
 

 

  
    "أماكن تنفيذ "لألفراد 5أعلى 

 اإلصدار السنوي – 28تقرير تنفيذ أوامر التداول 
 

 (CFDs) الفروقات مقابل العقود  المالية األداة فئة

 يوم خالل التداول معدل تخطي إذا التنبيه
 . الماضي بالعام مقارنة عمل

 ال

 لعمليات تنفيذا   أماكن خمسة أفضل تصنف
 التداول أحجام حيث من التداُول

 التداول حجم نسبة

 من مئوية كنسبة

 تلك في المجموع

 الفئة

 الطلبات نسبة

 كنسبة المنفذة

 من مئوية

 تلك في المجموع

 الفئة

 المئوية النسبة

 السلبية لألوامر
 المئوية النسبة

 لألوامر

 التعسفية

 المئوية النسبة

 الموجهة لألوامر

 ICM CAPITAL LIMITED 

(2138004UJMUUGXPWGY11) 100 100 42.09 57.91 0 

       

 

، و اضححححل تليات التنفيذ RTS 28 ، األححححتنادا لمتط بات معايير التونولو يا التنةيميةقيوضححححج ال دول  عالا نطاقات التنفيذ الخمألححححة ا اضححححل ع   االطال

وبحألححا المع ومات الموضحححة بال دول، اينه يموت الت ويد ع    ت ت  ألححي  (MiFID II) .2المالية المتبعة واق القواعد الُمنِةَمة لعمل وتو يهات ا دوات 

 .2018مارس تذار/ 31حت   2018يناير وانوت الثاني/ 1، األتخدمت نطاقيت تنفيذ بداية مت -بصفتها صانع ألوق –إم وابيتال 

ل ألححعر  إننا اي ت  ألححي إم وابيتال، عندما نقوم بتنفيذ عم يات التََداوُ  ل بالنيابة عت عمالئنا، ايت شححان نا ا ول يتمثل اي تنفيذ عم يات التََداُول واق  اضححع

يُولةا  ويتمثل هداُنَا الرئيألححححي خالل تعام  نا مع    مت ُمتاح، وهو العامل ا ألححححاألححححي ا ول الذ  توليه نطاقات التنفيذ ا همية القصححححوس يُملود  الألححححِ

  . اضعل ألعر  ُمتاح دوت    ت خير، اضال عت ضمات تنفيذ  مر التََداُول ب قص  ألرعة تنفيذ متاحة ملود  الأِليُولة اي الحصول ع  

يذاج ي يرجى العلم أن آي سييإ  ك بيتاليت مع ب تيبلريا ي انين لليذاج ج اأ أماار اللوامت  إ العد م اديتب الذرمتيو مج اأ ااماار اللإ مم م

سييييييإ  ك بيتاليت مالع ابي آي سييييييإ  ك بيتاليت مد ك تع ب مر ك لرعد ال رابالت امااا اعو و ال  يكر  م ق امذيق الع اب ال ررك تان آي

لليذاج ب لا، اللر ك بلى ملك  BP Primeم   LMAX Exchangeال يصييييي، تأليت مااراف الةيييييذي ا،  من آي سيييييإ  ك بيتاليت م يييييل وك 

 ال رابالي

، لم يتم تنفيذ  مر تَداُول مت 2018مارس تذار/ 31حت   2018يناير وانوت الثاني/ 1وبالنةر إل   وامر التََداُول التي تم تنفيذها خالل الفترة ما بيت 

أِليُولة  ويُعتبر ألعر واي حال صدور  مر تداول ببيع  و شراء ايت النةام ألوف يبحث عت  اضعل ألعر  ُمتاح مت قبل ملود  ال قبل العمالء المحترايت 

م لعَُمالئها تنفيذ  مر التََداُول هو العامل ا ألاألي الذ  يحة  با ولية القصوس اي التعاُمل، ولدس ت  ألي إم وابيتال قناعة تامة وثقة ُمتناهية  اي  نها تقد ِ

ل نتائج ُمْمِونة  وحالي   ا تألتخدم ت  ألي إم وابيتال  داة متميلة تعرف بـحححححتونولو يا االتصاالت  اضعل ا ألعار الُمتاحة، بما يُتيُج لها تلويد ُعمالئها ب اضع

ل ألححعر  ُمتاح وتنفيذ عم ية التََداُول (ECN) اإللوترونية ، وهي عبارة عت نةام تلي يعمل ع   مطابقة  مر البيع مع  مر الشححراء، مع ضححرورة تواير  اضححع

ل النتائج الُمتاحة حال إرألححال ط بات تنفيذ ا وامر إل  ُملود   ، تألححتطيع ت  ألححيECN بألححرعة  اائقة   ومت خالل تونولو يا إم  ت تضححمت تحقيق  اضححع

 .الأِليُولة، بما يتيج لعمالئها الحصول ع    اضل نتائج ممونة

.  


