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 جوایز

 

، که به منطقه/کشوری USD 40,000 معادل پولی اش)یا  Tesla Model 3دستگاه خودروی برقی  1( 1

 که این نوع از خودروی برقی را پشتیبانی نمی کند تعلق می گیرد(
 

 iPhone 11 Proتلفن هوشمند  5( 2

 

 iPad Airتبلت  10( 3

 
 دالری با امکان برداشت از حساب 100بونوس  50( 4

 
آن جایزه را  معادل پولی* هر شرکت کننده ای که برندۀ یکی از جوایز مادی شود این فرصت را دارد که 

 درخواست دهد

  

 

  

 

 

 

 



 ضوابط و شرایط برنامه

 تعاریف و مقررات کلی.

 ها و ضوابط کسب و کار دیگر وابسته است. رویهاین برنامه، بی کم و کاست، به همۀ  1.1

که در باال شرح داده شد طبق این قوانین هستند؛ این  وایزبرگزاری و ادارۀ این برنامه و قرعه کشی ج 1.2

سایت شرکت برنامه یک رویداد انگیزه دهنده است و اهدافش عبارتند از جذب مشتریان جدید برای وب 

برگزارکنندۀ این برنامه، افزایش فعالیت و پایبندی مشتریان فعلی، و همچنین افزایش تمایل و گرایش به خدمات 

 ارائه شده توسط برگزارکننده.

: خدمات برای انجام تراکنش ها وایزمحصوالت/خدمات برای اهداف برگزاری این برنامه و قرعه کشی ج 1.3

( با استفاده از نرم CFD( غیرقابل تحویل )ابزارهای معامالتی و قراردادهای OTC) با ابزارهای مالی فرابورس  

 افزار متعلق به برگزارکننده.

)که از این بعد به آن برگزارکننده گفته می شود(. آدرس  IFCMARKETS. CORPنام برگزارکنندۀ برنامه: . 1.4

. وب ortolaQuijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, T ,British Virgin Islands قانونی:

 www.ifcmarkets.comسایت رسمی: 

 قرعه کشی مهیج بر عهدۀ برگزارکنندۀ برنامه است. وایزهزینۀ ج 1.5

ه ثبت برگزارکنندهر فرد یا نهاد قانونی که مایل به شرکت در این برنامه است، به عنوان یکی از مشتریان  1.6

نام انجام داده است، و همۀ شرایط شرکت در برنامه را رعایت کند می تواند یک شرکت کننده در این برنامه و 

قرعه کشی باشد. افرادی که رابطۀ کاری با برگزارکننده دارند، خانواده های شان، همچنین سایر نهادهای قانونی 

قش دارند و اعضای خانواده شان مجاز به شرکت در این برنامه که در برگزاری و / یا اجرای این برنامه ن

 نیستند.

 

 . شرایط شرکت در برنامه.2

همۀ شرکت کننده ها داری فرصت های برابر برای شرکت در این برنامه، دریافت بونوس و بلیط ها بطور  2.1

 ماهیانه هستند )به شرطی که همۀ شرایط برگزارکننده رعایت شوند(.

شرکت کننده می تواند بدون هیچ محدودیتی از اکسپرت ادوایزورها و استراتژی های معامالتی استفاده هر  2.2

 کند.

 به شرکت کننده هایی که دارای حساب معامالتی اسالمی هستند امکان "بدون سوآپ" داده خواهد شد. 2.3

 .است 1.6اف کننده باید مطمئن شود که منطبق با الزامات مشخص شده در پاراگرشرکت  2.4

)سومین مرحلۀ برنامه( باید دو مرحلۀ قبل برنامه را  وایزشرکت کننده به منظور شرکت در قرعه کشی ج 2.5

 کامل کرده باشد.

 

http://www.ifcmarkets.com/


 

 . اولین مرحلۀ برنامه3

 ثبت نام و افتتاح یک حساب معامالتی واقعی

، www.ifcmarkets.comشرکت کننده باید برای کابینۀ شخصی در وب سایت رسمی برگزار کننده،  3.1

 ثبت نام کند.

شرکت کننده باید یک حساب معامالتی واقعی افتتاح کند )اگر شرکت کننده در حال حاضر یک حساب  3.2

 معامالتی واقعی داشته باشد، می تواند از همان حساب برای شرکت در این برنامه استفاده نماید(.

 250USDساعت حساب معامالتی واقعی اش را حداقل به مبلغ   24در اولین مرحله، شرکت کننده باید طی  3.3
/ 250EUR / 25,000JPY / 25,000UBTC    .*22به عنوان مثال، یک شرکت کننده در تاریخ  شارژ کند 

را انجام می دهد، و او برای رفتن به دومین مرحلۀ  $100اولین شارژ حسابش به مبلغ  18:00اکتبر در ساعت 

 .انجام دهد $150اکتبر یک شارژ حساب دیگر  23، 18:00اکثر تا ساعت این برنامه باید حد

ساعت از لحظۀ اولین شارژ حسابش در این برنامه به حسابش واریز  24شرکت کننده بابت مبلغی که طی  3.4

بونوس خوش آمدگویی دریافت خواهد کرد. شرکت کننده این بونوس را طبق روال شرح داده  %30شده باشد، 

 ،"تعلق بونوس و دالیل ممکن برای لغو آن و ضوابط شرایط" ،این متن شرایط و ضوابط برنامه 5بخش شده در 

 .دریافت می کند

بلیط دریافت می کند. تعداد بلیط  5تا  1یا بیشتر، شرکت کننده از  $ 250بعد از اولین شارژ حساب از مبلغ  3.5

داکثر پنج بلیط در طی هر ماه به شرکت کننده تعلق می ها به میزان مبلغ شارژ حساب معامالتی بستگی دارد. ح

 گیرد.

 اولین شارژ حساب   تعداد بلیط ها

 USD 499-250 بلیط 1

 USD 749-500 بلیط 2

 USD 999-750 بلیط 3

 USD 1249-1000 بلیط 4

 و بیشتر USD 1250 بلیط 5

تاکنون در این برنامه شرکت که   IFC Markets Limited یا  .IFCMARKETS. CORPهر مشتری  * 

 / 250USD / 250EUR / 25,000JPY نکرده است، پس از آنکه حساب معامالتی واقعی اش را با

25,000UBTC    ساعت با این شرایط و ضوابط  24یا بیشتر شارژ کند این شانس را دریافت می کند که طی

 .بشود "رویایت را دنبال کن"موافقت کند و یک شرکت کننده در پرموی 

  



 

 . دومین مرحلۀ برنامه4

 شرایط بونوس و بلیط

یک بلیط )در این برنامه( عبارت است از یک انتقال دهندۀ اطالعات ضروری برای تعیین یک برد یا یک  4.1

 جوایز.باخت با قطعیت کامل در مرحلۀ قرعه کشی 

الت مشروط  3ابزارهای مالی حداقل شرکت کننده در طی یک ماه تقویمی * باید در جریان انجام معاملۀ  4.2

بلیط حضور در  5تا  1حجم معامله داشته باشد. به هر شرکت کننده متناسب با میزان رعایت این شرایط، تعداد 

 30این برنامه داده می شود. بنابراین هر شرکت کننده در پایان این برنامه می تواند حداکثر  وایزقرعه کشی ج

بلیط می تواند به دست آورد البته مشروط به اینکه همۀ  5به اینکه در هر ماه حداکثر  بلیط داشته باشد )با توجه

شرایط برگزارکننده رعایت شده باشند(. بلیط )ها( پس از شمارش تعداد و حجم عملیات های معامالتی انجام شده 

 به شرکت کننده تعلق می گیرد )می گیرند(.

از اولین روز یک ماه در تقویم تا آخرین روز همان ماه که می تواند * ماه تقویمی عبارت است از دورۀ زمانی 

 روز باشد. 31تا  28بین 

** الت مشروط عبارت است از یک واحد سنجش مشروط برای حجم معامله که توسط برگزارکننده تعیین می 

 "جدول محاسبۀ الت های مشروط" موجود است. 8شود. جدول محاسبۀ الت های مشروط در بخش 

بلیط دریافت  1الت مشروط حجم معامله و فقط طبق قوانین این برنامه،  3. هر شرکت کننده به ازای هر 4.3

می کند. از آنجائیکه در طی یک ماه حداکثر فقط پنج بلیط به هر شرکت کننده داده می شود لذا اگر یک شرکت 

 بلیط دریافت خواهد کرد. 5داکثر الت مشروط یا بیشتر معامله انجام داده باشد در هر صورت ح 15کننده 

  

  حجم معامله تعداد بلیط ها

 الت مشروط 5-3 بلیط 1

 الت مشروط 8-6 بلیط 2

 الت مشروط 11-9 بلیط 3

 الت مشروط 14-12 بلیط 4

 الت مشروط و بیشتر 15 بلیط 5

  

 

 



 

این قوانین عمل کند در آن  4.2اگر شرکت کننده در طی یک ماه تقویمی طبق شرایط مندرج در پاراگراف  4.4

برای اولین شارژ حسابش در ماه بعد داده می شود )به عنوان مثال، اگر شرکت  %30صورت به وی بونوس 

الت مشروط معامله انجام دهد، در آن صورت بابت  3کنندۀ ایکس در طی ماه نوامبر بتواند حداقل به اندازۀ 

دریافت می کند(. بر طبق شرایط دومین مرحلۀ  %30بونوس  اولین شارژ حسابی که در ماه دسامبر انجام دهد

 برنامه، این عملیات در هر ماه تکرار خواهد شد.

( برسد 4.2اگر شرکت کننده درطی یک ماه تقویمی نتواند به حداقل حجم معامالت )دقیقاً طبق پاراگراف  4.5

نخواهد شد؛ و اگر  محروممل از برنامه در آن صورت او بونوس و بلیط دریافت نخواهد کرد. البته او بطور کا

( را انجام دهد در آن صورت 4.2در ماه بعد مجدداً بتواند همۀ شرایط دومین مرحلۀ برنامه )دقیقاً طبق پاراگراف 

 او بلیط )ها( و یک بونوس دریافت خواهد کرد.

 ابط برنامه، "شرایطاین متن شرایط و ضو 5شرکت کننده، بونوس را طبق روال شرح داده شده در بخش  4.6

 تعلق بونوس و دالیل ممکن برای لغو آن"، دریافت خواهد کرد. و ضوابط

 

 . شرایط و ضوابط تعلق بونوس و دالیل ممکن برای لغو آن5

یک مبلغ رایگان است که از راه جداگانه به حساب معامالتی شرکت کننده واریز می شود و به  -بونوس  5.1

 اضافه می گردد اما قوانین استفادۀ جداگانه ای دارد.اکوئیتی حساب شرکت کننده 

ساعت حساب  24در مرحلۀ اول این برنامه و در زمانیکه شرکت کننده طی  "خوش آمدگویی"بونوس  5.2

به  شارژ کندUSD / 250 EUR / 25,000 JPY / 25,000 UBTC 250 معامالتی واقعی اش را حداقل 

از مبلغ شارژ حساب، حداکثر میزان بونوس نیز  %30رابر است با شرکت کننده تعلق می گیرد و مقدارش ب

 .USD / 1000 EUR / 100,000 JPY / 100,000 UBTC 1000برابر است با 

از اولین شارژ حساب در ماه تقویمی آینده و بر طبق  %30بونوس مرحلۀ دوم این برنامه عبارت است از  5.3

نده تعلق می گیرد. حداکثر میزان این بونوس که یک بار تعلق به شرکت کن 4.4و  4.2شرایط پاراگراف های 

 .USD / 1000 EUR / 100,000 JPY / 100,000 UBTC 1000 می گیرد برابر است با

قابل برداشت از حساب نیست و نمی توان از طریق انتقال داخلی وجه آن را بین حساب های  ،بونوس 5.4

 معامالتی واقعی منتقل کرد، حتی اگر حساب ها همگی متعلق به یک کاربر باشند.

 / MetaTrader 4بونوسی که در طی این برنامه اعطا می شود به شکل یک وام در پلتفرم های  5.5
MetaTrader 5 ه شکل یک "اصالح" )افزایش( در پلتفرم یا بNetTradeX  است. یک اصالح برای حساب

 که بطور مناسب انجام شده باشد در دسترس خواهد بود. یروز کاری پس از شارژ حساب 5حداکثر در طی 

اگر شرکت کننده پس از دریافت بونوس درخواست برداشت وجه از حساب بدهد و به دلیل این برداشت،  5.6.1

 (250USD / 250EUR / 25,000JPY / 25,000UBTC) اکوئیتی حسابش کمتر از حداقل مبلغ الزم برای شارژ

بشود، در آن صورت بونوس تعلق گرفته  (75USD / 75EUR / 7500JPY / 7500UBTC)+ مبلغ بونوس 

 به وی بطور کامل لغو می شود.



اگر شرکت کننده پس از دریافت بونوس درخواست برداشت وجه از حساب بدهد و به دلیل این برداشت،  5.6.2

اکوئیتی حسابش کمتر از مجموع مبلغ واریز شده به حساب )که شرکت کننده بابت آن بونوس دریافت کرده( + 

از مبلغ برداشت  %30د شد، تا مبلغ بونوس بشود، در آن صورت بخشی از بونوس تعلق گرفته به وی کسر خواه

   شده از حساب.

مبلغ بونوس فقط می تواند پس از مبلغ شارژ حساب از بین برود. معنای این جمله این است که اگر شرکت  5.7

کننده در این برنامه در حساب معامالتی اش ضرر کند، این ضرر اول از همه از آن مبلغی که حساب را با آن 
ی شود. اگر ضرر در حدی باشد که از مبلغی که حساب با آن شارژ شده بیشتر شود، شارژ کرده است کسر م

 $300شارژ می کند و  $1,000سپس ضرر از بونوس کسر خواهد شد. مثال: یک شرکت کننده حسابش را 

 $1,100شرکت کننده می شود. سپس  $1,300بونوس نیز دریافت می کند. به این ترتیب کل موجودی حسابش 

باقی مانده در حساب شرکت  $200موجودی حساب دارد. این  $200کند. بطوریکه شرکت کننده  ضرر می
  کننده در واقع همان مبلغ بونوس است که در عین حال قابل برداشت از حساب نیست.

 1,000 نندهبه شارژ حساب پس از یک برداشت وجه اولیه، بونوس تعلق نمی گیرد. مثال: یک شرکت ک 5.8
USD بونوس بابت یک شارژ حساب جدید برای مرحلۀ دوم برنامه  %30خواهد  در حسابش دارد و می

 24کند و همزمان )طی  برداشت می USD 250انجام این کار، از حساب پرومو مبلغ  دریافت کند. او برای
نجام می دهد. در به حساب پرومو ا USD 250ساعت از لحظۀ برداشت وجه از حساب( یک شارژ حساب 

  .به شرکت کننده تعلق نمی گیرد چنین حالتی، بونوس

 

 . مرحلۀ سوم برنامه6

 جوایزقوانین و روال شرکت در قرعه کشی 

 به عنوان مرحلۀ سوم )نهایی( این برنامه در نظر گرفته شده است. وایزقرعه کشی ج 6.1

هر شرکت کننده ای که در طی کل برنامه موفق شده باشد همۀ شرایط برگزارکننده را رعایت کند و حداقل  6.2

وط الت مشر 3بلیط دریافت کرده باشد و همچنین الزاماً در آخرین ماه برنامه مجموع حجم معامالتش به حداقل  3

 شرکت کند.وایز برسد مجاز است در قرعه کشی ج

 1-4512 ،2-2367 ، 1-2367بر اساس تعداد بلیط های شرکت کننده ها است. مثال:  وایزقرعه کشی ج 6.3
 غیره.، 5555-1  ،4512-3 ، 4512-2 ،

ریال ۀ سشمارۀ شناسایی هر بلیط از دو بخش تشکیل شده است . شمارۀ ثبت نام یک شرکت کننده + شمار 6.4

در طی کل این برنامۀ  1045بلیط یک شرکت کننده. به این مثال توجه کنید: یک شرکت کننده با شمارۀ ثبت نام 

-2، 1045-1بلیط به دست آورد؛ در نتیجه، شماره های شناسایی بلیط اینگونه خواهند بود:  4پرومو توانسته 
 .1045-4و  3-1045، 1045

وایز بستگی مستقیم دارد به تعداد بلیط هایی که بابت حضور فعاالنه در این شانس برنده شدن و دریافت ج 6.5

 برنامه و رعایت کامل همۀ شرایط تعیین شده توسط برگزارکننده، دریافت شده اند.

برابر بیشتر از احتمال  5بلیط دریافت کرده است  20که در طی برنامه  X* یعنی احتمال برنده شدن شرکت کنندۀ 

 بلیط دریافت کرده است. 4است که فقط  Yبرنده شدن شرکت کنندۀ 



روز قبل از برگزاری  3برگزارکننده دربارۀ زمان و تاریخ قرعه کشی و اطالعیۀ بعدی دربارۀ برنده ها،  6.6

 ا مطلع خواهد کرد.، همۀ شرکت کننده ها روایزقرعه کشی ج

برگزارکننده بوسیلۀ ایمیل، درج مطلب در وب سایت رسمی اش و در صفحات موجود در شبکه های  6.7

اجتماعی بوسیلۀ لینکی که شرکت کننده ها بتوانند با استفاده از آن انتخاب برنده ها را دنبال کنند، شرکت کننده 

 خواهد کرد.مطلع  وایزها را دربارۀ تاریخ و زمان قرعه کشی ج

قرعه کشی بصورت پخش زنده انجام می شود؛ انتخاب جایگاه ها برای دریافت جایزه توسط یک تولیدکنندۀ  6.8

 اعداد تصادفی )رندومایز کننده( در یک وب سایت پلتفرم مستقل انجام می شود.

ا ب برای ی شود: ابتداجایزه دریافت کند. قرعه کشی به این شکل انجام م 1هر شرکت کننده فقط می تواند  6.9

ب نزولی قیمت شان قرعه کشی می سایر جوایز به ترتی برای ارزش ترین جایزه قرعه کشی می شود، سپس

 د.شو

روز کاری از زمان پایان قرعه کشی بوسیلۀ ایمیل، تماس  5پس از انجام قرعه کشی، برگزارکننده طی  6.10

مش مشخص کرده است، برنده ها را مطلع خواهد کرد. پس تلفنی با شماره ای که شرکت کننده در زمان ثبت نا

از آنکه نتایج قرعه کشی اعالم شدند، شرکت کننده هایی که جایزه دریافت کرده اند باید برای تعیین هویت شان 

 با بخش خدمات پشتیبانی برگزارکننده تماس بگیرند. 

باشد، پس از آنکه شرکت کننده با بخش خدمات پشتیبانی تماس بگیرد و  پولیاگر جایزه یک جایزۀ  6.11

روز کاری به حساب معامالتی اش واریز خواهد شد.  5درخواست دریافت جایزه بدهد، مبلغ جایزه حداکثر طی 

اگر جایزه یک جایزۀ مادی باشد، در طی زمانی که توسط حمل کنندۀ کاال تعیین می شود و مورد قبول برنده 

 ست جایزه به برنده تحویل داده می شود.ا

جوایز مستقیماً برای برنده ها ارسال خواهند شد هرچند اگر برنده خودش شخصاً قادر به دریافت جایزه  6.12

اش نباشد در آن صورت بر اساس یک وکالتنامۀ محضری از سوی برنده می توان قرارداد تحویلش را با یک 

 شخص ثالث منعقد کرد.

هزینه هایی که مستقیماً به حمل و نقل و تحویل جوایز مادی مربوط می شود بر عهدۀ برگزارکننده همۀ  6.13

 هستند.

 برگزارکننده در قبال گم شدن یا صدمه دیدن یک جایزۀ مادی در حین حمل و نقل و تحویلش مسئول نیست. 6.14

افت جایزۀ مادی بر عهدۀ برنده همۀ هزینه های مربوط به پرداخت مالیات و عوارض گمرکی برای دری 6.15

 ای است که جایزه را دریافت می کند.

روز پس از اعالم برگزار کننده، برنده مشخصات الزم برای تحویل جایزه را ارسال نکند در  30اگر تا  6.16

آن صورت برگزارکننده حق دارد که از تالش برای تماس با برنده خودداری کند و برگزارکننده طبق نظر و 

حدید خودش برای جایزه تعیین تکلیف می کند. اگر برنده از روال دریافت جایزه تخلف کند )مثالً گذرنامه صال

ارائه ندهد یا زمان اعتبار گذرنامه اش منقضی شده باشد( در آن صورت برگزارکننده بطور کامل حق دارد که 

 از اعطای جایزه خوددداری کند.

ه ها اجازه دهد که بجای دریافت یک جایزۀ مادی به دلخواه خودشان وجه برگزارکننده ممکن است به برند 6.17

 معادل آن را انتخاب و دریافت کنند.



برگزارکننده حق دارد تا از هرگونه اطالعات عمومی )نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کشور و شهر محل  6.18

به منظور تبلیغات و سایر اهداف بازاریابی سکونت، جایزۀ دریافت شده( که توسط شرکت کننده ارائه شده اند 

 استفاده کند.

انجام ثبت نام در وب سایت رسمی برگزارکننده به منظور شرکت در این برنامه، به معنای آن است که  6.19

 شرکت کننده با همۀ روال و قوانین فوق الذکر موافق است و آنها را پذیرفته است.

 . مقررات نهایی7

برگزارکننده این حق را برای خود قائل است که در هر زمانی بدون اطالع شخصی به شرکت کننده ها،  7.1

این شرایط و ضوابط را تغییر دهد و یا به این شرایط و ضوابط اضافه کند یا اینکه با درج اطالعات مربوطه در 

 قرعه کشی را فسخ/تعلیق/لغو نماید. www.ifcmarkets.comوب سایت 

برگزارکننده در هر ماه قانونمند بودن عملیات های معامالتی و فعالیت های شرکت کننده ها را بررسی می  7.2

کند. اگر در حساب معامالتی مرتبط با این برنامه هرگونه عالئمی از انجام فعالیت مشکوک، تقلب، آربیتراژ 

ده ورت برگزارکننده حق دارد که شرکت کننسوآپ یا سایر شکل های فعالیت متقلبانه وجود داشته باشند در آن ص

 را فوراً و بدون ارائۀ توضیح دربارۀ دالیل، از این برنامه اخراج کند و همچنین بونوس را نیز لغو نماید.

اگر شرایطی رخ دهند که مانع اجرای برنامه بشوند و اجرای برنامه را غیرممکن بسازند در آن صورت  7.3

 ور موقت این برنامه را متوقف یا تعلیق کند.برگزارکننده حق دارد که بط

شرکت کننده خطر کامل مربوط به تبعات منفی ناشی از ارائۀ اطالعات غلط و / یا غیردقیق دربارۀ خودش  7.4

 را برعهده می گیرد و می پذیرد.

نامه را شرکت کننده در قرعه کشی حق دارد که در هر زمانی ضمن اطالع دادن به برگزارکننده، این بر 7.5

 ترک کند و در قرعه کشی شرکت نکند.

برگزارکننده هیچ هزینه و مخارجی که شرکت کننده یا یک شخص ثالث در ارتباط با برگزاری این قرعه  7.6

کشی متحمل شده است را جبران نمی کند. برگزارکننده بابت عدم انجام یا نامناسب انجام دادن تعهدات به دلیل 

شبکه های مخابراتی و برق و نیرو یا به دلیل فعالیت های بدافزارها و غیره مسئول خرابی های رخ داده در 

 نیست.

زبان اصلی در شرح این شرایط و ضوابط برنامه زبان انگلیسی است. ترجمۀ این قوانین به سایر زبان ها  7.7

 فقط به منظور اطالع رسانی به مشتریان است.

نگلیسی با سایر نسخه ها وجود داشته باشد، اولویت با نسخۀ انگلیسی اگر اختالفاتی بین نسخۀ به زبان ا 7.8

 است.

این قوانین صرفاً قوانین رسمی برای شرکت در برنامه هستند. اگر شرایطی رخ دهند که بر اثر آن شرایط  7.9

ده باشند، در آن شیک تفسیر مبهم از این قوانین پدید آید و /یا مسائلی پیش بیایند که توسط این قوانین قانونمند ن

صورت تصمیم نهایی در خصوص چنین تفسیر و یا شفاف سازی در آن خصوص بطور مستقیم و بطور 

 انحصاری فقط بر عهدۀ برگزارکنندۀ برنامه است.

برگزارکننده دربارۀ خطرات ممکن هشدار می دهد: معاملۀ محصوالت مارجین، ریسک باالی از دست  7.10

 دادن سرمایه را دارد.



شرکت کننده برای دریافت پاسخ همۀ پرسش هایش می تواند با بخش خدمات پشتیبانی برگزارکننده تماس  7.11

 بگیرد.

لب مسئولیت: با توجه به این که قانون برخی از کشورها ممکن است استفاده از هر نوع برنامۀ بونوس را س

را دارد که الزامات قانونی برای شرکت محدود کند لذا برگزارکننده به منظور رعایت چنین قانونی این حق 

کنندگان را تغییر دهد یا محتوای این برنامه را با توجه به الزامات قانونی آن کشور تغییر دهد، بدون اینکه از 

 قبل دربارۀ این تغییرات به شرکت کنندگان اطالع دهد.

 . جدول محاسبۀ الت های مشروط8

  

 NetTradeX MetaTrader 4/5 ابزار معامالتی

 جفت ارزها

واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1 همۀ جفت ارزها

 ارز پایه
 الت استاندارد 1با است الت مشروط برابر  1

 فلزات گرانبها

واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1 همۀ فلزات گرانبها

 ارز مظنه
 الت استاندارد 1با است الت مشروط برابر  1

 شاخص ممتد CFDقراردادهای 

NIKKEI 1  100,000الت مشروط برابر است با USD 1  الت استاندارد 1با است الت مشروط برابر 

AU200 1  100,000الت مشروط برابر است با USD 1  استاندارد الت 1با است الت مشروط برابر 

HK50 1  100,000الت مشروط برابر است با USD 1  800,000الت مشروط برابر است با HKD 

FR40, EU50, RUT2000  و USVIX 1  واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با

 ارز مظنه
واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1

 ارز مظنه
در شاخص های  CFDقراردادهای 

DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 
 USDIDX و 30

واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1

 ارز مظنه

 الت استاندارد 1با  است  رالت مشروط براب 1

JP2000 12.500.000 واحد ارز مظنه 12.500.000 واحد ارز مظنه 

 سهام CFDقراردادهای 

 HKD 800,000الت مشروط برابر است با  USD 1 100,000الت مشروط برابر است با  HKEx 1در سهام  CFDقراردادهای 

 JPY 12,500,000الت مشروط برابر است با  USD 1 100,000الت مشروط برابر است با  TSE 1 در سهام CFDقراردادهای 

 AUD 150,000الت مشروط برابر است با  USD 1 100,000الت مشروط برابر است با  ASX 1در سهام  CFDقراردادهای 

 و NYSEدر سهام  CFDقراردادهای 

NASDAQ  و LSE  و LSE (IOB )و 

XETRA 

واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1

 ارز مظنه

واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1

 ارز مظنه

 CAD 150,000الت مشروط برابر است با  USD 1 100,000الت مشروط برابر است با  TSX 1در سهام  CFDقراردادهای 

 کاالی ممتد CFDاردادهای قر

واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1 کاالی ممتد CFDهمۀ قراردادهای 

 ارز مظنه
واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1

 ارز مظنه
 آتی کاال CFDقراردادهای 

واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1 آتی کاال CFDهمۀ قراردادهای 

 ارز مظنه
واحد از یک  100,000الت مشروط برابر است با  1

 ارز مظنه
 ابزارهای طال

 الت استاندارد 1با است الت مشروط برابر  USD 1 100,000الت مشروط برابر است با  1 همۀ ابزارهای طال

صندوق های ) EFT CFDقراردادهای 

 (قابل معامله در بورس

 USD 100,000الت مشروط برابر است با  USD  1 100,000الت مشروط برابر است با  EFT CFD 1همۀ قراردادهای 
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