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 مقدمه  .1

شود. مدت زمان مسابقه از  در ادامه به مسابقه معرفین بروکر کپیتال اکستند "مسابقه" و به کارگزار معرف "شریک" گفته می  .1.1

 شود.  ( برگزار میEEST 23:59)   2023فوریه  28شروع و  2023ژانویه  16

 1 شود.شروع می  2023ژانویه  16ثبت نام مسابقه در تاریخ  .1.2

 "( توافق نامه فعلی موافقت می کندT&C، هر شرکت کننده با شرایط و ضوابط )"با ثبت نام در این مسابقه .1.3

 شرکت در مسابقه   یارهایمع .2

 در دسترس خواهد بود.   دیجدو موجود  یهمه شرکا یمسابقه برا نیا. 2.1

 شده در دسترس خواهد بود  دییکامالً تأ که مدارک احراز هویت و محل سکونت آنها  یشرکا یمسابقه فقط برا  نیا. 2.2

   2.در دسترس خواهد بود داینامیک یطرح معرف یدارا یشرکا یمسابقه فقط برا  نیا. 2.3

 قابل اعمال است:   ریز یتجار ی انواع حساب ها یمسابقه فقط برا  نیا. 2.4

 حساب استاندارد )بدون سواپ(   -حساب استاندارد -4الف( متاتریدر 

 )بدون سواپ(   ECNحساب  –  ECNحساب  -4ب( متاتریدر 

 ) بدون سواپ(   PROECNحساب   -PROECNحساب  -4ج( متاتریدر 

 د( حساب پالتینیوم  

 مشخصات مسابقه   .3

 . آنها پاداش خواهد دادعملکرد بر اساس   طیواجد شرا  یدوره مسابقه، شرکت به شرکا انیدر پا .3.1

 شود:  یم دهیسنج ریز یروش ها بر اساسعملکرد هر شرکت کننده . 3.2

 در طول دوره مسابقه  های معرفی شده توسط شریک یتعداد کل مشترالف( 

   کل سپرده خالص در طول دوره مسابقه ب( 

 در طول دوره مسابقه  انیحجم معامالت مشترج( 

   معرفی مشتری . 3.3

را   د یجد ی( مشتر3استفاده کنند تا هر کدام حداقل سه )  پنل کاربریموجود در  لینک معرفیاز   توانندیکنندگان مدر طول دوره مسابقه، شرکت 3.3.1

 باشند.   طیواجد شرا  4ذکر شده در بند  زیجوا  از ک یهر   یکنند تا برا یمعرف

 شوند یم یمعامله شده آنها در طول دوره مسابقه دسته بند ی هاو کل الت  هیسپرده اول مبلغ  بر اساس  معرفی شده انی مشتر 3.3.2

 

 شود. می  (، شاملEEST 23:59) 2023 هیفور 28در   انیو پا 2023 هیژانو 16دوره ثبت نام:  1
 https://capitalxtend.com/partnersشرکت:  تیدر وب سا کارگزار معرفصفحه  2
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   معرفی شده است انیدسته از مشتر(، نشانگر سه 1جدول زیر ) شماره  3.3.3

 )ویژه( VIP ای()حرفه  PRO ی مبتدمشتری  

 5,000 $ 2,000 $ 200$ گذاری اولیه   مبلغ سپرده

های معامله  مجموع حجم
 شده  

2 5 10 

 

کنندگان در طول دوره مسابقه به حساب  از شرکت ک یدر عملکرد هر  کرده باشند را برآورده  1که الزامات جدول  معرفی شده انیفقط مشتر 3.3.4

 . ندیآ یم

 الزم در طول دوره مسابقه باشد.  هیکمتر از سپرده اول  د ینبا شده یمعرف یکل سپرده خالص هر مشتر 3.3.5

 

   جوایز .4

 معرفی    پاداش 4.1

  یکنند، برا ی( را در طول دوره مسابقه معرف3.3.3بند  مطابق با   ) معرفی دسته( از هر 3.3.1بند مطابق با )  یمشتر 3که حداقل  شرکایی 4.1.1

 . کنندیم افت یدر معرفی پاداش  کی  یهر مشتر

 خواهد کرد.  افتیدالر در 25شده، شرکت کننده  معرفی ی مبتدعضو دسته مشتری  ی هر مشتر ی برا 4.1.2

 خواهد کرد.  افتیدالر در 50  شریکشده،  ای(معرفی)حرفه  PRO  عضو دسته ی هر مشتر ی برا 4.1.3

 خواهد کرد.   افتیدالر در 150  شریکشده،   )ویژه( معرفی VIPتحت رده  ی هر مشتر ی برا 4.1.4

  500،  یمبتد مشتری  یمعرف یدالر برا 250تواند حداکثر   یم شریکدر طول دوره مسابقه، هر  مشتریان معرفی شدهصرف نظر از مجموع  4.2

 کند.  افتیدر)ویژه(  VIP یمعرف یدالر برا 1500و  ای( )حرفه PRO یمعرف یدالر برا

 : عملکرد زیجوا 4.3

 آنها در طول مسابقه، سه برنده مسابقه را اعالم خواهد کرد.  یدوره مسابقه، شرکت بر اساس عملکرد کل انی ، در پا معرفی عالوه بر پاداش  4.3.1

 (، نشانگر معیارهای صالحیت سه برنده جوایز عملکرد است:  2جدول زیر ) شماره  4.3.2

 

 جایزه  # معیارهای صالحیت   برنده بر اساس  
 ،معرفی 20از   شیب معرفی  تعداد   نیشتریب

 الت معامله شده، 500 حداقل
 دالر  15000عملکرد  حداقل

1 iMac 

کل سپرده   نیباالتر
 خالص 

 iPhone 14 Pro Max 2 دالر  15000حداقل عملکرد 

حجم کل   نیباالتر
 معامالت

 iWatch 3 الت معامله شده  500حداقل 

 

 است.  کیشر کیشده تحت  معرفی انیتعداد کل معامالت مشتر یحجم معامالت به معنا3
 شده در طول دوره مسابقه است.  معرفی یسپرده مشتر  نیاول یبه معنا هیسپرده اول  4
 specifications-https://capitalxtend.com/contract شرکت است:  تیالت استاندارد مطابق صفحه مشخصات قرارداد در وب سا  1 یالت به معنا 1 5
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 ( 2مطابق با جدول فوق )جدول شماره  4.3.3

  500از  شی در طول دوره مسابقه، مجموعاً ب دی با شریک   توسط  شده معرفی انیمشتر کل، 3شماره   زهیجا برایشدن   طی واجد شرا به منظورالف( 

  یارهایمع نکهی ا فرض برمعامالت، با  حجم مجموع را داشته باشد نی شتری خواهد بود که ب  یشرکت کننده ا 3شماره   زهیالت معامله کنند. برنده جا

 برآورده شده است.  3شماره  زه یجا ی برا طی واجد شرا

  15000از   دیدر طول دوره مسابقه با  شریکشده  معرفی انی، مجموع سپرده خالص مشتر2شماره  زهیجا ی شدن برا ط یواجد شرا ب( به منظور

  ی ارهایمع نکهیا فرض بربا  را داشته باشد،  یسپرده خالص مشتر نیشتر یخواهد بود که ب ی، شرکت کننده ا2شماره   زهی. برنده جابیشتر باشددالر 

 شده است.  تی رعا 2شماره   زهیجا  یبرا تی صالح

سپرده   دیالت معامله کنند و در مجموع با  500از  ش یمجموعاً ب دیبا  شریکشده  معرفی انی ، مشتر1شماره  زهی جا  یشدن برا طی واجد شرا یبراپ( 

  اب  دی، شرکت کننده با1شماره   زهیجا یشدن برا  طیواجد شرا  یبرا ن، یدالر در طول دوره مسابقه داشته باشند. عالوه بر ا  15000  یخالص باال

خواهد بود که    ی، شرکت کننده ا1شماره  زهیمطابقت دارند. برنده جا  1جدول  یارهای کند که با مع یرا معرف دیجد ی مشتر 20از   شیب  تیموفق

 داشته باشد.  1شماره  زه یجا ی برا تی صالح ی ارها یعملکرد را در تمام مع نیباالتر

 واجد خواهد بود.  زهیجا ک برای ی هر شرکت کننده فقط  4.3.4

سپرده خالص را   نیکه باالتر یکنندگان شرکت ابند،یدست  کسانی معرفی شده انیتعداد مشتر  ایکننده به حجم معامالت چند شرکت ا یاگر دو  4.3.5

 خواهند بود.  شتازی دو شرکت پ نیا  نیدارند در ب

  انیپس از پا ی( روز کار7)هفت   یشرکت ط یاجتماع  یالزامات فوق، شرکت برندگان را در صفحات رسانه ها هی پس از برآورده شدن کل 4.3.6

 دوره مسابقه اعالم خواهد کرد. 

 کنند.  افتیخود در زه یجا دریافت ی برا یشتری حساب با برندگان مسابقه تماس خواهد گرفت تا اطالعات ب ریدوره مسابقه، مد انیدر پا  4.3.7

 روز پس از دوره مسابقه تماس گرفته خواهد شد  15با برندگان ظرف  4.3.8

 ذکر شده باشد.  نجای به طور خاص در ا نکهی کرد، مگر ا لی تبد  ایتوان انتقال، مبادله  یرا نم زیجوا  4.3.9

 جزییات بیشتر  5

 انتقال وجه بین حساب ها به عنوان سپرده جدید در این مسابقه در نظر گرفته نمی شود.  5.1

برگزار می شود ترکیب کرد. شرکایی که شرکت در مسابقه را  این مسابقه را نمی توان با هیچ مسابقه دیگری که توسط شرکت   5.2

انتخاب می کنند، بالفاصله از هر مسابقه ای که توسط شرکت برگزار می شود، محروم خواهند شد. به همین ترتیب، با پیوستن به  

 مسابقه دیگری که توسط شرکت برگزار می شود، شریک بالفاصله از این مسابقه محروم می شود. 

 شوند. کننده پردازش می کننده و غیرشرکت ها به طور معمول برای شرکای شرکت طول دوره مسابقه، ریبیت   در  5.3

 ( دقیقه باز باشند در محاسبات فعالیت معامالتی محاسبه می شوند. 5فقط معامالتی که بیش از پنج )  5.4

 حاسبات فعالیت تجاری لحاظ نخواهند شد. ارزهای رمزنگاری شده، سهام اتحادیه اروپا و سهام ایاالت متحده در م  5.5

سایت و/یا هر  تواند جزئیات شرکت در مسابقه خود را به صورت عمومی در وب  کند که شرکت می کننده موافقت می شرکت  5.6

 مصاحبه آتی مرتبط با مسابقه برای اهداف تبلیغاتی اعالم کند.

ک منحصر به فرد با همان نام، ایمیل یا شماره تلفن(، تنها اولین شناسه  در صورت ثبت نام تکراری )یعنی دو یا چند شناسه شری  5.7

 شریک واجد شرایط شرکت در مسابقه و دریافت هر یک از جوایز خواهد بود. 

شرکت حق دارد هر شرکت کننده ای را رد صالحیت کند در صورتی که دالیلی داشته باشد که معتقد است شرکت کننده از قوانین   5.8

 مسابقه سوء استفاده کرده یا از ابزارهای تقلبی برای شرکت در مسابقه استفاده کرده است.  و مقررات
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های غیر قابل قبول  شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر یک از شرکت کنندگان را به دلیل استفاده از استراتژی 5.9

( رد صالحیت کند. چنین تخلفاتی، به طور غیر استثنایی، منجر به  در بین چند حساب hedgingمانند آربیتراژ یا معامالت معکوس )

 حذف شرکت کننده از کلیه مسابقات فعلی و آتی شرکت خواهد شد. 

 شرکت مسئولیتی در قبال ادعاهای نادرست، ناخوانا و گمراه کننده شرکت کننده در مورد مسابقه ندارد.  5.10

 ود محفوظ می دارد که به هر دلیلی مسابقه را لغو، تعلیق، اصالح یا به پایان برساند. شرکت به صالحدید خود این حق را برای خ 5.11

هر گونه اختالف یا تفسیر نادرست از توافق نامه جاری باید توسط شرکت با حسن نیت و همانطور که مناسب تشخیص داده شود   5.12

 هد بود. حل و فصل شود. هرگونه تصمیم پس از چنین اختالفی الزم االجرا خوا

کند که به شرایط و قوانین مسابقه و همچنین سایر شرایط و قوانین دیگر اسناد شرکت  کند و موافقت می کننده تأیید میشرکت  5.13

 متعهد باشد که ممکن است هر از گاهی قابل اجرا و/یا اصالح شوند. 

 . زام آور خواهد بوددر صورت وجود هرگونه مغایرت بین هر ترجمه، نسخه انگلیسی این سند ال  5.14
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