
أحكام ورشوط الجوائز للعمالء املحرتفني

تعترب هذه الوثيقة حول أحكام ورشوط الجوائز للعمالء املحرتفني سارية املفعول اعتباراً من 09 أكتوبر 2019، ويجب أن تظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث. تحتفظ 

رشكة Safecapبحق تعديل هذه الوثيقة أو استكاملها يف أي وقت. وال تحل هذه الوثيقة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" )أحكام ورشوط التداول( والتي طلبنا منك قراءتها بعناية 

.www.markets.com قبل الدخول يف أي تداول. تتوفر دامئًا نسخة رائجة من هذه الوثيقة عىل موقعنا اإللكرتوين
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صفحة 2  

أحكام وشروط الجوائز للعمالء المحترفين

نبني أدناه أحكام ورشوط أنواع جوائز الوالء التي تقدمها الرشكة، كام قد تتغري بني الحني واآلخر، وينبغي قراءتها بالرتابط مع أحكام ورشوط الرشكة )"اتفاقية عميل التجزئة"(. 

ما مل يتم تحديد غري ذلك، يف حالة وجود تناقض بني اتفاقية عميل التجزئة وأحكام ورشوط الحوافز وجوائز الوالء، سيسود األخري.

يجب أال تقدم الرشكة للعمالء بالتجزئة، بشكل مبارش أو غري مبارش، أي دفعات أو منافع نقدية أو غري ذلك فيام يرتبط بتسويق أو توزيع أو بيع أي عقد فروقات. ينطبق هذا 

اإلجراء عىل جميع العمالء بالتجزئة، مبا يف ذلك العمالء الحاليني واملستقبليني. يحق للرشكة أن تقدم، بحسب حريتها الفردية بالترصف، منافع غري نقدية مثل املعلومات وأدوات 

األبحاث فيام يرتبط بعقود الفروقات.

)"اتفاقية خدمات 1.  املهنيني  التجزئة والعمالء  اتفاقية خدمات االستثامر لعمالء  إليها يف  املنسوبة  املعاين  األحكام املشددة يف هذه األحكام والرشوط يجب أن تحمل 

االستثامر"( الخاصة برشكة Safecap لالستثامرات املحدودة )"الرشكة"(، ما مل يكن غري ذلك محدداً هنا.

جميع العمالء الذين يلبون جميع املعايري املبينة أدناه هم مؤهلني للجائزة:2. 

سجلوا حساب مع الرشكة بنجاح وقدموا مستندات تعريف العميل الكاملة وحققوا املتطلبات األخرى ملثل هذا التسجيل وفقاً التفاقية خدمات االستثامر.2.1. 

سجلوا الدخول يف حساباتهم من إحدى منصات تداول الرشكة اإللكرتونية عىل الويب من غري الهاتف الخلوي.2.2. 

تلقوا عرض لقبول الجائزة بحسب أحكام الفقرة 	 أدناه.	.2. 

ستصبح هذه الجائزة متوفرة لجميع العمالء املؤهلني )بحسب أحكام الفقرة 2 أعاله( عند إرسال الرشكة إىل العميل رسالة بريد إلكرتوين و/ أو رسالة تسجيل دخول إىل 	. 

منصة تداول إلكرتونية عىل الويب تتضمن عرضاً بقبول هذه الجائزة.

يحق للعميل قبول هذه الجائزة خالل فرتة 7 )سبعة( أيام ميالدية من استالم رسالة الربيد اإللكرتوين و/ أو رسالة تسجيل الدخول املبينة يف الفقرة 	 أعاله عن طريق تثبيت 	. 

منصة تداول إلكرتونية عىل الهاتف الخلوي عىل هاتفهم الخلوي وتسجيل الدخول إىل حسابهم للتداول من منصة تداول إلكرتونية عىل الهاتف الخلوي.

سيحصل العمالء الذين قبلوا الجائزة عىل الجائزة بالعملة األساسية التي يتبع لها الحساب.	. 

هذه الجائزة غري مرشوطة، وال تعتمد عىل املبالغ املودعة من قبل العميل أو تداول العميل.	. 

تقترص هذه الجائزة عىل جائزة واحدة لكل منزل أو عنوان بروتوكول إنرتنت )IP( واحد أو رقم هاتف واحد أو عميل واحد.7. 

يحق للعميل أن يسحب عىل الفور مبلغ الجائزة و/ أو أية أرباح ناتجة عن الجائزة.	. 

يف جميع الحاالت، سيخضع سحب هذه الجائزة إىل امتثال العميل لعملية القبول لدى الرشكة وفتح الحساب وإجراءات تقديم مستندات التعريف الكاملة ومكافحة 9. 

تبييض األموال املبينة يف اتفاقية خدمات االستثامر.

هذه الجائزة غري متوفرة يف أية صالحية محظورة.  .10

متفرقات  .11

 إساءة االستخدام- أي تداول غري الئق أو ميسء ويخالف اتفاقية خدمات االستثامر، سيؤدي إىل إلغاء الجائزة أو عدم منحها.11.1. 

 عدم التنازل- يجب عدم اعتبار أي تأخري أو إغفال عن مامرسة أي حق أو صالحية أو إجراء تأديبي يرتتب عىل عاتق الرشكة عند حدوث أية مخالفة أو تخلف 11.2. 

مبوجب هذه األحكام والرشوط أو اتفاقية خدمات االستثامر، تنازالً عن مامرسة حقوقها.

الصالحية- إذا تم اعتبار أي من هذه األحكام والرشوط غري صالح أو غري قابل للتطبيق، يجب أال يؤثر انعدام صالحية أو تعذر التطبيق هذا عىل بقية األحكام 	.11. 

والرشوط، ولهذه الغاية، تعترب أحكام هذه األحكام والرشوط منفصلة ويجب معاملتها عىل هذا األساس.

تغيري األحكام- يف حال تعديل هذه األحكام والرشوط، يجب عىل الرشكة تزويد العميل بإشعار مناسب مسبقاً عن طريق الربيد اإللكرتوين، حيثام يكون هذا 	.11. 

ممكناً عملياً.

تخضع هذه األحكام والرشوط ألحكام اتفاقية خدمات االستثامر وأية أحكام ورشوط عامة للحوافز وجوائز الوالء )"األحكام العامة"(. يف حال حدوث تضارب بني 	.11. 

هذه األحكام والرشوط واألحكام العامة واتفاقية خدمات االستثامر، ينبغي أن تسود هذه األحكام والرشوط.

https://content.markets.com/pdf/ar/investment-services-agreement.pdf
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برنامج اإلرشاد إىل صديق

Safecap لالستثامرات املحدودة )"الرشكة"( تقدم لعمالئها الحاليني )"العميل املرشد"( إمكانية اإلرشاد إىل صديق )"العميل املرشد إليه"(. برنامج اإلرشاد هذا )"الربنامج"( هو 

مفتوح لعمالء الرشكة بعد تقدمهم بطلب وقبولهم ألحكام ورشوط )"األحكام والرشوط"( الرشكة. لغايات هذا الربنامج، تنطبق األحكام التالية.

يجب أن تحمل األحكام املشدد عليها املعنة املنسوب إليها يف أحكام ورشوط الرشكة، ما مل يتم تحديد غري ذلك هنا.

يجب أن تقدم الرشكة لعمالئها الحاليني الذي يرشدون عمياًل إىل الرشكة دفعة ملرة واحدة تبلغ 100 دوالر أمرييك لكل عميل مرشد إليه أثناء الفرتة الرتويجية وفًقا   .1

لألحكام أدناه. عن طريق املشاركة يف هذا الربنامج، سيتم اعتبار أن العميل املرشد والعميل املرشد عليه يوافقان عىل هذه األحكام. 

هذا الرتويج صالح لغاية 1	 ديسمرب 2019.  .2

األهلية

هذا الربنامج متاح للعمالء الذين يلبون متطلبات تأهيل العميل للرشكة، وسجلوا بنجاح حسابًا مع الرشكة، وحققوا جميع متطلبات إجراءات تقديم التعريف الكاملة   .	

ومكافحة تبييض األموال واملتطلبات األخرى ملثل هذا التسجيل وفًقا لألحكام والرشوط، وحافظوا عىل حسابًا فعاالً خالل فرتة الرتويج. حتى يعترب الحساب فعاالً، 

يجب عىل العميل تنفيذ عملية تداول واحدة عىل األقل خالل فرتة الرتويج.

قبل قبول أية عرض ترويجي، ينبغي عىل العمالء االطالع عىل األحكام والرشوط املعينة املرتبطة بالربنامج، كام قد يتم تعديلها بني الحني واآلخر.   .	

يف جميع الحاالت، ستخضع أي مشاركة للعميل يف هذا الربنامج إىل امتثال العميل لعملية القبول لدى الرشكة وفتح الحساب وإجراءات تقديم مستندات التعريف   .	

الكاملة ومكافحة تبييض األموال املبينة يف األحكام والرشوط.

هذا الربنامج غري متوفر يف أية صالحية محظورة.    .	

ال ينطبق هذا الربنامج إال عىل األفراد.  .7

يشمل األفراد غري املؤهلني للمشاركة كعميل حايل يف هذا الربنامج ماييل:  .	

األفراد الذين ليس لديهم حساب تداول مع الرشكة.  )a

موظفو الرشكة وأفراد عائالتهم املبارشين أو حلفاء أعامل الرشكة.  )b

العمالء الذين مل يحققوا الحد األدىن من متطلبات التمويل أو يبلغ رصيد حسابهم صفر أو رصيدهم سلبي يف حسابهم للتداول.  )c

العمالء الذين مل يجروا عمليات تداول عىل حساباتهم.  )d

املرشدين الذي لديهم عالقات سابقة مع الرشكة أو أية هيئة أخرى ضمن مجموعة الرشكة.   )e

املؤهالت

من أجل اعتبار اإلرشاد ناجًحا والتأهل كعميل مرشد إليه، يجب تلبية املتطلبات التالية:  .9

يجب عىل العميل املرشد إليه:

فتح حساب لدى الرشكة بإيداع مبديئ يبلغ 1000 دوالر أمرييك عىل األقل )أو ما يعادلة بعملة أجنبية(.  )a

تلبية جميع متطلبات القبول لدى الرشكة بحسب أحكام ورشوط الرشكة.  )b

تنفيذ خمسة )	( عمليات تداول عىل األقل خالل فرتة 0	 يوًما من إشعار اإلرشاد.  )c

عدم وجود أي طلبات منفذة أو قيد االنتظار إلغالق الحساب أو سحب األموال، ويجب أن يكون حساب العميل الجديد ممواًل عند وقت الدفع. إذا سحب العميل   )d

املرشد إليه أي أموال من الحساب قبل تحقيق حجم التداول املطلوب، لن يتم دفع أي أموال للعميل املرشد.

مل يفتح ويغلق من قبل حساب تداول لدى الرشكة أو أية هيئة أخرى ضمن مجموعة الرشكة.  )e

عدم انتظار أي مكافأة. ال تنطبق مكافأة اإلرشاد إال عىل املرشد الذي يرشد العميل املرشد إليه إىل الرشكة.  )f

العميل إىل support@markets.com. بعد موافقة الرشكة عىل تقديم  إليه إبالغ الرشكة باإلرشاد، وتقدم اسم املرشد وهوية حساب  العميل املرشد  يجب عىل   .10

املستندات وتلبية هذه األحكام، ستضيف الرشكة األموال إىل حساب التداول التابع للمرشد الحايل خالل فرتة ال تتجاوز 0	 يوم عمل من املوافقة.



MARKETSCOM.

صفحة 	  

يجب أال يقدم املرشد أكرث من خمسة )	( عمليات إرشاد. عندما يتخطى املرشد هذا السقف، لن يحصل أي إرشاد تاٍل يقدمه املرشد عىل أي مكافأة. يحق للرشكة   .11

تعديل هذا السقف بحسب حريتها الفردية يف أي وقت من دون إشعار عىل الرغم من أن مثل هذا التعديل قد يؤدي إىل رضر للعميل الحايل والعميل املرشد إليه.

إذا تم اكتشاف أن أي عميل مرشد/ مرشد إليه غري مؤهل للربنامج ألي سبب كان، يحق للرشكة يف أي وقت حرمان أو سحب أو حجز مبلغ )مبالغ( املكافأة، أو حيثام   .12

تم منح الرتويج و/ أو استخدامه، استعادة و/ أو خصم مبلغ )مبالغ( املكافأة من حساب العميل الحايل و/ أو حساب العميل املرشد إليه. 

تحتفظ الرشكة بالحق، وتتمع بالحرية الفردية للترصف، مبنع العميل الحايل/ العميل املرشد إليه من املشاركة يف أي جانب من الربنامج إذا اعتربت الرشكة أو اشتبهت   .1	

بأن مثل هذا العميل الحايل/ العميل املرشد إليه شارك أو حاول املشاركة بأي إساءة أو إرضار أو تالعب أو احتيال.

متفرقات   .1	

اإلساءة- أي تداول غري الئق أو ميسء أو استخدام ينتهك األحكام والرشوط، سيؤدي إىل إلغاء الربنامج أو عدم منحه.  )i(

عدم التنازل- يجب عدم اعتبار ولن يتم اعتبار أي تأخري أو إغفال عن مامرسة أي حق أو صالحية أو إجراء تأديبي ترتتب عىل الرشكة عند حدوث أية مخالفة أو   )ii(

تخلف مبوجب األحكام والرشوط تنازالً عن حقوقها. 

تحتفظ الرشكة بالحق بإلغاء هذا الربنامج يف أي وقت ومن دون إشعار مسبق.  )iii(

يقر املرشد ويقبل أنه من املحظور عليه تقديم نفسه كمندوب للرشكة أو موظف فيها أو ميثل الرشكة بأي شكل من األشكال. لن يتم اعتبار املشاركة يف الربنامج بأي   )vi(

شكل كان نوعاً من الرشاكة بني الرشكة واملرشد.

مبوجب الربنامج، لن يعمل املرشد بأي صفة تتطلب منه املشاركة يف ترتيبات تقديم الوسيط.  )v(

يجب أن تحكم قوانني قربص هذه األحكام والرشوط، ويجب أن يخضع أي نزاع ينشأ عن أي صلة بهذه األحكام والرشوط للصالحية القضائية الحرصية ملحاكم قربص.  )iv(


