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 .1معلومات عامة
 FXGateهو اسم تجاري مسجل لشركة  / FXGate Ltdماليزيا .شركة منظمة ومرخصة من قبل
هيئة الخدمات المالية البوان بموجب ترخيص رقم .MB / 19/0031
وضعت  FXGateهذه السياسة إلى جانب ترتيبات أخرى للوفاء بالتزامنا الشامل باتخاذ جميع
الخطوات المعقولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لعمالئنا.
تلتزم شركة  FXGateبتزويد عمالئها بالمعلومات المناسبة حول هذه السياسة .من أجل االمتثال
لهذا االلتزام ،ستتيح الشركة هذه السياسة للعمالء بنا ًء على طلب كتابي.
تشكل سياسة التنفيذ الخاصة بشركة  FXGateجز ًءا من اتفاقية العميل الخاصة بنا ،وبالتالي
بالموافقة على اتفاقية العميل ،فإنك توافق على شروط سياسة تنفيذ األوامر الخاصة بنا .تنطبق
هذه السياسة بالتساوي على األوامر والتداوالت لكل من العمالء بالتجزئة ()Retail Clients
والعمالء المحترفين (.)Professional Clients
عندما تتخذ شركة  FXGateقرارًا بالتعامل ،سنقوم بتنفيذ الصفقة من خالل تنفيذ األمر مباشرة
في السوق بأنفسنا.
يتكون تزويد األسعار التي يتم ارسالها للعمالء من سيولة موفرة من مختلف مقدمي الخدمات
المصرفية وغير المصرفية أو نموذج ( FXgate OXO ECNكما هو موضح أدناه) لضمان حصول
العميل على أفضل تنفيذ ممكن .ال نقوم بتجميع أو تخصيص أوامر العمالء عند المعالجة المباشرة
لتدفق التداوالت إلى مزودي السيولة الخاصين بـ .FXGate
 FXGate .2تلتزم بتقديم أفضل تنفيذ
توفر  FXGateالتداول بنظام (الهامش) ،على أساس "التنفيذ فقط" لعمالئها المتداولين على
الفوركس والعقود مقابل الفروقات.
اﻟﻘﺮار ﻳﺮﺟﻊ ﻟـ  FXGateﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ وﺳﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻚ ﺑﺼﻔﺘﻚ ﺷﺮﻳﻜﺎ
أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪاول ،ﻟﻨﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺗﺠﺎه .ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﺳﻮق
ﺗﻌﺮﺿﻪ  FXGateھﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻧﺤﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻚ إﻟﻰ
اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻨﺎ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻤﻮذج)(ECNOXOﺗﻘﺎطﻊ اﻷواﻣﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ) ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎء  FXGateاﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﻣﺰودي اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻳﺤﺘﻔﻆ ھﺆﻻء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺆھﻠﻮن
ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ) (FXGateوﻟﯿﺲ اﻟﻌﻜﺲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﻷﻣﻮال
اﻟﻌﻤﻼء .ﻟﻠﺘﺄھﻞ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺆھﻠﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻟﺪﻳﮭﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﺗﻘﺮ  FXGateأﻧﻪ إذا ﻛﻨﺖ ﻋﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ) ،(Retail Clientﻓﯿﻤﻜﻨﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻟﺘﺰوﻳﺪ واظﮭﺎر
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن أﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺛﺎﺑﺖ.
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ستعمل  FXGateوف ًقا لمصلحة عمالئنا عند تنفيذ الطلبات مع كيانات أخرى .عند االمتثال لهذا
االلتزام ،يجب على  FXGateاتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة
لعمالئها مع مراعاة عوامل التنفيذ.
عوامل التنفيذ هي :السعر والتكاليف والسرعة واحتمال التنفيذ والتسوية والحجم والطبيعة وأي
اعتبار آخر متعلق بالطلب.
يجب تحديد األهمية النسبية لهذه العوامل بالرجوع إلى "معايير التنفيذ" ،وبالنسبة للعمالء
التجزئة ،فإن متطلبات تحديد أفضل نتيجة ممكنة يجب أن تأخذ في االعتبار (انظر أدناه) .معايير
التنفيذ هي كما يلي:
( )1خصائص العميل بما في ذلك تصنيفه على أنه عميل التجزئة أو عميل محترف؛
( )2خصائص طلب العميل؛
( )3خصائص األداة المالية التي تخضع لهذا األمر؛
( )4خصائص أماكن التنفيذ التي يمكن توجيه هذا الطلب إليها.
عندما تنفذ شركة  FXGateأمراً نياب ًة عن عميل التجزئة ،يجب تحديد أفضل نتيجة ممكنة مع
االخذ في االعتبار كافة العوامل ،بما يمثل سعر األداة المالية والتكاليف المرتبطة بالتنفيذ ،والتي
يجب أن تشمل جميع النفقات التي تكبدها العميل والتي ترتبط مباشرة بتنفيذ األمر .وسوف
تشمل هذه رسوم مكان التنفيذ ،ورسوم المقاصة والتسوية وأي رسوم أخرى يتم دفعها إلى
أطراف ثالثة معنية بتنفيذ األمر.
بينما تسعى  FXGateإلى ضمان أن تكون األسعار التي نعرضها تنافسية ،إال أننا ال نستطيع
ضمان ،صري ً
حا أو ضمنيًا ،بأن أسعار العرض والطلب المعروضة على منصة التداول الخاصة بنا تمثل
دائ ً
ما أفضل أسعار السوق السائدة للمستثمرين التجزئة .قد تعكس أسعارنا المعروضة تقلبات
السوق أو التكاليف والرسوم اإلضافية التي قد تؤدي إلى زيادة في الفارق كذلك لكل معاملة.
أ) السعر :تأخذ شركة  FXGateسعر السوق األساسي للسلعة المالية ثم تقوم بتطبيق
خوارزمية على هذا السعر لتحقيق سعر السوق الخاص بها .قد تكون تغذية السعر التي
تستخدمها  FXGateمن مصدر واحد أو من عدة مصادر.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ،ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر ﺿﯿﻘﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت.
)ب( اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ :ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠ ًﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳ ً
ﻀﺎ ﻋﻤﻮﻻت
ً
ﺗﻤﻮﻳﻼ .
أو
)ج( اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ :اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ  ،FXGateﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺴﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺟﯿ ًﺪا ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ﻣﻌﯿﻦ .ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﺮوق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻷﺳﺎﺳﻲ.
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د) سرعة التنفيذ :من أجل تسهيل سرعة التنفيذ ،فرضت  FXGateالحد األقصى لحجم الصفقة
على كل سوق .تتم مراقبة هذا الحد بانتظام ويأخذ في االعتبار العديد من العوامل بما في ذلك
السيولة والتقلبات لتحديد المبلغ الذي نحن على ثقة في قبوله دون إحالة لتسريع التنفيذ.
عوامل أخرى :على الرغم من أن  FXGateتأخذ في اعتبارها العوامل األربعة المذكورة أعاله
لتصبح األكثر أهمية في أفضل سياسة التنفيذ لدينا ،إال أن هناك العديد من المواقف األخرى
التي قد تنشأ تؤدي إلى تغيرات في األسعار.
أ) بعض األسواق التي تأخذ منها  FXGateاألسعار تتم خارج ساعات السوق العادية ،وهو
ما يعرف باسم "األسواق الرمادية" .في هذه الحاالت ،في حين يتم بذل كل جهد ممكن للحفاظ
على األسعار وفروق األسعار متناسقة ،قد ال يكون هذا ممك ًنا دائ ً
ما خالل فترات متقلبة معينة أو
خالل فترات عدم السيولة في األسواق المقابلة.
ب) رسوم التمويل التي تفرضها  FXGateعادلة وتنافسية وشفافة .وقد تشمل الرسوم المطلوبة
لتداول المراكز المفتوحة ،وسيتم الكشف عنها لك على موقعنا وعلى منصة التداول.
ج) قد تكون هناك مواقف ناتجة من تدخل طرف ثالث أو من خالل صفقات شراكة مع الشركات
التابعة التي يتم تقاسم العمولة معها أو دخل آخر من تداولك تم تحقيقه مع أطراف ثالثة .في
مثل هذه الظروف ،سيتم توضيح ذلك بشكل واضح للعميل من قبل الطرف المعني وهذه
المعلومات متوفرة عند الطلب.
 .3إستراتيجية FXGate
المراقبة:
ستقوم  FXGateبمراقبة فعالية تنفيذ األمر ،بما في ذلك سياسة تنفيذ األمر الحالية لتحديد أي
أوجه قصور وتصحيحها عند االقتضاء.
المراجعة:
سنراجع ترتيبات تنفيذ األمر وسياسة تنفيذ األمر بشكل سنوي على األقل أو كلما حدث تغيير
مادي يؤثر على قدرتنا على الحصول على أفضل نتيجة لتنفيذ األوامر على أساس ثابت
باستخدام مزودين األسعار السابق اإلشارة إليهم.
الموافقة:
يتعين على شركة  FXGateالحصول على موافقتك المسبقة على سياسة تنفيذ األوامر الخاصة
بنا .سيتم اعتبارك موافقة بشكل مسبق على هذه السياسة عندما تطلب مننا تنفيذ أمر.
 .4مكان التنفيذ
مكان التنفيذ يعني أن الشركة تنفذ األوامر مباشرة .في هذه الحالة FXGate ،هي مكان التنفيذ
الذي يعرض األسعار المقدمة إلى  FXGateمن خالل )1( :أفضل البنوك العالمية )2( ،مزودي
السيولة غير المصرفية في أسواق صرف العمالت األجنبية بالجملة و ( )3المشاركون المؤهلون

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
�
�
��
ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﻪ �� ﻻﺑﻮان  LFSAﺗﺤﺖ رﻗﻢ  . MB/19/0031اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻮداﺋﻊ.

Page 4 of 5

في  OXO ECNوالتي تعتقد الشركة أنها ستوفر أفضل األسعار المتاحة لعمالئها على أساس
ثابت من خاللهم.
تقدم  FXGateخدمات التداول من خالل التنفيذ فقط لعمالئها في العمالت األجنبية وتداول العقود
مقابل الفروقات .ال تقدم  FXGateأي نصيحة وال تقدم تداول على األسهم من خالل تداول العقود
مقابل الفروقات الخاصة بها .إنه قرار  FXGateفيما يتعلق باألسواق التي تقدمها لعمالئها وهي
تفعل ذلك ،ليس كوسيط ولكن بصفتها شريكا رئيسيا في كل عملية تداول .على هذا النحو ،فإن
كل سوق تعرضه  FXGateهو مشتق يتم تسعيره من السوق األساسي ونحن مكان التنفيذ
الوحيد الذي يمكنك الوصول إليه من خاللنا.
 .5الرصد والمراجعة
سيتم مراجعة هذه السياسة جنبًا إلى جنب مع جميع الترتيبات الفعالة سنو ًيا أو كلما حدث
تغيير مادي يؤثر على قدرة الشركة على االستمرار في الحصول على أفضل نتيجة ممكنة
لعمالئنا.
تقوم  FXGateبمراقبة فعالية هذه السياسة على أساس منتظم ومستمر إلى جانب تقييم جودة
التنفيذ األفضل لألوامر والتأكد من أننا نقدم أفضل نتيجة ممكنة لعمالئنا .سيتم تصحيح أي قصور
في ترتيباتنا أو ضمن هذه السياسة وسيتم إخطار العمالء بأي تغييرات جوهرية.

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
�
�
��
ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﻪ �� ﻻﺑﻮان  LFSAﺗﺤﺖ رﻗﻢ  . MB/19/0031اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻮداﺋﻊ.
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