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RTS 28 – المنشور السنوي 
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، وأفضل آل�ات التنف�ذ المتبعة RTS 28يوضح الجدول أعالە نطاقات التنف�ذ الخمسة األفضل ع� اإلطالق، استنادا لمتطلبات معاي�ي التكنولوج�ا التنظ�م�ة  

مكن التأ��د ع� أن آي �ي إم ) و�حسب المعلومات الموضحة بالجدول أعالە، فإنه �MiFID II.(    2وفق القواعد الُمنِظَمة لعمل وتوجيهات األدوات المال�ة  

ف  ة ما بني  . 2022آذار/مارس  31وحىت   2021ن�سان/أب��ل  1كابيتال، بوصفها صناع سوق، كانت مكانا للتنف�ذ خالل الف�ت

 

ل سعر� ُمتاح و�عة التنف�ذ  عندما تقوم آي �ي إم كابيتال بتنف�ذ عمل�ات الَتَداُول بالن�ابة عن عمالئها، فإنها تع�ي أهم�ة بالغة لتنف�ذ عمل�ات الَتَداوُ  ل وفق أفضَّ

ف االعتبار. هدفنا الرئ��ي هو الحصول ع� أفضل عطاء وعروض أسعار دون أي تأخ �ي باإلضافة إ� �عة  واالحتمال�ة، باعتبارها عوامل أساس�ة البد وأن تأخذ بعني

تداول الخاصة بالعقود مقابل الفروقات و�تم وضع جميع األوامر ضمن اتفاق�ة العم�ل تنف�ذها. ُير�ب العلم أن آي �ي إم كابيتال تعمل كمكان تنف�ذ لجميع أوامر ال

ف آي �ي إم كابيتال والعم�ل. تقوم آي �ي إم كابيتال بالتحوط من بعض مرا�ز تداولها إلدارة المخاطر الخاصة بها؛ وامتثاال   مة بني لس�اسة الشفاف�ة، �ستخدم الم�ب

 خالل عمل�ات التحوط من تلك المرا�ز.   Interactive Brokersوالوسطاء التفاعليون    Exanteو  GBEو  FXCMو X Open Hubآي �ي إم كابيتال  

 

ل سعر� ُمتاح من قبل مزودي الِسُيولة. وُ�عت�ب سعر تنف�ذ أم اء فإن النظام سوف يبحث عن أفضَّ ي حال صدور أمر تداول سواء بيع أو �ث
ر الَتَداُول هو العامل و�ف

م لُعَمالئهاألس ي أنها تقدِّ
ي التعاُمل، ولدى آي �ي إم كابيتال قناعة تامة �ف

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

ا �ستخدم آي �ي إم كابيتال طرف ثالث ُ�د� ل نتائج ُمْمِ�نة. وحال�� اء، مع مراعاة ،  عبارة عن نظام آ�ي  Prime XM بأفضَّ  �قوم بمطابقة أوامر البيع وأوامر ال�ث

ل سعر� ُمتاح و�عة التنف�ذ.  يتيح لـ آي �ي إم كابيتال التأ�د من حصول عمالئها ع� أفضل نت�جة ممكنة عند تنف�ذ األوامر، من خالل   Prime XM توف�ي أفضَّ

 .التحل�ل الفوري للسعر وال�عة واحتمال�ة كل أمر تداول


