
 

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

 ، Agias Fylaxeosشارع ، 1، يقع في  HE 322134 ورقم تسجيل الشركة 236/14رقم  CIF برقم (CySEC) المالية والبورصات القبرصية

 .، قبرص ليماسول 3025

 

 تضارب المصالح
 

 المقدمة .1
 

 الستثمارا خدمات لتقديم وفًقا( المحتمل عميلنا أو عميلنا) لك"( السياسة)" المصالح تضارب سياسة توفير يتم 1.1

 / (I) 144 قانون الصلة ذات والمسائل للرقابة الخاضعة األسواق تشغيل وقانون االستثمار أنشطة وممارسة

 VPR Financial شركة على يتعين بموجبها والتي (،"القانون)" آلخر وقت من تعديلها يتم حيث ،2007

Group Ltd "(الشركة )"وتجنبه المصالح تضارب عن للكشف المعقولة الخطوات جميع اتخاذ. 

 وضع تم. هاأعمال تنفيذ في ينشأ قد فعال بشكل المصالح في تضارب أي إلدارة الشركة سياسة الوثيقة هذه تحدد 1.2

( MiFidمنظومة األسواق في توجيه األدوات المالية ) لتوجيهات وفًقا"( السياسة)" المصالح تضارب سياسة

 من الشركة تمكين إلى تهدف والتي( CySEC) القبرصية والتبادالت المالية األوراق لجنة وتوجيهات وقوانين

 يرهمغ أو والوكالء، والموظفين المديرين ذلك في بما مصالحها، تضارب لتحديد المعقولة الخطوات جميع اتخاذ

 يلعم بين أو وعمالئها بالسيطرة، لهم مباشرة غير أو مباشرة مرتبط شخص أي وكذلك المعنيين، األفراد من

 .منها توليفات أو مساعدة، أو استثمارية خدمات أي تقديم مجرى في تنشأ التي وآخر،

 سلًبا التأثير نم المصالح تضارب لمنع الترتيبات جميع اتخاذ بهدف فعالة وإدارية تنظيمية ترتيبات تدير الشركة 1.3

 .عمالئها مصالح على

 تضارب وإدارة لتحديد كافية وإجراءاتها وضوابطها الشركة أنظمة أن من التأكد عن مسؤولة العليا اإلدارة 1.4

 عال.ف بشكل تعمل السياسة هذه بموجب تتم التي الترتيبات جميع أن من التأكد عن مسؤولة أنها كما. المصالح

 الهدف .2

 أثناء نشأي قد والذي فعال بشكل المصالح في تضارب أي ومنع تحديد في الشركة سياسة الوثيقة هذه تحدد 2.1

 .عملها مسار تنفيذ

 بما ا،بينه تنشأ قد التي المصالح تضارب إدارة أو منع أو لتحديد المناسبة الخطوات جميع الشركة اتخذت 2.2

 ىإل باإلضافة المعنيين، األشخاص من غيرهم أو بها، المرتبطين الوكالء أو وموظفيها، مديريها ذلك في

 نشأت والتي وآخر، عميل بين أو وعمالئها عليها، بالسيطرة مباشر غير أو مباشر بشكل يرتبط شخص أي

 .منها توليفات أو المساعدة، والخدمات االستثمار خدمات أي تقديم سياق في

 لمنع ممةالمص المعقولة الخطوات جميع اتخاذ بهدف فعالة وإدارية تنظيمية ترتيبات وتدير الشركة تحتفظ 2.3

 .عمالئها مصالح على سلًبا التأثير من المصالح تضارب

 تضارب وإدارة لتحديد كافية وإجراءاتها وضوابطها الشركة أنظمة أن من التأكد عن مسؤولة العليا إلدارة 2.4

 كلبش تعمل السياسة هذه بموجب تتم التي الترتيبات جميع أن من التأكد عن مسؤول أنه كما. المصالح

 .فعال

 العمل نطاق .3

 بما ونالقان في محدد هو كما بالشركة يتعلق فيما" المرتبطين األشخاص" و العمالء جميع على السياسة هذه تسري

 وأ مباشر بشكل يرتبطون أشخاص أي أو موظفيها أو الشركة مديري جميع الحصر ال المثال سبيل على ذلك في

 .ميلوالع الشركة:بين الناشئة الفائدة لصراعات يتعرضون قد والذين السيطرة طريق عن بالشركة مباشر غير

a) الشركة؛ وعميل الشركة 

b) الشركة؛ وعميل الصلة ذو الشخص 

c) وعميل؛ للمجموعة تابعة شركة 

d) العمالء؛ لهؤالء الخدمات تقديم سياق في وآخر، للشركة واحد عميل 
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 الوضعية .4
 جميع مع الخدمات/  المعامالت جميع إلى وتشير" المعنيين األشخاص" إلى وكذلك العمالء جميع إلى السياسة تشير

 :يعني بالشركة صلة له الذي المعني الشخص. العمالء

a) بالشركة. مرتبط وكيل أو مدير أو يعادله، ما أو شريك اإلدارة، مجلس في عضو  

b) بالشركة. مرتبط وكيل أي مدير أو يعادله، ما أو شريك اإلدارة، مجلس في عضو  

c) تحت خدماته وضع يتم آخر طبيعي شخص أي وكذلك بالشركة، مرتبط وكيل أو الشركة في موظف 

 ةالشرك قبل من توفير له دور كبير في بالشركة مرتبط وكيل أو سيطرتها تحت أو الشركة تصرف

  االستثمارية. األنشطة أداء أو االستثمار لخدمات

d) رتيباتت بموجب المربوط وكيله أو للشركة الخدمات تقديم في مباشر بشكل يشارك الذي الطبيعي الشخص 

 .االستثمار أنشطة وأداء/  أو االستثمار بخدمات الشركة توفير لغرض خارجية بمصادر االستعانة

 

 المصالح تضارب سياسة  .5
 :يلي بما المصالح تضارب الشركة سياسة تحدد

a) إللحاق مادية مخاطر على تنطوي التي المصالح تضارب إلى تؤدي قد التي الظروف الشركة تحدد 

  عمالئها بمصالح الضرر

b) النزاعات تلك إلدارة مناسبة ونظم آليات الشركة أنشأت 

c) النزاعات. خالل تحديد من عمالئها بمصالح اإلضرار لمنع مصممة بأنظمة الشركة تحتفظ 
 

 المصالح تضارب تحديد .6
 أو المساعدة والخدمات االستثمار خدمات توفير سياق في تنشأ التي المصالح تضارب أنواع تحديد ألغراض

 خالل من االعتبار، بعين الشركة تأخذ العميل، بمصالح اإلضرار في وجودها يتسبب قد والتي منها مزيج

 :التالية المعايير األدنى، الحد معايير

a) لمعنيا الفروقات عقود في تتعامل سوف الشركة فإن الفروقات، عقود في العميل طلب الشركة تقبل عندما 

 الشركة؛ حساب عن كمسؤول

b) ذلكوك اآلخر العميل عن نيابة بالتصرف وذلك آخر عميل طلب مع العميل لطلب مطابقة الشركة تكون قد 

 العميل عن بالنيابة

c) مالية، خسارة تجنب أو مالًيا، مكسًبا الشركة في عالقة ذو شخص أو/  و الشركة تحقق أن المحتمل من 

 العميل؛ حساب على

d) تم معاملة أو للعميل مقدمة خدمة نتيجة في مصلحة الشركة في صلة ذي شخص أو/  و الشركة لدى 

 النتيجة؛ تلك في العمالء مصلحة عن تختلف وهي العميل، عن نيابة تنفيذها

e) أو آخر عميل مصلحة لتفضيل آخر أو مالي حافز الشركة في صلة ذي شخص أو/  و الشركة لدى 

  العميل؛ مصالح حول العمالء من مجموعة

f) العميل؛ به يقوم الذي العمل نفس المعني الشخص أو الشركة تحمل 

g) خدمةبال يتعلق فيما حافز وهو العميل، غير آخر شخص من يتلقى أو المعني الشخص أو الشركة تتسلم 

 .الخدمة لهذه القياسية الرسوم أو العمولة بخالف خدمات، أو سلع أو أموال شكل في للعميل، المقدمة
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 المصالح لتضارب المحتملة المصادر .7
 قتصرت ال ولكنها الشركة، تقدمها التي الخدمات االعتبار بعين األخذ مع المحتملة، المصالح تضارب ظروف تتضمن

 :على

 الطلبات؛ وإرسال استقبال 

 األوامر تنفيذ 

 والخدمات الحفظ خدمات ذلك في بما العمالء، لحساب المالية األدوات وإدارة حفظ 

 .الضمانات/  النقدية إدارة مثل الصلة ذات

 هاتقدم التي الخدمات االعتبار بعين األخذ مع المحتملة، المصالح تضارب ظروف تتضمن

 :على تقتصر ال ولكنها الشركة،

a) األنشطة في المشاركة الشركة لمجموعة التابعة الشركة أو للشركة يجوز 

 العمالء ينشط حين في العميل حسابات أو/  و الخاص لحسابها التجارية

 الوقت؛ نفس في الصلة ذات األسواق في اآلخرون

b) التابعة الشركة أو الشركة بها تتداول التي المالية األدوات في المعاملة تتم 

 على تداولها يتم أو الوقت نفس في موظفها أو مديرها أو الشركة لمجموعة

 قصير؛ أو طويل مركز لها يكون أو الخاص حسابها

c) افزالحو ذلك في بما) كبيًرا ترفيًها أو هدايا المعني الشخص أو الشركة تتلقى 

 ميل؛الع مصلحة مع تتعارض بطريقة السلوك على تؤثر قد التي( النقدية غير

d) مولةع من الشركة منها تستفيد قد التي المالية األدوات في المعاملة تنفيذ يتم 

 يمكن أو/  و العميل، قبل من ذلك خالف الدفع مستحقة عالمة أو رسم أو

 من معاملة أي في المقابل الطرف جانب من أجراً  تتقاضى أن أيًضا للشركة

 .القبيل هذا

e) للشركة؛ تابعة شركة أي أو صندوق مدير هو الشركة في موظف أو مدير 

f) لشركة العميل أو تابعة شركة عن الصادرة المالية األدوات في المعاملة تتم 

 تابعة؛

g) فيها تعمل التي بالمعامالت يتعلق فيما للعميل كوكيل تعمل أن للشركة يجوز 

 المجموعة؛ شركات أو/  و اآلخرين العمالء لحساب كوكيل

h)  عميل اخر التي الشركة التي تعمل كوكيل للعميل تطابق طلب العميل مع

 أيضا تعمل كوكيل له.

i) أو العميل أو تابعة شركة عن الصادرة المالية األوراق في المعاملة تتم 

 تابعة؛ لشركة العميل

j) تابعة؛ المالية لشركة األوراق في العميل عن نيابة الشركة تتعامل 

k) أو المرتبطة االستثمار صناديق أسهم أو وحدات في المعاملة تنفيذ يتم 

 الشركة تكون شركة أي أو المفتوحة االستثمار شركات أو الوديعة وحدات

 والمشغل المخول الشركة ومدير المدير هي لها التابعة الشركة أو

 الوديع؛ أو الوصي واإلداري الحفظ وأمين والمستشار والمصرفي

l) أو/  و الشركة غير أخرى اهتمامات المعرفين الوكالء لدى يكون قد 

 عمالئها؛

m) لشركة يكون قد White Label Partners و الشركة غير أخرى مصالح  /

 عمالئها؛ أو
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 ةكمي على للحصول الكبيرة العميل بأوامر علم على بالشركة المعرفون الوكالء/  الممثلون يكون قد

 راءبش فيقومون المعتمدين الوكالء/  ممثليها أو الشركة أما فيها، التصرف أو معينة مالية أداة من كبيرة

 .مسبًقا المالية األداة( بيع أو)

 

 المصالح تضارب وإدارة تحديد .8

 

 :يلي ما يتضمن المصالح في محتمل تضارب أي لتقليل ومناسبة مالئمة داخلية إجراءات الشركة وضعت 8.1

a) المختلفة؛ العمليات بين اقسام واضح اختالف هناك 

b) وأ تزييف من التقليل يتم وبالتالي متضاربة، معلومات يجمع واحد شخص يوجد ال 

 المستثمرين؛ من المعلومات إخفاء

c) ىإل الوصول إمكانية لديهم الن المالية األوراق في االستثمار من الشركة موظفي يمنع 

 السرية؛ أو العامة غير المعلومات

d) أو فرعية خدمات أو استثمارات في صلة ذي لشخص االنية أو المتتبعة المداخالت 

 لتضارب السليمة اإلدارة المشاركة هذه تعوق أن يمكن حيث أخرى مساعدة أنشطة

 المصالح؛

e) القيام الرئيسية مهامهم تشمل الذين المعنيين األشخاص على منفصل إشراف هناك 

 يمثلون الذين أو مصالحهم تتعارض قد عمالء إلى خدمات تقديم أو عن نيابة بأنشطة

 الشركة؛ مصالح ذلك في بما تتعارض، قد مختلفة مصالح

f) شاطن في أساساً  يشاركون الذين المعنيين األشخاص مكافآت بين مباشرة صلة توجد ال 

 نشاط في أساساً  يشاركون الذين المعنيين األشخاص مختلف من عائد أو ومكافأة واحد

 األنشطة؛ بتلك يتعلق فيما المصالح في تضارب ينشأ قد حيث آخر،

g) المعلومات إلى به المصرح غير الوصول الشركة ببرنامج الخاصة األمان ميزات تمنع 

 آخر؛ على واحد عميل أو عمالئها على الشركة من االستفادة أجل من الحساسة

h) عبي أو شراء في تتسبب أو مالية ورقة بيع أو شراء المعنيين األشخاص على ُيحظر 

 الضمان؛ بهذا تتعلق داخلية معلومات بحوزتهم يكون عندما حساب ألي ضمان

i) في مالية ورقة أي بيع أو شراء طلب أو التوصية المعنيين األشخاص على ُيحظر 

 الضمان؛ بهذا المتعلقة الداخلية للمعلومات حيازتهم

j) ضمان بيع أو شراء في التسبب أو بيع أو شراء المعنيين األشخاص على ُيحظر 

 من يمارس حساب أو بالشركة خاص حساب أو بالموظفين مرتبط حساب أو لموظف

 معاملة خاصة ملكية معلومات بحوزته يكون بينما استثمارًيا، تقديًرا الموظف خالله

 لقب من المعلومات هذه مثل توفير يتم عندما العميل لحساب أو األمن في متوقعة كتلة

 صلة؛ ذي شخص أي

k) آخر وعض بواسطة بل بأنفسهم، تنفيذها يتم ال الشركة موظفو بها يقوم التي المعامالت 

 الشركة؛ موظفي من

l) عن الكشف صلة ذوي شخص ألي يجوز ال. سرية اتفاقية يوقعون الموظفون 

 لسياسات وفًقا تقديمها يتم التي اإلفصاحات باستثناء لآلخرين، داخلية معلومات

 ممن الشركة خارج أشخاص أو اآلخرين الشركة موظفي إلى الشركة، وإجراءات

 المعلومات؛ هذه الستالم صالح سبب لديهم
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m) بين( المعلومات تدفق) المعلومات تبادل في التحكم أو لمنع فعالة إجراءات توجد 

 المصالح تضارب خطر على تنطوي أنشطة في يشاركون الذين المعنيين األشخاص

 أكثر؛ أو عميل بمصالح اإلضرار إلى المعلومات تلك تبادل يؤدي قد حيث

n) صالشخ بها يقوم التي الطريقة على المالئم غير التأثير ممارسة من سيمنع شخص أي 

 المساعدة؛ األنشطة أو الخدمات أو باالستثمار المعني

o) وإدارة تحديد لتمكين آمنة بيئة في الفور على الصلة ذات المعلومات تسجيل يتم 

 المصالح؛ تضارب

p) تضارب تحديد فيها تم التي الشركة وأنشطة لخدمات كافية بسجالت االحتفاظ يتم 

 المصالح؛

q) الشخصي؛ الحساب معامالت لقواعد المعنيون األشخاص يخضع الضرورة، عند 

r) حةواض بطريقة للعميل مناسب بشكل اإلفصاح يتم قد القضائية الواليات بعض في 

 مدروس؛ قرار اتخاذ من العميل لتمكين مضللة وغير وعادلة

s) الشركة وضوابط أنظمة مالءمة لمدى دورية مراجعة هناك. 

 

 المعلومات حواجز  8.2

 :يلي ما بخالف إغراءات، أي تقبل أو تطلب أو الشركة تقدم ال

a) العميل؛ عن نيابة شخص أو عميل بواسطة أو إلى يقدم نقدي غير استحقاق أو عمولة أو رسم 

b) وفًقا ثالث، طرف عن نيابة يعمل شخص أو ثالث طرف بواسطة أو إلى مقدمة نقدية غير منفعة أو عمولة أو رسم 

 :التالية للشروط

I. و الصلة؛ ذات الخدمة تقديم قبل العميل، إلى اإلعانة أو العمولة أو الرسوم عن اإلفصاح يتم 

II. في العمل في الشركة واجب مع يتماشى وبما لعميل، الصلة ذات الخدمة جودة لتعزيز مصممة وهي 

 .العميل مصلحة

c) أو نظيميةالت والرسوم والتبادل، التسوية ورسوم الحضانة، تكاليف مثل االستثمار، خدمات لتوفير المناسبة الرسوم 

 فقاو ومهنية ونزاهة بأمانة التصرف في الشركة واجبات مع تضارب إلى تؤدي أن يمكن ال والتي القانونية، الرسوم

 .عمالء لمصالحها
 

 الهدايا 8.3

 إلى مالءالع من الزائدة الهدايا تؤدي قد. عملهم مجال في عادية تعتبر التي تلك غير هدايا أية الشركة موظفو يقبل لن

 .بتفاديه الشركة تلتزم أمر وهو المصالح، في تضارب

 إفشاء .9
 لضررا مخاطر منع سيتم المعقولة، الثقة لضمان كافية غير للشركة اإلدارية أو التنظيمية الترتيبات تكون عندما 9.1

 عن فبالكش السرية، االعتبارات فيها تسمح التي الحاالت في أو، التصرف الشركة ترفض أن إما العميل، لمصالح

 من نه،ع نيابة تجارية بأعمال القيام قبل المحتمل العميل أو للعميل المصالح تضارب المصادر أو/  و العامة الطبيعة

 تضارب اعنه ينشأ التي اإلضافية الخدمة أو باالستثمار يتعلق فيما مستنير قرار اتخاذ من العميل ذلك تمكين أجل

 .المصالح

 وأ تفرض أو تعاقدًيا ملزمة تكون أن منها ُيقصد وال التجارية الشركة وأحكام شروط من جزًءا السياسة هذه تشكل ال 9.2

 وخدمات وأنشطة خدمات مع ولكن ذلك، بخالف معها تتعامل أن يمكن ال الشركة على التزامات أي لفرض تسعى

 (.2017 / (I) 87 القانون) 2017 لعام األسواق قانون للتنظيم الخاضعة قبرص



 

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

 ، Agias Fylaxeosشارع ، 1، يقع في  HE 322134 ورقم تسجيل الشركة 236/14رقم  CIF برقم (CySEC) المالية والبورصات القبرصية

 .، قبرص ليماسول 3025

 

 المراجعة/  التعديل .10

 تقوم. ناسًبام ذلك رأت كلما المصالح بتضارب الخاصة وترتيباتها سياستها تعديل أو/  و مراجعة في بالحق الشركة تحتفظ

 نم محدثة بنسخة الشركة تحتفظ. األقل على سنوي أساس على األمر، لزم إذا السياسة، هذه وتعديل بمراجعة الشركة

 .اإللكتروني موقعها على المنشورة المصالح تضارب سياسة

 المعلومات من المزيد .11

 Compliance@alvexo.com :على الشركة لدى المصالح تضارب سياسة حول المعلومات من المزيد تتوفر

 الدفع .12

 بأداء طةالمرتب والمكافآت الدفع تجنب يتم. الموظف فيها يعمل التي اإلدارة أو الشركة بأرباح والمكافآت الراتب يرتبط

 .األوقات جميع في محتملة، متضاربة مصالح مع آخر، قسم

 للحساب الشخصي التعامل .13

 خصش بواسطة تنفيذها يتم التي المالية األدوات تجارة" الشخصية المعامالت" تعني المصالح، تضارب سياسة ألغراض

 :األقل على التالية المعايير أحد استيفاء يتم حيث عنه، نيابة أو صلة ذي

a) الصفة، بهذه ينفذها التي األنشطة نطاق خارج يتصرف المعني الشخص 

b) التاليين األشخاص من أي لحساب التجارة تنفيذ يتم: 

i. المعني، الشخص 

ii. وثيقة روابط به تربطه أو عائلية عالقة به تربطه شخص أي 

iii. للشخص يكون بحيث مناسبة المعني الشخص مع عالقته تكون الذي الشخص 

 أو رسوم بخالف التجارة، نتائج في مباشرة غير أو مباشرة مادية مصلحة المعني

 .الصفقة لتنفيذ عمولة
 

 خضعي عام، بشكل السوق استخدام وإساءة العمالء، من عليها الحصول يتم التي المعلومات استخدام عن الناشئة النزاعات لمنع

 شركات في المستثمرين بحسابات االحتفاظ الموظفين على يحظر. الشخصية الحسابات مع التعامل لقواعد الموظفين جميع

 ملزمون أنهم كما. لذلك الشركة اهتمام بجذب ويلتزمون الشركة، من مسبق إذن على الحصول دون األخرى االستثمار

 ظفينالمو جميع من الشركة تطلب ذلك، على عالوةً . األخرى االستثمار شركات من المعامالت تقارير لطلب الشركة بتفويض

 غيينب التي الحاالت في المالية األوراق في تعامل أي حدوث عدم لضمان التعامل قبل شخصي لحساب تداول عمليات إجراء

 .المعامالت هذه تقييد فيها

 تعلقي فيما الشركة وضعتها التي والتدابير الشخصية المعامالت على المفروضة بالقيود المعنيين األشخاص إبالغ يتم

 نعم إلى تهدف مناسبة ترتيبات وتنفيذ بوضع الشركة قامت ذلك، على وعالوة. اإلخطار وإجراءات الشخصية بالمعامالت

 مكانيةإ لديه يكون أو المصالح في تضارب إلى تؤدي قد أنشطة في يشارك صلة ذي شخص أي وجود حالة في التالية األنشطة

 من ذلك غير أو( السوق إساءة) السوق في التالعب قانون من 5 القسم في المقصود بالمعنى الداخلية المعلومات إلى الوصول

 :الشركة عن نيابة به قام نشاط بموجب للعمالء أو مع المعامالت أو بالعمالء المتعلقة السرية المعلومات

 

a) التالية المعايير من األقل على واحًدا معياًرا تلبي شخصية معاملة في الدخول: 

i. السوق؛ إساءة قانون بموجب القانون هذا في الدخول الشخص على يحظر 

ii. السرية؛ المعلومات لتلك الصحيح غير اإلفشاء أو االستخدام سوء على ينطوي أنه 

iii. القانون بموجب الشركة التزام مع يتعارض أن المحتمل من أو يتعارض. 

b) يف للدخول آخر شخص ألي للخدمات، أو عقده لتوظيفه المناسب السياق في بخالف التوريد، أو المشورة تقديم 

 أو أعاله( a) بالنقطة تغطيتها سيتم المعني، للشخص الشخصية المعاملة كانت إذا التي، المالية األدوات في صفقة

 .المعلقة العميل بأوامر المتعلقة المعلومات استخدام إساءة أو االستثمار أبحاث تقارير
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c) كان إذا للخدمات، عقده أو عمله في معتاد هو ما بخالف آخر، شخص ألي آراء أو معلومات أي عن اإلفصاح 

 :التالية االجراءات أحد يتخذ أن المحتمل من أو الشخص ذلك أن يعلم، أن ينبغي كان أو علم، على المعني الشخص

i. للشخص الشخصية المعاملة كانت إذا التي، المالية األدوات في معاملة في الدخول 

 استخدام إساءة أو االستثمارية البحوث تقارير أو أعاله( a) النقطة ستغطيها المعني،

 المعلقة؛ العميل بأوامر المتعلقة المعلومات

ii. الصفقة هذه مثل في للدخول آخر شخص على الحصول أو المشورة تقديم 

 :لضمان أعاله المذكورة الترتيبات تصميم تم

a) يماف الشركة تضعها التي اإلجراءات وعلى الشخصية، المعامالت على المفروضة القيود صلة ذي شخص كل يدرك 

 .واإلفصاح الشخصية بالمعامالت يتعلق

b) كتل إخطار طريق عن إما المعني، الشخص قبل من إبرامها يتم شخصية معاملة بأي الفور على الشركة إبالغ يتم 

 االستعانة ترتيبات حالة في. المعامالت هذه تحديد من الشركة تمكن أخرى داخلية إجراءات طريق عن أو المعاملة

 لبسج تحتفظ للنشاط خارجية بمصادر االستعانة يتم التي الشركة أن دائماً  الشركة تضمن خارجية، بمصادر

 .الطلب عند الفور على للشركة المعلومات هذه وتوفر صلة ذي شخص أي يبرمها التي الشخصية للمعامالت

c) فيما ظرح أو تفويض أي ذلك في بما يحددها، أو بها الشركة إخطار يتم التي الشخصية للمعاملة بسجل االحتفاظ يتم 

 .المعاملة بهذه يتعلق

 التصرف رفض .14

 طريقة بأي إدارتها يمكن ال المصالح تضارب أن تعتقد التي الحاالت في العميل عن نيابة التصرف الشركة ترفض قد

 .أخرى

 

 


