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1. معلومات عامة 

2. التزامات "Equiti" لتنفيذ أفضل الصفقات

"Equiti" هي االسم التجاري المسجل لمجموعة Equiti المحدودة/ األردن، المفوضة والمرخصة من هيئة 
األوراق المالية األردنية تحت رقم 50248

نظمت "Equiti" هذه السياسة باإلضافة إلى إجراءات أخرى لتلبي التزامنا الشامل ألخذ خطوات مسؤولة للحصول 
على أفضل النتائج لعمالئنا.

تلتزم "Equiti" بتوفير المعلومات المناسبة للعمالء في هذه السياسة. ومن أجل االمتثال بها، 
ستكون متوفرة للعمالء عند أول طلب خطي من قبلهم.

تعد سياسة التنفيذ هذه جزًء من اتفاقية العميل وبهذا، من خالل موافقتك على اتفاقية العمالء، 
فأنت توافق على البنود المذكورة في سياسة تنفيذ األوامر. تتطبق هذه السياسة بشكل متساوي على 

األوامر والصفقات المتعلقة بعمالء التجزئة والمحترفين.

عند موافقة "Equiti" للبدء في التعامل مع الزبائن، عندها سنقوم بالعناية الواجبة من خالل تنفيذنا لألمر 
مباشرًة في السوق.

إن األسعار المقدمة للعمالء تتألف من سيولة مقدمة من مصارف متعددة ومزودي سيولة آخرين أو عن 
طريق تكنولوجيا شبكة االتصاالت اإللكترونية ل ”Equity" "OXO ECN" (كما هو موضح أدناه) 

لضمان أفضل تنفيذ ممكن للعمالء. نحن ال نقوم بتجميع أو تخصيص األوامر عند التنفيذ المباشر للصفقات.

توفر "Equiti" تداول باستخدام رافعة مالية لعمالئها (تداول على الهامش) على أساس التنفيذ فقط، عند تداول 
العمالت والعقود مقابل الفروقات.

يعود القرار ل"Equiti" لتحديد السوق الذي ستقدمه لعمالئها وسنتعامل معك بصفة األصل والطرف 
المقابل في كل صفقة، من خالل تزويدك بسعر العرض والطلب. وعلى هذا النحو فإن األسعار الموجودة لدينا 

مشتقة من األسواق الرئيسية ونحن مكان التنفيذ الوحيد الذي لديك حق الوصول إليه من خاللنا.

من خالل نموذج التنفيذ OXO ECN، بعض المشاركين المؤهلين قادرين على تأمين السيولة بطريقة منافسة لمجمع 
األسعار الموجودة بين المصارف. ويمتلك هؤالء المشاركين المؤهلين ضمانات مباشرة مع "Equiti" (وليس العكس) 

لضمان أن األموال محمية تحت إجراءات أموال العمالء الصارمة. يجب على المشاركين المؤهلين أن يكونوا مؤسسات 
مالية تلبي متطلبات رأس المال الضرورية ولديها وسائل تقنية متطورة لتوفر التسعير المطلوب.

تقر "Equiti" بأنه يجوز لك كعميل تجزئة االعتماد علينا لتزويدك بأسعار العرض والطلب والتي تعتبر أفضل األسعار 
المتاحة لمستثمري التجزئة بشكل مستمر.

ستعمل "Equiti" بما يقتضي بمصلحة عمالئها عند إبرام صفقات مع مؤسسات أخرى للتنفيذ. 
امتثاًال لهذا الواجب، يجب على "Equiti" أن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لتحصل على أفضل النتائج 

الممكنة لعمالئها مع األخذ بعين االعتبار عوامل التنفيذ.

تتألف عوامل التنفيذ من: األسعار والتكاليف والسرعة واحتمالية التنفيذ والتسوية والحجم وطبيعة الصفقة وأي 
اعتبارات أخرى متعلقة باألوامر.



إن األهمية النسبية لهذه العوامل يجب أن تحدد على حسب "معايير التنفيذ"، وبالنسبة لعمالء التجزئة، 
المتطلبات التي تحدد أفضل النتائج الممكنة من حيث االعتبارات الكلية (انظر أدناه). إن معايير التنفيذ هي:

i. مواصفات العمالء بما في ذلك تصنيفاتهم كعمالء تجزئة أو عمالء محترفين;
ii. مواصفات أوامر العميل;

iii. مواصفات األدوات المالية المعنية;
iv. مواصفات موقع التنفيذ التي يتم توجيه األوامر إليها.

عند تنفيذ "Equiti" ألمر ما نيابًة عن عميل التجزئة، تحدد أفضل النتائج الممكنة من حيث االعتبارات الكلية، 
الممثلة بأسعار األدوات المالية وتكاليف التنفيذ، والتي تشمل كافة المصاريف المتعلقة بتنفيذ 

األوامر من قبل العميل. وستشمل أيضًا عموالت مكان التنفيذ والمقاصة والتسوية وأية عموالت أخرى 
مدفوعة لطرف ثالث مشارك في عملية تنفيذ األمر.

في الوقت الذي تسعى فيه"Equiti" لتقديم أسعار منافسة في السوق، لكنها ال تستطيع الضمان أو 
التعبير أو التضمين من أن األسعار المعروضة على نظام التداول الخاص بها هي دائمًا أفضل األسعار 

الموجودة في السوق لمستثمري التجزئة. قد تعكس األسعار لدينا تقلبات األسواق أو تكاليف ونفقات إضافية 
والتي ممكن أن تنتج من زيادة الفروقات السعرية ومن كل صفقة.

األسعار: تستخدم "Equiti" أسعار المشتقات المالية من األسواق الرئيسية وتطبق خوارزمية معينة   أ. 
 "Equiti" على هذه األسعار للوصول إلى أسعارها الخاصة. قد تكون األسعار األساسية المستخدمة في               

               من مصدر واحد وتكون من مصادر متعددة عند تسعير العمالت.

عند استخدام مصادر متعددة، عندها يتم استخدام أفضل مزيج لسعر العرض والطلب للحفاظ على 
فروقات سعرية منخفضة في كل األوقات.

التكاليف: قد تختلف اسعارنا عن أسعار األسواق الرئيسية وقد تشمل عموالت أو رسوم تمويل.  ب. 

السيولة: األسعار الموجودة في "Equiti"، والمشابهة ألسعار السوق، تكون جيدة عادًة لدرجة معينة.   ج. 
               قد يتم تطبيق فروقات سعرية مختلفة عن األسعار المزودة من األسواق الرئيسية من أجل 

               الحفاظ على سيولة إضافية.

سرعة التنفيذ: لتسهيل سرعة التنفيذ، قامت "Equiti" بتحديد حد أقصى لحجم الصفقة في كل سوق.   د. 
               ويتم مراقبة هذا الحد عادًة مع األخذ بعين االعتبار عدة عوامل بما في ذلك السيولة والتقلبات لتحديد 

               المبلغ الذي نقبله من دون الحاجة لتسريع عملية التنفيذ.

عوامل أخرى: تعتبر Equiti العوامل األربعة المذكورة األكثر أهمية في سياستنا لتنفيذ أفضل، ولكن هناك 
عوامل أخرى ممكن أن تؤدي إلى اختالف األسعار.

قد يتم تسعير بعض األسواق في "Equiti" خارج أوقات التداول، وتعرف عادًة "باألسواق الرمادية".   أ. 
               في هذه الحاالت، قد ال نستطيع الحفاظ على أسعار وفروقات سعرية تنافسية وخاصة خالل فترة تقلبات 

               سعرية معينة أو عند نقص في السيولة في األسواق المشابهة.

تعتبر رسوم التمويل في "Equiti" عادلة ومنافسة وشفافة. والتي تشمل رسوم تجديد صفقات مفتوحة،   ب. 
               حيث نقوم باإلفصاح عنها على موقعنا االلكتروني وعلى منصة التداول.

قد يتم مشاركة العموالت أو عائدات أخرى ناتجة عن عملية التداول مع أطراف ثالثة في بعض الحاالت،   ج. 
               من خالل عروض من أطراف ثالثة أو من خالل صفقات شراكة مع شركات تابعة، في هذه الحاالت يتم إعالم 

               العميل بشكل واضح من قبل الطرف المعني وهذه المعلومات ستكون متوفرة عند الطلب.

   



"Equiti" 3. استراتيجية

المراقبة: ستقوم "Equiti" بمراقبة فعالية تدابير تنفيذ األوامر لديها، بما فيها سياسة تنفيذ 
األوامر هذه لتحديد وتصحيح أي تقصير، عند الضرورة.

المراجعة: سنقوم بمراجعة تدابير تنفيذ األوامر وسياسة تنفيذ األوامر هذه مرة واحدة سنويًا 
على األقل أو عند تغيير المواد التي تؤثر على قدرتنا للحصول على أفضل النتائج عند تنفيذ األوامر بشكل 

مستمر مستخدمين أماكن تنفيذ متضمنة في سياسة تنفيذ األوامر هذه.

القبول: ُيطلب من "Equtii" الحصول على موافقة العميل المسبقة لهذه السياسة. أنت 
ملزم بتزويدنا بالموافقة مسبقًا عند إعطائنا أي امر.

4. أماكن التنفيذ

يقصد بأماكن التنفيذ المؤسسة التي تقوم بتنفيذ األوامر مباشرًة. في هذه الحالة، تعتبر "Equiti" هي مكان 
التنفيذ التي تحدد األسعار وتكون مزودة من قبل: (i) أفضل البنوك العالمية، (ii) مزودي سيولة غير 

مصرفيين في أسواق العمالت األجنبية، (iii) المشاركين المؤهلين OXO ECN ، والتي تعتقد المؤسسة بأنها 
ستقدم أفضل األسعار المتاحة لعمالئها بشكل مستمر.

توفر "Equiti" لعمالئها تداول وخدمات على أساس التنفيذ فقط لتداول العمالت والعقود مقابل الفروقات. 
ال تقدم "Equiti" أي نصيحة وال تداول أسهم في عروض العقود مقابل الفروقات. يعود القرار ل ”Equiti" بتحديد

 السوق الذي ستقدمه لعمالئها، وال تفعل ذلك على أساس أنها وسيط مالي ولكن على أنها األصل والطرف 
المقابل في كل صفقة. على هذه النحو فإن األسعار المعروضة في "Equiti" مشتقة من األسواق 

الرئيسية ونحن مكان التنفيذ الوحيد الذي لديك حق الوصول إليه من خاللنا.

5. المراقبة والمراجعة 

سيتم مراجعة هذه السياسة وكل التدابير الفعالة سنويًا أو عند حدوث أي تغيير في المواد التي قد تؤثر 
على قدرة المؤسسة االستمرار للحصول على أفضل النتائج الممكنة لعمالئها.

يجب على "Equiti" بشكل دوري ومنتظم أن تراقب فعالية هذه السياسة وتقيم نوعية أفضل تنفيذ لألوامر 
وتضمن أننا نقدم أفضل النتائج الممكنة لعمالئنا. سيتم تصحيح أي تقصير موجود في تدابيرنا أو ضمن هذه 

السياسة وسيتم إعالم العميل بأي تغيير في هذه المواد.


