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 الرافعة المالية سياسة

 االلتزام .1

 ونزاهة بأمانة التصرف عليها واجب" الشركة" الوثيقة هذه في VPR Safe Financial Group Limited شركة .1.1

 .الشركة عمالء مصلحة وفي ومهنية

 :مطلوبة الشركة فإن الهامش، ومستوى فعة الماليةالرا بنسب يتعلق فيما

 مقابل ودالعق مثل المعقدة المالية األدوات في التداول في وخبرتهم العمالء معرفة تعكس التي المالية الرافعة نسب تحديد( أ

 الفروقات؛ ابلمق العقود في للتداول رئيسية سمة هو والهامش المالية بالرافعة التداول أن باعتبار (CFDs) الفروقات

 عادل؛ بشكل العمالء ومعاملة للعميل مصلحة بأفضل التصرف( ب

 إدارة على الشركة قدرة مراعاة أجل من وذلك العمالء، بها يتداول التي المالية الرافعة فعليا   توفر الشركة أن إلى بالنظر( ج

 الشركة في السوق مخاطر إلدارة وممارسات وإجراءات سياسات لديها يكون وأن المخاطر تحمل على وقدرتها المخاطر

 العمالء قبل من المالية وتداول الهامش الرافعة هذه من مستمدة

 والية يأ في أخرى تنظيمية جهة أي أو بها المعمول واللوائح القوانين تحددها التي التنظيمية والقواعد المتطلبات تطبيق( د

 .إليها خدماتها الشركة تقدم قضائية

 مخاطر على ينطوي للغاية، مضاربي أمر األجنبي الصرف وعقود الفروقات مقابل العقود تداول بأن العمالء إلبالغ( ه

 ةاالقتصادي المخاطر لتحمل واستعداد فهم: الذين للعمالء فقط ولكن المستثمرين لجميع مناسب وغير كبيرة خسارة

 األساسية، األصول أنواع وفي المشتقات في المتاجرة بشأن والمعرفة الخبرة ذوي من المخاطر، من وغيرها والقانونية

 ليس لعقدل اإلجمالية القيمة يخسروا قد المستثمرين ألن الودائع أو الهامش تتجاوز كبيرة خسائر تحمل على ماليا   قادرة هي

 .اإليداع أو الهامش فقط

 الرافعة بسبب بسرعة األموال خسارة لخطر معرضون وأنهم معقدة أدوات هي الفروقات مقابل العقود بأن العمالء إخطار

 ميت. الفروقات مقابل العقود تداول عند أموالهم يفقدون األفراد المستثمرين من ٪89- ٪74 فإن ، ESMA لـ وفقا  . المالية

 لتحم على قادرين كانوا إذا وما الفروقات مقابل العقود تعمل كيف يفهمون كانوا إذا فيما التفكير على العمالء حث

 .أموالهم لفقدان العالية المخاطر

 والتنظيمي القانوني اإلطار. 2

 والمجلس األوروبي البرلمان عن الصادر EU/  2014/65 التوجيه لمتطلبات وفق ا ، بموجب السياسة هذه إصدار تم. 2.1

 االتحاد/  2011/61 والتوجيه EC/  2002/92 التوجيه وتعديل المالية األدوات في األسواق بشأن 2014 مايو 15 بتاريخ

 األنشطة وممارسة االستثمار خدمات توفير بشأن 2017 / (I) 87 رقم قبرص جمهورية وقانون"( MiFID II)" األوروبي

 االستثمار خدمات قانون و ، قبرص قانون إلى MiFID II نقلت التي للتنظيم الخاضعة األسواق وتشغيل االستثمارية

ا يظل الذي الحد إلى 2007 / (Ι) 144 رقم القانون قبرص لجمهورية المنظمة واألسواق واألنشطة  دخول بعد ساري 

MiFID II التنفيذ حيز. 

 الهيئة وأجوبة أسئلة لوثيقة وفق ا الصادر CySEC بـ الخاص 168 التعميم مع السياسة هذه تتوافق ذلك، على عالوة. 2.2

 ESMA / 2016/1454 اإلشارة مع 2016 أكتوبر 11 في ةالصادر"( ESMA)" واألسواق المالية لألوراق األوروبية

 .التجزئة لمستثمري أخرى ومنتجات مضاربة الفروقات مقابل العقود بتوفير يتعلق فيما

 باسم هأعال المذكورة التوجيهية والمبادئ واللوائح التشريعات جميع إلى جماعي بشكل الشركة تشير السياسة، هذه في. 2.3

 ".اللوائح"
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 مالئمة اختبار ودرجات الرافعة نسب. 3

 التجزئة عمالء. 3.1

 لرافعةا يتجاوز أن يمكن ال المعروض المالية الرافعة حد فإن بها، المعمول واللوائح للقوانين وفق ا التجزئة، لعمالء بالنسبة

 .1:30 و 1:20 ،1:10 ،5: 1 ،2: 1 كنسبة محددة المالية الرافعة. 1:30 االفتراضية المالية

 مع المحددة CFD بفئة الخاصة الرفع نسب مع الفروقات مقابل العقود في بالتداول بالتجزئة للبيع المصنفين للعمالء سُيسمح

 .1:30 االفتراضية المالية للرافعة األقصى الحد

 محترفين عمالء. 3.2

 .أعلى مالية برافعة التداول على قادرون منتخبين، أم مؤهلين أكانوا سواء المحترفون، فالعمالء

 على بناء   300: 1و 200: 1 ،100: 1 المالية للرافعة معينة نسب على للحصول مؤهلين كمحترفين المصنفين العمالء يعتبر

 .السارية واللوائح للقوانين ووفق ا والمعرفة العميل، مالءمة اختبار وسجل الشركة، تقدير

 الرافعة ونسب مالءمة اختبار نتائج. 3.3

ا تصنيفهم سيتم اختبار المالئمة في نقطة 75 من أقل يسجلون الذين العمالء( أ  في تداولبال لهم سيسمح التجزئة، كعمالء تلقائي 

 .1:30 االفتراضية المالية للرافعة حد أقصى مع المحددة CFD بفئة الخاصة الرفع نسب مع الفروقات مقابل العقود

 بالتداول محترفين كعمالء المصنف حسابهم إنشاء تاريخ من أشهر 3 من بأقل حساباتهم فتحوا الذين الجدد للعمالء سيسمح( ب

 .200: 1 المالية للرافعة أقصى بحد

 بالتداول محترفين، كعمالء تصنيفهم تم والذين فأكثر، أشهر 3 لمدة حساباتهم بتأسيس قاموا الذين الحاليين للعمالء سيسمح( ج

 300: 1 بقيمة المالية للرافعة أقصى بحد

 .المحلية للوائح وفقا النفوذ نسبة 100: 1 قدره أقصى حد على وبولندا مالطا من المحترفون العمالء يقتصر

 

 مواصفات الرافعة. 4
 .المالية واألدوات األساسية األصول بفئات الفروقات مقابل العقود ترتبط. 4.1

 
 

 فئة األصول
المحددة األصول فئة في المالية األدوات على أمثلة   

الرافعةنسبة  * 

 عميل محترف عميل التجزئة  

األجنبية العمالت أزواج  

 (FX) األزواج الرئيسية
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF 1:30 من   Up to 1:300 

األجنبية العمالت  ("FX") 
والغريبة الصغيرة األزواج  

AUD/CAD, USD/SEK, NZD/CHF 1:20 من   Up to 1:300 

Bitcoin, Litecoin; Dash, Ethereum 1:2 العمالت الرقمية من    Up to 1:5 

XAUUSD, XAUEUR 1:20 السلع )الذهب( من   Up to 1:75 

الرئيسية المؤشرات  SP500, CAC40, DAX30 1:20 من   Up to 1:75 

الذهب غير األخرى السلع  CL, BRNT, NGAS 1:10 من   Up to 1:75 

الرئيسية الغير المؤشرات  SPMIB 1:10 من   Up to 1:75 
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T-NOTE 10Y, EBUND 1:10 السندات  من   Up to 1:150 

 المتحدة الواليات) األسهم

األوروبي واالتحاد ) 
Facebook, Amazon, Adidas, Alstom 1:5 من   Up to 1:30 

 

 .السياسة هذه تاريخ في سار  * 

 بلنسا وهذه ، ارهيدتق ببحس کةرلشا اددهتح دق لتيا لماليةا دواتلأل فقا و أو و ولألصا لفئة فقا و لماليا فعرلا بنس قبيطت ميت

: على أداة لكل المطبقة الرفع نسب على العثور يمكن. وقلسا ظروف سلتعک رشعاإ دونب أو مع رللتغيي ضةرع

https://www.alvexo.com/accounts 

ا تكون قد التي المالية األدوات في الفروقات لعقود المالية الرافعة نسب تقليل في بالحق الشركة تحتفظ  جراءاتإل موضوع 

 .المحتملة المالية واألدوات السوق تقلبات معالجة أجل من العمالء، إشعار بدون أو مع المتوقعة، أو الفعلية الشركات

ا تكون قد التي المالية األدوات في الفروقات لعقود المالية الرافعة نسب تقليل في بالحق الشركة تحتفظ  جراءاتإل موضوع 

 ثماوحي. المحتملة المالية واألدوات السوق تقلبات معالجة أجل من العمالء، إشعار بدون أو مع المتوقعة، أو الفعلية الشركات

 يعتبره الذي اإلجراء اتخاذ من العمالء لتمكين التغيير هذا من( 2) يومين قبل العمالء إشعار بإعطاء الشركة ستقوم أمكن،

ا العميل  .مناسب 

 والهامش المالية الرافعة. 5

 يل،العم يستثمرها التي األموال من بكثير أعلى مبالغ تداول يمكنهم العمالء أن المدفوع المال رأس على التداول يعني. 5.1

 لخسائرا من تزيد قد ولكنها المحتمل، العائد من كبير بشكل تزيد أن العالية المالية للرافعة يمكن. كهامش إال تعمل ال والتي

 يمكنهم مما بكثير أعلى بمبالغ يتداولون أن يمكن العمالء، أن يعني وهذا. كنسبة متغيرة المالية الرافعة. كبير بشكل المحتملة

 .الشركة توفره الذي الهامش بدون معين CFD في استثماره

 المثال، بيلس على. الهامش بمتطلبات إليها ويشار- المئوية النسبة حيث من المالية الرافعة عن التعبير يتم األحيان بعض في

 .٪3.34 بنسبة الهامش متطلبات هي 1:30 المالية الرافعة

 :مثال

 يمكنه العميل أن يعني فهذا ، به الخاص التداول حساب في دوالر 1000 العميل لدى كان وإذا 1:30 يه ةالمالي فعاالر كان إذا

 .دوالر 30،000 بقيمة صفقات فتح اآلن

 السبريد؟ هو ما. 5.2

 .CFD لعقود( البيع سعر) العطاء وسعر( الشراء سعر) الشراء سعر بين الفرق هو الفارق

 الهامش؟ هو ما. 5.3

 استخدام يمكن. CFD مركز فتح أجل من كضمان مركز فتح وقت في به القيام العمالء من المطلوب المبلغ إلى الهامش يشير

 أو/  و للشركة اإللكترونية التداول منصة في المستخدم الهامش/  المبدئي الهامش/  الهامش كمتطلبات متبادل بشكل الهامش

 :التالية الصيغ من واحد مفتوح مركز لكل الهامش اشتقاق يتم. للشركة القانونية المستندات

 (:للرمز األساسية للعملة المحسوبة)أدوات العمالت األجنبية  لـ بالنسبة 
العقد حجم  ∗ اللوت حجم

)/الرافعة
 نسبةالهامش

100
)

 

: (الهامش رمز لعملة المحسوبة) األخرى لألدوات بالنسبة •
 السوق فتح سعر ∗ العقد حجم ∗ اللةت حجم

)/الرافعة
نسبةالهامش

100
)
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 :أمثلة

 :مثال على أدوات العمالت األجنبية

 .1.71880 بسعر النيوزيلندي الدوالر/  اليورو من لوت 1 شراء العميل ينوي

 :التالي النحو على الصفقة هامش حساب يتم

 1=  اللوت حجم

 100،000=  العقد حجم

 50=  المالية الرافعة

 ٪250=  الهامش نسبة

 EUR=  األساسي الرمز

 يورو 5000(( = 250/100/ ) 50( / )100000*  1= ) الهامش

 

 :أخرى مثال على أدوات

 .109.12 بسعر القهوة من لوت 2 شراء العميل ينوي

 :التالي النحو على الصفقة هامش حساب يتم

 2=  اللوت حجم

 375=  العقد حجم

 50=  المالية الرافعة

 ٪500=  الهامش نسبة

 الدوالر=  العملة الهامش

 دوالر 8،184.00(( = 500/100/ ) 50( / )109.12*  375*  2= ) الهامش

 :العميل تداول منصة هامش على مثال

 EUR=  العميل بحساب الخاص الهامش حساب

EUR / USD 1.17000( = المقهى فتح وقت في) الفوري السعر 

 

EUR / NZD يورو 5000=  الهامش 

 يورو 6،994.87=  1.17000/  8،184.00=  القهوة هامش

 يورو 11،994.87=  9،575.28+  5،000=  الهامش
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 تحقيق ضبغر لعمالئها( قائمة ليست ولكنها) جديدة وظائف أي على المطبقة الهامش متطلبات تعديل في بالحق الشركة تحتفظ

 :التالية الظروف في للسوق تعرضنا وإدارة التعسفي التداول منع منها أغراض

 األداة سوق إغالق قبل( 1) واحدة ساعة من أقل المفتوحة المراكز من أي على المطبقة الهامش متطلبات تغيير للشركة يجوز •

 الفروقات؛ مقابل العقود من( أخرى أداة أو) األساسية المالية

 األداة سوق افتتاح بعد( 1) واحدة ساعة من أقل افتتاحية مراكز أي على المطبقة الهامش متطلبات تغيير للشركة يجوز •

 الفروقات؛ مقابل العقود من( أخرى أداة أو) األساسية المالية

 أرباح تقارير أي وبعد قبل( واحد) 1 من أقل المفتوحة المراكز من أي على المطبقة الهامش متطلبات بتغيير الشركة تقوم قد •

 الفروقات؛ مقابل العقود من( أخرى أداة أو) األساسية المالية األداة مصدري قبل من الزمني الجدول من إعالنات أو

 .للشركة السوق تعرض إجمالي في للتحكم ضرورية الهامش في التغييرات تكون حيث •

 حدوث الةح في أعاله عليها المنصوص الهامش في للتغيرات الزمنية األطر تغيير بحق الشركة تحتفظ ذكره، سبق مما بالرغم

 قبةبمرا العمالء ُينصح. المتالعب أو المسيء التداول لمنع ضرورية تكون عندما أو السوق ظروف في متوقعة غير تغيرات

 .الهامش بمتطلبات المتعلقة المعلومات أحدث على للحصول اإللكتروني الشركة وموقع اإللكترونية التداول منصات

 القيمة المالية؟ هي ما. 5.4

 في ضمنتت والتي الشركة في العمالء أموال قيمة تتمثل. الشركة مع العمالء محفظة قيمة أنها على القيمة المالية تعريف يمكن

 رحمقت تقييم آخر على بناء   المحققة غير والخسائر األرباح إلى باإلضافة المحققة والخسائر األرباح األوقات من وقت أي

 .للعمالء

 الهامش مستوى. 5.5

 في ويظهر 100( * األسهم هامش) كـ حسابه يتم. الهامش استدعاء من العميل حساب قرب مدى إلى الهامش مستوى يشير

 إغالق مستوى إلى يشار هو هذا. التصفية مخاطر في زيادة العميل حساب يتحمل الهامش، مستوى ينخفض عندما"٪". 

 آلخر وقت من الشركة تقوم حين في. األوقات جميع في هذا الهامش مستوى مراقبة بضرورة العمالء ننصح(. الخروج)

 بموجب أنهب العمالء تذكير يتم معينة، عتبات إلى للوصول بهم الخاص الهامش بمستوى يتعلق فيما للعمالء تنبيهات بإرسال

 .الصلة ذات اإلجراءات واتخاذ األوقات جميع في الهامش مستوى مراقبة العميل عاتق على تقع الشركة، وأحكام شروط

 يتخذها دق التي باإلجراءات يتعلق فيما ذلك في بما العمالء، يتخذها التي واإلجراءات التداول لقرارات المشورة الشركة تقدم ال

 .الهامش مستوى متطلبات مع للتعامل العمالء

 المجاني؟ الهامش هو ما. 5.5.1

 طريق عن ذلك حساب يتم. جديدة لمناصب أولي كهامش لالستخدام العمالء لدى المتوفرة األموال مجموع هو الحر الهامش

 .أسهمهم من للعمالء الحالية المفتوحة المراكز في المستخدم الهامش طرح

 الهامش؟ مستوى. 5.5.2

/  األسهم هامش= ) ٪الهامش مستوى. المستخدم والهامش الحالي السهم قسمة طريق عن الهامش مستوى حساب يتم

 100( * المستخدمة

 .الشركة موقع وعلى هنا عليه العثور ويمكن صك/  صنف لكل محدد الهامش متطلب

 أو لفعليةا السوق تقلبات على بناء   للعمالء، مسبق إخطار دون بها الخاصة الهامش متطلبات تغيير في بحقها الشركة تحتفظ

 .عام بشكل السوق لظروف الشركة رؤية أو( الشركة رأي حسب) المتوقعة
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 :مثال

 دوالر 1000: هو العميل رصيد كان إذا

 السويسري الفرنك مقابل دوالر 10،000 بقيمة شراء صفقة فتح في يرغب العميل كان إذا

 .دوالر 333 يعادل ما أي ٪3.33 هي الهامش متطلبات فإن سويسري، فرنك/  الدوالر زوج كان إذا: الهامش متطلب

 الهامش نداء. 5.6

 التداول منصة عبر الفعلي الوقت في لمواقعه الهامش مستوى مراقبة مسؤولية وحده العميل يتحمل بأن العمالء الشركة تنصح

 .اللوحية األجهزة/  بالجوال الخاصة تطبيقاتهم أو بالعميل الخاصة اإلنترنت عبر

 حالة في. جديدة مراكز أي فتح من العميل يتمكن لن ذلك، من أقل أو 100 إلى للعمالء الهامش مستوى انخفاض حالة في

 العمالء، لحساب المستخدم الهامش من المحترفين للعمالء ٪15و التجزئة لعمالء ٪50 من أقل إلى العمالء أسهم قيمة انخفاض

 صفقاتال ألداء مبكر كتحذير قصيرة نصية رسائل إخطار أو/  و إلكتروني بريد رسالة العمالء إلى ترسل سوف الشركة فإن

 سواء الشركة، على مسؤولية أو التزام أي تخلق وال العميل إلى الشركة من إضافية خدمة هذه أن حيث. للعمالء المفتوحة

 في غبتر. به القيام للعميل يمكن الذي واإلجراء الحالي الهامش بمستوى العميل إلعالم أو العمالء، تداول حساب ألداء بالنسبة

 .المعينة األوقات جميع في حساباتهم مراقبة على العمالء الشركة تحث. تأخذ أن

 التجزئة لعمالء ٪50 هامش مستوى وهو( المفتوحة مراكزهم) مركزهم على الحفاظ إلى العمالء يحتاج األدنى المستوى

 .المحترفين للعمالء ٪15و

 الشركة تحتفظ المحترفين، للعمالء ٪15و التجزئة لعمالء أدنى كحد ٪50 من أقل إلى العمالء هامش مستوى انخفض إذا

 يرتفع ىحت الشركة، لتقدير وفقا   مفتوحة صفقات أي وإغالق للعمالء المفتوحة الصفقات من جزء أو كل تصفية في بالحق

 دأتب التي المراكز بتصفية الشركة ستقوم. المحترفين للعمالء ٪15و التجزئة لعمالء ٪50 فوق العميل حساب هامش مستوى

 .خسارة بأعلى المركز من

 عالجةلم يتخذها قد التي اإلجراءات ذلك في بما العميل، يتخذها قد التي واإلجراءات التداول لقرارات المشورة الشركة تقدم ال

 .الشركة موقع على إليها المشار تلك مثل الهامش مستوى متطلبات

 السلبي الرصيد حماية. 6

 تثمروهااس التي المبالغ من أكثر أبدا   يخسروا لن العمالء أن يعني وهذا". السلبي الرصيد حماية" العمالء لجميع الشركة تقدم

 .الشركة مع

 القضائية الواليات بعض في الفروقات مقابل العقود تقديم. 7

 في ضمينهت تم بلد أو قضائية سلطة أي إلى موجهة غير السياسة هذه. الدول بعض في للبيع مؤهلة غير الفروقات مقابل العقود

ا السياسة تشكل ال. الشركة وشروط بنود في محدد هو كما للشركة المحظورة القضائية الواليات ا أو دعوة أو عرض   شراءل طلب 

 .CFD عقود بيع أو

 السياسة مراجعة. 8

 .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
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 الجديدة؛ النظم 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


