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مقدمة

ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺈدارة ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ،واﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ أو ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ،ﻷن وﺟﻮدھﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﻤﯿﻞ .وﺗﺤﺪد ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ  FXGateﻹدارة ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﺷﺮﻛﺔ FXGateاﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﻟﺸﺮﻛﺔ  /FXGate Ltdﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ ،ﻣﺮﺧﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺑﻮان ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  ،MB / 19/0031ﻋﻨﻮان  -ﻣﻜﺘﺐ ) ، G٦ (۲اﻟﻤﺴﺘﻮي  ، ٦ﺑﺮج
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻨﺘﺰه اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺑﻮان ,ﻻﺟﺎن ﻣﺮدﻳﻜﺎ ۸۷۰۰۰ ،إﻗﻠﯿﻢ ﻻﺑﻮان
اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ،ﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ.
ﺗﻨﺘﮭﺰ ﺷﺮﻛﺔ  FXGateھﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﮭﻤ ﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻟﻠﻐﺮض
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ وﺗﻌﻘﯿﺪ
أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ .ﺳﯿﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﺟﺮاءات ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﻨﻮﻳًﺎ.

ال يهدف هذا المستند إلى إنشاء حقوق أو واجبات ألطراف أخرى أو تشكيل جزء من أي اتفاق
تعاقدي بين الشركة وأي عميل .قد يتم تعديل هذه السياسة وتحديثها في أي وقت في حالة
حدوث أي تغيير مادي وسيتم مراجعتها على األقل سنويًا.
إذا كنت في أي وقت في شك في كيفية التصرف في موقف معين حيث تواجه تضاربًا فعليًا أو
محتمال ً في المصالح ،فيجب عليك االتصال بالمسؤول القانوني.
على الرغم من أهمية سياسة تضارب المصالح التي يجب االلتزام بها من جانب جميع موظفي
 ،FXGateفهي غير شاملة وقد تنطبق بعض القواعد اإلضافية األخرى على القراء الذين هم
أعضاء في الجمعيات المهنية بحكم دورهم الوظيفي .إن الفشل في اتباع أي من القواعد سواء
كان ذلك عن طريق اإلخالل الصريح أو عدم اتباع أي من القواعد الخاصة بسياسة تضارب المصالح
ً
خرقا لعقد العمل ،وقد تتخذ  FXGateإجراءات تأديبية نتيجة لذلك.
قد يكون

سياسة تضارب المصالح
قد تؤدي الخدمات التي تقدمها  FXGateإلى عمالئها إلى حدوث تضارب في المصالح ينطوي
على خطر مادي إللحاق ضرر بمصالح عميل واحد أو أكثر .حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد
هذا التعارض المحتمل واإلجراءات المعمول بها واإلجراءات الواجب اعتمادها من أجل إدارة هذا
التضارب في المصالح.
قد يحدث تضارب في المصالح بين العميل وشركة  ،FXGateبما في ذلك مديريها أو موظفيها أو
أي أشخاص يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بالشركة ،أو بين عميلين أو أكثر.
تعتبر معاملة العمالء بإنصاف أمرًا أساس ًيا وجوهر القيم المتبعة في شركة  .FXGateهناك ثقافة
راسخة في تفهم السلوك المقبول وغير المقبول .على هذا النحو ،فإن تضارب المصالح وتحديد /
إدارة  /تخفيفها أمر أساسي لهذه الفلسفة والثقافة.

التعريف
قد ينشأ تضارب فعلي أو محتمل في المصالح عند ممارسة األنشطة والخدمات بين:
• ( FXGateبما في ذلك مديريها وموظفيها وممثليها المعينين أو أي شخص مرتبط بهم بشكل
مباشر أو غير مباشر أو تحت تصرفهم) ؛ أو
• شركائها ؛
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وبين مصلحة عمالئها ،مما ينشأ منافسة بشكل مباشر أو غير مباشر ،والتي يمكن أن تمس
بشكل كبير مصالح العميل.

تحديد المواقف التي قد ينشأ فيها تعارض في المصالح
تشمل الظروف التي تؤدي إلى تضارب المصالح جميع الحاالت التي يوجد فيها تعارض بين:
• اهتمامات  ،FXGateأو فرد من الموظفين ،أو أشخاص معينون مرتبطون بشكل مباشر أو غير
مباشر بـ  FXGate؛ مع واجبات شركة  FXGateتجاه العميل ؛ أو
• المصالح المتباينة الثنين أو أكثر من العمالء ،ألن  FXGateمدينة بواجب منفصل لكل منهم.
تضارب المصالح يمكن أن يضر العميل بطرق مختلفة ،سواء كانت  FXGateتعاني أو ال تعاني من
أي خسارة مالية وبشكل مستقل عما إذا كانت تصرفات أو دوافع الموظفين المعنيين متعمدة.
ألغراض تحديد أنواع تضارب المصالح التي نشأت أو قد تنشأ ،يجب على  FXGateأن تأخذ في
االعتبار كحد أدنى ،ما إذا كانت الشركة أو الشخص المعني (مثل شريك أو موظف أو ممثل معين
أو ممثل للمدير أو للشريك أو للموظف أو ممثل معين أو شخص يشارك مباشرة في تقديم
الخدمات للشركة أو ممثلها المعين بموجب اتفاق االستعانة بمصادر خارجية) أو شخص مرتبط
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق التحكم بالشركة:
• من المحتمل أن تحقق مكسبًا ماليًا أو تتجنب حدوث خسارة مالية على حساب العميل؛
• لديه مصلحة في نتيجة الخدمة ،أو معاملة نفذت لعميل باختالف عن مصلحة هذا العميل؛
• لديه حافز مالي أو حافز آخر لصالح عميل (أو مجموعة من العمالء) على مصالح عميل آخر؛
• لديه عمل مماثل أو مشابه لمصلحة العميل؛ و  /أو
• تلقي حافزا من طرف ثالث في تنفيذ الخدمة المقدمة للعميل ،بخالف العمولة  /الرسوم
القياسية لتلك الخدمة.

تضاربات المصالح العامة
حددت شركة  FXGateالظروف التالية التي قد تنشأ فيها أنواع عامة من تضارب المصالح
المحتمل:
• تولي الشركة أو شركائها بالعمل االستثماري المعين لعمالء آخرين بما في ذلك شركائها
(وعمالء شركائها)؛
• أن يكون شريك أو موظف في الشركة أو شركائها ،هو مدير أو شريك يحتفظ أو يتعامل في
أوراق مالية ،أو مهتم بطريقة أخرى بأي شركة تحتفظ أو تتعامل أوراقها المالية نيابة عن العميل؛
• أن يكون شريك أو موظف في الشركة أو شركائها يشارك في إدارة أي شركة تحتجز أو تتعامل
أوراقها المالية نيابة عن العميل؛
• أن يتم تنفيذ المعاملة في وحدات أو حصص في صندوق مالي أو شركة تكون  FXGateأو
شركائها هي المدير أو المنفذ أو المستشار؛
• أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ ،أو ﺷﺮﻳﻚ أو
ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻟﮭﺎ  /ﻟﮭﻢ
أو ﻟﺪﻳﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺸﺮاء؛
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• يجوز للشركة ،عندما تتصرف كوكيل للعميل ،أن تطابق أمر العميل مع أمر عميل آخر تعمل نيابة
عنه.

الوقاية واإلدارة
حددت  FXGateتضاربات محتملة في المصالح ،والتي قد تنشأ فيما يتعلق بأنشطتها .سيتم
الكشف عن الطبيعة العامة و  /أو مصدر هذه التضاربات للعمالء قبل الشروع في العمل بتفاصيل
كافية لتمكين العميل من اتخاذ قرار مستنير بشأن الخدمة في السياق الذي نشأ فيه التعارض.
لكل موقف محتمل .قامت  FXGateبتحليل ما إذا كانت المخاطر حقيقية أم محتملة لكل عميل أو
أكثر من عمالئها.
ليس من الممكن دائ ً
ما منع تعارض المصالح الفعلي .في هذه الحالة ستحاول  FXGateإدارة
تضارب المصالح عن طريق الفصل بين الواجبات حيثما أمكن ذلك أو عن طريق إنشاء حواجز
واضحة .ففي ظروف معينة ،قد تضطر شركة  FXGateإلى رفض تولي عميل جديد.
إذا نظرت شركة  FXGateفي تطوير منتجات أو خدمات جديدة أو إجراء تغييرات أخرى على نموذج
أعمالها أو عملياتها ،فسوف تدرس اإلدارة العليا ما إذا كان هناك أي تضارب محتمل في المصالح.
ستقوم اإلدارة العليا بتحديث "سياسة تضارب المصالح" و "سجل تضارب المصالح المحتمل"
حسب الضرورة بشكل مستمر والنظر بشكل رسمي في استمرار كفاية الترتيبات على أساس
سنوي.

الحوافز بما في ذلك الهدايا والضيافة
تحتفظ شركة  FXGateبعالقات تجارية مع أطراف ثالثة قد تتقاضى شركة  FXGateفي شكل
رسوم إدارية و رسوم تنفيذ ،والتي يمكن أن تشكل مزايا نقدية أو غير نقدية ،مما يضعف واجبات
 FXGateاالئتمانية تجاه العميل .تصنف هذه المدفوعات على أنها إغراءات .يتم تضمين مزيد من
التفاصيل في دليل االمتثال القانوني.
يمكن أن تؤدي الهدايا والضيافة إلى تضارب محتمل في المصالح .ال يجوز ألي موظف قبول أو
إعطاء أي شخص أي هدية أو أي منفعة أخرى ال يمكن اعتبارها مبررة بشكل صحيح على
اإلطالق.
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﮭﻢ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮن أو ﻳﻘﺒﻠﻮن
اﻟﮭﺪاﻳﺎ أو اﻹﻏﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺼﻮ ًر ا ﺑﺄن اﻟﻘﺮارات أو اﻹﺟﺮاءات ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺎﻳﺪة.
ﺗﺮد ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﻓ ًﻘﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ
اﻟﻨﺰاھﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ أي ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺘﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻣﻮظﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺴﺠﻞ ﻷي ھﺪاﻳﺎ أو ﻛﺮم ﺿﯿﺎﻓﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺣﺪث اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺠﺐ رﻓﻀﻪ وإﺑﻼغ ﻣﺴﺆول اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
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ادارة اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﺨﺼﻲ
يمكن للموظفين االضطالع على أنشطة االستثمار الشخصي التي ال تنتهك القانون أو اللوائح
السارية ،وال تصرف االنتباه عن مسؤوليات الموظف وال تؤدي إلى مخاطرة غير مقبولة بسمعة
الشركة .يجب أن تكون المعامالت أي ً
ضا خالية من تضارب المصالح التجارية واألخالقية .يجب أال
يسيء الموظف أب ًدا استخدام المعلومات السرية الخاصة بالعميل في تعامالتهم الشخصية
ويجب أن يضمنوا عدم تضرر العمالء أب ًدا من جراء تعامالتهم.
تم وضع سياسة ادارة الحساب الشخصي الخاصة بشركة  FXGateلضمان امتثال الحساب
الشخصي الذي يتعامل به أعضاء فريق العمل لهذه السياسة .يتضمن هذا موافقة مسبقة من
مسؤول القسم القانوني .عادة ما يكون هذا اإلذن صال ً
حا لمدة  24ساعة فقط.
سياسة ادارة الحساب الشخصي لشركة  FXGateفي دليل االمتثال القانوني للشركة.

العمل الخارجي واإلدارات الخارجية والمصالح التجارية
ال يجوز ألي موظف االنخراط في أي مهنة إضافية دون موافقة الشركة .في ظروف معينة ،قد يتم
حجب الموافقة.
يجب أال يقبل الموظفون المقابالت الشخصية مع الوكالء (مثل األوصياء أو المديرين أو بخالف تلك
الناتجة عن العالقات األسرية) دون الحصول أوال ً على موافقة كتابية من مدير العمليات أو مسؤول
القسم القانوني.

تجميع األوامر
عندما تقوم شركة  FXGateبتجميع أوامر العمالء ،يجب أن تتأكد من أن هذا ال يعمل على االضرار
بشكل عام بأي عميل من المجمع طلباتهم .تشير  FXGateإلى ذلك ضمن سياسة تنفيذ األوامر.

االفصاح
في بعض الحاالت قد تقوم  FXGateباإلفصاح عن الطابع العام و  /أو مصدر التضاربات المحتملة أو
التي حدثت بالفعل لعميلها كتابيًا قبل مباشرة األعمال نيابة عنها حتى يتمكن العميل من اتخاذ
قرار بشأن قبول أو عدم قبول هذه التضاربات المحتملة.
إذا لم يكن من الممكن تجنب تضارب المصالح أو إدارته ،فقد ال يكون لدى  FXGateخيار سوى
رفض تقديم الخدمة المطلوبة.
الفصل بين الواجبات
هناك العديد من المهام المتميزة داخل أعمال إدارة االستثمار والتي يمكن أن تؤدي إلى تضارب
محتمل في المصالح يتم تخفيفه من خالل فصلهم عن األفراد المشاركين مباشرة في المهمة.

حواجز المعلومات
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ  FXGateﺑﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ "ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ" و "ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت" اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﺮف ﻋﺎد ًة ﺑﺎﻟﺠﺪران اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ أو ﺣﺠﺒﮭﺎ ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮق أو اﻟﻘﯿﻮد
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو أي أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻘﺔ أو ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ.
ﻳﻘﻮم ﻣﻮظﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﺪﻳﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أي ﻣﻦ ﺣﻮاﺟﺰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ "ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺎﺋﻂ" ،إذا
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ،ﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر ﻣﻮظﻒ ااﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وإﺟﺮاء ﺳﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ.
FXGate Ltd.اﻟﻤﻨ�ە اﻟﻤﺎ� ﻻﺑﻮان ,ﺟﺎﻻن ﻣﺮد��ﺎ ٨٧٠٠٠ ،إﻗﻠ�ﻢ ﻟﺒﻮان اﻟﻔ�ﺪرا�� � ،
��
ﻣﺎﻟ��ﺎ.
اﻟﺮﺋ�� ،ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﻜﺘﺐ  ،(٢) G٦اﻟﻤﺴﺘﻮى  ،٦ﺑ�ج اﻟﻤﻜﺘﺐ
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األجور والرقابة
تقوم اإلدارة العليا لشركة  FXGateباإلشراف على اإلدارة وتحديد األجور المناسبة لطاقم العمل.
تعتمد المكافآت على النتائج اإلجمالية للشركة وال تستند إلى نجاح أي معاملة معينة.
يجب أن تستند مكافآت العمالء وموظفي المبيعات جزئيًا إلى العمل المحقق.
يخضع الموظفون لإلدارة واإلشراف المناسبين لضمان قدرة  FXGateعلى إثبات أن لديها ترتيبات
مناسبة وفعالة لضمان إدارة تضارب المصالح بشكل صحيح.

حفظ السجالت
يجب على  FXGateاالحتفاظ بسجل مكتوب وتحديثه بانتظام عن أنواع الخدمات أو األنشطة
المساعدة التي تقوم بها أو نيابة عن الشركة التي نشأ فيها تضارب في المصالح ينطوي على
خطر مادي يضرر بمصالح عميل أو أكثر من العمالء ،أو ،قد تنشأ في حالة استمرار الخدمة أو
النشاط .ستكون هذه السجالت متواجدة على االقل من تاريخ اإلنشاء ويتم االحتفاظ بها على
أساس مستمر من قبل مسؤول القسم القانوني.

التقارير
يجب اإلبالغ على الفور عن حاالت تضارب المصالح أو حاالت التعارض المحتملة.

FXGate Ltd.اﻟﻤﻨ�ە اﻟﻤﺎ� ﻻﺑﻮان ,ﺟﺎﻻن ﻣﺮد��ﺎ ٨٧٠٠٠ ،إﻗﻠ�ﻢ ﻟﺒﻮان اﻟﻔ�ﺪرا�� � ،
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