
 

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 تسجيل الشركةورقم  236/14رقم  CIF برقم (CySEC) المالية والبورصات القبرصية
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المستثمر تعويضات صندوق  

 عامة .1

 

VPR Safe Financial Group Ltd (الشركة" باسم يلي فيما إليها يشار )"المستثمر في عضو هي 

    االستثمار، خدمات توفير تحت (،"CIFs)" القبرصية االستثمار شركات لعمالء"( ICF)" التعويض صندوق

 /(I)144 رقم القانون الصلة ذات األخرى والمسائل للرقابة الخاضعة األسواق وتشغيل االستثمار، أنشطة وممارسة

 "(.القانون)" آلخر وقت من بعد فيما المعدلة بصيغته ،2007

 

 الهدف .2

 

 التي الحاالت في التعويض دفع خالل من ،ICF أعضاء ضد المشمولين العمالء مطالبات تأمين هو ICF من الهدف

 يف للتحسين واقعي احتمال أي هناك يكون ال وعندما المالية ظروفه بسبب قادر، غير المعني العضو فيها يكون

 عن بالتعويض المشمولين العمالء بتعويض ICF يقوم. ممكنا يبدو القريب المستقبل في أعاله المذكورة الظروف

 بالوفاء ICF عضو قيام عدم من التأكد تم طالما أعضاؤه، يقدمها التي المغطاة الخدمات عن الناشئة المطالبات

 وفًقا ICF عضو جانب من الملزم االلتزام عن النظر بغض القانون، في المحدد واإلجراء للشروط وفًقا بالتزاماته،

  ICF ضولع المذكور االلتزام كان إذا عما النظر وبغض المشمول العميل مع اتفاقيته تحكم التي والشروط للتشريعات

 .خطأ على أو االتفاقية إلى يستند

 

 المغطاة الخدمات .3

 

 :من االستثمار خدمات هي للشركة المغطاة الخدمات

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

b. التالية المساعدة والخدمات. العمالء عن نيابة األوامر تنفيذ: 

 إدارة مثل الصلة ذات والخدمات الوصاية ذلك في بما العمالء، لحساب المالية األدوات وإدارة حفظ 

 .الضمانات/  النقدية

 اليةم أدى من أكثر أو وحد في االيداع بعملية مابالقي لهم للسماح قروض أو تاينمائتا المستثمرين منح 

 .العملية في متداخلة الشركة تكن عندما

 االستثمار خدمات بتقديم الخدمات هذه فيها ترتبط التي األجنبية العمالت صرف خدمات. 

 يف بالمعامالت المتعلقة العامة للتوصية األخرى األشكال أو المالي والتحليل االستثمارية البحوث 

 .المالية األدوات

 

 المغطاة العمالء .4
 

 التفاصيل، من لمزيد. المؤهلين والنظراء المحترفين العمالء يغطي ال إنه. الشركة في دااألفر عمالء ICF يغطي

 .أدناه 5 الفقرة انظر

 

 المغطاة غير العمالء .5

 

 الصفة إضفاء ووقف منع أحكام بموجب جنائية إجراءات ضدهم الموجودين لألفراد تعويض أي ICF يدفع ال .5.1

 .معلقة المستبدلة، أو المعدلة بصيغته ،2007 لعام الجنائية األنشطة قانون عائدات على القانونية

 :ينالمستثمرالفئات التالية من  ICF يعوض ال ،بها المعمول اللوائح بموجب .5.2

a. والمهنيين المؤسسيين المستثمرين من التالية الفئات: 
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 االستثمار شركات (IFs.) 

 الشركات من مجموعة نفس إلى تنتمي عامة، وبصفة بالشركة، المرتبطة القانونية الكيانات. 

 البنوك. 

 التعاوني االئتمان مؤسسات. 

 التأمين شركات. 

 إدارتها وشركات للتحويل القابلة المالية األوراق في الجماعي االستثمار منظمات. 

 االجتماعي التأمين وصناديق مؤسسات. 

 طلبهم على بناء كمحترفين، الشركة قبل من يميزون المستثمرون. 

b. الوطنية فوق والمنظمات الدول. 

c. والمحلية واإلقليمية والكونفدرالية المركزية اإلدارية السلطات. 

d. بالشركة المرتبطة الشركات. 

e. بالشركة والشئون اإلدارة موظفي. 

f. على ٪5 مالها رأس يبلغ مال الشركة رأس في مباشر غير أو مباشر بشكل الشركة في المساهمين 

 األشخاص عن فضال الشركة، التزامات عن شخصيا مسؤولة شركائها أو رأسمالها من األقل

 المدققين القانون، مثل في عليه منصوص هو كما للشركة المالية المراجعة إلجراء المسؤولين

    .المؤهلين

g. التي الشركات، بمجموعة عام، وبشكل بالشركة، مرتبطة شركات في يعملون الذين المستثمرون 

( f) و( e) الفرعيتين الفقرتين في الواردة لتلك مطابقة واجباتها أو وظائفها أو الشركة، إليها تنتمي

 .الفقرة هذه من

h. الفرعية الفقرات في المدرجين األشخاص وأزواج الثانية الدرجة من األقارب (e )و (f )و (g )من 

 .األشخاص هؤالء لحساب تعمل التي الثالثة األطراف وكذلك الفقرة هذه

i. ةأنشط ومكافحة منع بقانون عمالً  جنائية جريمة بارتكاب المدانين المستثمرين عن النظر بصرف 

 نالمسؤولي الشركة عمالء- المستثمرين فإن المستبدلة، أو المعدلة بصيغته ،2007 لعام األموال غسل

 لماليا وضعه تدهور في أسهمت أو المالية صعوباتها في تسببت التي بالشركة المتعلقة الوقائع عن

 .الحقائق هذه من استفادت التي أو

j. لقانون وفًقا موجزة ميزانية برسم ،حجمهم بسبب لهم، يسمح ال شركة شكل على المستثمرون 

       .األوروبي االتحاد في عضو لدولة مناظر قانون أو الشركات

 

 األطراف يبلغو التعويض تسديد ICFال يعلق ،5.2الفقرة من( g) و( g) و( f) و( e) الفرعية الفقرات حاالت وفي .5.3

 .تنطبق الحاالت هذه كانت إذا ما بشأن نهائي قرار إلى يصل حتى لذلك، وفقاً  المعنية
 

 التعويض دفع عملية .6

 

 ندع وذلك الشركة، تقدمها التي المشمولة الخدمات عن الناشئة المطالبات عن المشمولين العمالء بتعويض ICF تقوم .6.1

 (.أدناه 6.4 ،6.3 ،6.2 الفقرات أيًضا راجع) التزاماتها بتنفيذ الشركة قيام عدم من التأكد

 :بالتزاماتها الوفاء في الشركة إخفاق يشكل يلي ما .6.2

 

a. شرط رإطا في مباشر غير بشكل الشركة بهم تحتفظ الذين المشمولين العمالء إلى العميل تمويل إعادة إما 

 لحقهم ممارسة في العودة، الشركة من األخير هؤالء طلب والذين المشمولة، الخدمات عمالء إلى الشركة

 أو الصلة؛ ذي

b. الشركة تديرها والتي تخصهم التي للعمالء المغطاة المالية األدوات إلى العودة. 

 

 :التالية الحاالت أحد في التعويض دفع عملية ICF يبدأ .6.3



 

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 تسجيل الشركةورقم  236/14رقم  CIF برقم (CySEC) المالية والبورصات القبرصية

 .، قبرص ليماسول 3025

 

a. القبرصية والبورصات المالية األوراق لجنة قامت إذا (CySEC )على قادرة غير الشركة أن بالقرار 

 ما دمتها،ق التي االستثمارية بالخدمات يتعلق فيما العمالء مطالبات عن الناشئة الواجبات هذه بمثل الوفاء

 يف للتحسن واقعي احتمال أي يبدو ال بها يتعلق فيما المالية لظروفه مباشرة يرتبط العجز هذا دام

 نشر وكذلك ICF قبل من التعويضات دفع إجراء بدء بشأن قراره أصدر وقد متوقعاً، القريب المستقبل

 .اإلنترنت شبكة على موقع على وكذلك قبرص لجمهورية الرسمية الجريدة في القرار هذا

 :المسبقة مستوفا الشروط أحد األقل على يكون عندما القرار هذا مثل إصدار CySEC ل يمكن

i. إلى الشركة تقدم ICF إلى أو CySEC أو عمالئها؛ تجاه بالتزاماتها الوفاء عدم فيه تعلن مكتوًبا بياًنا 

ii. أو قبرص؛ في الشركات قانون من الخامس الجزء ألحكام وفًقا للتصفية طلًبا الشركة تقدم 

iii. شركة قامت CySEC نأ المتوقع من ليس أنه من وتأكد االستثمار خدمات لتوفير الشركة ترخيص تعليق أو بإلغاء 

 تعلقت ال ألسباب وذلك القريب، المستقبل في عمالئها تجاه بالتزاماتها الوفاء من يمكنها وضع في الشركة تكون

 الفور. على معها التعامل يتم السيولة في مؤقت بنقص

 

b. وقفي أن شأنه من حكماً  للشركة، المالية بالظروف مباشرة تتعلق معقولة ألسباب قضائية، هيئة أصدرت 

 .ضدها مطالبات تقديم على المستثمرين قدرة

 

 صحف( 3) ثالثة في ،ICF ينشر ،CySEC قبل من أو محكمة قبل من التعويض دفع عملية ببدء قرار صدور عند .6.4

  الدعوة وتوجز. الشركة ضد مطالباتهم لتقديم المشمولين العمالء إلى دعوة الوطنية، التغطية من األقل على
 .اتالطلب هذه ومحتوى الطلبات لتقديم النهائي الموعد ذلك في بما الصلة، ذات التعويض طلبات تقديم إجراءات

 أن ويجب كتابياً  ICF شركة إلى الشركة ضد مطالباتهم يقدمون الذين المشمولين العمالء تعويض طلبات تقديم يتم .6.5

 :تتضمن

i. العميل؛- المطالب اسم 

ii. العميل؛- المطالب إلكتروني بريد عنوان أي إلى باإلضافة والفاكس الهاتف وأرقام العنوان 

iii. الشركة؛ب العميل- المطالبة صاحب كان الذي العميل رمز 

iv. بين المغطاة الخدمات اتفاق تفاصيل ICF العميل؛- والمطالب 

v. العميل؛- للمطالب المزعومة المطالبات ومقدار نوع 

vi. ومبلغها؛ العميل إلى المطالب من المزعومة المطالبات تسليم خاللها من يتم التي التفاصيل عرض 

vii. تطلبها قد أخرى معلومات أي ICF. 

 

 :إذا خاص بشكل تتحكم ICF لـ اإلدارية اللجنة فإن التعويض، طلبات تقديم عند .6.6

i. المشمولين؛ العمالء فئة ضمن العميل- المدعي يندرج 

ii. المناسب؛ الوقت في الطلب تقديم 

iii. بصيغته ،2007 لعام األموال غسل أنشطة ومكافحة منع بقانون عمالً  جنائية بجريمة مدان غير العميل- المدعي أن 

 المستبدلة؛ أو المعدلة

iv. التعويض طلبات تقديم شروط استيفاء يتم. 

 

 يف إليها المشار بالشروط العميل أو المطالبة صاحب وفاء عدم حالة في التعويض طلب اإلدارية اللجنة ترفض .6.7

 :التالية األسباب أحد األقل على يوجد اإلدارية، اللجنة تقدير حالة في أو أعاله،. 6.6 الفقرة

i. قبل من التعويض دفع ضمان أجل من احتيالية وسائل العميل-المدعي استخدم ICF، أدلة عمد عن يقدم كان إذا خاصة 

 .كاذبة

ii. رارباألض يتعلق فيما عنه نيابة الجرم أو المتزامن اإلهمال من كبير حد إلى مستمدة المدعي تكبدها التي األضرار 

 .األساسي ولسببه به لحقت التي
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 :يلي بما ICF يقوم التقييم، من االنتهاء عند .6.8

i. منهم لكل يحق الذي المالي المبلغ جانب إلى التعويضات من مستفيدون هم الذين الشركة عمالء يدرج وقائع محضر 

 و إصداره؛ من عمل أيام( 5) خمسة غضون في والشركة CySEC إلى ويبلغه عليه، الحصول

ii. لتحديد المذكور المحضر إصدار من يوًما( 15) عشر خمسة أقصاه موعد في عنه بالكشف متأثر عميل كل يتصل 

 .عليه الحصول للعميل يحق الذي التعويض مبلغ إجمالي
 

 

 

 التعويض مبلغ .7

 

 العميل القةع تحكم التي والتعاقدية القانونية للشروط وفقاً  مشمول عميل لكل المستحق التعويض مبلغ احتساب يتم .7.1

 . والشركة المشمول العميل بين المطالبات لحساب المطبقة المقاصة قواعد مراعاة مع الشركة، مع المشمول

 تنشأ يوالت الشركة، ضد المشمول للعميل القائمة المطالبات مجموع من مستمد الدفع المستحق التعويض احتساب إن .7.2

 يمتقد ومكان والعملة بها المحتفظ الحسابات عدد عن النظر بغض الشركة تقدمها التي المغطاة الخدمات جميع عن

 .االستثمار خدمة

 20،000) يورو ألف عشرين مبلغ الشركة عن مشمول عميل لكل المستحق التعويض إجمالي يتجاوز أن يجوز ال .7.3

 .االستثمار خدمة تقديم ومكان والعملة بها المحتفظ الحسابات عدد عن النظر بغض (،يورو

 :المشمولة أغلبيتهم في للشركة المشترك الحساب من المستفيدون فيها يكون التي الحالة في .7.4

a. 20،000) يورو ألف عشرين إلى للعمالء المشمولين عن الشركة المستحق للمبلغ األقصى الحد يصل 

 و (؛يورو

b. بينهم، سموينق المشترك الحساب من المشتركين المستفيدين لجميع العموم وجه على التعويض تحديد يتم 

 يتم تفاق،اال هذا مثل غياب في ذلك، خالف والشركة؛المستفيدين  بين المبرم االتفاق في المحددة بالطريقة

 .بينهم بالتساوي تقسيمها

 

 


