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اإلصدار السنوي – 28تقرير تنفيذ أوامر التداول 
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ي  متطلبات  ل، استنادا ل  األوىلالتنفيذ الخمسة    أماكنيوضح الجدول أعاله  
، وأفضل آليات التنفيذ المتبعة وفق القواعد الُمنِظَمة لعمل وتوجيهات RTS 28الواردة ف 

، استخدمت نطاقي   -بصفتها صانع سوق  –وبحسب المعلومات الموضحة بالجدول، فإنه يمكن التأكيد عىل أن آي سي إم كابيتال   (MiFID II) .2األدوات المالية  

 .2020آذار/مارس  31 حت  و  2019نيسان/أبريل  1تنفيذ بداية من 

اُول بالنيابة عن  
َ
د
َ
ي آي سي إم كابيتال، عندما نقوم بتنفيذ عمليات الت

ي تنفيذ أفضل عروض األسعار   عىلهدفنا الرئيسي هو الحصول   عمالئنا، فإن  إننا ف 
، والرسعة ف 

ُيرجى العلم أن آي سي إم كابيتال تعمل  . عاملنا مع أي من مزودي الِسُيولةخالل ت من نطاقات التنفيذباالضافة اىل  والعروض دون أي تأخي   عمليات التداول

م بي   آ ي تم تنفيذها وفق اتفاق العميل الميى
ي العقود مقابل الفروقات وجميع األوامر الت 

ي سي إم كابيتال والعميل. آي  باعتبارها مكان لتنفيذ جميع أوامر التداول ف 

و  LMAX Exchange ؛ فإن آي سي إم كابيتال تستخدمشفافيةلل و الخاصة بها، سي إم كابيتال تقوم بعمل تحوط لبعض المراكز؛ إلدارة معدالت المخاطر 

TradeTechAlpha لتنفيذ عملية التحوط عىل تلك المراكز.  

ل سعٍر ُمتاح من قبل مزودي الِسُيولة. وُيعتيى سعر تنفيذ أمر ال
َّ
اء فإن النظام سوف يبحث عن أفض ي حال صدور أمر تداول ببيع أو شر

اُول هو العامل األساسي وف 
َ
د
َ
ت

م لعُ 
ِّ
ي أنها تقد

ي التعاُمل، ولدى آي سي إم كابيتال قناعة تامة وثقة ُمتناهية ف 
 لها تزويد الذي يحظ  باألولية القصوى ف 

ُ
ل األسعار الُمتاحة، بما ُيتيح

َّ
َمالئها أفض

ل نتائج ُمْمِكنة. وحالًيا تستخدم آي سي إم كابيتال 
َّ
اء، مع   Prime XMجهة خارجية هي ُعمالئها بأفض ي تقدم نظاًما آلًيا يعمل عىل ُمطابقة أوامر البيع والرسر

والت 

ورة التنفيذ بأفضل األسعار   ، تستطيع آي سي إم كابيتال أن تضمن Prime XMالمتاحة وبأقىص شعة تنفيذ ممكنه. ومن خالل تكنولوجيا  األخذ بعي   االعتبار ض 

ي الوقت الفعىلي وشعة تنفيذ كل أمر تداول عىل حدة
 .لعمالئها تحقيق أفضل النتائج، من خالل آليات تحليل األسعار ف 
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