
 

 

 2020، فبرایر  1اإلصدار  

 سیاسة المصلحة الفضلى وتنفیذ الطلبات
 مقدمة .1

Key Way Markets LTD   ("الشركة") مطالبة باتخاذ جمیع الخطوات المعقولة للعمل بما یخدم المصلحة الفضلي لعمالئھا عند
 استالم وإرسال طلبات العمیل.

 تنفذ الشركة طلبات العمیل فقط على اختالفات عقود الفروقات في السلع األساسیة والمؤشرات وأزواج العمالت وما إلى ذلك. 

تُطبق سیاسة المصلحة الفضلي وتنفیذ الطلبات (‘السیاسة’) عند استالم وإرسال طلبات العمیل أو تنفیذ طلبات العمیل لجمیع أنواع   
عقود الفروقات ھي منتجات ذات رافعة مالیة، وتحمل درجة عالیة من   -) التي تقدمھا الشركة.  ”CFDs“عقود الفروقات (

ارة رأس المال المستثمر بالكامل. نتیجة لذلك، قد ال تكون عقود الفروقات مناسبة لجمیع األفراد المخاطرة ویمكن أن تؤدي إلى خس
حیث تمتلك الشركة السلطة التقدیریة وحدھا لتقریر أنواع األدوات المالیة التي یجب إتاحتھا ونشر األسعار التي یمكن لعمالئھا  

منشورة على منصة التداول الخاصة بھا، من خالل البث الیومي المباشر لألسعار منصاتھا. تَُوفَر ھذه األسعار، ال علىالتداول بھا 
 التي تتلقاھا الشركة من مزودي السیولة من األطراف الثالثة. 

یجب قراءة السیاسة باالقتران مع اتفاقیة العمیل وشروط العمل وكشف المخاطر كما یجب أن تشكل جزًءا منھا. أي قرار بفتح  
حساب أو ال، وما إذا كنت تفھم أو ال تفھم مخاطر تنفیذ المعامالت أو التداوالت على منصة التداول فھو قرارك الخاص. بموجب 

 لتقدیم خدماتنا، یقر العمیل ویوافق على شروط ھذه السیاسة.  Key Way Markets Ltdتحریر اتفاقیة مع 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ قد توجد مخاطر أخرى ولكنھا غیر مدرجة ھنا بسبب استحالة تغطیة كل المخاطر المحتملة. وعلي أي   
 حال، یجب علیك طلب مشورة الخبراء قبل البدء في التداول معنا.

 المجال .2
 یاسة على جمیع عمالء الشركة.تُطبّق ھذه الس

 تنطبق ھذه السیاسة عند استالم وإرسال طلبات العمیل أو تنفیذ أوامر للعمیل لجمیع أنواع عقود الفروقات المقُدمة من الشركة.  

 األدوات األساسیة  .3
بحیث ال یتمكن العمیل من  یجوز لتقلبات أسعار أدوات عقود الفروقات األساسیة أن تكون مھمة للغایة خالل فترات زمنیة متقاربة 

الحصول على وقت إلیداع أموال إضافیة لغرض إیداع إشعار طلب ھامش التغطیة وسیتعین تصفیة معاملة عقود الفروقات بالقوة. 
باإلضافة إلى ذلك، ال یمكن تقیید مخاطر خسارتك بطلبات وقف الخسارة، حیث أن الشركة ملزمة فقط بتنفیذ ھذا النوع من الطلبات  

 سعر التالي األفضل المتاح" لعقد الفروقات األساسي."ال

 أداء السعر التاریخي  .4
ال تعطي الحركة التاریخیة لألسعار مؤشًرا موثوقًا لحركة األسعار في المستقبل. حیث أن األداء السابق لیس مؤشًرا على األداء   

 ر الوقت.المستقبلي ویجب أن تفھم أن اتجاھات السوق یمكن أن تختلف بشكل كبیر بمرو

 استثمار غیر طویل األجل  .5
تجذب المعامالت المفتوحة الرسوم التي تُفَرض على العمالء إما تحدیدھا كرسوم ثابتة أو محسوبة كنسبة مئویة. تزید ھذه التكالیف 

ناسبة كاستثمار  أیًضا من الحد الذي قد یحقق العمالء بعده ربًحا من استثمارھم األصلي. لذلك، فإن منتجات عقود الفروقات لیست م 
 طویل األجل.



 

 

 المخاطر المحتملة  .6
ال یوجد سعر محدد رسمیًا. تحدد   لذلك،ال تُنفّذ منتجات ("تداول خارج البورصة") في بورصة رسمیة.  تداول خارج البورصة:

الشركة األسعار والتي یمكن للعمیل أن یتداول بھا السلع وفقًا لتقدیره الخاص. ال یمكن إغالق ھذه الصفقات إال باألسعار التي 
 تحددھا الشركة. 

بة معینة مثل عقود  ھناك بعض الوالیات القضائیة یتم فیھا تقیید بیع وترویج وتوزیع عقود مشتقات مضار الفروقات:عقود  
الفروقات المقدمة. ھذه اإلجراءات اإلشرافیة ھي نتیجة لالستنتاجات التي الحظت كیف عانى المنظمون السیادیون من ارتفاع في 

 عدد الشكاوى المتعلقة بھذه األدوات المالیة.

عامةً، سواء ألنھ لم یتم عرضھ في السوق  في حالة عدم وجود سعر متاح لنا من مزودینا الذین نُسعّر لھم عقود الفروقات التسعیر:
المدرج فیھ أو ألي سبب آخر فلن نُسعّر عقود الفروقات بشكل عام. وفي مثل ھذه الحالة، لن نكون مسؤولین عن أي خسائر ناجمة 

 عن أي تأخیر أو خسارة ناتجة عن عدم توفر السعر.

رأس المال المخصص للتداول. وال یمكن التحكم في مخاطر ھذه  یمكن أن تؤدي التداوالت الھامشیة إلى خسارة كلیة ل الھامش:
 المعامالت إال بدرجة معینة أو تحدیدھا فیما یتعلق بالمبلغ المعرض للخطر من خالل استخدام أوامر إیقاف الخسارة.

ر یمكن أن یؤدي إلى خسائر الرافعة المالیة المتوفرة في معامالت تداول عقود الفروقات تعني أن إیداع ھامش صغی الرافعة المالیة:
كبیرة فضالً عن المكاسب. وھذا یعني أیًضا أن حركة صغیرة نسبیًا یمكن أن تؤدي إلى حركة أكبر نسبیًا في حجم أي خسارة أو 

 ربح یمكن أن یعمل ضدك كما یعمل لصالحك. 

و/أو قد ال یكون لدیھم المعرفة أو الخبرة  قد یُعّرض العمالء أنفسھم لمخاطر تقع خارج نطاق معرفتھم وخبراتھم المعرفة والخبرة: 
 للتقییم و/أو التحكم بشكل صحیح عن طریق التخفیف من العواقب.

تعتبر تكالیف المعامالت عامالً مھًما، إذ ال یؤثر فقط على ربح أو خسارة كل معاملة فردیة، بل تقلل أیًضا من   تكالیف المعامالت:
 االحتمالیة اإلجمالیة لتحقیق الربحیة.

احذر من احتمال حدوث انزالق في السعر عند التداول في عقود الفروقات. ھذا ھو الموقف عند تقدیم طلب   االنزالق السعري:
لذلك، سیُنفَذ الطلب بالقرب من السعر المطلوب للعمیل أو بعیدًا عنھ بعدد  متاًحا؛للتنفیذ، قد ال یكون السعر المحدد المعروض للعمیل 

نزالق السعري ھو الفرق بین السعر المتوقع للطلب، والسعر الذي یُنفّذ بھ الطلب بالفعل. إذا كان سعر التنفیذ  من النقاط. لذا، اال
أفضل من السعر الذي یطلبھ العمیل، فیشار إلى ذلك على أنھ انزالق إیجابي. أما إذا كان السعر المنفذ أسوأ من السعر الذي یطلبھ 

زالق سلبي. یرجى العلم أن انزالق السعر ھو عنصر طبیعي عند تداول عقود الفروقات. غالبًا ما العمیل، فیشار إلى ذلك على أنھ ان
یحدث تذبذب السعر خالل فترات انعدام السیولة أو زیادة التقلبات (على سبیل المثال بسبب إعالنات األخبار واألحداث االقتصادیة 

فیذ طلب بسعر معین. بمعنى آخر، قد ال تُنَفَذ طلباتك باألسعار المعلنة. قد وافتتاح السوق وعوامل أخرى) مما یجعل من المستحیل تن 
یظھر تذبذب السعر في جمیع أنواع الحسابات التي نقدمھا. ومن المالحظ أن تذبذب السعر یمكن أن یحدث أیًضا أثناء وقف الخسارة 

قة بالسعر المحدد. ومع ذلك، فإننا نؤكد أن طلبك سیُنَفَذ وجني األرباح وأنواع أخرى من الطلبات. نحن ال نضمن تنفیذ طلباتك المعل
 على أفضل سعر سوق سیتاح الحقًا، من السعر الذي حددتھ ضمن طلبك المعلق.

 

 أفضل عوامل التنفیذ    .7
وتنفیذ طلبات  یجب على الشركة اتخاذ جمیع التدابیر المعقولة للحصول على أفضل النتائج الممكنة لعمالئھا عند استالم وإرسال 

العمالء والحصول على أفضل النتائج الممكنة لعمالئھا مع مراعاة العوامل التالیة عند التعامل مع طلبات العمالء: السعر والتكالیف  
ذكر والسرعة واحتمالیة التنفیذ والتسویة والحجم وتأثیر السوق أو أي اعتبار آخر ذي صلة بتنفیذ األمر. نحن ال نعتبر القائمة آنفة ال

 شاملة وال یجب أن یؤخذ الترتیب الذي ُعِرض بھ العوامل المذكورة أعاله كعامل ذي أولویة.

 

بالنسبة ألي عقد مقابل فروقات محدد، ستعرض الشركة سعرین: السعر األعلى (الطلب) الذي یمكن للعمیل الشراء السعر: 



 

 

الب للعمیل  الذي یمكن  إلى أسعار العرض  (الشراء) من خاللھ، والسعر األقل (العرض)  یع (البیع) عنده. إجماالً، یشار 
 والطلب بسعر الشركة. الفرق بین السعر األدنى والسعر األعلى لعقد فروقات معین ھو الھامش. 

تُنَفذ األوامر مثل حد الشراء وإیقاف الشراء وإیقاف الخسارة وجني األرباح لمركز قصیر مفتوح بسعر الطلب. تُنَفذ األوامر  
 شراء وإیقاف الشراء وإیقاف الخسارة وجني األرباح لمركز قصیر مفتوح بسعر العرض. مثل حد ال

أسعار الشركة موجودة على موقع الشركة و/أو منصات التداول. تقوم الشركة بتحدیث أسعارھا بشكل متكرر بقدر ما تسمح  
 بھ قیود روابط التكنولوجیا واالتصاالت.

ت عملیات الشركة (انظر أماكن التنفیذ أدناه) وبالتالي ال یمكن للعمیل تبدیل الطلبات لن تُسعّر الشركة أي أسعار خارج وق 
 خالل ذلك الوقت. 

إذا وصل السعر لطلب مثل: یتم تنفیذ ھذه األوامر على الفور مثل إیقاف الخسارة، جني األرباح، حد الشراء، إیقاف الشراء،   
ول ممكنة، من غیر المستحیل تنفیذ طلبات (إیقاف الخسارة وجني األرباح  حد البیع أو إیقاف البیع. مع ذلك، تحت ظروف تدا

وحد الشراء وإیقاف الشراء وحد البیع وإیقاف البیع) بالسعر الذي یطلبھ العمیل. في ھذه الحالة، تمتلك الشركة كل الحق في  
ألسعار السریعة إذا ارتفع السعر أو انخفض تنفیذ الطلب للسعر األول المتاح. یحدث ھذا، على سبیل المثال، في أوقات تقلبات ا

في جلسة تداول واحدة إلى الحد الذي یؤدي إلى تعلیق أو تقیید التداول في أسعار الصرف ذات الصلة بموجب قواعد التداول،  
الشراء أو قد یحدث ھذا عند افتتاح جلسات التداول. یُحدد المستوى األدنى لوضع طلبات إیقاف الخسارة وجني األرباح وحد 

 وإیقاف الشراء وحد البیع وإیقاف البیع لعقد مقابل الفروقات معین بموجب اتفاقیة التداول الخاصة بك.

لفتح صفقة في بعض حاالت العقود مقابل الفروقات، قد یُطلب من العمیل دفع عموالت أو رسوم تمویل، المبلغ التكالیف:   
 الذي تم الكشف عنھ على موقع الشركة.

 تُفرص عموالت إما في النموذج أو نسبة مئویة من القیمة اإلجمالیة للتداول أو مبالغ محددة. قد :العموالت
یتم زیادة أو تخفیض قیمة الصفقات المفتوحة في بعض أنواع العقود مقابل الفروقات   التمویل،في حالة رسوم  :رسوم التمویل 

عن طریق رسوم التمویل الیومیة "معدل المقایضة" طوال فترة العقد. تعتمد رسوم التمویل على أسعار الفائدة السائدة في 
قة متاحة على موقع الشركة. بالنسبة لجمیع أنواع  السوق، والتي قد تختلف بمرور الوقت. تفاصیل رسوم التمویل الیومیة الُمطب

 العقود مقابل الفروقات التي تقدمھا الشركة، یتم دمج العمولة ورسوم التمویل في السعر المعروض للشركة.
 الھامش لقائمة العقود مقابل الفروقات موجود على موقع الشركة و/أو المنصات. الھوامش: 

 تحویل عندما تختلف عملة حساب العمیل عن عملیة األداة المتداولة. تُطبق الشركة رسوم رسوم التحویل:
 یُالحظ أیضاً أنھ قد یُفرض رسوم إضافیة على حساب العمیل مثل عدم نشاط رسوم العمیل. 

 جمیع الرسوم متاحة على موقع الشركة.
على أنھ تنازل عن حقوقھ لتطبیقھا  یجب على الشركة أن تقرر عدم فرض أي تكالیف في أي فترة من الزمن، ال یجوز تفسیره 

 في المستقبل.

ال تقوم الشركة بتنفیذ أوامر العمیل في العقود مقابل الفروقات بصفتھا أصیًال للمبلغ األساسي ضد العمیل،  سرعة التنفیذ:  
أطراف) ثالثة.  أي أن الشركة لیست موقع التنفیذ لتنفیذ طلب العمیل. تنقل الشركة طلبات العمالء أو ترتب لتنفیذھا مع (

ومع ذلك، تولي الشركة أھمیة كبیرة عند تنفیذ أوامر العمیل وتسعى جاھدة لتقدیم سرعة عالیة في التنفیذ ضمن حدود  
روابط التكنولوجیا واالتصاالت. على سبیل المثال، في الحاالت التي یستخدم فیھا العمالء اتصاالً السلكیًا أو اتصال طلب 

اتصال   أو أي رابط  باتصال غیر مستقر ھاتفي  ذلك  فقد یتسبب  باإلنترنت،  أن یتسبب في ضعف االتصال  آخر یمكن 
بمنصات تداول الشركة مما یؤدي إلى تأخیر قیام العمیل بتقدیم طلباتھ. ومن ثم فإن األوامر التي یتعین تنفیذھا بأفضل أو  

 أسوأ األسعار السائدة تقدمھا الشركة.

قل أوامر التنفیذ أو تنفیذھا مع طرف آخر. تعتمد احتمالیة التنفیذ على مدى توفر األسعار  تقوم الشركة بن احتمالیة التنفیذ: 
لدى صناع السوق/المؤسسات المالیة. في بعض الحاالت، قد ال یكون من الممكن ترتیب أمر للتنفیذ، على سبیل المثال ال 



 

 

داول، خالل األسواق المتقلبة، حیث قد تتحرك الحصر في الحاالت التالیة: خالل أوقات األخبار، لحظات بدء جلسة الت
األسعار بشكل كبیر صعوًدا أو ھبوًطا وبعیًدا عن األسعار الُمعلنة، حیث توجد حركة أسعار سریعة، وال توجد سیولة كافیة  

 لتنفیذ الحجم المحدد بالسعر المعلن، وأن قوة قاھرة قد حدثت.

تعلق بالسعر أو الحجم أو أي سبب آخر، فإما سیتم رفض الطلب أو تنفیذه في حالة عدم تمكن الشركة من متابعة طلب فیما ی 
 جزئیًا. 

باإلضافة إلى ذلك، یحق للشركة، في أي وقت ووفقًا لتقدیرھا، دون تقدیم أي إشعار أو تفسیر للعمیل، أن تمتنع عن أو ترفض   
 موضحة في اتفاقیة العمیل. إرسال أو ترتیب تنفیذ أي طلب أو طلب أو تعلیمات من العمیل في الظروف ال

ال تتضمن األدوات المالیة (أي عقود الفروقات) التي تقدمھا الشركة تسلیم األصل األساسي، لذلك ال  احتمالیة التسویة:  
 توجد تسویة كما لو كان العمیل قد اشترى أسھًما على سبیل المثال.

أنواع الحسابات. اللوت ھو وحدة قیاس مبلغ المعاملة  الحجم األدنى الفعلي للطلب یختلف عن كل نوع من  حجم الطلب:   
الحد األدنى لحجم   الشركة لمعرفة قیمة  إلى موقع  الفروقات. یرجى الرجوع  أنواع العقود مقابل  ویختلف لكل نوع من 

مة  الطلب وكل ُحصة لنوع عقود مقابل فروقات معین. تحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب كما ُوّضح في االتفاقیة الُمبر
 مع العمیل. یرجى الرجوع إلى موقع الشركة لمعرفة قیمة الحد األقصى لحجم الصفقة الواحدة. 

إذا كان العمیل یرغب في تنفیذ طلب كبیر الحجم، في بعض الحاالت، قد یصبح السعر أقل مالءمة بالنظر إلى السیولة في   
 حجم الطلب كبیر وال یمكن ملؤه من قبل الشركة. السوق. تحتفظ الشركة بالحق بعدم قبول طلب العمالء، في حالة كان

قد تؤثر بعض العوامل بسرعة على سعر األدوات/المنتجات األساسیة التي یتم اشتقاق السعر المعلن عنھا تأثیر السوق:  
  للشركة وقد تؤثر أیًضا على العوامل األخرى المدرجة ھنا. ستتخذ الشركة كافة الخطوات المعقولة للحصول على أفضل 

 نتیجة ممكنة لعمالئھا. 

في   ذلك،ال تعتبر الشركة القائمة والطلبات أعاله شاملة، وال ینبغي أن تؤخذ العوامل المذكورة أعاله عامًال ذا أولویة. ومع  
 یجب على الشركة التأكد من تنفیذ طلب العمیل وفقًا للتعلیمات المحددة. العمیل،حالة وجود تعلیمات محددة من 

 

 الطلبات متاحة على تداول العقود مقابل الفروقات أنواع  .8

قد یؤثر التوصیف الخاص بالطلب على تنفیذ طلب العمیل. یرجى اإلطالع على أنواع الطلبات المختلفة أدناه التي قد یستبدلھا 
 العمیل:

 طلب (طلبات) السوق  .أ

طلب السوق ھو طلب لشراء وبیع عقود مقابل الفروقات بأسرع وقت ممكن بسعر السوق السائد. یؤدي تنفیذ ھذا األمر إلى  
فتح صفقة تداول. تُشترى العقود مقابل الفروقات بسعر الطلب وتُباع بسعر العرض. یمكن أن تُرفق طلبات إیقاف الخسارة 

 وجني األرباح إلى طلب السوق

 بات) المعلقة الطلب (الطل  .ب

ھذا طلب لشراء أو بیع عقود مقابل الفروقات في المستقبل بأفضل سعر متاح بمجرد الوصول إلى سعر معین. تُقدم الشركة  
األنواع التالیة للطلبات المعلقة: طلبات حد الشراء، إیقاف الشراء، حد البیع، إیقاف البیع لحسابات التداول للعقود مقابل 

 الفروقات.



 

 

علق ھو طلب یسمح للمستخدم بشراء أو بیع عقود مقابل الفروقات بسعر محدد مسبقاً في المستقبل. ستُنفذ ھذه  الطلب المُ 
الطلبات المعلقة عندما یصل السعر للمستوى المطلوب. مع ذلك، من الُمالحظ أنھ تحت ظروف تداول ممكنة، قد یكون  

في ھذه الحالة، تمتلك الشركة كل الحق في تنفیذ الطلب للسعر األول مستحیالً تنفیذ ھذه الطلبات بالسعر الذي یطلبھ العمیل. 
المتاح. یحدث ھذا، على سبیل المثال، في أوقات تقلبات األسعار السریعة یرتفع السعر أو ینخفض في جلسة تداول واحدة إلى  

صلة بموجب قواعد التداول، أو قد  الحد الذي یؤدي إلى تعلیق أو تقیید التداول أو نقص في السیولة في أسعار الصرف ذات ال
 یحدث ھذا عند افتتاح جلسات التداول.

 من الُمالحظ أن إیقاف الخسارة وجني الربح مرفق بطلب معلق. أیضاً، الطلبات المعلقة جیدة حتى عملیة اإللغاء. 

 

 جني األرباح .ج

عقود على الفروقات) إلى مستوى معین.  یھدف طلب جني األرباح إلى تحقیق الربح عندما یصل سعر األداة المالیة (مثل ال
یؤدي تنفیذ ھذا الطلب إلى إغالق كامل للصفقة تماماً. یمكن طلب األمر فقط مع سوق مفتوح أو أمر معلق كما یتم تنفیذه أیًضا 

 باألسعار المعلنة. 

راالفتتاح في حالة یُتعین ھذا النوع من الطلبات أعلى من سعر العرض الحالي في حالة الصفقات الطویلة وأقل من سع
 الصفقات القصیرة. تُغلق منصة تداول الشركة صفقة طویلة األجل في سعر العرض، وصفقة قصیرة األجل في سعر الطلب. 

 إیقاف الخسارة  .د

یستخدم طلب إیقاف الخسارة للسعي لتقلیل الخسائر إلى أدنى حد إذا بدأ سعر العقود مقابل الفروقات في التحرك في اتجاه غیر 
فسیتم إغالق الصفقة بالكامل تلقائیًا، وبالتالي القضاء  الخسارة،إذا وصل سعر العقود مقابل الفروقات إلى مستوى وقف  مربح.

على تكبد خسائر إضافیة. تكون مثل ھذه الطلبات متصلة دائماً مع صفقة مفتوحة أو طلب معلق. یمكن طلبھا فقط مع طلب  
تقوم منصة تداول الشركة بفحص الصفقات الطویلة مع سعر العرض  طلبات،السوق أو طلب معلق. في ظل ھذا النوع من 

وبالمثل، یتحقق النظام األساسي. أسعار الطلب  )،للوفاء بأحكام ھذا األمر (یتم تعیین األمر دائًما أقل من سعر العرض الحالي
 للصفقات قصیرة المدى (یتم تعیین الطلب دائًما فوق سعر الطلب الحالي). 

 میل تعدیل الطلب إذا لم یصل السوق إلى مستوى السعر المحدد من قبل العمیل ولم یتم إلغاء األمر في ھذه األثناء. یمكن للع

 تعلیمات العمیل المحددة .9
لتنفیذ  -إلى أقصى حد ممكن  -یتعین على الشركة الترتیب  ما،عندما تكون ھناك تعلیمات محددة من العمیل أو نیابة عنھ لتنفیذ أمر 

 طلب العمیل وفقًا للتعلیمات المحددة بدقة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن أي تعلیمات محددة من العمیل قد تمنع الشركة من اتخاذ الخطوات التي صممتھا ونفذتھا في ھذه السیاسة  

یجب اعتبار أن  ذلك،للحصول على أفضل نتیجة ممكنة لتنفیذ تلك الطلبات فیما یتعلق بالعناصر التي تغطیھا تلك التعلیمات. ومع 
 تخاذ جمیع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل نتیجة ممكنة للعمیل.الشركة تفي بالتزامھا با

 قد تمنع قواعد التداول ألسواق معینة أو ظروف السوق الشركة من اتباع بعض تعلیمات العمیل.

  



 

 

 مواقع التنفیذ  .10
ھا الطلبات للتنفیذ  تستخدم الشركة مؤسسة (مؤسسات) خارجیة أخرى كمواقع تنفیذ. مواقع التنفیذ ھي الوحدات التي توضع فی

 النھائي.
استیعاب داخلي منظم أو  األطراف،یُقصد بمصطلح "موقع التنفیذ" سوق منظم (على سبیل المثال البورصة) مرفق تجاري متعدد  

 صانع سوق أو مزود سیولة آخر أو كیان یؤدي في بلد ثالث وظیفة مماثلة ألي مما سبق ذكره. 

یمكن إجراء  ).STP(المباشرة تنقل الشركة طلبات العمالء أو ترتب لتنفیذھا مع (أطراف) خارجیة تُعرف باسم عملیة المعالجة  
ولن تؤثر سلباً على جودة تنفیذ طلب العمیل بینما یتم اتباع/تطبیق جمیع معاییر/عوامل  مثل ھذا الترتیب إلدارة مخاطر الشركة

 التنفیذ األفضل المذكورة أعاله.
بل یتم    بھا،یقر العمیل بأن المعامالت التي تم إدخالھا في العقود مقابل الفروقات مع الشركة ال یتم إجراؤھا في بورصة معترف 

 ) وبالتالي قد تعرض العمیل لمخاطر أكبر من معامالت التبادل المنظم.OTC(البورصة إجراؤھا خارج 

 موافقة العمیل  .11
خالل إبرام العمیل التفاقیة مع الشركة بشأن تقدیم خدمات االستثمار، یوافق العمیل على تطبیق ھذه السیاسة علیھ (على سبیل المثال 

 تشكل ھذه السیاسة جزًءا من اتفاقیة العمیل) 

 ة ومعلومات إضافیة تعدیل السیاس   .12
متى اقتضت الضرورة وفقاً لشروط اتفاقیة العمیل بین العمیل   وترتیباتھاتحتفظ الشركة بالحق في مراجعة و/أو تعدیل سیاستھا 

  السیاسة،بخالف التغییرات الجوھریة في  بالتغییرات،والشركة. تجدر اإلشارة إلى أن الشركة لن تخطر العمیل بشكل منفصل 
للحصول على أحدث إصدار من    األحكام والشروطوبالتالي یجب على العمالء الرجوع من وقت آلخر إلى موقع الشركة على الویب

 السیاسة. 
إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات و/أو لدیك أیة استفسارات یرجى توجیھ طلبك و/أو اسئلتك إلى 

support@ae.capex.com 
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