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 تفاقية الشراكة ا

Tradomart SV Ltd   هي شركة تأسست بموجب قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين ورقم تسجيلها هو

23071 IBC 2015  ويقع مقرها الرئيسي في شامروك لودج، طريق موراي، كينجستون سانت فنسنت

لها عنوان في  وجزر غرينادين من ناحية و ________، من بطاقة الهوية/رقم جواز السفر ______ و

______ أو _______، شركة مسجلة حسب األصول وقائمة بموجب قوانين ______ ولها عنوانها 

المسجل في ______ )يشار إليها فيما بعد باسم "الشريك"(، من ناحية أخرى. يتفق األطراف على ما 

 يلي:

 

 التعريفات

 اتفاقية الشراكة هذه على النحو التالي:ما لم ُيذكر صراحًة خالف ذلك، يتم تعريف الشروط التالية في 

 "البانر" يعني مجموعة من اإلعالنات التي تحتوي على رابط إلى الموقع الرسمي للشركة.

"العميل" أو "الزبون" يعني أي فرد يستخدم منتجات وخدمات الشركة من خالل حساب مفتوح لديها 

 ويخضع التفاقية العميل. 

الرسمية للشركة التي تشير إلى الشروط واألحكام واالتفاقية بين العميل   "اتفاقية العميل" تعني الوثائق

والشركة والتي يتم قبولها عند فتح حساب لدى الشركة. الرابط ذو الصلة بحساب األفلييت هو حساب 

 الشريك الذي تفتحه الشركة لدفع العموالت وفًقا لالتفاقية. 

 www.forexmart.comاإللكتروني تحت اسم المجال  "الموقع اإللكتروني الرسمي" يعني موقع الشركة 

 وأي مجال آخر تديره الشركة بلغات أخرى غير اإلنجليزية.

"الشريك" يعني أي فرد أو كيان قانوني دخل في شراكة مع الشركة، وغرضه العام منها هو إحالة العمالء 

 إلى الشركة والذي يخضع التفاقية الشراكة. 

 ين(" هي مجموعة من العمالء المحالين إلى الشركة من قبل الشريك. "مجموعة الشركاء )المنتسب

 "األطراف" تعني الشركة والشريك والعميل المعني.

"( Tradomart" و "ForexMart"العالمة التجارية" تعني جميع العالمات التجارية المسجلة للشركة )"

 العالمات التجارية األخرى ذات الصلة، والشعارات والماركات التجارية المملوكة للشركة بما فيها جميع 

 سواء كانت محلية أو دولية، وهي محمية بموجب القوانين ذات الصلة. 

 

 . المعلومات القانونية1



فوركس مارت )المشار إليها فيما يلي باسم "فوركس مارت" أو "الشركة" أو "نحن"( هي شركة   1.1

 استثمارية تعمل في جميع أنحاء العالم.

1.2 Tradomart SV Ltd  هي شركة تأسست بموجب قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين ورقم

ويقع مقرها الرئيسي في شامروك لودج، طريق موراي، كينجستون   IBC 2015 23071تسجيلها هو 

 سانت فنسنت وجزر غرينادين.

اللغة الرسمية للشركة هي اللغة  يقر الشريك )المشار إليه فيما يلي باسم "أنت" أو "الشريك"( بأن  1.3

 اإلنجليزية. 

 

 . المقدمة 2

 يتم إبرام اتفاقية الشراكة هذه بين الشريك والشركة.  2.1

تحدد اتفاقية الشراكة هذه بارامترات العالقة بين الشريك والشركة. ال يمكن التفاوض عليها أو إلغاؤها   2.2

 .بأي اتفاقيات أو ترتيبات سابقة بين الشريك والشركة

تحكم اتفاقية الشراكة العالقة بين الشريك والشركة وتوفر جميع المعلومات الالزمة للشريك قبل   2.3

 اتخاذ أي إجراء في إطار فعالية الشراكة. 

نظًرا ألن هذه االتفاقية يتم إبرامها بين الطرفين الموجودين في مناطق نائية جغرافيًا، فال يلزم توقيع  2.4

 ية من قبل الشريك أو الشركة أو كال الطرفين، لكي تكون ملزمة قانونًا. اتفاقية الشراكة الحال

يقر الشريك بموجب هذا بأنه قد قرأ وفهم وقبل اتفاقية الشراكة هذه مع التعديالت التي يتم إجراؤها  2.5

 من وقت آلخر باإلضافة إلى الوثائق الملحقة بها. 

 

 . األحكام العامة 3

 

طة قانونية وملزمة. وتعتبر هي العرض العام الموجه للجمهور العام، سواء اتفاقية الشراكة لها سل 3.1

 كانوا أشخاًصا طبيعيين أو اعتباريين. وتصبح االتفاقية الحالية نافذة المفعول فور موافقة الشريك عليها. 

 

يجب على الشريك تلبية جميع متطلبات التسجيل والوفاء بشروط التأهيل وتلبية كل متطلبات  3.2

سلطات القضائية والهيئات التنظيمية المقابلة. تنطبق متطلبات التسجيل وشروط التأهيل والمتطلبات ال

 التنظيمية األخرى على الشريك طوال مدة اتفاقية الشراكة. 

 

 يعمل الشريك كوسيط بين العميل والشركة.  3.3



 

مالء وتشجيعهم على  يفي الشريك بواجباته من خالل تقديم وشرح منتجات وخدمات الشركة للع 3.4

استخدام هذه المنتجات والخدمات من خالل حساب مفتوح لدى الشركة، باإلضافة إلى تعزيز التجربة  

 المقدمة للعمالء. 

 

 يقر الشريك دون قيد أو شرط بأن جميع العمالء المحالين إلى الشركة هم عمالء الشركة.  3.5

 

ة اإلنجليزية. يجوز تقديم ترجمات هذه االتفاقية إلى اللغة الرئيسية التفاقية الشراكة هذه هي اللغ  3.6

الشريك لراحته. في حالة وجود أي تفاوتات أو تناقضات بين النسخة اإلنجليزية والنسخة المترجمة من  

 االتفاقية الحالية، تعتبر النسخة اإلنجليزية ذات أهمية قصوى. 

 

لخاصة بالشركة. يمكن للشريك تنفيذ  يخضع حساب األفلييت الخاص بالشريك التفاقية العميل ا 3.7

الصفقات وإجراء عمليات اإليداع والسحب باستخدام حساب األفلييت بشرط أن يكون الشريك قد أكمل  

 عملية التسجيل واجتاز اختبار المالءمة وأجرى جميع العمليات المذكورة وفًقا التفاقية العميل. 

 

الصرف في تسوياتها مع الشركاء بسبب  تحتفظ الشركة بالحق في استخدام متوسط أسعار 3.8

 التقلبات السريعة في أسعار صرف العمالت الوطنية.

 

 . بدء سريان االتفاقية وصالحيتها4

ال يلزم توقيع اتفاقية الشراكة هذه من قبل الشريك أو الشركة ليكونان ملزمين بها قانونًا؛ وال يحق  4.1

 بعد.للشريك اإللغاء على أساس أنها عقد مبرم عن 

ستدخل اتفاقية الشراكة حيز النفاذ في التاريخ الذي يتلقى فيه الشريك إشعاًرا من الشركة عبر   4.2

البريد اإللكتروني، ولكن ليس قبل أن يستكمل الشريك على النحو الواجب جميع الوثائق المطلوبة  

 وتستلمها الشركة.

قبولها من قبل الشريك. في حالة استيفاء شهًرا منذ تاريخ  12اتفاقية الشراكة هذه صالحة لمدة  4.3

 شروط هذه االتفاقية، تصبح االتفاقية سارية المفعول لفترة زمنية غير محددة.

 اتفاقية الشراكة تعني فتح حساب أفلييت )حسابات( من قبل الشريك لدى الشركة.  4.4

 

 



 . التفاعل مع العمالء5

 

علومات إعالنية ذات صلة عن الشركة من موقعها  يجوز للشريك تزويد العمالء المحتملين بأي م 5.1

اإللكتروني الرسمي، بشرط أن تكون هذه المعلومات قد تم التحقق منها من قبل الشركة على أنها  

 . أصلية

 

يقوم الشريك بتزويد العميل بالمعلومات الضرورية التي تتضمن جميع التعليمات والنصائح والبيانات   5.2

أن تمكن العميل من إبرام عقد خدمة وساطة مع الشركة. يتحمل الشريك   ذات الصلة التي من شأنها

 أيًضا المسؤولية عن شرح محتوى العقود للعميل. 

 

يقوم الشريك بمساعدة العميل المحتمل على إتمام عملية التسجيل. عند فتح الحساب للعميل،   5.3

تبطة بتداول العمالت قبل التوقيع على  يكون الشريك ملزًما أيًضا بإخطار العميل بالمخاطر الكامنة المر

 اتفاقية العرض العام. 

 

يضمن الشريك ويتحمل المسؤولية عن الصحة القانونية لجميع المعلومات والوثائق والعقود المقدمة   5.4

من قبل العميل إلى الشريك والمقدمة من قبل الشريك إلى الشركة. عالوة على ذلك، يقوم الشريك 

 ووثيقة وعقد إلى اللغة اإلنجليزية إذا لزم األمر. بترجمة أي معلومات 

 

يحق للشريك إنشاء موقع ويب إضافي يحتوي على معلومات ذات صلة عن الشركة وأنشطتها   5.5

ومنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك شركات الوساطة الناشئة وخدمات االستثمار ألغراض اإلعالنات 

 والمعلومات.

 

 خدمات الشريك واختيار تلقي الخدمات من الشركة بدالً من ذلك.  يجوز للعميل اختيار رفض 5.6

 

 ُيعتبر العميل ُمحااًل إذا قام بالتسجيل في الشركة باستخدام الطرق التالية:  5.7

 

 ينقر العميل على الفتة أو رابط إعالن ينقله إلى الموقع اإللكتروني الرسمي. 5.7.1

 

 مقدم من الشريك في نموذج التسجيليقوم العميل بإدخال رمز اإلحالة ال 5.7.2

 

يقدم الشريك نموذج تعريف مملوًءا وموقًعا من قبل العميل إلى الشركة كدليل على إحالة العميل   5.7.3

 من قبل الشريك.

 



يحظر على الشريك استخدام طرق غير قانونية وغير أخالقية إلحالة العمالء. وهذا يشمل، على   5.8

دة التوجيه القسري إلى الموقع اإللكتروني الرسمي، والتسجيل التلقائي في سبيل المثال ال الحصر، إعا

 مجموعة األفلييت، وإرسال رسائل عشوائية. 

 

يحظر على الشريك الحصول على أي عمولة عن اإلحاالت الناتجة عن الحسابات المحالة التي  5.9

، وأقارب الشريك. إذا كان الشريك يملكها الشريك نفسه، وزوج الشريك، وأفراد عائلة الشريك المباشرين

كيانًا قانونيًا فُيحظر عليه الحصول على أي عمولة من الحسابات الخاصة التي يملكها المؤسسون أو 

 أقاربه المقربون. 

 

 يحظر نقل العمالء من مجموعة أفلييت إلى أخرى لمنع المنافسة غير العادلة.  5.10

 

 . حقوق والتزامات الشريك6

 

يحتفظ الشريك بالحق في إنشاء وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق والحمالت اإلعالنية بموافقة   6.1

 الشركة. 

 

يحتفظ الشريك بالحق في استخدام استراتيجيات التسويق والحمالت اإلعالنية والمواد الترويجية   6.2

فتات والصفحات المقصودة التي تقدمها الشركة. وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر الودجات والال

 والمخبرين وروابط النص وما إلى ذلك.

 

 يحق للشريك استخدام تصميم المنتجات التي تحمل العالمة التجارية للشركة ألغراض الدعاية.  6.3

 

يلتزم الشريك بتضمين معلومات الشركة ذات الصلة وعالماتها التجارية ورابط موقعها اإللكتروني  6.4

 كان الشريك يدير موقعه اإللكتروني الخاص.الرسمي إذا 

 

يلتزم الشريك بالحفاظ على سرية أي معلومات يتلقاها من الشركة خالل فترة صالحية االتفاقية   6.5

 ( سنوات بعد إنهائها.5الحالية وخمس )

 

الشريك ملزم بتقديم معلومات قانونية وصالحة وصحيحة للشركة عند التسجيل. عالوة على ذلك،  6.6

 يقع على عاتق الشريك مسؤولية إخطار الشركة بأي تعديالت تطرأ على المعلومات المقدمة. 

 

الشريك ملزم بإحالة العمالء الجدد. ال يعتبر العميل إحالة إال إذا دخل في اتفاقية خدمة وساطة مع  6.7

 الشركة ويعمل في األسواق المالية الدولية بموجب اتفاقية العميل. 

 



ن الشريك على دراية بالشركة ومنتجاتها وخدماتها وأنشطتها. يجب أن يتعلم الشريك يجب أن يكو 6.8

وينقل المعلومات حول الشركة بدقة. يجب أن يكون الشريك مختًصا في تقديم المعلومات ذات الصلة 

 الالزمة لشرح طبيعة أعمال الشركة للعمالء. 

 

والجوانب القانونية ووضع العميل. يعد ذلك ضروريًا  يجب أن يكون الشريك على دراية باألسواق المالية  6.9

 للشريك لكي يزود العميل بالدعم المناسب. 

 

الشريك ملزم بمساعدة العمالء في أعمالهم مع الشركة. في حالة ظهور أي مشاكل، يكون   6.10

الشريك مسؤوالً عن حل مشكلة العميل. في حالة عدم تمكن الشريك من حل المشكلة، تقع على  

ق الشريك مسؤولية االتصال بالمتخصصين لدى الشركة على الفور للحصول على مساعدة فورية.  عات

 الشريك ملزم بتقديم المعلومات الضرورية مثل رقم الحساب وتذاكر األمر والطابع الزمني وما إلى ذلك. 

 

 لالتفاقية الحالية. الشريك ملزم باإلبالغ عن أي تدخل غير قانوني أو قانوني في نشاط الشريك وفًقا  6.11

 

 الشريك ملزم بالحفاظ على سرية جميع معلومات العميل وبياناته ومعامالته.  6.12

 

يحظر على الشريك إجراء التسويات أو قبول األموال أو أخذ األوراق المالية أو الحصول على ممتلكات  6.13

 بالعملة المحلية أو األجنبية.  من العميل. ويشمل ذلك التسويات النقدية وغير النقدية، سواء كان ذلك

 

يحظر على الشريك التسجيل وقبول اتفاقية العميل باستخدام معلومات العميل الشخصية مثل   6.14

بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور، وكذلك إجراء أي معامالت أو عمليات باستخدام حساب العميل  

 خالل موافقة خطية ومعتمدة من الشركة. نيابة عن العميل ما لم يذكر ذلك العميل صراحًة من 

 

يحظر على الشريك تفويض مسؤولياته وسلطته إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من   6.15

 الشركة. 

 

" و  tradomart" و "forexmartُيحظر على الشريك استخدام أسماء نطاقات الشركة التي تشمل " 6.16

"fxmart ،بما في ذلك الكلمات المطابقة في اللغات األخرى. عالوة على  " وأشكاله اإلمالئية المختلفة

 ذلك، يحظر على الشريك استخدام أسماء النطاقات المذكورة ككلمات رئيسية في محركات البحث.

 

 يحظر على الشريك مشاركة أي معلومات خاصة بالشركة مع أطراف ثالثة.  6.17

 

 لمباشرين وأقاربه. إذا كان الشريك كيانًا قانونيًا فيحظر ال يجوز للشريك إحالة زوجته وأفراد أسرته ا 6.18

 



 عليه إحالة الحسابات الخاصة التي يملكها المؤسسون أو أقاربهم المقربون.

 

 . حقوق والتزامات الشركة 7

يحق للشركة استخدام المعلومات المقدمة إليها من قبل الشريك في حمالت مكافحة غسيل   7.1

 األموال.

ركة بالحق في إنهاء اتفاقية الشراكة أو إلغاء عموالت اإلحاالت دون إشعار مسبق في تحتفظ الش 7.2

 حالة انتهاك حقوق الشريك والتزاماته.

يحق للشركة أن تطلب من الشريك تقريًرا كامالً وشامالً عن حالة ونتائج الحمالت المستخدمة   7.3

 إلحالة العمالء. 

لخاص بالعميل من مجموعة األفلييت في حالة عدم تجديد يحق للشركة استبعاد حساب التداول ا 7.4

 يوًما بعد التسجيل في منطقة العميل.  30الحساب في غضون 

عمالء أو أكثر خالل فترة الـ  3يحق للشركة إنهاء اتفاقية الشراكة إذا كان العميل غير قادر على جذب  7.5

 يوًما المحددة بعد التسجيل في برنامج األفلييت. 30

حق للشركة إبالغ مجموعة األفلييت وعمالئها بالعموالت التي يتلقاها الشريك عن عمليات التداول ي 7.6

 التي تجريها مجموعة األفلييت في األسواق المالية. 

تلتزم الشركة بفتح حسابات تداول للعمالء المحالين من قبل الشريك بشرط أن يكونوا قد استوفوا   7.7

 لتسجيل. جميع المتطلبات الالزمة في ا

تلتزم الشركة بتزويد العمالء بمعلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور حتى يتمكن العمالء من إجراء  7.8

 المعامالت وتنفيذ العمليات.

 تلتزم الشركة باالحتفاظ بسجل لجميع المعامالت والعمليات التي يجريها العميل.  7.9

لصلة الالزمة له لكي يتمكن من مساعدة العميل  تلتزم الشركة بتزويد الشريك بالمعلومات ذات ا 7.10

على سبيل المثال االتفاقيات الموقعة من قبل العميل والشروط واألحكام التي تنظم استخدام العميل  

 لمنتجات وخدمات الشركة. 

 تلتزم الشركة بالدفع للشريك مقابل خدماته كما هو مبين في اتفاقية الشراكة.  7.11

ة عن أي عواقب قد تسببها استراتيجيات التسويق الخاصة بالشريك  الشركة ليست مسؤول 7.12

 والحمالت اإلعالنية والمواد الترويجية المقدمة من قبله. ويدفع الشريك أي مصاريف متكبدة.



تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء اتفاقية الشراكة هذه إذا رفض الشريك التوقف عن استخدام المواد   7.13

 طلب الشركة.  الترويجية بناًء على

يحق للشركة أن تطلب من الشريك اجتياز التحقق من خالل تقديم وثيقة إثبات الهوية مثل نسخة   7.14

ممسوحة ضوئيًا من جواز السفر/ بطاقة الهوية أو نسخة موثقة من هذه الوثائق. يعتبر التحقق من  

تقييد وصول الحسابات التي لم يتم حساب األفلييت غير إلزامي. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في 

التحقق منها إلى خدمات معينة. في هذه الحالة، يجب على الشريك التحقق من حسابه. عالوة على 

ذلك، يكون الشريك مسؤوالً عن صحة بطاقات الهوية )نسخ منها(. يقر الشريك بحق الشركة في االتصال  

ر بطاقة الهوية للتأكد من صحتها إذا كان األمر مشكوًكا بوكاالت إنفاذ القانون في البلد الذي تم فيه إصدا

فيه. إذا اتضح أن وثيقة الهوية مزورة، يحق للشركة تقديم الشريك إلى العدالة وفًقا للتشريعات الحالية  

 للبلد الذي تم إصدار بطاقة الهوية فيه. 

التزامات بموجبها، تحتفظ  في حالة قيام الشريك بخرق اتفاقية الشراكة هذه أو عدم الوفاء بأي   7.15

الشركة بالحق في إنهاء االتفاقية الحالية وفًقا لتقديرها الخاص واستبعاد جميع العمالء من مجموعة  

 األفلييت وكذلك من تنفيذ اإلجراءات األخرى المنصوص عليها في االتفاقية الحالية ومالحقها.

 . تسوية المنازعات 8

ك والشركة والعميل، حل جميع النزاعات من خالل متابعة  يجب على جميع األطراف، أي الشري 8.1

 إجراءات تسوية المنازعات. هذا يعني أنه سيتم إجراء المفاوضات والمراسالت لجميع النزاعات.

أيام عمل من التاريخ الذي علم  5يحتفظ الشريك بالحق في تقديم مطالبة إلى الشركة في غضون  8.2

 شكل مزعوم إلى مثل هذه المطالبة. فيه الشريك بوقوع أي حدث يؤدي ب

يحتفظ العميل بالحق في تقديم مطالبة إلى الشركة. يجب أن تكون المطالبة مكتوبة يدويًا أو  8.3

إلكترونيًا أو مطبوعة على الورق ويجب إرسالها إلى العنوان البريدي للشركة. يمكن أيًضا إرسال المطالبة  

البريد اإللكتروني الرسمي للشركة والمشار إليه على موقعها  عبر البريد اإللكتروني باستخدام عنوان 

اإللكتروني الرسمي. هذه هي الطرق الوحيدة التي سيتم من خاللها قبول المطالبات. إذا تم تقديم 

المطالبة من خالل المنتديات أو الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى غير محددة، فلن يتم أخذها في 

 االعتبار. 

 تحتوي المطالبة على المعلومات التالية: يجب أن  8.4

 االسم األول والثاني للشريك أو شركة الشريك 8.4.1

 رقم حساب األفلييت 8.4.2

 وصف موجز للنزاع  8.4.3



 أي تفاصيل للنزاع قد تساعد في حل النزاع. 8.4.4

 يجب أال تحتوي المطالبة على التفاصيل التالية: 8.5

 لمتنازع عليه؛ التقييم العاطفي للوضع ا 8.5.1

 الشتائم والتهديدات واالفتراءات وغيرها من اإلساءات اللفظية تجاه أي من األطراف  8.5.2

 تفاصيل غير ضرورية 8.5.3

 يحق للشركة أن تطلب من العميل/الشريك تقديم أي معلومات ضرورية لتسوية المنازعات. 8.6

 واعد تقديم المطالبات.تحتفظ الشركة بالحق في رفض أو رد أي مطالبة تنتهك ق  8.7

تلتزم الشركة بفحص جميع المطالبات المقدمة. يتم إرسال القرار بشأن المطالبة إلى البريد   8.8

 أيام عمل من يوم تقديم المطالبة.  10اإللكتروني للشريك في غضون 

تم حل  التحكيم مسموح به للنزاعات عندما يكون أحد الطرفين غير راضٍ عن نتيجة النزاع أو لم ي 8.9

النزاع في الفترة المحددة بموجب عملية تسوية النزاع. يجوز للشريك أو العميل تقديم طلب التحكيم إلى 

 الشركة باستخدام نفس قواعد تقديم المطالبة. 

 . التواصل بين الطرفين9

 يتواصل الطرفان مع بعضهما البعض فقط باستخدام وسائل االتصال المحددة أدناه: 9.1

 لبريد اإللكتروني المسجل في محطة التداول؛عنوان ا 9.1.1

 عناوين البريد اإللكتروني الخاصة باألطراف؛ 9.1.2

 عن طريق الفاكس؛  9.1.3

 عن طريق الهاتف؛ 9.1.4

 عن طريق البريد الجوي؛  9.1.5

من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي عبر اإلعالنات واإلشعارات الموجودة في األقسام المخصصة  9.1.6

 وقع؛للم

 وما إلى ذلك.  ICQو  Skypeمن خالل تطبيقات الماسنجر التي تسمح بها الشركة مثل  9.1.7

 فيما يلي وصف لشروط معالجة الرسالة المستلمة عن طريق وسائل االتصال المذكورة أعاله:  9.2



 التداول؛بعد ساعة واحدة من إرسال الرسالة باستخدام البريد اإللكتروني المسجل في محطة  9.2.1

 بعد ساعة واحدة من إرسال الرسالة عبر البريد اإللكتروني؛  9.2.2

 بعد ساعة واحدة من إرسال الرسالة عبر الفاكس؛ 9.2.3

 مباشرة بعد إجراء محادثة عبر الهاتف؛ 9.2.4

 أيام تقويمية بعد إرسال الرسالة عبر الخدمة البريدية؛  7 9.2.5

 ة على الموقع الرسمي؛بعد ساعة واحدة من نشر الرسال 9.2.6

 مباشرة بعد إجراء دردشة.  9.2.7

 . شروط دفع عموالت اإلحالة10

نقطة من جانب واحد على حساب  0.5تحتفظ الشركة بالحق في تعديل مبلغ العمولة وخفضه إلى  10.1

 . 10دوالر بينما كان عدد العمالء النشطين المحالين أقل من  500أفلييت إذا تجاوزت العمولة اليومية 

عمالء  3تلتزم الشركة بدفع عمولة اإلحالة المحددة للشريك شريطة أن يكون قد أحال أكثر من  10.2

 نشطين. 

تلتزم الشركة بدفع عمولة اإلحالة المحددة للشريك كما هو موضح في اتفاقية الشراكة هذه،   10.3

ية لجميع العمالء في  ٪ من متوسط قيمة حقوق الملك50. يجب أال تتجاوز جميع العموالت 1الملحق 

مجموعة أفلييت في الشهر المشمول بالتقرير. يتم حساب متوسط قيمة حقوق الملكية على النحو  

التالي: مجموع حقوق الملكية في حسابات جميع العمالء في بداية ونهاية كل شهر مشمول بالتقرير 

 .2مقسوم على 

التي تأثرت بأخطاء منصة التداول في حساب  تحتفظ الشركة بالحق في تعديل مبلغ صفقات العمالء 10.4

العموالت. إلى جانب ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في استبعاد العمالء المسؤولين عن أخطاء منصة  

 التداول من مجموعة األفلييت.

تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء عموالت الشريك واستبعاد العمالء من مجموعة األفلييت إذا كانت  10.5

ناتجة عن صفقة العميل تتجاوز المبلغ اإلجمالي للعموالت المقيدة في حساب األفلييت بنسبة  العمولة ال

٪ على األقل. ينطبق هذا أيًضا إذا حصل الشريك على أي عمولة عن اإلحاالت الناتجة عن الحسابات 30

ريك. إذا كان الُمحالة التي يملكها الشريك نفسه، وزوج الشريك، وعائلة الشريك المباشرة، وأقارب الش

الشريك كيانًا قانونيًا فيحظر عليه الحصول على أي عمولة من الحسابات الخاصة للمؤسسين أو األقارب 

 المقربين. 



تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء عموالت الشريك واستبعاد العمالء من مجموعة األفلييت إذا   10.6

شراكة أو قواعد نظام المكافآت أو القواعد  اكتشفت الشركة أي انتهاك التفاقية العميل أو اتفاقية ال

واللوائح المقابلة التي تحكم طبيعة األعمال هذه. على وجه التحديد، ُيمنع الشريك من استخدام  

الحسابات االحتيالية، واستخدام استراتيجيات تهدف إلى جني األرباح من عموالت اإلحالة والريبات 

استخدام أساليب غير قانونية وغير أخالقية لتحقيق  )الخصومات( على حساب التداول الرئيسي، و

 األرباح.

تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء عموالت الشريك واستبعاد العمالء من مجموعة األفلييت أو حتى  10.7

إنهاء اتفاقية الشراكة هذه إذا كانت بيانات التسجيل الخاصة بالعميل تتطابق مع بيانات التسجيل الخاصة 

ذا يعني انتهاك أحكام وشروط هذه االتفاقية. عالوة على ذلك، ينطبق هذا أيًضا على  بالشريك ألن ه

 . IPالعمالء والشركاء الذين تم العثور عليهم يستخدمون نفس عنوان 

نقاط.   3تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء عموالت اإلحالة الناتجة عن الصفقات التي تقل أرباحها عن  10.8

لمنع محاوالت الحصول على عموالت العمالء المحالين خاصة إذا كان الشريك  يتم اتخاذ هذا اإلجراء 

 يديرها. 

تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء العموالت أو حتى إنهاء اتفاقية الشراكة هذه إذا تم العثور على   10.9

لى ذلك،  الشريك يحيل العمالء بطرق غير قانونية وغير أخالقية كما هو محدد في هذه االتفاقية. عالوة ع

تحتفظ الشركة بالحق في استبعاد العمالء من مجموعة األفلييت إذا تبين أنهم قد تم اجتذابهم بنجاح 

 من خالل هذه األساليب.

تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء العموالت الناتجة عن الصفقات التي تأتي هوامشها من أموال   10.10

. عالوة على ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في استبعاد المكافآت الخاصة بالمشاركين في برنامج المكافآت

المشارك في برامج المكافآت من مجموعة األفلييت. ينطبق هذا البند على العموالت التي تمت إضافتها  

 بالفعل إلى الحساب. 

تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء عمولة اإلحالة في حالة قيام أحد عمالء مجموعة األفلييت بتقديم  10.11

بة إلى إدارة التعامل لدى الشركة. يمكن استخدام المطالبة التي تحتوي على أمر يحدد الطريقة مطال

 التي حصل بها الشريك على العموالت كأساس إلنهاء اتفاقية الشراكة هذه. 

تحتفظ الشركة بالحق في تعديل عموالت اإلحالة التي يتلقاها الشريك عن صفقات العميل التي ال  10.12

 نقاط. 5باحها تتجاوز أر

٪ من 60تحتفظ الشركة بالحق في تعديل المبلغ اإلجمالي لعموالت اإلحالة بحيث ال يزيد عن  10.13

إجمالي اإليداع إذا كان إجمالي مبلغ عموالت األفلييت التي تم الحصول عليها من أي حساب تداول 

 ٪ من إجمالي اإليداع الذي قام به العميل في هذا الحساب. 60يتجاوز 



يحتفظ الشريك بالحق في طلب تحليل شهري يحتوي على العدد اإلجمالي للعمالء المحالين  10.14

 وعدد حسابات العمالء ومراجعة عمليات التداول الخاصة بالعمالء.

تتم إضافة العمولة عن العمالء المحالين على الفور إلى الحساب فقط بعد أن يقوم العميل الُمحال  10.15

في حالة إرفاق الشريك والعميل بخوادم مختلفة، تتم إضافة العموالت إلى الحساب في بإغالق الصفقة. 

 اليوم التالي بعد قيام العميل المحال بإغالق الصفقة. 

تلتزم الشركة بدفع العموالت للشريك وفًقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة هذه،  10.16

 .1الملحق 

 ب ودفع الضرائب والرسوم المالية ألطراف ثالثة أخرى بأنفسهم. يتفق الطرفان على حسا 10.17

ويتم دفعها من خالل نظام الدفع  1يتم تحديد نظام العمولة في اتفاقية الشراكة هذه، الملحق  10.8

المحدد في غضون المدة المحددة. في حالة استخدام بطاقة ائتمان أو أي نظام دفع آخر لإلحاالت، قد 

يوًما تقويميًا، ومع إمكانية تمديدها أكثر منذ آخر تجديد. ووفًقا  45المدة المحددة إلى ما يصل يتم تمديد 

 لذلك، تبلغ الشركة الشريك بهذه التمديدات. 

 . التعديالت واإلنهاء11

تحتفظ الشركة بالحق في تعديل وتكملة أي من الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية   11.1

( أيام تقويمية  5ًقا لتقديرها المطلق. تلتزم الشركة بتوجيه إشعار مسبق قبل خمسة )الشراكة هذه وف

 للشريك.

 5لكل من الشريك والشركة الحق في إنهاء اتفاقية الشراكة هذه بشرط تقديم إشعار مسبق قبل  11.2

 أيام تقويمية على األقل من اإلنهاء المقصود من خالل أي من طرق االتصال المعتمدة.

لكل من الشريك والشركة الحق في إشراك المحكمة في السعي إلنهاء اتفاقية الشراكة هذه في  11.3

حالة االنتهاكات المنتظمة لاللتزامات المتبادلة أو انتهاك الشروط أو عدم الوفاء بالتزامات من جانب أي من  

 الطرفين. 


