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مقدمة

لدينا التزام عام بإجراء أعمالنا التجارية معك بكل أمانة، وعدل، ومهنية، والعمل لمصلحتك الفضلى عند فتح وإغالق العقود مقابل الفروقات )“العقود”( معك.

وبشكل أكثر تحديًدا، عندما ندخل في عقد مقابل الفروقات معك )كل منها، ‘عقد’( يكون لدينا التزام بأن نوفر لك “أفضل تنفيذ”. يقصد بـ”أفضل تنفيذ” أنه يجب علينا اتخاذ خطوات معقولة للحصول على أفضل 
نتيجة ممكنة لصالحك، عند تنفيذ طلب معك. تقدم هذه الوثيقة ملخًصا لسياستنا الخاصة بأفضل تنفيذ. ُتطّبق هذه السياسة بدءا من 1 مارس 2015.

يشكل إقرار الذمة هذا جزءا من بنود العمل الخاصة بنا. ومن ثّم، عبر موافقتك على شروط اتفاقية العميل الخاصة بنا، فإنك توافق أيًضا على شروط سياسة التنفيذ التي نّتبعها، على النحو الموجز في هذه الوثيقة.

IG المحدودة مكتب 2702، الطابق 27، البرج رقم 2 الفتان بيت العمالت، مركز دبي المالي العالمي، دبي.
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كيف نمتثل اللتزامنا بمنحك أفضل تنفيذ؟

عندما ندخل في عقود معك، فإننا سنتخذ جميع الخطوات المعقولة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة 
لصالحك، من خالل تنفيذ تلك العقود، وفقا لسياسة تنفيذ الطلبات التي نتبعها، ووفقا ألية إرشادات 

محّددة وردت منك. وتضم سياسة تنفيذ الطلبات التي نتبعها مجموعة من اإلجراءات المصممة للحصول 
على أفضل نتيجة ممكنة للتنفيذ، مع مراعاة واألخذ بعين االعتبار طبيعة العقود الخاصة بك، واألولويات 
التي حددتها لنا فيما يتعلق بالدخول في تلك العقود، والممارسات المتعلقة بالسوق ذات الصلة، بهدف 

الوصول إلى نتيجة تحقق في رأينا أفضل توازن، عبر مجموعة من العوامل التي تكون متضاربة في بعض 
األحيان. ومع ذلك، فإن سياستنا ال تستطيع تقديم ضمانة بأنه وعند الدخول في عقود معك، فإن سعرنا 

سيكون دائما أفضل من السعر المتاح، أو الذي كان متاحا ربما في مكان آخر.

ما نضعه في االعتبار عند تحديد ما إذا كنا سنوفر لك أفضل تنفيذ أم ال

في التداوالت التي تتم بيننا، فإننا نعمل كطرف أصيل وليس كوكيل بالنيابة عنك، وبالتالي، فإننا نعمل 
 كمكان التنفيذ الوحيد لتنفيذ العقود الخاصة بك.

نحن مطالبون بوضع عدد من العوامل في االعتبار عند النظر في كيفية تقديم أفضل تنفيذ لك. صنفنا 
السعر كأهم العوامل يليه: التكاليف، والحجم، وسيولة السوق األساسية، والسرعة، واحتمالية التنفيذ 

والتسوية. تتمثل الطريقة الرئيسية التي نضمن بها حصولك على أفضل تنفيذ في التأكد من وضع سعر 
السوق للمنتج المرجعي األساسي الذي يرتبط به العقد في اعتبارنا، عند حساب أسعار العرض/الطلب 

الخاصة بنا. يمكننا الوصول إلى عدد من مصادر البيانات المختلفة من أجل التأكد من سعر السوق، األمر 
الذي يمثل نظرتنا الموضوعية للعروض والطلبات المتاحة للمتداولين الغرباء.

فيما يتعلق ببعض األدوات المالية، فقد يحدث أاّل يكون هناك عمل، أو ال تكون هناك سوق مفتوحة، أو 
بورصة يتم فيها تداول المنتج المرجعي في الوقت الذي تقدم فيه طلبك. في مثل هذه الحاالت، نقوم 

بتحديد سعر أساسي معقول, على أساس عدد من العوامل، مثل تحركات األسعار في األسواق المرتبطة، 
 وتأثيرات السوق األخرى، بما في ذلك المعلومات حول الطلبات الخاصة بعمالئنا.

تعليمات محددة

عندما تعطينا تعليمات خاصة، بما في ذلك تحديد سعر عقد مقابل الفروقات معنا )على سبيل المثال، من 
خالل استخدام منصة تداول مباشرة مثل L2(، أو تحديد السعر الذي يجب أن يتم عنده إغالق العقد إذا 

تحركت السوق ضدك )على سبيل المثال الصفقات ذات المخاطر المحدودة(، أو فيما يتعلق بنا لتنفيذ أحد 
الطلبات؛ تكون لتلك التعليمات األولوية على الجوانب األخرى لسياستنا.

سيتم إغالق الصفقة التي تم تعيين طلب إيقاف المخاطر المحدودة لها عند مستوى طلب اإليقاف، إذا 
تم الوصول إلى السعر المحدد، ولكن إذا تم تعيين طلب إيقاف غير مضمون فإن السعر المحقق قد يكون 

أقل مالءمة من المستوى الذي قمت بتعيين طلب اإليقاف غير المضمون عنده، أو الذي يتم تشغيله 
عنده، وخاصة إذا استمر السعر في التحرك ضدك. 

التجميع

يقصد بالتجميع أننا قد نجمع بين تعليماتك للتداول، )على سبيل المثال، تعليمات بإغالق عقد يتعلق 
 بطلب إيقاف غير مضمون أو لتنفيذ صفقة بالنيابة عنك( وتلك الخاصة بعمالئنا اآلخرين للتنفيذ

 كطلب واحد سيتم ذلك حين نعتقد أن هذا يصب في مصلحة عمالئنا الفضلى، ومن غير المحتمل أن 
يعمل ذلك ضدك. ومع ذلك، وفي بعض األحيان، قد يؤدي التجميع إلى حصولك على سعر أقل مالءمة 

 بمجرد تنفيذ تعليماتك بإغالق عقد، أو بتنفيذ صفقة بالنسابة عنك.

ال ندين لك بالتزام ائتماني

إن التزامنا بمنحك “أفضل تنفيذ” ال يعني أننا ندين لك بأية مسؤوليات ائتمانية، باإلضافة لاللتزامات 
التنظيمية المحددة الملقاة على عاتقنا أو كما قد نتعاقد على خالف ذلك بيننا.

مراقبة ومراجعة سياستنا لتنفيذ الطلبات

سنراقب فعالية ترتيباتنا لتنفيذ الطلبات وسياسة تنفيذ الطلبات. سنقوم من وقت آلخر بتقييم ما إذا كانت 
األماكن التي نعتمد عليها في تسعير العقود تسمح لنا بتحقيق أفضل تنفيذ على أساس ثابت، أو إذا ما 

كنا بحاجة إلى إجراء تغييرات لترتيبات التنفيذ الخاصة بنا. سنراجع أيضا ترتيباتنا لتنفيذ الطلبات وسياسة تنفيذ 
الطلبات فيما يتعلق بالتغييرات المادية، سواء فيما يتعلق بواحد من أماكن التسعير التي اخترناها، أو غيرها 

من األماكن التي تؤثر على قدرتنا على مواصلة تحقيق أفضل تنفيذ. إذا طرأت أية تغييرات جوهرية في 
ترتيبات تنفيذ الطلبات، أو سياسة تنفيذ الطلبات الخاصة بنا، فسنقوم بإخطارك.

 تفاصيل التداول

تتوفر من خالل قسم “تفاصيل المنتج” التفاصيل الكاملة لظروف تداول عقود مقابل فروقات معينة على 
موقعنا اإللكتروني وداخل منصة التداول الخاصة بنا.


