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 معلومات الشركة

 . معلومات الشركة1

 

 عليه شرفي استثمار وسيط Alvexo بصفتها"( الشركة" باسم يلي فيما إليها المشار HSN Capital Limited (مجموعة تتداول 1.1.

 (”FSA“باسم  يلي فيما إليها يشار) سيشيل في المالية الخدمات هيئة وينظمه

 

SD030 للشركة هو   FSA ترخيص  رقم  .1.2 

 

1-8422417 التسجيل برقم سيشيل جمهورية في مسجلة الشركة  .1.3 

 

لسيشي ،ةماهي مقاطعة ،5 مكتب ،  HIS ى مبن في المسجل الشركة مكتب يقع  .1.4 

 

 . خدمات االستثمار2
 

 :التالية االستثمار خدمات تقديم للشركة يجوز ،FSA المالية الخدمات هيئة ترخيص بموجب. 2.1

 

.المالية األدوات من أكثر أو بواحد يتعلق فيما الطلبات ونقل استقبال( أ  

 

.العمالء عن نيابة األوامر تنفيذ( ب  

 

 . األدوات المالية2

 
 المالية، األدوات ببعض يتعلق فيما أعاله المذكورة االستثمار خدمات تقديم للشركة يجوز ،FSA المالية الخدمات هيئة ترخيص بموجب. 3.1

 :أدناه لها المحدد المعنى لها والتي

 

 .للتحويل القابلة المالية األوراق( أ

 

 .المال سوق أدوات( ب

 

 .الجماعية االستثمارية المشروعات في الوحدات( ج

 

 أسعار أو العمالت أو المالية باألوراق تتعلق أخرى مشتقة عقود وأي اآلجلة األسعار واتفاقات والمقايضات اآلجلة والعقود الخيارات( د

 .نقدًا أو ماديًا تسويتها يمكن التي المالية التدابير أو المالية المؤشرات أو األخرى المشتقات أدوات أو العوائد أو الفائدة

 

 يمكن أو نقًدا تسويتها يجب التي بالسلع تتعلق أخرى مشتقة عقود وأي اآلجلة األسعار واتفاقات والمقايضات اآلجلة والعقود الخيارات( هـ

 (.حدث آخر إنهاء أو السداد عن التخلف سبب بخالف) الطرفين أحد بخيار نقًدا تسويتها

 

 منظم سوق في تداولها يتم أن بشرط فعليًا تسويتها يمكن التي بالسلع يتعلق آخر مشتق عقد وأي والمقايضات اآلجلة والعقود الخيارات( و

 .MTF أو/  و
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 تسويتها يمكن والتي األساسية، بالسلع تتعلق أخرى مشتقة عقود وأي اآلجلة والعقود والمقايضات اآلجلة والعقود الخيارات( ز

 األخرى، المشتقة المالية األدوات خصائص لها والتي تجارية، ألغراض وليس أعاله الفقرة في لذلك خالفًا ذكرها يتم ولم فعليًا

 لنداءات تخضع أو بها المعترف الحسابات تصفية غرف خالل من تسويتهاو تصفيتها يتم أمور، جملة في سواء، مراعاة مع

 .العادية الهامش

 

 .االئتمان مخاطر لتحويل المشتقة األدوات( ح

 

 .للفروق المالية العقود( ط

 

 أو المناخية بالمتغيرات تتعلق أخرى مشتقة عقود وأي اآلجلة األسعار واتفاقات والمقايضات اآلجلة والعقود الخيارات( ي

 أو نقًدا تسويتها يجب التي الرسمية االقتصادية اإلحصاءات من غيرها أو التضخم معدالت أو االنبعاثات بدل أو الشحن معدالت

 آخر مشتق عقد أي وكذلك ،( آخر إنهاء حدث أو السداد عن التخلف سبب بخالف) الطرفين أحد بخيار نقًدا تسويتها يمكن

 المشتقات خصائص لها والتي الجزء هذا في المذكورة غير والتدابير والمؤشرات وااللتزامات والحقوق باألصول يتعلق

 و تصفيتها يتم ، MTF أو منظم سوق في تداولها يتم ، أمور جملة في ، كانت إذا ما مراعاة مع ، المالية األدوات األخرى

 .العادية الهامش لنداءات تخضع أو بها المعترف الحسابات تصفية غرف خالل من تسويتها

 


