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شروط استخدام الموقع

 Alvexoھو اسم تجاري لمجموعة ) HSN Capital Group Limitedالمشار إليھا فيما يلي باسم "الشركة"( ،
والتي تشرف عليھا و ُتنظمھا ھيئة الخدمات المالية في سيشيل )المشار إليھا فيما يلي باسم "، ("FSAالموجودة في مبنى
 ،HISمكتب  ،5مقاطعة ماھية ،سيشيل.
يتم تقديم موقع الويب )المواقع( إليك بشرط قبولك دون تعديل البنود والشروط واإلشعارات الواردة ھنا .يشكل
استخدامك لموقع الويب موافقتك على االمتثال لشروط االستخدام ھذه.

 .1العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
 .1.1الشركة ھي مالك حقوق الطبع والنشر في الصفحات وفي الشاشات التي تعرض ھذا الموقع ،وفي المعلومات
والمواد الواردة فيه وترتيبھا ،ما لم يرد خالف ذلك .تمتلك الشركة حقو ًقا حصرية أو ترخيصًا الستخدام أو أي
ترخيص آخر لجميع أنواع األسماء التجارية والعالمات التجارية الموجودة و  /أو الظاھرة في ھذا الموقع.

 .2شروط القبول

 .2.1باستخدام موقع الشركة ،فإنك تؤكد أنك تقبل شروط االستخدام ھذه وتوافق على االلتزام بھا .إذا كنت ال توافق
على ھذه الشروط ،فيجب أال تستخدم موقع الشركة وخدماتھا .من خالل االستمرار في استخدام ھذا الموقع ،فإنك
توافق صراحة على جميع المعلومات التي يتم تقديمھا لك وأن المعلومات المقدمة عبر الموقع تكون في وسط ،والتي
تعتبر "وسيطة دائمة" وتوافق على أنه نظرً ا لطبيعة الخدمات يعتبر عرض الشركة )أي الخدمات عبر اإلنترنت(
المعلومات الموجودة على اإلنترنت في شكل دائم.

 .3تغيير المعلومات والمواد

 .3.1جميع المعلومات والمواد الواردة في ھذا الموقع ،وجميع الشروط واألحكام والمتطلبات واألوصاف الواردة
ھنا ،عرضة للتغيير دون أي إشعار مسبق.
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 .4تعليق أو سحب الموقع

 .4.1موقع الشركة متاح مجانا.
 .4.2ال تضمن الشركة أن موقعنا أو أي محتوى عليه أو رابط سيكون متاحً ا دائمًا أو دون انقطاع .يجوز للشركة
تعليق أو سحب أو تقييد توفر كل أو جزء من موقعنا ألغراض تجارية أو تشغيلية أو ألسباب أخرى .ستحاول الشركة
تزويدك بإشعار معقول بأي تعليق أو سحب.
 .4.3يجب إطالع أي شخص يصل إلى موقع الشركة على شروط االستخدام ھذه والشروط واألحكام األخرى السارية.
 .4.4موقع الشركة ليس مخصصًا للمستخدمين في بعض البلدان ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الواليات
المتحدة األمريكية وكندا وجمھورية إيران اإلسالمية وإسرائيل واليابان وكوريا الشمالية وليس الغرض منه توزيعه أو
استخدامه بواسطة أي شخص في أي البلد أو الوالية القضائية التي يكون فيھا ھذا التوزيع أو االستخدام مخال ًفا للقانون
أو اللوائح المحلية .من وقت آلخر ،قد ال يكون الموقع متاحً ا أو غير متاح جزئيًا للبلدان األخرى غير المذكورة أعاله.
قد تكون ھناك أيضًا حاالت قد يكون فيھا الموقع متاحً ا في البلدان ،مما يحظر استخدام ھذا الموقع؛ تقع على عاتق
الزائر مسؤولية ضمان امتثال الموقع ألية قوانين أو لوائح محلية قد يخضعون لھا .ال تمثل الشركة أن المحتوى المتاح
على موقعنا أو من خالله مناسب لالستخدام أو متاح في الموقع والوالية القضائية حيث يمكن الوصول إلى ھذا الموقع.

 .5استخدام المواد على الموقع
 .5.1 6.1الشركة ھي المالك أو المرخص لھا بجميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع ،وفي المواد المنشورة عليھا
بما في ذلك حقوق النشر وحقوق قاعدة البيانات والعالمات التجارية وأي نوع آخر من حقوق الملكية الفكرية في
محتويات ھذا الموقع .أي حق من ھذا القبيل ال ينتمي إلى الشركة ينتمي إلى أطراف ثالثة حصلت الشركة على الموافقة
على استخدامھا ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والمعاھدات في جميع أنحاء العالم .محجوزة عن ھذه الحقوق.
 .5.2يحتوي موقع الشركة على المناطق العامة والعميل .يمكن الوصول إلى منطقة العميل فقط للعمالء الذين قاموا
بفتح حساب لدى الشركة وتم منحھم إمكانية الوصول إلى منصات التداول وغيرھا.
 .5.3ال يجوز للعميل تعديل الورقة أو النسخ الرقمية ألي مواد مطبوعة أو تم تنزيلھا بأي طريقة ،ويجب أال يستخدم
أي معلومات أو مواد موجودة على الموقع بأي طريقة .تعتبر المواد الموجودة على الموقع ملكية فكرية للشركة وليس
للعميل أي حق على اإلطالق في ھذه المواد.
 .5.4يجب أال يستخدم العميل أي جزء من المحتوى على الموقع ألغراض تجارية أو ألي غرض آخر دون الحصول
على ترخيص للقيام بذلك من الشركة أو الجھات المرخصة لھا.
 .5.5إذا قام العميل بطباعة أو نسخ أو تنزيل أي جزء من الموقع في انتھاك لشروط االستخدام ھذه ،يجوز للشركة
اتخاذ أي إجراء آخر حسبما يراه مناسبًا.
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 .6حدود المسؤولية
 .6.1ال تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو كفاية أو اكتمال المعلومات والمواد الواردة في مواقعھا اإللكترونية
وترفض صراحة أي مسؤولية عن أي أخطاء و  /أو سھو فيما يتعلق بھذا الصدد .ال تقدم الشركة أي ضمان من أي
نوع صريحً ا أو قانونيًا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الضمانات المتعلقة بعدم انتھاك حقوق الطرف الثالث
والملكية والقابلية للتسويق والمالءمة لغرض معين والتحرر من فيروس الكمبيوتر ،باالقتران مع المعلومات والمواد
الخاصة بھا.
 .6.2تتبع االرتباطات التشعبية لموارد اإلنترنت األخرى على عاتق العميل؛ ال يتم التحكم في المحتوى والدقة واآلراء
المعبر عنھا والروابط األخرى التي توفرھا ھذه الموارد أو التحقيق فيھا أو التحقق منھا أو مراقبتھا و  /أو اعتمادھا
من قبل الشركة.
 .6.3لن تكون الشركة مسؤولة عن
أ( أي أضرار أو خسائر أو نفقات تنشأ فيما يتعلق بھذا الموقع أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه من قبل أي
شخص أو فيما يتعلق بعدم القدرة على تنفيذ أمر أو خطأ أو إغفال أو انقطاع أو خطأ أو تأخير في التشغيل أو النقل
المھمة أو فيروسات الكمبيوتر أو فشل االتصال أو فشل الخط أو النظام ،حتى إذا تم إبالغ الشركة أو ممثليھا بإمكانية
حدوث مثل ھذه األضرار أو الخسائر أو التكاليف و
ب( لألخطاء أو عدم الدقة في عملية نقل البيانات و  /أو أوامر تداول العقود مقابل الفروقات أو أي تعليمات من العميل
 /زائر الموقع أو التدخل أو االنتحال االحتيالي أو كسر رموز الوصول السري أو التسجيل الخاطئ أو إرسال الرسائل
أو فشل النظام بسبب القوة القاھرة أو ألي سبب آخر ليس بسبب خرق ما سبق سواء من قبل الشركة.
 .6.4لن تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر قد يحدث لألجھزة أو البرامج الخاصة بالمستخدم والتي قد تنشأ نتيجة
الستخدام ھذا الموقع و  /أو األرض أو فيما يتعلق بھذا الموقع مع مواقع الويب األخرى أو موارد اإلنترنت.

 .6تحديد المسؤولية

 .6.1ال تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو كفاية أو اكتمال المعلومات والمواد الواردة في مواقعھا اإللكترونية
وترفض صراحة أي مسؤولية عن أي أخطاء و  /أو سھو فيما يتعلق بھذا الصدد .ال تقدم الشركة أي ضمان من أي
نوع صريحً ا أو قانونيًا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الضمانات المتعلقة بعدم انتھاك حقوق الطرف الثالث
والملكية والقابلية للتسويق والمالءمة لغرض معين والتحرر من فيروس الكمبيوتر ،باالقتران مع المعلومات والمواد
الخاصة بھا.

 .6.2تتبع االرتباطات التشعبية لموارد اإلنترنت األخرى على عاتق العميل؛ ال يتم التحكم في المحتوى والدقة واآلراء
المعبر عنھا والروابط األخرى التي توفرھا ھذه الموارد أو التحقيق فيھا أو التحقق منھا أو مراقبتھا و  /أو اعتمادھا
من قبل الشركة.
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 .6.3لن تكون الشركة مسؤولة عن

أ( أي أضرار أو خسائر أو نفقات تنشأ فيما يتعلق بھذا الموقع أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه من قبل أي
شخص أو فيما يتعلق بعدم القدرة على تنفيذ أمر أو خطأ أو إغفال أو انقطاع أو خطأ أو تأخير في التشغيل أو النقل
المھمة أو فيروسات الكمبيوتر أو فشل االتصال أو فشل الخط أو النظام ،حتى إذا تم إبالغ الشركة أو ممثليھا بإمكانية
حدوث مثل ھذه األضرار أو الخسائر أو التكاليف و

ب( لألخطاء أو عدم الدقة في عملية نقل البيانات و  /أو أوامر تداول العقود مقابل الفروقات أو أي تعليمات من العميل
 /زائر الموقع أو التدخل أو االنتحال االحتيالي أو كسر رموز الوصول السري أو التسجيل الخاطئ أو إرسال الرسائل
أو فشل النظام بسبب القوة القاھرة أو ألي سبب آخر ليس بسبب خرق ما سبق سواء من قبل الشركة.

 .6.4لن تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر قد يحدث لألجھزة أو البرامج الخاصة بالمستخدم والتي قد تنشأ نتيجة
الستخدام ھذا الموقع و  /أو األرض أو فيما يتعلق بھذا الموقع مع مواقع الويب األخرى أو موارد اإلنترنت.

 .7المستخدمين المقصودين
 .7.1ھذا الموقع اإللكتروني ليس مخصصًا ألي شخص أو كيان في أي والية قضائية أو بلد يكون فيه ھذا التوزيع أو
االستخدام مخال ًفا للقانون أو اللوائح المحلية.

 .8ملفات تعريف االرتباط

 .8.1عند استخدام برنامجنا ،المستخدم يمكن الشركة من استخدام ملفات تعريف االرتباط فيما يتعلق بالوصول إلى
موقع الويب .ملفات تعريف االرتباط ھي ملفات صغيرة من المعلومات ،والتي تتضمن غالبًا رقم تعريف فريد أو قيمة،
يتم تخزينھا على القرص الصلب لجھاز الكمبيوتر الخاص بك كنتيجة الستخدامك برنامج التداول ھذا والوصول إلى
موقع الويب .الغرض من ھذه المعلومات ھو تزويدك بتجربة أكثر مالءمة وفعالية على موقع الويب ،بما في ذلك تقديم
مواقع الويب وف ًقا الحتياجاتك أو تفضيالتك .يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط بشكل متكرر على العديد من مواقع
الويب على اإلنترنت ،ويمكنك اختيار ما إذا كان سيتم قبول ملف تعريف االرتباط وكيف يتم ذلك عن طريق تغيير
تفضيالتك وخياراتك في متصفحك .يستخدم بعض شركائنا التجاريين )مثل المعلنين( ملفات تعريف االرتباط على
موقعنا .ليس لدينا إمكانية الوصول إلى ھذه الملفات أو التحكم فيھا.
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 .8.2ال تحتوي ملفات تعريف االرتباط على معلومات تعريف شخصية وال يتم استخدامھا للتعرف عليك .يمكنك
اختيار تعطيل ملفات تعريف االرتباط .ومع ذلك ،قد ال تتمكن من الوصول إلى بعض أجزاء ھذا الموقع إذا اخترت

تعطيل قبول ملف تعريف االرتباط في متصفحك ،وخاصة األجزاء اآلمنة على الموقع .لمزيد من المعلومات حول
ملفات تعريف االرتباط ،يرجى مراجعة سياسة ملفات تعريف االرتباط.

 .9قواعد حول االرتباط بموقع الشركة
ً
رابطا بطريقة توحي بأي شكل من أشكال االرتباط أو الموافقة أو التصديق من جانب الشركة في
 .9.1يجب أال تنشئ
حالة عدم وجود أي منھا.

ً
رابطا لموقع الشركة في أي موقع ويب.
 .9.2يجب أال تنشئ

 .9.3يجب عدم تأطير موقع الشركة على أي موقع آخر ،وال يجوز لك إنشاء رابط ألي جزء من الموقع.

 .9.4يجب أال تستخدم اسم نطاق الشركة أو جزء منه ألي استخدام غير مصرح به من قبل الشركة.

 .9.5إذا كنت ترغب في االرتباط أو استخدام أي محتوى على موقع الشركة بخالف ذلك الموضح أعاله ،فيرجى
االتصال بنا.

 .10روابط الطرف الثالث
 .10.1يحتوي موقعنا على روابط لمواقع إلكترونية تديرھا أطراف أخرى .نحن نقدم الروابط لراحتك ،لكننا ال نراجع
أو نتحكم أو نراقب الخصوصية أو الممارسات األخرى لمواقع الويب التي تديرھا جھات أخرى .نحن لسنا مسؤولين
عن أداء المواقع اإللكترونية التي تديرھا أطراف ثالثة أو عن تعامالتك التجارية معھا.

 .11البيانات الشخصية
 .11.1ستتم معالجة أي بيانات شخصية يتم جمعھا بواسطة الشركة من خالل ھذا الموقع اإللكتروني ،وف ًقا للقوانين
واللوائح ذات الصلة ،بصيغتھا المعدلة أو المستبدلة من وقت آلخر.

 Alvexoھو االسم التجاري لمجموعة  HSN Capital Group Ltdالتي تشرف عليھا وتنظمھا ھيئة الخدمات المالية ) (FSAفي سيشيل بموجب رقم
الترخيص  SD030ورقم تسجيل الشركة  ,1-8422417الموجودة في مبنى  ،HISمكتب  ،5مقاطعة ماھية ،سيشيل

HIS Building, Office 5
Providence, Mahe,
Seychelles

 .11.2يوافق مستخدم ھذا الموقع على ما يلي:

أ( يحق للشركة معالجة البيانات الشخصية لدعم عالقاتنا وتعزيزھا وتحقيقھا.
ب( لن تقوم الشركة بإبالغ أو الكشف عن ھذه البيانات الشخصية إلى أي طرف ثالث ،ما لم تكن تتعلق بما يلي:

) (iشركة  /شركات خصصت لھا الشركة جزئيًا أو كليًا تحقيق ھذه البيانات وف ًقا للقوانين واللوائح ذات الصلة
) (iiمثل ھذا االتصال أو اإلفصاح الذي قد يكون مطلوبًا بموجب القانون أو بموجب قرار من المحكمة
ً
عميال للشركة وف ًقا لسياسة الخصوصية التي تنطبق أيضًا على العميل
) (iiiحيث يكون المستخدم

ج( ما لم يتم إصدار تعليمات محددة من قبل المستخدم ،سيكون للشركة الحق في استخدام ھذه البيانات الشخصية،
باستثناء البيانات الشخصية الحساسة ،من أجل الترويج عن بعد لمنتجاتھا المالية و  /أو أي منتجات  /خدمات تقدمھا
شركات تابعة أخرى.

د( يدرك المستخدم أنه يحق له في أي وقت تحديث أو رفض أي معالجة إضافية لبياناته الشخصية وف ًقا للقوانين واللوائح
ذات الصلة ،كما تم تعديلھا أو استبدالھا من وقت آلخر.

ه( ينطبق ما ذكر أعاله على العمالء الحاليين للشركة وعلى المتقدمين ألي خدمة ،بغض النظر عما إذا كان قد يتم
قبول طلبھم أو رفضه .فيما يتعلق بعمالء الشركة ،تطبق سياسة الخصوصية أيضًا.

 .12القانون الواجب تطبيقه

يخضع استخدام ھذا الموقع لقوانين جمھورية سيشيل.
من خالل الوصول إلى موقع الشركة وأي صفحات مرتبطة به ،يوافق المستخدم على االلتزام بشروط االستخدام كما
ھو موضح أعاله.
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 .13مراجعة السياسة
تتم مراجعة السياسة بواسطة وظيفة االمتثال على أساس منتظم وعلى األقل مرة واحدة في السنة.
ستقوم الشركة بتحديث السياسة كلما دعت الضرورة .قد تحدث التحديثات في حالة:
• التغييرات في التشريعات
• التغييرات في العمليات التجارية للشركة ،بما في ذلك تنفيذ النظم الجديدة
• التغييرات التنظيمية داخل الشركة

• قواعد داخلية جديدة أو إجراءات أو سياسات داخل الشركة
• ظھور مخاطر جديدة
• التغيرات في التقنيات
القائمة أعاله ليست شاملة.
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