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سياسة تنفيذ األوامر

1. معلومات عامة
Equiti هــي االســم التجــاري لمجموعــة إكويتــي المحــدوده/االردن، مفوضــة و مرخصــة مــن قبــل هيئــة 
األوراق الماليــة االردنيــة تحــت رقــم تســجيل 50248 و بمكتبهــا المســجل فــي الــدوار الســابع، مجمــع زهــران 

بــازا، الطابــق الســابع، مكتــب رقــم 703، عمــان، االردن.

نظمــت Equiti هــذه السياســات باإلضافــة إلــى إجــراءات أخــرى لتلبــي التزامنــا الشــامل ألخــذ خطــوات 
مســؤولة للحصــول علــى أفضــل النتائــج لعمائنــا.

تلتــزم Equiti بتوفيــر المعلومــات المناســبة للعمــاء فــي هــذه السياســة. ومــن أجل االمتثال بها، ســتكون 
متوفــرة للعمــاء عنــد أول طلــب خطي مــن قبلهم.

تعــد سياســة التنفيــذ هــذه جــزًء مــن اتفاقيــة العميــل وبهــذا، مــن خــال موافقتــك علــى اتفاقيــة العمــاء، 
فأنــت توافــق علــى البنــود المذكــورة فــي سياســة تنفيــذ األوامــر. تتطبــق هــذه السياســة بشــكل متســاوي 

علــى األوامــر والصفقــات المتعلقــة بعمــاء التجزئــة والمحترفيــن.
عنــد موافقــة Equiti للبــدء فــي التعامــل مــع الزبائــن، عندهــا ســنقوم بالعنايــة الواجبــة مــن خــال تنفيذنــا 

لألمــر مباشــرة فــي الســوق.
إن األســعار المقدمــة للعمــاء تتألــف مــن ســيولة مقدمــة مــن مصــارف متعــددة ومــزودي ســيولة آخريــن 
ــاه(  ــا شــبكة االتصــاالت اإللكترونيــة ل "Equity" "OXO ECN )كمــا هــو موضــح أدن أو عــن طريــق تكنولوجي
لضمــان أفضــل تنفيــذ ممكــن للعمــاء. نحــن ال نقــوم بتجميــع أو تخصيــص األوامــر عنــد التنفيــذ المباشــر 

للصفقــات.

2. التزامات Equiti لتنفيذ أفضل الصفقات
توفــر Equiti تــداول باســتخدام رافعــة ماليــة لعمائهــا )تــداول علــى الهامــش( علــى أســاس التنفيــذ فقط، 

عنــد تــداول العمــات والعقــود مقابــل الفروقات.
الــذي ســتقدمه لعمائهــا وســنتعامل معــك بصفــة األصــل  Equiti لتحديــد الســوق  القــرار ل  يعــود 
والطــرف المقابــل فــي كل صفقــة، مــن خــال تزويــدك بســعر العــرض والطلــب. وعلــى هــذا النحــو فــإن 
األســعار الموجــودة لدينــا مشــتقة مــن األســواق الرئيســية ونحــن مــكان التنفيــذ الوحيــد الــذي لديــك حــق 

ــا. الوصــول إليــه مــن خالن
مــن خــال نمــوذج التنفيــذ OXO ECN، بعــض المشــاركين المؤهليــن قادريــن علــى تأميــن الســيولة بطريقــة 
منافســة لمجمــع األســعار الموجــودة بيــن المصــارف. ويمتلــك هــؤالء المشــاركين المؤهليــن ضمانــات 
العمــاء  أمــوال  إجــراءات  تحــت  العكــس( لضمــان أن األمــوال محميــة  Equiti)وليــس  مباشــرة مــع  
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الصارمــة. يجــب علــى المشــاركين المؤهليــن أن يكونــوا مؤسســات ماليــة تلبــي متطلبــات رأس المــال 
ــة ولديهــا وســائل تقنيــة متطــورة لتوفــر التســعير المطلــوب. الضروري

تقــر Equiti بأنــه يجــوز لــك كعميــل تجزئــة االعتمــاد علينــا لتزويــدك بأســعار العــرض والطلــب والتــي تعتبــر 
أفضــل األســعار المتاحــة لمســتثمري التجزئــة بشــكل مســتمر.

ســتعمل Equiti بمــا يقتضــي بمصلحــة عمائهــا عنــد إبــرام صفقــات مــع مؤسســات أخــرى للتنفيــذ. 
امتثــااًل لهــذا الواجــب، يجــب علــى Equiti ان تتخــذ جميــع اإلجــراءات الازمــة لتحصــل علــى أفضــل النتائــج 

ــذ. ــار عوامــل التنفي ــن االعتب ــة لعمائهــا مــع األخــذ بعي الممكن
تتألــف عوامــل التنفيــذ مــن: األســعار والتكاليــف والســرعة واحتماليــة التنفيــذ والتســوية والحجــم وطبيعــة 

الصفقــة وأي اعتبــارات أخــرى متعلقــة باألوامــر.

إن األهميــة النســبية لهــذه العوامــل يجــب أن تحــدد علــى حســب "معاييــر التنفيــذ"، وبالنســبة لعمــاء 
ــاه(. إن  ــة )انظــر أدن ــارات الكلي ــة مــن حيــث االعتب ــج الممكن ــات التــي تحــدد أفضــل النتائ ــة، المتطلب التجزئ

ــر التنفيــذ هــي: معايي

 مواصفات العماء بما في ذلك تصنيفاتهم كعماء تجزئة أو عماء محترفين.
 مواصفات أوامر العميل.

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

عنــد تنفيــذ Equiti ألمــر مــا نيابــًة عــن عميــل التجزئــة، تحــدد أفضــل النتائــج الممكنــة مــن حيــث االعتبــارات 
الكليــة الممثلــة بأســعار األدوات الماليــة وتكاليــف التنفيــذ، والتــي تشــمل كافــة المصاريــف المتعلقــة 
بتنفيــذ األوامــر مــن قبــل العميــل. وستشــمل أيضــًا عمــوالت مــكان التنفيــذ والمقاصــة والتســوية وأيــة 

عمــوالت أخــرى مدفوعــة لطــرف ثالــث مشــارك فــي عمليــة تنفيــذ األمــر.
فــي الوقــت التــي تســعى فيــه Equiti لتقديــم أســعار منافســة فــي الســوق، لكنهــا ال تســتطيع الضمــان 
أو التعبيــر أو التضميــن مــن أن األســعار المعروضــة علــى نظــام التــداول الخــاص بهــا هــي دائمــًا أفضــل 
ــات األســواق أو  ــا تقلب ــة. قــد تعكــس األســعار لدين األســعار الموجــودة فــي الســوق لمســتثمري التجزئ

تكاليــف ونفقــات إضافيــة والتــي ممكــن أن تنتــج مــن زيــادة الفروقــات الســعرية ومــن كل صفقــة.

وتطبــق  الرئيســية  األســواق  مــن  الماليــة  المشــتقات  أســعار   Equiti تســتخدم  األســعار:   .i
األســعار  تكــون  قــد  الخاصــة.  أســعارها  إلــى  للوصــول  األســعار  هــذه  علــى  معينــة  خوارزميــة 
األساســية المســتخدمة فــي Equiti مــن مصــدر واحــد وتكــون مــن مصــادر متعــددة عنــد تســعير 

العمــات.
عنــد اســتخدام مصــادر متعــددة، عندهــا يتــم اســتخدام أفضــل مزيــج لســعر العــرض والطلــب 
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للحفــاظ علــى فروقــات ســعرية منخفضــة فــي كل األوقــات.
ii. التكاليــف: قــد تختلــف اســعارنا عــن أســعار األســواق الرئيســية وقــد تشــمل عمــوالت أو 

رســوم تمويــل.
iii. الســيولة: األســعار الموجــودة فــي Equiti، والمشــابهة ألســعار الســوق، تكــون جيــدة عــادًة 
لدرجــة معينــة. قــد يتــم تطبيــق فروقــات ســعرية مختلفــة عــن األســعار المــزودة مــن األســواق 

الرئيســية مــن أجــل الحفــاظ علــى ســيولة إضافيــة.
iv. ســرعة التنفيــذ: لتســهيل ســرعة التنفيــذ، قامــت Equiti بتحديــد حــد أقصــى لحجــم الصفقــة 
فــي كل ســوق، ويتــم مراقبــة هــذا الحــد عــادًة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عــدة عوامــل بمــا فــي ذلــك 

الســيولة والتقلبــات لتحديــد المبلــغ الــذي نقبلــه مــن دون الحاجــة لتســريع عمليــة التنفيــذ.

عوامــل اخــرى: تعتبــر Equiti العوامــل األربعــة المذكــورة األكثــر أهميــة فــي سياســتنا لتنفيــذ أفضــل، ولكــن 
هنــاك عوامــل أخــرى ممكــن أن تــؤدي إلــى اختــاف األســعار:

ــداول، وتعــرف عــادًة "باألســواق   قــد يتــم تســعير بعــض األســواق فــي Equiti خــارج أوقــات الت
الرماديــة".، فــي هــذه الحــاالت، قــد ال نســتطيع الحفــاظ علــى أســعار وفروقــات ســعرية تنافســية 
وخاصــة خــال فتــرة تقلبــات ســعرية معينــة أو عنــد نقــص فــي الســيولة فــي األســواق المشــابهة.

 تعتبــر رســوم التمويــل فــي Equiti عادلــة ومنافســة وشــفافة. والتــي تشــمل رســوم تجديــد 
صفقــات مفتوحــة، حيــث نقــوم باإلفصــاح عنهــا علــى موقعنــا االلكترونــي وعلــى منصــة التــداول.

 قــد يتــم مشــاركة العمــوالت أو عائــدات أخــرى ناتجــة عــن عمليــة التــداول مــع أطــراف ثالثــة فــي 
بعــض الحــاالت، مــن خــال عــروض مــن أطــراف ثالثــة أو مــن خــال صفقــات شــراكة مــع شــركات 
تابعــة، فــي هــذه الحــاالت يتــم إعــام العميــل بشــكل واضــح مــن قبــل الطــرف المعنــي وهــذه 

المعلومــات ســتكون متوفــرة عنــد الطلــب.

Equiti 3. استراتيجية

 المراقبــة: ســتقوم Equiti بمراقبــة فعاليــة تدابيــر تنفيــذ األوامــر لديهــا، بمــا فيهــا سياســة 
تنفيــذ األوامــر هــذه لتحديــد وتصحيــح أي تقصيــر، عنــد الضــرورة.

 المراجعــة: ســنقوم بمراجعــة تدابيــر تنفيــذ األوامــر وسياســة تنفيــذ األوامــر هــذه مــرة واحــدة 
ســنويًا علــى األقــل أو عنــد تغييــر المــواد التــي تؤثــر علــى قدرتنــا للحصــول علــى أفضــل النتائــج عنــد 
تنفيــذ األوامــر بشــكل مســتمر مســتخدمين أماكــن تنفيــذ متضمنــة فــي سياســة تنفيــذ األوامــر 

هــذه.
 القبــول: يطلــب مــن Equiti الحصــول علــى موافقــة العميــل المســبقة لهــذه السياســة. أنــت 

ملــزم بتزويدنــا بالموافقــة مســبقًا عنــد إعطائنــا أي امــر.
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4. أماكن التنفيذ
يقصــد بأماكــن التنفيــذ المؤسســة التــي تقــوم بتنفيــذ األوامــر مباشــرًة. فــي هــذه الحالــة، تعتبــر Equiti هــي 

مــكان التنفيــذ التــي تحــدد األســعار وتكــون مــزودة مــن قبــل:

i. أفضل البنوك العالمية 
ii. مزودي سيولة غير مصرفيين في أسواق العمات األجنبية
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و التي تعتقد المؤسسة بأنها ستقدم أفضل األسعار المتاحه لعمائها بشكل مستمر.
ــل  ــداول العمــات والعقــود مقاب ــذ فقــط لت ــى أســاس التنفي ــداول وخدمــات عل توفــر Equiti لعمائهــا ت
ــل الفروقــات. يعــود  ــداول أســهم فــي عــروض العقــود مقاب الفروقــات. ال تقــدم Equiti أي نصيحــة وال ت
القــرار ل Equiti بتحديــد الســوق الــذي ســتقدمه لعمائهــا، علــى هــذه النحــو فــإن األســعار المعروضــة فــي 
Equiti مشــتقة مــن األســواق الرئيســية ونحــن مــكان التنفيــذ الوحيــد الــذي لديــك حــق الوصــول إليــه مــن 

خالنــا.

5. المراقبة و المراجعه 
ســيتم مراجعــة هــذه السياســة وكل التدابيــر الفعالــة ســنويًا أو عنــد حــدوث أي تغييــر فــي المــواد التــي قــد 

تؤثــر علــى قــدرة المؤسســة فــي االســتمرار للحصــول علــى أفضــل النتائــج الممكنــة لعمائهــا.
يجــب علــى Equiti بشــكل دوري ومنتظــم أن تراقــب فعاليــة هــذه السياســة وتقيــم نوعيــة أفضــل تنفيــذ 
لألوامــر وتضمــن أننــا نقــدم أفضــل النتائــج الممكنــة لعمائنــا. ســيتم تصحيــح أي تقصيــر موجــود فــي 

تدابيرنــا أو ضمــن هــذه السياســة وســيتم إعــام العميــل بــأي تغييــر فــي هــذه المــواد.
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