
 

 

 2020، فبرایر  1اإلصدار  

 ملخص عن سیاسة تضارب المصالح
 مقدمة .1

بأن   ویقضي  المحتمل)  عمیلنا  أو  (عمیلنا  إلیك  ("السیاسة")  المصالح  تضارب  سیاسة  عن  الملخص  ھذا  تقدیم   KEY WAYیتم 
MARKETS LTD  "التجاري االسم  تحت  تعمل  المعقولة ae.capex.com("الشركة")  الخطوات  جمیع  اتخاذ  منھا  مطلوب   ،"

 الكتشاف وتفادي تضارب المصالح. 

المبادئ  الفضلى واالمتثال، على وجھ الخصوص، مع  العمالء  الشركة ملتزمة بأن تتعامل بأمانة وإنصاف ومھنیة لخدمة مصالح 
 المنصوص علیھا في ھذا التشریع.

ي بمقتضاه یكون لدى الشركة علم بوجود العالمي، والذ أبوظبيوفقاً لمتطلبات القواعد العامة لسلطة تنظیم الخدمات المالیة في سوق 
عن طریق   مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  بھم  مرتبط  أي شخص  (أو  وعمالئھا  وموظفیھا  الشركة  بین  مادیة  أو مصلحة  تضارب 
الترتیبات   على  والحفاظ  بانتظام  واستكمالھا  المصلحة  ھذه  إدارة  العمیل  على  یجب  للشركة،  آخر  أو  واحد  عمیل  أو  السیطرة؛ 

 lمیة واإلداریة الفعالة وتشغیلھا لتجنب تضارب المصالح من تشكیل أو التسبب في خطر ملموس لإلضرار بمصلحة الشركة. التنظی
ھذا یتضمن إجراءات للحفاظ على االستقاللیة المالئمة بین أعضائھا المشاركین في نشاطات مختلفة، على سبیل المثال، من خالل  

سدي بین الموظفین، حیث تلزم موظفیھا الفصل بین المھام والواجبات والحفاظ على سیاسة  تطبیق حواجز المعلومات، التباعد الج
االستقاللیة عندما یقدمون الخدمات إلى عمیل ما، العمل من أجل تحقیق أفضل المصالح للعمیل وتجاھل أي تضارب في المصالح، 

لشركة غیر قادرة على ضمان معاملة عادلة للعمیل، في بعض الظروف ترفض العمل لصالح عمیل ما أو عمیل محتمل إذا كانت ا
فإنھ یجب علیھا رفض العمل مع ھذا العمیل. حینما یكون للشركة مصلحة مالیة في معاملة مقرر إبرامھا مع عمیل أو لصالحھ أو  

التعامل عن قصد فیما یتعلق بھذه   عالقة قد تؤدي إلى تضارب مصالح فیما یتعلق بھذه المعاملة، فال یجوز لھا إسداء المشورة أو 
 المعاملة ما لم تتخذ خطوات معقولة لضمان المعاملة العادلة للعمیل.

 المجال .2
الغرض من ھذه الوثیقة ھو تحدید نھج الشركة في تحدید وإدارة تضارب المصالح التي قد تنشأ خالل سیر أنشطتھا    :معاملة عادلة

 التجاریة المعتادة. باإلضافة إلى ذلك، تحدد ھذه الوثیقة الظروف التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح.

ل مباشر أو غیر مباشر بالشركة (یشار إلیھا فیما یلي باسم  تطبق ھذه السیاسة على جمیع المدراء، الموظفین وأي شخص یرتبط بشك
 "األشخاص ذوي العالقة") وتشیر إلى كل التفاعالت مع جمیع العمالء. 

 تحدید تضارب المصالح  .3
عندما تبرم الشركة صفقة/ تتعامل مع العمیل، فإن الشركة (أو شریك أو شخص آخر مرتبط بالشركة) قد تكون لھ مصلحة، عالقة 

 یب مادي فیما یتعلق بالمعاملة المعینة أو تتضارب مع مصلحة العمیل.أو ترت

في حین أنھ من غیر المجدي وضع تعریف دقیق أو إنشاء قائمة شاملة بجمیع حاالت تضارب المصالح ذات الصلة التي قد تنشأ،  
الظروف التي تشكل أو قد تؤدي إلى تضارب   وفقاً للطبیعة الحالیة، حجم الشركة ودرجة تعقیدھا، ولذلك فإن القائمة التالیة تتضمن

 المصالح ومخاطر ملموسة بإلحاق ضرر بعمیل أو أكثر، نتیجة لتوفیر الخدمات االستثماریة:

قد یكون للشركة مصلحة في تعظیم حجم التداول بغرض زیادة الدخل العائد من العمولة، وھو ما یتعارض مع ھدف العمیل   . أ
 ت؛الشخصي بتقلیل تكالیف المعامال 
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المبنیة  .ب أو األصول  المالیة  لدیھم مصلحة في األدوات  الذین  الشركة  أو عمالء  إلى شركاء  الشركة خدمات أخرى  قد توفر 
 علیھا العقود، والتي تتضارب أو تتنافس مع مصالح العمیل؛

 من المرجح أن الشركة تسعى لتحقیق مكسب مالي، أو تتجنب خسارة مالیة على حساب العمیل؛ .ج

 نظام العالوات الخاص بالشركة موظفیھ بناء على حجم التداول؛ قد یمنح  .د

 قد تستقبل أو تدفع الشركة حوافز من وإلى أطراف ثالثة بسبب إحالة عمالء جدد أو تداول العمالء؛ .ه

نصائح  .و أنھا  على  المحتملة  السوق  باتجاھات  یختص  فیما  والنقاشات  التدریب،  السوق،  عن  معلومات  أي  تفسیر  یجوز  ال 
 استثماریة. تتجلى مسؤولیة العمیل في إجراء بحوث عن السوق الخاص بھ قبل الدخول في أي صفقة. /تجاریة

 إجراءات وضوابط إدارة تضارب المصالح   .4
الخطوات   جمیع  التخاذ  تمھیداً  وتشغیلھا  الفعالة  واإلداریة  المنظمیة  الترتیبات  على  الحفاظ  الشركة  على  یجب  المصلحة:  إدارة 

رب المصالح من تشكیل أو التسبب في خطر ملموس لإلضرار بمصالح العمالء، بما یشمل إنشاء أو الحفاظ على المعقولة لمنع تضا
 حواجز المعلومات الفعالة لتقیید نقل المعلومات ذات الصلة. 

التالیة (  التدابیر  المحددة  المصالح  الشركة إلدارة تضارب  تتبعھا  التي  اإلجراءات والضوابط  القائمة غیر بصورة عامة، تتضمن 
 شاملة):

 تتعھد الشركة برصد مستمر لنشاطات األعمال للتأكد من مالءمة الضوابط الداخلیة.  . أ

تتعھد الشركة بإجراءات فعالة لمنع أو مراقبة تبادل المعلومات بین األشخاص المعنیین المشاركین في أنشطة متعلقة بخطر  .ب
 ضرار بمصالح عمیل أو أكثر.تضارب المصالح حیث یؤدي تبادل ھذه المعلومات إلى اإل

اإلشراف المنفصلین على األشخاص ذوي الصلة الذین تشمل وظائفھم الرئیسیة تزوید العمالء بالخدمات الذین قد تتضارب  .ج
 مصالحھم، أو الذین یمثلون مصالح مختلفة قد تتضارب مع مصلحة الشركة. 

أو   .د المتزامنة  المشاركة  أو مراقبة  لمنع  قد تؤدي ھذه تدابیر  استثماریة متفرقة حیث  الصلة في خدمات  ذو  للشخص  المتتالیة 
 الخدمات االستثماریة إلى إعاقة اإلدارة السلیمة لتضارب المصالح.

یجب أن یكون لدى الشركة أنظمة وضوابط تشمل السیاسات واإلجراءات لضمان عدم قیام الشركة أو أي موظف أو شریك   .ه
ا أو  منح،  أو  بتوفیر،  المرجح  فیھا  من  مباشرة  غیر  أو  مباشرة  أخرى  فوائد  أي  أو  العموالت  مثل  الحوافز  قبول  أو  لتماس 

العمیل یتم  الشركة على أسس معقولة بأن مصالح  التي تعتقد بھا  الظروف  قد تدین بھ لعمالئھا. في  تضاربھا مع أي واجب 
فوائد أخرى تتلقاھا الشركة أو عمالئھا أو شركائھا  تقدیمھا بشكل أفضل إلى الشخص الذي سیتم اإلحالة إلیھ، أي عموالت أو  

 بخصوص ھذه اإلحالة لن تكون حوافر محظورة بموجب قانون سلطة تنظیم األوراق المالیة.
 

 اإلجراءات التي تنظم الوصول إلى البیانات.  .و

 الفصل بین المھام التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح إذا قام بھا نفس الفرد.  .ز

 داخلي لرصد وتقدیم تقریر بشأن ما ورد أعاله إلى مجلس إدارة الشركة.  إنشاء قسم امتثال .ح

بدون   .ط الشركة  تتضارب مع مصالح  تجاریة خارجیة  لدیھم مصالح  الذین  الشركة  على مسؤولي وموظفي  المفروض  الحظر 
 موافقة مسبقة من مجلس إدارة الشركة.



 

 

مباشرة أو غیر مباشرة قد تلقتھا أو قد تتلقاھا الشركة أو أي شریك أو   یجوز للشركة تقدیم المعلومات ذات الصلة بأي عمولة أو فائدة
د موظف فیھا فیما یتعلق ب أو نتیجة لقیام الشركة بتقدیم التوصیة أو إتمام المعاملة المالیة. قد تقدم الشركة ھذه المعلومات للعمیل عن

 الطلب وبالقدر الذي تسمح بھ اللوائح ذات الصلة. 

 العمیل موافقة  .5
خالل إبرام العمیل التفاقیة مع الشركة بشأن تقدیم خدمات االستثمار، یوافق العمیل على تطبیق ھذه السیاسة علیھ. عالوة على ذلك، 
یوافق العمیل ویخول الشركة بالتعامل مع العمیل بأي طریقة تعتبرھا الشركة مناسبة، بصرف النظر عن أي تضارب في المصالح 

 مالیة دون الرجوع إلى العمیل مسبقاً.  أو وجود أي مصلحة

 في حال عدم قدرة الشركة على التعامل مع حالة تضارب المصالح، فیجب علیھا اإلفصاح للعمیل.

 سجل المصالح  .6
قبل  من  تنفیذه  یتم  األقل،  على  سنوات  ست  لمدة  بانتظام  وتحدیثھ  األنشطة  أو  الخدمة  ألنواع  بسجل  االحتفاظ  الشركة  على  یجب 
الشركة أو بالنیابة عنھا التي قد ینشأ فیھا تضارب المصالح حیث یشكل خطر ملموس على مصلحة عمیل أو أكثر أو قد ینشأ في 

 حالة النشاط أو الخدمة المستمرة.

 اإلفصاح عن المعلومات  .7
مع عمیل أو مجموعة من العمالء غیر إذا كانت الترتیبات/ التدابیر التنظیمیة أو اإلداریة موضع التنفیذ بھا أثناء العالقة التجاریة  

تضارب  عن  تفصح  سوف  الشركة  فإن  العمالء،  من  مجموعة  أو  العمیل  بھذا  المتعلقة  المصالح  تضارب  إدارة  أو  لتجنب  فعالة 
 المصالح قبل االضطالع بمزید من األعمال مع العمیل أو مجموعة من العمالء.

 یجب أن یكون اإلفصاح:
 

 في وسط دائم؛ .1
یل كافیة، مع مراعاة طبیعة العمیل، لتمكین ھذا العمیل من اتخاذ قرار مدروس فیما یتعلق بالخدمة التي قد ینشأ ویتضمن تفاص .2

 عنھا تضارب المصالح. 

 إسناد المعرفة:  .8
عدة عندما یتم تطبیق قاعدة سلطة تنظیم األوراق المالیة للشركة التي تتعامل بالمعرفة، فلن یتم اتخاذ أي إجراء معرفي ألغراض قا 

 سلطة تنظیم األوراق المالیة طالما لم یتخذ أحد من األفراد المعنیین إجراء معرفي نیابة عن الشركة نتیجة لترتیب حاجز المعلومات. 

  



 

 

 تعدیل السیاسة ومعلومات إضافیة  .9
لشروط   اتفاقیة العمیل بین الشركة  تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة و/أو تعدیل سیاستھا و ترتیباتھا متى اقتضت الضرورة وفقاً 

 والعمیل.

 إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات و/أو لدیك أیة استفسارات عن تضارب المصالح، یرجى توجیھ طلبك و/أو أسئلتك إلى
support@ae.capex.com 
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