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 والمصالح االوامر تنفيذ سياسة

 المقدمة .1

 
 خدمات لتقديم وفقا( المحتمل عميلنا أو عميلنا) لك مقدم هذا" والمصالح االوامر تنفيذ سياسة" ملخص 1.1

 ذات ىاألخر والمسائل التنظيمية للوائح الخاضعة السوق وتشغيل االستثمار، أنشطة وممارسة االستثمار،

 بموجب"(. القانون)" آلخر وقت من بعد فيما المعدلة بصيغته ،2007\(I) 144 القانون الصلة بموجب

 شركة هي Alvexo اسم تحت تعمل التي"( الشركة)" VPR Safe Financial Group Ltd فإن القانون،

الهيئة  وتنظمها HE 322134: رقم تحت نيقوسيا في الشركات مسجل لدى مسجلة قبرصية استثمار

 جميع ملتزمة باتخاذ 632/11 رقم ترخيص بموجب"( CySEC)" المالية والبورصات لألوراقالقبرصية 

 تائجن أفضل لتحقيق ونقلها العميل أوامر استالم عند عمالئها مصلحة يحقق بما للعمل المعقولة الخطوات

 عند لقانونا في عليها المنصوص المبادئ مع الخصوص، وجه على االمتثال، العميل مرأوا تنفيذ عند التنفيذ

 .االستثمار خدمات تقديم

 

 والتنظيمية القانونية المتطلبات .2

6.1 MIFID II6111/26 التوجيه أحكام بموجب الشركة : تعمل  /EU األوروبي البرلمان عن الصادر 

 EC/  6116106 التوجيهي والتعديل المالية األدوات في األسواق بشأن 6111 مايو 16 في والمجلس

 توجيهات)" آلخر وقت من تعديله ويتم آلخر وقت من ساريًا ذلك يكون قد ، EU/  6111/21 والتوجيه

 قانون إلى تحويلها تم والتي ،"( MiFID II" أو(" EU/  6111/26) المالية التوجيهات في األسواق

( 1) 72 رقم القانون) 6112 لعام المنظمة واألسواق والنشاطات الخدمات واالستثمار قبرصي،

16112.) 

 
 ضلأف على للحصول الكافية الخطوات جميع اتخاذ الشركة على يتعين أعاله، المذكور التشريع بموجب

 ـب العمالء بتزويد ذلك إلى ويشار. العوامل من مجموعة مراعاة مع العميل أوامر تنفيذ عند ممكنة نتيجة

 ".تنفيذ أفضل"

 
 المنظمة واألسواق االستثمار وأنشطة خدمات لقانون ووفقًا MIFID II تنفيذ بعد: األوامر تنفيذ سياسة 6.6

 المحتملين والعمالء عمالئها تزويد الشركة على يجب ،(16112( 1) 72 رقم القانون) 6112 لعام

 تنفيذل منهجنا السياسة هذه تحدد ،"(السياسة" بـ بعد فيما إليها يشار) التنفيذ سياسة. طلبها بموجز عن

 حتى ذللتنفي منهجنا على المختلفة العوامل تؤثر كيف ونوضح التنفيذ، نستخدمها إلى البدء من األوامر

 .العمالء أوامر تنفيذ عند ممكنة نتيجة أفضل على الحصول من نتمكن

 

 التطبيق نطاق .3
 اسةسي في محدد هو كما) والمحترفين التجزئة عمالء من كل على السياسة هذه تنطبق: العميل تصنيف 3.1

 ال ةالسياس هذه فإن مؤهل، كطرف العميل بتصنيف الشركة قامت إذا(. بالشركة الخاصة العمالء تصنيف

 المؤهل. المقابل الطرف هذا على تنطبق

 ـب يلي فيما إليها يشار) األعمال وأحكام شروط /العميل  اتفاقية من جزًءا السياسة : تشكلالسياسة 3.6

 تعلقي فيما معنا العمالء يضعها طلبات أي ذلك في بما الشركة، مع العمالء عالقات وتحكم ،"(االتفاقية"

 نااتفاقيت مع جنب إلى جنبا تقرأ أن المقرر ومن. التي نقدمها"( المنتجات" ببساطة أو) المالية باألدوات
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 الشروط/  العميل اتفاقية" على الموافقة خالل من لذلك،. هذه االتفاقية تشكل التي األخرى والوثائق

 إذا. ةالسياس أحكام على أيًضا العميل يوافق والشركة، العميل بين تعاقديًا ملزمة اتفاقية وهي ،"واألحكام

 شكلب تعريفها يتم لم ما. تسود سوف السياسة هذه فإن واتفاقنا، السياسة هذه بين اتساق عدم أي هناك كان

 .االتفاقية في لها المعطاة المعاني لها والعبارات الكلمات فإن المستند، هذا في منفصل

 

 المالية األدوات أنواع .4
 لتيا المالية على األدوات العميل عن نيابة األوامر تنفيذ عند السياسة هذه تنطبق: المالية األدوات أنواع  1.1

 التي عاراألس ونشر لتوفير المالية األدوات من نوع أي لتقرير الشركة لتقدير متروك األمر. الشركة تقدمها

 لسوقا خارج المالية األدوات مشتقات فئة تحت الشركة تعرضها التي المنتجات تندرج. بها التداول يمكن

"(OTC )"الفروقات عقود تقديم األخص وعلى أساسية، مالية أداة على (CFDs )على: 

 األجنبية؛ العمالت أزواج 

 واحد مخزون 

 السلع 

 األسهم مؤشرات 

 الثمينة؛ المعادن 

 الطاقات 

 العمالت الرقمية 

 التنفيذ أوامر أنواع .5
 :ركةالش مع التنفيذ أوامر من التالية األنواع وضع خيار العميل منح يتم: المعلق األمر مقابل السوق أمر 6.1

 هقدمت الذي السعر مقابل الفور على تنفيذه يتم أمر وهو السوق أمر العميل يضع: السوق أمر 

 وقف". األرباح جني" أو/  و" الخسارة وقف" بـ السوق أمر إرفاق للعميل يجوز. الشركة

 جني أن حين في العميل، مقابل السعر يتحرك عندما العمالء خسارة من للحد أمر هو الخسارة

 .للعمالء المستهدف الربح إلى التوصل تم إذا األرباح لجني أمر هو األرباح

 ددهيح الذي بالسعر الحق وقت في تنفيذه يتم أمر وهو ،"معلق أمر" العميل يضع: المعلق األمر 

 لذيا السعر يصل وعندما المعلق الطلب بمراقبة بالشركة الخاصة التداول منشأة وتقوم العميل،

 من لتاليةا األنواع تتوفر السعر، بهذا الطلب تنفيذ سيتم العميل، يحدده السعر إلى الشركة توفره

 المعلقة: الطلبات

 "الحالي؛ السعر من أقل أو بسعر مالية أداة لشراء أمر وضع وهو" الشراء حد 

 "ويتم حاليًا، المقدم السعر من أعلى بسعر مالية أداة لشراء أمر وضع وهو" الشراء إيقاف 

 الشراء؛ بسعر يمر أو السوق سعر يلمس عندما تشغيله

 "أفضل أو محدد بسعر مالية أداة لبيع أمر وضع هو" البيع حد: 
 و

 "معين سعر إلى تصل عندما مالية أداة لبيع أمر وضع وهو" البيع إيقاف. 

 

 موعد العميل لدى رصيد وجود عدم حالة في". األرباح جني" أو/  و" الخسارة وقف" معلق أمر على العميل يعلق قد

 تقويميًا يوًما( 31) ثالثين لمدة به الخاص التداول حساب في( اإليداع/  السحب/  التداول) معامالت نشاط وجود

 .معلقة أوامر أي حذف يتم قد متتاليًا،

 



 

Alvexo تملكها وتشغلها VPR Safe Financial Group Limited  قبرصية وهي شركة استثمار(CIF)  تشرف

 HE ورقم تسجيل الشركة 632/41رقم  CIF برقم (CySEC) عليها وتنظمها لجنة األوراق المالية والبورصات القبرصية

 .، قبرص ليماسول Agias Fylaxeos ، 3025شارع ، 4، يقع في  322134

 

 611 إجمالي إلى يصل ما وضع أو عميل، االحتفاظ ألي يجوز :المفتوحة المراكز لعدد األقصى الحد 6.6

 .الشراء وأوامر السوق أوامر أي الوقت، نفس طلب في
 جني" و "الخسارة وقف" إيقاف أو تغيير للعميل يمكن ال. تنفيذه قبل أمر تعديل للعميل يجوز: أمر تعديل 6.3

 الخسارة إيقاف أوامر تضع التي األدوات بعض على. األمر تنفيذ إذا تم" المعلقة األوامر" و" األرباح

 األوامر أو األرباح جني أو الخسارة إيقاف أوامر تعديل أو/  و المعلقة األوامر أو األرباح جني أو الجديدة

 على الحصول يمكن. الحالي السوق سعر من( بالنقاط) سعري نطاق ضمن بها السماح يتم لن المعلقة،

 .الشركة موقع على تداول مواصفات عن المعلومات من المزيد
 

 التنفيذ عوامل أفضل .6
 عم لعمالئها الممكنة النتائج أفضل على للحصول المعقولة الخطوات جميع اتخاذ الشركة على يجب 2.1.1

كما هو موضح في بيان جودة الشركة  العمالء أوامر تنفيذ عند التالية العوامل االعتبار بعين األخذ

 الموجود هنا:
https://www.alvexo.ae/documents/pdf/VPR_Safe_Financial_Group_EQSS_A

pril_2018.pdf 

 

 :الفروقات بعقود التداول يطلبون الذين للعمالء 2.1.6

 

a) زوج ألي بالنسبة: السعر CFD / FX ،( الطلب) األعلى السعر: بتسعير سعرين الشركة ستقوم محدد

 يمكن الذي( العرض) المنخفض والسعر، CFD / FX زوج (المدى الطويل) الشراء للعميل يمكن الذي

 والطلب على العرض أسعار إلى يشار جماعي، بشكل. CFD / FX زوج (المدى القصير) البيع للعميل

 أوامر تنفيذ يتم. "الفرق" هو CFD / FX لزوج واألعلى األدنى السعر بين الفرق. الشركة أسعار أنها

 ندع المفتوحة المدى القصير للصفقة الربح وجني الخسارة ووقف البيع ووقف البيع حد مثل الشراء

 لصفقةل الربح وجني الخسارة ووقف البيع ووقف البيع حد مثل البيع أوامر تنفيذ يتم. الطلب سعر

 محدد CFD / FX زوج مقابل الشركة سعر احتساب يتم. الطلب سعر عند المفتوحة المدى الطويل

 خارجية مصادر من الشركة عليه تحصل والذي الصلة، ذي األساسي األصل سعر إلى بالرجوع

 ومتق. التداول منصات أو االلكتروني للشركة موقع على الشركة رسوم على الحصول يمكن. مرجعية

 وصولبال واالتصاالت التكنولوجيا قيود تسمح حيث األحيان من كثير في أسعارها بتحديث الشركة

 آلخر وقت من الخارجية المرجعية مصادرها بمراجعة الشركة تقوم. للعميل األساسي النظام إلى

 خارج سعر يأ باقتباس الشركة تقوم لن. تنافسية تزال ال عليها الحصول تم التي البيانات أن من للتأكد

 يأ تقديم الفترة هذه خالل للعميل يمكن ال وبالتالي( أدناه التنفيذ مكان انظر) الشركة عمل وقت

 .طلبات

 
 أو البيع حد الشراء، إيقاف الشراء، حد الربح، جني الخسارة، إيقاف: مثل أمر إلى السعر وصل إذا

 من يكون قد معينة، تداول ظروف ظل في لكن،. الفور على األوامر هذه تنفيذ يتم البيع، إيقاف

 عند ألمرا تنفيذ للشركة يحق الحالة، هذه في. العميل من المطلوب بالسعر األوامر هذه تنفيذ المستحيل

 لسعرا ارتفع إذا للسعر السريعة التقلبات أوقات في المثال، سبيل على هذا، يحدث قد. متاح سعر أول

 قواعد بموجب تقييده أو التداول تعليق بموجبه يتم الذي الحد إلى الواحدة التداول جلسة في انخفض أو

 امرأو وضع لمستوى األدنى الحد تحديد يتم. التداول جلسات افتتاح عند ذلك يحدث قد أو التبادل،

 بموجب محدد CFD / FX زوج إلى بالنسبة البيع، ووقف الشراء ووقف الربح وأخذ الخسارة إيقاف

 .التداول اتفاقية

https://www.alvexo.ae/documents/pdf/VPR_Safe_Financial_Group_EQSS_April_2018.pdf
https://www.alvexo.ae/documents/pdf/VPR_Safe_Financial_Group_EQSS_April_2018.pdf
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b) جميع"( )المقايضة رسوم" باسم أيًضا المعروفة" )التمويل رسوم" دفع العميل من يطلب قد :التكاليف 

 (:فقط اإلسالمية الحسابات) العمولة أو/  و( الحسابات أنواع
 

 دواتألا أنواع ضبع في حةولمفتا زکرالما قيمة دةياز تتم ل،يولتما رسوم حالة في: ليولتما رسوم

 رسوم تعتمد. وحلمفتا زکرلما قغالإ ميت حتی"( لةدلمباا)" ميةوي ليوتم ومسرب تخفيضها أو لماليةا

 رسوم يلتفاص تتوفر. آلخر وقت من تختلف قد والتي السوق، في السائدة الفائدة أسعار على التمويل

 نواعأ لجميع بالنسبة. موقع االلكتروني للشركة على التداول" مواصفات" المطبقة اليومية التمويل

 لمعلنا السعر في مدمجة غير والتمويل العمولة رسوم فإن الشركة، تقدمها التي الفروقات مقابل العقود

 .العميل حساب على صريح بشكل فرضها يتم ذلك من وبدالً  للشركة،

 

 غكمبل أو اإلجمالية للمتاجرة القيمة من مئوية نسبة شكل على إما العموالت تحميل يجوز: العموالت

 (.فقط اإلسالمية الحسابات) ثابت

 
c) التنفيذ سرعة:  

 عن بةنيا كوكيل وليس كمدير الشركة تعمل السياسة، هذه في القرارات تنفيذ قسم في موضح هو كما

 وبما .المدعومة المالية لألدوات العميل أوامر لتنفيذ الوحيد المكان هي الشركة فإن وبالتالي، العميل،

 العميل أوامر تنفيذ عند كبيرة أهمية تولي الشركة فإن الشركة، مسؤولية تحت تقع التنفيذ سرعة أن

 .واالتصاالت التكنولوجيا قيود ضمن أوامرها جميع لتنفيذ ممكنة سرعة أعلى لتقديم جاهدة وتسعى

 رللمخاط العميل يتعرض للشركة، اإللكترونية التداول منصات خالل من األوامر العميل يضع عندما

 عبر االتصال مشاكل المثال، سبيل على) والبرامج األجهزة فشل ذلك في بما بذلك، المرتبطة

 يتم ال أنه أو لتوقعاته وفقًا العميل طلب تنفيذ عدم إلى ذلك يؤدي قد.(. الخ الخادم وأوقات اإلنترنت،

 .الفشل هذا مثل حدوث حالة في مسؤولية أي تتحمل ال الشركة. اإلطالق على تنفيذه

 

 رالمستق غير االتصال أشكال من آخر شكل أي أو هاتفي اتصال أو السلكي اتصال استخدام يؤدي قد

 إرسال تأخير إلى يؤدي مما اإلشارة قوة نقص أو االتصال انقطاع أو ضعف إلى العميل طرف من

 لتأخيرا هذا عن ينتج قد. اإللكترونية للشركة التداول منصات إلى العميل كمبيوتر جهاز من البيانات

 الشركة تقوم الحاالت، هذه مثل في القديمة" السوق أوامر" مثل الشركة، إلى قديمة أوامر إرسال

 .المتاح السوق بسعر المذكور األمر وتنفيذ السعر بتحديث

 

 أي وأ الهاتف طريق عن نقلها يتم التي اإليصال تعليمات تنفيذ الشركة من يطلب أن للعميل يجوز

 حامينوالم والمستقبليين الحاليين الحسابات أصحاب من كل يقوم بحيث أخرى، خطية اتصال وسيلة

 لتعليماتا هذه اتباع يتم لم إذا حتى للشركة، فردي بشكل بتقديمها األصول حسب المعتمدين والممثلين

 دتحدي في خطأ أو اتصال سوء وجود حالة في مسؤولية أي الشركة تقبل ال. كتابي تأكيد خالل من

 دق والتي االتصال وسائل بمثل تتعلق جانبه من أخرى أخطاء أي أو التعليمات يعطي الذي الشخص

 وسائل خالل من عميل من طلب بقبول ملزمين لسنا نحن. للعميل آخر إزعاج أو خسائر على تنطوي

 بالحسا في كافية أموال لديه العميل كان إذا عادة بذلك نقوم فإننا ذلك، ومع. أعاله المذكورة االتصال

 مثل للعوامل يمكن. األمر هذا تنفيذ الممكن ومن أخرى طريقة بأي االتفاقية ينتهك ال العميل فإن معنا،
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 من كان اإذ ما على التأثير تداولها في العميل يرغب التي المالية األداة في السيولة وتوافر الطلب حجم

 .ال أم العميل أمر تنفيذ الممكن

 

d) التنفيذ احتمال: 
 ذلك، ومع. صعوبة أكثر التنفيذ يكون قد آخر، طرف مع تنفذها أو التنفيذ أوامر الشركة ترسل عندما

 المتاح األول السوق بسعر األمر تنفيذ أو منه جزء ملء أو طلب أي رفض في بالحق تحتفظ فإنها

 للعميل. تبرير أي تقديم دون

 

 حد الشراء، إيقاف الشراء، حد األرباح، جني الخسارة، وقف السوق، أمر) مثل األوامر تنفيذ يتم

 الةح في أو العميل قبل من المطلوب بالسعر المدعومة المالية األدوات شركة على( البيع وقف البيع،

 ال قد السوق، في معينة ظروف ظل في ذلك، ومع. متاحة سعر لمسة أول على" معلق أمر" وجود

 الحقب الشركة تحتفظ الحاالت، هذه مثل في. المطلوب بالسعر األوامر هذه تنفيذ المستحيل من يكون

 ظروفال/  الشروط لهذه شاملة غير قائمة. للعميل تفضيالً  وأكثر متاح سعر أول في األمر تنفيذ في

 :هي

  التداول؛ جلسات لحظاتبدء 

 المهمة؛ اإلعالنات أو األخبار خالل 

 السعر عن وبعيًدا كبيًرا هبوًطا أو صعوًدا األسعار تتحرك قد حيث المتقلبة األسواق خالل 

 المطلوب؛

 لىإ واحدة تداول جلسة في ينخفض أو يرتفع السعر أن أي السريعة، األسعار تحركات حالة في 

 تقييده؛ أو التداول تعليق بموجبه يتم الذي الحد

 المطلوب بالسعر المحدد الحجم لتنفيذ السيولة كفاية عدم حالة في. 

 تتلقاه الذي الطلب سعر Alvexo أو" الشراء حد" سعر إلى يصل لم المزود/  الخدمة مزود من 

 ؛" الشراء إيقاف" سعر

 تتلقاه الذي العطاء سعر يصل لم Alvexo سعر أو" البيع حد" سعر إلى الخدمة مقدم/  مزود من 

 ؛" البيع إيقاف"

 تتلقاه الذي الطلب سعر يصل عندما" الشراء حد" لـ بالنسبة Alvexo الخدمة مقدم/  مزود من 

 ؛" الشراء حد" سعر من أعلى المتاح التالي الطلب سعر ولكن ،" الشراء حد" سعر إلى

 تستلمه ذيلا ءاطلعا رسع ليص مادعن" لبيعا دح" ـل النسبة Alvexo لیإ مةدلخا/  زودلما نم 

 ".لبيعا دح" رسع نم لقأ حلمتاا حلمتاا رضلعا رسع نلکو ،لبيع"ا دح" رسع
 

 لالزمةا الترتيبات بجميع للقيام جهدها قصارى وتبذل لعمالئها ممكن سعر أفضل تقديم الشركة تحاول

 .مضمون غير المطلوب بالسعر المعلقة األوامر من أي تنفيذ ولكن بذلك، للقيام

 

e) بنجاح تنفيذها عند العمالء طلبات جميع تسوية في الشركة تستمر: التسوية احتمالية. 

f) العمالء حسابات أنواع من نوع لكل مختلف أمر لحجم الفعلي األدنى الحد يكون قد :الطلب حجم .

. CFD / FX Pair أنواع من نوع لكل ويختلف للتداول القابل األصل حجم قياس وحدة هو الكثير

 قطعة وكل طلب أي لحجم األدنى الحد قيمة لمعرفة الويب على الشركة موقع إلى الرجوع يرجى

 مةالمبر االتفاقية في موضح هو كما الطلب رفض في بالحق الشركة تحتفظ. معين CFD / FX لنوع

 المعاملة لحجم األقصى الحد قيمة لمعرفة الويب على الشركة موقع إلى الرجوع يرجى. العميل مع

 .الواحدة
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g) يتم التي األساسية المنتجات/  األدوات سعر على سريع بشكل العوامل بعض تؤثر قد: السوق تأثير 

 الشركة تتخذ سوف. هنا المدرجة األخرى العوامل على أيًضا تؤثر وقد منها الشركة سعر اشتقاق

 .لعمالئها ممكنة نتيجة أفضل على للحصول المعقولة الخطوات جميع
 

 يجب ال أعاله المذكورة العوامل به تقدم الذي الترتيب أن كما شاملة أعاله الواردة القائمة تعتبر ال الشركة 2.6

 التأكد الشركة على يجب العميل، من محددة تعليمات هناك تكون عندما ذلك، ومع. أولوية عامل اعتباره

 .المحددة للتعليمات وفقًا العميل أمر تنفيذ من

 
 التنفيذ معايير أفضل .7

 باستخدام( أعاله 2 الفقرة في) أعاله المذكورة األفضل التنفيذ لعوامل النسبية األهمية الشركة ستحدد 2.1

 :التالي مراعاة ومع السوق في المتوفرة المعلومات ضوء في وخبرتها التجاري حكمها

a) العميل طلب خصائص. 

b) األمر لهذا تخضع التي المالية األدوات خصائص. 
c) إليه الطلب هذا توجيه يتم الذي التنفيذ مكان خصائص. 

 األمر نفيذت من الهدف يكن لم ما االعتبار االجمالي، حيث من ممكنة نتيجة أفضل تحديد يتم التجزئة، لعمالء بالنسبة

 النفقات عجمي تشمل أن يجب والتي بالتنفيذ، المتعلقة والتكاليف المالية األداة سعر ويمثل ذلك، خالف على يملي

 تسويةوال لمقاصةا ورسوم التنفيذ مكان رسوم ذلك في بما الطلب، بتنفيذ مباشرة ترتبط والتي العميل قبل من المتكبدة

 .االقتضاء حسب األمر، تنفيذ في تشارك ثالثة ألطراف مدفوعة أخرى رسوم وأي

 للعميل محددة تعليمات .8
 لىع المطلوبة األجزاء مأل المثال سبيل على) عنه بالنيابة أو عميل من محددة تعليمات هناك تكون عندما 7.1

 تنفيذ ببترتي- اإلمكان قدر- تقوم أن الشركة على يجب ،(الطلب تقديم عند بالشركة الخاصة التداول منصة

 الخطوات اتخاذ من الشركة تمنع قد المحددة التعليمات أن يالحظ. بدقة وبالتعليمات المحددة العميل أمر

 .للعميل ممكنة نتيجة أفضل على للحصول السياسة في الواردة

 .العميل تعليمات بعض اتباع من الشركة المحددة السوق ظروف أو لألسواق التداول قواعد تمنع قد 7.6
 العميل أوامر على تنفيذ .9

 :العميل أوامر تنفيذ عند التالية الشروط استيفاء الشركة على يجب 0.1
 

a) العمالء؛ عن نيابة وبدقة الفور تنفيذها على يتم الطلبات التي تسجيل ضمان 

b) جعلت السائدة السوق ظروف أو النظام خصائص كانت إذا إال وسريعة متتالية بطريقة العميل أوامر تنفذ 

 عملي؛ غير هذا
c) بةبالصعو علمه فور صحيح بشكل األوامر بتنفيذ صلة ذات مادية صعوبة أي عن التجزئة عميل إبالغ. 

 
 التنفيذ ماكنأ .11

 الطلبات إرسالب نفسها الشركة تقوم التي أو وضع األوامر للتنفيذ فيها يتم التي الكيانات هي التنفيذ أماكن 11.1

 .لتنفيذها
 المحدودة المالية للخدمات Leverate. ا

 المجموعة المالية االمنة المحدودة )الذاتية(   VPR. ب
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 بورصة في إجراؤها يتم ال الشركة مع المالية األدوات في إدخالها تم التي المعامالت بأن العميل يقر 11.6

 معامالت من أكبر لمخاطر العميل تعرض قد فإنها وبالتالي( OTC) العداد على تتم بل بها، معترف

 المنظمة.  التبادل
 :يلي كما هي للشركة العمل ساعات: العمل ساعات 11.3

 11.11.11 الجمعة حتى( GMT +2) قبرص توقيت. صباحا 11.11.11 االثنين من: الساعة مدار على

P.M .قبرص توقيت (GMT +2.) 

 

 توقيت. P.M 11.11.11 األحد حتى( GMT +2) قبرص توقيت. صباحا 11.11.11 السبت من: العطل

 .الرسمية العطالت أيام في وأيًضا( GMT +2) قبرص

 

 .اإللكتروني البريد عبر إضافية عطالت عن اإلعالن سيتم

 

 

 االنزالق .11
 

 سعرال بين الفرق هو هذا. الفروقات مقابل العقود في التداول عند االنزالق حدوث من العمالء تحذير يتم 11.1

 كثير في االنزالق يحدث. فعليًا به األمر تنفيذ يتم الذي والسعر الفروقات، مقابل العقود في ألمر المتوقع

 مراأل يجعل مما( األحداث أو األخبار بسبب المثال سبيل على) العالية التقلب فترات خالل األحيان من

 ال ندماع الكبيرة األوامر تنفيذ عند وكذلك السوق، طلبات استخدام عند التنفيذ، مستحيل معين سعر عند

 ال ر،آخ بمعنى. للتجارة المتوقع السعر على للحفاظ المطلوب السعر مستوى في كاف اهتمام هناك يكون

 جميع يف االنزالق تظهر قد. اإلطالق على تنفيذها يتم ال قد أو المعلنة باألسعار العميل أوامر تنفيذ يجوز

 .آخر ثالث طرف إلى ونرسلها العميل أوامر نتلقى عندما نقدمها التي الحسابات أنواع

 

 من أخرى وأنواع األرباح وجني الخسارة إيقاف أثناء أيًضا يحدث أن يمكن االنزالق أن المالحظ من

 طلب يذتنف سيتم أنه نؤكد فإننا ذلك، ومع. المحدد بالسعر المعلقة العميل أوامر تنفيذ نضمن ال. الطلبات

 .المعلق العميل طلب بموجب العميل حدده الذي السعر من متوفر سعر أفضل في العميل
 

 تسعير إعادة .12

 

 إلى األسعار تغذية وحدة من استالمه يتم ثانوي أسعار عرض بتقديم الشركة تقوم قد الحاالت، بعض في

 لعميلل المطلوب السعر يكن لم إذا األسعار إعادة طلبات تقديم الشركة على يجب الطلب؛ تقديم بعد العميل

 الشركة لقاهتت الذي التالي المتوفر السعر هو للعميل المقدم الثانوي السعر إن. المحدد التنفيذ وقت في متاًحا

 .بها الخاصة السعر مغذيات من

 
 فتح يتم حيث السوق، تنفيذ يتم ،ECN لحسابات بالنسبة. FIXو ECN حسابات بين االختيار للعمالء يمكن

 اقتباس إعادة سيتم ،FIX لحسابات بالنسبة متوفر؛ غير المبدئي السعر كان إذا متاح سعر أقرب عند الطلب

 متاًحا. المطلوب السعر يصبح أن إلى العميل

 
 العميل موافقة .13
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 هذه بيقتط على العميل يوافق االستثمار، خدمات لتوفير الشركة مع العميل اتفاقية في الدخول خالل من 13.1

 .السياسة

 
 إضافية ومعلومات السياسة تعديل .14

 

 لبنود اوفقً  مناسبًا ذلك رأت متى وترتيباتها سياستها تعديل أو/  و مراجعة في بالحق الشركة تحتفظ  11.1

 .وبين الشركة بينه العميل اتفاقية
 توجيه يرجى المصالح، تضارب حول أسئلة أي لديك أو/  و إضافية معلومات أي إلى تحتاج كنت إذا 11.6

 support@alvexo.com إلى أسئلة أو/  و طلبك

 

 

mailto:support@alvexo.com

