
 أحكام وشروط برنامج الشراكة عبر الويب

 

 المقدمة .1
ام أّن هذه األحكبيعترفون  )"الشريك"( الشركاء عبر الويب)"الشركة" أو "أمانة" أو أمانة كابيتال إن شركة 

 .أمانة كابيتال هم وبين والشروط تضبط العالقة بين
 قد قرأ، فهم ووافق على كّل األحكام والشروط. الشريك، يعتبر أّن الموافقة مربععند الضغط على 

 
 التعريفات .2

انة كابيتال أممع : هو فريق مستقل يقوم بعملية تحويل العمالء للتداول بالعمالت، السلع والمؤشرات شريكال 
 مقابل عمولة محددة.

يتال أمانة كابكّل فرٍد محّول من قبل الشريك عبر الويب، يقوم بالحد األدنى من التداول مع  العميل المحال: هو
 بحسب المحدد أدناه.

 حيلهي ديدج زبونٍ  كلّ  مقابل تدفعه الشركة للشريك عبر الويب المال من مبلغ هو: االقتناءحدة التكلفة مقابل و
 منه. المطلوب النشاط من األدنى الحد، شرط أن يكون قد نفّذ أمانة كابيتال  مع للتداول

 
 شروط االتفاق .3

 الشريك عبر الويب التزامات
 المحال عبر الويب بكّل أحكام وشروط االتفاق، في الفترة المحددة لسريانه.سوف يلتزم الشريك  -أ

 بالعمل تحت سقف األحكام وقوانين البلد الموجود فيه. الويبيوافق الشريك عبر  -ب
بهذا  بلالنتساتوفير معلومات صحيحة وكاملة خالل عملية التسجيل  الويبيجب على الشريك عبر  -ت

بشكٍل  ترتبط بهالبرنامج، بما في ذلك تزويد الشركة بدليل يؤكد هويته وبمعلوماٍت شخصية أخرى 
 مباشر أو غير مباشر.

يجب على الشريك عبر الويب الموافقة على تزويد الشركة بمعلومات اتصال جديدة وصالحة، حتى  -ث
لويب، بالشريك عبر ا باالتصالشركة تتمكن الشركة من التواصل معه في أي وقٍت كان. إذا لم تنجح ال

ب لطلبات الشركة في فترة ثالثة أشهر، تحتفظ الشركة بحقها بإنهاء االتفاق دون إرسال يأو إذا لم يستج
 أي إشعاٍر مسبق.

 على ؤثري قد مضلل تمثيل أي وتجنبإّن الشريك عبر الويب مسؤول عن تمثيل الشركة بنيّة حسنة،   -ج
 الخاص بها. برنامج التحويل وسمعتها وسمعة مصداقيتهاعالمة الشركة التجارية، 

نشاطات تسويقية قانونية، ويلتزم بعدم انخراطه في نشاطات غير يلتزم الشريك عبر الويب بتنفيذ  -ح
قانونية التي قد تضّر بعالمة الشركة التجارية/ صدقيتها/ سمعتها. تحتوي هذه النشاطات غير 

أخالقي على الموقع اإللكتروني الخاص بالشريك أو مواقع المشروعة على التسويق لمضمون غير 
، التحّرش أو العنيفإلكترونية أخرى، استخدام المضمون التسويقي اإلباحي، غير القانوني، 

 وجذب عمالء محتملين. الموفّر من قبل الشركة المحتوى ترويجالعنصرية، بهدف 
مانة أالتسويق والترويج إاّل إذا خصصت  يوافق الشريك عبر الويب على تحّمل كّل تكاليف ونفقات -خ

 مبلغ خاص له للقيام بالتسويق والترويج.كابيتال 



 لمسؤوليةا وسيتحّمل الشركة باسم يمنع على الشريك عبر الويب تقديم نصائح إقتصادية وتوصيات -د

 محتملين. لمتداولين معطى وعدٍ  أي عن الكاملة
يجب على الشريك عبر الويب التحفظ عن جذب عميل مقيم في الواليات المتحدة أو أي من البلدان  -ذ

 ق.من هذا االتفا 1غير المذكورة في الملحق 
مشكك به قد يسيء إلى أعمال بأي حساب  أمانة كابيتاليتحمل الشريك عبر الويب مسؤولية إعالم  -ر

 الشركة.
، يمكن للشخص المحال إعادة التقدّم الشريك عبر الويبمحال من لعميل في حال تّم رفض طلب  -ز

 بطلب شرط أن يكون قد صحح الخطأ الذي أدّى إلى رفض طلبه.
 

 كابيتالأمانة إلتزامات 
 ستقوم الشركة بدراسة الملفات بشكٍل عادل وضمن فترة زمنية مقبولة. .أ

تتعّهد الشركة بتسديد كّل البالغ المالية لشركائها عبر الويب، بحسب جدول العموالت وضمن فترة  .ب
 زمنية معقولة.

، في حال قتتعّهد الشركة بتوفير الشركاء عبر الويب بكّل أدوات التسويق والترويج ضمن فترة االتفا .ت
 لم يتم خرق أي من بنود االتفاق.

صر ر الويب، والتي تتضمن وال تقتلن تتحّمل الشركة مسؤولية أي نشاط غير شرعي نفذّه الشريك عب .ث
 لجهٍة أخرى. فكرية كيةأو نشر مل هنشرو مضمون شخص آخرعلى استخدام 

بطريقة منتظمة حركة الشريك على الويب، وستطرح القيام بتحديثات إذا اقتضت  الشركة ستراقب .ج
 الشريك. أداء لتعزيزالحاجة 

 
 

 طريقة توزيع العموالت
 ريقة توزيع العموالت منّظمة على أساس وحدة التكلفة مقابل اإلقتناء.طإّن  .أ

 .1رقم  ملحقسيتم مكافأة الشريك عبر الويب بحسب ال

في تغيير وتعديل طريقة توزيع المكافآت، وإن قامت بذلك فسترسل إنذاراً مسبق  تحتفظ الشركة بحقها .ب
 عبر البريد اإللكتروني وعبر نشر الخبر على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة.

 في المقابل، يحّق للشريك اإلعتراض على التغييرات في فترة ال تتعدّى خمسة أيام عمل. 
هر، في فترة ثالثة أش أمانة كابيتاليب من تحويل عمالء جدد للعمل مع إذا لم يتمّكن الشريك عبر الو .ت

 الشركة.من سيخضع االتفاق لإلنهاء الفوري بناًء على قرار 
 المكافآت المالية إلى الشريك في أّول خمسة أيام عمل من الشهر.سيتم إرسال  .ث
 هذاتحقيق م يتمّكن الشريك من دوالر في الشهر. إذا ل 250إّن الحدّ األدنى من المكافأة المالية هو  .ج

 الربح خالل شهٍر واحد، سوف يتم تأجيل المكافأة حتّى يجمع الشريك هذا المبلغ.
حصول يتمكن من ال المطلوبة حتّىمل الشريك عبر الويب مسؤولية توفير الشركة بالمستندات حيت .ح

 يل نتيجة توفير الشريكعلى مكافأته. ال تتحّمل الشركة مسؤولية إذا ما وقع خطأ في عملية التحو
 معلومات خاطئة.

يجب على الطرفين االتفاق على طريقة تحويل األموال. إذا رغب الشريك بتغيير طريقة التحويل،  .خ

 يوم من تحويل الدفعة. 15قبل  ةخطي رسالةفعليه إعالم الشركة باألمر عبر إرسال 
 

 



 الملكية الفكرية
ر اقية، أدوات الملكية الفكرية التي تتضمن وال تنحصستمنح الشركة الشريك، خالل كّل فترة اإلتف .أ

بشعارات الشركة، حقوق الطبع والنشر، المعلومات األساسية، براءات اإلختراع، قائمة العمالء، 
م استخداال يحّق للشريك  نماذج عن الرسائل اإللكترونية وغيرها. ومع انتهاء فترة االتفاق،

 إلغاء كّل المضمون المرتبط بالشركة من حساباته اإللكترونية.األدوات المذكورة، كما ويجب عليه 
يتم منح أدوات الملكية الفكرية للشريك بهدف تحويل عمالء جدد للعمل مع الشركة وتطوير  .ب

 األعمال.
يوافق الشريك على أّن أدوات الملكية الفكرية هي من ملك الشركة وحدها، ومن حقّها سحب هذه  .ت

 قوانين االتفاق.األدوات منه إذا ما خرق 
يوافق الشريك على استخدام أدوات الملكية الفكرية بطريقة قانونية، وبما يتفق مع مبادئ الشركة.  .ث

 أي استخدام غير مصّرح به سيؤدي إلى إنهاء العقد.
يوافق الشريك على أّن معلومات العمالء المحولين، والتي تضم األسماء، تفاصيل شخصية  .ج

من ملك الشركة، ولن يتم اإلتصال بهم من قبل الشريك عبر الويب، ومعلومات عن التداول، هي 
 إال إذا حصل على موافقة من الشركة.

 
 إنهاء العقد

 ر البريد اإللكتروني أو الفاكس.ق إنهاء العقد بعد إرسال إنذار عبيتمتع كال الطرفين بح .أ
 دون إرسال أي إنذار. إلحدى بنود العقد، يحق للشركة إنهاء اإلتفاقية إذا ما حصل خرق .ب
 ريةالفك الملكيةو ترويجية موادعند إنتهاء العقد، يوافق العميل على التعهد بعدم استخدام أي  .ت

 .الشركة قبل من المملوكة
سيحصل الشريك على كل أرباحه المالية حتّى بعد انتهاء العقد، لكنّه لن يحصل على مكافآت في  .ث

 المستقبل.
 الرجوع إلى القضاء في حال تّم خرق أي بند من بنود هذه اإلتفاقية. مانة كابيتاليحّق أل  .ج

 
 
 

 ظروف قاهرة .4
يوافق الشريك عبر الويب ويعترف بأّن الشركة ال تتحّمل مسؤولية أي أضرار أو خسائر مباشرة 

نجمت عن ظروف إستثنائية قاهرة، التي تتضمن وال تقتصر على قيود حكوميّة وقيود وغير مباشرة 
تأخير أو تأجيل التداول، الحروب، الخضات المدنية، الزالزل والهزات األرضية، باإلضافة سوقية، 

 أو سرقةال لدخول غير المسموح،ا النظام، فشل االتصال، خط فشل المعدات، تعطل اإلضرابات،إلى 
 تقنية وغيرها. مشكلة أي
 

 التعويضات .5
ات قشركة من الخسائر والتكاليف والنفيوافق الشريك عبر الويب على الدفاع والتعويض وحماية ال

والتي قد تنجم نتيجة خرق الشريك إلحدى بنود اإلتفاقية، )أتعاب التكلف بمحامي على سبيل المثال( 
بما في ذلك انتهاك حق الملكية وحقوق النشر والتأليف، وخرق حقوق الخصوصية. هذا اإللتزام يبقى 

 حتى انتهاء فترة اإلتفاقية.
 

 



 اإلتفاقية .6
الشركة والشريك عبر الويب اإلتقافية الكاملة بين الشركة والشريك  بين واألحكام الشروط هذه تشكل

 .يقةالوث هذه في صراحة عليها المنصوص تلك غير ضمانات أو عبر الويب الذي لم يقدم أي تمثيل
 

 التمثيل والضمانات .7
 .االتفاق هذا تنفيذ تاريخ من عتباراً إيمثل الشريك عبر الويب الشركة ويوفّر الضمانات 

 إّن الشريك عبر الويب ملزم على تأدية إلتزاماته بموجب شروط اإلتفاقية. .أ
جّهة تمثّله، توفير الشركة ببياناٍت مالية ومعلومات أخرى صحيحة، ال تهدف  أي على الشريك أو .ب

 إلى التضليل، ويمكن اإلعتماد عليها.
 :المطلوبةالتصاريح والتراخيص و الموافقات كلفي حال حصول الشريك على  .ح

 يكون الشريك يتمتع بتأدية حقوقه واإللتزام بمهامه في إطار شروط اإلتفاق. .أ
 

 الخصوصية .8
إّن كّل المعلومات التي تحصل عليها الشركة والشريك، والتي تتضمن وال تقتصر على معلومات 

 يجوز مشاركتها مع أطراف أخرى. عملية، تقنية، مالية وخاصة، تبقى في إطار السرية، وال
 

 متنوعات .9
ال تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه الشريك، وفي ما يخص أي عمل أو قرار أو حكم قضائي ال  .أ

 يمّت بصلة بالشركة.
يؤّكد الشريك على أنه طرف مستقل عن الشركة، وأّن هذا االتفاق لن يؤدي إلى شراكة تجارية،  .ب

 أو عمل مشترك، أو عالقة عمل.
 يوافق الشريك عبر الويب على االتفاق كلّه، ويقّر بقراءة وفهم كّل أحكامه وشروطه. .ت
، يجب شوب أي نزاعفي حال ن. الدولة التي تّم تسجيل الشركة فيها لقوانين االتفاقية هذه تخضع .ث

 المسجلة فيها الشركة. الدولةقضاء حلّه عن طريق 
 

 .1الملحق 

 
 طريقة توزيع العموالت بحسب البالد

 

Number of Active 
Traders referred in one 
month 

0-5 Clients 6-10 Clients 11+ Clients 

MENA Region 

Algeria  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Bahrain  $                                                    400   $                                                    450   $                                                    500  

Egypt  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Jordan  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Kuwait   $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Lebanon  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Libyan Arab Jamahiriya  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  



Morocco  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Oman  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Palestine  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Qatar  $                                                    500   $                                                    500   $                                                    600  

Saudi Arabia  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Tunisia   $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

United Arab Emirates  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Yemen  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

The Rest of the World 

Albania  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Angola  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Antigua and Barbuda  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Argentina  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Armenia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Australia  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Azerbaijan  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Bahamas  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Bangladesh  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Barbados  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Belarus  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Belgium  $                                                    400   $                                                    450   $                                                    500  

Belize  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Benin  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Bermuda   $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Bolivia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Bosnia and Herzegovina  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Botswana  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Brazil  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Brunei Darussalam  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Bulgaria  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Cambodia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Cameroon  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Canada  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Cayman Islands  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Chile  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

China  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Colombia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Costa Rica  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Cote d'Ivoire  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  



Croatia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Cyprus  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Czech Republic  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Denmark  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Dominica  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Dominican Republic  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Ecuador  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

El Salvador  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Estonia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Ethiopia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Finland  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

France  $                                                    400   $                                                    450   $                                                    500  

French Guiana  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

French Polynesia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

FYR Macedonia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Gabon  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Georgia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Germany   $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Ghana  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Gibraltar  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Greece  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Greenland  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Grenada  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Guadeloupe  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Guatemala  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Guyana  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Haiti  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Honduras  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Hong Kong  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Hungary  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Iceland  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

India  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Indonesia   $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Ireland  $                                                    400   $                                                    450   $                                                    500  

Isle of Man  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Italy  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Jamaica  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Japan  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Jersey  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  



Kazakhstan  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Kenya  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Lao People  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Latvia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Lithuania  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Macau  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Madagascar  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Malawi  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Malaysia  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Malta  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Marshall Islands  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Martinique  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Mauritius $                                                 200  $                                                    250   $                                                    300  

Mexico  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Republic of Moldova  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Monaco  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Mongolia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Montenegro  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Mozambique  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Namibia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Nepal  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Netherlands  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Netherland Antilles  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

New Caledonia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

New Zealand  $                                                    400   $                                                    450   $                                                    500  

Nicaragua  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Nigeria  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Norway  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Pakistan  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Panama  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Papua New Guinea  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Paraguay  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Peru  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Philippines  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Poland  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Portugal  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Reunion  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Romania  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Russian Federation  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  



Rwanda  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Saint Kitts and Nevis  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

San Marino  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Senegal   $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Serbia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Seychelles  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Sierra Leone  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Singapore  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Slovakia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Slovenia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Solomon Islands  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

South Africa  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

South Korea (republic of 
Korea 

 $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Spain  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Sri Lanka  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Swaziland  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Sweden  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Switzerland  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Taiwan  $                                                    500   $                                                    550   $                                                    600  

Tajikistan  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Tanzania  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Thailand  $                                                    400   $                                                    450   $                                                    500  

Turkey  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Turkmenistan  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Uganda  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Ukraine  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

United Kingdom  $                                                    400   $                                                    450   $                                                    500  

Uruguay  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Uzbekistan  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Venezuela  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Viet Nam  $                                                    300   $                                                    350   $                                                    400  

Virgin Islands (British)  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

Zambia  $                                                    200   $                                                    250   $                                                    300  

 


