشد. 18کالینت باید سن  1.4

کالینت تایید و قبول می نماید که به کلیه قوانین و مقررات مسابقه و همچنین سایر توافق نامه ها بین خود و شرکت پایبند می  1.5

 باشد.

 

 تاریخ شروع و مدت زمان  .2

 می باشد. 2017دسامبر  01تا  2017سپتامبر  12مدت زمان ثبت نام در مسابقه از  2.1

دسامبر  08( لغایت GMT +3به وقت سرور ) 00:01ساعت  2017سپتامبر  18زمان شروع معامله در مسابقه از تاریخ   2.2

 ( می باشد.GMT +2به وقت سرور ) 23:59ساعت  2017

آغاز شود. تنها حساب های مسابقه که واجد تنظیم می شوند تا زمان شروع مسابقه  read-onlyحساب های مسابقه به حالت  2.3

 شرایط هستند به طور اتوماتیک فعال خواهند شد.

تمام معامالت باز بسته شده و معامله در حساب های   (GMT +2به وقت سرور ) 23:59ساعت  2017دسامبر  08در تاریخ  2.4

 ج مسابقه محاسبه خواهد شد.مسابقه غیر فعال خواهد شد. سپس نتای
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 وانین و مقرراتق .3

فتتاح نماید. حساب مسابقه ا 10هر کاربر مجاز می باشد تا حداکثر  یک کالینت می تواند چندین حساب وی آی پی افتتاح نماید. 3.1

 حساب مسابقه جدید تنها زمانی قابل افتتاح می باشد که حساب مسابقه قبلی فعال شده باشد.

 ابقه وی آی پی بر اساس تنظیمات حساب پریمیوم می باشد.تمام حساب های مس 3.2

 می باشند. 1:400دارای لوریج ماکزیمم حساب های مسابقه وی آی پی  3.3

 به حساب های مسابقه وی آی پی بونس تعلق نمی گیرد. 3.4

دالر می باشد. حساب هایی  250حداقل میزان واریزی افزایشی نیز  ,انجام واریز به دفعات به حساب مسابقه مجاز می باشد. که 3.5

 که حداقل میزان واریزی را انجام نداده باشند شامل محاسبات عملکرد در مسابقه نمی شوند و در نتیجه در مسابقه نخواهند بود.

 مورد نیاز را شامل شود.انتقال های داخلی به حساب های مسابقه مجاز می باشد در صورتی که حداقل میزان واریزی  3.6

در صورتی که کالینت مایل باشد از حساب خود برداشت برداشت از حساب های مسابقه در طول مدت مسابقه مجاز نمی باشد.  3.7

در این شرایط ارسال نماید.  support@hotforex.comانجام دهد باید رسما درخواست خود را از طریق ایمیل به آدرس 

 حساب از مسابقه خارج شده و موجودی حساب به قسمت مای والت منتقل می شود و حساب مسابقه غیر فعال و آرشیو می شود.

 مالی قابل معامله می باشد. تمام محصوالت 3.8

 ( مجاز می باشد.EAsاستفاده از اکسپرت ها ) 3.9

اشد که به این شکل محاسبه می شود: درصد بازدهی برابر است با )سود/ نتایج حساب مسابقه بر اساس درصد بازدهی می ب 3.10

 . سود تنها شامل سود حاصل از پوزیشن های بسته می شود. 100 ×مجموع واریزی ها ( 

 مثال الف:

 دالر 1200سود معامالت بسته در حساب : 

 دالر 1000واریزی: 

 1000/1200* 100= %120درصد بازدهی: 

 مثال ب:

 دالر 100ت بسته در حساب: سود معامال

 دالر 1000واریزی: 

 1000/100*  100= %10درصد بازدهی: 

mailto:support@hotforex.com
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حساب با پایین ترین حداکثر افت سرمایه برنده خواهد بود. حداکثر افت  ,در صورتی که بین حساب ها برابری وجود داشته باشد 3.11

 سرمایه بیشترین اختالف بین باالترین موجودی و پایین ترین موجودی یک حساب می باشد. 

 به طور مثال:

 دالر واریزی دارد 500کالینت الف 

 دالر واریزی دارد 500کالینت ب 

 دالر واریز انجام می دهد 500ود و مجدد باالنس کالینت الف برابر با صفر می ش

 دالر دیگر واریز انجام می دهد 500دالر می شود و  300باالنس کالینت ب 

هستند در این شرایط کالینت ب برنده مسابقه خواهد  %100در پایان هر دو حساب دارای یک درصد بازدهی به عنوان مثال 

 کالینت الف داشته است.بود به این دلیل که افت سرمایه کمتری نسبت به 

حساب های مسابقه وی آی پی نمی توانند در برنامه افیلیت هات فارکس شرکت کنند. به این معنی که آی بی های هات فارکس  3.12

 از معامالت حساب های مسابقه کمیسیونی دریافت نمی کنند.

 بندی زیر اهدا می شود:چهار شرکت کننده برتر مجاز به دریافت جایزه می باشند. جوایز بر اساس رتبه  3.13

 :ترانسفر  ,ستاره 5شب اقامت در هتل  3 ,دو بلیط بیزنس کالس رفت و برگشت به قبرس ,دالر  5000جایزه نقدی  نفر اول

 ساعت کالس حرفه ای معامالت فارکس 3بازدید از بروکر هات فارکس بعالوه  ,فرودگاهی لیموزین

 :دالر 3000جایزه نقدی  نفر دوم 

 :دالر 1500زه نقدی جای نفر سوم 

 :دالر 500جایزه نقدی  نفر چهارم 

هفته از زمان اتمام مسابقه معرفی خواهند شد و از طریق ایمیل یا شماره تماس ثبت شده در حسابشون  2برندگان جوایز ظرف  3.14

تعلق نخواهد روز از دریافت اطالعیه به شرکت پاسخی ندهد جایزه به او  14اطالع رسانی خواهد شد. اگر برنده ظرف مدت 

 گرفت .

شرکت باید توجه داشته باشد که برنده تمام شرایط مورد نیاز ذکر شده در قوانین و مقررات این مسابقه را داشته باشد و در  3.15

شرکت جایزه مورد نظر را به حساب مای هات فارکس برنده واریز می نماید. به غیر از جایزه  ,صورت تایید صالحیت کالینت

واند جایزه نقدی خود را حضورا در سفر خود به قبرس دریافت نماید. جوایز نقدی می تواند جهت انجام معامالت نفر اول که می ت

 استفاده شود و یا توسط برنده برداشت شود.

مابقی به حساب از نوع پریمیوم تبدیل می شود. که دارای موجودی هستند پس از اتمام دوره ارزیابی تمام حساب های مسابقه  3.16

کالینت ها می توانند به معامله در این حساب های مسابقه که موجودی صفر دارند به طور اتوماتیک غیر فعال می شوند. حساب 

 ادامه دهند و یا موجودی خود را به مای والت خود انتقال دهند.
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 تعهدات .4

گیرد را می بشده توسط آنها تعلق برندگان مسابقه تایید می کنند که مسئولیت هرگونه مالیات که ممکن هست به جایزه دریافت  4.1

 پذیرند.

شرکت کنندگان با تمام کاربران برگزار می شود.  HF Marketsکالینت تایید می کند که مسابقه توسط شرکت های مجموعه  4.2

 باشند. HF Marketsرقابت می کنند و ممکن هست که برندگان هر کدام از شرکت های مختلف گروه  HF Marketsگروه 

هر کدام از برندگان موافقت خود را برای استفاده از عکس و نام خود جهت اهداف بازاریابی  ,دریافت جایزه مسابقهبا قبول و  4.3

 و تبلیغاتی در وب سایت شرکت اعالم می کنند. 

یت با شرکت در این مسابقه شرکت کنندگان این اختیار را به شرکت می دهند تا از نام آن ها در اعالم نتایج موقت در وب سا 4.4

 شرکت به طور منظم استفاده شود.

با ثبت نام و شرکت در این مسابقه کاربران تایید می کنند که تمام قوانین و مقررات مربوط به این مسابقه و سایر قوانین مربوط  4.5

 به شرکت را مطالعه کرده و موافقت خود را اعالم می دارند.

نده ای که مستقیم با برنده قبلی در ارتباط باشد واجد شرایط دریافت برندگان قبلی هر یک از مسابقات شرکت و/یا هر شرکت کن 4.6

 جایزه در این مسابقه و/یا سایر مسابقات آتی شرکت نمی باشند.

کالینت تایید می کند که معامالت محصوالت مختلف شامل ریسک می باشد و امکان این را دارد که کل سرمایه خود را از دست  4.7

و باید در این زمینه درک و دانش کافی داشته و ریسک والت برای تمام کاربران مناسب نمی باشد بدهند. انجام معامالت محص

 موجود در این معامالت رو پذیرفته باشید و در صورت نیاز با افراد با تجربه در این زمینه مشورت نمایید.

 Legalوب سایت شرکت قسمت مدارک قانونی  ) کالینت تایید می کند که تمامی اردرها مطابق با قوانین اجرایی اردرها که در 4.8

(Documentation .موجود می باشد اجرا می شود 

 

 و اصالح بررسی  ,فسخ ) اخراج از مسابقه( .5

اگر شرکت مظنون شود و یا دلیلی داشته باشد مبنی بر این که کالینت هنگام ثبت نام برای مسابقه جزئیات جعلی و/یا اطالعات  5.1

شرکت دارای این حق می باشد تا طبق صالحدید خود کالینت را از این مسابقه و/یا سایر  ,کرده استشناسایی نادرست ثبت 

 مسابقات و برنامه های تشویقی و بونس های ارائه شده توسط شرکت محروم نماید.

ین مسابقه و/یا هر اگر شرکت مظنون شود و یا دلیلی داشته باشد مبنی بر این که کالینت به هر طریقی از قوانین و مقررات ا 5.2

شرکت دارای  ,یک از مسابقات و برنامه های تشویقی و بونس های شرکت سوء استفاده نموده و/یا با حسن نیت عمل نکرده است

این حق می باشد تا طبق صالحدید خود الف( هر گونه جایزه مربوط به کالینت را ضبط و/یا بردارد و/یا ب( کالینت را از این 

 ر مسابقات و برنامه های تشویقی و بونس های ارائه شده توسط شرکت به سرعت محروم نماید.مسابقه و/یا سای
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اگر شرکت مظنون شود و یا دلیلی داشته باشد مبنی بر این که کالینت به هر طریقی از قوانین و مقررات این مسابقه و/یا هر   5.3

از طریق هدج کردن داخلی پوزیشن ها )  ,ه نمودهیک از مسابقات و برنامه های تشویقی و بونس های شرکت سوء استفاد

بااستفاده از حساب های تجاری دیگر در این شرکت( یا هدجینگ خارجی ) با استفاده از حساب های تجاری با بروکر های 

قه شرکت دارای این حق می باشد تا طبق صالحدید خود و بدون رضایت کالینت مساب ,دیگر( و/یا با حسن نیت عمل نکرده است

را از حساب های تجاری و حساب های هدج شده کالینت حذف نماید و هر گونه جایزه برنده شده را به سرعت ضبط و/یا 

 بردارد.

شرکت دارای این حق می باشد تا طبق صالحدید خود و به صورت یک جانبه درهر زمانی بدون موافقت کاربر به تغییر و یا  5.4

 خاتمه دادن به مسابقه و یا هر یک از قوانین و مقررات مربوط به آن اقدام نماید. 

نسخه انگلیسی مالک  ,و مقررات مسابقهدر صورت بروز هرگونه اختالف بین نسخه انگلیسی و نسخه های ترجمه شده قوانین  5.5

 قرار داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


