
أحكام ورشوط الجوائز للعمالء املحرتفني

تعترب هذه الوثيقة حول أحكام ورشوط الجوائز للعمالء املحرتفني سارية املفعول اعتباراً من 23 مارس 2020، 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

SAFECAP
S a f e c a p  I n v e s t m e n t s  L i m i t e d

http://www.markets.com/ar


صفحة 2  

 ،"Safecap" لالستثامرات املحدودة )املشار إليها هنا باسم "الرشكة" أو "نحن" أو "لنا" أو SAFECAP يبني ما هو محدد أدناه أحكام ورشوط أنواع جوائز الوالء التي تقدمها

كام قد تتغري بني الحني واآلخر، ويجب قراءتها بالرتابط مع أحكام ورشوط اتفاقية خدمات االستثامر لعمالء التجزئة والعمالء املحرتفني )املشار إليها هناباسم "اتفاقية العميل" 

أو "ISA"(. ما مل يتم تحديد غري ذلك، يف حالة وجود تناقض بني اتفاقية العميل 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.

يجب أن تحمل األحكام املشدد عليها يف هذه الرسالة املعاين املنسوبة إليها يف اتفاقية عميل Safecap، ما مل يتم تحديد غري ذلك 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. 

أي عميل غري مصنف عىل أنه عميل تجزئة.2.2. 

سجلوا الدخول يف حساباتهم من إحدى منصات تداول الرشكة اإللكرتونية عىل الويب من غري الهاتف الخلوي.2.3. 

تلقوا عرض لقبول الجائزة بحسب أحكام الفقرة 3 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 3. 

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 3 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.	. 

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

يحق للعميل أن يسحب عىل الفور مبلغ الجائزة و/ أو أية أرباح ناتجة عن الجائزة.7. 

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

تبييض األموال املبينة يف اتفاقية خدمات االستثامر.

هذه الجائزة غري متوفرة يف أية صالحية محظورة.	. 

متفرقات  .	0

 إساءة االستخدام- أي تداول غري الئق أو ميسء ويخالف اتفاقية خدمات االستثامر، سيؤدي إىل إلغاء الجائزة أو عدم منحها.	.0	. 

 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 0.2	. 

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 0.3	. 

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 	.0	. 

ممكناً عملياً.

تخضع هذه األحكام والرشوط ألحكام اتفاقية خدمات االستثامر وأية أحكام ورشوط عامة للحوافز وجوائز الوالء )"األحكام العامة"(. يف حال حدوث تضارب بني 	.0	. 

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

أحكام حجم التداول –  .		

	.		  السحب  

حتى يكون العميل مؤهالً لسحب الجائزة، يجب أن يقوم العميل بتنفيذ حد أدىن من حجم التداول يبلغ 0	 آالف دوالر عن كل دوالر متنحه الرشكة 	.	.		. 

إىل الحساب )أي إذا تلقى العميل جائزة تبلغ 00	 دوالر، فسيحتاج إىل حد أدىن من حجم التداول يبلغ 	 مليون دوالر(.

إذا قام العميل بسحب أي أموال قبل تلبية حجم التداول املطلوب بحسب الفقرة 	أ، فإنه سيتم اقتطاع إجاميل قيمة الجائزة من حساب العميل. 2.	.		. 

سيبدأ احتساب حجم تداول العميل يف الحساب بدًءا من تاريخ تلقي العميل للجائزة.
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صفحة 3  

برنامج الحسومات 

من أجل املشاركة يف "برنامج الحسومات"، يجب أن يسجل العميل بنجاح حسابًا مع الرشكة، ويلبي جميع متطلبات إجراءات تقديم التعريف الكاملة واملتطلبات األخرى ملثل 

هذا التسجيل وفًقا ألحكام ورشوط اتفاقية العميل، وكذلك اإليداع.

ال يتوفر برنامج الحسومات إال للعمالء املحرتفني.	. 

دفعات الحسومات للعميل هي مخصصة يف حال استخدام حساب تداول فقط.2. 

لن يشارك العميل يف برنامج الحسومات إال يف حال تقديم طلب للرشكة، ويتبعه قبول الرشكة للطلب.3. 

"برنامج الحسومات" هو مخصص لحساب تداول واحد فقط لكل عميل بغض النظر عن عدد حسابات التداول التي ميتلكها العميل. 	. 

يحق للعميل الحصول عىل دفعة تبلغ 	% عىل األقل من فارقه الهاميش يتم دفعها عىل أساس أسبوعي خالل فرتة 0	 ايام عمل من أول إيداع له يف كل يوم اثنني. 	. 

إذا تم االشتباه بإساءة العميل الستخدام أو محاولة إساءة استخدام "برنامج الحسومات" أو إجراء أي محاولة أخرى النتهاك أحكام ورشوط الرشكة، تحتفظ الرشكة بالحق 	. 

بفعل ماييل:

 .aإلغاء دفع مبلغ الحسومات، و/ أو

إنهاء الرتويج، و/ أو	. 

 .cإلغاء جميع الرشوط التي تنطبق عىل العميل )بشكل مؤقت أو دائم(، و/ أو

تعديل أو إلغاء هذا العرض يف أي وقت من دون إشعار مسبق.	. 

تحتفظ الرشكة بالحق بإلغاء هذا الربنامج يف أي وقت.7. 


