HIS Building, Office 5
Providence, Mahe,
Seychelles

برنامج مكافأة التداول – ر
الشوط واالحكام

 .1مقدمة
 Alvexo 1.1هو االسم التجاري لمجموعة ( HSN Capital Group Ltdالمشار إليها فيما يلي باسم "الشركة")  ،والتي تشرف عليها وتنظمها هيئة الخدمات المالية
( )FSAفي سيشيل بموجب رقم الترخيص  SD030ورقم تسجيل الشركة  ، 1-8422417الموجود في  HISبناء  ،مكتب  ، 5بروفيدانس  ،ماهية  ،سيشيل.

 1.2تعتبر شروط وأحكام "برنامج مكافأة التداول" جز ًءا ال يتجزأ من "الشروط واألحكام" الخاصة بالشركة  ،وتعتبر جميع األحكام الواردة هنا بمثابة ملحق لجميع
"شروط وأحكام" الشركة.

 .2رشوط األهلية

 2.1تطبق الشروط واألحكام الواردة هنا على جميع الترقيات اإلضافية المشار إليها أو المدرجة على  www.alvexo.comأو المواقع التابعة أو الموزعة في أي
وجميع أشكال االتصاالت اإللكترونية.

 2.2مع مراعاة ودون اإلخالل بجميع شروط وأحكام الشركة األخرى  ،يكون العرض متا ًحا للعمالء الذين استوفوا معايير األهلية للعرض ("العمالء المؤهلون") كما
هو موضح في األقسام التالية أدناه.

 2.3قد تقدم الشركة برنامج مكافأة التداول (بونص) من وقت آلخر للعمالء الذين يقومون بفتح حسابات تداول حقيقية مع الشركة  ،في الحاالت التي يتم فيها إحالة
هؤالء العمالء إلى الشركة عبر مواقع ويب و  /أو مواقع شبكات اجتماعية محددة في سياق معين عروض ترويجية محددة و  /أو استطالعات رأي قد تجريها الشركة
من وقت آلخر على مواقع الويب و  /أو مواقع الشبكات االجتماعية المحددة هذه.

 2.4تقدم الشركة  ،وفقًا لتقديرها المعقول  ،برنامج مكافأة التداول (بونص) ألي عميل حسب ما تراه مناسبًا وطالما ترى الشركة تقديمه.

 2.5فقط األشخاص الذين يمكنهم إبرام عقود ملزمة قانونًا بموجب القوانين المعمول بها في بلد إقامتهم  ،يمكنهم المشاركة في برنامج مكافأة التداول (بونص) .دون
تقييد ما تقدم  ،ال يُسمح بالمشاركة في مخطط المزايا التجارية لألشخاص دون سن  18عا ًما أو دون السن القانونية في بلد إقامتهم ("القصر").
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 2.6يحظر مشاركة الوسطاء  /األطراف ذات العالقة في خطة المكافآت التجارية .إذا كانت بيانات تسجيل و  /أو تداول أحد المشاركين في برنامج مكافأة التداول
(بونص) تتوافق مع معلومات التسجيل و  /أو التداول  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،عنوان  ، IPلمشارك آخر في برنامج مكافأة التداول (بونص) ،
تحتفظ الشركة بالحق في مراعاة هذه المطابقة كسبب لإلقصاء الفوري .ألغراض هذا القانون  ،يعني مصطلح الوسيط (األطراف)  /الطرف (األطراف) ذو الصلة عند
استخدامه في هذه الشروط واألحكام  ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك  ،أن يشمل أي شخص أو كيان له عالقة مع أي مشارك في برنامج مكافأة التداول (بونص) بما
في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر:

أ) أفراد األسرة  ،مثل اإلخوة واألخوات واألزواج واألجداد واألحفاد اللزم وذريتهم.

ب) الشخص أو الكيان  ،الذي يخضع ألي مشارك في برنامج مكافأة التداول (بونص) ،بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط أو أكثر أو عناصر تحكم  ،أو من
يسيطر عليه  ،أو بشكل مباشر أو غير مباشر  ،أو يخضع لسيطرة مشتركة مع أي مشارك في برنامج المكافآت التجارية (بونص) ؛ لغرض هذا التعريف  ،يعني
مصطلح "السيطرة" (بما في ذلك  ،بالمعنى المترابط  ،المصطلحين "الخاضعين للسيطرة" و "الخاضعة لسيطرة مشتركة مع")  ،كما هو مستخدم فيما يتعلق بأي
مشارك في خطة مكافأة التداول (بونص)  ،امتالك  ،بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط أو أكثر  ،القدرة على توجيه أو التسبب في اتجاه سياسات اإلدارة
الخاصة بهذا الشخص أو الكيان  ،سواء من خالل ملكية أوراق التصويت أو غير ذلك.

 2.7بالمثل  ،األشخاص المرتبطون بأي شكل من األشكال مع الشركة و  /أو مع مواقع الويب و  /أو مواقع الشبكات االجتماعية المحددة التي قد تعمل عليها الشركة
من وقت آلخر  ،بعض العروض الترويجية و  /أو المسابقات و  /أو الدراسات االستقصائية المحددة  ،في سياق التي يُسمح لها بالوصول إلى نظام مكافأة التداول  ،ال
يُسمح لها بالمشاركة في العرض.

 .3رشوط برنامج المكافأة التجارية المحددة (بونص)

 3.1تقدم الشركة برامج مكافأت تداول (بونص) مختلفة  ،من وقت آلخر  ،والتي تختلف في حجم المنحة بالنسبة لإليداع األولي في حساب التداول .تصبح المكافأة
(بونص) جز ًءا من اإليداع لتأمين نتائج التداول  ،ولكنها لن تكون متاحة للسحب  ،ما لم يتم تنفيذ حجم التداول المطلوب في حساب التداول ("الحجم المطلوب") .يجب
أن يكون الحجم المطلوب باللوت مساويًا لمبلغ المكافأة المستلمة مضروبًا ب 2مقسما على .10

 3.2يتم استبعاد الحجم من الصفقات العكسية والعمالت المشفرة والنحاس وحجم األسهم في حجم التداول للمكافأة المعلقة.

 3.3إذا لم يتم الوفاء بالمتطلبات في غضون ستين ( )60يو ًما تقويميًا من تاريخ اإليداع  ،فستتم إزالة مبلغ المكافأة من حساب العميل .إذا كان هذا من شأنه أن يتسبب
في نداء الهامش  ،فإن الشركة تنتظر العميل إما إليداع أموال إضافية أو إغالق جميع مراكزه.
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 3.4يجوز للعمالء سحب األموال التي أودعوها في أي وقت  ،ولكن ال يمكن سحب مبلغ المنحة (بونص) وأي مبلغ ربح تم إنشاؤه إال بمجرد تلبية الحد األدنى
لمتطلبات التداول الموضحة أعاله .بقبول مكافاة اإليداع (بونص)  ،ال يجوز للعمالء سحب أموال أرباح التداول في أي وقت أو أموال المكافأت (بونص) التي تلقوها
حتى يتم استيفاء متطلبات "الحجم المطلوب" وفقًا للقيود .أي سحب لألموال من حساب (حسابات) العميل المؤهل الحقيقي قبل إتمام "الحجم المطلوب"  ،سوف يتسبب
في إزالة مكافأة (بونص) التداول الممنوحة مسبقًا.

 3.5العمالء المؤهلون  ،الذين يستوفون المعايير الموضحة هنا  ،يمكنهم الحصول على مكافأة تداول (بونص) تساوي:

أ)  ٪30على مبلغ اإليداع األول على سبيل المثال  1000دوالر الذي يتم إجراؤه في حساب (حسابات) حقيقي لدى الشركة  ،بشرط أن يكون الحد األقصى لمبلغ أي
منحة التداول هذه الممنوحة ألي عميل مؤهل محددًا بحد أقصى قدره  300دوالر أمريكي (أو ما يعادله بالعملة)  ،لكل عميل مؤهل.

ب)  ٪75من مبلغ أي إيداع الحق على سبيل المثال  1000دوالر يتم إجراؤه في حسابهم (حساباتهم) الحقيقية لدى الشركة  ،شريطة أن يكون الحد األقصى لمبلغ أي
مكافأة التداول هذه الممنوحة ألي عميل مؤهل معين محددًا بحد أقصى قدره  750دوالر أمريكي ( ،أو ما يعادله بالعملة)  ،لكل عميل مؤهل.

ج) تم تعيين المبلغ اإلجمالي لفوائد التداول المتراكمة بسبب المشاركة في عرض برنامج مكافأة التداول على  1050دوالر (أو ما يعادله بالعملة) حسب المثال الموضح
اعالة.
د) في حالة حصول العميل على مكافأة إضافية (بونص)  ،سيتم دمج المكافآت في مكافأة واحدة  ،وفي هذه الحاالت سيتم احتساب انتهاء صالحية المكافأة
الجديدة على النحو التالي :األيام المتبقية من قبول المكافأة األولى ( +المكافأة الجديدة  /المكافأة القديمة) *  60يوما.
تم توضيح أن الحد األقصى لفترة المكافأة الجديدة المستلمة هو  60يو ًما .السابق .العميل لديه  1000دوالر مكافأة و  10أيام متبقية حتى انتهاء الصالحية.
إذا حصل العميل على مكافأة أخرى بقيمة  500دوالر  ،فستكون المكافأة الجديدة  1500دوالر وستكون مدة انتهاء المكافأة  40يو ًما ( 10أيام * 60 +
)1000/500

مجموع االيداعات
$1,000

منحة التداول القصوى المستعملة

الحجم المطلوب

30% on $1,000= $300

$1,000+$1,000

30% on $1,000 +75% on $1,000= $1,050

$1,000+$4,000

30% on $1,000 +75% on $4,000= $3,300

$1,000+$9,000

30% on $1,000 +75% on $9,000= $7,050

$1,000+$19,000

30% on $1,000 +75% on $19,000= $14,550
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$1,000+$22,500

30% on $1,000 +75% on $22,500= $17,175

 3.6يرجى مالحظة أنه قد يستغرق ما يصل إلى ثالثة ( )3أيام عمل قبل إضافة مكافأة التداول (بونص) إلى حساب عميل مؤهل يستوفي جميع المعايير المنصوص
عليها هنا.

 3.7ال يمكن تحويل منحة التداول (بونص) بين حسابات التداول الحقيقية للعميل لدى الشركة.

 3.8تحتفظ الشركة بالحق  ،حسب تقديرها المعقول:
أوال .لرفض تسجيل أي مشاركة في برنامج مكافأة التداول ؛ و
ثانيا .عدم أهلية أي مشارك في برنامج مكافأة التداول الذي يعبث و  /أو يحاول العبث بتشغيل خطة منحة التداول  ،و  /أو خرق الشروط الواردة هنا و  /أو أي شروط
وأحكام الشركة المنصوص عليها في موقع الشركة.

تحت أي ظرف من الظروف  ،تكون الشركة غير مسؤولة عن أي عواقب ألي إلغاء أو هبوط للمنحة التداول  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،إغالق
(أوامر) اإلغالق بواسطة .Stop Out

 3.09تحتفظ الشركة بحقها  ،حسب تقديرها المعقول  ،في وقف تقديم برنامج مكافأة التداول ألي من عمالئها .سيتم إبالغ هؤالء العمالء عبر البريد اإللكتروني.

 3.10يمكن للعمالء االنسحاب من نظام مزايا التداول وقتما يرغبون .يرجى إرسال طلبك إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليinfo@hsncapitalgroup.com :
وسوف تقوم اإلدارة المختصة بمعالجة طلبك وإبالغك بذلك.

 3.11تحتفظ الشركة بحقها في تغيير أو تعديل أو إنهاء برنامج مكافأة التداول (بونص) .أو أي جانب منها في أي وقت .سيتم تقديم إشعار مسبق بهذه التغييرات إلى
العمالء وستقوم الشركة بنشر أي من هذه التغييرات على موقعها على الويب .يرجى مالحظة أن المشاركة في برنامج مكافأة التداول (بونص) .تشكل ً
قبوال وموافقة
على االلتزام بأي تعديالت أو و  /أو تغييرات من هذا القبيل.

 3.12أي إشارة و  /أو اشتباه  ،وفقًا لتقدير الشركة المعقول  ،ألي شكل من أشكال التحكيم (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،الربح الخالي من المخاطر) أو
إساءة االستخدام (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،أنماط نشاط تداول المشارك التي تشير إلى أن المشارك فقط يهدف إلى االستفادة ماليا ً من مكافأة تداول
االئتمان دون االهتمام الحقيقي بالتداول في األسواق و  /أو المخاطرة في السوق) أو االحتيال أو التالعب أو المراجحة النقدية المراجحة المرتبطة بمكافأة التداول
(بونص) أو أي أشكال أخرى من النشاط الخادع أو االحتيالي  ،قم بإلغاء جميع مكافآت التداول (بونص) التي سبق اعتمادها من حسابات التداول الحقيقية للعميل المؤهل
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مع الشركة و  /أو أي وجميع المعامالت المنقولة و  /أو األرباح أو الخسائر في هذا الحساب .في هذه الظروف  ،تحتفظ الشركة بالحق  ،حسب تقديرها المعقول في:

أوال .إغالق (مؤقتًا أو دائ ًما) جميع حسابات (حسابات) التداول الحقيقية الخاصة بالعمالء المؤهلين مع الشركة ؛
ثانيا .تعليق (مؤقتًا أو دائ ًما) جميع حسابات (حسابات) التداول الحقيقية للعميل المؤهل مع الشركة ؛
ثالثا .إلغاء جميع الطلبات ؛ و
رابعا .إلغاء جميع األرباح ؛

لمثل هذا المشارك .في هذه الظروف  ،لن تكون الشركة مسؤولة عن أي عواقب إللغاء مكافأة التداول (بونص) ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،إغالق
األمر (الطلبات) عن طريق .Stop Out

 3.13في حالة أن يكون الحساب خامالً  ،سيتم سحب جميع مزايا التداول الممنوحة مسبقًا على الفور من الحساب الحقيقي للعميل المؤهل المعني لدى الشركة.

 3.14إذا كان من المقرر ترجمة أي من مصطلحات برنامج مكافأة التداول إلى لغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية  ،فإن النسخة اإلنجليزية من هذه الشروط هي السائدة
في حالة وجود تضارب.
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