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 االحكام والشروط 

 Alvexo، VPR Safe Financial ل األم الشركة بين العالقة تحكم إنها. بعناية واألحكام الشروط قراءة يرجى

Group، ومستثمرينا. 

 مقدمة .1
على  (الشركة"“بـ تسمى فيما بعد )منة المحدودة اآلالمالية  VPR تفاقية من وبين مجموعةاالتم إبرام هذه  .1.1

أكمل استمارة طلب فتح  (والذي قد يكون كياًنا قانونًيا أو شخصا قائما بذاته) والعميلول األأنها الطرف 

 .على أنه الطرف الثاني (العميل"“بـ يسمى فيما بعد )حساب، وتم قبوله من جانب الشركة كعميل 

 كشركة استثمار قبرصية"CySEC" وراق المالية والبورصاتلألالشركة مرخصة من الهيئة القبرصية  1.2

CIF   ستثمار وممارسة االلتقديم استثمارات وخدمات مساعدة وأنشطة معينة بموجب أحكام خدمات

 قانون ،2007المنظمة وغيرها من المسائل ذات الصلة بقانون  سواقاالستثمارية، وتشغيل االنشطة اال

144(I)/2007  236/14، برقم الترخيص (القانون"" )خرآللما يتم تعديله أو استبداله من وقت وفقا 

 HE برقم تسجيلستثمار القبرصية. وهي شركة مسجلة في قبرص بموجب قانون الشركات، االلشركة 

 .Agias Fylaxeos Street, 3025, Limassol, Cyprus ,1ويقع مكتبها المسجل في  322134

 تصنيف سياسة: "آلخر قتو من تعديلها تم كما أدناه، الواردة للمعلومات واتباعا هذه العميل اتفاقية 1.3

 ،"والمصالح االوامر تنفيذ سياسة" ،"المصالح تضارب سياسة" ،"المستثمر تعويض صندوق" ،"العميل

 ركةالش بها ستقدم التي الشروط الشكاوى" تحدد مع التعامل سياسة" ،"المخاطر واإلشعارات عن االفصاح"

 الكشف ةالشرك على يتعين التي األمور أعاله المختلفة المستندات تحدد ذلك، إلى باإلضافة للعميل الخدمات

 .بها المعمول اللوائح بموجب للعميل عنها

كانت أو ضمنية صاغتها الشركة أو أي  واضحةتفاقية أي اتفاقيات أو ترتيبات أو بيانات أخرى االتبطل   1.4

 .وسيط

 .الموثقين لهم والمتنازل والخلفاء األطراف لمصلحة ومفلترة ملزمة االتفاقية تكون 1.5

 تاحةم أخرى ومعلومات وثائق أية وكذلك االتفاقية لقراءة الكافي الوقت إتاحة يرجى وحمايتك، لمصلحتك 1.6

 بنا االتصال عليك يجب. معنا نشاط بأي القيام أو/  و حساب فتح قبل اإللكتروني الشركة موقع عبر لك

 .(األمر لزم إذا) المستقلة المهنية المشورة طلب أو التوضيح، من مزيد على للحصول

 تفسير المصطلحات .2
 

 :في هذه االتفاقية

دخول وكلمة مرور العميل، المطلوبان من أجل الوصول المصطلح "الوصول إلى البيانات" يعني تسجيل 

وامر عبر الهاتف وأي رموز سرية االيداع ال، وكلمة المرور عبر الهاتف، المطلوبة المنصةواستخدام 

 .للعميلأخرى تصدرها الشركة 

 العميل من أجلمن قبل ه التم أكم لذيستبيان الاال"استمارة طلب فتح الحساب " تعني استمارة الطلب / 

أي استمارة / استبيان،  اللوحساب العميل، حيث إنه من خ االتفاقيةطلب خدمات الشركة بموجب هذا 

لعناية الواجبة، وتصنيفه ستحصل الشركة، من بين أشياء أخرى، على معلومات تعريف هوية العميل وا

  .للوائح المعمول بها اوفقً  (حسب مقتضى الحالأو صالحيته ) مالئمته ومدى
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 أو مباشر، يرغ أو مباشر بشكل تسيطر عليه الشركة أو تتحكم كيان أي للشركة، بالنسبة تعني" شركة تابعة"

 يتعن السيطرة" السيطرة"و الشركة؛ مع المشتركة السيطرة تحت مباشر غير أو مباشر بشكل كيان أي

 .الكيان أو الشركة شؤون إلدارة الفعلي وجود أو توجيه على القدرة

وأي ملحقات أخرى مضافة إليها وما يلي:  1ملحق التفاقية" تعني "اتفاقية العميل" هذه جنًبا إلى جنب مع اال"

ة لح، وسياسء، وصندوق تعويضات المستثمرين، وملخص سياسة تضارب المصاالسياسة تصنيف العم

شعار التحذيري، وإجراءات الشكاوى االفصاح عن المخاطر واال، واالوامرملخص أفضل مصلحة وتنفيذ 

 .خرآللما يتم تعديله من وقت  اء، وفقً الللعم

 ":وائح المعمول بهااللتعني "

a)  صلة القواعد الهيئة القبرصية أللوراق المالية والبورصات أو أي قواعد أخرى للسلطة التنظيمية ذات

 التي تتمتع بسلطات على الشركة،

b) ،قواعد السوق ذات الصلة 

c)  وروبياالتحاد االخرى المطبقة في قبرص أو االجميع القوانين والقواعد واللوائح. 

 .قد يشتري به العميل سعرمصطلح "تحديد سعر" يعني أعلى عرض 

  .من اتفاقية العميل 1.37يعني "الممثل المعتمد" الشخص المذكور في الفقرة 

يداع / االخيرة، وعملية االجمالية في حساب العميل بعد اكتمال المعاملة االيعني "الرصيد" النتيجة المالية 

 .السحب في أي فترة زمنية

ت مقابل ما يشتريه العميل أو يبيعه من عرض الولى في زوج العماالساسية" العملة االتعني "العملة  

 .العملة

 .سعار والذي قد يبيع به العميلاالزايدة" سعرا أقل في عرض الم"تعني  

ديسمبر أو أول يناير أو أي أجازات  25حد، أو االيعني "يوم العمل" أي يوم، ما عدا يومي السبت أو  

 .كتروني للشركةااللن عنها على الموقع العاالعياد الدولية التي يتم االأخرى بقبرص أو 

ودة ت المنجزة، والصفقات المعقالا للعميل يتكون من جميع المعاميشخصًيا فرد يعني "حساب العميل" حساًبا

 .العميل التي قامة بهايداع / السحب اال، ورصيد العميل وعمليات المنصةوامر في االو

 "فتوحة.تعني "الصفقة المغلقة" عكس "الصفقة الم

: (ق صفقةالفتح صفقة وإغ)من نفس الحجم  عكسيتانتعني "المعاملة المكتملة" في عقود الفروقات صفقتان 

 .شراء ثم بيع، والعكس

. عقد األساسي األصل سعر في التغيرات إلى باإلشارة لالختالفات عقد وهو "CFD""عقود الفروقات

 .الفروقات عبارة عن أداة مالية

ن سعري رق بيعلى سبيل المثال الف)تعني "مواصفات العقد" شروط التداول الرئيسية في عقود الفروقات 

العرض والطلب، والمقايضات، حجم اللوت، الهامش المبدئي، الهامش الضروري، الهامش التحوطي، 
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لكل نوع من  (رباح، ومصاريف التمويل، والرسوم، إلخااليداع وقف الخسارة، وجني االدنى االوالمستوى 

  .خرآلأنواع عقود الفروقات على النحو الذي تحدده الشركة من وقت 

 رال"عملة حساب العميل" العملة التي يتم احتساب حساب العميل، والتي قد تكون اليورو والدو تعني

 .خرآلمريكي أو أي عملة أخرى تقدمها الشركة من وقت اال

 الدوالر أو اليورو تكون قد والتي العميل، المستخدمة في حساب العملة تعني" العميل حساب عملة"

 .آلخر وقت من الشركة تقدمها أخرى عملة أي أو األمريكي،

ساسي لمعاملة عقد فروقات على أساس التغير في قيمة عملة االصل االت" الشيء أو اليعني "زوج العم 

ويظهر مقدار ( ساسيةاالسعر والعملة العملة عرض )ت من عملتين المقابل أخرى. يتكون زوج العم

  .ساسيةاال الحاجة إلى عملة عرض السعر لشراء وحدة واحدة من العملة

  .شرافية للشركةاالوراق المالية والبورصات، وهي السلطة لالالهيئة القبرصية " CySEC" تعني

راء أو التوصيات اآلرشادية أو االحظات الوائح أو التوجيهات أو الماللالقواعد أو " CySEC تعني "قواعد

  .وراق المالية والبورصاتلالالصادرة عن الهيئة القبرصية 

الرصيد بزيادة أو نقصان أي ربح عائم أو خسارة عائمة والتي تكون مستمدة من " المالية القيمة" تعني

 .مةالعائ الخسارة-+ الربح العائم الرصيد= القيمة الماليةالصفقة المعقودة وتحسب على النحو التالي: 

الحصر،  ال على سبيل المثالوامر االساسية" التفاصيل المطلوبة ليتسنى للشركة إيداع االتفاصيل التعني " 

سيحدد  (حد أو إيقاف)ساسي، إذا قام العميل بإيداع أمر معلق االصل االمر، نوع االداة المالية، نوع االنوع 

 .مر في السوق وأي وقف خسارة و/أو قبض أرباح، إلخاالالعميل السعر المقصود الذي سيتحرك فيه 

 .العميلمن اتفاقية  1.15الفقرة  " المعنى المحدد فيالحدث االفتراضي“بـ قصد ي

 تمام أنشطة التداول علىالنترنت والمصمم اال"المستشار الخبير" يعني النظام الميكانيكي للتداول عبر 

ل حساب أيضا تداو اللهويمكن برمجته لتنبيه العميل بفرصة تداول ويمكن من خ ة.لكترونياإلتداول المنصة 

وامر مباشرة إلى المنصة وانتهاء االانب عمليات التداول بدءا من إرسال العميل تلقائًيا بحيث يدير جميع جو

 هذه مثل Alvexo تقدم ال .رباحاالبضبط وقف الخسارة تلقائًيا، ووقف الخسارة المتدرج ومستويات قبض 

 أي تعليق أو/  و إلغاء الخاص، لتقديرها وفًقا ،Alvexo لشركة يجوز. استخدامها ويحظر للعمالء الميزة

 (.14.2) المستشار الخبير استخدام في االشتباه حالة في عميل حساب

 العثور يمكن والتي بالشركة الخاصة CIF شركة ترخيص بموجب المالية تعني األدوات "المالية األداة"

 ".الشركة معلومات" المستند في عليها

عرض  في المحسوبة المفتوحة الصفقات على الخسارة/  الربح تعني CFD في" العائمة الخسارة/  الربح"

 (.وجدت إن رسوم أو عموالت الى أية باإلضافة) السعر الحالي

 .العميل اتفاقية من 28.1 الفقرة في مبين هو كما معنى" القاهرة القوة لحالة" يكون

لفتح صفقة أو تحديث استخدامه يمكن  لذيالمتوفر في حساب العميل، وال الرصيديعني "الهامش الحر" 

الهامش [الهامش الضروري  (ناقص) الرصيدويحسب الهامش الحر على النحو التالي:   .معقودةصفقة 

  ] .الهامش الضروري -القيمة الماليةالحر= 
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"الهامش التحوطي" لتداول عقود الفروقات يعني الهامش المطلوب من جانب الشركة لفتح الصفقات 

 .المتطابقة وتحديثها

 ود الفروقات يعني الهامش المطلوب من جانب الشركة لفتح صفقة."الهامش المبدئي" لتداول عق 

 الوثيقة في عليها العثور يمكن والتي العميل، اتفاقية من 37.1 الفقرة في الوارد المعنى "الوسيط" يعني 

 ".الشركة معلومات"

 100: 1المبدئي. نسبة تعني "الرافعة المالية" لتداول عقود الفروقات نسبة مقابل حجم المعاملة والهامش 

 مال.تعني أنه من أجل فتح صفقة، يكون الهامش المبدئي أقل مائة مرة من حجم المعا

"صفقة شراء" لتداول عقود الفروقات تعني صفقة الشراء التي تقَّدر بقيمة إذا زادت أسعار السوق  

 لسعر.ا اسية مقابل عملة عرضساالت: شراء العملة الساسية. على سبيل المثال فيما يتعلق بأزواج العماال

 .يعني "لوت" وحدة قياس مقدار المعاملة المحدد لكل أصل أساسي لعقود الفروقات

  .ساسية في لوت واحد ضمن عقود الفروقاتاالصول االوت" عدد الليعني "حجم  

 قياسية عقوًدا الشركة تقدم قد. عقود الفروقات لكل المحددة القياس وحدة هو( واحد) 1 القياسي اللوت حجم

 أو على العقد مواصفات في آلخر وقت من محدد هو كما لتقديرها، وفًقا الصغر، ومتناهية صغيرة وقطع

 .االلكتروني الشركة موقع

ت عقود الالضمان الضروري لفتح الصفقات المعقودة أو تحديثها في معام رصيديعني "الهامش"  

 .الفروقات

يكون لدى  اليحدث "أمر تغطية الهامش" عندما تخبر الشركة العميل بضرورة إيداع هامش إضافي عندما 

 .العميل ما يكفي من الهامش لفتح الصفقات المعقودة أو تحديثها

يحسب وإلى نسبة الهامش الضروري.  لألسهميعني "مستوى الهامش" لتداول عقود الفروقات النسبة المئوية 

 .%100 ×الضروري( /الهامش )الرصيدمستوى الهامش =  :تاليعلى النحو ال

عندما يستطيع العميل ان يتداول  المالية الرافعة التداول على "تداول الهامش" لتداول عقود الفروقات يعني

 بمبلغ أقل من رأس ماله مقارنتا بحجم المعاملة.

والشراء التي لها نفس حجم المعاملة  لتداول عقود الفروقات صفقات البيع " تعني "الصفقات المتطابقة 

  .المفتوحة بحساب العميل لنفس عقد الفروقات

يعني "الهامش الضروري" لتداول عقود الفروقات الهامش الضروري المطلوب من جانب الشركة لتحديث 

  .الصفقات المفتوحة

م ساسي والتي يتاالصل االقصى لعدد وحدات االيعني "الحجم العادي للسوق" لتداول عقود الفروقات الحد 

 .نقلها بواسطة الشركة من أجل تنفيذها

د فيما يتعلق بتداول عقو لم يغلق بعد. (طلب و/أو وضع)تعني "الصفقة المفتوحة" أي عقد خيار مفتوح 

 .الفروقات، قد تكون الصفقة المفتوحة صفقة بيع أو شراء وليست معاملة مكتملة

 .الحالة على حسبداول في عقود الفروقات أو مر" تعليمات من العميل للتااليعني "
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  .الشركة والعميل أي-طراف" طرفي اتفاقية المستخدم هذه االتعني "

كترونية التي تقوم الشركة بتشغيلها وتحديثها، وتتكون من منصة تداول وأجهزة االلية اآللتعني "المنصة" 

ل كية وبرامج ومرافق تقنية، والتي تسهلسالت سلكية واالالكمبيوتر وبرمجيات، وقواعد بيانات وأجهزة اتص

 .دوات المالية عبر حساب العميلاالنشاط تداول العميل في 

 :يعني" سياسيا المعرضون األشخاص"

a) رؤساء الحكومات أو  صا عاديين توكل أو أوكلت إليهم وظائف عامة بارزة، أي: رؤساء الدول أواأشخ

الوزراء أو نائبو الوزراء أو مساعدوهم أو أعضاء البرلمانات أو أعضاء المحاكم العليا والمحاكم 

في  الاستئناف، لالتخضع قراراتها  الخرى التي االالدستورية أو الهيئات القضائية رفيعة المستوى 

دارات البنوك المركزية؛ أو السفراء أو ظروف استثنائية أو أعضاء المحاكم من المدققين أو من مجالس إ

 دارة أو الهيئاتاالدارية أو هيئات االالقائمين بأعمالهم أو كبار الضباط في القوات المسلحة أو الهيئات 

الطبقة  ه يشملاليندرج تحت الفئات المبينة أع الالرقابية بالشركات المملوكة للدولة. ينبغي فهم أن من 

وة على ذلك، عندما يتوقف التعهد لشخص بوظيفة عامة اللمسؤولين. وعالمتوسطة أو الصغرى من ا

وز يج القل في أي بلد، فااله لمدة سنة واحدة على البارزة بالمعنى المقصود في التعريف المذكور أع

 .سياسًيا المعرضونشخاص االشخاص ضمن االء الؤااعتبار ه

b)  ص على النحو المبين في التعريف شخااالء الؤاولى لهاالسرة من الدرجة االيندرج أفرادa)) :أي ،

باء اآلبناء وأزواجهم أو شركائهم؛ واالو ؛دال للزوجقانون الوطني معاال الزوج؛ وأي شريك يعتبره

 .مهاتاالو

c) شخاص على النحو المبين في التعريف االء الؤاشخاص المعروف قربهم من هاالa)) أي: أي شخص ،

ات قالمن الكيانات قانونية أو الترتيبات القانونية، أو أي ع عادي معروف بأنه صاحب منفعة مشتركة

؛ أو أي شخص عادي يتمتع بملكية منفعة ((aتجارية أخرى وثيقة، مع الشخص المشار إليه في التعريف 

وحيدة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني معروف بأنه تم إعداده فعلًيا لصالح الشخص المشار إليه في 

  .((aالتعريف 

وراق المالية والبورصات، لالغراض قواعد الهيئة القبرصية ال حترفالعميل الم يعني "حترفميل الم"الع

 الء".سياسة تصنيف العم"كما هو محدد في وثيقة 

 .مراالمر" لتداول عقود الفروقات السعر المشار إليه في االيعني "مستوى 

 .لمحدد، في استمارة أسعار البيع والشراءساسي ااالصل االسعار" معلومات السعر الحالي االيعني "عرض 

ت التي يمكن للعميل شراؤها أو بيعها مقابل مالسعار" العملة الثانية في زوج العاالتعني "عملة عرض 

 .ساسيةاالالعملة 

المخزنة  سعاراالمعلومات تدفق عرض  سعار" فيما يتعلق بتداول عقود الفروقاتاالتعني "أساس عرض 

 على الخادم.

 .سعار في المنصة لكل عقد فروقاتاالسعار" دفق عرض االيعني "تدفق عرض 

وراق المالية والبورصات، كما هو لالغراض قواعد الهيئة القبرصية اليعني عميل التجزئة  "عميل التجزئة"

 الء". سياسة تصنيف العم"محدد في وثيقة 
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قرة تفاقية، على النحو المبين في الفاالجب هذه تعني "الخدمات" تلك الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل بمو

 .من اتفاقية العميل 1.7

ساسية. الاتعني "صفقة بيع" لتداول عقود الفروقات صفقة البيع التي تقَّدر بقيمة إذا نقصت أسعار السوق  

فقة الصسعار. االساسية مقابل عملة عرض االت: بيع العملة العلى سبيل المثال فيما يتعلق بأزواج العم

 .الشراء هي عكس صفقة البيع

سعار" الفرق بين السعر المتوقع للصفقة في عقود الفروقات، والسعر الذي يتم إنجاز االق زاليعني "ان

ال بسبب على سبيل المث) سعارلالسعار أثناء فترات التقلب العالي االق الالصفقة به فعلًيا. غالبا يحدث انز

بوضع أمر بسعر محدد من المستحيل تنفيذه، عندما يتم استخدام أوامر السوق، وأيضا  (خباريةاالحداث اال

ى سعار المرغوب للحفاظ علااليكون هناك ما يكفي من الفائدة بمستوى  ال وامر الكبيرة عندمااالعند تنفيذ 

 .السعر المتوقع للتداول

 ي السوقفلفرق بين سعر البيع والشراء يعني " الفرق بين سعري العرض والطلب" لتداول عقود الفروقات ا

 .ساسي في عقود الفروقات في نفس اللحظةاال

فقة قتناء صالعني "المقايضة أو عمولة التبييت" لتداول عقود الفروقات الفائدة المضافة أو المخصومة ت

  .يلاللمفتوحة طوال 

ل عقد فروقات وورد معناه في لتداو ةالمتوفر الحساباتلتداول" هو نوع من لحساب عميل بدون مقايضة "

  .45الفقرة 

الخسارة المتدرج" لتداول عقود الفروقات أمر إيقاف الخسارة المحدد عند مستوى مئوي أدنى  وقف” يعني

 سعار. يعيِّن أمر وقفاالشراء. يتم ضبط سعر وقف الخسارة المتدرج مع تقلبات  لصفقة-من سعر السوق 

ف عند مبلغ محدد أقل من سعر السوق مع مقدار "الخسارة المتدرجة" يقااال الخسارة المتدرج للبيع سعر

يقاف بواسطة مبلغ وقف الخسارة، ولكن إذا انخفض االسعار في السوق، يرتفع سعر االالمرفق. مع ارتفاع 

 .يقافاالت، فلن يتغير سعر إيقاف الخسارة، ويتم إرسال أمر سوق عند بلوغ سعر مالسعر زوج الع

 ." المعاملة الخاصة بالعميل في عقود الفروقاتتعني "المعاملة

 .وت مضروًبا في عدد اللوتاتليعني "حجم الصفقة" لتداول عقود الفروقات حجم ال

 دات أو عقوالساسي في عقود الفروقات والذي قد يكون زوج عماالصل اال ساسي" يعنياالصل اال"

 خرآلمن وقت  لما تحدده الشركةا أو وفقً  أو سلعأوراق مالية  أو مؤشرات أسعار أسهم أو معادن مستقبلية أو

 .كترونيااللمتوفرا على موقعها  ويكون

  .ساسي" السوق المرتبط حيث يتم تداول أصل أساسي لعقود فروقاتااليعني "السوق 

والتي تقوم الشركة بتحديثه  mwww.alvexo.coنترنتاالكتروني" موقع الشركة على االليعني "الموقع 

  .خرآلمن وقت 

 من اتفاقية العميل.  24.4و 24.3شعار الخطي" المعنى المبين في الفقرة اال“بـ يقصد 

http://www.alvexo.com/
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الكلمات التي تشير إلى صيغة المفرد تشير أيضا إلى الجمع والعكس صحيح. الكلمات التي تشير إلى المذكر  2.1

تشير أيضا إلى المؤنث والعكس صحيح. الكلمات التي تدل على أشخاص تشمل الشركات والشراكات والهيئات 

 .خرى والعكس صحيحاالخرى وجميع الكيانات القانونية االالفردية 

 .وضع عناوين الفقرات لتسهيل استخدامها كمرجع فقطتم  2.2

دلة، ح أو القانون بصيغته المعلوائ ح أو قانون فإنه يشير إلى التشريع أولوائأي مرجع يشير إلى أي تشريع أو  2.3

دوات القانونية أو المضافة االرشادات أو التوجيهات أو االخر، أو كل آلأو معاد تشريعها أو المستبدلة من وقت 

 .وامر الصادرة بمقتضى أي أحكام قانونية تم تجديدها أو تبديلها أو تعديلهااالوائح أو اللأو الموحدة أو 

  التطبيق والبدء .3
بعد قيام العميل بملء وإرسال استمارة طلب فتح حساب جنًبا إلى جنب مع جميع الوثائق المطلوبة لتأكيد الهوية  3.1

خلية الخاصة بها، سترسل الشركة له إشعار يبلغه بما إذا كان قد تم جراء عمليات التحقق الداالمن قبل الشركة 

وائح اللوربما تكون غير قادرة في ظل ). من المفهوم أن الشركة غير مطالبة الكعميل للشركة أو  هقبول

حتى يتم إيراد جميع الوثائق المطلوبة منه إلى الشركة، على أن  البقبول شخص باعتباره عمي (المعمول بها

ي ذلك بما ف)ون صحيحة وأن يكون العميل قد قام بإكمالها وأن تكون جميع عمليات التحقق الداخلية للشركة تك

ة حية حسبما قد تكون الحالالمة والصالئموال، واختبارات الماالل يعلى سبيل الحصر تحقيقات مكافحة غس ال

ء الإضافية للعناية الواجبة لقبول العم. ومن المفهوم أيضا أن الشركة تحتفظ بحقها في فرض شروط (مرضية

 .المقيمين في بلدان معينة
بوله شعار مرسل من جانب الشركة تخبره فيه بأنه قد تم قاالم العميل التفاقية حيز التنفيذ، وتبدأ عند استاال تدخل 3.2

 .من جانب الشركة كعميل أو أنه قد تم فتح حساب تداول له

 من األولى يوًما( 14) عشر األربعة خالل للشركة كتابي إشعار تقديم طريق عن االتفاقية إلغاء للعميل يحق 3.3

 قد العميل نيكو أال شريطة الشركة للعميل، إلى العميل نقله مبلغ أي بإعادة الشركة ستقوم. العميل حساب تنشيط

 .الشركة منصة عبر صفقات أي في دخل

 .الوثيقة ههذ من" اإلنهاء" قسم في الواردة لألحكام وفًقا إنهاؤها، يتم حتى سارًيا فسيظل االتفاقية، إلغاء يتم لم إذا 3.4

 تصنيف العميل .4

 آلخر، وقت من تعديلها تم كما ، CySec للوائح وفقا تجزئة كعميل العميل مع التعامل الشركة على يجب 4.1

 فيو مؤهل، مناظر طرف أو محترفين كعمالء إما معها التعامل يجب للمعايير التي العميل تلبية مراعاة مع

 .خطيا العميل بإخطار الشركة ستقوم الحالة هذه
 ،مؤهل مناظر طرف أو محترف كعميل معاملته يجب التي بالمعايير يفي العميل أن الشركة تقرر عندما 4.2

ه سيتوجب علي التجزئة، كعميل تصنيفه إعادة في العميل رغب إذا. تصنيفه إعادة طلب للعميل يجوز

 ظروف مراجعة بعد تقديرها حسب الطلبات هذه في الشركة ستنظر. الشركة إلى كتابي طلب إرسال

 عن مسؤوالً  يكون هو العميل، ظروف تغير حالة في. والكمية النوعية التقييمات ذلك في بما العميل،

 .بالتغيير الشركة إخطار

 عميلال وصول ذلك ويشمل. بها المعمول التشريعات بموجب له المقدمة الحماية مستوى العميل فئة ستحدد 4.3

 وسائل بأعلى" التجزئة عميل" منح يتم. الشركة حول شكوى وجود حال في FOS قبل من واألهلية إلى،

 بلق التنظيمية الحماية لبعض استحقاقه عن العميل بإخطار الشركة ستقوم. المتاحة التنظيمية الحماية
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 في FOS حول المعلومات من مزيد على العثور يمكن. التصنيف إعادة طلب على الموافقة

www.financialombudsman.gov.cy 

 التقييم .5
 

 بها لالمعمو اللوائح بموجب الشركة تلتزم العميل، ألوامر والتنفيذ واإلرسال ستقبالاال خدمة تقديم في 5.1

 ذات ماراالستث مجال في وخبرته بمعرفته يتعلق فيما المحتمل أوالعميل العميل من معلومات على للحصول

 ام تقييم من الشركة لتمكين وذلك المطلوبة، أو المقدمة المالية األدوات أو الخدمات من محدد بنوع الصلة

 تقديم عدم المحتمل العميل أو العميل ينتخب عندما. للعميل مناسبة المالية األداة أو الخدمة كانت إذا

 لن خبرته،و بمعرفته يتعلق فيما كافية غير معلومات يقدم حيث أو وخبرته، بمعرفته المتعلقة المعلومات

المعلومات  أن الشركة تفترض. له مناسبة المالية األداة أو الخدمة كانت إذا ما تحديد من الشركة تتمكن

 تجاه ليةمسؤو أية الشركة تتحمل وال وكاملة دقيقة الشركة إلى وخبرته بمعرفته المتعلقة المقدمة من العميل

 كةالشر وستعتبر دقيقة غير أصبحت أو تغيرت أو مضللة أو كاملة غير المعلومات هذه كانت إذا العميل

 .التغييرات هذه عن الشركة بإبالغ العميل يقم لم ما بها، المعمول اللوائح بموجب التزاماتها أداء

 المالئمة
 يقصد ال ، الشركة تقدمها التي الخدمات خالل من العمالء معها يتعامل التي CFD منتجات بأن العميل يقر 5.2

 أي أو ركةالش قبل من يتم قد تصريح أو تعليق وأي ، للعميل مناسبة باعتبارها الشركة قبل من تقدم أن بها

 أي أو تالفروقا مقابل العقود بهذه يتعلق فيما ، لها التابعة الشركات ذلك في بما ، للشركة وكيل أو موظف

 يجب وال استثمارية نصيحة ، األحوال من حال بأي ، يعتبر أال يجب ، الشركة قبل من منشورة أبحاث

 نصيحة تعتبر الظروف من ظرف أي تحت تكون أال ويجب ، الصفة بهذه عليها االعتماد أو استالمها

 أو ستالمهاا يتم أال ويجب الفروقات مقابل العقود تداول أو الفروقات مقابل بالعقود يتعلق فيما استثمارية

 .النحو هذا على عليها االعتماد
بأنه  ميلالع يقر طلباتهم/أوامرهم، بتقديم العمالء يقوم عندما فقط، التنفيذ أساس على تعمل الشركة أن بما 5.3

 افية،ك معرفة العميل يمثل. المعاملة مخاطر في والتحقيقات به خاص مستقل تقييم إجراء وحده مسؤول عن

 المال رأس كل فقدان مخاطر ذلك في بما معاملة، أي ومخاطر لمزايا الخاص بتقييمه للقيام وخبرة

 بموجب ةالمتداول الفروقات مقابل العقود بمالءمة يتعلق فيما ضمان أي لعمالئها الشركة تمنح لن. المستثمر

 .عمالئها مع الشركة عالقات في ائتمانية رسوم أي تتحمل ال أنها كما االتفاقية، هذه

 المحترفين العمالء- المالءمة تقييم

 هاب المعمول واللوائح القوانين بموجب للشركة المطلوب الحد إلى محترف كعميل العميل تصنيف تم إذا 5.4

 بها لالمعمو واللوائح القوانين بموجب للشركة يحق لعمالئها، مناسبة المعاملة أو الخدمة كانت إذا ما لتقييم

 ذهه مثل عليها ينطوي التي المخاطر فهم في وخبرة السوق في وتطور كافية معرفة لديهم أن افتراض

 لمزايا الخاص تقييمهم وإلجراء الفروقات، مقابل العقود أو المعامالت أنواع أو المعامالت أو الخدمات

 .العميل يدخلها معاملة أي ومخاطر
 ائماً د الشركة ستقوم محترف، كعميل العميل بأنها ستعامل التحديد وجه على العميل الشركة تنصح لم ما 5.5

. نظيمللت الخاضعة األسواق وقوانين االستثمار وأنشطة خدمات ألغراض التجزئة كعميل العمالء بتصنيف

 ماب المنظمة، واألسواق واألنشطة االستثمار خدمات قانون في عليها المنصوص معينة حماية للعميل يحق

 .المستثمر تعويض صندوق في المشاركة على القدرة ذلك في
: إما ةللشرك يجوز التجزئة، عميل من بدالً  محترف كعميل يصنف أن العميل فيها يطلب التي الحاالت في 5.6

 مع العمالء تعامالت من كل أو جزء بأي يتعلق فيما طلبها حسب العميل تصنيف بإعادة السماح( أ)
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 يتعلق فيما العمالء أهلية من التحقق أجل من الشركة تطلبها قد أخرى وأدلة وثائق بأي رهنا الشركة،

 ال قد( ب) أو طلب قبول عند بها العميل بإخطار الشركة تقوم قد شروط وبموجب هذه التصنيف بإعادة

 معرفة بسبب هذه التصنيف إعادة تمكين وترفض الطلب، حسب العميل تصنيف إعادة على الشركة توافق

 .العمالء
 موجبب للعميل الممنوحة الحماية فإن التصنيف، إعادة على الشركة ووافقت تصنيفه، إعادة العميل طلب إذا 5.7

. لعمالءا تصنيف سياسة في موضح هو كما كبير، بشكل تخفيضها يتم قد بها المعمول واللوائح القوانين

 قرأ ى،األعل المحترفين العمالء فئة إلى التصنيف إلعادة طلب تقديم قبل أنه ذلك بموجب العميل ويمثل

 .التجزئة عمالء جميع يستتبعه الذي الحماية فقدان وفهم العميل
 واللوائح القوانين بموجب للشركة المطلوب الحد وإلى محترف عميل أنه على العميل تصنيف تم إذا 5.8

 لوائحوال القوانين بموجب للشركة يحق للعميل، مناسبة المعاملة أو الخدمة كانت إذا ما لتقييم بها المعمول

 لتيا المخاطر فهم في وخبرة السوق في وتطور كافية بمعرفة العميل يتمتع أن تفترض أن بها المعمول

 ولجعل الفروقات، مقابل العقود أو المعامالت أنواع أو المعامالت أو الخدمات هذه مثل عليها ينطوي

 .العميل يدخلها قد معاملة أي ومخاطر لمزايا تقييًما يمتلكون العمالء
 قادر يلالعم أن وأكدت المالية األدوات في التداول في بالنعرفة والخبرة العمالء بتقييم الشركة قامت حيث 5.9

 يقالتصد بمعلومات الشركة تزويد إلى العمالء سيحتاج تجزئة، عميل أو محترف كعميل إما التداول على

 ذلك في بما (،KYC" )عميلك اعرف" بالعميل الخاصة التنظيمية بااللتزامات االضطالع. الشركة إلى

 .االقتصادي والملف واإلقامة الهوية من التحقق

 المحترفين العمالء- المالءمة تقييم

 لتقييم ابه المعمول واللوائح القوانين بموجب مطلوبة الشركة فإن التجزئة، كعميل العمالء تصنيف تم إذا 5.10

 األدوات هذه كانت إذا ما ولتقييم CFDs مثل المعقدة المالية األدوات في التداول في وخبرته العميل معرفة

 .للعميل مناسبة

 في خبرته،و تهبمعرف تتعلق بمعلومات الشركة تزويد العميل من يطلب وتسجيله، الحساب فتح مرحلة في 5.11

 وذلك المالية الرافعة واستخدام CFDs مثل المعقدة المالية األدوات في بالتداول يتعلق فيما األول المقام

 اطرالمخ عن اإلفصاح بيان وقبول بها المعمول القوانين بموجب االلتزامات االمتثال من الشركة لتمكين

 .للشركة
 قد أو موحد استبيان طريق عن جمعها يمكن المالءمة اختبار ألغراض الشركة تطلبها التي المعلومات 5.12

 أو أخرى طريقة أي الشركة تستخدم قد أو عمالئها، مع محادثة حول أسئلة على إجابات الشركة تطلب

 تزويد ضمان مسؤولية العمالء عاتق على تقع. المعلومات هذه جمع من الغرض األساليب من مجموعة

 الشركة، اعتبرت إذا. المالءمة مدى تقييم إجراء من الشركة لتمكين وصحيحة كاملة بمعلومات الشركة

 زيًدام الشركة تطلب فقد متضاربة، أو متضاربة غير أو كافية غير المقدمة اإلجابات أن تقديرها، حسب

 .العمالء حساب رفض حتى أو الردود هذه حول التوضيحات من
 في ةالشرك تكون حتى وخبرتهم العمالء معرفة تقييم من الشركة لتمكين المالءمة خصوصية من الغرض 5.13

. فيها لالستثمار عميل لكل مناسبة CFDs مثل المعقدة المالية األدوات كانت إذا ما تحديد من يمكنها موقف

 ديهل العميل كان إذا. مالءمته مدى لتقييم نتيجة لعمالئها الشركة تقدمه تحذير أي بعناية يدرس أن يجب

 ركةبالش االتصال عليه فيجب المالءمة، مدى تقييم بخصوص أخرى توضيحات أي يتطلب أو أسئلة أي

 .والتوضيحات المساعدة من مزيد على للحصول
 أخرى أو إضافية بمعلومات الشركة لتزويد من العمالء تطلب أن وقت، أي في بالحق الشركة تحتفظ 5.14

 فيما ذلكب القيام يمكن. مالءمتها تقييم من بنجاح االنتهاء أكد قد الشركة بعد وحتى المالءمة تقييم ألغراض

 :بـ يتعلق
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 لماليةا األدوات في التداول في وخبرتهم العمالء معرفة الداعمة الوثائق خالل من بالتحقق الشركة تقوم( أ

 الفروقات، مقابل العقود مثل المعقدة
 معها العمالء يتداول قد المالية الرافعة نسب على مقترحة تغييرات أي( ب
 العمالء، ظروف إلى الشركة انتباه على تطرأ التي بالتغييرات يتعلق فيما( ج
 وأ بها، المعمول واللوائح للقوانين وفًقا الشركة به تقوم مخصص أو مستمر رصد نشاط أي من كجزء( د
 .المعلومات هذه مثل لجمع مناسبة أو معقولة أنها الشركة تعتبر قد أخرى ظروف أي في( هـ
 ذات األوزان وتخصيص تحديد بالكامل، لتقديرها وفًقا للشركة يحق المالءمة، مدى تقييم إجراء عند 5.15

 .العمالء وإجابات للعمالء المقدمة لألسئلة الصلة
 تزويد وأهمية الشركة مالءمة مدى اختبار من الغرض وفهم بتمثيل الوثيقة هذه بموجب العمالء يقوم 5.16

 ةحال في أنه ذلك، بموجب والقبول العمالء تحذير يتم. الغرض لهذا وصحيحة كاملة بمعلومات الشركة

 يؤثرس ذلك فإن االستثمار، مجال في وخبرتهم معرفتهم بشأن كاملة غير أو صحيحة غير معلومات تقديم

 .صحيح بشكل المالءمة اختبار إجراء على الشركة قدرة على سلًبا
 لعمالءا تصنيف سيتم وخبرتهم، العمالء لمعارف الشركة تقييم على وبناءً  تصنيف العميل، عملية خالل 5.17

 معقدةال المالية األدوات في للتعامل متمرس غير كعميل أو المحترفين العمالء أو التجزئة عمالء أنهم على

 عملية على العمالء يوافق. إنهاؤها يتم أن يجب الطائرة متن على الصعود عملية فإن الحالة، هذه وفي

 العميل دمهاق التي المعلومات على بناءً  بالكامل، الشركة تقدير حسب تصنيفها ويكون ويقبلونها، التقييم

 شخص أي .قبولها رفض في وحقها الشركة لتقدير وفقاً  بالكامل يكون وبأنه وشاملة دقيقة بطريقة للشركة

 .لذلك مبررات أو أسباب أي لتقديم الشركة تضطر أن دون كعميل
 بموجب المتاحة الحماية على الحصول للعميل يحق الحاالت جميع في أنه على وتوافق الشركة وتقر 5.18

 .محترف أو بالتجزئة كعميل بها المعمول واللوائح القوانين

 مستويات الرافعة المالية لعمالء التجزئة
 الرافعة نسب ذات CFD بعقود بالتداول له سيسمح التجزئة، كعميل تصنيفه تم قد العميل يكون عندما 5.19

 واللوائح للقوانين وفًقا 1:30 يبلغ أقصى مستوى إلى أيًضا ذلك ويخضع المحددة، CFD بفئة الخاصة

 .السارية

 المحترفين والعمالء بالتجزئة للبيع أخرى أحكام
 وند العميل هو العميل الشركة فيها تعتبر التي الحالة في أعاله ذكر بما المساس ودون ذلك، على عالوة 5.20

 بلق التالية اإلجراءات من أكثر أو إجراء أي اتخاذ للشركة يجوز التقييم، الشركة ترى عندما أو معرفة أي

 :تداول نشاط أي في للمشاركة للعميل الشركة تسمح أن
 وخبرته؛ معرفته عن إضافية معلومات بتقديم العميل مطالبة( أ
 مناسبة؛ الشركة تعتبرها التي التحذيرات بهذه العميل تزويد( ب
 بة،مناس الشركة تراها التي الفروقات مقابل العقود من معينة فئات على العمالء تداول نشاط تقييد( ج

 تثمرهايس قد التي المبالغ من الحد أو باالشتراك للعمالء الشركة بها تسمح التي المعامالت قيمة من والحد

 العميل؛
 بأن ركةللش المشورة وتقديم مناسبة، الشركة تراها التي التعهدات بتلك الشركة بتزويد العمالء مطالبة( د

 حتسم أن قبل للشركة المخاطر عن اإلفصاح بيان في الواردة المعلومات جميع بدراسة قاموا قد العمالء

 يانب الشركة إلى والعودة التوقيع العمالء مطالبة ذلك في بما تداول، نشاط أي بمتابعة للعمالء الشركة

 أو/  و المخاطر بهذه واإلقرار بالتعهدات منفصل
 ًقاوف مناسبة الشركة تراها التي الفترة اختبار مالءمة مدى اختبار إعادة العمالء من الشركة تطلب قد( ه

 ة،مناسب الشركة تراها التي اإلضافية الخطوات العمالء اتخذ التقييم، هذا إجراء وبعد الشركة، لتقدير
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 رعب الندوات أو التعليمية التمارين في المشاركة أو" التجريبي" وضع في التداول تشمل قد والتي

 اإلنترنت؛ 
 يف بما المالءمة، مدى اختبار نتائج على بموجبه العميل يوافق هنا، واردة أخرى أحكام بأية اإلخالل دون 5.21

 تائجالن وهذه إحصائية ألغراض استخدامه يتم للخطوات، آخر وتقييم صلة ذات صوتية تسجيالت أي ذلك

 ذوي المراجعين أو التنظيمية للهيئات عنها ويتم الكشف الخاصة الشركة ألغراض الشركة تستخدمها

 .المعلومات هذه عن اإلفصاح يتطلب حيث الصلة
 لمدرجةا األخرى بالوثائق الخاصة والبنود المعلومات إلى باإلضافة االتفاقية هذه شروط الشركة تناقش قد 5.22

 تقديم الشركة تستطيع ال ذلك ومع ، www.alvexo.com على المتاحة للشركة القانونية المستندات في

 قانونية نصيحة أنها على العميل قبل من المناقشة هذه مثل مع التعامل يمكن وال للعمالء المشورة

 الرافعة المالية .6
 .يةالمال الرافعة مفاهيم يفهمون أنهم ويقبلون ويتفقون العمالء يقر االتفاقية، هذه في الدخول خالل من

 من بكثير أعلى بقيم تداول عمليات إجراء يمكنه العميل أن المدفوع المال رأس على التداول ويعني  6.1
 بشكل زيدت أن العالية المالية للرافعة يمكن. العمالء كهامش فقط تعمل والتي فعلًيا، يستثمرها التي األموال
 الرافعة دتحدي يتم. المحتملة الخسائر من كبير بشكل تزيد أن كذلك يمكنها ولكن المحتمل، العائد من كبير

 300: 1و 200: 1 ،100: 1و التجزئة لعمالء 1:30 ،1:20 ،1:10 ،5: 1 ،2: 1 مثل كنسبة، المالية

 اللوائحو للقوانين وفًقا آلخر وقت من الشركة تقدمها قد التي النسبة ذلك غير أو الفنية الفئة من للعمالء
 .بها المعمول

 بفئة الخاصة عالرف نسب مع الفروقات مقابل العقود في بالتداول بالتجزئة للبيع نفينالمص للعمالء سُيسمح  6.2

CFD ،واللوائح للقوانين وفًقا 1:30 بمقدار االفتراضية المالية للرافعة أقصى لحد سيخضعون كما المحددة 

 .السارية
 ،100: 1 المالية للرافعة معينة نسب إلى الوصول على القدرة لديهم كمحترفين تصنيفهم تم الذين العمالء  6.3

 فعالر لسياسة وفًقا ومعرفتهم، مالءمتهم ومدى العمالء وسجل الشركة، تقدير على بناءً  300: 1و 200: 1

 بها. المعمول واللوائح والقوانين بالشركة الخاصة
 للوائح وفقا الرافعة نسبة 100: 1 قدره أقصى حد على وبولندا مالطا من المحترفين العمالء يقتصر  6.4

 .المحلية
 بيلس على) منها جزء أو معينة أصول فئة على المالية الرافعة نسب تطبيق في بالحق الشركة تحتفظ  6.5

 .الموجودة فئةال ضمن الفردية المالية األدوات على وليس( السلع أصول فئة المثال
 فًقاو والمحترفين التجزئة لعمالء المالية الرافعة نسبة على تغييرات إجراء يمكن أعاله، ورد ما مراعاة مع  6.6

 .بالشركة الخاصة الرفع وسياسة السارية واللوائح للقوانين
 من أي أو/  و االفتراضية الرافعة نسب تقيد أن للشركة يجوز أعاله، الواردة األحكام من الرغم على  6.7

 هو ما أو األنسب العميل مصلحة في ذلك الشركة اعتبرت إذا إشعار ودون وقت أي في المختارة الرافعة
 ريالضرو من أنه يعتبر الكامل، لتقديرها وفقا الشركة أو بها المعمول واللوائح القوانين بموجب مطلوب

 .والتقلبات المتوقعة أو السائدة السوق ظروف مراعاة مع
 نويوافقو يقرون العمالء فإن اإلجراء، هذا بمثل معقواًل  إشعاًرا العمالء منح إلى الشركة تسعى حين في  6.8

 االقتصاديةو السياسية األحداث بسبب السوق في المتوقعة أو المتزايدة الفعلية التقلبات أوقات في أنه على
 فسن في لعمالئها إخطارها أثناء التغييرات هذه في قدًما المضي للشركة يجوز المتوقعة، غير أو المتوقعة
 .الوقت

 

 الخدمات .7
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 CFD ودعق شكل في األدوات من عدد تداول إلى الوصول إمكانية فقط، التنفيذ أساس على للعميل، الشركة تقدم 7.1

 لمفص وصف على للحصول الشركة موقع زيارة يرجى"(. المالية الرافعة منتجات" باسم أيًضا إليها يشار)
 العقد. ومواصفات الشركة توفرها التي لألدوات

 أساس لىع تنفيذها وسيتم العميل بتداوالت يتعلق فيما األوقات جميع في" المطابق المدير" كـ الشركة ستعمل 7.2

 .منصوح به غير
ستثمارات والخدمات المساعدة التالية من الشركة للعميل، مع مراعاة االينطوي التداول مع الشركة على توفير  7.3

  :تفاقية قيد التنفيذاالالتزامات العميل بموجب 

a)  خرآلدوات المالية من وقت االتقدم الشركة استقبال ونقل أوامر العميل في. 

b)  خرآل دوات المالية من وقتاالوامر في االتقدم الشركة تنفيذ. 

c) من هذه الوثيقة. 16وفقا للفقرة  الضمانات،/ دارة النقديةاإل 

d) 7.3اردة في الفقرة ستقبال والنقل الواالجنبية المقدمة مرتبطة بتوفير خدمة االت الخدمات العم (a)  و(b). 

مح يس الدوات المالية. ومع ذلك، االمن المتفق عليه والمفهوم أن الشركة تقدم خدماتها فيما يتعلق بمختلف  7.4

 .دوات المالية فقطاالفي واحدة أو بعض من تلك  االللعميل بالتداول 

لشركة بأي أدوات مالية تخص العميل، ولن توفر من المفهوم أنه عند التداول في عقود الفروقات، لن تحتفظ ا 7.5

 .دوات المالية لحساب العميل أو حراستهاالإمكانية حفظ وإدارة 

 كما .أساسية أداة أي امتالك لهم يحق لن وبالتالي مشتقة، منتجات هي الفروقات مقابل العقود أن العميل يدرك 7.6

 موجود. أصل ألي مادي تسليم أي يحدث لن أنه العميل يدرك

 على .االتفاقية بموجب بهم الخاص التداول بنشاط يتعلق فيما الوحيد التنفيذ مكان هو Alvexo أن العميل يقبل 7.7

االت اتص منصة خالل من ثالث طرف من السيولة لمزودي للتنفيذ العميل طلبات ترسل قد الشركة أن من الرغم

 اسمب تنفيذ أوامر أي تنفيذ ويتم العميل لتداوالت الوحيد التعاقدي الطرف هي الشركة أن إال االلكترونية،

 ".تنفيذ سياسة أفضل" في المعلومات من مزيد على العثور يمكن. الشركة

 بتوليد المنصة خاللها تقوم محددة مالية ألداة للشركة العادية التداول ساعات خالل المتاجرة للعميل يجوز 7.8

 هو كما مالية، أداة على الفروقات عقود لتداول أوامر وضع أو تعليمات تقديم للعميل يمكن وخاللها األسعار

 على المحددة التداول ساعات خالل إال التداول من العميل يتمكن لن. آلخر وقت من الشركة موقع على محدد

 إطار لها المالية األدوات بعض أن إلى اإلشارة وتجدر. الصلة ذات المالية لألداة اإللكتروني Alvexo موقع

 مسؤولية العميل يتحمل. Alvexo موقع على التداول مواصفات في عليه العثور يمكن للتداول محدد زمني

 نم سواء للشركة عطالت بأي العميل إخطار يتم. التداول قبل التفاصيل من لمزيد Alvexo موقع على البحث

 .آلخر وقت من بتوظيفها الشركة تقوم قد أخرى وسائل خالل من أو الداخلي اإللكتروني البريد نظام خالل

 تكون أن دون ضرورًيا، الشركة تراه وقت أي في للعميل، استثمارية خدمات أي تقديم رفض للشركة يحق 7.9

 .بذلك القيام بأسباب العميل بإبالغ ملزمة

 المشورة والشرح .8
لن تقدم الشركة المشورة للعميل عن مزايا أمر معين أو منحه أي شكل من أشكال المشورة في مجال  8.1

و دوات المالية أاال ستثمار فياالتشمل تقديم المشورة في مجال  الستثمار ويقر العميل بأن الخدمات اال
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مل مع حسابه وإيداع العميل وحده هو من سيقرر كيفية التعا .ساسيةاالصول االساسية أو االسواق اال

 . وامر واتخاذ القرارات ذات الصلة على أساس حكمهاال
لن يكون هناك أي التزام على الشركة بتزويد العميل بأي مشورات قانونية أو ضريبية أو أي مشورات   8.2

 .معاملةالأخرى متعلقة بأي معاملة. قد يرغب العميل في الحصول على مشورة مستقلة قبل الدخول في 
لى خبارية التي قد تنشرها عاالأو في النشرات )لتقديرها، تزويد العميل ا خر وفقآللشركة، من وقت يجوز ل 8.3

 ) نترنت أو غير ذلكاالنترنت أو توفرها للمشتركين عبر موقعها على شبكة االموقعها على شبكة 

خدماتها المقدمة خبار، أو شرح السوق أو غيرها من المعلومات ولكن ليس كجزء من االبالمعلومات، أو 

 :للعميل. وحيثما يتم ذلك

a) لن تكون الشركة مسؤولة عن مثل هذه المعلومات. 

b) تعطي الشركة أي تمثيل أو ضمان أو تضمن دقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها وكذلك  ال

 .تعطي ضماًنا للنتائج الضريبة أو النتائج القانونية المترتبة على أي معاملة ذات صلة ال
c) رقى إلى ت الستثمارية الخاصة واالتوفير هذه المعلومات فقط لتمكين العميل من صنع قراراته  يتم

 .ستثمار أو الترقيات المالية غير المرغوب فيها للعميلاالالمشورة في مجال 
إذا كانت الوثيقة تحتوي على قيود مفروضة على شخص أو فئة أشخاص تم توجيه هذه الوثيقة 

شخص أو فئة أشخاص من هذا  الىعها عليهم، يقر العميل بأنه لن يمررها لهم أو لمن تم توزي

 .القبيل

d) تخدامالس بنفسها ذلك على تصرفت قد الشركة تكون ربما اإلرسال، قبل أنه على العميل يوافق 

 نهايمك وال العميل استالم وقت بشأن إقرارات أي الشركة تقدم ال. إليها تستند التي المعلومات

 .اآلخرين العمالء مع الوقت نفس في المعلومات هذه تلقيه ضمان

 

خبار أو غيرها من المعلومات المقدمة أو المتوفرة من قبل الشركة االمن المفهوم أن شرح السوق أو  8.4

 .تخضع للتغيير ويمكن سحبها في أي وقت دون إشعار

 من آخر شكل أي تقدم ال أنها كما تنظيمية أو ضريبية أو قانونية أو مالية استشارات الشركة تقدم ال 8.5

 ل،تداو عملية في الدخول قبل معاملة ألية الخاص تقييمه إجراء عليه يجب أنه العميل يدرك. التوصيات

 أو الموظفين أو التابعة الشركات من أي أو الشركة قدمته تحليل أو مادة أو رأي أي على يعتمد ال وأن

 ينبغي كان إذا ما متأكد غير العميل كان إذا. توصية أو نصيحة باعتبارها الصلة ذات األخرى األطراف

 .المستقلة المشورة طلب فيمكنه االتفاقية، في قدًما المضي عليه
 وال ويقيةتس اتصاالت تعتبر للسوق تحليل على تحتوي أخرى مادة وأي استثمارية، أبحاث الشركة تقدم ال 8.6

 .بحث أو توصية أو كمشورة إنشاؤها ينبغي

 المنصة .9
 :بإمكانه سيكون العميل، حساب تفعيل بعد 9.1

a) ىعل البرامج استخدام العميل يختار حيث أو ،"(البرنامج" أو) التداول منصة( أمكن إن) تنزيل أو تحميل 

 .وتشغيله إليه الوصول يمكن أنه من التأكد العميل على يجب ،(متاًحا كان )إذا اإلنترنت شبكة

b) عميل بيانات لوحة إلى باإلضافة البرنامج، إلى الدخول لتسجيل بهم الخاصة الوصول رموز استخدام 

Alvexo الحفاظ مسؤولية العميل يتحمل. التداول ونشاط الشخصية معلوماتهم عرض يمكنهم حيث من 

 أي سرية على الحفاظ مسئولية عاتقهم على تقع كما. األوقات جميع في تغييرها أو مروره كلمة على

 .والسرية بهم الخاصة الدخول رموز بخصوص الشركة من مراسالت
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رخيصا تفاقية تمنح العميل تاالتفاقية قيد التنفيذ، فإن الشركة بموجب هذه االمع مراعاة التزامات العميل بموجب  9.2

خدام ستابما في ذلك )ستخدام المنصة السترداد بالكامل، لالمحدودا، غير قابل للتحويل وغير حصري وقابل 

من أجل إيداع أمر في أداة مالية معينة.  (خرآلكتروني وأي برامج قابلة للتنزيل متوفرة من وقت االلالموقع 

 .داة الماليةااليجوز للشركة استخدام برامج مختلفة اعتمادا على 

 ال ولكن الشركة، ستضمن". هي كما" ثالث، طرف قبل من تطويرها تم ربما التي التداول، منصة توفير يتم 9.3

 تضمن ال. Alvexo قبل من المستخدمة تلك مع المتوافقة البيانات أمان بروتوكوالت يدعم البرنامج أن تضمن،

 .قصور أوجه أو أخطاء أي من خال   البرنامج أن أيًضا الشركة

 كةللشر يجوز. محدثة صلة ذات أخرى أنظمة وأية التداول منصة على بالحفاظ معقول، حد إلى الشركة، ستقوم 9.4

 مالخواد تشغيل إيقاف ذلك في بما آلخر، وقت والتحدسثات من الصيانة إجراء صلة ذي ثالث طرف أي أو/  و

 تعذر في اإلجراءات هذه تتسبب قد. وكفاءة بفعالية البرنامج تشغيل لضمان تحديثها أو/  و تشغيلها وإعادة

 مسؤولية يةأ تتحمل ال الشركة بأن العميل يقبل وبالتالي الوقت، من لفترة تعطيله أو/  و البرنامج إلى الوصول

 إغفال أو إجراء أي أو/  و الصيانة بسبب الفرصة فقدان أو/  و المالية الخسارة ذلك في بما خسارة، أي عن

Alvexo الخارجي البرنامج موفر أو/  و. 

زمة للوصول واستخدام المنصة، والتي الاللعميل وحده هو المسؤول عن توفير وصيانة المعدات المتوافقة ا 9.5

، واتصال ) المستخدمةاعتمادا على المنصة )تضم جهاز كمبيوتر شخصي أو هاتف محمول أو كمبيوتر لوحي 

مة نترنت ساالنترنت بأي وسيلة سواء عبر الهاتف أو غيرها من خطوط الوصول. يعد الوصول إلى االبشبكة 

 .نترنتباالتصال االي رسوم ضرورية من أجل عن أ الأساسية ويكون العميل وحده مسؤو

هاز الكمبيوتر مة جاليمثل العميل ويضمن أنه قام بتثبيت وتنفيذ الوسائل المناسبة للحماية التي تتعلق بأمن وس 9.6

جراءات المناسبة لحماية نظامه من فيروسات االوحي لديه وأنه اتخذ اللخاصته أو هاتفه المحمول أو الكمبيوتر 

جهزة أو المعلومات أو البيانات التي يحتمل االر أو غيرها من البرامج الضارة أو المواد غير مناسبة أو الكمبيوت

خرى للشركة. كما يتعهد العميل أيضا بحماية االنظمة االكتروني للشركة أو المنصة أو االلأن تضر بالموقع 

جهزة االا من المواد أو البرامج أو الشركة من أي عمليات نقل غير مشروعة لفيروسات الكمبيوتر أو غيره

 .الضارة المماثلة للمنصة من حاسوبه الشخصي أو هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص به

ولة قانونًيا عن عطل نظام جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل أو هاتفه المحمول أو ؤلن تكون الشركة مس 9.7

وة على ذلك، لن تتحمل الشركة الته. وعاته وبينالتدمير و / أو تهيئة سجالكمبيوتر اللوحي لديه أو فشل أو 

 .دارةاالجهزة أو سوء االمة البيانات والناجمة عن تكوين المسؤولية تأخر العميل وأي شكل آخر من مشاكل س

ل تواجه في أي اتصا اكلضطرابات أو التأخير أو المشااللن تكون الشركة مسؤولة قانونًيا عن أي من هذه  9.8

 المنصة.العميل عند استخدام 

جهاز الكمبيوتر الشخصي  اللوامر مع الشركة بالمنصة، مع استخدام بيانات الوصول من خااليتم إيداع  9.9

عتماد الانترنت. من المتفق عليه والمفهوم أن الشركة سيكون لها الحق في االالمتوافق الخاص بالعميل المتصل ب

أمر يتم تقديمه باستخدام بيانات الوصول بالمنصة أو عبر الهاتف، دون توجيه  والتصرف بناء على أي على

 .وامر ستكون ملزمة للعميلاالستفسار للعميل وتلك االمزيد من 

 اتوفره ضمان يمكنها ال ولكن العميل، طلب عند متاحة أخرى أنظمة وأي البرنامج جعل إلى الشركة ستسعى 9.10

 :الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما التالية، لالسباب األوقات جميع في المستمر
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a) يؤثر  قد يوالذ باإلنترنت االتصال في الفشل مثل التكنولوجية الطبيعة ذلك في بما األخطاء، أو/  و الفشل

 الشركة؛ أو العميل عليها يعتمد والتي البرامج، إلى الوصول على

b) طرتناسي عن خارجة أخرى ومسائل والتطورات والتحديثات الصيانة إصالحات بسبب الخدمة توفر تعليق .

 ذلك يكن لم إذا. العادية التداول ساعات خارج أخرى ومسائل المعقولة الجهود الشركة تمارس سوف

 .مسبق بإشعار العميل تزويد إلى المعقول، حدود في الشركة، تسعى فسوف ممكًنا،

 تاجتح عندما الشركة برامج إلى الوصول على قدرته ضمان مسؤولية العميل يتحمل سبق، ما إلى باإلضافة 9.11

 تإنترن اتصال على حصوله ضمان إلى العميل مسؤولية تمتد. متاحة فيها تكون التي األوقات وفي إليها

 .الغرض لهذا مستخدمة أجهزة أي على والحفاظ به، موثوق

 الملكية الفكرية .10
سماء التجارية االمات الخدمة والختراع وعاالمات التجارية وبراءات الالمنصة، وجميع حقوق الطبع والع . إن10.1

زرار ونظام االسرار التجارية، واالورمز البرنامج، والرموز، والشعارات، والشخصيات، والتخطيطات و

 طراف الثالثة وهيلالالوحيدة والحصرية للشركة أو  وان والرسومات وأسماء البيانات هي الملكية الفكريةاالل

ة تفاقية أي ملكية للمنصاالتنقل هذه  المحمية بموجب القوانين والمعاهدات المحلية والدولية للملكية الفكرية. 

لكية عن حقوق الم التفاقية تنازاالتشكل هذه  التفاقية. االحكام هذه ال االمنصة فقط وفق باستخدام ولكن الحق

 .الفكرية للشركة

مة الي ظرف من الظروف للعميل أن يخفي أو يزيل أي من حقوق الطبع والنشر أو العيحق تحت أ ال 10.2

 .كتروني أو المنصة الخاصة بهاااللالتجارية أو أي إشعارات أخرى تخص أي ملكية فكرية للشركة أو موقعها 

ع تمتلك الشركة جميكترونية مختلفة. المات تجارية ومواقع المن المفهوم أن الشركة قد تقدم خدماتها تحت ع 10.3

يحق  الوالبرامج والمواد القابلة للتنزيل.  (المنصات)نترنت والمنصة االالصور المعروضة على موقعها على 

 .ف الوسيلة المخصصة لذلكالللعميل استخدام هذه الصور بأي وسيلة أخرى خ

صة نترنت أو المناالموقع الشركة على  الليسمح للعميل بتخزين وطباعة المعلومات التي توفرت لديه من خ 10.4

في ذلك الوثائق أو السياسات أو النصوص أو الرسومات أو الفيديو أو الصوت أو رمز  بما) المنصات)

يسمح للعميل بتغيير أو تعديل أو نشر أو نقل أو توزيع  الالبرنامج، أو تصميم واجهة المستخدم أو الشعارات. 

لًيا أو جزئًيا، بأي شكل إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية صريحة من أو إعادة نسخ تلك المعلومات، ك

 .الشركة

 إجراءات محظورة .11
 .التداول منصة ومعالجة األوامر تنفيذ عملية السعر،   .11.1

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ، إجراءات اتخاذ أو/  و المشاركة العميل على يحظر

 .للشركة المعروضة باألسعار التالعب بغرض إجراء أي في المشاركة أو/ و اتخاذ( أ

 .الشركة تنفيذ عمليات معالجة بغرض إجراء أي في االنخراط أو/ و اتخاذ( ب

 .الشركة تداول( منصات) بمنصة التالعب بغرض إجراء أي في االنخراط أو/ و اتخاذ( ج

 .(الداخل من التداول أي) مميزة سرية معلومات أساس على الطلبات تقديم( د
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 .النظام أعطال أو/  و النظام ألخطاء نتيجة األسعارالتالعب ب أساس أوامرعلى وضع( ه

 التأخير أو/  و األنظمة أخطاء من االستفادة أجل من صلة ذات األطراف قبل من منسقة معامالت في االنخراط( و

 .األنظمة تحديثات في

 التحكم" أو/  و" التحكم بوقت األستجابة  " / أو و" مكالتح تبديل" مثل ، المراجحة تداول في االنخراط( ز

 ."اإلضافي

 زمنية لفترة صفقات في الدخول أو/  و( Scapling) الصفقات السريعة مثل عادية غير معامالت في االنخراط( ح

 .التداول حجم في وهامة مفاجئة تغييرات الشركة تعتبره ما على تنطوي تداول أنماط إظهار أو/  و تعسفية

 اليوم في المتوقعة األرباح توزيعات بمقدار ينخفض ما عادة السهم سعر أن حقيقة من االستفادة عمدا ةحاولخ(الم

 أشكال من كلش في األرباح تعديل تطبيق في بالحق الشركة تحتفظ ، الحالة هذه في. السابقة األرباح لتاريخ التالي

 حساب تمي ، القصيرة البيع صفقات حالة في. وحدها الشركة لتقدير وفًقا موافقة أو مسبق إشعار دون األرباح تداول

 حجم* ) (العقد حجم)=  التالي األرباح توزيع تعديل أنها على العميل حساب من خصمها يتم قد التي األرباح تسوية

 .(األرباح توزيع إعالن( * )العقد

 بشكل المخاطر إدارة على الشركة قدرة على سلًبا يؤثر قد جهاز أو خطة أو إستراتيجية أو منهجية أي استخدم( ي

 .المالية الخدمات اللتزامات االمتثال على الشركة قدرة أو/  و فعال

 على بالتداول ، الحساب صاحب وغير مفوض كشخص به الشركة إخطار يتم لم والذي ، ثالث لطرف السماح( ك

 .العميل حساب

 .واحد جهاز من أو/  و واحد IP عنوان من متعددة حسابات على تداولال( ل

 .للعميل الجغرافي بالموقع الخاص IP عنوان بخالف IP عنوان استخدام( م

 

 األسعار في أخطاء .11.2

 هي والتي ، الشركة بمنتجات يتعلق فيما( مادي خطأ) خاطئة اقتباسات أو سهو أو أخطاء تحدث أن المحتمل من( أ

 االعتبار في األخذ عند المادية الناحية من صحيحة غير ثالث، طرف أي أو الشركة جانب من الخطأ طريق عن

 سعًرا" مادي خطأ" يتضمن قد. الوقت ذلك في سادت التي األدوات Underlying في واالقتباسات السوق ظروف

 .معلومات أي وضوح عدم أو خطأ أي أو بالمنتج خاصة أخرى خاصية أو وقت أو تاريخ أو صحيح غير

 :لالعمي موافقة دون التالية اإلجراءات اتخاذ في بالحق الشركة تحتفظ ، مادي خطأ على مبنية الصفقة كانت إذا

 خطأ يأ هناك يكن ولم العقد إبرام وقت في العادل السعر الشركة تعتبره ما لتعكس العقد وأحكام شروط تعديل( 1)

 .جوهري

 . عنها ناتجة مفتوحة عقود وأي الصفقة إغالق  (2) 

 .أو/  و البداية؛ منذ العقد إلغاء (3)

 .العقد إلغاء أو لتعديل إجراء أي اتخاذ عن المتناع( 4)
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 علم على الشركة تصبح أن بعد عملياً  ممكن وقت أقرب في( أ) 11.2 الفقرة في( الحقوق) الحق الشركة تمارس( ب

 هذا بموجب الشركة تتخذه إجراء بأي مسبًقا العميل بإخطار الشركة ستقوم ، عملياً  الممكن الحد إلى. المادي بالخطأ

 الشركة تكون لن. ذلك بعد ممكن وقت أقرب في العميل بإشعار الشركة فستقوم ، ممكًنا ذلك يكن لم إذا ولكن ؛ البند

 ذلك يف بما) العميل تكبدها أو تكبدها مصروفات أو مطالبة أو مطالبة أو تكلفة أو خسارة أي عن العميل تجاه مسؤولة

 انمك ذلك في بما ، به متصالً  أو" جوهري خطأ" عن ناشئة ،( تبعية أو مباشرة غير خسائر أو األرباح في خسائر

 .الشركة عليها تعتمد معلومات خدمة عن ناشئ مادي خطأ

 إنذار، سابق دون ، للشركة يجوز ،( أ) 11.2 الفقرة بموجب لحقوقها الشركة وممارسة مادي خطأ حدوث حالة في( ج

 سدادها يتم ، المادي الخطأ موضوع كونه ، بالعقد يتعلق فيما العميل إلى أموال أي دفع طلب أو العميل حساب تعديل

 .الطلب عند للشركة الدفع مستحق كدين للشركة

 
، فإنه يحق له اتخاذ  11.2و / أو  11.1كانت الشركة تشك بشكل معقول في أن العميل قد انتهك شروط الفقرة  إذا  .11.3

 .من هذه االتفاقية 31واحد أو أكثر من التدابير المضادة للفقرة 

 

 

 مةالالس .12
 

 ي شخصأل هيوافق العميل على حفاظ سرية الوصول إلى البيانات وعدم الكشف عنها أو عن رقم حساب 12.1

 .ثالث
 

 بحس المنفذة" التوكيل" بموجب المعتمدين ممثليهم أو/  و العميل من تعليمات سوى تقبل ال الشركة 12.2

 تنظر سوف الشركة فإن ذلك، ومع. Alvexo عمالء المعتمدون الممثلون يعتبر ال الشك، لتجنب. األصول

 على ناءب التصرف للشركة ويمكن العميل، من مباشرة تأتي أنها على المفوض الممثل من تعليمات أي في
 إضافي. استفسار أي بإجراء تقوم أن دون التعليمات هذه

 

 شخص أي من قادمة تعليمات أي على االعتماد للشركة يجوز أعاله، محدد آخر شيء أي إلى باإلضافة 12.3

 بإجراء الشركة تقوم أن دون العميل، من قادمة التعليمات هذه كانت لو كما العميل وصول رموز بحوزته
 إضافي. استفسار أي

 

 تتحمل ال. والسرية الخاصة الشركة، مع بصفقاته تتعلق معلومات بأي االحتفاظ مسؤولية العميل يتحمل 12.4

 تتعلق معلومات ألي به مصرح غير وصول على شخص أي حصول حال في مسؤولية أي الشركة
 :المعلومات تلك تكون حيث الشركة، مع العميل بتعامالت

a) العميل. قبل من عقدت 
b) إلى العميل قبل من أخرى، وسيلة أي أو اإللكتروني البريد عبر نقلت Alvexo آخر طرف أي أو/  و 

 الشركة. قبل من مخول
c) مفوض ممثل أي أو/  و العميل إلى الشركة قبل من أخرى، وسيلة أي أو اإلنترنت عبر أرسلت. 
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 قصد عن سواء شخص، ألي به الخاصة الوصول رموز عن الظروف، من ظرف أي تحت العميل، كشف إذا 12.5

 لحصر،ا ال المثال سبيل على ذلك، في بما تنشأ، قد خسارة أي عن مسؤولية أية الشركة تتحمل لن قصد، غير عن أو
 .السهو أو/  و اإلجراءات بسبب الخسائر أو/  و المالية الخسائر

 

 العميل حساب أو الوصول رقم أن في يشك أو يعلم كان إذا الفور على الشركة إخطار على العميل يوافق 12.6

 استخدام أي لمنع خطوات ذلك بعد الشركة ستتخذ. له مصرح غير شخص ألي عنه الكشف تم قد به الخاص
 يتلقى ىحت طلبات أي وضع من العميل يتمكن لن. البديلة الوصول بيانات وستصدر هذه الوصول لبيانات آخر

 ،شخص فيها قام حاالت أي تحديد على قادرة غير الشركة أن على العميل يوافق. البديلة الوصول بيانات
 ناوينالع ذلك في بما معلوماته، أو برمجياته إلى بالوصول ،(االقتضاء عند) المفوض ممثله أو العميل بخالف

 ما نقل عند العميل ورقم حساب الوصول وبيانات الشخصية والبيانات اإللكترونية واالتصاالت اإللكترونية
 بالشبكة، االتصال وسائل من غيرها أو اإلنترنت باستخدام وذلك آخر، طرف أي أو األطراف بين أعاله ورد
 .الصريحة موافقتهم دون اعتمادهم بأوراق أخرى، إلكترونية وسيلة أي أو الهاتف، أو البريد، أو

 

 سوء يف يشتبه أو استخدام إساءة أي في الشركة تجريه قد تحقيق أي مع يتعاون سوف أنه على العميل يوافق 12.7

 .به الخاص العميل حساب أو الوصول رقم استخدام
 

 يثح وقت، أي في البرنامج إلى معتمد ممثل أي وصول أو/  و العميل وصول إلغاء في بالحق الشركة تحتفظ 12.8

 .للعميل التزام أي دون العميل، حساب تعطل أو/  و ضرورًيا يراها
 

 إجراء في بالحق الشركة تحتفظ الزمن، من لفترة معامالت أو/  و نشاط بأي قام قد العميل يكون ال عندما 12.9

 .الشركة مع نشاط أي باستئناف له السماح قبل العميل من إضافية وثائق طلب أو/  و إضافية فحوصات
 

 وامراالوتنفيذ  وضع .13

 

 .لشركةل اإللكتروني التداول نظام في الشركة قبل من أدناه المذكورة الوسائل عبر المقدمة الطلبات وضع سيتم 13.1

 

 :وامر بأي من الطرق التاليةاال وضعيجوز للعميل 
  ساسية الاعلى المنصة باستخدام بيانات وصوله التي أصدرتها الشركة لهذا الغرض، وقدمت جميع التفاصيل

 بشأنها؛
 

 أي تفسير في العميل أخطأ حيث أو معتمدة، وسائل عبر الشركة إلى المعلومات إرسال عدم حالة في 13.2

 خسارة، أي عن مسؤولية أي الشركة تتحمل وال الالزمة التعديالت إجراء العميل عاتق على تقع معلومات،
 .المذكورة بالتعليمات يتعلق فيما الفرصة أو مالية كانت سواء

 

 .العميل على ملزمة وهي الطلب، تنفيذ وسياسة مصلحة لملخص وفقا األوامر تنفيذ يتم 13.3

 هودالج من الرغم على أنه والمفهوم عليه المتفق من ولكن ما، أمرا لتنفيذ معقولة جهود ببذل الشركة ستقوم 13.4

 .ةالشرك إرادة عن خارجة ألسباب اإلطالق على التنفيذ تحقيق يتم ال قد الشركة، تبذلها التي المعقولة

 بلق من المرسلة االتصاالت تلقي عدم أو للتأخر نتيجة تنشأ خسارة أي عن مسؤولية أية الشركة تتحمل ال 13.5

 .العميل إلى الشركة

 إخطار هعلي فيجب تعيينه، إلغاء في يرغب وكان عنه، نيابة الشركة مع للتعامل معتمًدا ممثاًل  العميل عين إذا 13.6

 :االشعار تلقي قبل المفوض الممثل من الشركة تتلقاها قد تعليمات أي. اإلشعار من يومين قبل كتابًيا الشركة
a) صالحة تعتبر 
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b) الكامل التزام تلزم العميل 
 

 الوصول يةإمكان للعميل الشركة ستوفر السبب، ولهذا. بأوامره كافية بتقارير العميل تزويد الشركة على يجب 13.7

 العميل، يستخدمهة الذي المنصة وهو األساسي النظام عبر به الخاص العميل حساب إلى اإلنترنت عبر

 يدرك. العمالء تقارير بمتطلبات يتعلق فيما CySEC لقواعد االمتثال أجل من كافية بمعلومات يزوده والذي

 ال قد. ائمد وسيط في العميل إلى الشركة من مقدمة تقارير بمثابة تعتبر التقارير هذه أن على ويوافق العميل
 إذا .أعاله مذكور هو ما خالل من المتداولة المالية باألدوات يتعلق فيما حساب ببيانات العميل الشركة تزود
 عليه عينيت عندما تقرير أي العميل يتلقى لم إذا أو صحيح غير التقرير بأن لالعتقاد سبب العميل لدى كان
 نيكو أن المفترض من كان أو الشركة إرسال تاريخ من عمل أيام عشرة خالل بالشركة يتصل أن يجب ذلك،
 رفيعتب الفترة، هذه خالل اعتراض أي العميل ُيبد   لم إذا(. التأكيد إرسال يتم لم حال في) المرسلة تم قد

 .نهائًيا وُيعتبر قبله من معتمًدا المحتوى

 يتم كما اإللكتروني، موقعها على متاحة وهي للشركة، العادية التداول ساعات ضمن األوامر وضع يتم قد 13.8

 خالفب تعليمات، وأي الدعم على للحصول الشركة مع التواصل اختيار للعميل يجوز. آلخر وقت من تعديلها

 .العمل ساعات خالل اإللكتروني Alvexo موقع على المتوفرة اللغات من بأي الطلبات،

 وال يةنهائ الشركة تقدمها التي المالية باألدوات التداول طلبات جميع تكون البرنامج، به يسمح ما باستثناء 13.9

 على ينص لم ما أو/  و الحذف أو اإللغاء ذلك على صراحة الشركة توافق لم ما حذفها، أو إلغاؤها يمكن
 .للشركة القانونية الوثائق من أي في ذلك خالف

 

 رفض أوامر عميل .14
بأي أحكام أخرى هنا، يحق للشركة، في أي وقت وحسب تقديرها، ودون إعطاء أي إخطار  اللخاالمع عدم  14.1

ي يملك العميل الحق ف الأو تفسير للعميل تقييد نشاطه التجاري، أو رفض نقل أو تنفيذ أي أمر للعميل، و

 :اليةت التاالالمطالبة بأي تعويضات أو أداء محدد أو تعويض من أي نوع من الشركة في أي من الح

a)  تالتصاالنترنت أو االتعّطل. 

b)  شرافية في قبرص أو أمر محكمة أو سلطات مكافحة التزوير أو االمر من السلطات التنظيمية أو النتيجة

 .موالاالسلطات مكافحة غسل 

c)  مر أو صحتهاالإذا كانت هناك شكوك حول مدى شرعية. 

d) وقوع حدث قوة قاهرة. 

e) في حالة حدوث تقصير من العميل. 

f)  تفاقية مع العميلاالإرسال الشركة إخطارا بإنهاء. 

g) رفض نظام الشركة أمرا بسبب القيود التجارية المفروضة. 

h) وقوع ظروف غير عادية في السوق. 

i)  محدد مرالعدم امتالك العميل أموال كافية في رصيده. 

 

 ت التقصيرالح .15
 ":ت تقصيراالكل مما يلي يشكل "ح 15.1

a)  التزام من جانبه تجاه الشركةعدم قيام العميل بأداء أي. 
b)  قضائية يةوال في مكافئ عمل أي أو القبرصي اإلفالس قانون بموجب بالعميل يتعلق فيما طلب تقديم تم إذا 

 كانت إذا أو الشركاء، من أكثر أو بشريك يتعلق فيما شراكة، حالة في ،(فرًدا العميل كان إذا) أخرى
 العميل قام إذا أو مماثل، موظف أو إداري استقبال جهاز أو وصي أو استقبال جهاز تعيين يتم أو الشركة
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 فيما أعاله المذكورة األمور من ألي مشابه أو مماثل إجراء أي أو العميل دائني مع تكوين أو ترتيب بعمل
 .بالعميل يتعلق

c) عدم قدرة العميل على سداد الديون عند استحقاقها. 

d)  يصبح غير حقيقي 2.3في الفقرة ريثما يتم عمل تمثيل أو ضمان من العميل. 

e)  عقلًيا لأو أعلن غيابه أو أصبح مخت (إذا كان العميل فردا)موت العميل. 

f)  أي ظرف آخر حيث تعتقد الشركة وبشكل معقول أنه من الضروري أو من المرغوب فيه اتخاذ أي إجراء

 16.2من تلك المنصوص عليه في الفقرة 

g)  مطلوب من قبل السلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة أو  16.2رة جراءات المنصوص عليها في الفقاالأحد

 .المحكمة

h) معقول أن العميل يورط الشركة في أي نوع من أنواع الغش أو العمل غير الشرعي  لاعتقاد الشركة وبشك

أو المخالف للوائح المعمول بها أو تم وضع الشركة في خطر جراء توريطها في أي نوع من أنواع الغش 

 ا لماذأو العمل غير الشرعي أو المخالف للوائح المعمول بها إذا استمرت في تقديم الخدمات للعميل، حتى 

 .العميل خطأ بسبب ذلك يكون

i)  اعتقاد الشركة وبشكل معقول أن هناك انتهاكا جسيما من جانب العميل للمتطلبات التي وضعها تشريع

خرى التي لها والية قضائية على العميل أو أنشطته التجارية، وفق ما يتم االجمهورية قبرص أو الدول 

  .تحديده نسبًيا وبحسن النية من جانب الشركة

j)  رهاب أو تزوير بطاقات أو االموال أو تمويل االإذا شكت الشركة في أن العميل مشترك في أنشطة غسل

 .جراميةاالنشطة االغيرها من 

k)  12.1اشتباه الشركة وبشكل معقول في أن العميل ينفذ إجراء محظورا على النحو المبين في الفقرة 

l) مسيًئا مثل، ولكن ليس على سبيل الحصر،  الواشتباه الشركة وبشكل معقول في أن العميل يجري تدا

أمر "وقف شراء" أو  وضع، أو المضاربة في الوقت نفسه، أو صيد النقاط، أو المضاربة، أو مساومةال

عب، أو مزيج من التلقيمات السريعة ال، أو التالمراجحة تداول"وقف بيع" قبل صدور البيانات المالية، أو 

 .أو البطيئة

m) حتيالاالشتباه الشركة وبشكل معقول أن العميل فتح حساًبا له عن طريق ا. 

n) اشتباه الشركة وبشكل معقول أن العميل أجرى تزويرا أو استخدم بطاقة مسروقة لتمويل حسابه. 

لتقديرها المطلق، في أي وقت ودون سابق إخطار كتابي، اتخاذ إجراء وفقا  إذا حدث تقصير يجوز للشركة، 15.2

 :جراءات التاليةاالأكثر من  أوواحد 
a)  تفاقية فورا ودون إخطار مسبق للعميلاالإنهاء هذا. 

b) إلغاء أي صفقات معقودة. 

c)  منعا مؤقًتا أو دائما أو تعليق أو حظر أي وظائف من وظائف  (المنصات)منع الوصول إلى المنصة

 (.المنصات)المنصة 

d)  لعميلمنع أو نبذ أو رفض نقل أو تنفيذ أي أمر من أوامر ا.  

e) تقييد النشاط التجاري للعميل. 

f)  لتعليمات سلطات إنفاذ القانون في البلد المعنيا موال إلى المالك الحقيقي أو وفقاالفي حالة الغش، إرجاع. 

g) صطناعي في حساب االالتداول المسيء أو تطبيق الذكاء  لإلغاء أو إرجاع أي أرباح مكتسبة من خال

 .العميل

h)  القانونية لتعويض أي خسائر تعرضت لها الشركةجراءات االاتخاذ. 
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 العميل أموال مع التعامل قواعد .16
ستقوم الشركة بوضع أي أموال يتلقاها العميل على الفور في حساب واحد منفصل أو أكثر مع مؤسسات  16.1

، سمسار وسيط أو بنك أو سوق أو وكيل تسوية، غرفة مقاصة أو سبيل المثال على)بها مالية موثوق 
يمكن استخدامه في سياق  الء عن المال الخاص للشركة والذي الوسيتم فصل أموال العم (موازيسوق 

 كما بها، المعمول العميل أموال لقواعد وفًقا األوقات، جميع في العميل، أموال مع التعامل يجب .أعمالها

 .آلخر وقت من تعديلها يتم
 سسةمؤ لدى بها المحتفظ المنفصلة الحسابات من أكثر أو واحد في العميل أموال بإيداع الشركة ستقوم 16.2

 يعني وهذا. الشركة أموال عن منفصلة ،"(EEA)" األوروبية االقتصادية المنطقة خارج أو داخل مالية

 نم ظرف أي تحت تستخدم لن وأنها الشركة، لعمالء تابعة أنها على معاملتها تتم العميل أموال جميع أن
 نآخري عمالء تخص بأموال العميل أموال تجميع سيتم. وقت أي في التزاماتها من بأي للوفاء الظروف

 ضد مطالبة واحد عميل هناك يكون لن لذلك،. شامل حساب بمثابة سيكون والذي منفصل، حساب في
 في الموجودة األموال ضد عميل أي مطالبة تكون. اإلفالس حالة في معين حساب في معين مبلغ

 .المنفصل الحساب
 يكون ال وقد شامل، حساب في به االحتفاظ للشركة خالله من األموال تمرر الذي الثالث للطرف يجوز 16.3

 مماثلة إجراءات أي أو اإلعسار حالة في. الثالث الطرف أموال أو العميل أموال عن فصله الممكن من
 الثالث الطرف ضد فقط مضمونة غير مطالبة للشركة يكون قد الثالث، الطرف بهذا يتعلق فيما أخرى
 افيةك غير الثالث الطرف من الشركة تلقاها التي األموال أن لمخاطر العميل وسيتعرض العميل، عن نيابة
 أي نع مسؤولية أي الشركة تقبل ال. المعني بالحساب المتعلقة المطالبات مع العميل بمطالبات للوفاء
 .ناتجة خسائر

 الشركة كانت إذا عما النظر بغض بها، االحتفاظ يتم عميل أموال أي على فائدة أي الشركة تدفع لن 16.4
 .العميل أموال تحفظ التي المالية المؤسسة من اإليداعات تلك على فوائد على ستحصل

 للمؤسسات دورية ومراجعة وتعيين اختيار في معقولين وإجتهاد ورعاية مهارة الشركة تمارس سوف 16.5
 االعتبار نبعي الشركة تأخذ الغاية، ولهذه. التنظيمية اللتزاماتها وفًقا العميل، أموال بها ستحمل التي المالية

 ةللمراقب معقولة خطوات وتتخذ عميل، أموال أي إيداع قبل( المؤسسات) للمؤسسة االئتماني التصنيف
 حديدولت التنويع لضمان المؤسسات من العديد الشركة تستخدم قد. بها الخاصة االئتمان لمخاطر الدورية
 سةللمؤس تعليمات بإعطاء الشركة ستقوم. استخدامها تقرر مؤسسة لكل الداخلية المئوية بةالنس حدود

 ظتحتف مفتوحة، صفقة العميل لدى يكون عندما. العميل أموال وحركة بنقل يتعلق فيما( المؤسسات)
 يف الشركة بها تحتفظ التي العميل أموال من أي مقابل محققة غير خسائر أي صرف في بحقها الشركة

 من العميل يتكبدها محققة غير خسائر أي من جزء أي تحويل للشركة يجوز أنه يعني وهذا. حساب أي

 محققة غير أرباح أي نقل للشركة يجوز ذلك، من العكس على. Alvexo حساب إلى المنفصل الحساب

 .شامل حساب إلى بهم خاص حساب من صفقة لفتح نتيجة العميل يتكبدها
 ليماإلق هذا لوالية األوروبية االقتصادية المنطقة خارج بها االحتفاظ يتم التي العمالء أموال تخضع قد 16.6

 أو عالاألف أو المالية المالءة عن مسؤولة الشركة تعتبر ال. لذلك وفًقا العميل حقوق تختلف قد وبالتالي
 .القضائي االختصاص عن النظر بغض العميل، بمال االحتفاظ بها يتم مؤسسة أي من االمتناعات

 تحويل أي عم بالمتابعة الشركة وستقوم عمل، يوم كل نهاية في األموال تسوية عملية بتنفيذ الشركة ستقوم 16.7
 .األسباب من سبب ألي ممكًنا ذلك يكن لم ما التالي، العمل يوم في المنفصل الحساب من أو إلى مطلوب

لذلك، اعتمادا على تصنيف العميل، قد يكون من (. ICF) المستثمرين تعويض صندوق في عضو الشركة 16.8

حق العميل الحصول على تعويض من صندوق تعويض المستثمر في حال عدم قدرة الشركة على الوفاء 
 ."نسم "صندوق تعويض المستثمريابالتزاماتها. يوجد المزيد من التفاصيل في وثيقة الشركة التي تحمل 

 وأ إليهم المحول والمتنازل لهم أو الورثة إلى العميل أموال ويلتح في الحق للشركة أن عليه المتفق من 16.9

 .من اتفاقية العميل 34.2 غراض الفقرةال إلى العميلا موي 15بإشعار خطي مسبق قبل  المشترين،
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 والسحب الخاصة بالعميل االيداعالحسابات وعمليات  .17
 

 .دوات الماليةاالسيما الإيداع أوامره وتفتح الشركة حسابا واحدا أو أكثر للعميل ليتسنى له  17.1
 

المختلفة التي تقدمها الشركة وخصائص تلك الحسابات  ءالبه أن أنواع حسابات العموالمسلم  من المتفق عليه 17.2

 الواردة هنا. 26للفقرة  التقدير الشركة ووفق اكتروني وتخضع للتغيير وفقااللموجودة على الموقع 

 

 حسابه، لعملة وفًقا األدنى، كحد دوالر 500 أو يورو 500 بمبلغ األولي إيداع عند العميل حساب تفعيل يجب 17.3

 .لعميلا حساب لنوع وفًقا المبدئي لإليداع األدنى الحد يختلف قد. آلخر وقت من ويعدل الشركة تحدده لما وفًقا
 

م عمل يو اللحساب العميل ذي الصلة خالمبلغ المودع بع، فيتعين على الشركة إضافة ادبااليالعميل  قامإذا  17.4

 .واحد لتصفية المبلغ في الحساب المصرفي للشركة
 

موال التي أرسلها العميل في حسابه ريثما كان من المفترض ذلك، يجب على العميل أن االذا لم يتم إيداع ا 17.5

ق ع أي رسوم تحقييخطر الشركة ويطلب منها إجراء تحقيق مصرفي بشأن التحويل. يوافق العميل على دف
وخصمها من حساب العميل أو تدفع مباشرة للبنك الذي يتولى التحقيق. يتفهم العميل ويوافق على أنه من أجل 

 .إجراء التحقيق يتوجب عليه تزويد الشركة بالوثائق والشهادات المطلوبة
 

 ةساري قيود أي مراعاة مع ،(حساباته) حسابه في المتاح المجاني الهامش يعادل بما أمواله سحب للعميل يحق 17.6

 أو يورو 100 السحب لمبلغ األدنى الحد يتجاوز أن يجب. السحب هذا على قيد أو آخر حق وأي تشغيله، بشأن

 عقولةم أسباب لديهم فيها يكون التي الحاالت في السحب طلب رفض في بالحق الشركة تحتفظ. دوالر 100

 '(.NBP') للشركة السلبي الرصيد حماية سياسة استخدام إلساءة وضعها يتم المذكورة التعليمات بأن لالعتقاد

 

 باألموال المتعلق الخصم أو االئتمان بتقديم الشركة أنظمة تقوم أن بعد إال فعالة نقل عمليات أي تكون أال يجب 17.7

 تمي نقل عمليات أي أن لضمان المعقولة الجهود كل الشركة تبذل حين وفي الصلة، ذات( الحسابات) للحساب
 ونتك لن. العملية هذه تستغرق الوقت من كم تضمن أن يمكن ال الشركة فإن المناسب، الوقت في تنفيذها
 ماتبمعلو الشركة العميل زود المثال، سبيل على إذا، تنشأ قد أخرى خسائر أو تأخير أي عن مسؤولة الشركة
 .كاملة غير أو خاطئة

 

 خصم عدب القيمة، تاريخ في حسابه يجب ايداعها تمويل قبل العميل الى الشركة لغرضنقلها من  يتم أموال أي 17.8

 .العملية في مشارك وسيط أي أو المالية،( المؤسسات) المؤسسة تفرضها أخرى رسوم أو تحويل رسوم أي
 لتيا االئتمان أموال تقديم التزام، أي ودون الخاص لتقديرها وفًقا للشركة، يجوز. األموال استالم أو إلرسال

 حيث رتأخي أي عن مسؤولية أي الشركة تتحمل ال. العميل حساب إلى القيمة تاريخ قبل التحويل قيد تزال ال
 .سيطرتهم خارج السبب يكون

 

 رسالإ يتم أن أخرى، معايير بين من استيفائها، بعد فقط العميل حساب في األموال إيداع الشركة على يجب 17.9 

 منض شرط أي تنتهك ال الصناديق وأن باسمه، حساب من للعميل المفوض الممثل أو العميل قبل من األموال
 .القانون أو/  و االتفاقية
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مشروعة وتلتزم  والسحوبات للتأكد أن حركات اإليداعات إضافية وثائق و معلومات طلب للشركة يحق 17.10 

 قد وأ المعاملة معالجة في تأخير هناك يكون قد الظروف هذه مثل في أنه ويقبل العميل بأنظمة الشركة. يفهم
 .رفضها يتم

 

 في رالمذكو المبلغ دفع الشركة على يجب حسابه، من األموال بسحب العميل من تعليمات الشركة تلقي عند 17.11

 :التالية المتطلبات استيفاء تم إذا عمل، أيام( 7) سبعة إلى( 4) أربع غضون

 

a)  المعلومات المطلوبة،تتضمن تعليمات السحب جميع 
b) سواء كان ذلك على حساب البنك، أو حساب نظام )صلي االلتعليمات تتمثل في عمل تحويل إلى الحساب ا

على أمر العميل لحساب  اساس في حساب العميل أو بناءاالموال منه في االالذي تم إيداع  (الدفع، إلخ
 ،همصرفي تابع ل

c) لى العميل،أن ينتمي الحساب الذي يحول إليه المال إ 
d) ،في لحظة الدفع، يتجاوز رصيد العميل المبلغ المحدد في التعليمات بما في ذلك سحب جميع رسوم الدفع 
e) ذ عملية السحبينفتيوجد حدث قوة قاهرة يحظر الشركة من  ال. 
f) قد ناالئتما بطاقات وشركات البنوك بعض أن إلى اإلشارة تجدر. باسمك مصدر من فقط السحب يتم سوف 

 .لمعاملةا في المراسل البنك فيها يشارك التي العمالت في خاصةً  الدفعات، لمعالجة الوقت بعض تستغرق
g) المستندات جميع ذلك في بما للشركة الواجبة العناية إجراءات إكمال في العميل إخفاق أن مالحظة يرجى 

 .أمواله جميع أو/  و من أي سحب على العميل قدرة على يؤثر قد بالكامل الشركة إلرضاء المطلوبة
h) ميعج أو/  و بعض إغالق دون لطلبك الكامل االمتثال نستطيع ال ونحن حسابك، من مبلغ سحب طلبت إذا 

 إجراءب للشركة للسماح الكافية الصفقات إغالق يتم حتى بالطلب نلتزم لن فإننا المفتوحة، الصفقات
 .االسحب

 

مدفوعات إلى طرف ثالث أو مجهولة في حساب العميل، ولن من المتفق عليه والمفهوم أن الشركة لن تقبل  17.12

 .تقدم على إجراء سحب إلى أي طرف ثالث أو إلى حساب مجهول
 

 تحتفظ فإنها قادمة، معاملة وترفض أعاله ورد ما عن راضية الشركة تكون ال عندما ذلك، إلى باإلضافة 17.13

 ىإل رد أي إرسال سيتم. تتكبدها قد رسوم أو نقل رسوم أي خصم بعد المرسل إلى األموال إعادة في بحقها
 بحس تعتقد، حيث فقط السياسة هذه عن الشركة تنحرف سوف. األموال تلقي تم حيث من المصدر نفس

 .ضروري هذا أن الخاص، تقديرها
 

 يودعها التي باألموال كلًيا أو جزئًيا إما السحب، عمليات جميع إرسال ضمان في الشركة سياسة تتمثل 17.14

 سبب ألي بذلك، القيام على قادرة غير الشركة كانت إذا. منه وردت الذي المصدر نفس إلى معها، العميل
 أو رسوم أو تحويل رسوم أي من صافية كلًيا، أو جزئًيا مطلوب هو كما األموال بإعادة الشركة تقوم كان،

 .الشركة تتكبدها أخرى خصومات
 

 وقد ختارها،ي التي الدفع لطريقة وفًقا العميل قبل من سحب طلب رفض أو أو قبول في بالحق الشركة تحتفظ 17.15

 .لطلبه بديالً  العميل على يقترح
 

 قد الطلب هذا أن يعتقدون حيث سحب طلب أو تمويل أي رفض في بالحق الشركة تحتفظ ذلك، على عالوة 17.16

 نع راضية غير الشركة فيها تكون التي الحاالت ذلك يشمل. تنظيمي أو قانوني التزام أي خرق إلى يؤدي
 صافية اً،كلي أو جزئياً  المعاملة إلغاء في بالحق الشركة تحتفظ الحالة، هذه في. العميل قبل من المقدمة الوثائق
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 تتمكن ال حاالت هناك تكون قد أنه العميل يدرك. تتكبدها أخرى خصومات أو رسوم أو تحويل رسوم أي من
 .طلبهم متابعة من تمكنهم عدم سبب بشرح العميل تزويد من الشركة فيها

 

حتفظ له به مع الشركة. تخضع يموال إلى حساب عميل آخر لاليمكن للعميل إرسال طلب تحويل داخلي  17.17

 .خرآلت الداخلية لسياسة الشركة من وقت يالالتحو
 

 خرآل وقت من األموال هذه دمج للشركة يجوز الشركة، مع مختلفة حسابات في بأموال العميل يحتفظ عندما 17.18

 .العميل من إذن وبدون
 

 من سبب ألي العميل من معاملة أي الشركة وتعكس الشركة، لدى حسابات بعدة العميل يحتفظ عندما 17.19

 .أعاله موضح هو كما الحسابات، تلك في بها المحتفظ العميل أموال دمج للشركة يجوز األسباب،
 

 نم المزودة العميل لوحة طريق عن( الحسابات) الحساب بإدارة تتعلق طلبات أي تقديم العميل على يجب 17.20

Alvexo. 

 ،سحب طلب أو تمويل أي في بالتقدم علم على العميل إبقاء لضمان معقولة خطوات الشركة تتخذ سوف 17.21

 دركي. وجودها عدم حالة في تأخيرات إلى تؤدي قد مطلوبة مستندات وأي المعالجة بأوقات يتعلق فيما خاصة
 عن خارجة أحداث بسبب األوقات هذه ضمان الشركة فيها تستطيع ال حاالت هناك تكون قد أنه العميل

 .سيطرتها
 

 أو Alvexo لمصلحة االحتفاظ بالمبلغ يجب على العميل بالخطأ، الشركة أمواال من العميل تلقى في حال 17.22

 إلضافةبا األموال، العميل بهذه الشركة ستطالب هذه األموال، باستخدام العميل قيام حالة في. المستفيد المالك
 لشركةا تعوض ال الطريقة، وبنفس. المستفيد المالك عن نيابة األموال، تلك استخدام عن ناتجة أرباح أي إلى

 .املالك بالمبلغ المطالبة ستظل. المذكورة األموال الستخدامه نتيجة العميل يتكبدها خسائر أي عن العميل
 

 يف بالحق تحتفظ فإنها بها، معمول قواعد أي أو القانون بموجب بذلك بالقيام مطالبة الشركة تكون عندما 17.23

 .العميل( حسابات) حساب من مبلغ أي خصم
 

 مصفاة أو مستقبلية أو حالية كانت سواء االتفاقية، بموجب عنها مسؤولية أي فصل في بالحق الشركة تحتفظ 17.24

 تحويل للشركة يجوز مختلفة، بعمالت تحديدها يتم التي المطلوبات عن التعبير يتم عندما. مصفاة غير أو
 .السوق بسعر المذكورة المطلوبات

 

 لشركةا فستعتبر العميل،( حسابات) حساب من خصمه طريق عن مستحق مبلغ أي بتحقيق الشركة قامت إذا 17.25

 .راضًيا اعتباره يمكن ال التزام أي في بحقها الشركة تحتفظ. والتفريغ بالرضى االلتزام
 

 حسابات العميل الخاملة والساكنة .18
 
( أشهر أو أكثر )على سبيل المثال ال يوجد تداول، ال توجد 3إذا كان حساب العميل غير نشط لمدة ثالثة ) 18.1

وحدات من  10تساوي الرسوم  شهرية،ع( ، فسيتم فرض رسوم صيانة مفتوحة ، ال عمليات سحب أو إيدا صفقات

 .عملة الحساب وسيتم فرضها في اليوم األول من الشهر التالي لثالثة أشهر من عدم النشاط
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 المعروف، األخير عنوانه العميل على إخطار وبعد أكثر، أو واحد عام لمدة نشط غير العميل حساب كان إذا 18.2

 يلللعم مديًنا الخامل الحساب في المال سيظل. خاماًل  وجعله العميل حساب إغالق في بالحق الشركة تحتفظ
 بعد وقت أي في العميل طلب على بناء األموال هذه وإعادة بها واالحتفاظ السجالت بإعداد الشركة وستقوم
 .ذلك

 

 الرسوم .19
 

 من التأكد العميل على يجب ذلك، غير أو العميل بيانات لوحة عبر الشركة مع معاملة أي في الدخول قبل 19.1
 لمتاحةا والمقايضات والعموالت وسعر سعرالبيع بين الفرق مثل المطبقة الرسوم جميع بفحص قام قد أنه
 ميت. االمر لزم حال في التوضيحات من المزيد طلب العميل عاتق على تقع. االلكتروني الموقع على
 ليفالتكا جميع يجدون قد العميل، راحة إلى بالنسبة. العميل حساب من الفور على سارية رسوم أي خصم

 الموقع ىعل المتاحة للشركة التفاعلية التكلفة حساب أداة باستخدام لهم دفعها وكيفية المرتبطة والرسوم
 .االلكتروني

 
 التيو النقاط، مثل أخرى وحدات في أيًضا تظهر قد ولكن النقدية، الناحية في الرسوم جميع ال تتمثل قد 19.2

 اتأدو جميع عبر نقطة قيمة على العثور من العميل سيتمكن. األداة على بناءً  قيمتها تختلف أن يمكن
 ونيااللكتر الموقع على التداول مواصفات قسم إلى الوصول طريق عن االلكتروني، الموقع على الشركة

 (.منفصلة تبويب عالمات في األصول فئات لجميع معلومات على العثور يمكن)
 

 مع العميل تعامالت على المطبقة الرسوم من أي آلخر، وقت من تغيير، في بالحق الشركة تحتفظ  19.3
 لم ام مادية، ستكون التغييرات أن ترى عندما مسبق خطي بإشعار العميل الشركة تزود سوف. الشركة
 بعد أو في العميل بإخطار الشركة تقوم قد حيث المتوقعة، غير السوق لظروف نتيجة التغيير هذا يحدث
 االلكتروني. الموقع على الشركة رسوم حول المعلومات أحدث على العميل سيعثر. الحدث

 
 االتصال للعميل يجوز رسومها، على الشركة تجريها قد تغييرات أي عن العميل رضا عدم حالة في 19.4

 .االتفاقية هذه في الواردة لألحكام وفًقا االتفاقية إنهاء أو بالشركة االمتثال بإدارة
 

 لعمالتا لزوج السائدة الفائدة وأسعار عليه الحياز تم الذي الصفقات على اعتماًدا للمقايضات، بالنسبة 19.5
 يتم. التمويل خالل من خصمه يتم أو العميل حساب إلى ُيضاف أن يجوز معاملة، أي عليه ينطوي الذي

 درصي عملة إلى تلقائًيا الناتج المبلغ تحويل ويتم( الخادم بتوقيت) 23:59 الساعة في العملية إجراء

 .العميل
 

 وفي. فتوحةم التجارة فيه تبقى عمل يوم لكل تبيتهة يتم مفتوحة صفقة كل على مقايضة رسوم فرض يتم 19.6

 الجمعة يوم ومعدالت الفوركس أصول جميع على أيام 3 لمدة مقايضة رسوم تطبيق يتم األربعاء، يوم

 مواصفات على بناءً  أداة كل عن المبادلة رسوم تختلف. األسبوع نهاية عطلة لحساب المؤشرات على
 ."التداول مواصفات" االلكتروني الشركة موقع على عليها العثور يمكن والتي بها الخاصة التداول

 
 تقوم. ولةمزود السي وفرهي الذي الليلي الفائدة سعر إلى استناًدا بها، الخاصة الفائدة أسعار الشركة تفرض 19.7

 .ضرورًيا ذلك رأت كلما أسعارها بتحديث الشركة
 

https://www.alvexo.com/trading-specifications
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 وند والسحب اإليداع نشاط في العميل ينخرط عندما. معامالت رسوم هناك الدفع، طرق لبعض بالنسبة 19.8
 طرقب يتعلق فيما رسوم أي فرض في بالحق الشركة تحتفظ الشركة، مع تداول نشاط أي في الدخول
 .ضرورية الشركة تراها التي المحددة الدفع

 
 وفًقا العميل إخطار عليها يجب العميل، إلدخال إغراءات أو رسوم أي استالم أو بدفع الشركة قامت إذا 19.9

 .بها المعمول للوائح
 

 تنفيذل مطلوبة تكون قد وثائق وأي االتفاقية بهذه المتعلقة الطوابع نفقات جميع بدفع العميل يتعهد 19.10
 .االتفاقية هذه بموجب المعامالت

 

 الضرائب  .20
 

 الضريبية واإلقرارات اإليداعات جميع عن مسؤوالً  وحده سيكون العميل أن والمفهوم عليه المتفق من 20.1

 جميع ولسداد ذلك، غير أو حكومية كانت سواء صلة، ذات سلطة أي إلى تقديمها ينبغي التي والتقارير
 فيما وأ عن الناشئة( إضافية ضرائب قيمة أو تحويل أي الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما) الضرائب

 .بعد فيما الشركة مع التجاري بنشاطه يتعلق
 

 الضريبية واإلقرارات اإليداعات جميع عن مسؤوالً  وحده سيكون العميل أن والمفهوم عليه المتفق من 20.2

 جميع ولسداد ذلك، غير أو حكومية كانت سواء صلة، ذات سلطة أي إلى تقديمها ينبغي التي والتقارير
 فيما وأ عن الناشئة( إضافية ضرائب قيمة أو تحويل أي الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما) الضرائب

 .بعد فيما الشركة مع التجاري بنشاطه يتعلق

 من صمالخ في بالحق الشركة تحتفظ حدوثها، حالة وفي للتغيير، قابلة الضرائب قوانين أن العميل يدرك 20.3

 ضريبة أو الدمغة رسوم الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما ضريبية، مدفوعات أي العميل حساب
 .كةالشر مع العميل بمعامالت يتعلق فيما فرضها يمكن التي الضرائب أشكال من غيرها أو المال رأس أرباح

 

 يبةالضر نظام بموجب ضريبًيا التزاًما تحمل قد المالية األدوات بعض في المعامالت بعض أن العميل يدرك 20.4

 أو المستقطعة الضريبة أو األرباح ضريبة أو النقل ضريبة أو الدمغة رسوم أو المالية المعامالت على
 لىع يجب الضريبي، االلتزام هذا مثل هناك يكون عندما. قضائية سلطة أي في األخرى الرسوم أو الضرائب
 .العميل حساب من الخصم طريق عن العميل إلى تمريره الشركة

 

 والسرية الشخصية البيانات .21
 

 يتم لذلك،. الشخصية البيانات معالجة ألغراض الشخصية البيانات حماية مفوض مكتب لدى مسجلة الشركة 21.1

 بصيغته ،2001( 1) 138البيانات حماية لقانون وفًقا معها والتعامل للعميل الشخصية بالبيانات االحتفاظ

 .آلخر وقت من المعدلة

 ندع بياناته المقدمة للشركة ومعالجة تخزين على للشركة موافقة العميل يقدم االتفاقية، عند الموافقة على 21.2

 لعميلل يحق. حساسة تعتبر قد بيانات أي ذلك ويشمل. عالقتهم فترة طوال أو حساب على للحصول التسجيل
شركة فال بذلك، القيام العميل اختار إذا ذلك، ومع. كتابياً  الشركة إخطار طريق عن وقت أي في موافقته سحب
 يدرك. ةاالتفاقي إنهاء أو الدخول رفض في بالحق الشركة تحتفظ بخدماتها، العميل تزويد على قادرة تكون لن

 اضروريً  ذلك كان طالما معهم ومعامالته العميل بيانات سجالت بجميع باالحتفاظ مطالبة الشركة أن العميل
 .التشريعي التنظيم بموجب
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( كذل غير أو المكتمل الحساب فتح طلب نموذج في) العميل من مباشرة العميل معلومات جمع للشركة يجوز 21.3

 ال،االحتي منع ووكاالت االئتمانية، المرجعية الوكاالت المثال، سبيل على ذلك، في بما آخرين أشخاص من أو
 .العامة ومزودي السجالت التصديق، خدمات ومقدمي األخرى، المالية والمؤسسات والمصارف،

 

 آخر غرض ألي استخدامها يتم ولن سرية أنها على الشركة بها تحتفظ التي العميل معلومات مع التعامل يتم 21.4

 ضألغرا الواجبة، العناية ومراقبة األموال، غسل ومكافحة الخدمات، وتحسين وإدارة بتوفير يتعلق فيما اال
 التي وأ العام، المجال في بالفعل الموجودة المعلومات تعتبر ال. التسويق وألغراض إحصائيةوأغراض  البحث
 .بالسرية التزام بدون بالفعل الشركة تمتلكها

 

( لبطاقةا وتفاصيل السرية ذات والمستندات التسجيالت ذلك في بما) العميل معلومات عن الكشف للشركة يحق 21.5

 :التالية الحاالت في

a) مختصة محكمة قبل من محكمة أمر أو القانون يقتضي حيثما. 
b) والبورصات المالية أللوراق القبرصية الهيئة تطلب عندما "CySEC "أخرى لها تنظيمية سلطة أي أو 

 .في أراضيها عمالء الشركة لدى إذا أو شركائها أو العميل أو الشركة على سيطرة
c) آخر قانوني غير نشاط أي أو األموال غسيل أو االحتيال منع أو للتحقيق المختصة السلطات إلى. 
d) المالية والمؤسسات والمصارف التصديق، خدمات ومقدمي االحتيال، منع ووكاالت المرجعية للوكاالت 

 من التحقق أو العميل من والتحقق األموال، غسل وأغراض االحتيال، ومنع االئتمان، لفحص األخرى
 قاعدة أي يف تفاصيل أي العميل مقابل قدمها التي التفاصيل من التحقق يمكنهم بذلك، للقيام. الواجبة العناية
 بلالمستق في العميل تفاصيل استخدام أيًضا يمكنهم. إليها الوصول يمكنهم( ذلك غير أو عامة) بيانات

 .الشركة قبل من للبحث بسجل االحتفاظ سيتم. التحقق ألغراض األخرى الشركات لمساعدة
e) لسريةا بالطبيعة حالة كل في المختصة المهنة إخطار يتم أن شريطة للشركة رفينالمحت المستشارين إلى 

 .االلتزامات هذه بسرية وااللتزام المعلومات لهذه
f) كانت سواء) معالجتها أو صيانتها أو البيانات قواعد بإنشاء يقومون الذين اآلخرين الخدمات لمقدمي 

 خدمات أو اإللكتروني، البريد إرسال خدمات أو السجالت، حفظ خدمات تقديم أو ،(ذلك غير أو إلكترونية
 أو تخزينها أو العميل معلومات جمع في الشركة مساعدة إلى تهدف التي المماثلة الخدمات أو المراسلة
 االتفاقية. هذه بموجب الخدمات توفير تحسين أو العميل مع االتصال. استخدامها أو معالجتها

g) للبرلمان 648/2012 رقم( األوروبي االتحاد) الالئحة بموجب ذلك شابه ما أو التجارة مستودع إلى 

( CCPs) المركزيين والنظراء ،OTC المشتقات على 2012 يوليو 4 من والمجلس األوروبي

 .(EMIR) (TR)التجارية والمستودعات
h) يتمس الة،الح هذه مثل في الشركة، تسويق تحسين أجل من اإلحصائية لألغراض اآلخرين الخدمات لمقدمي 

 .إجمالي شكل في البيانات توفير
i) خدمات حسينت بغرض اإللكتروني البريد أو الهاتفية المسوحات توفر التي البحثية االتصال مراكز لتسويق 

 .االتصال تفاصيل بيانات توفير سيتم فقط الحالة هذه مثل في الشركة،
j) يمتحك هيئة أو محكمة ألي ممارستها أو القانونية حقوقها عن الدفاع من الشركة تتمكن حتى الضرورة عند 

 .حكومية سلطة أو مظالم أمين أو محكم أو
k) العميل بموافقة أو العميل طلب على بناء. 
l) المجموعة نفس في أخرى شركة أي أو للشركة تابعة شركة إلى. 

m) وألغراض للعميل، عمل أيام 10 مدته مسبق كتابي إشعار مع المشترون، أو إليهم المحال أو الوريث إلى 

 .العميل اتفاقية من 34.2 الفقرة
 

 ميعج ستتخذ فإنها أعاله، المذكورة للبنود وفًقا العميل معلومات من أًيا تشارك أو/  و الشركة تكشف عندما
 .آمنة بطريقة بذلك للقيام المعقولة الخطوات
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 بتوفير يتعلق فيما العميل يقدمها التي الشخصية المعلومات الشركة فستستخدم عاديا، شخًصا العميل كان إذا 21.6

 تلتزم. ومعالجتها وتخزينها ،2001 لعام( الفرد حماية) الشخصية البيانات معالجة لقانون وفًقا الخدمات،

 ،(وجدت إن) العميل عن يحملها التي الشخصية البيانات من بنسخة الطلب، عند العميل، بتزويد الشركة
 .إدارية رسوًما العميل يدفع أن شريطة

 

 المنطقة خارج للعميل الشخصية البيانات إرسال على العميل يوافق االتفاقية، هذه في الدخول خالل من 21.7

 لألسباب 2001 لعام( الفرد حماية) الشخصية البيانات معالجة قانون ألحكام وفًقا األوروبية، االقتصادية

 .20.5 الفقرة في المحددة

 
 عم مباشر اتصال إجراء آلخر، وقت من االتفاقية، شروط إدارة لغرض للشركة، يجوز أنه على العميل يوافق 21.8

 .البريد العادي أو اإللكتروني البريد أو الفاكس أو الهاتف طريق عن العميل
 

 الثالث والطرف الشركة بين تعريف اتفاقية بموجب ثالث طرف ق بل من Alvexo إلى العميل تقديم حالة في 21.9

 مع العميل تعامالت حول معلومات إلى ما حد إلى الوصول إمكانية للشريك يكون قد ،"(التابعة الشركة)"
 دق المجموعة نفس في أخرى شركة أي أو للشركة تابعة شركة أي أو الشركة أن على العميل يوافق. الشركة
ادي الع البريد أو اإللكتروني البريد أو الفاكس أو الهاتف عبر آلخر، وقت من العميل، مع اتصاالت تجري

 .السوق أبحاث إلجراء أو تهمه قد التي للعميل خدمات أو منتجات تسويق ألغراض
 

 لوماتومع الشخصية، العميل بيانات على تحتوي بسجالت الشركة ستحتفظ بها، المعمول اللوائح بموجب 21.10

 بعد األقل على سنوات خمس لمدة بالعميل يتعلق آخر شيء وأي واالتصاالت الحساب، فتح ووثائق التداول،
 .االتفاقية إنهاء

 

 نقل نيكو ال ذلك، ومع الشخصية، العميل بيانات أمان على للحفاظ المعقولة الخطوات جميع الشركة ستتخذ 21.11

 نقل أي عن مسؤولة الشركة تكون لن. تماًما آمًنا دائًما األخرى الشبكات أو/  و اإلنترنت عبر المعلومات
 .الشركة إلى العميل من للبيانات

 

 والسجالت الهاتفية المكالمات تسجيل .22
 التي المعامالت جميع إلى باإلضافة تقدمها التي واألنشطة الخدمات لجميع بسجالت باالحتفاظ الشركة تلتزم 22.1

 واردة يةهاتف اتصاالت أي ذلك في بما االتصاالت، جميع بتسجيل الشركة تقوم لذلك. منظًما كياًنا تتم وكونها
 لتعاملا عند إبرامها يتم معامالت بأي المتعلقة األخرى اإللكترونية االتصاالت جميع إلى باإلضافة صادرة أو

 راقبةم وكذلك العميل طلبات واستقبال وإرسال باالستالم تتعلق التي الخدمات وتقديم الشركة، حساب على
 في ماب العميل، وبين بينها أخرى اتصاالت أي الشركة ستسجل كما. التنظيمية واألغراض والتدريب الجودة
 تلك عن ينتج لم إذا حتى اإللكترونية، االتصاالت من وغيرها اإللكتروني البريد ورسائل الدردشة رسائل ذلك

 هابحق الشركة تحتفظ. العميل طلب خدمات تقديم في أو المعامالت هذه مثل إبرام االتصاالت أو المحادثات
 ويةتس حاالت الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ضرورية، أنها ترى عندما السجالت هذه استخدام في

 .النزاعات
 

 فاظواالحت نسخها أو تشغيلها بإعادة لهم يسمح مما دائم، وسط في الشركة قبل من السجالت كافة تخزين يتم 22.2

 هذه من سخن تقديم للشركة يجوز. األصلية النسخة حذف أو بتغيير للشركة يسمح ال نموذج في السجالت بهذه
 .العميل قةمواف دون التنظيمية اللتزاماتها االمتثال أجل من طلبها على بناءً  التنظيمية السلطات إلى التسجيالت
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 نم بدًءا بها، المعمول التشريعات تتطلبها زمنية فترة ألي السجالت هذه من أي من بنسخ الشركة تحتفظ 22.3

 وفيرهابت الشركة ستقوم. المسجل اتصاالت من نسخة طلب للعميل يحق. فيه السجل إنشاء تم الذي التاريخ
 .العميل من اخطار خطي بعد للعميل

 

وبين  ينهب إلكتروني اتصال أو هاتفية مكالمة أي تسجيل عن مسبًقا إبالغه تم قد أنه على ويوافق العميل يتفهم 22.4

 .أعاله المذكور لإلعالم وفًقا الشركة
 

 خطارات الخطيةاالت والتصااال .23
 ونياإللكتر البريد عبر آخر اتصال أي أو طلب أو تعليمات أو إشعار أي بشأن العميل مع الشركة ستتواصل 23.1

 ركةالش إلى رسمية رسالة إرسال في العميل يرغب حيث أو الهاتف أو العميل تحكم لوحة أو للعميل المسجل

 موقع على بالشركة االتصال تفاصيل جميع تتوفر. Alvexo لـ المسجل العنوان إلى البريد عبر كتابًيا

Alvexo تقع. كةالشر استقبال ووقت تاريخ في سارًيا الشركة إلى العميل من اتصال أي يعتبر. اإللكتروني 

 من هابإرسال الشركة تقوم قد التي االتصاالت جميع بقراءة قام قد أنه من التأكد مسؤولية العميل عاتق على
 .معتمدة اتصال طريقة أي عبر آلخر، وقت

 

 يالداخل والبريد اإللكتروني، البريد التالية؛ الطرق من أي استخدام للشركة يجوز العميل، مع للتواصل 23.2

كة الشر موقع أو الجوي، البريد أو التجارية، السريع البريد خدمة أو البريد العادي، أو الهاتف، أو للمنصة،
 االلكتروني.

 

 الداخلي يدالبر أو اإللكتروني، البريد: العميل إلى الشركة من خطي إشعار بمثابة التالية االتصال طرق تعتبر 23.3

 .نيااللكترو الشركة موقع أو الجوي، البريد أو التجارية، السريع البريد خدمة أو البريد العاي، أو للمنصة،
 

 عادي أوال البريد أو اإللكتروني البريد: الشركة إلى العميل من كتابًيا إخطاًرا التالية االتصال طرق تعتبر 23.4

 .التجاري السريع البريد أو الجوي البريد
 

 المستندات) االقتضاء، حسب الطرفين، من أي إلى مرسلة رسائل أية ُتعتبر ،23.9 بالفقرة اإلخالل عدم مع 23.5

 (:ذلك إلى وما والتقارير والبيانات والتأكيدات واإلخطارات
 

a) شريطة أن تكون غادرت إرسالها  بعد واحدة ساعة غضون في اإللكتروني، البريد عبر إرسالها تم إذا

 .صندوق الصادر الخاص بالمرسل
b)  ةرسال عن طريق بريد داخلي خاص بالمنصة، فيكون بعد إرساله مباشراالإذا تم.  
c)  م الرسال من آلة الفاكس لتأكيد استاال م المرسل لتقريرالرسال عن طريق الفاكس، فيكون عند استاالإذا تم

  .رسالة بواسطة جهاز الفاكس الخاص بالمستل م
d)  رسال عن طريق الهاتف، فيكون بمجرد انتهاء المكالمة الهاتفيةاالإذا تم.  
e)  رسالاالرسال عن طريق البريد العادي، فيكون بعد سبعة أيام من تاريخ االإذا تم.  
f)  هذا  مالتجاري السريع، فيكون في تاريخ التوقيع على وثيقة استرسال عبر خدمة البريد الاالإذا تم

 .خطاراال
g)  يوم الثامن من العمل بعد تاريخ التوزيعالرسال بواسطة البريد الجوي، فيكون في االإذا تم. 
h) النشره بعد واحدة ساعة غضون في االلكترونية، الشركة صفحة على نشرها حالة في. 

 



 

 
 

Alvexo تملكها وتشغلها VPR Safe Financial Group Limited وهي شركة استثمار قبرصية  (CIF) ق المالية والبورصات تشرف عليها وتنظمها لجنة األورا

 .، قبرص ليماسول Agias Fylaxeos ، 3025شارع ، 1، يقع في  HE 322134 ورقم تسجيل الشركة 236/14رقم  CIF برقم (CySEC) القبرصية

 

تصال المقدمة من العميل عند فتح حساب العميل االومن أجل التواصل مع العميل، ستستخدم الشركة تفاصيل  23.6

حق. وبالتالي، فإن العميل لديه التزام بإخطار الشركة فورا عن أي تغيير في تفاصيل الأو تحديثه في وقت 

 .تصال الخاصة بهاال
 

مات قاطعا على هذه التعلي الضوئًيا ومنسوخة لعدة نسخ تعد دلي لوثائق المستلمة عن طريق الفاكس الممسوحة 23.7

 .المرسلة عبر الفاكس
 

 تصال بالعميل خارج ساعاتاالساعات العمل العادية. يجوز للشركة  اللتصال بالشركة خااليستطيع العميل  23.8

  .العمل العادية
 

م أي إخطارات خطية مرسلة إلى الشركة في غضون ساعات عملها. بصرف النظر عن الفقرة الينبغي است 23.9

 .يتم التعامل مع أي إخطارات تستقبلها الشركة خارج ساعات العمل العادية، في يوم العمل التالي ،23.5
 

 رهاتوف معلومات أي وأن اإلنجليزية اللغة هي للشركة الرسمية اللغة أن موافقته على بموجبه العميل يقدم 23.10

 لم ام التسويقية والمواد المعلومات أشكال جميع في اإلنجليزية اللغة في باستمرار تعرض للعميل الشركة
 ويقية،التس والمواد المعلومات توفير يمكن. واحدة لغة من بأكثر المعلومات لتلقي قبول أو/  و العميل يختار
 أي أو/  و االتفاقية من مترجمة نسخة وأي األخرى، والمواد االنترنت، على الشركة موقع عرض اختيار أو

 المتطلبات بسبب أو الراحة ألغراض فقط للشركة، الرسمية اللغة غير أخرى لغة بأي أخرى، رسالة
 هذه لقيت على موافقة بمثابة أخرى لغة بأي المعلومات هذه لتلقي اختياره أو العميل قبول يعتبر. القانونية

 يه اإلنجليزية النسخة تكون أن يجب الخالف، حالة في. اإلنجليزية اللغة بخالف أخرى لغة بأي المعلومات
 .السائدة

 توجيه تمي ال االلكتروني، موقع طريق عن بالمعلومات بتزويدهم الشركة قيام حالة في أنه على العميل يوافق 23.11

 هذا أنو النموذج هذا في المعلومات توفير على تحديًدا العميل يوافق ذلك، ومع. شخصًيا إليهم المعلومات تلك
 كلش في المعلومات لهم توفر الشركة العميل أن يوافق ذلك، على عالوة. دائم وسط في تقديمه يتم النموذج

 ذلك ألن( أخرى برامج خالل ومن التداول منصات العميل، تحكم لوحة الويب، موقع أي) الورق غير آخر
 أو/  و سابهح على الحفاظ خالل من العميل يقوم. الشركة أعمال تنفيذ سيتم أو فيه يتم الذي السياق في مناسب
 هذاب إليها المعلومات هذه بإرسال الشركة قيام على بموافقته تداول، عملية ووضع الشركة لدى حساب فتح

 الشكل.

 والً مسؤ العميل يكون وبالتالي. فقط قبلهم من تلقيه يقصد Alvexo بواسطة العميل إلى إرساله يتم اتصال أي 23.12

 .وسرية خاصة إليه الشركة ترسلها معلومات بأي االحتفاظ عن

 يأ حول العميل، اتصاالت على السارية للقواعد ووفًقا آلخر، وقت من العميل مع التواصل للشركة يجوز 23.13

 ترويجية. أسباب أو/  و تسويق أو أعمال

 العميل ىإل المرسلة االتصاالت تلقي عدم أو للتأخر نتيجة تنشأ خسارة أي عن مسؤولية أي الشركة تتحمل ال 23.14

 .الشركة قبل من
 

 الحجز .24
 عميلال عن نيابة مرشحيها أو شركائها أو الشركة بها تحتفظ التي األموال جميع على عام امتياز للشركة يكون أن يجب24.1 

 .بالتزاماته الوفاء يتم حتى
 

 والضمانات االقرارات .25
 :يلي ما للشركة ويضمن العميل يقر 25.1
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a) في الدخول عند عاًما 18 عمره يتجاوز أن يضمن فإنه ،(عادًيا شخًصا أي) فرًدا العميل يكون عندما 

 .االتفاقية

b) ألفعاله القرارات اتخاذ على وقادر وسليم عاقل العميل. 

c) لىع اعتماًدا للتنفيذ، معامالت أي إرسال فيها سيتم التي المالية األدوات أو األسواق على قيود توجد ال 

 .دينه أو العميل جنسية

d) السلطة إلى أو العميل على سارية قاعدة أو قانون أي االتفاقية بموجب تتم التي اإلجراءات تنتهك لن 

 أموال وأ أصول من أي فيه يتأثر أو به ملزًما العميل يكون اتفاق أي أو العميل، فيها يقيم التي القضائية

 .العميل

e) عنوان العميل يستخدم لن IP ألغراض أو االتفاقية، هذه مع يتعارض بما االلكتروني موقع أو المنصة أو 

 حساب لصالح فقط اإللكتروني والموقع والمنصة IP سيستخدم وأنه قانونية، غير أو بها مصرح غير

 .أخرى جهة أي عن بالنيابة وليس العميل

f) بعد فيما التزاماته وتنفيذ األوامر وإعطاء االتفاقية، في للدخول رسمًيا مخواًل  العميل يكون. 

g) الشخص فإن شركة، العميل كان إذا أو الحساب، فتح طلب نموذج أكمل الذي نفس الشخص هو العميل 

 .بذلك للقيام رسمًيا مخّول العميل عن نيابة الحساب فتح طلب نموذج أكمل الذي

h) يجوز. آخر شخص عن نيابة وصًيا أو وصًيا أو ممثاًل  أو كوكيل وليس مديًرا بصفته العميل يتصرف 

 عجمي وقدمت خطيا ذلك على محدد بشكل الشركة وافقت إذا فقط آخر شخص عن نيابة التصرف للعميل

 .الغرض لهذا الشركة قبل من المطلوبة المستندات

i) حيحةص ذلك بعد وقت أي وفي الحساب فتح طلب نموذج في الشركة إلى العميل يقدمها التي المعلومات إن 

 .وأصلية صحيحة العميل سلمها التي والوثائق وكاملة ودقيقة

j) المرفقات في المعلومات ذلك في بما بالكامل االتفاقية بنود وفهم بقراءة العميل قام. 

k) اإلرهاب تمويل في أو قانوني غير لنشاط مباشرة غير أو مباشرة طريقة بأي ال تستخدم أموال. 

l) شخص مع( قرابة أوعمل عالقة المثال سبيل على) عالقة أي لديه وليس سياسياً  شخًصا ليس العميل 

 صحيح غير أعاله البيان كان إذا. الماضية عشر اإلثني األشهر سياسي أو يحمل منصب سياسي خالل

 في لشركةا سيبلغ فإنه الحساب، فتح طلب نموذج في بالفعل ذلك عن باإلفصاح العميل قيام عدم حالة وفي

 أي تغيير. االتفاقية هذه مراحل من مرحلة أي في حدث إذا ممكن وقت أقرب

m) إن حيث األمريكية، المتحدة والواليات وكوريا واليابان وإيران وكندا وبلجيكا أستراليا من ليس العميل 

 .الدول هذه من عمالء تقبل ال الشركة

n) المخاطر من والتحذير المخاطر عن الكشف" وفهم قرأ لقد". 

o) إلكتروني بريد أو إلكتروني موقع طريق عن االتفاقية معلومات تقديم على العميل يوافق. 

p) على تالتعديال حول بمعلومات للشركة بتزويده ويوافق اإلنترنت إلى منتظم أن لديه تواصل العميل يؤكد 

 خالل من المخاطر حول ماتوالمعلو والسياسات االتفاقية، وهذه والرسوم، والتكاليف، واألحكام، الشروط

 كنهيم ذلك، في العميل رغب إذا. اإللكتروني البريد عبر أو اإللكتروني الموقع على المعلومات هذه نشر

 .الفاكس العادي أو بالبريد إرسالها طلب

 بناء اقيةاالتف يبرم لم أنه كما االتفاقية، بإبرام إقناعه أو إجباره يتم لم أنه ويضمن هذا بموجب العميل يقر 25.2

 .هنا مدرج هو ما بخالف تمثيل أي على
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 عدادإ متطلبات أو قيود أي ذلك في بما وآثار، متطلبات بأي علم على بأنه العميل يقر ذلك، على عالوة 25.3

 متطلبات أي عن مسؤولة Alvexo تكون لن. االتفاقية إلبرام نتيجة المحلي القضائي االختصاص يحددها

 .سارية متطلبات ألي باالمتثال تتعهد وبالتالي المحلية، السلطات قبل من العميل على مفروضة

 تعكس حساب لفتح تسجيلهم أثناء الشركة بها زودتهم التي المعلومات أن ويضمن العميل يقر كما 25.4

 يضمن ذلك، على عالوة. مضللة أو زائفة بمعلومات الشركة يزودو لم وأنهم بدقة الشخصية ظروفهم
 الفور ىعل فسيقومون صالحة، غير التسجيل عملية أثناء تقديمها يتم معلومات أي أصبحت إذا أنه العميل
 .ظروفهم في بالتغيير كتابيا الشركة بإخطار

 سبيل ىعل ذلك، في بما المالية، باألدوات المتعلقة المعلومات توزيع يعيد لن أنه ويضمن العميل يقر كما 25.5

 ألغراض ثالث طرف ألي Alvexo من المعروضة البياني الرسم وبيانات التسعير معلومات المثال،

 .تجارية

 :التالي ويتعهد العميل يقر 25.6

a) أو رسم أو رهن أي من خالية وتكون ملكهم من الشركة مع التجارة في سيستخدمونها التي األموال 
 آخر؛ التزام أي أو تعهد

b) أي عن ناتجة هي وال قانوني، غير امتناع أو عمل ألي مباشرة غير أو مباشرة عائدات ليست األموال 

 عمليات من أي أو ،2007 لعام األموال غسل مكافحة لوائح بموجب أصلياً  جرماً  يشكل إجرامي نشاط

 نم استبدالها أو تعديلها تم كما اإلرهاب، تشريعات أو تمويلها ومكافحة األخرى األموال غسل مكافحة
 .آلخر وقت

c) وثائقبال الشركة بتزويد وقام ثالث لطرف وصي أو كممثل االتفاقية هذه في دخل قد العميل يكن لم ما 
 في أو تمثيلال في يتصرف وال الخاص باسمه يتصرف العميل فإن التنظيمية، متطلباتها لتلبية الالزمة

 .ثالث طرف ثقة

 مدة طوال وكذلك الحساب، فتح عملية أثناء الشركة إلى إرسالها يتم مستندات أي أن العميل يضمن 25.7

 يرغ مستند أي أن الخاص، لتقديرها وفًقا الشركة، اعتقاد حالة في. وأصلية صحيحة تكون االتفاقية،
 إلى ائقالوث هذه تقديم في العميل من اإلخفاق يؤدي قد. بديلة وثائق ستطلب فإنها صالح، غير أو صحيح
 .ضرورًيا الشركة تراه ما إجراء اتخاذ

 

 المسؤولية استثناء .26
 ألية نتيجة خسارة أي عن مسؤولية أي الشركة تتحمل ال ،Alvexo من االحتيال أو اإلهمال حالة في عدا ما 26.1

 .الشركة مع المعامالت بهم يتعلق فيما عنها، نيابة ثالث طرف أو العميل بها قام سواء سهو، أو/  و أعمال

 فيه مت الذي الوقت في متوقعة غير أحداث نتيجة تنشأ قد خسائر أي مسؤولية طرف أي يتحمل ال عام، بشكل 26.2

 .هنا ةالوارد للشروط خرق أي عن ناتجة تكن لم خسائر أي مسؤولية طرف أي يتحمل ال كما االتفاقية، تفعيل

 تعليقات وأ بالمعامالت المتعلقة المعلومات أو األخبار أو التوصيات أو المعلومات بتوفير الشركة قيام حالة في 26.3

 بها االلكتروني الخاص الموقع على تنشرها قد التي اإلخبارية النشرات في أو) العميل إلى األبحاث أو السوق
 الغش، وجود عدم حالة في الشركة، فإن ،(ذلك غير أو اإللكتروني موقعها عبر المشتركين إلى تقديمها أو

 بدهايتك أضرار أو نفقات أو تكاليف أو خسائر أي عن مسؤولة تكون ال الجسيم، أو اإلهمال العمد والتقصير
 .المقدمة المعلومات هذه من أي في خطأ أو دقة عدم أي عن ناجمة العميل

 شكلب يتعلق، فيما العميل يتكبدها خسائر أو مصروفات أو ضرر أو خسارة أي عن مسؤولة الشركة تكون لن 26.4

 :المثال سبيل على ذلك في بما مباشر، غير أو مباشر
 

a) تمت التي المعامالت أو العميل محطة عن ناتج تأخير أي أو المنصة، تشغيل في انقطاع أو فشل أو خطأ أي 
 برامج أو معدات أو اتصال، خط أعطال أو النظام، في أعطال أو فنية، مشاكل أي أو العميل، وحدة عبر
 المرور حركة على الطلب وارتفاع النظام، سعة النظام، مشاكل إلى الوصول مشاكل األعطال، أو الفشل
 .والعيوب الكمبيوتر مشاكل من وغيرها به، المصرح غير والوصول األمن وخروقات اإلنترنت، على
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b) وال الخاصة، مسؤوليته على الشركة مع تتم التي المعامالت جميع في يدخل أنه على ويوافق العميل يقر 
 أي حدوث حالة في إال الشركة، لتداوله مع النتيجة كانت مهما خسارة أي عن مسؤولية أي الشركة تتحمل

 .ةالشخصي اإلصابة أو الوفاة عن مسؤولية أي يستبعد الشرط هذا في شيء مخالفات من قبل الشركة. ال

c) أي أو القاهرة القوة لحالة نتيجة االتفاقية بموجب التزاماتها من أي أداء في الشركة جانب من إخفاق أي 
 .سيطرتها عن خارج آخر سبب

d) ثالثة، ألطراف نشاط أي بتوظيف الشركة تقوم عندما .ثالث طرف أي من اإلهمال أو اإلغفاالت أو األفعال 
 قبل ةالمعقول المساعي جميع تمارس سوف فإنها االتفاقية، بموجب بخدماتها العميل تزويد من تتمكن حتى
 هذه من األنشطة في التحكم الشركة مسؤوليات ضمن من ليس أنه العميل يدرك ذلك، ومع. معها التعاقد

 يتكبدها دق خسائر أي لتقليل الجهود جميع ممارسة في تتمثل الشركة مسؤولية فإن وعليه،. الثالثة األطراف
 أي عن مسؤولة الشركة تكون لن ذلك، ومع. خارجية جهات/  طرف من إغفال أو/  و فعل نتيجة العميل
 الثالثة، األطراف من الخدمات مزودي من السهو أو/  و األفعال هذه لمثل نتيجة العميل يتكبدها قد خسارة

 .بإهمال تصرفت قد الشركة تكن لم ما

e) لشركةا إلى العميل إبالغ قبل للعميل الشركة أصدرتها التي العميل وصول بيانات على يحصل شخص أي 
 .به الخاصة الوصول بيانات استخدام بسوء

f) نالعناوي ذلك في بما المعلومات، إلى الوصول إمكانية لديهم الذين لهم المصرح غير الثالثون األشخاص 
 بين سبق ام إرسال يتم عندما الوصول وبيانات الشخصية والبيانات اإللكترونية، واالتصاالت اإللكترونية،
 فالهات أو البريد أو بالشبكة االتصال وسائل من غيرها أو اإلنترنت باستخدام آخر، طرف أي أو األطراف

 .يعني أخرى إلكترونية أجهزة أي أو
g) المخاطر من والتحذير المخاطر كشف مخاطر من أي. 
h) العملة مخاطر. 
i) الضريبة معدالت في تغييرات أي. 
j) االنزالق وقوع. 
k) الخسارة وقف وأوامر الثالث الطرف خبير مستشار الخسارة، وقف مثل وظائف على يعتمد العميل. 

 المستشارون" أو الخوارزميات مثل تداول حلول أي استخدام أو/  و تثبيت أو بتنزيل العميل يقوم عندما

 ًقاوف العميل يتكبدها قد خسائر أي مسؤولية الشركة تتحمل ال المتدرجة، الوقف نقاط أو"( EA" )"الخبراء

 الحلول، هذه من أًيا يستخدم العميل أن إلى الشركة بانتباه يتعلق األمر كان إذا. االستعمال في ورد لما
 يتم ،ذلك عالوة على. االتفاقية إنهاء في بالحق الشركة تحتفظ هنا، الواردة الشروط أو النية لحسن خالفاً 

 .واألحكام الشروط هذه بموجب تماًما محظور" الخبراء لمستشارون" استخدام أي أن توضيح
l) طبيعية الغير السوق ظروف تحت. 

m) الُمدخل من تمثيالت أو إجراءات أي. 
n) المفوض ممثله أو/  و للعميل( واالحتيال اإلهمال ذلك في بما) إغفاالت أو أعمال أي. 
o) التجاري المفوض ممثله أو العميل لقرارات بالنسبة. 
p) العميل وصول وبيانات خالل من المقدمة الطلبات جميع. 
q) المنصة باستخدام ينتشر اتصال أي واكتمال ودقة محتويات. 
r)  ًثالث طرف نظام أي عبر االجتماعي التداول إلى العميل النضمام نتيجة. 
s) 16.2 الفقرة هذه في إليها مشار ثالث طرف أي من االمتناعات أو األفعال أو المالءة. 
t) 16.3 الفقرة حالة. 

 
 أو أضرار أو مطالبات أي تتحمل وكالئها أو لها التابعة الشركات أو موظفيها أو مديريها أو الشركة كانت إذا 26.5

 توفير إلى يتعلق فيما وأ/  و االتفاقية لتنفيذ كنتيجة أو بالتنفيذ يتعلق فيما تنشأ قد نفقات أو تكاليف أو مسؤولية
 وأ لها التابعة الشركات أو موظفيها أو مدرائها أو الشركة أن المنصة، باستخدام يتعلق فيما أو/  و الخدمات
 .ذاه لمثل الشركة تعويض مسؤولية العميل عاتق على تقع نوع، أي من مسئولية أي يتحملون ال وكالئها
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 أو عرضية أو خاصة أو تبعية خسائر أي عن العميل مسؤولية األحوال من حال أي في الشركة تتحملال  26.6 

 ام ذلك في بما العميل لها يتعرض قد أضرار الفرص أو في خسارة أو األرباح في خسارة أو مباشرة غير
 المنصة. استخدام أو الخدمات توفير أو االتفاقية إلى. الالحقة السوق بتحركات يتعلق

 

 يتعلق يماف االتفاقية هذه بموجب للشركة المدفوعة الرسوم تتجاوز ال العميل تجاه للشركة التراكمية المسؤولية 26.7

 .المنصة واستخدام الخدمات بتقديم الخاص بالعميل
 

 العميل تجاه مسؤولة تكون لن الشركة فإن االتفاقية، في آخر حكم أي من الرغم وعلى ذلك، على عالوة 26.8

 :يلي لما كنتيجة
 

a) ،العميل؛ قبل من إغفال أو/  و آخر تصرف أي أو/  و قانون أي خرق االتفاقية، خرق االحتيال، اإلهمال  
b) كةالشر. العميل تحكم لوحة أو/  و الشركة منصة إلى الوصول في إخفاق أي عن مسؤولة تكون الشركة لن 

 يأ عبر المعلومات نقل عن ينتج ضرر أو خسارة أي أو التسليم في فشل أو تأخير أي عن مسؤولة غير
 .اإلنترنت الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما شبكة،

c) أي أو آخر، نظام أي أو العميل تحكم لوحة أو/  و الشركة منصة إلى الوصول على قادر غير العميل 
 يريمد كبار أو/  و الشركة في العمالء أخصائيي من بأي االتصال محاولة عند العميل منه يعاني قد تأخير

 .الشركة قبل من خطأ بسبب ذلك يكن لم ما الحسابات،
d) الشركة تكون عندما ذلك في بما بها، معمول الئحة أو قانون ألي االمتثال لضمان إجراءات الشركة تتخذ 

 .به المعمول للقانون الشركة خرق إلى يؤدي قد مما العميل من تعليمات أي معالجة من ممنوعة
e) الشركة سيطرة عن خارج ظرف أو/  و آخر حدث أي. 

 
 من يأ ذلك في بما الشركة، كانت إذا عما النظر بغض االتفاقية في الواردة االستثناءات أو/  و القيود تطبق 26.9

 يطرحها قد مطالبات أي أو العميل، يتكبدها قد خسائر بأي علم على لها التابعة الشركات أو/  و موظفيها
 .الشركة ضد العميل

 

 طرف من نصائح أو إشارات أو تعليمات أي يتبع أو/  و خارجية، جهة من ثقة على العميل يكون عندما 26.10

 فإن للعميل، خسارة أي عنها نتج التي النسخ تداول استراتيجيات أو/  و التداول إشارات ذلك في بما ثالث،
 فهي يوبالتال فقط، التنفيذ أساس على هي الشركة تقدمها التي الخدمة أن العميل يدرك. مسئولة غير الشركة
 .الظروف لهذه نتيجة العميل يتكبدها قد خسائر أي عن مسؤولة ليست

 
 
 
 

 التعويضات .27
 
 في بما) واألضرار والنفقات والتكاليف االلتزامات جميع مقابل الطلب عند الشركة تعويض العميل على يجب 27.1

 وأ مباشرة غير أو مباشرة خسائر أي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما) والخسائر( السمعة ذلك
( لالكام التعويض أساس على )تحسب المهنية والمصروفات والتكاليف والغرامات الفوائد وجميع ،(الحقة
  :نتيجة تكبدتها التي

a) لالتفاقية العميل خرق 
b) أو/  و للشركة؛ مضللة أو خاطئة معلومات ألي العميل تقديم 
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c) االتفاقية تنفيذ. 
 .المتكبدة الخسائر عن كتعويض ُيدفع المال من مبلغ بالتعويض يقصد عام، بشكل 27.2 
 

 قهرية قوة .28
 

 اتهاالتزام من أي تنفيذ من الشركة تمنع والتي آلخر، وقت من تحصل قد التي األحداث إلى القسم هذا يشير 28.1

 :يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على القاهرة، القوة تشمل قد"(. القاهرة القوة)"
a) عمل أو مدني أو وبائي أو اقتصادي أو اجتماعي أو حكومي أو سياسي أو تكنولوجي أو طبيعي طارئ أي 

 المرافق؛ خدمة في فشل أو انقطاع أو إرهابي

b) سيطرة نطاق خارج مماثل حدث أي أو اإلنسان يسببه الذي التدمير ثالث، طرف قبل من األداء عدم 
 المعقولة؛ الشركة

c) التحتية والبنية الشركة، أنظمة وتعطل واإلخفاقات، واألخطاء، المشروعة، غير األعمال من حاالت 
 الشركة؛ خوادم ضد( ثالث طرف أو للشركة تابعة كانت إذا عما النظر بغض) غيرها أو التكنولوجية

d) االلتزامات في آخر تغيير أي أو رسمية جهة تتخذه إجراء أي أو بها، المعمول التشريعات في التغييرات 
 متوقعة؛ غير ألحداث نتيجة للشركة التنظيمية أو القانونية

e) منعها؛ أو/  و بها التنبؤ الشركة تستطيع ال أخرى مؤسسة أو مالية مؤسسة أي من إغفال أو فعل 
f) عادي؛ أو منظم شكل على العمل من األنظمة المنصة أو تمنع حالة أي 
g) مما ل،كك الصناعة أو األسواق، في االستقرار عدم أو الكبيرة التقلبات مثل الطبيعية، غير السوق ظروف 

 أو/  و البيانات استالم فيها يتعذر حاالت أي ذلك في بما منظمة، بطريقة خدماتها تقديم من الشركة يمنع
 .خدماتهم مقدمي من صحيحة غير بيانات تلقي

h) المعقول حدود في توقعه، يمكن ال آخر ظرف أو/  و حدث أي. 
 

 بشكل المحتمل من أنه حين في الشركة، سيطرة نطاق خارج حدث هو القاهرة القوة حدث فإن الشك، لتجنب
 .حدوثها منع يمكنها ال أو مستعدة، الشركة تكون أن توقع يمكن ال وشيًكا، يكون قد أو يحدث، أن معقول
 

بأي حقوق أخرى بموجب هذه  اللخاالقوة قاهرة ودون  المعقول بوجودفإذا رأت الشركة وفق تقديرها  28.2

 :تفاقية، يحق للشركة دون إشعار مسبق وفي أي وقت أن تتخذ أي الخطوات التالية أو كلهااال
 

a)  تفاقية أو جميعها أو تعديلها بقدر ما يحيل هذا الحدث من أحداث القوة االتعليق تطبيق أي من أحكام هذه
 .متثال لهذا الحكماالالقاهرة بين الشركة وبين 

b)  بدرجة معقولة في ظل هذه الظروف فيما ة خرى التي تراه الشركة مناسباالجراءات االأن تتخذ جميع

 .جراءاتاالأي من هذه  خرين أو تتراجع عناآلء الوالعميل والعم يتعلق بموقف الشركة
c) ر.ق المنصة في حال حدوث عطل وذلك للقيام بأعمال الصيانة أو لتفادي وقوع أي ضرالإغ  
d) إلغاء أي أوامر من العميل. 
e) ءالمتناع عن قبول أي أوامر من العماال. 
f) تعطيل حساب العميل.  
g) زيادة متطلبات الهامش دون سابق إنذار.  
h) سعار التي تراها الشركة مناسبة وفق مبدأ حسن االقودة حسب تلك ق أي من أو جميع الصفقات المعالإغ

 النية،
i) زيادة الفرق بين سعري العرض والطلب. 
j) تقليل نسبة رأس مال الشركة إلى رأس مالها الكلي. 
k) الظروف؛ هذه ظل في بذلك للقيام الكافي الوقت الشركة لدى يكون قد حيث العميل، إبالغ 
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l) ؛"(الثابتة الحسابات" على فقط تنطبق) عائمة هوامش إلى ثابتة هوامش تغّير 
m) أي إغالق أو دمج: يشمل قد والذي الظروف، هذه في المتاح بالسعر مفتوحة( صفقات) صفقة أي اغالق 

 مغلقة مواقف أي على تعديالت طلب ؛"(VWAP" )"للحجم المرجحة السعر متوسط" عند مفتوحة صفقات
n) للعميل؛ الشركة خدمات تقديم تقييد أو تعليق 
o) له؛ الشركة تمتثل أن الممكن من يعد لم أنه أساس على االتفاقية من جزء أي تعديل 
p) التداول؛ إيقاف 
q) آخر؛ نظام أي أو العميل تحكم لوحة المنصة أو استخدام أو إلى الوصول من العميل منع 
r) الصفقات؛ لفتح ضرورية تعديالت أي إجراء 
s) فقط؛ الوظيفة بإغالق السماح 
t) العميل.( حسابات) حساب من سحب طلب أي معالجة تأخير أو رفض 
u) يولةالس أو التذبذب، أو بالحجم، يتعلق فيما العميل أوامر من أي بخصوص مختلفة أو خاصة شروط فرض 

 أخرى؛ أمور بين من لألداة،
v) للعقد؛ مواصفات أي تغيير أو مؤقًتا منتجات أي تعليق أو إزالة 

w) الشركة أوامر تنفيذ وسياسة االتفاقية بموجب للشركة حق أي ممارسة. 
 

 .ممكن وقت أقرب في منظم بشكل خدماتها تقديم الستئناف الالزمة المساعي جميع الشركة تمارس سوف 28.3

 عينيت التي الضرورية باإلجراءات العميل بإبالغ الشركة ستقوم اإلطالق، على ممكًنا ذلك يكون ال عندما
 .ذلك أمكن حيثما مصالحهم، لحماية اتخاذها

 

 قاهرة، وةق حدث بسبب االتفاقية بموجب العميل تجاه التزاماتها من أي تنفيذ على قادرة غير الشركة كانت إذا 28.4

 .االتفاقية انتهكت قد تكون لن فإنها
 

 وأ الخسائر من نوع أي عن مسؤولة تكون لن الشركة فإن االتفاقية، هذه في عليه منصوص هو ما باستثناء 28.5

 دوثح حالة في االتفاقية هذه بموجب التزاماتها تنفيذ في تأخير أو انقطاع أو فشل أي عن الناجمة األضرار
 . القاهرة القوة أحداث بسبب التأخير أو االنقطاع هذا مثل

 

 والمقاصة المعاوضة .29
 

 بلق من الدفع المستحق اإلجمالي المبلغ يساوي العميل قبل من الدفع المستحق اإلجمالي المبلغ كان إذا 29.1

 .البعض بعضها وإلغاء الدفع إلجراء المتبادلة االلتزامات تعيين تلقائياً  يتم الشركة،
 

 المبلغ لديه الذي الطرف فإن واحد على الطرف اآلخر، طرف من الدفع المستحق المبلغ إجمالي تجاوز إذا 29.2

 ًياتلقائ السداد التزامات جميع استيفاء وسيتم اآلخر، الطرف إلى الزيادة يدفع سوف األكبر اإلجمالي
 .وتصريفها

 

 هذه في دةاألرص وتوحيد العميل اسم في فتحها التي تم للعميل حسابات أي أو جميع بين الجمع للشركة يحق 29.3

 .االتفاقية إنهاء حالة في األرصدة هذه وضبط الحسابات
 

 االتفاقية على تعديالت .30
 

 ي،ف سيما ال االتفاقية، من جزء أي العميل، موافقة وبدون آلخر وقت من تعديل، في بالحق الشركة تحتفظ 30.1

 يأل لالمتثال ضرورية التغييرات هذه أن الشركة فيها ترى التي الظروف الحصر، ال المثال سبيل على
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 موقع عبر أو كتابة إما العميل بإخطار الشركة ستقوم الظروف، هذه في. التنظيمي النظام بموجب التزام

Alvexo. 

 

 تصنيف وسياسة هذه العميل اتفاقية تتضمن والتي) لالتفاقية شروط أي شرط من تغيير أيًضا للشركة يجوز 30.2

توضيح و المخاطر  عن االفصاح و المصالح تضارب وسياسة المستثمر تعويضات وصندوق العميل
 :التالية اباألسب من ألي( التعامل مع الشكاوى و المخاطر

 
a) ضري لن التغيير أو أسهل؛ االتفاقية شروط فهم سيجعل التغيير: أن معقول بشكل الشركة ترى عندما 

 .العميل
b) استبدال أو جديد؛ مرفق أو خدمة إدخال أو للعميل؛ الشركة تقدمها منشأة أو خدمة أي مشاركة: لتغطية 

 عن توقفت أو الزمن، عليها عفا التي المنشأة أو الخدمة سحب أو جديدة؛ بأخرى قائمة منشأة أو خدمة
 أنها أو السابق، العام من وقت أي في العميل قبل من استخدامها يتم لم أو واسع، نطاق على استخدامها
 .للشركة بالنسبة للغاية مكلفة أصبحت

c) اعالقط: في للتغيرات نتيجة للعميل المقدمة الخدمات على معقولة تغييرات إجراء من الشركة لتمكين 
 الشركة تستخدمها التي األنظمة أو األنظمة أو التكنولوجيا أو المالي؛ النظام أو االستثمار أو المصرفي
 .بعد فيما الخدمات تقديم أو أعمالها إلدارة

d) الهيئة القبرصية أللوراق المالية والبورصاتمن  لطلب نتيجة "CySECنتيجة أو أخرى سلطة أي " أو 

 .بها المعمول اللوائح في المتوقع للتغيير
e) تعتمد نل الحالة، هذه مثل وفي. بها المعمول اللوائح مع يتفق ال االتفاقية في بند أي أن الشركة ترى حيث 

 بتحديث وسيقوم الصلة، ذات بها المعمول اللوائح يعكس أنه لو كما معه تتعامل ولكن البند هذا على
 .بها المعمول اللوائح تعكس بحيث االتفاقية

 
 سبب يأل االتفاقية شروط من أي تغيير للشركة يجوز مقابل، دون االتفاقية إنهاء على قادًرا العميل كان طالما 30.3

 .30.2 الفقرة في مدرج غير

 

 لمدة مسبق بإشعار العميل تزويد الشركة على يجب ،31.3و 31.2 الفقرتين على تطرأ تغييرات ألية بالنسبة 30.4

 اللوائح في تغيير إلظهار إجراؤه يتم الذي التغيير بأن العميل يقر ذلك، ومع. عمل يوم 15 عن تقل ال

 .األمر لزم إذا فوًرا، يسري قد بها المعمول
 

 كتابًيا إخطاًرا الشركة إشعار يكون 30.2الفقرة  من( e) و( d) و( a)الفقرة  بموجب يتم تغيير ألي بالنسبة 30.5

 بتزويد ركةالش تقوم سوف العميل اتفاقية على تغيير أي. اإللكتروني الشركة موقع على منشور على يشتمل

 .اإللكتروني الشركة موقع على منشور كتابًيا إخطاًرا

 بتاريخ العميل إبالغ عليها يجب ،30.3و 30.2 الفقرتين بموجب بالتغييرات كتابًيا إخطاًرا الشركة تقدم عندما 30.6

 لعميلا يخطر لم ما التاريخ، ذلك في التغيير على يوافق أنه على العميل مع التعامل يتم. مفعولها سريان

 سومر أي سداد العميل على يجب ال. التغيير قبول وعدم االتفاقية إنهاء في يرغب بأنه ذلك قبل الشركة

 .الخدمة انتهاء حتى المقدمة الخدمات لقاء والدفع المستحقة التكاليف بخالف الحالة، هذه إلنهاء نتيجة

 وقواعد التداول وشروط ومبادالتها التمويل ورسوم وعموالتها ورسومها تكاليفها مراجعة في الحق للشركة 30.7

 وقت نم المنصات، أو/  و اإللكتروني الشركة موقع على الموجودة التداول، وأوقات التجديد وسياسة التنفيذ

 من التحقق عن مسؤول والعميل المنصة أو/  و االلكتروني الموقع على التغييرات هذه إجراء يتم. آلخر

 الموقع ىعل مسبق بإشعار العميل بتزويد الشركة ستقوم القاهرة، القوة حدث غياب في. بانتظام التحديثات

https://www.alvexo.ae/documents/pdf/Alvexo_Investor_Compensation_Fund.pdf
https://www.alvexo.ae/documents/pdf/Alvexo_Investor_Compensation_Fund.pdf
https://www.alvexo.ae/documents/pdf/Alvexo_Announcement_complaints_handling.pdf
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 يف التغيير على يوافق أنه على العميل مع التعامل يتم. عمل يوم 15 عن تقل ال لمدة بها الخاص االلكتروني

 على جبي ال. التغيير قبول وعدم االتفاقية إنهاء في بأنه يرغب ذلك قبل الشركة يخطر لم ما التاريخ، ذلك

 تىح المقدمة الخدمات لقاء والدفع المستحقة التكاليف بخالف الحالة، هذه إنهاء نتيجة رسوم أي سداد العميل

 .اإلنهاء

 حيز ولهدخ قبل للتغيير وفًقا العميل وإبالغ بها المعمول للوائح وفًقا العميل تصنيف مراجعة للشركة يحق 30.8

 ،26.1 الفقرة من الرغم على. األقل على عمل أيام( 5) بخمس مسبق بإشعار العميل تزويد خالل من التنفيذ

 العميل مع لالتعام يتم. بالعميل الخاص العميل حساب نوع تغيير أيًضا يعني قد العميل تصنيف تغيير فإن

 في بيرغ العميل بأن ذلك قبل الشركة العميل يخطر لم ما التاريخ، ذلك في التغيير على يوافق أنه على

 .التغيير قبول وعدم االتفاقية إنهاء

 إنف العميل، ضرر أو الشركة لصالح الرصيد تغير قد أو قد تكون مادية تعديالت أي أن الشركة اعتبرت إذا 30.9

 .التفاقيةا إلغاء في بحقه العميل لتزويد وذلك العميل، إخطار الذي تم به التاريخ في ستنفذ التعديالت هذه

 تحتفظ قة،الطري وبنفس. الشركة بها تقوم تعديالت أي على موافقته عدم حال في االتفاقية إلغاء للعميل يحق 30.10

 .الشركة تجريها قد تعديالت أي على العميل يوافق ال حيث االتفاقية إنهاء في بالحق الشركة

 عارإش في ذلك خالف على ينص لم ما والشركة، العميل بين الجارية األعمال جميع على تعديالت أي تؤثر 30.11

 .الشركة

 النسخة ستكون. االتفاقية على الشركة تطرحها تغييرات بأي دائم اطالع على البقاء مسؤولية العميل يتحمل 30.12

 األخيرة النسخة فإن نزاع، وجود حالة في. Alvexo موقع على متاحة نسخة أحدث وقت أي في المطبقة

 .السائدة هي النزاع وقت في المتاحة
 
 

 بعد االنهاءوما  االتفاقيةإنهاء  .31
تفاقية على الفور دون االتفاقية، يحق للشركة إنهاء هذه االدون المساس بحقوق الشركة بموجب هذه  31.1

 الإرسال إشعار خطي  اللتفاقية بأثر فوري من خاالإخطار مسبق للعميل، ويجوز لكل طرف إنهاء هذه 

 .خراآليوم عمل إلى الطرف  15تقل مدته عن 

تفاقية من قبل أي طرف على أي التزامات قد تكبدها أي طرف بالفعل أو أي االيجوز أن يؤثر إنهاء  ال 31.2

 .ت بموجبهاالتفاقية أو إجراء أي معاماالحقوق قانونية أو التزامات متولدة عن هذه 
صبح جميع المبالغ مستحقة الدفع من العميل إلى الشركة مستحقة وواجبة الدفع تفاقية، تاالعقب إنهاء هذه  31.3

الحصر جميع التكاليف غير المسددة أو أي مبالغ أخرى مستحقة  العلى سبيل المثال  على الفور بما فيها

 .تفاقيةاالللشركة أو أي رسوم أو مصاريف إضافية تكبدتها أو ستتكبدها الشركة جراء إنهاء 
 :تفاقيةاالنهاء وقبل حلول تاريخ إنهاء االإرسال إشعار وبمجرد  31.4

a. ق هذه الصفقات، تقوم الق جميع الصفقات المعقودة، وفي حال فشل العميل في إغاليلتزم العميل بإغ

 تفاقية،االتزال معقودة عقب إنهاء  الق أي صفقات الالشركة بإغ

b.  منصتها أو أن تفرض قيود على المهام كما يحق للشركة أن تتوقف عن منح العميل حق الوصول إلى

 منصتها،  اللالمسموح بها للعميل من خ

c. ،يحق للشركة أن تمتنع عن قبول أي أوامر جديدة من العميل 



 

 
 

Alvexo تملكها وتشغلها VPR Safe Financial Group Limited وهي شركة استثمار قبرصية  (CIF) ق المالية والبورصات تشرف عليها وتنظمها لجنة األورا

 .، قبرص ليماسول Agias Fylaxeos ، 3025شارع ، 1، يقع في  HE 322134 ورقم تسجيل الشركة 236/14رقم  CIF برقم (CySEC) القبرصية

 

d.  يحق للشركة أن تمنع العميل من سحب أي أموال من حسابه. وحسب الضرورة، تحتفظ الشركة لنفسها

المعقودة بالفعل أو دفع أي التزامات مترصدة في ق الصفقات الغالبالحق في أن تحتجز أموال العميل 

 .تفاقيةاالذمة العميل بموجب هذه 

 :تفاقية، يسري أي مما يلي أو كلهاالعقب إنهاء  31.5

a.  رصدة في حسابات العميل ومقاصة تلك االيحق للشركة ضم أي حسابات عائدة للعميل من أجل توحيد

 رصدة، اال

b. ق حساب العميل،اليحق للشركة إغ 

c.  ت،الللشركة تحويل أي عميحق 

d. ق صفقات العميل المعقودة،اليحق للشركة إغ 

e.  في حالة عدم قيام العميل بأي نشاط غير قانوني أو مشتبه في كونه بأنه غير قانوني أو ممارسة

حتيال وفي حال عدم صدور تعليمات من السلطات ذات الصلة بذلك، وفي حال وجود رصيد اال

الشركة جميع المبالغ التي تراها مناسبة بخصوص أي التزامات  لصالح العميل، وبعد أن تقتطع

مستقبلية حسب تقديريها المنفرد، تدفع الشركة ما تبقى من رصيد إلى العميل في أقرب وقت وتزوده 

شخص مرشح أو وصي لدفع  الىبكشف حساب لبيان طريقة احتساب هذا الرصيد وتصدر تعليماتها 

موال إلى العميل حسب االحسب الضرورة، ويجري تسليم هذه  أي مبالغ ينطبق عليها حق الدفع

التعليمات الصادرة عنه في هذا الصدد. ومن المعلوم أن الشركة ستبدأ في ضخ هذه الدفعات في 

حساب باسم العميل فقط. وحسب تقدير الشركة المنفرد، يحق لها أن تمتنع عن سداد أي دفعات إلى 

 .الغير

 :حالة في آخر، إجراء أي عن النظر بغض فوري، بأثر اقيةاالتف بإنهاء الشركة تقوم 31.6

a. العميل. قبل من االتفاقية من طرف ألي خرق 

b. سبيل على ذلك، في بما نية، بحسن يتصرف لم العميل بأن لالعتقاد معقولة أسباًبا الشركة تمتلك حيث 

 سياسة استخدام بإساءة ال، أو خاطر طيب عن قام، العميل أن الشركة تحدد حيث الحصر، ال المثال

 لعميلا يقوم أن الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، ويشمل. بالشركة الخاصة" السلبي الرصيد حماية"

 مع الاتص في أو الشخصي الملف نفس تحت سواءً  متعددة، تداول حسابات باستخدام تعرضه بتغطية

 .آخر عميل
c. للعميل؛ المتضمنة اإلجراءات أو باإلفالس يتعلق فيما آخر إعالن أو قرار أو طلب إصدار 
d. العميل حساب في متاحة أموال أي فإن الوفاة، حالة في أنه مالحظة يرجى) عجزه أو العميل وفاة 

 ؛(العقار من جزًءا تشكل أن يجب
e. قوانين أي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما العميل، قبل من سار   قانون ألي خرق أي 

 األموال؛ غسيل بمكافحة خاصة ولوائح
f. أخرى إجراءات أو سياسات أي أو الشركة أوامر تنفيذ لسياسة مخالفة العميل تصرف. 

 المبلغ أي من صافياً  ،(حساباتها) حسابها في متوفر مبلغ أي العميل إلى الشركة ستنقل االتفاقية، إنهاء عند 31.7

 .القانون بموجب بذلك القيام الشركة على فيها يحظر التي الحاالت باستثناء ،المستحق للشركة
 كتابي ارإخط بموجب وقت أي في االتفاقية هذه بموجب تتم ترتيبات وأي االتفاقية هذه تعديل للشركة يجوز 31.8

 غضون يف بالعكس الشركة بإشعار يقم لم ما عليه ويوافق التعديل على موافًقا العميل يعتبر. العميل إلى

 لزماً م التعديل يكون فلن التعديل، على العميل اعترض إذا. التعديل إشعار تاريخ من عمل أيام( 10) عشرة

 .ممكن وقت أقرب في حسابه إغالق منه وسُيطلب حسابه تعليق سيتم ولكن عليها،

 العمالء حساب إغالق .32
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 وحةالمفت الصفقات جميع إغالق بعد وقت أي في به الخاصة التداول( حسابات) حساب إغالق للعميل يحق  32.1

 من يلالعم ينتهي عندما فقط. بالفعل نشأت قد تكون قد للشركة التزامات أي وإكمال( حساباته) حسابه في

 .به الخاص التداول( حسابات) حساب إلغالق مؤهالً  يكون المذكورة االلتزامات
 يف المتوفر المبلغ كامل سحب طلب تقديم يجب به، الخاص التداول( حسابات) حساب العميل ينهي لكي  32.2

 سابهح إنهاء متطلبات فيها يوضح الشركة إلى رسمي إلكتروني بريد برسالة متبوعاً  ،(حساباته) حسابه

 (.حساباته)

 فإن أمريكي، دوالر/  يورو 100 من أقل العميل حساب رصيد كان إذا ،31و 17 بالقسم اإلخالل دون  32.3

 إغالق على ينص الشركة إلى رسمي إلكتروني بريد إرسال طريق عن فقط أمواله لسحب مؤهل العميل

 لللعمي يمكن ال ألنه نظًرا. إرجاعه له ليتم رصيده من تبقى وما به الخاصة التداول( الحسابات) الحساب

 الشركة على يتعين أمريكي، دوالر/  يورو 100 من أقل بمبلغ العميل بيانات لوحة عبر سحب طلب تقديم

 الء.بالعم الخاصة اإللكتروني البريد لتعليمات وفًقا األموال وإعادة( الحسابات) الحساب إنهاء في المضي

 العميل فإن ،(اإليداع وطريقة تاريخ حسب) المصرفي التحويل طريق عن العميل أموال إعادة حالة في

 .الصفقة لهذه تحويل رسوم أي يدفع سوف

 يوم ونغض في العميل حساب إنهاء سيتم السحب، طلب تنفيذ أو الحساب إغالق لطلب الشركة استالم بمجرد 32.4

 (.1) واحد عمل

 .الحساب إغالق تاريخ من يوًما( 90) تسعين غضون في العميل حساب فتح إعادة يمكن ال  32.5

 الشكاوى والمنازعات .33
: كتروني التالياالل بريدللفي حال رغبة العميل في رفع شكوى، عليه إرسال شكواه  33.1

compliance@alvexo.com تعمل الشركة على حل هذه الشكوى  وسوف-الشكاوىتعبئة نموذج  اللمن خ

 .على الفور دون تأخير غير مبرر بما يتماشى مع إجراءات الشكاوى المقررة في الشركة
في حال نشوب موقف لم يرد بشأنه نص في هذه االتفاقية، ستعمل الشركة على حل هذا الموقف بحسن النية   33.2

 .جراءات تتماشى مع ممارسات السوق متى كان ذلك مناسباالها اتخاذ اللمن خ فوبإنصا
لى إ ىتقديم شكوفي وائح المرعية، اللبموجب قد يكون له الحق شارة إلى أنه حسب حجم الشكوى االتجدر   33.3

 .مكتب المظالم المالية في قبرص
على حقه في اتخاذ أي من  أعالهمن إجراءات الشكاوى المشار إليها  الييجوز أن يؤثر لجوء العميل  ال  33.4

 .جراءات القانونيةاال

 حكاماالقابلية الفصل بين الشروط و .34
ئحة التفاقية بأنه غير قابل للتنفيذ أو غير مشروع أو يخالف أي حكم أو االفي حال اعتبار أي جزء من هذه   34.1

تفاقية، االأو قانون أي سوق أو هيئة منظمة بموجب حكم من محكمة مختصة، يتم استبعاد هذا الجزء من هذه 

تفاقية وتنفذ كما لو لم يكن هذا الحكم وارد فيها ودون أي تأثير على مشروعية هذا الحكم أو باقي االوتفسر 

 أي والية قضائية أخرى.االتفاقية وقابليتها للتنفيذ وفقا لقوانين أو لوائح أحكام 

 عدم ممارسة الحقوق .35
نصاف مقابل أي انتهاكات أو االيجوز تفسير تقاعس أي طرف عن ممارسة حقوقه في التماس حقوق  ال  35.1

ل حق أو سبي اليعدم تمسكه بتنفيذ أي شرط أو حكم من أحكام هذه االتفاقية بشكل صارم أو عدم ممارسته 

 .فاقية على أنه تنازل ضمني من هذا الطرفتاالانتصاف أو جزء منه بموجب هذه 

 التنازل .36

mailto:compliance@alvexo.com
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وقات، يجوز للشركة أن تبيع أو تنقل أو تنازل إلى أي طرف ثالث أو أي من حقوقها أو االفي أي وقت من   36.1

تفاقية ككل، شريطة موافاة العميل بإشعار اال تفاقية أو فيما يتعلق بأداءاالمصالحها أو التزاماتها بموجب هذه 

جراء دونما قيد في حالة اندماج الشركة مع أي االيوم عمل. يحق للشركة القيام بهذا  15خطي مسبق مدته 

طرف ثالث أو استحواذ هذا الطرف عليها أو في حال إعادة تنظيم الشركة أو تصفيها أو بيع أو نقل كل 

 .منها إلى أي طرف ثالث أعمال أو أصول الشركة أو أي جزء
من المتفق عليه والمفهوم بموجب هذه االتفاقية أنه في حالة نقل الشركة أو تنازلها أو إنزال غيرها في محلها   36.2

، يحق للشركة أن تكشف عن جميع المعلومات أعاله 36.1في حقوقها والتزاماتها على النحو المبين في الفقرة 

عناية الواجبة ت والالالحصر البيانات الشخصية والقيود والمراس البما فيها على سبيل المثال )المتعلقة بالعميل 

أو تنقل حساب العميل أو أمواله  (ت وتاريخ التداول الخاص بالعميلالووثائق هوية العميل والملفات والسج

 .عمل يوم (15)موافاة العميل بإشعار خطي مسبق مدته خمسة عشر  اللحسب الضرورة من خ

يجوز للعميل أن ينقل أو يتنازل إلى أي طرف ثالث أو ينزله محله في أي من حقوقه أو التزاماته  الولكن   36.3

 .تفاقيةاالبموجب هذه 

 التعريف/االنتساب .37
عندما يتم تقديم العميل إلى الشركة عن طريق طرف ثالث مثل وسيط أعمال أو شركة حليفة أو تابعة  37.1

عدم مسؤولية الشركة عن تصرفات الوسيط أو إقراراته وأن الشركة غير ملزمة ، يقر العميل ب("الوسيط")

 .بأي اتفاقيات يتم إبرامها بشكل منفصل بين العميل والوسيط
ة قد الشرك النقته به قد ينتج عنه تكاليف إضافية، نظرا اليقر العميل ويؤكد أن اتفاقه مع الوسيط أو ع  37.2

ت، ستكشف الشركة للعميل االالوسيط. وفي حال خضوع العميل لهذه الحعمولة أو رسوم إلى  تضطر لدفع

 .المطبقةوائح اللعنها على النحو المنصوص عليه في 

 الممثل المخول .38
ت قيام الممثل المخول نيابة عن العميل بإصدار أوامر للشركة أو معالجة أي االتقبل الشركة في بعض الح  38.1

ية، تفاقاالمسائل أخرى إلى الشركة بتعيين هذا الممثل المخول خطيا فيما يتعلق بحساب العميل أو بهذه 

شريطة أن يرسل العميل إشعارا وبموجب موافقة الشركة على هذا الشخص بعد استيفاء كافة المواصفات 

 .لمقررة من الشركة في هذا الصددا

 37.4بالفقرة  اللخاال ما لم تتلقى الشركة إشعاراَ خطيا من العميل بإنهاء تفويضه للممثل المخول، ودون  38.2

الواردة أدناه، يحق للشركة أن تستمر في قبول أي أوامر أو أي تعليمات أخرى من الممثل المخول فيما يتعلق 

 .وامراالالعميل بالتزامه بهذه بحساب العميل نيابة عنه ويقر 

ته تقل مد المن أجل إنهاء تفويض العميل للممثل المخول، على العميل تزويد الشركة بإخطار خطي مسبق   38.3

 .أيام قبل تاريخ إنهاء التفويض (5)عن خمسة 

تعليمات أخرى متناع عن قبول أي أوامر أو أية االالتزام على الشركة أمام العميل، يحق للشركة أي  ودون  38.4

 :ت التاليةاالمن الممثل المخول فيما يتعلق بحساب العميل في أي من الح

a. أو بشكل صحيح  ايالشركة أي شكوك بشكل معقول أن هذه الممثل المخول غير مخول قانون إذا ساور

 للتصرف بهذه الصفة،

b. ،حدوث تقصير من الممثل المخول 

c.  ائح أو القوانين األخرى ق ذات الصلة أو الممارسات أو اللومتثال لقواعد السواالسعياً من الشركة لضمان

 المرعية أو

d. .حماية لمصلحة العميل 
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 أصحاب الحسابات بالتضامن .39
في حال كون العميل يضم شخصين أو أكثر، فإنهم يكونوا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن جميع   39.1

حد أفراد العميل ألتفاقية. يعتبر أي إشعار أو إنذار يتم إرساله تزامات بموجب هذه ااالااللالمسؤوليات و

فراد عن جميع الذين يشكلون هذا العميل. يعتبر أي أمر يصدر عن أحد االبالتضامن بمثابة إرسال لجميع 

 .شخاص الذين يشكلون هذا العميلاالفراد الذين يشكلون العميل بالتضامن كما لو كان صادرا اال

 موال المودعة لدىاالهلية العقلية، تؤول جميع الفراد الذين يشكلون العميل أو فقدانه لاالأحد في حالة وفاة   39.2

ت تزامات والمطلوبااالل، وتصبح جميع )العميل( مالشركة أو مرشحيها لصالح وبناء على أمر من المتوفى عنه

 .المستحقة للشركة مترصدة بذمة من توفى عنهم العميل

 الحاكمة والمرعيةالقانون واللوائح  .40
، يتم تسوية جميع أعاله 25طراف في التوصل إلى تسوية عبر السبل المبينة في الفقرة االفي حال فشل   40.1

 .محكمة قبرص اللمن خ وقطعيا تفاقية أو فيما يتعلق بها نهائيااالخالفات الناجمة عن هذه موال المنازعات

 .قبرصجمهورية تفاقية لقوانين االتخضع هذه   40.2

ت التي تتم بالنيابة عن العميل للوائح المرعية وغيرها من السلطات العامة التي لها التخضع جميع المعام  40.3

تخذ يحق للشركة أن تحين آلخر.  في قبرص بصيغتها المعدلة منعلى عمل شركات االستثمار ية قضائية الو

يل للوائح المرعية وقواعد السوق التدابير التي تراها ضرورية لضمان امتثال العم أو تتغاضى عن اتخاذ أي

  .ذات الصلة، على أن تكون أي من هذه التدابير التي تتخذها الشركة ملزمة على العميل
أي حقوق أو  تستثني التفاقية تراكمية واالنتصاف المكفولة للشركة بموجب هذه االتعتبر جميع الحقوق وسبل   40.4

 .قانونبالانتصاف منصوص عليها  سبل

 وإلغائها أو إزالتها وتنفيذ أوامر العميل وامراالإيداع  .41
ل ساعات التداو اللوامر أو تنفيذها أو تغييرها أو إزالتها خاالبقدر ما تسمح به القواعد، يجوز للعميل إيداع   41.1

 .خرآللكل نوع من عقود الفروقات المتاحة على موقع الشركة بصيغتها المعدلة من الشركة من وقت 
 (.على النحو المعمول به)جلسة التداول التالية  اللوغير المنفذة سارية خوامر المعلقة االتظل   41.2
 لعدم وجود حجم تداول لها، وبالتاليا يستمر سريان أوامر الشراء أو البيع بسعر البورصة غير المنفذة نظر ال  41.3

 .يتم إلغاؤها

اسية ذات الصلة، دون سترحل أي صفقات آنية معقودة إلى يوم العمل التالي في ختام أعمال السوق األ  41.4

أي صفقات آجلة معقودة. ترحل أي صفقات آجلة معقودة عند انتهاء الفترة  اغالقالمساس بحقوق الشركة في 

 .ق أي صفقات آجلة معقودةالذات الصلة إلى الفترة القادمة ذات الصلة دون المساس بحقوق الشركة في إغ

على النحو المحدد من قبل العميل، وفي حال عدم تحديد مر ووقت إيداعه االوامرعلى نوع االحية التتوقف ص  41.5

وامر االأنه يحق للشركة أن تحذف أي من  اال، فيجب أن يكون صالحا لفترة غير محددةمراألحية الص وقت

 .المعلقة أو جميعها في حال بلوغ حساب حقوق الملكية الخاص بالعميل إلى مستوى الصفر
زالتها بعد إيداعها في السوق. يجوز تغيير أوامر البيع لتفادي الخسارة وامر أو إااليجوز للعميل تغيير  ال  41.6

وذلك )وامر أعلى المستوى المحدد االمر في السوق ما دامت هذه االرباح حتى بعد إيداع اال وأوامر قبض

 ل(.حسب رمز التداو
وامر المعلقة أو حذفها أو تعديلها، شريطة إتمام الحذف أو التعديل االيجوز للعميل تغيير تاريخ انتهاء صالحية   41.7

 .مراالقبل تنفيذ 
تتحمل  الوامر بكل حزم، واالوامر التي يودعها العميل وتحيلها للتنفيذ وفق أحكام هذه االتتلقى الشركة كافة   41.8

 .الشركة أي مسؤولية عن التحقق من دقة أي أمر
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 :وامر كما يليااليتم تنفيذ   41.9

a. تالعقود الفروقات على أزواج العم: 

  رباحااليتم تنفيذ أوامر قبض (T/P ) سعار المعلنة،االحسب 

  الخسارة يتم تنفيذ أوامر البيع لتفادي((S/L سعار المعلنة،االحسب 

 يتم تنفيذ أوامر البيع لتفادي الخسارة (S/L)  المقررة بخصوص الصفقات المغلقة حسب أول أسعار في

 السوق،

 سعار المعلنة،االذ أوامر البيع أو الشراء المحددة حسب يتم تنفي 

  العند بلوغ السعر مستوى معينا أو أعلى منه أو أوامر البيع التي  االتنفذ  اليتم تنفيذ أوامر الشراء التي 

عند بلوغ السعر مستوى معينا أو أعلى منه بخصوص الصفقات المعقودة حسب أول أسعار في  التنفذ إ

 .السوق

b.  ساسيةاالصول االعقود الفروقات على 

  رباحااليتم تنفيذ أوامر قبض (T/P)  سعار المعلنة، األحسب 

   سعار المعلنة، األيتم تنفيذ أوامر البيع أو الشراء المحددة حسب 

 يتم تنفيذ أوامر البيع لتفادي الخسارة (S/L) ،حسب أول أسعار في السوق 

 العند بلوغ السعر مستوى معينا أو أعلى منه أو أوامر البيع التي  الإتنفذ  ال يتم تنفيذ أوامر الشراء التي 

  .عند بلوغ السعر مستوى معينا أو أعلى منه حسب أول أسعار في السوق التنفذ إ

 

تفاقية، سوف تتلقى الشركة أوامر العميل فيما يتعلق بجميع تداول عقود الفروقات الفردية االمدة هذه  اللخ 41.10

ن قبل طرف ثالث بصفته محل التنفيذ والطرف المقابل في عقود الفروقات. ترد قائمة وتحيلها للتنفيذ م

 .تعمل الشركة كطرف مقابل في عقود الفروقات الكتروني. االلبمحال التنفيذ الخاصة بالشركة على موقعها 

املة ة حالة معتفاقية، فليس على الشركة أي التزام بمراقباالف ذلك بموجب هذه التفاق على خاالما لم يتم  41.11

ق أي من صفقات العميل المعقودة. الالعميل أو تقديم المشورة له في هذا الصدد، كما أنها ليست ملزمة بإغ

يجوز اعتباره بمثابة تعهد  الوإذا ما قررت الشركة القيام بذلك، فسيكون ذلك على أساس تقديري فقط، و

 .تزاماالل بمواصلة هذا

 .وقاتاالمام بحالة صفقاته في جميع االليقع على عاتق العميل مسؤولية  41.12

 سعاراالعروض  .42
سبب آخر وفق نوع حساب العميل،  اليفي حالة عجز الشركة عن تنفيذ أي أمر بسبب سعره أو حجمه أو   42.1

سعار التي سوف تتعامل بها حتى تاريخ توافر االيجوز للشركة إما أن ترسل عرض جديد إلى العميل ب

ها فتح أو يجوز ل (ء بمعيار تبادل المعلومات الماليةالوذلك بالنسبة لحسابات العم)السعر الذي طلبه العميل 

 ) .ةااللكترونيت االتصاالء على شبكة البالنسبة لحسابات العم)مر حسب أقرب سعر متاح في السوق اال

ECN  

ة. ومع ذلك، ففي حال ارتفاع معدل يعميل حقيقللسعار التي تظهر في المحطة الطرفية االتعتبر عروض   42.2

سعرا  كما يجوز للعميل أن يطلب مر بسبب وقت التنفيذ،االيجوز تغيير  ساسية،االالسوق  سعار فياالتقلب 

 .معينا، ولكن سيعرض عليه أول سعر يتاح في السوق

سعار الاساسية، ولكن ليس معنى هذا أن هذه االصول االتقدم الشركة عروض أسعارها في ضوء أسعار   42.3

ساسية ذات الصلة، االق السوق الساسية. عند إغاالصول االتندرج ضمن نسبة مئوية محددة من سعر 

سعار المقدمة من الشركة ذلك السعر الذي تعتبر الشركة السعر الحالي لبيع وشراء االتعكس عروض 
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ى سعار علاالروض بأحقية الشركة في طرح ع ساسية ذات الصلة في ذلك الوقت. ويقر العميلاالصول اال

 .في تقديرها المطلقا نحو ما تراه الشركة مناسب

 وقف الخسارة المتدرج والمستشار الخبير وأوامر وقف الخسارة .43
ضافية لمحطة تداول العميل الطرفية مثل اال يوافق العميل على تنفيذ عمليات التداول باستخدام الوظائف  43.1

ت على محطة مالعتماد هذه المعانظرا ال أو المستشار الخبير على مسؤولية العميل، الخسارة المتدرجوقف 

 .أي مسؤولية من أي نوع عنها تتحمل الشركة التداول العميل الطرفية و
 الشروط هذه بموجب تماًما محظور المستشار الخبير لـ استخدام أي أن توضيح يتم ذلك، على عالوةً 

 .واألحكام
يحد بالضرورة من خسائر المبالغ المعنية، فربما  اليوافق العميل على أن إيداع أوامر البيع لتفادي الخسارة   43.2

شركة أي تتحمل ال المر بالسعر المنصوص عليه، وعليه فاالتحيل ظروف السوق بين الشركة وبين تنفيذ هذا 

 .تالمسؤولية من أي نوع عن هذه المعام
 

 متطلبات الهامش .44
العميل الهامش المبدئي أو هامش التحوط ضمن الحدود التي تقررها الشركة حسب تقديرها في أي  يوفر  44.1

 .وقت بموجب مواصفات العقد لكل نوع من عقود الفروقات

 .بطريقة احتساب متطلبات الهامش معرفتهيقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من   44.2

موافاة العميل بإشعار  اللأن تغير متطلبات الهامش من خ وفي حال غياب أحداث القوة القاهرة، يحق للشركة  44.3

ت. وفي مثل هذه الحالة، يحق للشركة أن تطبق متطلبات العمل قبل إدخال هذه التعدييومين  (2) خطي مدته

 .الهامش الجديدة على الصفقات الجديدة وعلى الصفقات المعقودة بالفعل

القاهرة، يحق للشركة أن تغير متطلبات الهامش دون إشعار ولكن في حالة وقوع حدث من أحداث القوة   44.4

وفي مثل هذه الحالة، يحق للشركة أن تطبق متطلبات الهامش الجديدة على الصفقات الجديدة  .مسبق للعميل

 .وعلى الصفقات المعقودة بالفعل

و تقييد حجم الصفقات ق أالتفاقية المبرمة مع العميل، يحق للشركة إغاالمن  14.1بالفقرة  اللخاالوبدون   44.5

متناع عن قبول أوامر العميل التي تفتح صفقات جديدة االالخاصة بالعميل، كما يحق لها  (جماليةاالالجديدة أو )

 :ت التاليةالفي أي من الحا

a. إذا رأت الشركة وجود ظروف تداول غير طبيعية. 

b.  شدنى للهواماالفي حال انخفاض قيمة ضمان العميل إلى أقل من شرط الحد. 

c.  تساوي نسبة مئوية محددة في الهامش (الصفقات المعقودةال الرصيد الحالي شام)إذا كانت حقوق الملكية 

زمة للحفاظ على بقاء الصفقة معقودة أو إذا كانت حقوق الملكية دون هذه النسبة في أي الال (الضمانات)

  .وقاتاالوقت من 

d. لعميل عن الوفاء بهذه التغطيةإذا طلب الشركة هامش تغطية من العميل، ولكن عجز ا. 

e. يجوز للشركة طلب هامش تغطية من العميل ولكن إذا ما اضطرت لذلك أو في حال صدور تحذير من  ال

من الهامش، يكون على العميل اتخاذ واحد أو أكثر الخيارات  % 50المنصة للعميل بانخفاض حسابه إلى 

 :المبينة أدناه من أجل تدارك الموقف الثالثة

I. ( أوالصفقاتق الإغ اللمن خ)من التعرض  لحدا 

II. أو الحالية، المفتوحة الصفقات بعض أغلق 

III. المحافظة على مستوى الهامش. 
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. جديدة صفقات أي فتح من العميل يتمكن لن أقل، أو ٪100 إلى للعمالء الهامش مستوى انخفاض حالة في  44.6

 في المحترفين للعمالء ٪15و التجزئة لعمالء ٪50 من أقل إلى للعمالء المالية القيمة انخفاض حالة في

 .الجديدة أوامر رفض للشركة يحق العمالء، لحساب المستخدم الهامش
 يةنص رسالة عبر إشعار أو/  و إلكتروني بريد رسالة العمالء بإرسال الشركة ستقوم الحالة، هذه مثل في 44.7

 .للعمالء المفتوحة المراكز ألداء مبكر كتحذير قصيرة

 .بعملة حساب العميلا نقد يجب دفع الهامش  44.8

 الييتعهد العميل بعدم إنشاء أي حق ضمان غير مسدد من أي نوع كان ويوافق على عدم إجراء نقل ملكية   44.9

 .هامش منقول إلى الشركة أو التنازل عنه

 

 ء بدون مقايضةالحسابات العم .45

 .الشريعة مع المتوافقة اإلسالمية الحسابات

تطبق أي رسوم مقايضة أو تمديد على  ال حيث التبادل، من خالي حساب بأنه اإلسالمي الفوركس حساب ُيعرف

 لأفض من االستفادة المسلمين العمالء لجميع يمكن. اإلسالمية العقيدة مع يتعارض ما وهو ،صفقات التداول

 .معنا حساب أي فتح خالل من Alvexo تداول شروط

 ال نهأ هو الوحيد والفرق. العادية التداول حسابات أنواع مثل تماًما التداول شروط نفس لها اإلسالمية الحسابات

 .مقايضات توجد

 لحصولل بطلب التقدم قبل( بدون مقايضة) اإلسالمي التداول حساب استخدام باتفاقية االلتزام من التأكد يرجى

 .فائدة بدون حساب حالة على

 قديمت العميل لهذا يجوز الدينية، معتقداته لمراعاة الفائدة نظًرا دفع أو استالم من العميل يتمكن لم حال في  45.1

 الشركة قبل من هذا النموذج )يعدل طلبك على بناءً  لك الشركة تقدمه والذي نموذج، ملء طريق طلب عن

 الخاص، لتقديرها وفًقا آلخر وقت من الشركة تحددها قد أخرى إجراءات أي طريق عن أو آلخر( وقت من

حساب )" الفائدة أو تبييت أو مستحق، أو مشحون مقايضة غير بدون كحساب حسابه تصميم يتم حتى وذلك

 تقداتالمع بسبب إال يتم لن" المجاني الحساب تبديل" تقديم طلب أن بموجبه العميل يقر"(. بدون مقايضة

 لتعيين العميل طلب قبول رفض في بالحق الشركة تحتفظ. آخر سبب ألي وليس المذكورة اإلسالمية الدينية

 لىع للنقاش قابل وغير قاطًعا يكون والذي والمطلق الخاص لتقديره وفًقا بدون مقايضة، كحساب حسابه

  .العميل
 الحساب تصنيف بموجب لهم الممنوحة الحقوق استخدام يسيء العمالء أحد أن في الشركة شككت حال في  45.2

 :التالية اإلجراءات من أكثر أو بواحد القيام مسبق، إشعار دون للشركة، يحق ،بدون مقايضة كحساب
a. أو/  و. بدون مقايضة حساب على المنفذة الصفقات من صفقة كل على عمولة إضافة للشركة يجوز 

b. بدون  كحساب لتصنيفها نظًرا للحساب الممنوحة الشروط أو/  و الخاصة الحقوق إلغاء للشركة يجوز

 أو/  و. عادي تداول حساب ويجعله بدون مقايضة كحساب الحساب تعيين يتم أن تذكر ،مقايضة
c. أو/  و. صفقاته من التحوط العميل على تحظر أو/  و تقيد أن للشركة يجوز 
d. السوق سعر عند وضعها وإعادة مفتوحة صفقات أي إغالق الخاص، تقديرها على بناء للشركة، يجوز 

 لمذكور،ا اإلجراء من المستمدة التكاليف جميع يتحمل بأنه ويقبل ويوافق بموجبه العميل يقر. آنذاك السائد

 .فارق النقاط في التغيير تكلفة الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما
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 ة،ديني ألسباب يختار، قد عميل ألي"( إسالمية" أو) بدون مقايضة حسابات تقديرها، حسب الشركة، تقدم  45.3

 ودعق في بالتداول مبادلة حسابات لديهم الذين للعمالء يسمح. اليومية المبادلة رسوم دفع أو استالم عدم

 ووفًقا لقالمط لتقديرها وفًقا الشركة قبل من اختيارها يتم التي األساسية المالية األدوات في الفروقات المحددة

 قيةالفرو العقود قائمة أو) األساسية المالية األدوات هذه من كل قائمة إخطار يتم أن يجب. الداخلية لسياساتها

 .بدون مقايضة كحساب حسابه تعيين تم عميل لكل( مقابل بدون بالتداول يسمح ال التي

 يوًما 45 خالل المفتوحة صفقة عقود الفروقات أي بإغالق ملزم فأنت ،بدون مقايضة حساب لديك كان إذا  45.4

 اهذ من حالة أي تعامل أن للشركة يحق بذلك، قيامك عدم حالة في. فتحه من( تقويمي يومً  وأربعين خمسة)

 تالفقرا في المحددة اإلجراءات من أي واتخاذ بدون مقايضة حساب تشغيل من جهتك لشروط كإساءة القبيل

(a )إلى (d )رسوم هذه، المفتوحة العقود وظائف على المفروضة الرسوم أو/  و أعاله 43.2 البند من 

 .رجعي تأثير لها حالة كل في االتفاقية، هذه من 15 للفقرة وفًقا التجديد

 كما مالءللع إشعاًرا تقدم أن شريطة وقت، أي في المبادلة المجانية االمتيازات إنهاء في بالحق الشركة تحتفظ  45.5

 .االتفاقية هذه في عليه منصوص هو
 ةاليومي التمويل ورسوم األخرى الشركات وإجراءات األرباح، توزيعات عن مسؤولة بدون مقايضة حسابات  45.6

 .الصلة ذات الحساب بيانات في ستنعكس التي
 اءإنش إسالمي، دين أي من وليسوا بدون مقايضة حساب على الحصول في يرغبون الذين العمالء على يجب  45.7

 .الشهر في التداول حجم من األدنى الحد

 :التالي النحو على. فقط المغلقة للصفقات الشهر في التداول لحجم األدنى الحد احتساب سيتم

 300رصيد الحساب*

ان ي(  1 في) الحسابرصيد مثال:   من األدنى الحد بإنشاء العميل يقوم أن يجب< - $520 كان ألفَكاُنون الثَّ

 .الشهر نهاية حتى$156M  (520K*300$)من التداول حجم

 الشهر من األول اليوم من رأس المال أخذ سيتم **

 :التداول حجم لحساب الصيغة

  الدوالر االمريكيالعمالت االجنبية: عدد اللوتات*حجم العقد*تحويل 

 EURUSD 1 lot -> 1* 100,000 euro * 1.22 = 122,000$مثال: 

 العقود مقابل الفروقات: عدد اللوتات*حجم العقد*السعر النهائي* تحويل الدوالر االمريكي 

 XAUEUR 1 lot -> 1* 100 *1090.95 euro * 1.22 = 133,096$مثال:  
 

 العمالت الرقمية  .46
 مرفق يف للتداول الرقمية العمالت على الفروقات مقابل العقود تقديم الخاص، تقديرها حسب للشركة، يجوز  46.1

 هذه في استخدامها عند الرقمية، العمالت عبارة تعني. آلخر وقت من بها، الخاص اإلنترنت عبر التداول

 نع يصدر ال الذي الالمركزي الرقمي األصل أو العملة من نوًعا ذلك، خالف السياق يتطلب لم ما االتفاقية،

 التحققو األصول أو العملة وحدات إنشاء لتسهيل التشفير تقنيات فيه تستخدم إصدار جهة أو مركزي بنك أي

 "(. الرقمية العمالت)" وحدات نقل من
 رغي المركزي رقمي تبادل أساس على يتم الرقمية العمالت تداول أن على ويوافق هذا بموجب العميل يقر  46.2

 ال النحو، هذا على. الرقمية العمالت في التداول ينظم محدد أوروبي تنظيمي إطار يوجد وال للتنظيم، خاضع
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 العمالت على عقود الفروقات في التداول ويقع MiFID تحت مالية كأدوات الرقمية العمالت على التعرف يتم

 هذه أسعار تحديد فإن ذلك، على وبناءً . MiFID لشركة المنظمة واألنشطة MiFID نطاق خارج الرقمية

 في لتغييرل يخضع قد الذي المعّين الرقمي للتبادل الداخلية القواعد على فقط يعتمد أسعارها وتحركات المنتجات

 يركث في يؤدي قد هذا أن على ويوافق العميل يقر الصدد، هذا وفي. مسبق إشعار وبدون األوقات من وقت أي

 مقارنة ربكثي أعلى تكون قد والتي المنتجات، هذه أسعار في( عالية تقلبات أي) واسعة تقلبات إلى األحيان من

 فترة خالل كبيرة خسارة إلى يؤدي وقد ،MiFID نطاق تحت تقع والتي الشركة تقدمها التي المالية باألدوات

 .قصيرة زمنية
 

تداول  يتم التي الرقمية الالمركزية التبادالت من مستمدة الرقمية العمالت على والتسعير السوق بيانات إن 46.3

 لتيا الرقمية، بـالعمالت الخاصة البيانات وأسعار السوق تشكيل قواعد أن إلى ونظراً . عليها الرقمية العمالت

 الرقمي الصرف تقدير في للتغييرات تخضع فقد تنظيمي، إشراف ألي تخضع ال التبادالت، هذه مثل توفرها

 قد رىأخ إجراءات اتخاذ أو التداول تعليق إلى الرقمية التبادالت هذه تؤدي قد وبالمثل،. وقت أي في الصلة ذو

. لشركةل متاحة غير والسوق األسعار بيانات تصبح أن أو البورصات هذه في التداول وقف أو تعليق إلى تؤدي

 خسارة ذلك في بما للعميل، المفتوحة الصفقات على ملموس سلبي تأثير إلى أعاله المذكورة العوامل تؤدي قد

 رقمية بورصة أي في وقفه أو للتداول دائم أو مؤقت تعطل يحدث عندما. للعميل المستثمر المال رأس كل

 تالعمال في العميل أوضاع تسعير سيتم الصلة، ذات الرقمية العمالت مقابل أسعارها الشركة منها تستمد

 أو فيتهتص أو صفقاته إغالق من العميل يتمكن وقد ال الصلة، ذات الرقمية للعمالت متاح سعر آخر في الرقمية

 ذلك كان ذاإ) الصلة ذات الرقمية البورصة في التداول استئناف يتم حتى الصفقات بهذه تتعلق أموال أي سحب

 ذو األولي الرقمي التبادل في إما أخرى مرة التداول استئناف حالة في أنه على العميل يوافق(. اإلطالق على

 ةقيم على يؤثر قد( السعر غش) األسعار في كبير فارق هناك يكون قد له، الحق تبادل أي في أو الصلة

 عدم حالة في. خسائر أو كبير ربح إلى ويؤدي الصلة ذات الرقمية العمالت في صفقات عقود الفروقات للعميل

 تم دق بأنه بموجبه العميل يقر. للعميل المستثمر المال رأس كل فقد يتم أن المحتمل من التداول، استئناف

 تداولب يتعلق فيما االستثمار قرارات اتخاذ عند االعتبار في الخاص الخطر هذا ويفهم الشركة قبل من إعالمهم

 .الرقمية العمالت على الفروقات مقابل العقود

 المقدمة الحماية على الحصول للعميل يحق ال وبالتالي ،MiFID نطاق تحت تندرج ال الرقمية العمالت أن بما  46.4

 وبالمثل،. ةالرقمي بالعمالت والمتعلق به الخاص التداول بنشاط يتعلق فيما المستثمر تعويض صندوق بموجب

 تجاتالمن هذه على بالتداول تتعلق التي الشركة ضد بها قام قد العميل يكون قد نزاعات أو/  و شكاوى أي فإن

 جمهورية في المالي المظالم أمين قبل من النظر أو للمراجعة تقبل وال مؤهلة ليست( الرقمية العمالت أي)

 .قبرص
 تماًما همأنه يف الرقمية، العمالت على الفروقات مقابل العقود في التداول عند أنه للشركة بموجبه العميل يقر  46.5

 دالعقو أو/  و الرقمية العمالت في التداول وأن الرقمية العمالت بهذه المرتبطة المحددة والمخاطر الخصائص

 .المستثمرين لجميع مناسب غير الرقمية العمالت على الفروقات مقابل

 المكافآت في التداول.  47

 C194 C168 البنود (CySec)اق المالية القبرصية والبورصاترواالنظمة و القوانين في هيئة الى االاستنادا 

 .ءاللم تعد تقدم اي مكافائات الى العم , Alvexo, والمعروفة ب Limited    VPR Group Financial Safe,و

 طراف الثالثةاالتكنولوجيا . 48

https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=941acdaa-0e78-44b2-853e-14007451d7e8
https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=8a41b640-9022-4986-b6d9-dff92c39888f


 

 
 

Alvexo تملكها وتشغلها VPR Safe Financial Group Limited وهي شركة استثمار قبرصية  (CIF) ق المالية والبورصات تشرف عليها وتنظمها لجنة األورا

 .، قبرص ليماسول Agias Fylaxeos ، 3025شارع ، 1، يقع في  HE 322134 ورقم تسجيل الشركة 236/14رقم  CIF برقم (CySEC) القبرصية

 

نات في الموقع العاالزمة لقياس حركة الالتكنولوجيا أطراف ثالثة لجمع المعلومات  Alvexo تستخدم شركة

وعليه  طراف الثالثة جمع البيانات،االزمة، وبالتالي يستتبع استخدام تكنولوجيا الالت البحاث والتحلياالوإجراء 

ع على ملفات تعريف الطاالطراف الثالثة باالتسمح لهذه  Alvexo فإننا نود لفت عناية عمالئنا أن شركة

وبالتالي ربما تستخدم هذه  ، Alvexo رتباط الموجودة على متصفحات المستخدمين الذي يدخلون إلى موقعاال

كما   Alvexo ن الموجود على موقع شركةالعاال اللع المعلومات من خطراف الثالثة إشارات الموقع لجماال

غيرها وتعطيل الكائنات المشتركة محليا  ء أن يغيروا إعدادات متصفحهم لرفض أًواليرجى العلم أن يمكن للعم

تعطيل هذه الخصائص قد يستتبعه تعطيل بعض وظائف خدمات  أن من التقنيات المماثلة، ولكن يرجى العلم

  Alvexo .شركة


