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 مقدمة .1
ــكة")، آ ـ مـــة بموجـــبي �ي إم كابيتـــال ل�ميتـــد ("آي �ي إم" أو "ال�ش � ي "األســـواق المال�ـــة  قـــانون توج�ـــه مل�ت

" الثـــاي�
ام  االمتثالب � تيبات االل�ت ـلجميع الخطوات ال�اف�ة للحصول عـ� والمعن�ة باتخاذ ل�ت النتـائج الممكنـة ألوامـر  أفضَّ

ـ  ـ ُ ــا ل�ش ــكة، وافــق العمــالء عــ� العم�ــل. وفق� أوامــر التـــداول س�اســة تنف�ــذ وفــق معالجــة صــفقاتهم وط وأحكــام ال�ش
 الماثلة. 

ي لعمالئهـــــا قـــــدم آي �ي إم كابيتـــــال تُ 
العقـــــود مقابـــــل الفروقـــــات لتغط�ـــــة مجموعـــــة واســـــعه مـــــن إمكان�ـــــة التـــــداول ��

ة مـــن مـــالء مُ ج��ـــه آي �ي إم كابيتـــال يـــتم توصـــ�له للعُ ســـواق واألدوات المال�ـــة.  أي اقتبـــاس مـــن الســـوق تُ األ  بـــا�ش
ي مصدرها بورصة ما أو  األداة � مـزودي مـن  المقابلـةأحـد األطـراف  اقتباسالمال�ة الرئ�س�ة الئت . األسـعار العمـوميني

ي تقتــبِ ). تُ المصــارف(مثــال: �ســع�ي الفــوركس المقتــبس مــن  س منهــا، وأوقــات حــدد آي �ي إم كابيتــال األســواق الــئت
ــ تلــــك االقتباســـات عــــ�ب منصــــات تـــداولها  ـ نعــــرض الســــعر (االقتبـــاس مــــن األســـواق، وتقــــوم آي �ي إم كابيتــــال بن�ش

 طف�فة أو بهامش ر�ــح بح�ث يتاح للعمالء إمكان�ة التداول.  عار أسبفروقات ) مزود السيولةالُمتاح لدى اإلجما�ي 

 

 نطاق والتطبيقال .2
ي الماثلـــة الس�اســـة  ُتطبـــق

� آي �ي إمعـــ� جميـــع مـــوظ�� ي ذلـــك جميـــع المكاتـــب الفرع�ـــة. جميـــع المـــوظفني
، بمـــا ��

ام ب � � واإلدارة العل�ــا مســؤولون عــن ضــمان االلــ�ت م تلــك المعنيــني � مــا �لــزم مــن جميــع  اتخــاذ ب آي �ي إمالس�اســة. تلــ�ت
ــلللحصــول عـ�  ُخطـواٍت  ــكة النتـائج الممكنــة لل أفضَّ ي عمــالء الـذين �عتمــدون عـ� ال�ش

تنف�ـذ أو اســتالم و�رســال ��
ي العمـالء  أوامـر 

ي الملحـق  للتـداول ��
األســواق  قـانون توج�ـهمـن  ج)(مـن القسـم  1األدوات المال�ـة كمـا هـو محــدد ��

ي "المال�ة 
 . "الثاي�

ــاء أو بيــع أداة مال�ـة توج�ـه ل ُ�قصــد بــهاألمـر  و�حسـب التع��ــف، فــإن ، للتنف�ــذ أو تــم قبولهــا مـن قبــل آي �ي إم�ش
ام تعاقدي  ينشأ بموجبه ، بماإ� طرف ثالث إحالتها  � بمجرد توج�ه العم�ل  أنه آي �ي إملعم�ل. تدرك تجاه اال�ت
ــكة  فإنـــه ،أمـــر مـــا  ـ ي تحقيـــق �عتمـــد عـــ� ال�ش

ـــل�� � عـــ� آي �ي إم تنف�ـــذ النتـــائج الممكنـــة عنـــد التنف�ـــذ.  أفضَّ و�تعـــني
ـوط األ�ـ�� مالئمـة للعم�ـل ـل ال�ش � االعتبـار عـدة عوامـل مـع األخـذ  ،األوامر وفـق أفضَّ ي سـب�لبعـني

تحقيـق ذلـك.  ��
ي 

ي �جـــــب أخـــــذها �� ــــعة�ي الســـــعر والتكـــــال�ف وال الحســـــبانعوامـــــل التنف�ـــــذ الـــــئت واحتمال�ـــــة التنف�ـــــذ والتســـــ��ة  ُ�ـ
 األمر. صلة بتنف�ذ  ذا اعتبار آخر م والطب�عة أو أي والحج

ــا تنف�ــذا ألوامــر العم�ــلعــ� حســابها الخــاص مــع العمــالء،  آي �ي إمتتعامــل  عنــدما  ، و�التــا�ي فــإن ذلــك �عتــ�ب أ�ض�
ي "األســـواق المال�ـــة  قـــانون توج�ـــهتخضــع لمتطلبـــات 

امـــات "الثـــاي� � ـــل ، ال ســـ�ما تلـــك االل�ت ي تتعلـــق �س�اســـة أفضَّ الـــئت
 ذ. تنف�

 

 العمالء .3
ـل س�اسـة تنف�ـذ، بمـا  و�ـدهم بأفضَّ � امهـا أمـام جميـع العمـالء ب�ت � ي ال�ت

تعمل آي �ي إم وفق س�اسـ�ة ُمتعبـة تتمثـل ��
ي أنـه �قـع عـ� عاتقهـا مسـؤول�ة تعاقد�ـة تجـاه العمـالء "األفـراد" 

يتما�ش مع تلك الس�اسة، ح�ث تتمثـل رؤ�تهـا ��
 . � فني  التجزئة والمح�ت

 



 
 
 
 

 

 

ي اعتب
ارهــــا أن جميــــع فئــــات عمالئهــــا �عتمــــدون عليهــــا ف�مــــا يتعلــــق بمســــائل حما�ــــة مصــــالحهم، تضــــع آي �ي إم ��

ل النتائج الممكنة عند تنف�ذ أوامر التداول و�حالتها.   وتحقيق أفضَّ

 

 لتنف�ذل المعاي�ي والعوامل المث�ي  .4
ي "األســواق المال�ــة  قــانون توج�ــهمــن الئحــة  64حــدد المــادة تُ 

� عــ� آي �ي إم  "الثــاي� ــل معــاي�ي التنف�ــذ. يتعــني أفضَّ
� االعتبار  أن لتأخذ بعني ي االعتبـار معـاي�ي التنف�ـذ عنـد تحد�ـد األهم�ـة النسـب�ة للعوامـل.  أفضَّ

ورة األخـذ �� مـع ��
 العوامل التال�ة: 

 السعر؛ •
 ُ�عة التنف�ذ؛ •
 حجم أمر التداول؛ •
 احتمال�ة التنف�ذ؛ •
 التس��ة، وتكلفة الصفقة؛ و •
 وأي اعتبارات أخرى ذا صلة بتنف�ذ األمر  •

ــكة تنف�ــذ  ي االعتبــار ، أمــر تــداولكعنــدما تقبــل ال�ش
� عليهــا األخــذ �� ــلجميــع الخطــوات ال�اف�ــة لتحقيــق  يتعــني  أفضَّ

ـــا  أوامـــر التـــداولمـــن خـــالل فـــتح و�غـــالق لـــك مكنـــة نت�جـــة مُ  بتفضـــ�ل  ســـوف تقـــوم آي �ي إم الس�اســـة.  تلـــكوفق�
ي تح�� ب ها من العوامل األقل أهم�ةبعض العوامل الئت السـعر  ع� أن �شـتمل ذلـك عـ�، أهم�ة قصوى ع� غ�ي

تحـ��  العوامـل الثالثـة السـابقة؛أن  آي �ي إموتـرى  ، ثـم احتمـال التنف�ـذ. ُ�عـة التنف�ـذ  ثم فروقات األسعار، أو
ـــل النتـــائج أتلـــك العوامـــل ســـتحقق ل�ـــن عنـــد تحد�ـــد مـــا إذا كانـــت ، بأهم�ـــة قصـــوى مقارنـــة بالعوامـــل األخـــرى فضَّ

� االعتبارت فإن آي �ي إم، لعمالئها الممكنة   .أخذ جميع العوامل بعني

ي  ي الحـــاالت الـــئت
ي ، ب�فادتنـــا بتعل�مـــات محـــددة ف�مـــا يتعلـــق بـــأمر مـــا  �قـــوم فيهـــا العم�ـــل��

 فـــإن آي �ي إم ســـوف تـــ��
امهــــا  � ــــل تنف�ــــذ،بال�ت بــــالجزء المحــــدد ذا الصــــلة بتعل�مــــات العم�ــــل تجــــاه أمــــر  فقــــطف�مــــا يتعلــــق  وفــــق س�اســــة أفضَّ
ء و . التداول ي

ي توجيهـات العم�ـلأي �ش
للتوجيهـات ، س�خضـع والخاصـة بـأمر تـداول مـا محـددة ال خارج نطاق تلـ�ت

ي   �شتمل عليها تلك الس�اسة.  الئت

ي طب�عتــه، و�تعلــق بــأدوات �قدمــه أمــر تــداولكــل   آي �ي إم بــأنتــدرك 
ــا ��  ؛مال�ــة مختلفــة العم�ــل ســ�كون مختلف�

م باســـتمرار للتأ ؛ ذات الصـــلة أهم�ـــة العوامـــلو�التـــا�ي قـــد تختلـــف  � ــكة تلـــ�ت ـ امهـــا بتحقيـــق ب�ـــد مـــن أن ال�ش � ـــلال�ت  أفضَّ
ي الحاالت النتائج الممكنة لعمال 

ي تتسم بالتقلبـات الشـد�دةئها. �� ي يتعـذر عـ� آي �ي إم، الئت تزو�ـد عمالئهـا  والـئت
ــــل ســــعر أو أق�ــــ ُ�عــــة تنف�ــــذ ي - بأفضَّ

مثــــل جميــــع العوامــــل ذات الصــــلة  أخــــذ ســــيتم  - تلــــك الحــــاالت تحد�ــــدا��
� االعتبار.  وحجم أمر التنف�ذ،  �ةاحتمال  التداول، بعني

ي  الصــفقة عــ��شــمل تكــال�ف  ة بتنف�ــذ  يتحملهــا جميــع النفقــات الــئت ي تتعلــق مبــا�ش ال ســ�ما  األوامــر؛العم�ــل والــئت
ي عمل�ة تنف�ذ ، رسوم العمولة

 .األمروأي رسوم أخرى يتقاضاها أي طرف ثالث ُمشارك ��

 



 
 
 
 

 

  

 السعر .5
ي كمـــا 

نـــا �� فـــإن آي �ي إم ُتـــو�ي أهم�ـــة ، الـــوارد الـــنص عل�ـــه ضـــمن بنـــود الس�اســـة الماثلـــة الرابـــع القســـم ســـبق وأ�ش
صــوى

ُ
ي حــال�ف. باألســعار والتكــال المتعلقــةالتنف�ــذ لعوامــل  ق

ســيتم آي �ي إم، تــداول قبــول طلبــك عــ�ب منصــة  ��
ــا، مــع عــدم ســعر آخــر ( ولــ�س بــأي الــذي طلبتــهتنف�ــذ الصــفقة بالســعر 

�
ي �كــون فيهــا الســوق هادئ وفقــا للحركــة الــئت

ي حالـــة تذبـــذب الســـوق �شـــكل كبـــ�ي نت�جـــة خـــ�ب مـــا 
ي الســـوق، ل�ـــن ��

 األمـــر وفـــق، ســـيتم تنف�ـــذ وجـــود أي تذبـــذب ��
ي ذلـــك الوقـــت

ي الســـوق ��
ي لألوامـــر �النســـبة و ). الســـعر المتـــاح ��

ســـيتم وضـــع ، "تنف�ـــذ الســـوق" نمـــط الموضـــوعة ��
" األمر  ي "السوق األسا�ي

ـلملـؤه ب وسوف يـتمبال�امل �� ي ذلـك الوقـت،  أفضَّ
 ح�ـث تأخـذ آي �ي إمسـعر متـاح ��

� االعتبار تحقيق  لبعني  عند التنف�ذ.  ُمتاح سعر�  أفضَّ

، وتــأث�ي السـوق وأي تكــال�ف نظـ�ي معــامالت ر األمـ) الُ�ـعة، واحتمال�ـة التنف�ــذ والتسـ��ة، وحجــم وطب�عـة أمــر 3(
ي تحقيـــق 

ة فقـــط مـــن ح�ـــث كوِنهـــا ُمف�ـــدة �� ضـــمن�ة أخـــرى قـــد �كـــون لهـــا األســـبق�ة عـــ� الســـعر والتكلفـــة المبـــا�ش
ل نت�جة ُممكنة من ح�ث االعتبار ال�� للعم�ل "الفرد" التجزئة.   أفضَّ

 

 التنف�ذ ُ�عة .6
ي جميــع الظــروف 

ــا"�� ي حســابهــامش كــاٍف مُ ، طالمــا كــان لــد�ك "تق��ب�
وطالمــا كــان حجــم التــداول  تــداولك تــاح ��

ا أو المطلوب مُ  نت المسم�ح به ساو�� ي ظروف  ع� المستوى المطلوب. األمر ، سيتم تنف�ذ أقل من حجم اإلن�ت
��

ي أســعارنا المعلنــة قــد االتصــال ب ُ�عــة�ســبب و معينــة 
ي حالــة التالعــب المتعمــد ��

نــت أو تقلبــات الســوق أو �� اإلن�ت
وقت �سلمه من قبل  سعر السوق األسا�ي  ال �طابقإذا كان السعر الذي حاولت التداول به  أمر التداول؛ ضنرف

 آي �ي إم كابيتال. 

 

 حجم أمر التداول .7
قـدرة آي العتبـارات الحجـم. إذا كـان حجـم التـداول المطلـوب أ�ـ�ب مـن علم�ـات تنف�ـذ أمـر التـداول جميـع تخضع 

ي األداة المال�ـــة عـــ�تنف�ـــذ عمل�ـــة عـــ� �ي إم كابيتـــال 
ي ذلـــك  التـــداول ��

ي البورصـــة المعن�ـــة ��
�� " "الســـوق األســـا�ي

ي تلـــك الحالـــة قـــد يـــتم رفـــض عمل�ـــة التـــداول بأ�ملهـــا أو قـــد يـــتم رفـــض األمـــر، ل�ـــن قـــد تـــوفر آي �ي إم  الوقـــت، 
��

، وذلـــك فـــق تقـــديرها الخـــاص.  تبـــاس مـــن إن أي اقكابيتـــال مقـــدار مـــن الِســـُيولة أ�ـــ�ب ممـــا يتطلـــب الســـوق األســـا�ي
آي �ي إم كابيتــال لــه حــٌد أدي� لــه وحــٌد أق�ــ َمســُم�ح بــه، و�مكــن التعــرف عــ� ذلــك مــن  ةالســوق ُ�جــرى بمعرفــ

ذلــك،  ورغــمخــالل النقــر عــ� أ�قونــة "معلومــات" الخاصــة بكــل ســوق، بــداخل منصــة تــداول آي �ي إم كابيتــال. 
ا لظروف ال ؛ سوق، و�فإن الحد األق� لحجم العقد قد �ختلف َتبع� ي كل األحوال-التا�ي

توقف ذلك ع� قد ي-و��
 مدى تقدير آي �ي إم كابيتال. 

 

 نماذج التداول .8
ي الوقـــت الحـــا�ي 

ـــا  بتشــغ�ل تقــوم آي �ي إم �� "التـــداول بـــدون و "التـــداول عــ�ب مكتـــبيتــألف مـــن " مخـــتلطنموذج�
بصــفته صــانع الســوق. ح�ــث �عمــل هــذا النمــوذج  ،No Dealing Desk, and a Dealing Deskمكتــب" 



 
 
 
 

 

ام المطلــوب للضــمان  � ــيــتحقوفــاء آي �ي إم بــاالل�ت ي جميــع األوقــات، ُمتبعــة لــديها تنف�ــذ س�اســة ل ق أفضَّ
فإنهــا  ��

ي يوفرها مُ أفضَّ تزو�د عمالئها ب ستقرر حسب تقديرها إما أن مكتـب)،  بـدونزودي السـيولة لـديهم (ل األسعار الئت
ي ) تــداول(مكتــب  ،كصــانع للســـوق  التعامــلأو 

ة مـــع العم�ــل  عمل�ـــة تــداُولعـــن ط��ــق الــدخول �� باســـتخدام مبــا�ش
ي نمــوذج مثــا�ي  فروقــات األســعار بقــاء -�شــكل دائــم– أن تضــمن آي �ي إمال �مكــن لـــ  أســعارها الخاصــة. 

، ول�نهــا ��
ي جميع األوقات -كاف�ة   تتخذ خطواٍت وف س

تب عل�ه تحقيقلضمان اتخاذها القرار الصحيح -�� ل أفضَّ  الذي ي�ت
 مكنة لعمالئها. تائج المُ الن

 

 اعتبارات أخرى .9
ي أغلب األحوال فـإن 

وفـق طلـب سـعر االقتبـاس ذاتـه أو  الـذي يـتم تح��كـه وفـق سـعر السـوق؛ سـيتم َملئـهُ  األمـر ��
ي طلب األمـر الـذي أرسـلته  وفق أقرب سعر له

ي بدا�ـة يـوم التـداول عـ� كما هو موضح ��
ي حالـة فـتح السـوق ��

. و��
ا عن سعر إغالق جلسة التداول السابقة؛ فإن سعر أي أمر تداوُ  سعر�  � سـعر إغـالق ُمختلف تمام� ل �شـط �قـع بـني

؛ ســيتم  اقتبــاس �ســع�ي آي �ي إم كابيتــال ليــوم التــداول الســابق واقتبــاس �ســع�ي جلســة افتتــاح تــداول اليــوم التــا�ي
 ."السوق الرئ��ي "ها لدى ناسب تحصل عل�ه آي �ي إم كابيتال ع�ب مصادر مُ  ملئه وفق أول سعر� 

 

 ساعات السوق .10
ي غـــ�ي مُ  باعتبارهـــا بغـــض النظـــر عـــن تع��ـــف األســـواق لهـــا 

قتبســـه "خـــارج نطـــاق الســـاعات" لـــن يـــتم مـــلء أي أمـــر ��
ي غــ�ي ســاعات 

ســاعات االقتبــاس المحــددة مــن قبــل آي �ي إم كابيتــال. ُيــر�ب العلــم أن األســواق تواصــل التــداول ��
ي تلــك الحــاالت قــد �كــون هنــاك احتمــال كبــ�ي لحــدوث بعــض المحــددة مــن قبــل آي �ي  االقتبــاس

 إم كابيتــال، و��
ي تنشــــأ مــــن جلســــة تــــداول آي �ي إم كابيتــــال إ� جلســــة تــــداول آي �ي إم كابيتــــال التال�ــــة.   الفجــــوات المــــؤثرة الــــئت

ي األســعار األوامــر جميــع 
ي تلــك األســواق ســوف تخضــع لتلــك الفجــوة ��

 اق ســاعاتطــوامــر المفعلــة "خــارج ناأل. ��
الســــوق" المقتبَســــة بمعرفــــة آي �ي إم كابيتــــال ُتعامــــل كمــــا لــــو كانــــت أداه مال�ــــة أساســــ�ة مفتوحــــة ومتداولــــه عنــــد 

 المستوى المطلوب تفع�ل أمر التداول عنده. 

 

 الفجوات واالنزالق .11
جميــــع األوامــــر، ســــواء (أوامــــر وقــــف الخســــارة أو أوامــــر الحــــد أو األوامــــر الجد�ــــدة) لالنــــزالق عــــ� الســــوق تخضــــع 

اء ( ي حال حدوث انزالق خالل ساعات التداول، فإن أمر ال�ش
اء الجد�د المفتوحة. و�� أو أمر الحد) الذي أمر ال�ش

ـاء الجد�ـد �كون دون مست��ات السوق أو أمر البيع ( أو أمـر الحـد) الـذي �كـون أعـ� مـن مسـتوى السـوق أمـر ال�ش
ي تكـون دون مسـتوى ي  أو أوامر البيع (المغلقـة أو المتوقفـة) الـئت ـاء (المغلقـة أو المتوقفـة) الـئت السـوق، أو أوامـر ال�ش

ـا مـن األسـواق فجـوة مـن أحـد األسـعار المقتبسـة  تكون أع� من السوق، قد تكون عرضـة لالنـزالق. إذا مـا شـهد أ��
ي السـوق مثـل (تحـذير األر�ـاح أو إصـدار 

ي تـؤثر �� إ� سعر آخر مقتبس �سبب الحساس�ة الشد�دة للمعلومات الئت
ي تلـــــــــــــــــــك الحالـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــيتم تفع�ـــــــــــــــــــل أي أمـــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــداول مالمـــــــــــــــــــس لتلـــــــــــــــــــك األســـــــــــــــــــعار. ب�انـــــــــــــــــــات اق

 تصـــــــــــــــــــاد�ة)؛ ��
 
 



 
 
 
 

 

 
 

م آي �ي إم كابيتــــالتُ  ، والــــذي بــــدوره �قــــوم بتــــوف�ي "Dealing deskالتنف�ــــذ باســــتخدام مكتــــب التــــداول " قــــدِّ
ي تقــدمها آي �ي إم كابيتـال.  ي يتــداول بهــا العم�ــل وفـق الســيولة الــئت ر�ب العلــم أنــه ُيــاألسـعار والتنف�ــذ بالط��قــة الـئت
ي بعــض األوقــات قــد �كــون هنــاك حــدا� للســيولة؛ وهــو مــا قــد يــؤثر عــ� تنف�ــذ عمل�ــة التــداول. تُ 

ل آي �ي إم  عاِمــ��
ل سعر� كابيتال جميع العُ  � أفضَّ ي حالة حدوث فجوة بني

تم تقد�مـه مـن قبـل أحـد مـوفري  مالء بعدٍل و�نصاف؛ و��
� لـــ آي �ي إم كابيتــال أو مــزودي ي آي �ي  الســيولة التــابعني

ي حالــة تلــ�ت
ة إ� العم�ــل. �� الب�انــات ســيتم تم��ــره مبــا�ش

ي أي وقـــٍت  –إم كابيتـــال 
� ألي� مـــن أنـــواع األوامـــر، ســـيتم بعـــدها تم��ـــر هـــذا الســـعر  –�� � مـــا عـــ� ســـعر ُمعـــني تحســـني

ن إ� العم�ل.  ونظرا� لمحدود�ة الدخول ع� السوق  لق ، وف�ما يتع4ع� منصة ميتات��در –بالتفص�ل –المحسَّ
بتـــأُخر زمـــن الوصـــول، وحجـــم العقـــد، وطب�عـــة وأســـلوب التـــداول؛ فـــإن آي �ي إم كابيتـــال ال َتضـــمن إتمـــام عمل�ـــة 
ه مـن أشـكال التنف�ـذ المتاحـة كمـا أن آي �ي إم كابيتـال  ل من أي نُموذج آخر أو غ�ي التنف�ذ واالنزالق بط��قٍة أفضَّ

ي أوامر الحد أو اإل�قاف. سوف تمرر سعر السوق إ� العم�ل بكل أمانة وشفاف�ة سو 
 اء ��

 

 فشل النظام .12
فر  ي الحـــاالت االســـتثنائ�ة، عنــــدما ُتواِجُهـــك َمشـــا�ل تتعلــــق باالتصـــال بالســـ�ي

بنـــا، وكنـــت بحاجــــة إ�  ةالخاصــــ ات��
إجـــراء تعـــد�ل أو وضـــع أو محـــو أو إغـــالق صـــفقات أو إجـــراء آي نـــ�ع مـــن المعـــامالت أو الحصـــول عـــ� معلومـــات 

نتتتعلق بحساب تداولك ع�ب  ي هذه الحالة يُر�ب االتصال بمكتب التداول ع� الفور من خالل هـاتف: اإلن�ت
�� ،

9777 634 207 44+ 

 

 أمر التداول معاجلة .13
اماتهـا  تاحـة،المُ بالُ�ـعة وال�فـاءة وامـر األجميـع بمعالجة  آي �ي إم تقوم � ي االعتبـار ال�ت

تجـاه عمالئهـا مـع األخـذ ��
ـل النتـائج الممكنـة. تتمثــل الخدمـة األساسـ�ة لــ تحقيـق ب ي قبــول  آي �ي إمأفضَّ

ي منصـة التــداول  أوامـر التـداول��
��

ا لهذه الس�اسة. لدى  :  ي �ي إمآالخاصة بها وتنف�ذها وفق�  العد�د من األوامر؛ و�ي كالتا�ي

 أمر السوق •
 أمر الحد  •
 أمر الوقف •
ي ال��ــح •  جئ�
 وقف الخسائر •

ي الوقـــت يرصــد ،"للتـــداول" خصـــصف��ـــق مُ  آي �ي إملــدى 
ي جـــودة التنف�ــذ  ��

ام المســـتمر لتلب�ـــة الحقـــ��ت � ، وااللـــ�ت
 ضمن الس�اسة. المندرجة  "المتطلبات"

 

 



 
 
 
 

 

 

 مزودي السيولة .14
–المتعاقـــدين معهـــا �قومـــون يولة عـــ� أســـاس منـــتظم بمراقبـــة ومراجعـــة مـــا إذا كـــان مـــزودو الُســـآي �ي إم و تقـــوم 

ـــب -و�شـــكل مســـتمر � عـــ� آي �ي إممكنـــة لعمالئنـــا. ل النتـــائج المُ تقـــد�م أفضَّ ــ تق��ـــ يتعـــني ـ ـــ��ش ل ر ســـنوي عـــن أفضَّ
.  (RTS 28)، وهو ما تم بالفعل، ُير�ب مراجعة تق��ر خمسة أما�ن تنف�ذ  ي

وي� كة اإلل��ت  المنشور ع� موقع ال�ش

 

 المراقبة المستمرة .15
� عـــ� آي �ي إم .  تلـــكمراقبـــة ومراجعـــة فعال�ـــة  يتعـــني تم ُمراقبـــة تلـــك و�ـــالس�اســـة عـــ� أســـاس ســـنوي كحـــد أدي�

ي كـل مـن قسـم " ا ومراجعته الس�اسة
" و "االمتثـال". يـتم مراجعتهـا التـداُول�شـكل جمـا�ي مـن قبـل اإلدارة العل�ـا ��

ـــا بمراجعـــة  آي �ي إموالموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــ� مســـتوى المجلـــس. كمـــا ســـتقوم  أ�ض�
ــ ا إ�  الس�اســة، تلــك ة لعمالئهــا وفــقممكنــل النتــائج الومراقبــة مــا إذا كانــت تحقــق أفضَّ وســيتم ق�ــاس ذلــك اســتناد�

. باإلضـافة إ� ذلـك، ُ�طلــب مـن  ـ تقــار�ر آي �ي إم معلومـات وتقـار�ر إدارة الوقـت الفعــ�ي عــ�  -أشـهر 3كـل –��ش
ز جودة عمل�ات التنف�ذ قعها مو  ي ت�ب

وي�  .(RTS 27)اإلل��ت
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