
أماكن تنفیذ "لألفراد"  5أعلى 
 :نرحب دوما بتواصلك معنا، ویسعدنا تلقى استفساراتك عبر البرید اإللكتروني التالي

clientservices@ICMCapital.co.uk

 . آي سي إم كابیتال لیمیتد، شركة خاضعة لھیئة ُمراقبة السلوكیات المالیة)(FCA وُمنظَّمة من قبِ َلِھ ا بموجب رقم التسجیل: 520965
 .Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad Street, London EC2M 1QS, United Kingdom العنُ وان المس

 اإلصدار السنوي – 28تقریر تنفیذ أوامر التداول 

 ) CFDs( الفروقات مقابل العقود المالیة األداة فئة
  یوم خالل التداول   معدل تخطي إذا التنبیھ
ال .  الماضي بالعام مقارنة عمل

 لعملیات تنفیذ أماكن خمسة أفضل تصنیف
(ترتیب    التداول أحجام حیث من التداُول
 تنازلي) 

كنسبة التداول حجم نسبة
  في المجموع من مئویة

 الفئة  تلك

الطلبات نسبة
 كنسبة المنفذة
من مئویة

 في المجموع
 الفئة  تلك

 النسبة
 المئویة
 لألوامر
 السلبیة

 النسبة
 المئویة
 لألوامر

 التعسفیة

 النسبة
 المئویة
 لألوامر

 الموجھة

ICM CAPITAL LIMITED 
(2138004UJMUUGXPWGY11) 100 100 13.07 86.92 0 

ي  متطلبات  ل، استنادا ل  األو�التنف�ذ الخمسة    أما�نيوضح الجدول أعالە  
، وأفضل آل�ات التنف�ذ المتبعة وفق القواعد الُمنِظَمة لعمل وتوجيهات RTS 28الواردة �ف

ف  -بصفتها صانع سوق  – و�حسب المعلومات الموضحة بالجدول، فإنه �مكن التأ��د ع� أن آي �ي إم كابيتال   (MiFID II) .2األدوات المال�ة   ، استخدمت نطاقني

 .2021آذار/مارس  31 حىت و   2020ن�سان/أب��ل  1تنف�ذ بدا�ة من 

ي آي �ي إم كابيتال، عندما نقوم بتنف�ذ عمل�ات الَتَداُول بالن�ابة عن عمالئنا، فإن  
ي تنف�ذ  أفضل عروض األسعار   ع�هدفنا الرئ��ي هو الحصول   إننا �ف

، وال�عة �ف

ُير�ب العلم أن آي �ي إم كابيتال تعمل    . الِسُيولةعاملنا مع أي من مزودي  خالل ت   من نطاقات التنف�ذباالضافة ا�    والعروض دون أي تأخ�ي   عمل�ات التداول 

ف آ م بني ي تم تنف�ذها وفق اتفاق العم�ل الم�ب ي العقود مقابل الفروقات وجميع األوامر الىت
ي �ي إم كابيتال والعم�ل. باعتبارها مكان لتنف�ذ جميع أوامر التداول �ف

  FXCMو  X Open Hub ر الخاصة بها؛ وامتثاال لس�اسة الشفاف�ة، �ستخدم آي �ي إم كابيتال  تقوم آي �ي إم كابيتال بالتحوط من بعض مرا�زها إلدارة المخاط

 خالل عمل�ات التحوط من تلك المرا�ز.  Interactive Brokersووسطاء تفاعليون  Exanteو 

ل سعر� ُمتاح من قبل مزودي الِسُيولة. وُ�عت�ب سعر تنف�ذ أمر ال اء فإن النظام سوف يبحث عن أفضَّ ي حال صدور أمر تداول ببيع أو �ث
َتَداُول هو العامل األسا�يو�ف

م لعُ  ي أنها تقدِّ
ي التعاُمل، ولدى آي �ي إم كابيتال قناعة تامة وثقة ُمتناه�ة �ف

ل األسعار الُمتاحة، بما ُيتيُح لها تزو�د  الذي �ح�ف باألول�ة القصوى �ف َمالئها أفضَّ

ا �ستخدم آي �ي إم كابيتال   ل نتائج ُمْمِ�نة. وحال�� اء، مع    Prime XMجهة خارج�ة �ي  ُعمالئها بأفضَّ ا �عمل ع� ُمطابقة أوامر البيع وال�ث ا آل�� ي تقدم نظام� والىت

ورة التنف�ذ بأفضل األسعار المتاحة و�أق� �عة تنف�ذ ممكنه. ومن خالل تكنولوج�ا   ف االعتبار �ف ، �ستطيع آي �ي إم كابيتال أن تضمن Prime XMاألخذ بعني

ي الوقت الفع�ي و�عة تنف�ذ كل أمر تداول ع� حدةلعمالئها تحقيق أفضل النتائج، من خالل آل�ات تحل�ل 
 .األسعار �ف
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