
 
 
 
 

 

أماكن تنفيذ 5أعلى   

 

 2لعمل وتوجيهات األدوات المالية ، وأفضل آليات التنفيذ المتبعة وفق القواعد الُمنِظَمة RTS 28يوضح الجدول أعاله نطاقات التنفيذ الخمسة األفضل على االطالع، استنادا لمتطلبات معايير التكنولوجيا التنظيمية 

(MiFID II وبحسب المعلومات الموضحة بالجدول أعاله، فإنه يمكن التأكيد على أن آي سي إم كابيتال، استخدمت نطاقين تنفيذ بداية من .)وبالنسبة ألول منشور 2018نيسان/أبريل  30وحتى  2018كانون الثاني/يناير  1 .

تصدرت قائمة نطاق  BP Primeأن شركة ، فإن آي سي إم كابيتال بإمكانها التأكيد على أن بورصة لندن تتصدر نطاقات التنفيذ من حيث حجم أوامر التنفيذ التي تم إجراؤها، غير 28نظيمية سنوي لمعايير التكنولوجيا الت

 التنفيذ من حيث نسبة الطلبات التي تم تمريرها.

ل سعٍر ُمتاح، وهو العامل األساس إننا في آي سي إم كابيتال، عندما نقوم بتنفيذ ي األول الذي توليه نطاقات التنفيذ األهمية القصوى عمليات التََداُول بالنيابة عن عمالئنا، فإن شاغلنا األول يكون تنفيذ عمليات التََداُول وفق أفضَّ

ل سعٍر ُمتاح دون أي تأخير، فضال عن ضمان تنفيذ أمر التََداُول بأقصى تنفيذ سرعة متاحة. واستكماالً لذلك، تَْضمَّ )ُمزودي الِسيُولة(. ويتمثل هدفُنَا الرئيسي خالل تعملنا مع أي من مزودي الِسيُولة ف ن ي الحصول على أفضَّ

لمساعدة العمالء في حل المشكالت التي تواجههم. كما تؤكد آي سي إم  24/5دار م آي سي إم كابيتال عدم انقطاع آليات االتصال بين أنظمة الشركة وأنظمة عمل ُمزودي الِسيُولة، كما تقدِّم خدمة عمالء متميزة تعمل على

 وامر التََداُول.كابيتال أيضا، على عدم وجود أي روابط مغلقة وتعاُرض في المصالح أو وجود ملكية مشتركة ألي من مزودي الِسيُولة الذي يقومون بتنفيذ أ

ل سعٍر مقدم كشرٍط أساسي لتحويل أوامر التََداُول إليهم. وبطبيعة الحا إن االتفاقيات المبرمة بين آي سي إم كابيتال ل، وبحسب ما تَنُُص عليه تلك االتفاقيات وبين مزودي الِسيُولة تنُص أوالً على ضرورة الحصول على أفضَّ

لك في حالة عدم إرسال قدٍر ُمحدد من طلبات التََداُول، وهو ما يعني أن آي سي إم كابيتال سوف تقوم بدفع رسوم محددة؛ المبرمة؛ فإن آي سي إم كابيتال قد تلتزم في بعض الحاالت بدفع رسوٍم شهرية لمزودي الِسيُولة؛ وذ

مع أحد مزودي الِسيُولة أو بوقف التعاُمل معه؛ إذا الحظت  ل قرارا بفصل االتصالعلى أن يتم خصم تلك الُرُسوم من المصاريف الشهرية. وكجزٍء من المراجعة المنتظمة لتلك االتفاقيات المبرمة، قد تتخذ آي سي إم كابيتا

 تأخر في عملية تزويد األسعار أو أن فروقات األسعار الُمقدمة غير تنافسية أو في حالة مواجهة مشكلة تقنية بصورة منتظمة.

، لم يتم تنفيذ أمر تَداُول من قبل العمالء المحترفين. وفي حال صدور أمر تداول ببيع أو شراء فإن 2018نيسان/أبريل  30وحتى  2018كانون الثاني/يناير  1وبالنظر إلى أوامر التََداُول التي تم تنفيذها خالل الفترة ما بين 

ل سعٍر ُمتاح من قبل مزودي الِسيُولة. ويُعتبر سعر تنفيذ أمر التََداُول هو العامل األساسي الذي يحظى باأل م ولية القصالنظام سوف يبحث عن أفضَّ وى في التعاُمل، ولدى آي سي إم كابيتال قناعة تامة وثقة ُمتناهية في أنها تقدِّ

ل نتائج ُمْمِكنة. ل األسعار الُمتاحة، بما يُتيُح لها تزويد ُعمالئها بأفضَّ  لُعَمالئها أفضَّ

ل سعٍر ُمتاح وتنفيذ عملية (ECNوحاليًا تستخدم آي سي إم كابيتال أداة متميزة تعرف بـتكنولوجيا االتصاالت اإللكترونية ) ، وهي عبارة عن نظام آلي يعمل على مطابقة أمر البيع مع أمر الشراء، مع ضرورة توفير أفضَّ

ل النتائج الُمتاحة حال إرسال طلبات تنفيذ األوامر إلى ُمزودي اECNالتََداُول بسرعةٍ فائقة. ومن خالل تكنولوجيا   لِسيُولة.، تستطيع آي سي إم أن تضمن تحقيق أفضَّ

 


