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1 Introduction  مقدمه 

 The “Cashback Reward” Promotion (“Promotion”) 

will be held by CapitalXtend (“Company”), starting 

from the 15th of June, 2022 and ending on the 31st of 

December, 2022 (23:59 EEST), included (“Promotion 

Period”). 

کت"( برگزار یم  طرح تشویقی کش بک " " توسط کپیتال اکستند )"شر
دارد.    2022دسامب    31تا    2022  ژوئن  15تاری    خ    از   و د  شو  اعتبار 

 )"مدت زمان اعتبار طرح"(. 
 

 By participating in this Promotion, all Clients must 

agree to the Terms and Conditions (“T&Cs”) of the 

current document. 

و   ایط  باید شر یان  مشتی تمایم   ، تشویقی طرح  این  در  مشارکت  برای 
 را قبول کنند. فعیل ضوابط فایل 

2 Qualification criteria صالحیت 

 The Promotion shall be available to all new and 

existing clients, including those under Introducing 

Brokers. 

ن برای   یان جدید و فعیل و همچنی 
این طرح تشویقی برای تمایم مشتی

اند  شده  معرفن  بروکر  معرف  توسط  یانن که  س  مشتی دستی قابل   ،
 خواهد بود. 

 

 The Promotion will only be available to Fully 

Approved Clients. 

س   دستی قابل  تایید شده  یان کامال  مشتی برای  تنها  تشویقی  طرح  این 
 خواهد بود. 

 

 The Promotion shall be applicable to only the 

following Trading Account types:  

 : اجراستاین طرح تشویقی تنها در حساب های زیر قابل 

a) MT4 / Standard, 

b) MT4 / Standard (Swap – free), 

c) MT4 / ECN, 

d) MT4 / ECN (Swap – free), 

e) MT4 / Pro – ECN & 

f) MT4 / Pro – ECN (Swap – free). 
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 The Promotion shall be available to Clients that have 

accepted the T&Cs and follow the total Net deposit(s) 

requirements of Table 1. 

ایط و ضوابط را پذیرفته اند  و از   یانن که شر طرح تشویقی برای مشتی
خالص   )های(  ده  ستر جدول  کل  قابل    1الزامات  اند،  وی کرده  پت 

س خواهد بود.   دستی

 To activate the Promotion, the Minimum Deposit 

Requirement is set to one hundred (100) USD. 

تشویقی   طرح  فعالسازی  ده گذاری جهت  ستر یم   دالر  100حداقل 
 باشد.  

3 Promotion Specifications  مشخصات طرح تشویقی 

 Each Client is allowed to participate in the Promotion 

with only one Trading Account. 

ی تنها با یک حساب معامالنی یم هر   کت  مشتی تواند در این مسابقه شر
 کند. 

 The Client understands and agrees that all 

requirements of the Promotion shall be completed 

in/using the selected Trading Account including, but 

not limited to, the conditions of Tables 2 below. 

، در حساب معامالنی منتخب، باید توسط  تمایم   الزامات طرح تشویقی
ایط جدو  ی به انجام برسد )شامل شر اما نه محدود به    زیر   2ل  مشتی

 آنها(. 

 The Minimum Deposit Requirement (Clause2.5), 

corresponds to a new deposit made in the Client’s 

selected Trading Account, either directly or through 

an internal transfer of a same-day deposit made into 

the eWallet; after they have accepted the T&Cs of the 

Promotion. 

نیاز )بند   ده گذاری مورد  ده گذاری  2.5حداقل ستر با ستر ( متناسب 
ی، مستقیما یا از حساب معامالنی منتخب    در جدیدی است که   مشتی

  ;انجام شده است طریق تراکنش داخیل در کیف پول در همان روز،  
  . ایط و ضوابط طرح تشویقی  پس از موافقت با شر

 Once the conditions above are met, the Company will 

allocate participating Clients to Rebate Levels and will 

reward Clients with rebates for every fully1 traded 

Lot2, according to the requirements of Table 1. 

ایط فوق،  کت پس از احراز شر کت کننده را به سطوح    ، شر یان شر مشتی
، به ازای هر الت معامالنی  1دهد و طبق الزامات جدول  ریبیت ارتقا یم

یان پاداش یم  دهد.  کامل ریبیت هانی را به مشتی

 The first allocation of the Client to a Rebate Level, will 

be solely based on the initial amount deposited in the 

selected trading account (Clause 3.3) to activate the 

Promotion. 

ی رصفا بر اساس   ن ریبیت دریافتی مشتی مبلغ اولیه واریز شده در  اولی 
( ی  مشتی انتخانی   

معامالنی طرح   (3.3بند  حساب  فعال کردن    برای 
 خواهد بود.  

 
1 A fully traded Lot means the total volume of closed orders should sum up to 1 Lot. 
2 A Lot, or a Standard Lot, means 100,000 units of a particular currency, the Client is trading. 
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 As per Table 1 below, rebates will be calculated based 

on fully traded Lots and Net Deposit(s). 

زیر، ریبیت باید بر اساس الت های معامالنی کامل    1با توجه به جدول  
ده خالص محاسبه شود.   و ستر

 For the purposes of this Promotion, the total Net 

Deposit(s) of the Client can be calculated by 

subtracting the total amount withdrawn from the 

total amount deposited into the Client’s account(s), 

during the Promotion Period. Any negative amount 

shall be considered as zero for the purposes of the 

Promotion. 

  ، ی  با توجه به اهداف این طرح تشویقی ده )های( خالص مشتی کل ستر
را یم توان با کم کردن کل مبلغ برداشت شده از کل مبلغ واریز شده به 
به   توجه  با  منقن  مقدار  هر  محاسبه کرد.  ی  مشتی )های(  حساب 

 هداف طرح، صفر در نظر گرفته یم شود. ا 
 

 Transfer of funds between Trading Accounts will not 

be considered for the calculation of the total Net 

Deposit(s). 

محاسبات کل   جزو  معامالنی  های  ن حساب  بی  داخیل  های  تراکنش 
ده های خالص در نظر گرفته نیم شوند.   ستر

 
 
 

 For New or existing Clients, any deposit/s made 

outside of the Promotion and the Promotion Period, 

will not be taken into consideration for the Net 

Deposit(s) calculation. 

توسط   تشویقی  طرح  دوره  از  خارج  شده  انجام  واریزی  هر گونه 
ده گذاری )های( خالص در   یان فعیل و جدید، در محاسبه ستر

مشتی
 شوند.  نظر گرفته نیم 

 
 

4 Rebate Specifications  مشخصات ریبیت 

 Table 1 below shows the different Rebate Levels 

(Level 1/ Level 2 / Level 3) of Cashback rebates the 

Clients can receive, based on the total Net amount 

deposited during the Promotion Period. 

 که دهد می نشان را بک کش مختلف  های ریبیت زیر 1 جدول
 می طرح طول در شده واریز خالص مبلغ کل اساس بر  مشتریان

 .کنند  دریافت توانند

 Maximum payout 
 پرداختی  حداکثر

4.2.1 As per Table 1 below, the maximum amount of 
Cashback rebate per Lot traded (“Maximum 
payout”) each Client can receive is related to their 
allocated Rebate Level.  

 به مشتری هر دریافتی بک کش ریبیت  حداکثر زیر، 1 جدول طبق
 به  یافته اختصاص ریبیت سطح با متناسب شده، معامله الت هر ازای

 . باشدمی  ها آن

4.2.2 Following the highest requirements of Tables 1 & 2 
below, the Maximum payout each Client can 
receive equals to 5,000 USD, during the Promotion 
Period. 

 حداکثر مقدار زیر، 2 و 1 جدول در الزامات سطح باالترین با مطابق

 5,000 تشویقی طرح دوره طول در  مشتری هر  انباشته دری افت شده
 . است دالر

4.2.3 Clients allocated to Level 1 or Level 2, can increase 
the Maximum payout by following the Net 
Deposit(s) requirements of higher Levels, as per 
Table 1 below. 

 از پیروی با تواندمی ، هستند 2 یا 1 سطح شرایط واجد که یمشتریان 
 زیر،  1 جدول طبق باالتر، سطوح خالص گذاری ردهپ س الزامات
 .دهند افزایش را رداختی حداکثر
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4.2.4 Once the Maximum payout of each Level is paid off 
to the Client, the Company shall stop rewarding the 
Client with rebates for every fully traded Lot.  

 پاداش  شرکت مشتری، به سطح هر پرداختی حداکثر واریز از پس
 . کندمی متوقف را کامل معامالتی  الت هر ازای به ریبیت

4.2.5 The Maximum payout for each Level shall only be 
paid off once to the Client, during the Promotion 
Period and cannot be reset, in any circumstance. 
  

 تشویقی  دوره طول در بار یک فقط سطح هر برای یپرداخت  حداکثر
 مجدد تنظیم  قابل شرایطی هیچ  در و شود می پرداخت مشتری به

 .نیست

 Payment Frequency: Rebates shall be paid to Clients 

every Tuesday, following the calculation of total 

traded Lots for each Client during the previous 

trading session (Clause 4.5). 

 الت  کل محاسبه از پس شنبه، سه هر باید  ها ریبیت: پرداخت دفعات
 پرداخت  مشتریان به قبلی،  معامالتی جلسه طول در شده معامله های
 (.4.5 بند) شود

 If During the Promotion Period, the total Net amount 

deposited by the Client is significantly changed to be 

considered for a higher or lower Level as per Table 1, 

the Company shall automatically change the Level 

(Clause 5.1) of the Client and therefore the rebate per 

traded Lot. The weekly rebate payment will be 

adjusted accordingly and automatically. 

 طور  به مشتری توسط شده واریز خالص  مبلغ کل طرح، طول در اگر
 یا باالتر سطح یک 1 جدول طبق که  طوری به کند تغییر توجهی قابل
 طرح  سطح اتوماتیک طور به شرکت شود، گرفته نظر در تر  پایین 
 به را مربوطه ریبیت تا  دهد  می تغییر را  (5.1 بند ) مشتری بک کش

 این  بر  ریبیت هفتگی پرداخت .کند دریافت معامالتی الت هر ازای
 .شود می تنظیم اتوماتیک طور به و اساس

 

 Weekly rebate calculation period: For the 

computation of the weekly rebate payments (Clause 

4.3 ), the Company will consider the total trading Lots 

of each Client’s previous trading session, between 

Tuesday, 00:01 to the following Monday, 24:00 

(excluding weekends). 

 ریبت  های پرداخت  محاسبه  برای: هفتگی ریبیت محاسبه دوره
 معامالتی جلسه هر معامالتی های الت کل شرکت ،(4.3 بند) هفتگی

 استثنای  به) 24:00 بعد، دوشنبه تا 00:01 شنبه، سه بین را مشتری قبلی
 .گیرد می نظر در( ها هفته آخر

Table 1: Cashback Promotion Rebate Levels 

  Rebate Levels 

  Level 1 Level 2 Level 3 

R
eq

u
ir

em
en

ts
 

Net Deposit(s) $ 100 - $ 15,000 $ 15,001 - $ 30,000 Above $ 30,000 

Cashback rebate per Lot traded $ 2 $ 2.5 $ 3 

Payment frequency Every Tuesday 

Maximum payout $ 500 $ 1,500 $ 3,000 
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 : سطح های ریبیت طرح تشویقی کش بک  1جدول 

 سطح ریبیت   

1سطح    2سطح   3سطح    

ت 
ما

لزا
 ا

 Above $ 30,000 30,000 $ - 15,001 $ 15,000 $ - 100 $ خالص واریزی )ها( 

 3 $ 2.5 $ 2 $ ریبیت کش بک به ازای هر الت معامله شده 

 هر سه شنبه  تناوب پرداخت 

پرداختی حداکتر    $ 500 $ 1,500 $ 3,000 

 

5 Trading Requirements الزامات معامله 

 Additional to the requirements of Table 1, Clients that 

choose participate to the Promotion agree to the 

following trading requirements of Table 2: 

 

کت در این طرح  باید با  1عالوه بر الزامات جدول  یان برای شر ، مشتی
 موافقت کنند:    2الزامات معامالنی جدول 

 

Level Check: 
 برریس سطح: 

a) Each Client that participates in the Promotion 

must trade a number of Lots within a specific 

given period (“Level check frequency”). 

کت کرده باید تعدادی الت در بازه زمانن   ی که در این طرح شر هر مشتی
 مشخص معامله کند. )"برریس سطح"(

 

b) The Level Check starts once the Client has 

fulfilled all the Qualification Criteria (Clause 2) to 

participate in the Promotion. 

معیارهای   تمام  ی  مشتی که  شود  یم  وع  شر زمانن  سطح،  برریس 
کت در این طرح را برآورده کند.   صالحیت برای شر

 

c) During a Level Check, the Client’s trading activity 

will be calculated and confirmed whether the 

Required Lots for the specific Level have been 

traded successfully.  

ی محاسبه و تایید یم   در طول برریس سطح، فعالیت معامالنی  مشتی
ی یک سطح مشخص با موفقیت  شود که آیا الت های مورد نیاز برا 

 .  معامله شده است یا خت 
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d) If the Client fails to complete the Required Lots 

before each Level Check, then the Company shall 

downgrade the Level of the Client, by one Level. 

ی نتواند الت های مورد نیاز را قبل از هر برریس سطح تک میل  اگر مشتی
ی را یک سطح کاهش  کت سطح مشتی  دهد. یمکند، شر

e) If the Client’s Level has been downgraded due to 

inadequate trading activity, the Company will 

automatically review and allocate the Client to a 

Rebate Level, according to the Net Deposit 

amount during the next Level Check (i.e. after 

Level after thirty (30) calendar days). 

ی به دلیل فعالیت  ا   کاهش یافته باشد،    معامالنی گر سطح مشتی
ن
ناکاف

کت به طور اتوماتیک  ده در  شر ی را با توجه به مبلغ خالص ستر مشتی
( روز تقوییم(، برریس 30طول برریس سطح بعدی )یعتن پس از یس ) 

 ریبیت مربوطه تخصیص یم دهد. و به سطح  

 

Table 2: Level Check frequency 

 Level 1 Level 2 Level 3 

Required Lots traded before 
the next Level check 

1 - 30 Lots 31 - 60 Lots Greater than 60 Lots 

Level check frequency Every thirty (30) calendar days 

  

 

 : تناوب بررسی سطح  2جدول 

1سطح   2سطح   3سطح    

مقدار الت مورد نیاز معامله شده  قبل  
 از برریس سطح بعدی 

الت  30  – 1 الت  60  –  31  الت  60بیشتی از    

( روز تقوییم 30هر یس )  تناوب برریس سطح   

 

 Level Check Examples:  
 مثال برریس سطح: 

5.2.1 Example 1: Level Check occurs on a 
Wednesday and the Client is upgraded from 
Level 1 to Level 2: 

ی از سطح  1مثال   : برریس سطح در روز چهارشنبه انجام یم شود و مشتی

 ارتقا یم یابد:  2به سطح   1

If the Level Check occurs during the Weekly rebate 
calculation period (Clause 4.5), the rebate payment on 
the following Tuesday will be based on both levels. In 
the current example the Client would receive $ 2 / Lot 
traded until Tuesday 24:00 and $ 2.5 / Lot traded from 
Wednesday 00:01 until Monday 24:00. 

 )بند  
ی

( انجام شود،  4.5اگر برریس سطح در طول دوره محاسبه ریبیت هفتگ
پرداخت ریبیت در روز سه شنبه آینده بر اساس هر دو سطح خواهد بود. 

ی   تا ساعت  دالر / الت معامله    2در مثال فعیل، مشتی سه    24:00شده 
  24:00تا دوشنبه    00:01دالر / الت معامله شده از چهارشنبه    2.5شنبه و  

 دریافت یم کند. 
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5.2.2 Example 2: Level Check occurs on a Saturday 
and the Client is downgraded from Level 2 to 
Level 1: 

ی از سطح برریس سطح در روز شنبه انجام یم شود و : 2مثال    2مشتی
 کاهش یم یابد:   1به سطح  

If the level Check occurs during the weekend, on 
Saturday 12th of February 2022, the rebate payment on 
the following Tuesday will be based only on the Level 
of the Client prior to the Level Check. In the current 
example, the Client will receive $ 2.5 / Lot traded from 
Tuesday the 8th, 00:01 until Friday the 11th, 24:00. The 
rebates per Lot traded will decrease to $ 2 / Lot traded, 
starting Monday the 14th. 
 

انجام شود،    2022فوریه   12اگر برریس سطح در آخر هفته، در روز شنبه 
از    را شنبه پیش  پرداخت ریبیت در سه  ی قبل  بر اساس سطح مشتی فقط 

ی   دالر / الت معامله    2.5برریس سطح خواهد بود. در مثال فعیل، مشتی
فوریه دریافت یم   11جمعه    24:00فوریه تا    8سه شنبه    00:01شده از  
دالر    2فوریه، ریبیت به ازای هر الت معامله شده  به    14دوشنبه    کند. از 

 الت معامله شده کاهش یم یابد.  / 

6 Additional  افزوده 

 Cryptocurrencies will be excluded from the 

Cashback Reward Promotion calculation. 

 خواهند بود. ارز های کریپتو از محاسبات طرح تشویقی کش بک  مستثتن  
 

 Only positions that were opened and closed for 

more than five (5) minutes during the Promotion 

period, shall be considered. 

دقیقه در طول طرح تشویقی باز مانده باشند،    5تنها معامالنی که بیش از  
 در نظر گرفته یم شوند. 

 

 Option to switch the selected Trading Account, 

during the Promotion: 

 : ، در طول طرح تشویقی  انتخانی
 امکان تغیت  حساب معامالنی

6.3.1 In case a Client wishes to switch the selected 
Trading Account for participating in the 
Promotion, they may do so by sending an Email 
request to their assigned Manager, detailing 
the Trading Account information and the 
reason for such request.  

کت در    انتخانی را برای شر
ی بخواهد حساب معامالنی در صورنی که مشتی

طرح تشویقی تغیت  دهد، باید یک ایمیل با ذکر جزئیات اطالعات حساب  
، به مدیر  ن درخواستی  و دلیل چنی 

ن شده خود ارسال   معامالنی حساب تعیی 
 کند.  

6.3.2 The request shall be reviewed by the Company 
and shall notify the Client whether the request 
has been approved or not. 

ی اطالع داده یم شود که  کت برریس شده و به مشتی درخواست توسط شر
 .  آیا تایید شده است یا خت 

6.3.3 If the Client’s request has been approved, the 
requirements of Tables 1 & 2 above shall 
continue as before and will not be reset. 

ی، الزامات جدول   مانند قبل ادامه    2و    1در صورت تایید درخواست مشتی
 شود. یاید و بازنشانن نیم یم

 In case a Client’s Net Deposit(s) becomes zero (0) 

USD or negative, the Cashback rewards received 

will not be considered for the calculation of the 

Client’s Net Deposit(s). In such case, the Client 

shall be temporarily suspended from the 

Promotion until a new deposit of funds is made 

into the selected Trading Account.  

ی صفر ) ده خالص مشتی  که ستر
( دالر یا منقن شود، پاداش های  0در صورنی

ی در نظر گرفته نخواهد  ده خالص مشتی کش بک دریافتی برای محاسبه ستر
حساب    شد.  در  جدیدی  واریزی  ی  مشتی زمانیکه  تا  اییط  شر ن  چنی  در 

 شود. شویقی تعلیق یم معامالنی خود انجام ندهد، به طور موقت از طرح ت
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 The CapitalXtend Cashback Reward Promotion 

cannot be combined with any other Promotion 

held by the Company. Clients who choose to 

participate in the Promotion will be immediately 

disqualified from any Promotion held by the 

Company. Similarly, by joining another 

promotion held by the Company, the Client will 

be immediately disqualified from the Cashback 

Reward promotion. 

را نیم توان با هیچ یک از طرح های  طرح تشویقی کش بک کپیتال اکستند  
کت برگزار یم شود، ترکیب کرد.   این  دیگری که توسط شر یانن که در  مشتی

دیگر  طرح  هر  از  شیعا  یم کنند،  کت  شر کت    طرح  شوند. شر یم    حذف 
ی شیعا از طرح تشویقی   کت، مشتی کت در هر طرح دیگر شر ن با شر همچنی 

 گردد.  کش بک حذف یم
 

 Participating Clients can view the total paid 

Cashback rebates and pending to be paid 

rebates, within their personal MyCapital page. 

کت کرده اند،   یانن که در این طرح شر ان ریبیت کش بک  مشتی ن یم توانند مت 
پرداخت شده و ریبیت کش بک در انتظار پرداخت را در صفحه شخیص  

 "کپیتال من" مشاهده کنند. 
 

 Cancelling of participation: 
اک :   لغو اشتی

6.7.1 Clients who choose to cancel their 
participation in the Promotion can do so within 
their personal MyCapital page and will be 
asked to confirm their request. 

اک خود را در این طرح دارن یم توانند   یانن که قصد لغو اشتی در صفحه  مشتی
درخوا  بایستی  و  عمل کنند  این  به  اقدام  من"  "کپیتال  لغو  شخیص  ست 

اک را تایید کنند.   اشتی

6.7.2 Once the Promotion participation is cancelled 
by the Client, it cannot be reactivated. 

ی لغو گردد، دیگر امکان فعال  اک در این طرح توسط مشتی هنگایم که اشتی
 سازی مجدد این طرح وجود ندارد. 

6.7.3 Any pending Cashback Promotion rebates, that 
will arise from the Clients trading activity prior 
to the cancellation, will be automatically paid 
by the Company during the next weekly rebate 
payment. 

معامالنی   فعالیت  توسط  پرداخت که  انتظار  در  بک  ریبیت کش  ان  ن مت 
اک ایجاد   ی قبل از لغو اشتی پرداخت های ریبیت هفته  شده است، یط  مشتی

کت پرداخت خواهد شد.   بعد به طور خودکار توسط شر

 The Company has the right to disqualify any 

Client if it has reasons to believe that the Client 

has misused the T&Cs of the Promotion or has 

used fraudulent means to participate in the 

Promotion. 

تقلتی برای   ابزارهای  از  ی را در صورت استفاده  کت حق دارد هر مشتی شر
ایط و ضوابط،   کت در طرح تشویقی یا در صورت استفاده نادرست از شر شر

 رد صالحیت کند. 
 

 The Company reserves the right to disqualify any 

Client from the Promotion due to the use of 

abusive behaviour, such as arbitrage or hedging 

between multiple accounts. Such violations will, 

ی را به دلیل   کت این حق را دارد که هر مشتی اژ  شر سواستفاده مانند: آربیتی
ن تخلفانی   ، رد صالحیت کند. چنی  ن چندین حساب معامالنی یا هج کردن بی 
ی از کلیه طرح های فعیل و آنی خواهد   )بدون استثنا( منجر به حذف مشتی

 شد. 
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unexceptionally, lead to exclusion of the Client 

from all current and future promotions of the 

Company.  

 The Company shall not be responsible for 

incorrect, illegible, misdirected claims by the 

Client regarding the Promotion. All rebates’ 

calculations and payments will be based on the 

current document. 

نامفهویم،    ، نادرستی مفقودی،   ، تاخت  قبال  در  مسئولیتی  هیچ  کت  شر

ادعای   های  درخواست  یا  ریبیت  محاسبات  ناقیص  یا  تحریف  گمرایه، 

 بونوس ندارد.  

  

 The Company reserves the right, in its sole 

discretion, to cancel, suspend, modify or 

prematurely conclude the Promotion for any 

reason.  

کت به صالحدید خود این حق را دارد که به هر دلییل طرح تشویقی را لغو   شر

 کند، به تعلیق درآورد، تغیت  دهد و یا زودتر به پایان برساند.  

 
 

 Any dispute or misinterpretation of the current 

document shall be resolved by the Company in 

good faith and as deemed proper. Any decision 

after such dispute shall be binding. 

کت با حسن   هرگونه اختالف یا تفست  نادرست از فایل فعیل باید توسط شر
همانطوری که مناسب تشخیص داده شود، حل و فصل شود. هر نیت و  

ن اختالفن الزم االجرا خواهد بود.   تصمییم پس از چنی 
 

  

 The Client acknowledges and agrees to be bound 

by the T&Cs of the Promotion as well as all other 

Company documents’ T&Cs these may be 

applicable and/or amended from time to time. 

ن   ایط و ضوابط این طرح و همچنی  ی تایید و موافقت یم کند که به شر مشتی
کت متعهد باشد که ممکن است هر از گایه قابل   ایط و ضوابط شر سایر شر

 اجرا یا اصالح باشد. 
 

 The English version of this document shall be 

binding in the event of any discrepancy between 

any translations. 

 

 

 

 

ن هر ترجمه، نسخه انگلییس این فایل   در صورت وجود هرگونه مغایرت بی 
 .مرجع خواهد بود
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7 Examples3 4مثال 

 Example 1:  1مثال : 

Client X deposited 500 USD on Tuesday the 21st of June, 

2022 and accepted T&Cs on the same day. As per Table 

1, the Client shall be under Level 1.  During the Client’s 

first week of participation in the Promotion, the Client 

has traded ten (10) Lots and has not withdrawn any 

amount, therefore on the following Tuesday shall 

receive a total of 20 USD as Cashback rebate rewards. 

Client X may view the weekly rebate rewards in their 

personal MyCapital page. Over the course of the 

Promotion, Client X can receive a maximum of 500 USD 

as rebate rewards, unless a significant increase in their 

total Net deposit(s) has occurred, that would upgrade 

the Level of Client X. 

ی   ده گذاری یم کند و در    500  ژوئن  21در روز سه شنبه    Xمشتی دالر ستر
ایط و ضوابط طرح موافقت یم کند. طبق جدول   ی  1همان روز با شر ، مشتی

،    1زیر سطح   ی در طرح تشویقی یم باشد. در طول هفته اول مشارکت مشتی
ی   است.   10مشتی نکرده  برداشت  مبلغن  هیچ  و  است  معامله کرده   الت 

دالر را به عنوان پاداش ریبیت کش بک    20کل  آینده  شنبه  بنابراین در سه
ی  دریافت یم کند.   را در پنل مای کپیتال یم  Xمشتی

ی
تواند ریبیت های هفتگ

ی   خود مشاهده کند.  ، مشتی   500یم تواند حداکتر   Xدر طول طرح تشویقی
ات قابل توجه   دالر به عنوان پاداش ریبیت دریافت کند مگر در صورت تغیت 

ده )های( خالص ی   آن ها  در کل ستر  برد.  را باال یم Xکه سطح مشتی

 Example 2:  2مثال : 

Client X deposited 22,000 USD on Friday the 1st of July, 

2022 and accepted T&Cs on the same day. As per Table 

1, the Client shall be allocated to Level 2.  During the 

Client’s first 30 calendar days of participation in the 

Promotion, the Client has traded twenty-eight (28) Lots 

and has not withdrawn any amount. Therefore, as per 

Table 2, on August 1st, 2022, Client X shall be 

downgraded to Level 1, decreasing the Maximum 

payout and Cashback rebate per Lot traded. 30 

calendar days on September 1st, 2022, Client X will be 

upgraded back to Level 2 and will be reviewed again 

during the next Level check, on October 1st, 2022.  

ی   ده گذاری    22000،  2022  والیج  1در روز چهارشنبه    Xمشتی دالر ستر
ایط و ضوابط طرح موافقت یم کند. طبق جدول  یم کند و در همان روز با شر

ی باید به سطح  1 ی    روز   30ارتقا یابد. در طول    2، مشتی اول مشارکت مشتی
ی   ، مشتی الت معامله کرده و هیچ مبلغن برداشت نکرده    28در طرح تشویقی

طبق جدول   بنابراین،  در  2است.  حداکتر  2022  آگوست   1،  با کاهش   ،
ی به سطح   ، مشتی   1پرداختی و ریبیت کش بک به ازای هر الت معامالنی

ی  2022  سپتامتی   1شانن یم شود. در  بازن و   یابد ارتقا یم  2به سطح    X، مشتی
 ، دوباره برریس خواهد شد. 2022  اکتتی  1در طول برریس سطح بعدی در 

 

 

 
3 All dates mentioned in Clause 7 are not specific to the Promotion Period. 
 های ذکر شده در بند 7 مختص به دوره طرح تشو یق   نی ست تمایم تار ی    خ . 4
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