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 1صفحة 
 
 

  . المقدمة والنطاق1
 
 

كة") مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م الخدمات المال�ة (" "  Exinity ME Ltd   ")EXMEإن     بموجب رقم �سج�ل ")  FSRAأو "ال�ش
كة  . عنو 200015 ،   ج��رة المار�ة،  ، Wework Hub 71، ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ، 16طابق  ,  104-16هو  ان عمل ال�ش ي اإلمارات    أبو ظيب

 . الع���ة المتحدة
 

 وفق
�
بـ    6.5للقسم    ا الخاص  العمل  قواعد س�ي  ت�ب 

�
ك "(   FSRAمن  باسم  ��ي  ف�ما  إل�ه  اتخاذ جميع  ")،  COBSالمشار  كة  ال�ش ن ع�  يتعني فإنه 

التنف�ذ، ن�ابة عن عمالئها مع مراعاة عوامل  تنف�ذ")  إليها ف�ما ��ي باسم "أفضل  (�شار  نت�جة ممكنة  أفضل  للحصول ع�  ال�اف�ة    الخطوات 
كة ستتخذ خطوات كاف�ة لتحقيق أفضل نت�جة تداول  سواء عند تن ف�ذ أوامر العم�ل، أو استالم و�حالة األوامر للتنف�ذ. ع� الرغم من أن ال�ش

للتنف�ذ، فإن السعر س�كون دائم أنه عند وضع تعل�مات  الس�اسة ال تضمن  إال أن  للعم�ل،   شاملة 
�
الذي قد �كون    ا المتوفرأو  أفضل من السعر 

ي مك
 ان آخر. متوفرا� �ن

 
ي جميع أ�شطة تداول العمالء لتقد�م أفضل تنف�ذ ع� أسا 

س  اإلدارة العل�ا وقسم االمتثال مسؤوالن عن ضمان عمل ممارسات األعمال الق��ة �ن
كة تهدف إ� تحد�د أما�ن التنف�ذ القادرة ع� تزو�دك بـ "أف  ي تضارب المصالح وتديرە. ال�ش

ضل تنف�ذ"  ثابت ولتع��ز ثقافة تحدد �شكل استبا�ت
 وفق
�
ي بعض    ا

ي السوق وطب�عة السوق المعن�ة وتقي�م معقول لعوامل التنف�ذ المتداخلة والمتضار�ة �ن
كة �ن لطب�عة أوامرك واألسعار المتاحة لل�ش

ي السوق ب�مكان�ة الوصول (حيثما أمكن) إ� األسعار القابلة للتداول ع� 
ن �ن كة تهدف إ� تزو�د جميع المشاركني ي. األح�ان. ال�ش ن  أساس غ�ي تمي�ي

 
كة ب�جراء معاملة تنف�ذ فقط مع عم�ل أو لصالحه، فإنها ال ُتع ي السوق. عندما تقوم ال�ش

�ن من  ال ُتطبق هذە الس�اسة ع� األطراف المقابلة �ن
ي تقع خارج التعل�مات الخاصة بالعم�ل.   تقد�م أفضل تنف�ذ ف�ما يتعلق بأي جانب من جوانب تلك المعاملة اليت

 
 فقة العم�ل موا  1.1

 
كة ملزمة بالحصول ع� موافقة العم�ل المسبقة ع� س�اسة تنف�ذ األوامر هذە. بموجب إبرا م  عند إقامة عالقة تجار�ة مع العم�ل، تكون ال�ش

ا كة ع�  لل�ش تقد�مه  يتم  تداول  أمر  أي  بأن  العم�ل  إبالغ  تم  أعالە ح�ث  إليها  المشار  الموافقات  العم�ل  العم�ل، �قدم  المال�ة  اتفاق�ة  ألدوات 
ي بورصة منظمة أو منشأة تداول متعدد األطراف

أو تداول   لديها يتم معالجتها ع� أساس المطابقة لتداوالت العمالء، ال يتم تنف�ذ أوامر العمالء �ن
 منظم. 

 
كة خارج البورصة ( ي عقود الفروقات مع ال�ش

ي يتم إدخالها �ن العم�ل لمخاطر أ��ب من معامالت    و�التا�ي قد تعرض)  OTCيتم إجراء المعامالت اليت
من   الجانب  هذا  تلب�ة  ي 

�ن كة  ال�ش تقص�ي  حالة  ي 
�ن فشل  هناك  �كون  قد  ح�ث  المقابل  الطرف  مخاطر  المثال،  سب�ل  (ع�  المنظمة  ال�ف 

 لبورصة. االتفاق�ة التعاقد�ة مع العم�ل). بناًء ع� طلب العم�ل، �مكن تقد�م معلومات إضاف�ة حول عواقب تنف�ذ تداول خارج ا 
 

كة أمر  ، فإنك تع�ي ال�ش ي
وئن  عنك،    ا� عند تزو�دك بنسخة من هذا المستند أو إتاحة الفرصة لك لمراجعته ع� موقعنا اإلل��ت

ً
لتنف�ذ معاملة ن�ابة

 فسوف ُ�عت�ب أنك قد أعط�ت موافقتك ع� أوامرك ليتم تنف�ذها وفق
�
 لس�اسة تنف�ذ األوامر هذە.   ا

 
 تضارب المصالح  1.2

 
ي يتم إرسال األوامر عليها ستعرض أفضل سعر متاح من مزود  كة وعمالئها. إن المنصة اليت ن مصالح ال�ش كة أنه قد توجد تعارضات بني   تدرك ال�ش

كة.   السيولة لل�ش
 

كة ستتخذ خطوات إلدارة وتخف�ف وتجنب التعارضات المحتملة والفعل�ة ووضع أنظمة داخل�ة لضمان تنف�ذ أوامر العم�ل الم ماثلة �شكل  ال�ش
كة لسبب محدد.   متتابع و��ــــع ما لم تصبح غ�ي عمل�ة وخارجة عن تحكم ال�ش

 
ن م العم�ل إ� مكان تداول أو مكان تنف�ذ معني كة ال تتل�ت أي أجر أو خصم أو منفعة غ�ي نقد�ة لتوج�ه أوامر  ما قد  وتجدر اإلشارة إ� أن ال�ش

 ينتهك متطلبات تضارب المصالح أو اإلغراءات. 
 

كتها  قد   �ش مع  مطابق  نحو  ع�  أساس  ع�  عمالئها  أوامر  تنفذ  كة  ال�ش أن  حق�قة  إ�  ذلك  و�رجع  المصالح،  ي 
�ن آخر  محتمل  تضارب  ينشأ 

كة  .  Forextime Ltdالشق�قة،   ال�ش ن مصالح عمالئها. ومع ذلك، فقد وضعت  كة و�ني ال�ش تنف�ذ  أر�اح/خسائر مكان  ن  بني لذلك، هناك عالقة 
 بة ومراجعة ترتيبات التنف�ذ مع مكان التنف�ذ ع� أساس منتظم لضمان تحقيق أفضل تنف�ذ. س�اسات و�جراءات لمراق
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 2صفحة 
 
 
 

  . خدمة أفضل تنف�ذ لألوامر 2
 

 أما�ن التنف�ذ  2.1
 

كة الشق�قة،   كة هو ال�ش كة  .  Forextime Ltdإن مكان التنف�ذ الوح�د لل�ش كة مرّخ ،  Forextime Ltd�ش للمراقبة من قبل  صة وخاضعة  �ي �ش
ص�ة (المشار إليها ف�ما ��ي بـ " ص�ة (المشار إليها ف�ما ��ي بـ "")  CYSECهيئة األوراق المال�ة والبورصات الق�ب كة االستثمار الق�ب برقم  ")  CIFمع �ش

185 /12 . 
 

تداول   نت�جة  أفضل  ع�  حصولها  لضمان  السيولة،  مزود  اخت�ار  عند  معقولة  إجراءات  كة  ال�ش العوامل  اتخذت  مراعاة  مع  لعمالئها،  ممكنة 
 التال�ة: 

 
كة.  • ي السوق الذي تعمل ف�ه ال�ش

كة بها؛ وذلك �ن ي تم إبالغ ال�ش  ستمنح منصة التداول العمالء رؤ�ة لألسعار اليت
 

ستوفر منصة التداول تفاص�ل عن جميع المزا�دات والعروض القابلة للتداول (ح�ث تخضع لجميع المسائل األخرى   •
 المشار إليها أدناە)؛ 

 
بالوقت   • األسعار  المفاوضات ع�    -توافر  تعمل  التداول ح�ث  ي 

�ن وارتفاعات  ات هدوء  ف�ت هناك  األسواق  من  العد�د  ي 
�ن

،  الفائدةمواءمة   ي أوقات مختلفة وأجزاء مختلفة من المنحين
 وفق  ع� التداول �ن

�
لذلك، قد ال �كون سعر "آخر تداول"    ا

 متاح
�
 دائم ا

�
؛ أو �عمل    ا   كمؤ�ش موثوق للسعر الحا�ي

ن العمالء، بناًء ع� االتفاق ومست��ات النشاط.  •  قد تختلف الرسوم بني
 
 

ي  
كة مقد�ي سيولة يتمتعون �سجل رائع �ن كة العنا�ة الواجبة قبل إقامة العالقة وأثناء العالقة وع� أساس سنوي. �ستخدم ال�ش هذا  ستبذل ال�ش

، و  ي
ي هذا المجال، والذين �ستخدمون تقن�ات متطورة تقدم حلول سيولة عال�ة  المجال، وامتثال ج�د وسجل قانوئن

ة مؤكدة �ن سالمة مال�ة، وخ�ب
ن أمور  ي تم اختبارها وأهميتها ذات الصلة عند ضم مقد�ي السيولة �ي من بني كة وفعالة للعم�ل. العوامل اليت   ال�عة وأفضل خدمة ممكنة لل�ش

) وال�عة (ذات أهم�ة عال�ة) والتكال�ف اإلجمال�ة (ذات أهم�ة عال�ة) واالنزالق السعري (ذو أهم�ة  أخرى احتمال�ة التنف�ذ (ذات أهم�ة عال�ة
 عال�ة). 

 
 ) CFDعقود الفروقات (  2.2

 
ي مكان  

ي باعته له، حيت لو كان هناك سعر أفضل �ن كة اليت كة أنه عند إغالق مركز مفت�ح، �جب ع� العم�ل إنهاء العقد مع ال�ش آخر.  تدرك ال�ش
ي نقدمها، و�التا�ي    CFDالسعر المعروض لمنتج   س�عتمد ع� سعر األداة األساس�ة ذات الصلة. إ� ذلك، ستتم إضافة فروق األسعار والرسوم اليت

كة دائم  قد �ختلف السعر عن أسعار ال�ف أو عروض مقدمو السيولة ع� األداة األساس�ة، ومع ذلك ستفصح ال�ش
�
لك    عن التكال�ف اإلجمال�ة  ا

 و�س� للحصول ع� أفضل اعتبار ممكن لألداة األساس�ة. 
 

األسع المطابقة.  أساس  كة ع�  ال�ش تعمل  النقد،  القائمة ع�  ات  والمعادن والمؤ�ش والسلع  األجنب�ة  العمالت  الفروقات ع�  لعقود  ار  بالنسبة 
ي   األوروئب االتحاد  من  المرخص  السيولة  مقدم  �سع�ي  من  مستمدة  للعمالء  بموجب  المقدمة  /  ،  MiFIDو�عمل  ال��ــح  هامش  كة  ال�ش وتض�ف 
، تقوم بق�اس أسعارها وفق ي

كة ع� أساس عشوائئ  العمولة. كجزء من مراقبتها لل�ش
�
تنف�ذ األوامر وفق  ا  لمصادر أسعار مستقلة لضمان 

�
لمعاي�ي    ا

تيبات ذات الصلة ومصادر األسعار ع� أساس شهري.   السوق. تتم مراجعة ال�ت
 

ي حالة المؤ�ش 
ة التداول  �ن ي حدثت خالل ف�ت ات النقد�ة والسلع الفور�ة، يتم إجراء تعد�ل لمراعاة التكال�ف مثل توز�عات أر�اح األسهم هذە اليت

السيولة   مقدم  �سع�ي  من  التسع�ي  اشتقاق  و�تم  المطابقة  أساس  كة ع�  ال�ش تعمل  ات،  المؤ�ش ع�  الفروقات  لعقود  بالنسبة  المعن�ة.  لألداة 
ي و�عمل بموجب المرخص من اال  كة هامش ال��ــح / العمولة. ،  MiFIDتحاد األوروئب  وتض�ف ال�ش

 
يتداولون عليها   ي  اليت ني��ورك  البورصات مثل ناسداك و�ورصة  العد�د من  ي 

الفروقات لألسهم من أسعار األسهم األساس�ة �ن ُ�شتق سعر عقود 
كة ع� أساس المطابقة. بح�ث يرتبط مقدم السيولة لدينا �شكل مبا�ش بها. بالنسبة لعقود الف  روقات ع� األسهم، تعمل ال�ش

 
 
 
 
 



 
كة   ي ،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني صة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة ، مرّخ 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM("  العال�ي   �ي �ش

   ").  FSRAتنظ�م الخدمات المال�ة ("
كة   :  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي

،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق  ,  104-16، و�قع مقرها المسجل �ن ي كة  المتحدةاإلمارات الع���ة    أبو ظيب كة ،  Exinity ME Ltd. �ش �ي �ش
ي ترخ�ص  ،  3Aمرخصة حسب األصول من الفئة  

ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن   FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت
حة   ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء التجزئة أو عمالء التجزئالتس��ق�ة ال  والمواد الخدمات المال�ة المق�ت ن فني ن (كما مقدمة، والمنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعمالء المح�ت ة المحتملني
 )". FSRAهو محدد بموجب قواعد 

 
 

 
 3صفحة 

 
 

  األسهم    2.3
ي يتم تداو  ي مختلف البورصات العالم�ة، مثل ناسداك و�ورصة ني��ورك، اليت

ة من األسعار المعروضة �ن ل  يتم اشتقاق سعر األسهم النقد�ة مبا�ش
 لدينا ع� اتصال مبا�ش بهذە البورصات. األسهم النقد�ة عليها. ح�ث أن مقدم السيولة  

 
ي الذي �حصل عل�ه العم�ل قد �ختلف عن أسعار ال�ف أو مقدم  

ي أن السعر النهائئ ي السعر المعروض للعم�ل، مما �عين
ن رسومنا �ن سيتم تضمني

كة دائم  السيولة ع� األداة األساس�ة. ستكشف ال�ش
�
ي جميع    عن التكال�ف اإلجمال�ة لك و�س� للحصول ع� أفضل  ا

نت�جة ممكنة عند النظر �ن
 عوامل التنف�ذ ذات الصلة. 

 
كة ع� أساس التنف�ذ فقط وفق  بالنسبة لألسهم النقد�ة، تعمل ال�ش
�
 لتعل�مات العم�ل المحددة.   ا

 
 عوامل التنف�ذ  2.4

 
ي للحصول باستمرار ع� أفضل نت�جة ممكنة  

كة اتخاذ جميع الخطوات الصارمة بما �ك�ن لعمالئها مع مراعاة العوامل التال�ة عند تنف�ذ  ع� ال�ش
التنف�ذ وا ي االعتبار األسعار والتكال�ف وتح��ل العمالت و�عة واحتمال�ة 

كة. يتم األخذ �ن العم�ل مقابل األسعار المعروضة لل�ش لتس��ة  أوامر 
 ناقشتها بم��د من التفاص�ل أدناە. والحجم والطب�عة أو أي اعتبار آخر ذي صلة بتنف�ذ األمر عند تنف�ذ المعامالت وتتم م

 
 : كة عند تنف�ذ أمر العم�ل �ي ي تراعيها ال�ش  العوامل اليت

 
 خصائص أمر العم�ل؛  •

 
ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� الحجم والطب�عة وتأث�ي السوق ع�   •

ي يتعلق بها هذا األمر بما �ن خصائص األداة المال�ة اليت
 األمر؛ و 

 
أو جهات   • أما�ن  التنف�ذ  خصائص  ال�عة واحتمال�ة  الح�،  المثال ال  إليها، ع� سب�ل  ي �مكن توج�ه هذا األمر  اليت التنف�ذ 

 والتس��ة وأي تكال�ف معامالت أخرى سواء كانت ضمن�ة أو ��حة. 
 

 : ي ستشمل، ع� سب�ل المثال ال الح�، ما ��ي كة �شكل عام أن أهم عوامل التنف�ذ واليت  تعت�ب ال�ش
 

 التنف�ذ ذات الصلة؛  السعر وتكال�ف  .1
 

 احتمال�ة التنف�ذ و�عته؛ .2
 

 حجم وطب�عة وخصائص األمر؛  .3
 

 خصائص العم�ل؛ و  .4
 

 فعال�ة التس��ة.  .5
 

ة وخدمة الق�مة ال  ي االعتبار عوامل أخرى عند اخت�ار أفضل أما�ن التنف�ذ مثل الوضع التنظ��ي والخ�ب
كة �ن مضافة  باإلضافة إ� ذلك، تأخذ ال�ش

  ومعرفة السوق. (البحث) 
 
 

 
 العامل 

 
 
 

 
                              مستوى األهم�ة 

  
 
 

 
 مالحظات 
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إننا نركز بشدة على جودة ومستوى بیانات األسعار التي نتلقاھا من مصادر   مرتفع  السعر 

 تزوید عمالئنا بأسعار تنافسیة. خارجیة من أجل 

 

ومع ذلك، فإننا ال نضمن أن أسعارنا المعروضة ستكون بسعر جید أو أفضل مما  

  یمكن قد یكون متاحاً في مكان آخر. 

نتخذ جمیع الخطوات للحفاظ على تكالیف معامالتك منخفضة وتنافسیة، إلى   مرتفعة  التكالیف 

 إضافیة من طرف مقدمي السیولة للشركة. أقصى حد ممكن. قد یتم تحمل تكالیف  

التنفیذ السریع وتوفیر أفضل تسعیر ھو عنصر حاسم لكل متداول، ونحن نراقب  مرتفعة  سرعة التنفیذ 

 بشكل متكرر ھذه العوامل لضمان الحفاظ على معاییر التنفیذ العالیة لدینا. 

 رفض تنفیذ أمر عمیل على الرغم من أننا نحتفظ بالحق في   مرتفعة  احتمالیة التنفیذ 

 إال إننا نھدف إلى تنفیذ جمیع أوامر العمالء ألقصى حد ممكن. 

 ستقوم الشركة مباشرة بتسویة جمیع  متوسط  احتمالیة التسویة 

 المعامالت في وقت تنفیذ ھذه المعامالت.

 3.2انظر الوصف ذي الصلة في القسم   متوسط  حجم األمر 

 3.3الصلة في القسم  انظر الوصف ذي   متوسط  تأثیر السوق 

 
 
 

كة لألوامر من  ح واضح حول ك�ف�ة تنف�ذ ال�ش كة،  موقع�مكن الوصول إ� �ش وط العمل ل�ل خادم.  ال�ش  بموجب وث�قة �ش
 

 قد يتأثر تنف�ذ أوامر العم�ل أ�ض
�
ي يتم فيها �سج�ل    ا ي ظل ظروف السوق الق�اس�ة من اللحظة اليت

باالنزالق السعري وفجوات السوق. �ن
ي النظام، يتم تنف�ذە ع� الفور تق��ب

 أمر العم�ل �ن
�
ي النظام (مثل مشكالت االتصال).  ا

ي �ن  ما لم �كن هناك فشل فين
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 السعر  2.5
 

كة سع��ن: السعر األع� (المشار إل�ه ف�ما ��ي باسم "  -  والطلبالعرض    فرق سعر  ")  الطلب بالنسبة ألي أداة مال�ة معينة، ستقدم ال�ش
اء" والسعر األدئن (المشار إل�ه ف�ما ��ي باسم " اء به "ال�ش ") ح�ث �مكن للعم�ل بيع "البيع" تلك األداة  العرض الذي �مكن للعم�ل ال�ش

ن السعر األدئن والسعر األع� ألي أداة مال�ة هو فرق  المال�ة؛ و�شار إليهما م كة. الفرق بني ن باسم سعري ال�ش �دسعر "أو  الجتمعني  ". الس�ب
 

 Takeوجني الربح () Stop Lossوإیقاف الخسارة ( ) Buy Stopوإیقاف الشراء ( ) Buy Limitیتم تنفیذ أوامر حد الشراء ( -األوامر المعلقة 
profit (الطلبتوحة بسعر لمراكز البیع المف) یتم تنفیذ أوامر حد البیع .Sell Limit () وإیقاف البیعSell Stop ( ) وإیقاف الخسارةStop Loss  (

 . العرضلمراكز الشراء المفتوحة بسعر  ) Take profitوجني الربح ( 
 

ي قد تؤدي إ� االنزالق السعري كة بأن هناك العد�د من العوامل اليت (ع� سب�ل المثال، تقلب السوق، ثغرات فتح    باإلضافة إ� ذلك، تقر ال�ش
ي صالح العم�ل أو ع� حسا

كة والعم�ل بأن مثل هذە التحركات �مكن أن تكون �ن ة، األسواق الضع�فة، إلخ). تقر ال�ش  به. السوق، األوامر ال�ب�ي
 

كة، و�ناء ع� ذلك فإنه ال �مكن للعم�ل إدخ ي ال�ش
كة أي سعر خارج وقت العمل �ن ال أي أوامر خالل ذلك الوقت. أوقات عمل  لن تقدم ال�ش

كة ي توفرها ال�ش ي الداخ�ي لمنصة التداول اليت
وئن �د اإلل��ت كة. وسيتم اإلعالن عن العطالت الرسم�ة ع�ب ال�ب كة متاحة ع� موقع ال�ش  . ال�ش

 
هذ و�طلب  للتنف�ذ.  إل�ه  األوامر  جميع  إرسال  سيتم  الذي  السيولة  مقدم  ن  تعيني باخت�ار  كة  ال�ش مقدم  قامت  من  األسعار  آ�ي  �شكل  النظام  ا 

كة مسؤولة عن التدقيق المستمر لمقدم السيولة الخاص بها لتقي�م ما إذا كان مق ي ت��ط مقدم السيولة. ال�ش دم  السيولة من خالل التقن�ة اليت
 السيولة �قدم باستمرار أفضل تنف�ذ. 

 
كة. يتم وصف تكال�ف العم�ل لتنف�ذ األوامر بم��د من التفاص�ل ع�   موقع ال�ش

 
 الرسوم   2.6

 
ي سعر التداول كرسوم فروق األسعار أو اخت�ار حساب يتم تحص�ل  

ن العمولة �ن س�كون لدى العم�ل إمكان�ة اخت�ار حساب تداول يتم ف�ه تضمني
كة.  موقع العمولة ف�ه �شكل منفصل. جميع التكال�ف متاحة للجميع ع�   ال�ش

 
كة يتم تول�دها فقط من خالل إضافة هامش ر�ــح إ�   الذي ُ�قدمه موفرو السيولة لدينا أو ع�ب عمولة منفصلة    ع سعر الجملة المجمّ أجور ال�ش

ن مع فروق أسعار عن  ا� يتم احتسابها بع�د  التسع�ي أو كال الط��قتني
�
 . ا

 س
كة برسوم   ي تظل مفتوحة من   فوائد / التمد�د تتكلف ال�ش يوم تداول إ� اليوم التا�ي وسيتم نقل هذە التكال�ف إ� العمالء. هناك    ع� المرا�ز اليت

ي كل ل�لة تداول من الساعة  احتمال أن �كون لبعض أزواج العمالت  
. يتم احتساب التمد�د �ن ن   23:59:59معدالت فائدة سلب�ة ع� كال الجانبني

ي ل�لة األر�عاء، �ساوي رسوم التمد�د ثال 
ثة أ�ام من التمد�د. فوائد التمد�د قابلة للتغي�ي دون أي إشعار. تخضع جميع  بتوق�ت الخادم. وعادة، �ن

 أدوات عقود الفروقات النقد�ة للتم��ل اليو�ي (فوائد تمد�د، أر�اح توز�عات أر�اح). 
 
 

 التكال�ف الضمن�ة وال��حة 2.6.1
 

كة من تنف�ذ جميع أوامر العم�ل. تنتج التكال�   ف الضمن�ة عن ك�ف�ة تنف�ذ التداول. تنشأ التكال�ف الضمن�ة لل�ش
 

 :  التكال�ف ال��حة �ي
 

وتكال�ف   • والتس��ة  المقاصة  وتكال�ف  ال�ف  ورسوم  ائب  وال�ن والرسوم  العموالت  �شمل  ي  اليت ال��حة  الخارج�ة  التكال�ف 
ي قبل  من  أو أي تكال�ف أخرى يتحملها العم�ل  الحفظ

. من الواضح أن التكال�ف الخارج�ة ال��حة  العمل�ةالوسطاء المشاركون �ن
ام التنف�ذ األفضل؛  ن   تخضع الل�ت

ال��حة  وتم • الداخل�ة  التكال�ف  هذە    األجر ثل  أخذ  �جب  الصفقة.  إلتمام  �د)  الس�ب أو  العمولة  ذلك  ي 
�ن (بما  كة  بال�ش الخاص 

ي  
ن  العموالت والتكال�ف الداخل�ة لتنف�ذ األمر �ن االعتبار عند تقي�م مكان تنف�ذ األمر. بعد ذلك، عند تقي�م ما إذا كان قد تم  عني

كة حذف الرسوم والمصار�ف الخا  كة بتك��ن أو تحص�ل  أفضل تنف�ذ لصفقة فرد�ة، �مكن لل�ش صة بها من التقي�م. لن تقوم ال�ش
ن   �شكل غ�ي عادل.  �ةعموالتها بط��قة تم�ي

 
كة العموالت ورسوم   ي تعرضها ال�ش كة ع� خوادم معينة، ال �شمل األسعار اليت ي تقدمها ال�ش التم��ل،  بالنسبة إ� جميع أنواع األدوات المال�ة اليت

كة.   و�نما يتم تحم�ل هذە التكال�ف �شكل  ��ــــح ع� حساب العم�ل. للحصول ع� م��د من المعلومات، ير�ب الرج�ع إ� موقع ال�ش
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ي   واليت بالتنف�ذ  المرتبطة  والتكال�ف  المال�ة  األداة  سعر  �مثل  والذي  ال��ي  المقابل  ح�ث  من  العم�ل  ألمر  ممكنة  نت�جة  أفضل  تحد�د  سيتم 
ي تكبدها   ي  ستشمل جميع التكال�ف اليت ي ترتبط �شكل مبا�ش بتنف�ذ األمر. التكال�ف المرتبطة بالتنف�ذ، ستشمل جميع التكال�ف اليت العم�ل واليت

ي ذلك رسوم مكان التنف�ذ ورسوم المقاصة والتس��ة وأي رسوم أخرى يتم دفعه
ي ترتبط �شكل مبا�ش بتنف�ذ األمر، بما �ن ا إ�  تكبدها العم�ل واليت

ي تنف�ذ 
 األمر. أطراف ثالثة مشاركة �ن

 
ي جميع  

كة أن ترا�ي �ن إقامة عالقة تجار�ة، ومع ذلك، �جب ع� ال�ش تكال�ف خارج�ة قبل  كة اإلفصاح للعمالء عن أي  لذلك، �جب ع� ال�ش
ي المصالح. 

 األوقات أن الرسوم الخارج�ة ال �سبب أي تضارب �ن
 

ا كة تقد�م أي ضمان، عند تنف�ذ أمر ما، أن السعر الذي تقدمه  كة س�كون دائمال �مكن لل�ش  ل�ش
�
المتوفر   ا أو الذي قد �كون    أفضل من السعر 

ي مكان آخر. 
 متوفر �ن

 
 �عة التنف�ذ 2.7

 
العم أوامر  تنف�ذ  عند  التنف�ذ  ة ل�عة  كب�ي أهم�ة  كة  ال�ش تو�ي  العم�ل.  ن�ابة عن  المطابقة  أساس  كة ع�  ال�ش تعمل  أعالە،  الء  كما هو مذكور 

ي �عة  وتبذل قصارى جهدها لتقد�م �عة تن
كة. يتم النظر �ن ف�ذ عال�ه بقدر ما �سمح به حدود التكنولوج�ا وروابط االتصاالت المتاحة لل�ش

كة. ير�ب مالحظة أن استخدام االتصال الالسل�ي أو االتصال ع�ب الخ ي ال�ش
كة بمجرد استالم أمر العم�ل من قبل قسم الوساطة �ن ط  تنف�ذ ال�ش

ي أو أي شكل آخر من أ ي الحاسوئب
شكال االتصاالت غ�ي المستقرة من طرف العم�ل قد يؤدي إ� ضعف االتصال أو انقطاعه أو نقص قوة  الهات�ن

ي ل  كة، واليت ون�ة الخاصة بال�ش كة عند استخدام منصة التداول اإلل��ت ن العم�ل وال�ش ي تأخ�ي إرسال الب�انات بني
ن تكون  اإلشارة، مما قد يتسبب �ن

كة مسؤولة عنها.   ال�ش
 

 تنف�ذاحتمال�ة ال  2.8
 

والسيولة   األسعار  لتدفق  محدد  سيولة  مقدم  كة  ال�ش �ستخدم  العمالء.  عن  ن�ابة  المطابقة  أساس  ع�  كة  ال�ش تعمل  أعالە،  مذكور  هو  كما 
كة مسؤولة عن الحصول ع� أفضل نت�جة ممكنة للعمالء.   المتاحة. تظل ال�ش

 
ي �قدمها   كة تنفذ جميع األوامر اليت ي رفض أي أمر من أي ن�ع. سيتم توف�ي هذە  وع� الرغم من أن ال�ش

العمالء ول�نها تحتفظ لنفسها بالحق �ن
ح واضح و�س�ط لسبب رفض األمر، وذلك لخدمة العمالء دائم ي ذلك �ش

للعمالء بما �ن الفور   المعلومات والتحد�ث ع� 
�
أقرب    ا ي 

�شفاف�ة و�ن
ي التالعب ب

السوق / أو الصفقات الداخل�ة، و�مكان�ة غسل األموال / أو تم��ل اإلرهاب  وقت ممكن. قد تكون أمثلة رفض األمر �سبب االشتباە �ن
 وما إ� ذلك. 

 
  . تنف�ذ األوامر3
 
 

أنه خالل ظروف السوق غ�ي الطب�ع�ة �مكن أن  ي مالحظة 
تنف�ذ األوامر هذە. و�نب�ن ي س�اسة 

الموضحة �ن بالط��قة  المال�ة  تنف�ذ األدوات    يتم 
ي الحاالت التال�ة ع� سب�ل المثال:  ا� كب�ي   ا� ف�ذ الصفقة تغ�ي يتغ�ي السعر الذي يتم به تن

  عن السعر األص�ي المطلوب. و�جوز أن �حدث ذلك �ن
 أثناء افتتاح السوق  ➢

 

ات اإلخبار�ة؛ ➢  أثناء الن�ش
 

 أو هبوط ا� خالل األسواق المتقلبة ح�ث قد تتحرك األسعار صعود ➢
�
 عن السعر المعلن؛   ا� �شكل كب�ي و�ع�د ا

 

ي جلسة تداول واحدة إ� حد تعليق أو تقي�د التداول   ➢
ي أوقات التحرك ال��ــــع للسعر إذا ارتفع السعر أو انخفض �شكل كب�ي �ن

�ن
ي البورصة المعن�ة؛ و

  بموجب قواعد التداول �ن

 إذا لم �كن هناك سيولة كاف�ة لتنف�ذ الحجم المحدد بالسعر المعلن.  ➢

 
كة بتق م ال�ش ن تيبات الالزمة لتحقيق ذلك. تل�ت  د�م أفضل تنف�ذ لعمالئها، وتبذل كل الجهود وال�ت

 
 

 احتمال�ة التس��ة  3.1
 

ي وقت تنف�ذ هذە المعامالت. 
ة �ن كة بتس��ة جميع المعامالت مبا�ش  ستقوم ال�ش

 
 
 
 
 



 
كة   ي ،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني صة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة ، مرّخ 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM("  العال�ي   �ي �ش

   ").  FSRAتنظ�م الخدمات المال�ة ("
كة   :  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي

،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق  ,  104-16، و�قع مقرها المسجل �ن ي كة  المتحدةاإلمارات الع���ة    أبو ظيب كة ،  Exinity ME Ltd. �ش �ي �ش
ي ترخ�ص  ،  3Aمرخصة حسب األصول من الفئة  

ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن   FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت
حة   ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء التجزئة أو عمالء التجزئالتس��ق�ة ال  والمواد الخدمات المال�ة المق�ت ن فني ن (كما مقدمة، والمنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعمالء المح�ت ة المحتملني
 )". FSRAهو محدد بموجب قواعد 
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 حجم األمر  3.2
 

ي  ألمر تم إجراؤە ع� معامالت  (الصفقة)  الحد األدئن لحجم اللوت   ي خادم    1000هو  ال�ف األجنيب
يتم  ،  Centوحدة من العملة األساس�ة (�ن

ع�    1000تقس�م   األساس�ة  العملة  من  هو  100وحدة  األمر  لحجم  األدئن  الحد  �كون  اليورو/دوالر،  زوج  تداول  عند  المثال،  سب�ل  ع�   .(
ي    يورو. �ختلف حجم التداول األق� ل�ل من   1،000

كة تحتفظ لنفسها بالحق �ن الحسابات المختلفة كما هو معروض ع� الموقع، ول�ن ال�ش
ي وسعها لتنف�ذ أمر العم�ل ب�ف النظر عن حجم  

كة أق� ما�ن مة مع العم�ل. تبذل ال�ش ي االتفاق�ة الم�ب
رفض األمر كما هو منصوص عل�ه �ن

�ل حساب كما هو معروض ع� موقعنا. ول�ن إذا تم تحقيق ذلك، �جوز أن يتم  األمر الخاضع للتوافق مع الحد األق� للحجم المسم�ح به ل 
ي وقت التنف�ذ. 

 التنف�ذ بأفضل سعر متاح بقدر ما �سمح به سيولة السوق �ن
 

 تأث�ي السوق  3.3
 

ع�   السوق  ي 
�ن المتقلبة  العوامل  بعض  تؤثر  قد  كة.  ال�ش ف�ه  تتحكم  ال  والذي  السوق  ع�  تأث�ي  العم�ل  أمر  وطب�عة  لحجم  �كون  سعر  ال قد 

ي �ستمد منها السعر المعروض لتلك األدوات المال�ة. األسا�ي لأل  كة القواعد التال�ة:   دوات المال�ة اليت  خالل األسواق المتقلبة، تتبع ال�ش
 

 توفر السيولة لجميع األدوات؛  ضمان  .1
 

 ضمان عدم توقف استالم عروض األسعار ما لم يتم مصادرة أسعار السوق من مقدم السيولة؛  .2
 

ي الحاالت العَ  .3
 ض�ة والمتطرفة ووفقرَ �ن

�
ي وضع اإلغالق فقط.   ا

كة أدوات محددة �ن  لظروف السوق، قد تضع ال�ش

 
كة مسؤولة وستتخذ جميع الخطوات   ال�اف�ة للحصول باستمرار ع� أفضل نت�جة ممكنة لعمالئها؛ ومع ذلك، فعندما تكون هناك تعل�مات  ال�ش

كة العمالء ع� توجيهها لتنف� كة ع� تنف�ذ أمر العم�ل ب�تباع التعل�مات المحددة. ومع ذلك، لن تحث ال�ش ذ  محددة من العم�ل، ستحرص ال�ش
احأمر ما بط��قة معينة، من خالل اإلشارة �ا   أو اق�ت

ً
 حة

�
 ضمن�  ا

�
كة أن    ا ي أن تعرف ال�ش

إ� محتوى التعل�مات إ� العم�ل، عندما �كون من المنط�ت
كة األهم�ة النسب�ة  اهناك تعل�مات بهذا الخصوص من المحتمل أن تمنعها من الحصول ع� أفضل نت�جة ممكنة لذلك العم�ل. ستحدد   ل�ش

 للعوامل المذكورة أعالە وفق
�
ي السوق مع مراعاة المعاي�ي الموضحة أدناە: لتقديراتها وخ  ا

ي ضوء المعلومات المتاحة �ن
اتها التجار�ة �ن  �ب

 
ف و�شكل أ��� تحد�د ➢ ي ذلك تصن�ف العم�ل كعم�ل تجزئة أو عم�ل مح�ت

 : ا� خصائص العم�ل، بما �ن
 

i.  خصائص أوامر العمالء؛ 
 

ii.   ي  هذا األمر؛ و تخضع ل خصائص األدوات المال�ة اليت
 

iii. ي �مكن توج�ه هذا األمر إليها. خصائص أما�ن التنف  �ذ اليت
 

كة اعتماد ي إتباع هذە اإلجراءات    ا� كب�ي   ا� تعتمد ال�ش
كة �ن ع� أما�ن التنف�ذ بناًء ع� العوامل المذكورة أعالە وأهميتها النسب�ة. وتتمثل س�اسة ال�ش

أفضل   وتحقيق  وجه  أفضل  عمالئها ع�  مصالح  �خدم  نحو  والعمل ع�  العوامل  لهذە  النسب�ة  األهم�ة  تحد�د  أجل  من  الداخل�ة  والمبادئ 
("الت أو  لهم  العم�ل. تحق�قنت�جة ممكنة  العمل مع  األمثل") عند   نف�ذ 

�
اختبارا� شه��  ا ب�جراء  االمتثال  الغا�ة، س�قوم مسؤول   لهذە 

�
عن ط��ق    ا

ي الس�اسة الحال�ة. باإلضافة إ� ذلك، من واجب 
  فحص عينة من التداوالت العشوائ�ة، لتحد�د ما إذا كان أفضل تنف�ذ ينطبق كما هو موضح �ن

ي حالة عدم حل المشكلة، س�قوم مسؤول االمتثال ب�بالغ  قسم الوساطة إبالغ اإلد
ي أفضل تنف�ذ. �ن

ارة العل�ا ومسئول االمتثال بأي أوجه قصور �ن
ام بأفضل تنف�ذ لألوامر، فستصدر اإلدارة العل ن ة / أو مستمرة ف�ما يتعلق باالل�ت ي حالة تحد�د نقاط ضعف كب�ي

كة. �ن كة  اإلدارة العل�ا لل�ش �ا لل�ش
ي تنف�ذ  تعل�مات ب�عدا

، وا�تشاف أي أوجه قصور والتوص�ة بالحلول / أو المساعدة �ن ن د تقار�ر تقي�م مخصصة من قبل المستشار�ن الخارجيني
 التوص�ات. 

 
ي بورصة منظمة و�نما يتم إجراؤها ع�ب منصة 

كة ال تتم إجراؤها �ن ي عقود الفروقات مع ال�ش
ي قام ب�برامها �ن   التداول   �قر العم�ل أن المعامالت اليت

كة، و�ناء ع� ذلك فإن هذە المعامالت قد تعرض العم�ل لمخاطر أ��ب من مخاطر معامالت البورصات المنظمة.    الخاصة بال�ش
 

كة.  كة خالل أوقات عمل منصة التداول الخاصة بال�ش م العم�ل ب�غالق أي مركز مفت�ح ع� أي أداة مال�ة تقدمها ال�ش ن  و�ل�ت
 
 
 
 
 
 



 
كة   ي ،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني صة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة ، مرّخ 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM("  العال�ي   �ي �ش

   ").  FSRAتنظ�م الخدمات المال�ة ("
كة   :  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي

،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق  ,  104-16، و�قع مقرها المسجل �ن ي كة  المتحدةاإلمارات الع���ة    أبو ظيب كة ،  Exinity ME Ltd. �ش �ي �ش
ي ترخ�ص  ،  3Aمرخصة حسب األصول من الفئة  

ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن   FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت
حة   ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء التجزئة أو عمالء التجزئالتس��ق�ة ال  والمواد الخدمات المال�ة المق�ت ن فني ن (كما مقدمة، والمنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعمالء المح�ت ة المحتملني
 )". FSRAهو محدد بموجب قواعد 
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  راجعة. المراقبة والم4
 
 
تنف�  التحد�د جودة  وجه  وع�  األوامر،  بتنف�ذ  الخاصة  وترتيباتها  األوامر  تنف�ذ  س�اسة  فعال�ة  وتقي�م  بمراقبة  دوري  �شكل  كة  ال�ش ذ ستقوم 

ي  
أوجه قصور �ن أي  ي تصحيح 

بالحق �ن كة  ال�ش للعم�ل. تحتفظ  نت�جة ممكنة  أفضل  أجل تحقيق  الس�اسة من  ي 
المنصوص عليها �ن اإلجراءات 

 األمر و�جراء تحسينات ع� ترتيبات التنف�ذ من وقت آلخر.  س�اسة تنف�ذ 
 

ي تقوم بها اإلدارة التنف�ذ�ة لعمل�ات قسم الوساطة واالختبار  كة بالس�اسة من خالل المراقبة اليت ام ال�ش ن ات المتكررة  ستتم المراقبة المستمرة الل�ت
للس�اسة. وس�حتفظ مسؤول أول  دفاع  إجراؤها كخط  الذي سيتم  االمتثال.    والمنتظمة  مراقبة  برنامج  ي كجزء من 

الثائن الدفاع  بخط  االمتثال 
ي مجهز 

ي توصلت إليها مكاتب التنف�ذ من أجل التخف�ف من احتمال�ة تضارب    ا� س�كون خط الدفاع الثائن ي االستنتاجات اليت
�شكل كاٍف للطعن �ن

ي المكتب األما�ي بتقد�م الفحص الوح�د أل 
ي قد تنجم عن ق�ام موظ�ن  دائهم. المصالح اليت

 
كة أ�ض   ستقوم ال�ش
�
ي س�اسة تنف�ذ األوامر توفر أفضل نت�جة ممكنة للعم�ل أو ما إذا    ا

�شكل دوري بتقي�م ما إذا كانت أما�ن التنف�ذ المدرجة �ن
ات ع� ترتيبات التنف�ذ الخاصة بها.  كة إجراء تغي�ي  كان �جب ع� ال�ش

 
تنف� س�اسة  بمراجعة  كة  ال�ش ستقوم  ذلك،  إ�  سن��باإلضافة  هذە  األوامر   ذ 

�
تتعلق    ا ات  تغي�ي أي  تحدث  عندما  مخصص  و�شكل  األقل  ع� 

 بالس�اسة. 
 
 

ات الماد�ة  4.1  التغي�ي
 

ي ترتيبات تنف�ذ األوامر الخاصة بهم وس�اسة تنف�ذ  
ات ماد�ة �ن كة ب�خطار العمالء الذين ت��طهم بها عالقة مستمرة بأي تغي�ي األوامر.  ستقوم ال�ش

ي  �مكن تصن�ف التغي�ي 
ات �ن  "المادي" ع� أنه أي حدث مهم ذي طب�عة داخل�ة أو خارج�ة �مكن أن يؤثر ع� معاي�ي التنف�ذ األفضل، والتغي�ي

 التكلفة والسعر وال�عة واحتمال�ة التنف�ذ والتس��ة والحجم والطب�عة أو أي اعتبار آخر ذي صلة بتنف�ذ األمر. 
 

 من أجل تحد�د ما إذا كان التغي�ي ماد�
�
ات ع� األهم�ة النسب�ة ألفضل عوامل التنف�ذ، أو ع� أما�ن  ، قا ي إجراء تغي�ي

كة النظر �ن ن ع� ال�ش د يتعني
ي تلب�ة أفضل متطلبات التنف�ذ. 

كة �شكل كب�ي �ن ي تعتمد عليها ال�ش  التنف�ذ، أو الجهات اليت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
كة   ي ،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني صة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة ، مرّخ 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM("  العال�ي   �ي �ش

   ").  FSRAتنظ�م الخدمات المال�ة ("
كة   :  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي

،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق  ,  104-16، و�قع مقرها المسجل �ن ي كة  المتحدةاإلمارات الع���ة    أبو ظيب كة ،  Exinity ME Ltd. �ش �ي �ش
ي ترخ�ص  ،  3Aمرخصة حسب األصول من الفئة  

ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن   FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت
حة   ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء التجزئة أو عمالء التجزئالتس��ق�ة ال  والمواد الخدمات المال�ة المق�ت ن فني ن (كما مقدمة، والمنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعمالء المح�ت ة المحتملني
 )". FSRAهو محدد بموجب قواعد 

 
 

 
 10صفحة 

 
 
 

  . معلومات عامة5
 

 مهمةمعلومات  5.1
 

ي بعض الوال�ات القضائ�ة أو البلدان. إن س�اسة تنف�ذ األوامر هذە ل�ست م
كة مؤهلة للبيع �ن ي تقدمها ال�ش وجهة  قد ال تكون بعض المنتجات اليت

ها أو توفرها أو توز�عها مخالف  إ� أي وال�ة قضائ�ة أو بلد �كون ��ش
�
ي ذلك الوال�ات المتح  ا

ن أو اللوائح المحل�ة، ما �ن  دة األم��ك�ة. للقوانني
 

 ال �شكل س�اسة تنف�ذ األوامر عرض
�
 أو دعوة أو حث  ا

�
ها من األدوات المشتقة. وال �جوز    ا اء أو بيع األسهم النقد�ة أو عقود الفروقات أو غ�ي ع� �ش

ي مسبق من اإلدارة العل�ا وقسم االمت ) ألي شخص آخر بدون إذن كتائب ي
كة. ال تهدف  استنساخها أو اإلفصاح عنها (�شكل ك�ي أو جزئئ ي ال�ش

ثال �ن
 س�اسة تنف�ذ األوامر إ� أن �شكل األساس الوح�د لتقي�م قرار العم�ل لتداول األسهم النقد�ة أو عقود الفروقات أو المشتقات األخرى. 

 
ي   5.2

 ل�س هناك واجب ائتمائن
 

بما   بأي صفة أخرى،  التداول وال تعمل  إ� منصة  الوصول  إمكان�ة  للعم�ل  كة  ال�ش ي ذلك بصفتها أص��ً تقدم 
بتقد�م أو وك��ً   �ن كة  ام ال�ش ن ال�ت  .

ع� المفروضة  المحددة  التنظ�م�ة  امات  ن االل�ت إ�  باإلضافة  ائتمان�ة  مسؤول�ات  بأ�ة  للعم�ل  مدينة  كة  ال�ش أن  ي  �عين ال  للعم�ل  تنف�ذ    أفضل 
كة والعم�ل. و�نك تظل ن ال�ش كة، أو كما قد يتم التعاقد عليها بط��قة أخرى بني كة    ال�ش مسؤوً� عن قرارات االستثمار الخاصة بك، ولن تكون ال�ش

ي السوق تتعرض لها نت�جة لهذە القرارات. 
 مسؤولة عن أي خسارة تداول �ن

 
 تعل�مات محددة 5.3

 
كة ع� تنف�ذ األمر بما يتفق بدقة مع تعل�مات العم�ل المحددة. ومع ذلك ي حالة وجود تعل�مات محددة من العم�ل، ستحرص ال�ش

، كما هو  �ن
اح  أو اق�ت

ً
كة العم�ل ع� توجيهه لتنف�ذ أمر بط��قة معينة، من خالل اإلشارة �احة  مذكور أعالە، لن تحث ال�ش

�
 ضمن�  ا

�
إ� محتوى التعل�مات    ا

كة من الحصول ع� أفضل نت�جة م كة أن الق�ام بذلك من المرجح أن �منع ال�ش  أن تعرف ال�ش
�
مكنة لذلك  لذلك العم�ل، عندما ُيتوقع منطق�ا

 العم�ل. 
ي تم تصم�مها للحصول  كة من اتباع س�اسة تنف�ذ األوامر، واليت كة تعل�مات محددة للتعامل مع العم�ل، فقد �منع ال�ش ع�  إذا قدم العم�ل لل�ش

 أفضل نت�جة شاملة لتنف�ذ األوامر ع� أساس ثابت. 
 

انتباە العم�ل إ� حق�قة أن أي تعل�ما  ي لفت 
كة �احة �ن ي صممتها  ترغب ال�ش اليت كة من اتخاذ الخطوات  العم�ل قد تمنع ال�ش ت محددة من 

ي تغطيها تلك التعل�مات.  ي س�اسة تنف�ذ األوامر للحصول ع� أفضل نت�جة ممكنة لتنف�ذ تلك األوامر ف�ما يتعلق بالعنا� اليت
 ونفذتها �ن


