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العمالء تصنيف سياسة  

 لمقدمةا .1

 والموضوعات للوائح الخاضعة األسواق في والعمل االستثمار، أنشطة وممارسة االستثمار، خدمات توفير بموجب 1.1

 VPR Safe Financial (، "القانون)" آلخر وقت من تعديلها تم كما (،144I)/2007 قانون الصلة ذات األخرى

Group Ltd("الشركة") وأ المحترفين أو ،:  التجزئةالتالية الثالث الفئات من واحدة إلى عمالئها لتصنيف مطلوب 

 المؤهل. المقابل الطرف

 القبرصية والبورصات المالية األوراق لجنة قبل من ومنظمة مرخصة VPR Safe Financial Group Ltd شركة 1.2

(CySEC )، المالية األسواق توجيهات الشركة عمليات وتحكم 236/14 رقم الترخيص برقم (MiFID .)أسس تستند 

 .CySEC من للشركة الممنوح الترخيص إلى للعمالء المقدمة الخدمات

 األسئلة من عدد على العميل طرح يتم حيث المالءمة، اختبار بإجراء الشركة تقوم الحساب، فتح إجراءات من كجزء 1.3

 العمالء تصنيف MiFID يتطلب االختبار، هذا نتائج على بناء  . بالتداول ومعرفته العميل خبرة تقييم من الشركة لتمكين

 تجزئةك افتراضي بشكل العمالء جميع البداية في الشركة تصنف. المؤهلة أو المهنية أو بالتجزئة البيع نظير جهات إلى

 .ذلك بعد مؤهل طرف أو محترف كطرف تصنيفه إعادة طلب للعميل يجوز .المقدمة المعلومات عن النظر بغض

 التصنيف .2

 :كالتالي هي MiFID في المقدمة التصنيف معايير 2.1

 التجزئة عمالء أن إلى يشار. أدناه 3 الفقرة في محدد هو كما ،وليس نظير مؤهل محترف عميال   ليس هو التجزئة " عميل"

 .الحماية من مستوى أعلى على يحصلون

 التي لمخاطرا وتقييم به الخاصة االستثمار قرارات التخاذ والخبرة والمعرفة الخبرة يمتلك عميل هو "تلقائيا المحترف العميل"

ا، العميل اعتبار يتم لكي صحيح، بشكل يتكبدها   التالية: الفصول أحد في العميل يقع أن يجب احترافي 

a) مثل المالية األسواق في للعمل تنظيمها أو تفويضها المطلوب الكيانات: 

  االئتمانمؤسسات 
 شركات االستثمار 
 المؤسسات المالية األخرى الموثوقة أو المنظمة 
 شركات التأمين 

 مجتمعات إدارة المحافظ المجهولة 

 صناديق التقاعد وشركات إدارتها 

  السلع والسلع المتداولة المشتقة 
 في يحصر بشكل تتكون استثمارية بأنشطة تقوم أو/  و االستثمار خدمات تقدم التي الشركات: المحليون السكان 

 لنقدا أسواق وفي أخرى مشتقات أو الخيارات أو المالية اآلجلة العقود في األسواق في الخاصة الحسابات مع التعامل
 قاألسوا تلك من آخرين أعضاء الحسابات مع تتعامل التي أو المشتقات أسواق في التحوط مراكز هو وحيد لغرض

 يةمسؤول تتحمل حيث األسواق، نفس من أعضاء تصفية طريق عن ضمانها يتم والتي لهم أسعار بعمل يقومون أو
 األسواق نفس من أعضاء تصفية طريق عن الشركات هذه تبرمها التي العقود أداء ضمان

 أخرى استثمارية مؤسسات 

b) حافظة أساس على التالية، الحجم متطلبات من اثنتين تستوفي كبيرة تعهدات: 

 مجموع الميزانية العمومية EUR20.000.000 على األقل 

 صافي المبيعات على األقل EUR40.000.000 

 األموال الخاصة على األقل EUR2.000.000 
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c) وعبر الدولية والمؤسسات المركزية، والبنوك العام، الدين تدير التي العامة والهيئات واإلقليمية، الوطنية الحكومات 

 من غيرهو األوروبي االستثمار وبنك األوروبي، المركزي والبنك الدولي، النقد وصندوق الدولي، البنك مثل الوطنية

 .المماثلة الدولية المنظمات

d)  المؤسسات االستثمارية األخرى التي مهمتها الرئيسية هو االستثمار في األدوات المالية بما في ذلك الكيانات
 و معامالت التمويل األخرى.المخصصة لتسديد األصول أ

e) المعلومات من مزيد على االطالع يرجى) الشركة موافقة بعد الطلب، عند كمحترفين معاملتهم يمكن الذين العمالء 
 "(.مختلف تصنيف طلب" 3 القسم تحت أدناه

f) من أعاله المذكورة الكيانات تعتبر (A )إلى (D )يمكن. المالية واألدوات االستثمار خدمات بجميع يتعلق فيما مهنية 

ا كمحترفين( E) في المذكورين العمالء معاملة  نوع أو معينة، استثمارية معامالت أو بخدمات يتعلق فيما أو عموم 

 .المنتج أو المعاملة

 ”المحترفين العمالء“

 :التالية المعايير من معيارين يستوفي أن يجب كمحترف، العميل تصنيف قبل

 

 األرباع سنوي خالل ربع كل في مرات 10 بمعدل الصلة ذات السوق في كبير، بحجم معامالت، في العميل دخل •

 المتتالية؛ السابقة

 500،000 مبلغ المالية، واألدوات النقدية الودائع من كل تشمل بأنها والمعروفة للعميل، المالية المحفظة حجم يتجاوز •

 و. يورو

  .اةالمتوخ الخدمات أو المعامالت معرفة يتطلب احترافي وضع في األقل على عام لمدة المالي القطاع في العميل يعمل •

 تعلقي فيما أو عام بشكل إما محترف، كعميل معاملتهم في يرغبون أنهم للشركة كتابيا   يذكروا أن العمالء على يجب

 المنتج أو المعاملة نوع أو معينة، استثمارية صفقة أو بخدمة

 .التجزئة لعمالء الممنوحة التالية الحماية العميل يفقد محترف، كعميل

 في تعويض على للحصول مؤهال   يكون ولن( FOS) المالية المظالم أمين خدمات على للحصول مؤهل غير العميل •

 (.ICF) المستثمرين تعويض صندوق إطار

 .بالتجزئة للبيع التنظيمية المتطلبات لجميع المالي، الترويج ذلك في بما الشركة، اتصاالت تخضع لن •

 المستوى يهلد العميل أن تفترض أن للشركة يمكن للعميل، مناسبة الخدمة أو المنتج كان إذا ما بتقييم الشركة تقوم حيث •

 .عليها تنطوي التي المخاطر لفهم والخبرة المعرفة من الضروري

 أهم اعتبارهاب للمعامالت اإلجمالية للتكاليف األولوية بإعطاء مطالبة غير الشركة فإن تنفيذ، بأفضل العمالء تزويد عند •

 .للعميل تنفيذ أفضل تحقيق في عامل

 .السارية واللوائح للقوانين وفق ا السلبي الرصيد من بالحماية مشمولون العمالء سيظل محترف، كعميل• 

 

 ”الطرف المقابل المؤهل“

 هذه نفيذت أو/  و العمالء عن نيابة وإرسالها الطلبات الستالم خدماتها االستثمار شركة تقدم التي التالية الكيانات من أي هو

 :الخاص الحساب في التعامل أو/  و األوامر

 

 القبرصية االستثمار شركة •
 أخرى استثمار شركة •
 االئتمان مؤسسات •
 التأمين شركات •

• UCITS إدارتها وشركات 

 المحفظة استثمار شركات •
 إدارتها وشركات المعاشات صناديق •
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 لوطنيا القانون أو المجتمعية التشريعات بموجب للتنظيم تخضع دولة قبل من لها المرخص األخرى المالية المؤسسات •

  دولةلل

 2007 لعام( I) 144 رقم التنظيمية للوائح المنظمة واألسواق واالستثمار الخدمات قانون تطبيق من المعفاة التعهدات •

 الهيئات ذلك في بما لها، المناظرة والمكاتب الوطنية والحكومات (،I) و( K) والفقرة 3 القسم من 2 الفرعية للفقرة وفقا  

 .الوطنية فوق والمنظمات المركزية والبنوك العام الدين مع تتعامل التي العامة

 

 طلب تغيير تصنيف العميل .3

ا الحماية من أدنى مستوى منحه سيتم ولكن محترف، كعميل مختلف تصنيف طلب التجزئة لعميل يحق. 3.1  الشركة .أيض 

 .مختلفة فئة بمنح ملزمة غير

 والمعايير االختبارات. 3.2

 الصلة ذات واإلجراءات المعايير استيفاء بشرط كمحترفين التجزئة عمالء من أي بمعاملة للشركة ُيسمح. 3.2.1

 .أدناه المذكورة

 لعميلا لخبرات الكافي التقييم كان إذا إال العمل لنظام القياسي النظام يوفرها التي الحماية عن تنازل أي يتم لن. 3.2.2

ا يعطي الشركة، بها ستقوم التي ومعرفته وخبرته  وخاة،المت الخدمات أو المعامالت طبيعة ضوء في معقوال ، تأكيد 

 .عليها تنطوي التي المخاطر وفهم بهم الخاصة االستثمار قرارات اتخاذ على قادر العميل أن

 

 في وجيهاتالت بموجب المرخصين الكيانات ومديري المديرين على تطبيقه يتم الذي التقييم اختبار اعتبار يمكن. 3.2.3

 .الكيان عن نيابة المعامالت بإجراء المفوض الشخص هو يكون أن يجب التقييم، هذا على مثاال   المالي المجال

 

 :التالية المعايير من اثنين استيفاء يجب أدنى، كحد أعاله، التقييم سياق في. 3.2.4

 

 السابقة األرباع خالل ربع كل في مرات 10 بمعدل الصلة ذات السوق في كبير، بحجم معامالت، في العميل دخل• 

 المتتالية؛
 مبلغ المالية، واألدوات النقدية الودائع من كل تشمل بأنها والمعروفة للعميل، المالية األدوات محفظة حجم يتجاوز •

 و. يورو 500،000

 الخدمات أو المعامالت معرفة يتطلب احترافي وضع في األقل على عام لمدة المالي القطاع في يعمل أو العميل يعمل •

 .المتوخاة

 اإلجراءات. 3.3

 لوائح بموجب توفيرهم يتم الذين للعمالء التفصيلية السلوك قواعد على المترتبة الفوائد عن التنازل أجل من. 3.3.1

MiFID II ، التالية اإلجراءات اتباع يجب: 

 علقيت فيما أو عام بشكل إما محترف، كعميل معاملتهم في يرغبون أنهم للشركة كتابيا   يذكروا أن العمالء على يجب• 

 المنتج أو المعاملة نوع أو معينة، استثمارية صفقة أو بخدمة

ا العمالء بمنح الشركة ستقوم • ا تحذير  ا خطي   خسرونها؛ي قد التي المستثمرين تعويض وحقوق الحماية حقوق بشأن واضح 

 و
 على وعى ودراية بنتائج فقدان هذه الحماية وقبولها أنهم للشركة كتابيا   يذكروا أن العمالء على يجب •

 بإجراء المفوض الشخص هو أعاله المذكور للتقييم الخاضع الشخص يكون أن يجب الصغيرة، الكيانات حالة في •

 .الكيان عن نيابة المعامالت

 أن مانلض المعقولة الخطوات جميع اتخاذ الشركة على يتعين تنازل، على للحصول طلب أي بقبول قرار اتخاذ قبل. 3.4

 3.3 إلى 3.2 من األقسام في الموضحة الصلة ذات والمعايير بالفحوص يفي مهني كعميل معاملته يطلب الذي العميل

 .أعاله

 

 تقع. الحماية من أعلى مستوى على الحصول أجل من التجزئة كعميل مختلف تصنيف طلب االحترافي للعميل يحق. 3.5

 أو ييمتق على قادر غير أنه يرون عندما الحماية من أعلى مستوى طلب احترافي، عميل يعتبر الذي العميل، عاتق على
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 نهأ يعتبر والذي عميل، يقوم عندما الحماية من أعلى مستوى توفير سيتم. صحيح بشكل المرتبطة المخاطر إدارة

 عملال نظام تنفيذ ألغراض محترف أنه على معه التعامل يتم ال بحيث الشركة مع مكتوبة اتفاقية بإبرام محترف،

 المعينة، المعامالت أو الخدمات من أكثر أو واحد على ينطبق هذا كان إذا ما االتفاقية هذه تحدد أن يجب به. المعمول

 .المعامالت أو المنتجات من أكثر أو واحد نوع على أو

 

ا الشركة تتعرف قد الطلب، عند. 3.6  رونيعتب الذين العمالء من فئة ضمن يقع الذي المؤهل المقابل الطرف على أيض 

 ؤهلم كطرف المعنية بالجهة االعتراف يجب الحاالت، هذه مثل في ذلك، ومع. التقييم الختبار وفق ا محترفين عمالء

 .فني كعميل معها التعامل يمكن التي المعامالت أو بالخدمات يتعلق فيما فقط

 

 .المختلفة للتصنيفات أعاله المذكورة الطلبات من أي رفض في بالحق الشركة تحتفظ. 3.7

 

 علم على الشركة إبقاء. 3.8

 إذا ،ذلك ومع. الحالي تصنيفها على يؤثر قد تغيير بأي علم على الشركة إبقاء عن مسؤولون العمالء جميع

 جبفي مهنية، معاملة على للحصول مؤهال   جعلته التي األولية بالشروط يفي يعد لم العميل أن الشركة علمت

 .المناسب اإلجراء اتخاذ الشركة على

 

 المختلفة التصنيف طلبات أنواع .4

 :تصنيفه تغيير في العميل رغب إذا للشركة التالية الطلبات تقديم يجوز. 4.1

 

 .الحماية من أقل مستوى العميل يقبل وبالتالي. محترف كعميل يصنف أن التجزئة عميل يطلب أن يمكن( أ

 

 .لحمايةا من أعلى مستوى على العميل يحصل وبالتالي. التجزئة كعميل تصنيفه االحترافي العميل يطلب أن يمكن( ب

 

 ستوىم على العميل يحصل وبالتالي. تجزئة عميل أو محترف كعميل لتصنيفه المؤهل المقابل الطرف يطلب أن يمكن( ج

 .الحماية من أعلى

 

 لىإ باإلضافة. مؤهلة غير أو مهنية غير معاملة على للحصول طلب على بالموافقة مطالبة غير الشركة أن إلى يشار. 4.2

 عميل مع التعامل أو مؤهل نظير تجزئة عميل أو محترف عميل معاملة نفسها، تلقاء من للشركة، يجوز ذلك،

 .محترف كعميل التجزئة

 

اكتاب الشركة إلى النصيحة بتقديم بهم الخاص العمالء تصنيف تغيير في يرغبون الذين العمالء يقوم قد. 4.3  يوضح ي 

 .إليه يحتاجون الذي التصنيف

 

 الحماية حقوق .5

 التجزئة عمالء. 5.1

 لو امم القانون، بموجب الحماية من مزيد على الحصول للعميل يحق التجزئة، كعميل عميل مع الشركة تتعامل عندما

 :يلي كما الحماية حقوق التجزئة عمالء لحقوق يحق باختصار،. مؤهل نظير أو محترف كعميل يعامل العميل كان

 (:شاملة القائمة تكون ال قد)
 هاوأدائ المالية وأدواتها وخدماتها بالشركة يتعلق فيما المعلومات عن اإلفصاح من مزيد على التجزئة عميل سيحصل( أ

 وصناديق. للعميل المالية لألدوات وصيانتها ورسومها وعموالتها وتكاليفها المالية األدوات ومخاطر وطبيعة

 حسب الودائع، ضمان أو المستثمر بتعويض بالمطالبة خاص نظام أي عن موجزة تفاصيل ذلك في بما العمالء،

 .االقتضاء
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 من تطلب أن الشركة على يجب العميل، أوامر تنفيذ أو/  و الطلبات وإرسال االستقبال خدمات الشركة تقدم عندما( ب

 أو جاتالمنت من معين بنوع الصلة ذات االستثمار مجال في وخبرته بمعرفته تتعلق معلومات تقديم التجزئة عميل

امناس المتوخى المنتج أو االستثمار خدمة كانت إذا ما تقييم من الشركة لتمكين وذلك المطلوبة، أو المقدمة الخدمة  ب 

 جبي التجزئة، لعميل مناسبة غير الخدمة أو المنتج أن المستلمة، المعلومات على بناء   الشركة، اعتبرت إذا. للعميل

 .لذلك وفق ا العميل تحذير عليها

 وامرأل" تنفيذ أفضل" يسمى ما لتحقيق المعقولة تالخطوا جميع اتخاذ الشركة على يجب العميل، أوامر تنفيذ عند( ج

 .لعمالئه ممكنة نتيجة أفضل على الحصول وهو العميل
 يمثل ما وهو المقابل، إجمالي حيث من ممكنة نتيجة أفضل تحديد يتم التجزئة، عميل طلب بتنفيذ الشركة تقوم عندما

 تتعلق والتي لعميلا يتكبدها التي النفقات جميع تتضمن أن يجب والتي بالتنفيذ، المتعلقة والتكاليف المالية األداة سعر

 ثالثة رافألط تدفع أخرى رسوم وأي والتسوية المقاصة ورسوم التنفيذ مكان رسوم ذلك في بما األمر، بتنفيذ مباشرة

ا الشركة على يجب. األمر تنفيذ في تشارك  أقرب في لبالط تنفيذ يؤكد بالتجزئة البيع عميل إلى إشعار إرسال أيض 

ا الشركة تلقي حالة في أو للتنفيذ، التالي األول العمل يوم يتجاوز ال موعد وفي ممكن وقت  جية،خار جهة من تأكيد 

 .االقتضاء حسب الثالث، الطرف من التأكيد استالم بعد عمل يوم. األول يتجاوز ال موعد في
 صولح بموعد يتعلق محدد زمني إطار يوجد ال ولكن طلباتهم، لتنفيذ تأكيد على الحصول المحترفين للعمالء يحق( د

 .الفور على التأكيد هذا تقديم يجب ذلك، ومع. المعلومات هذه على العميل

 

 علمهم فور( أوامرهم) ألمرهم الصحيح بالتنفيذ المتعلقة المادية الصعوبات عن التجزئة عمالء إبالغ الشركة على يجب( هـ

 .بالصعوبة

 

 .اتهمطلب بتنفيذ يتعلق فيما الفنية الفئة من العمالء من أكثر بمعلومات التجزئة عمالء بتزويد مطالبة الشركة( و

 

 .رفينالط لكال األساسية وااللتزامات الحقوق تحدد التجزئة، عميل مع مكتوبة أساسية اتفاقية بإبرام الشركة تلتزم( ز

 

 شركات لعمالء( ICF) المستثمر تعويض صندوق إطار في تعويض على الحصول بالتجزئة البيع للعمالء يحق( ح

 .االستثمار

 المؤهلون والنظراء المحترفون العمالء. 5.2

 بموجب أقل حماية للعميل يحق المؤهل، المقابل الطرف أو/  و محترف كعميل العميل مع الشركة تتعامل عندما

 القائمة تكون ال قد) أعاله 57.1 الفقرة إلى باإلضافة الخصوص، وجه على. بالتجزئة البيع له يحق مما القانون

 (:شاملة
 .العميل أوامر تنفيذ في تنفيذ بأفضل العميل تزويد الشركة من يطلب ال( أ

 

 لعميلا ألوامر والسريع والعادل الفوري التنفيذ على تنص التي والترتيبات اإلجراءات تنفيذ الشركة من يطلب ال( ب

 .بها الخاصة التداول مصالح أو األخرى العميل طلبات إلى بالنسبة بها، الخاصة

 لفهم الضرورية والمعرفة الخبرة لديه المؤهل المقابل الطرف أو المحترف العميل أن تفترض أن للشركة يحق (س

 وأ المعامالت أنواع أو الخاصة، االستثمارية المعامالت أو الخدمات بتلك يتعلق فيما عليها تنطوي التي المخاطر

 مع الوضع عكس وعلى وبالتالي،. مؤهل طرف أو/  و محترف كعميل خاللها من العميل يصنف التي المنتجات،

 .التجزئة عميل

 لديه لالعمي أن يفترض أن يمكن ولكن العميل، إلى يقدمها التي الخدمة أو المنتج مالءمة مدى تقييم الشركة من يطلب ال( د

 .لنفسه األنسب الخدمة أو المنتج الختيار الالزمة الخبرة

 

 االستثمار واستراتيجيات المالية واألدوات وخدماتها الشركة عن بمعلومات العميل تزويد الشركة من يطلب ال( هـ

 المعلومات من وغيرها الشركة من أجر على الحصول خاللها من يتم التي والترتيبات التنفيذ، وأماكن المقترحة،

 .الصلة ذات

 



 

 
 

Alvexo تملكها وتشغلها VPR Safe Financial Group Limited  قبرصية وهي شركة استثمار(CIF)  تشرف عليها وتنظمها لجنة األوراق المالية والبورصات
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 .استثماراته إدارة أو أوامره تنفيذ بشأن العميل إلى تقارير تقديم الشركة من يطلب ال( و

 في تعويض على للحصول مؤهال   يكون ولن( FOS) المالية المظالم أمين خدمات على للحصول مؤهل غير العميل( ز

 (.ICF) المستثمرين تعويض صندوق إطار

 بعض عن التخلي وبالتالي محترفين كعمالء يعاملوا بأن أعاله 2 الفقرة في ذكرهم يتم لم الذين للعمالء السماح يمكن كما 4

 .القانون يوفرها التي الحماية
 الصلة ذات واإلجراءات بالمعايير االلتزام يتم أن بشرط كمحترفين العمالء هؤالء من أي بمعاملة للشركة يسمح

 مقارنتها يمكن السوق في وخبرة معرفة يمتلكون العمالء هؤالء أن افتراض ينبغي ال ذلك، ومع. أدناه هنا المذكورة

 اسبالمن التقييم كان إذا إال المفعول سارية الحقوق هذه تعتبر ال الحماية عن تنازل أي فإن لذلك،. 2 الفقرة فئتي بمعرفة

ا يعطي الشركة، أجرتها التي ومعرفته، العميل لخبرات  الخدمات أو المعامالت طبيعة ضوء في معقوال ، تأكيد 

 .هاعلي ينطوي التي المخاطر وفهم به الخاصة االستثمار قرارات التخاذ المذكور العميل يستطيع التي المتصورة،

 .ومعرفتهم خبراتهم لتقييم اللياقة اختبار بتطبيق الشركة ستقوم السبب، ولهذا

 السياسة استعراض. 6

 .عام كل األقل على واحدة ومرة منتظم أساس على االلتزام وظيفة بواسطة السياسة مراجعة يتم

 :حالة في التحديثات تحدث قد. الضرورة عند السياسة بتحديث الشركة ستقوم

 التشريعات في التغييرات

 جديدة أنظمة تنفيذ ذلك في بما ، للشركة التجارية العمليات في التغييرات •

 الشركة داخل التنظيمية التغييرات •

 الشركة داخل جديدة داخلية سياسات أو إجراءات أو قواعد •

 جديدة مخاطر ظهور •

 .التقنيات في التغيرات •

 .شاملة ليست السابقة القائمة( ز

 


