
 

 

1 

 سياسة االستثمار بدون عمولة

 

 2022 ديسمبر  ،1 رقم   اإلصدار

 

 المقدمة .1

 

العالمي   يأبو ظب )المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة"( بموجب قوانين سوق   Key Way Markets Ltd شركة  تم تأسيس 1.1

"(ADGM برقم تسجيل )"م ساويتم تداولها ب  000003041capex.com/ae-ar  .  الشركة ُمرخصة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم

في االستثمارات كوكيل  الصفقات  ي رئيس بشكل"( للقيام بالنشاط المنظم للمعامالت في االستثمارات FSRAالخدمات المالية )"

 (. 190005)ترخيص رقم  

 

العمالء في األوراق المالية   المتعلقة بتداوالتعمولة الغرض من هذه السياسة هو تحديد المبادئ التوجيهية الملزمة لتداوالت بدون  1.2

ليها  القابلة للتحويل / األسهم الفعلية )يشار إليها فيما يلي باسم "السهم" أو "األسهم"( وصناديق األسهم المتداولة في البورصة )المشار إ

 م. فيما يلي باسم "صناديق االستثمار المتداولة" (، بناًء على نوع الحساب الخاص به

 

 

 . النطاق 2

األسهم واألدوات ذات الصلة بصناديق االستثمار على تنطبق هذه السياسة على العمالء الذين سيحصلون على عمولة صفرية  2.1

 بناًء على نوع حسابهم.  المتداولة،

تنطبق هذه السياسة على كل من عمالء التجزئة والمحترفين )على النحو المحدد في سياسة تصنيف العمالء الخاصة بالشركة(. إذا   2.2

 فإن هذه السياسة ال تنطبق على هذا العميل.  مؤهل، عميلصنفت الشركة العميل على أنه 

 

 . الشروط 3

ً ستتلقى العدد الت   أدناه،بناًء على نوع حسابك  3.1  . الي من االستثمارات بدون عمولة شهريا

    

 

 

 نوع الحساب   عدد الاستثمارات بدون عمولة

2 Basic 

3 Essential 

4 Classic 

5 Original 

6 Premium 

10 Signature 
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 سواء كانت مفتوحة أو مغلقة.  ،رالشه األولى التي تم إجراؤها في ذلك  صفقات • سيتم تطبيق العمولة المجانية على ال

 

بإغالق مركز على األسهم الفعلية أو صناديق االستثمار المتداولة التي تم فتحها   نوفمبر شهر في  Basic الـ  حساب   صاحب  إذا قام مثال: • 

ً  تدفع/الثانية. سوف يدفع صفقةاألولى وعمولة االفتتاح لل صفقةثم فتح مركزين جديدين، فسيدفع/تدفع عمولة اإلغالق لل  ،أكتوبرفي    أيضا

األولى وفتح  صفقة يد العميل، وستتم إضافة العموالت المدفوعة إلغالق ال الثالثة. في نهاية الشهر، سيتم تعديل رص صفقةمقابل فتح ال

 الثانية إلى رصيد العميل.  صفقةال

 

 عمولة في بداية كل شهر. بدون   • سيتم إعادة تعيين عدد استثمارات

 


