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 0222 نوفمب  ، 2اإلصدار 

 

 
 

 برنامج اإلحالة "إحالة صديق" 

 

وط   األحكام والشر

 

 المقدمة  1

ا باسم "برنامج اإلحالة"( متاح ومفتوح لجميع عمالء
ً
األفراد   CAPEX.com/ae برنامج إحالة صديق )ُيشار إليه أيض

كة  كة الذين يحيلون صديق اىل شر ، بما يشمل أصحاب الحسابات المشبر ن ي تديرها   CAPEX.com/aeوالمهنيي 
 Keyوالتر

Way Markets Ltd ( المدعوة "CAPEX.com/ae .)"كة  " أو "الشر

Key Way Markets Ltd  " كة األم لالسم التجاري ي العالمي  CAPEX.com/aeهي الشر ي سوق أبو ظت 
ي تزاول نشاطها فن

" التر

(ADGM  كة ي سوق   000003041( بموجب رقم تسجيل الشر
وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية فن

ي العالمي   خيص رقم  ADGM Financial Services Regulatory Authorityأبو ظت  ( لدولة اإلمارات العربية  190005)البر

ي مكتب
، اإلمارات ، برج السلع، 21، الطابق  2رقم   المتحدة تحت العنوان المسجل فن ي ، أبو ظت  ي العالمي مربعة سوق أبو ظت 

 العربية المتحدة. 

 

 التعريفات. 2

. الُمحِيل ن ي مكافأة إحالة األصدقاء، العائلة والعمالء المحتملي 
 : الشخص المؤهل لتلقر

ال
َ

 للبند : العميل الُمحال من ِقبل الُمحِيل والذي الُمحَيل أو العميل الُمح
ً
 وفقا

ً
 أدناه.  3يكون مؤهال
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 . األهلية 3

كة، يجب   نامج اإلحالة، أو لكي يتلقر الُمحِيل مكافأة إحالة صديق، عائلة أو أي عميل محتمل إىل الشر  لب 
ً
لكي تكون مؤهال

وط التالية:   استيفاء الشر

 

 بالكامل؛أ( يجب عىل العميل الُمحال إكمال عملية فتح الحساب وتمويل الحساب 

ي غضون 
( يوم من تنشيط الحساب وتمويله؛ 30ب( تنفيذ صفقة واحدة عىل األقل فن ن  )ثالثي 

 ؛  CAPEX.com/ae ج( أن يكون عميل جديد ألول مرة يتعامل مع

ي حساب تداول واحد فقط؛ 
 د( يمكن للعميل الُمحال التسجيل فن

كة تابعة أو  أو أي من   CAPEX.com/ae أي برنامج تقديم آخر تديره ـه( الُمحِيل )أنت( ليس جزًءا من برنامج إحالة أو شر

كات داخل  ؛  Key Way Group الشر

ي آخر   CAPEX.com/ae و( يجب أن يكون لدى الُمحِيل )أنت( حساب ٌمفعل مع
ن عىل األقل فن وأن يكون قد تداول صفقتي 

 يوم و،   30

ي حالة أحد أفراد األشة أكبر من 
 .عام 18ز( يجب أن يكون عمر العميل الُمحال فن

 

 الجدول أدناه قيم المكافأة لكل تمويل أو حجم تداول:  يوضح

 

 

 

 

 نطاق اإليداع اإلجماىلي 

 

 

 

 متطلبات حجم التداول 

 

 

يد   عائد السب 

من إجماىلي  

 اإليداع
 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
  

 

عائد المحاسب  

العام المعتمد  

 عىل االمتثال

 

$ 500 $ 1,999 $ 600,000 2.00% $ 500 $ 1,999 $ 50 

$ 2,000 $ 4,999 $ 1,500,000 2.50% $ 2,000 $ 4,999 $ 75 

$ 5,000 $ 9,999 $ 3,000,000 3.00% $ 5,000 $ 9,999 $ 100 

$ 10,000 $ 14,999 $ 4,500,000 3.50% $ 10,000 $ 14,999 $ 150 

$ 15,000 $ 19,999 $ 6,000,000 4.00% $ 15,000 $ 19,999 $ 500 

$ 20,000 $ 49,999 $ 15,000,000 5.00% $ 20,000 $ 49,999 $ 800 
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$ 50,000 $ 74,999 $ 22,500,000 6.00% $ 50,000 $ 74,999 $ 1,000 

$ 75,000 $ 99,999 $ 30,000,000 7.00% $ 75,000 $ 99,999 $ 1,500 

$100,000 $149,999 $ 45,000,000 8.00% $ 100,000 $149,999 $ 2,000 

$149,999 $199,999 $ 60,000,000 10.00% $ 149,999 $199,999 $ 3,000 

$200,000 $299,999 $ 90,000,000 12.00% $ 200,000 $299,999 $ 4,000 

$300,000 + $ 105,000,000 14.00% $ 300,000 + $ 5,000 
 

ي برنامج اإلحالة وال يمكنه التأهل  
 كُمحِيل إذا: يكون العميل غب  مؤهل للمشاركة فن

 وليس متداول ناشط )يجب أن يكون حساب مفعل وممول بالكامل( ؛  CAPEX.com/aeأ( ال يملك حساب مع 

ي وضع جيد مع 
 لتقديرها    CAPEX.com/aeكما هو محدد بواسطة   CAPEX.com/aeج( حساب التداول ليس فن

ً
وفقا

 الخاص؛

 د( تم إغالق حساب التداول أو إنهاؤه ألي سبب من األسباب

ي عىل ما يىلي كذلك، من خالل 
ي برنامج اإلحالة هذا، فإنك توافق وتفهم وتقر بشكل نهائ 

 :المشاركة فن

كات التابعة لها؛ كائها أو الشر كة أو أي من شر ي الشر
 أ( ال ُيسمح لك بتقديم نفسك كوكيل أو موظف فن

اكة أو االنتماء إىل ي برنامج اإلحالة نوع أو شكل من أشكال الشر
كة وال تخضع لمكافأة  ب( ال يجوز اعتبار المشاركة فن  الشر

 منفصلة بخالف المكافأة المستلمة بموجب برنامج إحالة صديق؛

ي غضون رب  ع سنة؛  CAPEX.com/aeعمالء إىل  5ج( ال يجوز إحالة أكبر من  
 فن

ك؛   د( ال يجوز إحالة نفسه / نفسها إىل جانب العميل الذي تم إحالته تحت حساب مشبر

ن لإلحالة ليصبح عميل  ـه( ال يتوقع أي تفسب  أو تحديثات من ا ي حالة عدم تأهل أي شخص من العمالء المقدمي 
كة فن لشر

 جديد ألي سبب من األسباب؛ 

ي مثل هذه الحالة، ال تكون  
ي مكافأة اإلحالة، فن

ي يكون فيها العميل الُمحَيل غب  مؤهل لتلقر
ي الحالة التر

و( الموافقة عىل أنه فن

كة مطالبة تحت أي ظرف من الظروف بالكشف ع  ن أسباب عدم التأهل؛الشر

كة لن تكون  ن أو حساباتهم أو حالة   وليستز( أنت تدرك أن الشر قادرة عىل الكشف عن أي تفاصيل حول العمالء المحالي 

ي حالة  
ي ذلك العميل الُمحَيل، اال فن

تمويلهم أو عدد الصفقات أو أي تفاصيل أخرى ذات صلة، إىل أي طرف ثالث، بما فن

 ية أو أي سلطة مختصة أخرى؛ و، الطلب من قبل سلطة تنظيم

ء  الح( يمنع منعا باتا التالعب بالنظام عن طريق   .أو أي سلوك تداول آخر غب  الئق ( arbitrage trading) تداول المسي

 

 مكافأة اإلحالة 4.
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ي القسم 
ة    3يتم تطبيق الجدول فن )ثالثة( أشهر منذ   3)ثالثة( أشهر )إجماىلي اإليداع وإجماىلي حجم التداول خالل  3عىل فبر

 )تداول اإليداع األول

وط   Key Way Markets Ltd تحتفظ ي تغيب  أو إضافة هذه الشر
ي أي وقت، دون إشعار مسبق أو سبب، فن

بالحق فن

 .أو تعديله أو تأجيلهسحب برنامج اإلحالة ،واألحكام، أو 

ي حالة أي   Key Way Markets Ltd تحتفظ
ي تصحيح حساب التداول فن

نامج  بالحق فن إساءة مشتبه بها أو التالعب بب 

 
ً
 أو كليا

ً
 .اإلحالة جزئيا

ن ومحاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة ويكون لها االختصاص الحرصي فيما يتعلق   وط واألحكام لقواني  تخضع هذه الشر

وط واألحكام وتسويته  .بأي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بهذه الشر

وط   الشر قراءة  وأي  بعد  أعاله،  واألحكام  وط  الشر هذه  بموجب  وتعلن  توافق  فإنك  بالكامل،  أعاله  المذكورة  واألحكام 

ي الفقرة Key Way Markets مدفوعات من
 .أعاله 4، فيما يتعلق بأي مكافأة إحالة كما هو مذكور فن

 

 

 

 

 

 

 

 


