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ae.capex.com –  حقائق ال   بيان  

 للتواصل 

 ae.capex.com الموقع:

 info@keywaypartners.com: يالبريد اإللكترون

 go.keywaypartners.com: التسويقية لبوابةا

 

  فقط يُسمح. المالي الترويج  لقواعد التوجيهية والمبادئ  اللوائح  مع تتماشى المنشورة  المواد جميع  أن CAPEX.com تأكد شركة

 .التنظيمي االمتثال إدارة قبل من عليها الموافقة  تمت التي أدناه، الواردة  المواد بتوزيع

 

CAPEX.com - بك  الخاصة العالمية التداول منصة 

  نكون  أن على ركزنا تأسيسنا، منذ. مالية رافعة  ذات  منتجات  تقدم جوائز على  حائز اإلنترنت عبر وسيط ي ه CAPEX.comشركة 

 .الجميع متناول في األسواق  نجعل وأن مبتكرين

  يوفر شامال   متجرا   CAPEX.com ت منصةأصبح الجذابة، والميزات التفاعلية المنصات ، األدوات من شائعة  مجموعة خالل  من

 .هنا بالضغط  عنا المزيد اكتشف . احترافية تداول  وبيئة  السوق  إلى  االستخدام سهل وصوال  

 

 عامة  معلومات

 2020تأسست الشركة في عام 

 هيئة تنظيم الخدمات المالية سوق أبو ظبي العالمي،  مرخصة من قبل:

  StoX/   األسهم، السلع ، المتداولة االستثمار صناديق، السندات، المؤشرات، الفوركس)أداة  2.100 من أكثراألدوات المالية: 

،ThematiX ) 

 العربية  اإلنكليزية،اللغات المتوفرة في الموقع االلكتروني: 

 50.000$  لرصيد المتوفر في الحساب التجريبي:ا

 1:30 : القصوى المالية  الرافعة 

 $ 100 : لإليداع  به الموصي  األدنى  الحد 

 هنا بالضغط  الرسوم من التحقق  يرجى  : السبريد رسوم 

 نعم : اإليقاف أمر

 نعم  :الخسارة  وقف 

 نعم   :محدود  طلب 

 نعم  :السوق  أمر

 نعم  :واحدة   بنقرة التداول

 نعم   :اإللكتروني   البريد من خالل تنبيهات 

 نعم  : المحمول من خالل جهاز تنبيهات 
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 نعم  :الجزئي  التداول

 نعم : المنفصلة العمالء   حسابات

 نعم : جهاز المحمول عبر   التداول

 نعم : مجاني تجريبي حساب 

 نعم  :التحوط 

 متاحة  مكافآت توجد  ال  البونص:

 

 . لدينا الحسابات أنواع  قسم زيارة يرجى  المتاحة، واألدوات الحسابات انواع بشأن التفاصيل من لمزيد

 

 التداول  أدوات

 Trading Viewمن خالل  المتقدمة البيانية الرسوم عرض فوركس، ال أخبار موجز •

 المميزة األفكار الطلب، عند التعليم: المتكاملة Trading Central أدوات  •

  صناديق  نشاط المدونين، آراء  اليومية، المحللين  وتقييمات ، Insiders’ Hot Stocks: المتكاملة  TipRanks مجموعة  •

 واألخبار الفنية  التحوط 

 

 طرق االيداع  

 : والسحب   اإليداع خيارات

 الخصم /  االئتمان بطاقة  •

 بنكي تحويل •

• PSPs   (Neteller  ،Skrill ، Xpate ،  Ecommbx  وغيرها) 

 هنا بالضغط  الدولة  حسب  المتاحة الدفع طرق  من التحقق يرجى

 

 الخدمة تفاصيل

 : المدعومة األساسي  النظام  لغات 

 اإلنكليزية •

 العربية •

 

 التداول  منصات

• CAPEX WebTrader 

• MetaTrader 5 
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