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 الشركة معلومات

 

 الشركة .1

 

 المالية األوراق لجنة قبل من ومنظمة مرخصة"( الشركة)" VPR Safe Financial Group Ltd شركة 1.1

 المدرجة واألنشطة الخدمات لتقديم"( CIF)" قبرصية استثمار كشركة"( CySEC)" القبرصية والبورصة

 الخاضعة األسواق وتشغيل االستثمار، أنشطة وممارسة االستثمار، خدمات تقديم الوثيقة، هذه في هنا

 آلخر وقت من بعد فيما تعديله تم الذي ،(I) / 2007 144 قانون الصلة، ذات األخرى والمسائل للرقابة،

 "(.القانون)"

 

 .236/14 هو بالشركة الخاص CIF ترخيص رقم 2.1

 

 .HE 322134 تسجيل رقم مع الشركات، قانون بموجب قبرص في مسجلة الشركة 3.1

 

 ليماسول، قبرص ليماسول، Agias Fylaxeos ، 3025 شارع ،1 في للشركة المسجل المكتب يقع 4.1

 .قبرص

 االستثمار خدمات .2

 

 :التالية االستثمار خدمات تقديم للشركة يجوز ،CIF ترخيص بموجب

 

a) المالية األدوات من أكثر أو بواحدة يتعلق فيما الطلبات وإرسال استقبال. 

 

b) العمالء عن نيابة األوامر تنفيذ 

 

 المالية األدوات .3

 

 األدوات ببعض يتعلق فيما أعاله المذكورة االستثمار خدمات الشركة تقدم قد ،CIF ترخيص بموجب 5.1

 :القانون من 2 الفقرة في لها المعطى المعنى لها والتي المالية،

 

a) للتحويل القابلة المالية األوراق. 

b) المال سوق أدوات. 

c) الجماعية االستثمارية المشاريع في الوحدات. 

d) تتعلق أخرى مشتقة عقود وأي اآلجل السعر واتفاقات والمقايضات اآلجلة والعقود الخيارات 

 أو المشتقة األدوات من ذلك غير أو العوائد أو الفائدة أسعار أو العمالت أو المالية باألوراق

 .نقدا أو ماديا تسويتها يمكن التي المالية التدابير أو المالية المؤشرات
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e) ،قتتعل أخرى مشتقة عقود وأي اآلجلة األسعار اتفاقيات المقايضات، اآلجلة، العقود الخيارات 

 سبب بخالف) الطرفين أحد اختيار عند نقًدا تسويتها يمكن أو نقًدا تسويتها يجب التي بالسلع

 (.آخر إنهاء حدث أو السداد عن التخلف

f) ،يمكن التي بالسلع تتعلق أخرى مشتقات عقود وأي المقايضات، اآلجلة، العقود الخيارات 

 .MTF أو/  و منظم سوق في تداولها يتم أن شريطة فعلًيا تسويتها

g) ،بالسلع، متعلقة أخرى مشتقة عقود وأي اآلجلة العقود المقايضات، اآلجلة، العقود الخيارات 

 هال والتي تجارية، ألغراض وليس أعاله، الفقرة في المذكورة غير ماديا تسويتها يمكن والتي

 يتم أمور، جملة وفي كانت، إذا ما مراعاة مع األخرى، المشتقة المالية األدوات خصائص

 .منتظمة هامش لنداءات تخضع أو بها المعترف المقاصة دور خالل من وتسويتها مسحها

h) االئتمان مخاطر لنقل المشتقة األدوات. 

i) للخالفات المالية العقود. 

j) ،تتعلق أخرى مشتقة عقود وأي اآلجلة األسعار اتفاقات المقايضات، اآلجلة، العقود الخيارات 

 أي أو التضخم معدالت أو االنبعاثات بدالت أو الشحن أسعار أو المناخية بالمتغيرات

 دهاأح اختيار عند نقًدا تسويتها يمكن أو نقًدا تسويتها يجب أخرى رسمية اقتصادية إحصاءات

 عقد أي إلى باإلضافة ،(آخر إنهاء حدث أي أو السداد عن التخلف لسبب خالًفا) األطراف

 يف ذكرها يرد لم التي والتدابير والمؤشرات وااللتزامات والحقوق باألصول يتعلق آخر مشتق

 يتم كان إذا ما مراعاة مع المشتقة، األخرى المالية األدوات خصائص لها والتي الجزء، هذا

 بها المعترف المقاصة دور خالل من وتسويتها تسويتها يتم ،MTF أو منظم سوق في تداولها

 .العادية الهامش لطلبات تخضع أو

 


