سياسة تنفيذ طلبات التداول
 .١اإلطار
.١٫١

تھدف سياسة تنفيذ الطلبات )"السياسة"( ھذه إلى تزويدك بمعلومات عامة عن كيفية قيام شركة "غلف بروكرز" المحدودة
بتنفيذ الطلبات نيابة عن عميلھا ،والعوامل التي يمكن أن تؤثر على توقيت التنفيذ والطريقة التي يلعب بھا تقلب السوق
دورً ا في التعامل مع الطلبات.

.١٫٢

تنطبق ھذه السياسة على جميع العمالء الذين يضعون الطلبات مع شركة "غلف بروكرز" المحدودة.

 .٢شرح المصطلحات
.٢٫١

في ھذه السياسة:

"العملة األساسية"

تشير إلى العملة األولى في زوج العمالت ،والتي يقوم العميل مقابلھا بشراء أو بيع عملة التسعير.

"المعاملة المكتملة"
في عقد فروقات ،تشير إلى صفقتين متضادتين من نفس الحجم )فتح موضع وإغالق موضع( :شراء
ثم بيع ،والعكس بالعكس.
"األداة المالية"
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تشير إلى األدوات المالية بموجب ترخيص شركة "غلف بروكرز" المحدودة والتي يمكن العثور عليھا
على الموقع اإللكتروني لشركة "غلف بروكرز" المحدودة .ومن المعلوم أن شركة "غلف بروكرز"
المحدودة ال تقدم بالضرورة جميع األدوات المالية التي تظھر على ترخيصھا ،ولكن فقط تلك التي يتم
تسويقھا على موقعھا اإللكتروني ،من وقت آلخر.
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"موضع طويل األجل"

بالنسبة لتداول عقود الفروقات ،يشير إلى موضع شراء له قيمته عند ارتفاع أسعار السوق الكامنة.
على سبيل المثال ،فيما يتعلق بأزواج العملة :شراء العملة األساسية في مقابل عملة التسعير.

"الھامش"

يشير إلى أموال الضمان الالزمة لفتح أو المحافظة على المواضع المفتوحة في معاملة عقود فروقات.

"طلب تغطية"

يشير إلى الحالة عندما تقوم الشركة بإعالم العميل بإيداع أموال إضافية عندما ال يكون لدى العميل
ف لفتح أو المحافظة على المواضع المفتوحة.
ھامش كا ٍ

"الموضع المفتوح"

يشير إلى أي موضع طويل األجل أو موضع قصير األجل ليس معاملة مكتملة.

"الطلب"

يشير إلى تعليمات من العميل للتداول في األدوات المالية.

"عملة التسعير"

تشير إلى العملة الثانية في زوج العمالت ،والتي يمكن شراؤھا أو بيعھا من قبل العميل للعملة
األساسية.

"موضع قصير األجل"

بالنسبة لتداول عقود الفروقات ،يشير إلى موضع بيع له قيمته عند انخفاض أسعار السوق الكامنة.
على سبيل المثال ،فيما يتعلق بأزواج العملة :بيع العملة األساسية في مقابل عملة التسعير .الموضع
قصير األجل ھو المصطلح المعاكس للموضع طويل األجل.

"انزالق العمالت"

يشير إلى الفرق بين السعر المتوقع لمعاملة في عقد فروقات أو أي أداة مالية أخرى ،والسعر الذي يتم
تنفيذ المعاملة عنده .عادة ما يحدث انزالق العمالت أثناء فترات تقلب السوق األعلى )على سبيل
المثال بسبب األحداث اإلخبارية( ،وھو ما يجعل الطلب عند سعر معين مستحيل التنفيذ ،وعند
استخدام طلبات السوق ،وأيضًا عند تنفيذ الطلبات الكبيرة عندما ال تكون ھناك فائدة كافية عند مستوى
السعر المرغوب للمحافظة على السعر المتوقع للتداول.
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"المعاملة"

تشير إلى أي عقد فروقات أو معاملة أخرى مرتبة للتنفيذ نيابة عن العميل بموجب ھذه السياسة.

"األصول الكامنة"

تشير إلى األصول الكائنة أو الكامنة في عقود الفروقات أو أي أداة مالية أخرى ،والتي قد تكون أزواج
عملة أو عقود آجلة أو معادن أو مؤشرات أسعار أسھم أو أسھم أو سلع .من المفھوم أنّ ھذه القائمة
عرضة للتغيير ،ويجب على العمالء مراجعتھا في كل مرة على المنصة.

"السوق الكامنة"

تشير إلى السوق ذات الصلة التي يتم فيھا تداول األصول الكامنة لعقود فروقات أو أي أداة مالية أخرى.

"الموقع اإللكتروني"

يشير إلى الموقع اإللكتروني للشركة على الرابط  www.gulfbrokers.comوأي مواقع
إلكترونية أخرى قد تديرھا الشركة من وقت آلخر.

.٢٫٢

الكلمات التي تشير إلى المفرد ينبغي أن تشير أيضًا إلى الجمع ،والعكس بالعكس .الكلمات التي تشير إلى المذكر ينبغي أن
تشير أيضًا إلى المؤنث ،والعكس بالعكس .الكلمات التي تشير إلى األشخاص تشتمل على الشركات والشراكات والكيانات
غير المؤسسية األخرى وجميع الكيانات القانونية األخرى ،والعكس بالعكس.

.٢٫٣

عناوين الفقرات مخصصة لتسھيل الرجوع إليھا فقط وال تؤثر على تفسير ھذه االتفاقية.

.٢٫٤

أي إشارة إلى أي قرار أو الئحة أو قانون ينبغي أن تكون إشارة إلى القرار أو الالئحة أو القانون بتعديالته أو تغييراته أو
ت آلخر ،أو جميع التوجيھات المُالحظة ،أو اإلرشادات ،أو الصكوك
تكميالته أو دمجه أو إعادة س ّنه أو استبداله من وق ٍ
القانونية ،أو التنظيمات ،أو الطلبات الصادرة بموجب ھذا الحكم وأي حكم قانوني ينص على أنّ ھذا الحكم القانوني ھو
إعادة سنّ أو استبدال أو تعديل.
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 .٣إخالء المسؤولية
 .٣٫١أنت تقر بأنّ ھناك مخاطر متأصلة في التداول في األدوات المالية .في حين أنّ ھذه السياسة تھدف إلى إخبارك بالمخاطر
المرتبطة بالتداول في األدوات المالية ،فإنّ ھذه السياسة ليست شاملة لجميع المخاطر المرتبطة أو المتصلة بإدخال
الطلبات والمعامالت أو التداول باستخدام أي منصة تداول تقدمھا شركة "غلف بروكرز" المحدودة.

 .٤ال ضمانات
.٤٫١

سوف نبذل كل الجھود المعقولة تجاريًا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لك ،وذلك استنا ًدا إلى الشروط المتعلقة
بطلبك .قد نكون مُطالبين ،ولكننا غير ملزمين ،بأن نأخذ بعين االعتبار عوامل معينة ،مثل األسعار أو التكاليف أو
السرعة أو مدى التنفيذ والتسوية أو الحجم أو الطبيعة أو أي معلومات أخرى ذات صلة بتنفيذ طلبك.

.٤٫٢

ال توجد ضمانات بأنّ طلبك سيتم قبوله أو تنفيذه بواسطتنا ،وال توجد أيضًا ضمانات بشأن السرعة ،أو التوقيت ،أو السعر
الذي سيتم عنده تنفيذ طلبك .عالوة على ذلك ،قد تختلف سرعة الطلب والتوقيت والتسعير والتنفيذ بين العمالء الذين
يتداولون بنفس األداة المالية ،وذلك بسبب عدة عوامل ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،نوع الطلب وتقلب
السوق والكمون .ھذه السياسة ال ُتش ّكل التزامنا من جانبنا تجاھك.

 .٥الھامش ومتطلبات الھامش
 .٥٫١ستقوم شركة "غلف بروكرز" برفض أي طلب إذا كان ھامشك المتاح أقل من متطلبات الھامش الالزمة لوضع طلب أو
المحافظة على موضع مفتوح .على أساس غير مُدار عن طريق وظيفة اإلغالق الذاتي ،قد نقوم بتصفية جميع المواضع
المفتوحة و/أو إلغاء أي طلبات مُعلّقة دون إشعار مسبق أو موافقتك ،إذا كان ھامشك أقل من متطلبات الھامش الخاصة
بك .في الحاالت التي يتم فيھا تصفية الموضع المفتوح ويصل حساب التداول الخاص بك إلى رصيد بالسالب ،تكون
مسؤوالً عن جميع الخسائر ويجب على الفور سداد المبلغ المستحق بأكمله لنا.
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يجب أن تكون على دراية بأنّ النظام )األنظمة( قد يُصدر تلقائيًا تحذير طلب تغطية ،وباإلضافة إلى ذلك ،قد تختلف
تحذيرات طلب التغطية بناء على الحدود المعينة المضبوطة في النظام )األنظمة(.

 .٦ممارسات التنفيذ في األدوات المالية
.٦٫١

انزالق العمالت
قد تم تحذيرك من أن انزالق العمالت قد يحدث أثناء التداول في األدوات المالية .ھذه تكون الحالة في الوقت الذي يتم فيه
عرض طلب لتنفيذه ،وقد ال يصبح السعر المحدد المعروض على العميل متاحً ا؛ ومن ثم ،سيتم تنفيذ الطلب بالقرب من أو
على بُعد عدد من النقاط عن السعر المطلوب من قبل العميل .وعليه ،فانزالق العمالت ھو الفارق بين السعر المتوقع
لطلب ،والسعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الطلب عنده .إذا كان سعر التنفيذ أفضل من السعر المطلوب من قبل العميل ،تتم
اإلشارة إلى ھذا كانزالق عمالت إيجابي .إذا كان سعر التنفيذ أسوأ من السعر المطلوب من قبل العميل ،تتم اإلشارة إلى
ھذا كانزالق عمالت سلبي .يُرجى العلم بأنّ انزالق العمالت أمر طبيعي عند التداول في األدوات المالية .غالبا ما يحدث
انزالق العمالت خالل فترات عدم السيولة أو التقلب العالي )على سبيل المثال بسبب اإلعالنات اإلخبارية واألحداث
االقتصادية وثغرات السوق والعوامل األخرى( ،مما يجعل الطلب بسعر محدد يستحيل تنفيذه .بمعنى آخر ،قد ال يمكن
تنفيذ طلباتك بالسعر المُعلن.
من المُالحظ أن انزالق العمالت يحدث أيضًا أثناء طلبات وقف الخسارة وأخذ الربح ،واألنواع األخرى من الطلبات .ال
نضمن تنفيذ طلباتك المُعلّقة بالسعر المحدد .ومع ذلك ،فإ ّننا نؤكد أنّ طلبك سيتم تنفيذه بأفضل سعر سوق يصبح متاحً ا
الح ًقا عن السعر الذي حددته في طلبك المُعلّق.

 .٧أنواع الطلب )الطلبات( في أدوات التداول المالية
.٧٫١

قد تؤثر الخصائص المعينة لطلب ما في تنفيذ طلب العميل .يُرجى االطالع أدناه على األنواع المختلفة للطلبات التي يمكن
للعميل وضعھا:
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) (aطلب )طلبات( السوق
طلب السوق ھو طلب لشراء أو بيع أداة مالية بالسعر الحالي .تنفيذ ھذا الطلب يؤدي إلى فتح موضع تداول .يتم شراء األدوات
المالية بسعر الطلب وبيعھا بسعر العرض .طلبات وقف الخسارة وأخذ الربح يمكن إلحاقھا إلى طلب سوق .جميع أنواع
طلبات الحسابات المقدمة من قبل شركة "غلف بروكرز" المحدودة يتم تنفيذھا كطلبات سوق.

) (bالطلب المُعلّق )الطلبات المُعلّقة(
تقدم شركة "غلف بروكرز" المحدودة األنواع المختلفة للطلبات المُعلّقة :شراء طلب محدد أو شراء طلب وقف أو بيع طلب
محدد أو بيع طلب وقف للحسابات المستخدمة لتلقي ونقل وتنفيذ طلبات العميل في األدوات المالية ،أو لتلقي ونقل وتنفيذ
ووضع طلبات العميل للتنفيذ مع مُزودّي السيولة التابعين لشركة "غلف بروكرز" المحدودة.
الطلب المُعلّق ھو الطلب الذي يتيح للمستخدم شراء أو بيع أداة مالية بسعر محدد مسب ًقا في المستقبل .يتم تنفيذ تلك الطلبات
المُعلّقة بمجرد وصول السعر للمستوى المطلوب .ومع ذلك ،فمن المالحظ أ ّنه في ظل ظروف تداول معينة قد ال يكون من
المستحيل تنفيذ ھذه الطلبات عند السعر المطلوب من العميل .في ھذه الحالة يكون لشركة "غلف بروكرز" الحق في تنفيذ
الطلب عند أول سعر متاح .قد يحدث ذلك ،على سبيل المثال ،في أوقات التقلبات السعرية السريعة في األسعار ،أو
االرتفاعات أو السقوط في جلسة تداول واحدة لدرجة أ ّنه بموجب قواعد التبادل ذات الصلة ،يتم تعليق التداول أو تقييده ،أو أنّ
ھناك نقص في السيولة ،أو قد يحدث ذلك عند افتتاح جلسات التداول.
من المالحظ أ ّنه يمكن إلحاق طلبات وقف الخسارة وأخذ الربح بطلب مُعلّق .وكذا ،فالطلبّات المُعلّقة جيدة حتى وقت إلغائھا.

) (cأخذ الربح
طلب أخذ الربح مُع ّد لجني األرباح عند وصول سعر األداة المالية لمستوى معين .تنفيذ ھذا الطلب يؤدي إلى إغالق كامل
ً
مرتبطا بموضع مفتوح أو طلب مُعلّق .ال يمكن التماس الطلب إال مع طلب سوق أو طلب
للموضع بأكمله .دائمًا ما يكون
مُعلّق .بموجب ھذا النوع من الطلبات ،تقوم منصة التداول الخاصة بشركة "غلف بروكرز" المحدودة بفحص المواضع طويلة
األجل بسعر العرض من أجل الوفاء بأحكام ھذا الطلب )يتم تعيين الطلب دائمًا أعلى من سعر العرض الحالي( ،ويتم تنفيذ
ذلك بسعر الطلب للمواضع قصيرة األجل )يتم تعيين الطلب دائمًا أقل من سعر الطلب الحالي( .يتم تنفيذ طلبات أخذ الربح
بمجرد وصول السعر للمستوى المطلوب )األسعار المحددة(.
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) (dوقف الخسارة
يُستخدم طلب وقت الخسارة لتقليل الخسائر إذا بدأ سعر األداة المالية في التحرك في اتجاه غير مُربح .إذا وصل سعر األداة
المالية لھذا المستوى ،سيتم إغالق الموضع بأكمله تلقائيًا .دائمًا ما تكون تلك الطلبات مرتبطة بموضع مفتوح أو طلب مُعلّق.
ال يمكن التماس تلك الطلبات إال مع طلب سوق أو طلب مُعلّق .بموجب ھذا النوع من الطلبات ،تقوم منصة التداول الخاصة
بشركة "غلف بروكرز" المحدودة بفحص المواضع طويلة األجل بسعر العرض من أجل الوفاء بأحكام ھذا الطلب )يتم تعيين
الطلب دائمًا أقل من سعر العرض الحالي( ،ويتم تنفيذ ذلك بسعر الطلب للمواضع قصيرة األجل )يتم تعيين الطلب دائمًا أعلى
من سعر الطلب الحالي( .يتم تنفيذ طلبات وقف الخسارة عند أول سعر متاح.
 .٨موافقة العميل
.٨٫١

أنت تقر وتوافق على االلتزام بسياسة تنفيذ األوامر ھذه .كما ُتؤ ّكد على إقرارك وموافقتك بوضع صفقات تداول في أي
أداة )أدوات( مالية أخرى غير األداة )األدوات( المالية ستصبح عميالً لشركة "غلف بروكرز" المحدودة ،ومع ذلك فإنّ
األموال التي أودعتھا ستظل محمية مع سمسار وسيط ،وھي شركة "غلف بروكرز ."DMCC

.٨٫٢

قد يتم تعديل ھذه السياسة من وقت آلخر .يعتبر أي تعديل على ھذه السياسة مقبوالً من قبلك عندما تعبر عن موافقتك على
ھذه السياسة وتعديالتھا من خالل تنفيذ طلب يتم تقديمه في منصة التداول الخاصة بشركة "غلف بروكرز" المحدودة.
وبتنفيذ األمر ،فإ ّنك تؤكد أ ّنك قرأت وفھمت ووافقت على االلتزام بھذه السياسة .تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أنّ
لديك أحدث نسخة من ھذه السياسة.

www.gulfbrokers.com

غلف بروكرز
المكتب  ،٢جناح ،C2
أوريون مول ،جادّ ة بالم ستريت،
فيكتوريا ،جزيرة ماھي،
سيشل

