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 المقّدمة  .1
 

 
1.1 

   

 
، والتي FxPro") باإلضافة إلى إتفاقیّة العمیل الخاّصة بالّسیاسةنزّودكم بسیاسة تنفیذ األوامر الّراھنة ("

 تحتوي على تفاصیل إضافیّة حول خدماتنا فضًال عن األنشطة التي یمكنكم إجراؤھا معنا.
 

الوثیقة وغیرھا من الوثائق والمعلومات لمصلحتكم وحمایتكم، یرجى منكم أخذ الوقت الكافي لقراءة ھذه  1.2
اإلضافیّة المتاحة لكم عبر موقعنا اإللكترونّي، قبل المباشرة في فتح حساب و/أو تنفیذ أّي نشاط معنا. علیكم 

 اإلتّصال بنا للحصول على مزیٍد من التّوضیح، أو لطلب المشورة المھنیّة المستقلّة (إن لزم األمر).
 

 النّطاق  .2
 

 
2.1 

 
 )،”FxPro“كافةّ ( FxPro Global Markets MENA Limitedتنطبق ھذه الّسیاسة على عمالء 

، عند قیامھم بمعامالت في األدوات المالیّة التي نقّدمھا من خالل العقود المحترفینالعمالء عمالء التّجزئة و
 IIفي الملحق  "تنفیذ األوامرسیاسة "، یتوفّر ملّخص عن اإلّطالع علیھالتسھیل  ).CFDsمقابل الفروقات (

 ة.من الّسیاس
 

2.2 
 
 
 

"، العائدة لمختلف األدوات المالیّة من خالل اإلقتباساتسنزّوكم ببّث ألسعار الوقت الحقیقّي، وتعرف ب"
منّصاتنا للتّداول، فضًال عن توزیع للحجم المتوفّر ("عمق الّسوق"، حیث أمكن)، كما تّم استالمھا من مزّودي 

 من الّطرف الثالث. سنقّدم ھذه األدوات المالیّة واألسعار المقابلة لھا وفقًا لتقدیرنا. سیولةال

؛ أي أّننا الّطرق المقابل الوحید لكّل عملیّة تداول. وبالتّالي، سنقوم بعملیّات التّداول معكم بصفتنا الجھة األصیلة 2.3
 إقفالھا إّال معنا أیًضا. فكّل صفقة تفتحونھا معنا على أداة مالیّة معیّنة ال یمكن

 
 عناصر التّنفیذ  .3

 
 

3.1 
 

أمٌر مھّم  إّن تعّدد مزّودي الّسیولةنتلقّى األسعار من مزّودي الّسیولة والبیانات الرائدین في العالم. : األسعار
مزّودي عندما یقّرر عدٌد من أو وتحدیًدا خالل ظروف الّسوق غیر الّطبیعیّة، كحاالت تقلّب األسعار الّشدید، 

ض األسعار بشكٍل كلّي. إّن تعّدد مزّودي السیولة یسمح لنا وأو وقف عر فروقات األسعارزیادة  الّسیولة
" البیعبتزویدكم بأسعاٍر تنافسیّة، فیما یكمل مزّودو الّسیولة األخرون بالمنافسة لتزویدنا بأفضل أسعار "

   ".  الّشراءو"
 

ھذا أن یوافق على تقدیم "أمر فوري". على العمیل  بعد أن یتمّ  تزوید العمیل بإقتباٍس ثاٍن : ھي إعادة التّسعیر 3.2
عید تسعیر "األوامر الفوریّة" في حال لم یكن الّسعر المطلوب الذي حّدده قبل أن یتّم تنفیذ األمر. سن اإلقتباس

ھو سعر الّسوق الحالّي الذي استلمناه من یل المقّدم إلى العمساس متوفًّرا. إّن اإلقتباس الثانوّي العمیل في األ
 مزّودي الّسیولة من الّطرف الثالث. ال نعید تسعیر "األوامر المعلّقة".

 
نفیذ. للتّ  األمرفي وقت تقدیم  األمرذ وسعر عر المنفّ السّ  یمثّل اإلنزالق الّسعري الفرق بین اإلنزالق الّسعرّي: 3.3

ر وخالل أوقات سبة لألوامر ذات الحجم األكببالنّ  وتحدیًداداول، تّ خالل الع ومتوقّ  عاديّ  ثمنإن االنزالق ھو 
زیارة  FxProلمزیٍد من التّفاصیل حول بیانات اإلنزالق الخاّصة ببة. أو األسواق المتقلّ الّسیولة الرقیقة و/
 . الموقع اإللكتروني



 
 

FoxPro Global Markets MENA Limited  / سیاسة تنفیذ األوامر 
Page 4 of 16 
 

ھي عبارة عن تنفیذ األمر على أجزاء، في وقت ال تكون فیھ الّسیولة الموجودة في الّسوق  :التّعبئة الجزئیّة 3.4
 بأسعار مختلفة. یمكن تعبئة األوامر بطریقة جزئیّةاألمر بسعٍر محّدد.  تعبئة كاملكافیة، من أجل 

 
والمعادن من خالل  : یدفع العمالء عمولة عند التّداول بالعقود مقابل الفروقات على الفوركسالعمولة 3.5

cTrader .تتوفّر المعلومات اإلضافیّة على الموقع اإللكتروني . 
 

عند تداول العقود مقابل الفروقات على یتحّمل العمیل ھامش الّربح على الفارق الّسعري   ھامش الّربح: 3.6
تتوفّر المعلومات . cTraderو MT4الفوركس، والمعادن ومصادر الّطاقة، واألسھم، والعقود اآلجلة عبر 

 من الّسیاسة. IIاإلضافیّة على الموقع اإللكتروني وفي الملحق 
 

 ترفض تلقائی�ا الّصفقات المقّدمة وفقًا ألسعاٍر یعتبرھا النّظام قدیمة. رفض التّداول: 3.7
 

 )MT4(  4األوامر لمیتاتریدر أنواع   .4
 

 
4.1 

 
إلقتباسات اتدفّق والي) كما یظھر في " (على التّ الّشراء" و"البیع": ھو أمر بالبیع أو الّشراء بسعر األمر الفوريّ 

في الوقت الذي یقّدم/یضع فیھ العمیل األمر للتنفیذ. في حال تغیّر سعر الّسوق في وقت إستالمنا األمر في 
 أنظمتنا، تقّدم عندھا إعادة تسعیر للعمیل، یمكن للعمیل رفضھا أو القبول بھا.

 
ھو أمٌر بالبیع أو الّشراء بسعر الّسوق الحالّي المتوفّر. ویقوم النّظام تلقائیًا بجمع الحجم المستلم  أمر الّسوق: 4.2

وھو ) VWAP(" متوّسط الّسعر المرجحمن موفري الّسیولة من الّطرف الثالث وینفذ "أمر السوق" ب"
 ط واألفضل المتوفّر في وقت التّنفیذ. الّسعر المتوسّ 

 
 أیًضا): Iاألوامر المعلّقة (الّرجاء اإلّطالع على الملحق  4.3

 
سعر ھو أمٌر بالبیع أو الّشراء ما إن یصل الّسعر إلى سعر إیقاف محّدد مسبقًا ("أمر اإلیقاف : أوامر اإلیقاف

 "أمر اإلیقاف""). ما إن یتّم تحفیز ھذا األمر، یتّم التّعامل معھ على أنّھ "أمر سوق". إن لم یتّم تحفیز اإلیقاف
تلغى "أوامر  م لوقٍت الحٍق، وفقًا للّشروط المنصوص علیھا في قسم "صالح لحین إلغائھ".یبقى في النّظا

یجب أن توضع أوامر  ،وبالتّاليوتتّم إزالتھا تلقائی�ا،  ،اإلیقاف" الموضوعة ضمن ھامش الّشراء والبیع الحاليّ 
عن سعر الّسوق المتوفّر في وقت وضع األمر حتّى تكون ھذه األوامر  بعیًداممكن من الّنقاط  عددٍ  بأقلّ اإلیقاف 
 صالحة.

 
. ")سعر الحدّ أمر الحدّ ھو أمٌر بالبیع أو الّشراء ما إن یصل سعر األداة إلى مستوى محّدد مسبقًا (": أوامر الحدّ 

یستخدم للدخول في صفقات على مستوى محّدد مسبقًا، بدًال من سعر الّسوق المتوفّر في حینھ. ما إن یصل 
 سعر الّسوق إلى "سعر الحّد"، یتّم تحفیز أمر الحّد ویتّم تنفیذه وفق سعر الحّد المطلوب أو أفضل منھ. 

 
: ھو "أمر إیقاف" للّسیطرة على الخسائر والحّد منھا. یستخدم إلغالق صفقة مفتوحة عندما وقف الخسارة

 ، لیصل إلى مستوى محّدد مسبقًا.لھ بعكس اإلتّجاه المتوقّع تحّركیكون سعر أداة ما قد 
 

ر األداة : ھو "أمر حّد" لحمایة األرباح. یستخدم إلغالق صفقة معیّنة مفتوحة عندما یكون سعتحصیل األرباح
 قد تحّرك باإلتّجاه المرغوب فیھ، لیصل إلى الحّد المستھدف المحّدد مسبقًا.

 
: ھو عبارة عن ضبط التّنفیذ، وینطبق على "األوامر المعلّقة" المتداولة عبر صالح حتّى تاریخھ
MetaTrader 4ومعلّقًا للتّنفیذ الًحا ّدًدا في المستقبل، ویبقى األمر صاروا تاریًخا محت. یمكن للعمالء أن یخ
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إن لم یتّم تحفیز األمر خالل اإلطار الزمنّي المحّدد، یقوم النّظام بحذفھ. الرجاء اخذ العلم  حتّى ھذا التّاریخ.
في الحاالت التي تصل فیھا العقود مقابل الفروفات بأّن األمر الّصالح حتّى تاریخھ قد یصبح فائًضا عن الحاجة 

 إستحقاقھا/إنتھاء صالحیّتھا والتّاریخ المحّدد یكون بعد تاریخ اإلستحقاق. على العقود اآلجلة إلى تاریخ
 

ھو عبارة عن ضبط التّنفیذ یمكن للعمالء تطبیقھ على "األوامر المعلّقة". ویبقى األمر : لغائھصالح حتّى إ
الرجاء اخذ العلم بأّن األمر الّصالح حتّى إلغائھ قد  صالًحا للتّنفیذ ومعلّقًا حتّى یقوم العمیل بتحفیزه أو إلغائھ.

یصبح فائًضا عن الحاجة في الحاالت التي تصل فیھا العقود مقابل الفروفات على العقود اآلجلة إلى تاریخ 
 إستحقاقھا/إنتھاء صالحیّتھا.

 
ّسوق إلى الّسعر المحّدد مسبقًا یمكن للعمیل تعدیل/إلغاء "أمر معلّق" إن لم یصل ال تعدیل/إلغاء األوامر المعلّقة:

أمر اإلیقاف أو تحصیل األرباح المرفق بأمر لمنّصة مشابھة تلغي فیھا احاالت أن تطرأ یمكن  من العمیل.
تحدث عملیّات اإللغاء ھذه، عندما ال تعود األوامر تستوفي المعاییر  معلّق عند تحفیز ھذا األمر المعلّق.

 یكون العمیل مسؤوًال عن إدارة صفقتھ المفتوحة وفقًا لذلك. عندھا،المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة، 
 

یقبل العمیل أنّھ في ظّل ظروف تداول معیّنة (على سبیل الذّكر ال الحصر، حاالت تقلّب : تنفیذ األمر المعلّق
عدم توفّر الّسیولة، فجوة في الّسوق) قد ال نتمّكن من تنفیذ األوامر المعلّقة باألسعار المحّددة. الّسوق الّشدید، 

في في ھذه الحاالت، نحتفظ بحّق تنفیذ األمر أو تعدیل سعر الفتح و/أو اإلغالق لتزوید الّسعر األفضل التّالي. 
تحصیل األرباح الخاّص بھ في الوقت نفسھ، یتّم /الحاالت التي یتّم فیھا تحفیز أمر معلّق  وأمر إیقاف الخسارة

فتح الّصفقة وفق سعر الّسوق الحالّي وتتّم إزالة أمر إیقاف الخسارة/تحصیل األرباح المرفق بھ. عندھا، یكون 
 العمیل مسؤوًال عن إدارة صفقتھ المفتوحة وفقًا لذلك.

 
باإلضافة إلى األحكام  ممكن من التّدخل الیدوّي. نفیذ معظم األوامر بشكٍل تلقائّي، بأدنى حدّ نقوم بت :مالحظة

المشار إلیھا في قسم "األحداث الخارجة عن سیطرتنا" من إتفاقیّة العمیل"، یمكننا أن ننّفذ أّي أمر، بغّض 
قد یحدث ذلك في الحاالت  النّظر عن نوعھ، یدوی�ا و/أو بمتوّسط الّسعر المرّجح، من دون إشعار العمالء مسبقًا.

عدم توفّر الّسیولة، تحدیث أسعار غیر تقّلب الّسوق الّشدید والمتزاید، التي نشھد فیھا، على سبیل المثال، 
عّدة حجم أمر مھّم*، فضًال عن األوقات التي یحّدد فیھا النّظام سلوك تداول مسيء و/أو تداوالت من  ،متواتر

ص نفسھا (على سبیل المثال، نفس البرنامج والّرمز والوقت والّسعر عمیل تحمل الخصائملفات تعریف لل
 المطلوب).

 
  * تحّدد األھمیّة وفقًا لتقدیرنا المطلق.

 
 cTRADERأنواع األوامر ل  .5

 
ھو أمٌر بالبیع أو الّشراء بسعر الّسوق الحالّي المتوفّر. ویقوم النّظام تلقائیًا بجمع الحجم المستلم  مر الّسوق:أ 5.1

) وھو الّسعر VWAPمن موفري الّسیولة من الّطرف الثالث وینفذ "أمر السوق" ب"متوّسط الّسعر المرجح "(
 المتوّسط واألفضل المتوفّر في وقت التّنفیذ.

 أیًضا): Iاألوامر المعلّقة (الّرجاء اإلّطالع على الملحق  5.2
 

سعر : أمر اإلیقاف ھو أمٌر بالبیع أو الّشراء ما إن یصل الّسعر إلى سعر إیقاف محّدد مسبقًا ("أوامر اإلیقاف
األمر وفق  "). ما إن یتّم تحفیز ھذا األمر، یتّم التّعامل معھ على أنّھ "أمر سوق"، وبالتالي یتّم تنفیذاإلیقاف

إن لم یتّم تحفیز "أمر اإلیقاف" یبقى في النّظام لوقٍت  متوّسط الّسعر المرجح).سعر الّسوق الحالّي المتوفّر (
الحٍق، وفقًا للّشروط المنصوص علیھا في قسم "صالح لحین إلغائھ". یجب أن توضع أوامر اإلیقاف بأقّل عدٍد 

 وفّر في وقت وضع األمر حتّى تكون ھذه األوامر صالحة.ممكن من النّقاط بعیًدا عن سعر الّسوق المت
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: أمر الحّد ھو أمٌر بالبیع أو الّشراء ما إن یصل سعر األداة إلى مستوى محّدد مسبقًا ("سعر الحّد"). أوامر الحدّ 
یستخدم للدخول في صفقات على مستوى محّدد مسبقًا، بدًال من سعر الّسوق المتوفّر في حینھ. ما إن یصل 

 عر الّسوق إلى "سعر الحّد"، یتّم تحفیز أمر الحّد ویتّم تنفیذه وفق سعر الحّد المطلوب أو أفضل منھ. س
 

الحّد ھو أمر یجمع ما بین میزات أمر اإلیقاف وأمر الحّد. یتّم تحفیز أمر  –أمر اإلیقاف  الحّد: -أمر الوقف 
ل إلى سعر إیقاف معیّن أو بعد تخّطیھ. ما إن الحّد بسعر محّدد (أو بسعر أفضل منھ) بعد الوصو –اإلیقاف 

الحّد إلى  أمر حّد للّشراء (أو البیع) بسعر الحّد (أو  –یتّم الوصول إلى سعر اإلیقاف، یتحّول أمر اإلیقاف 
 بسعر أفضل منھ).

 
 : ھو "أمر إیقاف" للّسیطرة على الخسائر والحّد منھا. یستخدم إلغالق صفقة مفتوحة عندماوقف الخسارة

 ، لیصل إلى مستوى محّدد مسبقًا.لھ یكون سعر أداة ما قد تحّرك بعكس اإلتّجاه المتوقّع
 

: ھو "أمر حّد" لحمایة األرباح. یستخدم إلغالق صفقة معیّنة مفتوحة عندما یكون سعر األداة تحصیل األرباح
 قد تحّرك باإلتّجاه المرغوب فیھ، لیصل إلى الحّد المستھدف المحّدد مسبقًا.

 
ھو عبارة عن ضبط التّنفیذ یمكن للعمالء تطبیقھ على "األوامر  :(= إنتھاء الصالحیّة) صالح حتّى إلغائھ

علّقًا حتّى یقوم العمیل بتحفیزه، والتّعامل معھ على أنّھ أمر سوق، أو المعلّقة". ویبقى األمر صالًحا للتّنفیذ وم
 یقوم العمیل بإلغائھ.

 
یمكن للعمیل تعدیل/إلغاء "أمر معلّق" إن لم یصل الّسوق إلى الّسعر المحّدد مسبقًا  :تعدیل/إلغاء األوامر المعلّقة

 یتّم إلغاء األمر في حال حدوث أّي من الحاالت التّالیة:من العمیل. 
 

 نقطة؛ 50000ر الّسوق بأكثر من كان الّسعر المطلوب بعیًدا عن سع إن )1
 یصل سعر الّسوق إلى مستوى الّسعر المحّدد؛ في حال قام العمیل بإلغاء األمر یدوی�ا قبل أن )2
 في حال وضع العمیل إطاًرا زمنی�ا إلنتھاء الصالحیّة وتّم الوصول إلیھا؛ )3
 محاولة فاشلة لتنفیذ األمر؛ 200بعد  )4
 في حال تحفیز أمر معلّق وال یوجد ھامش كاٍف لتنفیذه، عندھا یلغى األمر. )5

 
 . II الملحقلمزید من التّفاصیل، اإلّطالع على 

 
 الھامش والّرافعة المالیّة   .6

 
 

6.1 
 

رمز المتداول وال ألغراض إحتساب الھامش، فإّن مستوى الّرافعة المالیّة المستخدم سیكون األدنى بین الحساب
 بھ. ینطبق ذلك على منّصاتنا للتّداول كافّةً.

 
یمكن ألّي تغییرات طرأت على رافعتك المالیّة على حساب متداول بھ في األساس أن تؤثّر على صفقاتك  6.2

 ضطرارّي.اإل اإلیقافالمفتوحة ویمكن أن تؤّدي إلى 
 

%، 25عندما یكون مستوى الھامش أقّل من (فورّي للحسابات بفروقات ثابتة وتنفیذ الّسوق):  4میتاتریدر  6.3
عندما یكون مستوى أّما نتمتّع بحریّة التصّرف في بدء إغالق الّصفقات بدًءا من الّصفقات غیر المربحة. 

    قوم تلقائی�ا بإغالق الّصفقات بسعر الّسوق الحالّي بدًءا من الّصفقات غیر المربحة.فن%، 20الھامش أقّل من 
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6.4 cTrader :نتمتّع بحریّة التّصرف في بدء إغالق الّصفقات 40أقّل من  عندما یكون مستوى الھامش ،%
%، نقوم تلقائی�ا بإغالق الّصفقات 30عندما یكون مستوى الھامش أقّل من  بدًءا من الّصفقة ذات الھامش األكبر.

أدنى من مستوى "الوقف الذكّي"، نبدأ بإغالق  في حال أصبح مستوى الھامش: الوقف الذّكي بسعر الّسوق.
 نظام الوقف الذّكي بإغالق یقومالّصفقات حتّى یصل مستوى الھامش إلى أعلى من مستوى "الوقف الذكي". 

، نفسھاإعادة مستوى الھامش بأمان، وحمایة التّداوالت ما ھو ضرورّي من الّصفقات الكبرى فقط، من أجل 
       التّداول، ألطول فترة ممكنة.  نقطة دخول الّصفقة، وحساب

 
 إجراءات الّشركة  .7

 
 

7.1 
 

تشیر إجراءات الّشركة إلى أّي عمل تقوم بھ جھة مصّدرة، ترتبط أوراقھا المالیّة بالعقود مقابل الفروقات التي 
) التّجمیع، iiاألسھم، ( تقسیم) i تداولھا عبر منّصاتنا للتّداول، بما في ذلك على سبیل الذّكر ال الحصر: (یتمّ 
)iii ،إصدار األسھم ((iv) ) ،الدمج واإلستیالءv) توزیع األرباح و (vi.تقریر المكاسب ( 
 

 ةركأو إجراءات الشّ القادم و/ المكاسبمع تقریر  ،راتأو المؤشّ ة باألسھم و/بات الھامش الخاصّ متطلّ  ترتفعقد  7.2
ة سبة المئویّ أضعاف النّ  5") بما ال یزید عن الّشركةإجراءات و/أو إجراءات أخرى (یشار إلیھا مجتمعة ب "

ا لتقدیر وفقً  المعنيّ  حدث الّشركةساریة المفعول بعد  تبقى، وقد إجراء الّشركةقبل خمسة أیّام من ة، العادیّ 
FxPro الموجودة سابقًاجدیدة على الصفقات بات ھامش ق متطلّ تطبّ س، المتأثّرة. خالل الفترة دون سواھا 
الھامش المطلوب لحسابھم (حساباتھم)  عن مراقبةبالكامل مسؤولین  FxProیبقى عمالء . كافةً  والجدیدة

ویوافقون على أّن ذلك  FxPro. نتیجة لما تقّدم، یفھم عمالء قبل فترة التأثّر وخاللھا وبعدھاالحّر، والھامش 
 اإلیقاف اإلضطرارّي.طلب تغطیة الھامش و/أو تكّبد حسابھم (حساباتھم)  یؤّدي إلى قد
 

بحّق إجراء التّعدیالت المناسبة  FxProعند حدوث إجراء من إجراءات الّشركة، یوافق العمیل على أن تحتفظ  7.3
إلى الحفاظ على  النّوعتعدیل من ھذا  ویھدف أيّ المعنیّة؛  على قیمة و/أو حجم عملیّة و/أو عدد من العملیّات

من إجراءات إجراء أّي تخاذ إركة مباشرة قبل من العمیل والشّ  كلّ  وموجباتحقوق بین  االقتصاديّ  التّساوي
إبالغ العمیل با لذلك وفقً  ستقوم الّشركة ؛وملزمة للعمیل نھائیّةھذه التعدیالت  . وتجدر اإلشارة إلى أنّ الّشركة

 ا.في أقرب وقت ممكن عملی� 
 

 بالخطوات المعقولة كافّةً  FxProعلى أن تقوم  العمیلعند حدوث أّي إجراء من إجراءات الّشركة، یوافق  7.4
، وفقًا لتقدیرھا المطلق، أنّھا غیر قادرة على تقییم أّي إجراء FxProلتكرار ظروف الّسوق. في حال أّكدت 

 ، بحّق إقفال صفقة العمیل.الّشركةمن إجراءات الّشركة بشكٍل منصف، تحتفظ  
 

 توزیع األرباح:   7.5
a(  على األسھم الّساریة و/أو المؤّشر الفوري في تاریخ فقدان  طویلة األجلیحصل أصحاب الصفقات

 حّق األرباح الموّزعة في الّسھم على ربح على شكل تسویة نقدیّة (إیداع، مدفوع في حسابھم للتّداول).
b(  تاریخ فقدان  على األسھم الّساریة و/أو المؤّشر الفوري في الصفقات قصیرة األجلیتحّمل أصحاب

حّق األرباح الموّزعة في السھم مبلغ الّربح الموّزع على شكل تعدیل نقدّي (سحب، مخصوم من 
 حسابھم للتّداول).

c( .نحتفظ بحّق رفع متطّلبات الھامش قبل إصدار األرباح 
 

یمكن تقدیم األسھم كأرباح. سیتم احتساب مبلغ توزیع األرباح باستخدام سعر الّسھم لتحدید تعدیل نقدّي (مراجعة 
 ).تعدیالت األسھم الجزئیّة
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في حال نتج عن إجراءات الّشركة صفقة جزئیّة، قد یكون المكّون الجزئّي ممثّالً تعدیالت األسھم الجزئیّة:  7.6
عن التّعامل مع الّصفقات غیر الجزئیّة. ستساوي قیمة التّعدیل الّصفقة الجزئیّة ضرب كتعدیل نقدّي مستقّل 

 سعر اإلغالق المعّدل في الیوم الذّي یسبق تاریخ فقدان حّق األرباح الموّزعة في السھم.
 

 تقسیم األسھم: 7.7
بما أّن ذلك ال یؤثّر على رأسمال الّشركة في الّسوق، یعكس ھذه اإلجراء المتّخذ الموقع  التّقسیم اإلعتیادّي:

لمزید من المعلومات، یرجى اإلّطالع على الموقع الحالّي لسھم العمیل باستخدام معدّل التّقسیم المعلن عنھ. 
  actions-corporate-http://www.fxpro.co.uk/trading/products/fxproاإللكتروني على: 
لتعكس الّسعر  ویجب تعدیل صفقات العمیل تأثیر على سقف أسعار الّسوق للّشركة من ما التّقسیم العكسّي:

على: الجدید للّسھم. لمزید من المعلومات، یرجى اإلّطالع على الموقع اإللكتروني 
actions-corporate-https://www.fxpro.co.uk/trading/products/fxpro 

 
 إصدار األسھم:  7.8

 النقدّي.یؤدّي إلى تسلیم األسھم أو ضمانھا، إصدار عقود مقابل الفروقات على الّسھم أو التّعدیل 
a(  على الّرغم من أّن إصدار األسھم یعطي العمیل فرصة شراء حّصة بسعٍر منخفض، إّال أنّھ سیتّم

 ستخفّف من قیمة األسھم. اإلضافیّة األسھمتخفیض سعر الحّصة على حدّ سواء، بما أّن 
b(  بعد اإلعالن. لألسھمإجراء لمنع البیع المكشوف 

 
سنقوم برفع متطلّبات الھامش والحّد من الحّد األقصى من المخاطر على الّرموز ذات اإلعالن عن المكاسب:  7.9

 الّصلة قبل اإلعالن عن المكاسب.  
 

سھم من القائمة، سیتّم إغالق صفقة العمیل بسعر الّسوق األخیر الذّي  في حال تّم شطبالّشطب من القائمة:  7.10
 تداول بھ.

 
الّشركة التّي لم یرد ذكرھا في ھذا القسم، على سبیل الذّكر ال الحصر، عملیّات اإلندماج بالّنسبة إلجراءات  7.11

 واإلستحواذ واإلستحواذ المدعوم بالقروض، نحتفظ بحّق:
a( رفع متطلّبات الھامش؛ 
b( تعلیق التّداول باألداة ذات الّصلة أو وقفھ؛ 
c( ؛الحّد من الحّد األقصى من المخاطر (حجم األمر) ألداة معیّنة 
d( إغالق الّصفقات في حال لم تعد األداة المعنیّة موضوع تداول في البورصة المعنیّة؛ 
e( .إتّخاذ أّي إجراء نراه ضروری�ا في الّظروف القائمة 

 
 مالحظة مھّمة: 7.12

 في ما یتعلّق باإلعالن عن إجراءات الّشركة.  العمیلأّي مسؤولّیة تجاه إعالم  FxProال تتحّمل 
 
 

 األفضلالتّنفیذ   .8
 

 
8.1 

 
سنتّخذ الخطوات الكافیّة كافّةً للحصول على أفضل نتیجة ممكنة لعمالئنا وفقًا لھذه الّسیاسة والتّشریعات 
المعمول بھا. ال تشیر أفضل نتیجة ممكنة إلى الّسعر األفضل فحسب، بل إلى عوامل أخرى أیًضا، جاء 

 تفصیلھا كاملةً في ما یلي. 
 

http://www.fxpro.co.uk/trading/products/fxpro-corporate-actions
https://www.fxpro.co.uk/trading/products/fxpro-corporate-actions
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، لدینا العدید من 3.1الّسعر العامل األكثر أھمیّة لضمان التّنفیذ األفضل. وكما ورد في الفقرة یشّكل : األسعار 8.2
مزّودي الّسیولة والبیانات الذین یزّودوننا بأسعارھم. نستخدم تقنیّة جمع األسعار لكشف وعرض سعر البیع 

لم بأّن األسعار التي سترونھا على والّشراء األفضل من مزّودي الّسیولة إلى منّصة التّداول. یرجى أخذ الع
 .منّصات التّداول الخاّصة بنا قد تختلف عن األسعار التي قد ترونھا على منّصات تداول/رسوم بیانیّة أخرى

a( البیع: – ھامش الّشراء ) الذي  )،الّشراءألّي أداة مالیّة معیّنة، نقوم بعرض سعرین: الّسعر األعلى
) الذي یمكن للعمیل أن البیع، والّسعر األدنى (الّسعر) أداة مالیّةیمكن للعمیل أن یشتري بھ (صعود 

إّن الفرق بین سعر البیع والّشراء  یبیع فیھ (ھبوط الّسعر)؛ ویشار إلیھما مجتمعین بأسعار الّشركة.
 .cTraderو 4لمیتاتریدر  FxProألداة مالیّة معیّنة ھو الفارق الّسعرّي، الذي یشمل ھامش ربح 

 
b(  تحصیل األرباح" /أوامر "حّد الّشراء"، "وقف الّشراء" و"وقف الخسارة"تنّفذ  المعلّقة:األوامر"

ف للّصفقات المفتوحة قصیرة األجل وفقًا لسعر الّشراء. تنّفذ أوامر "حّد البیع"، "وقف البیع" و"وق
 . البیعللّصفقات المفتوحة طویلة األجل وفقًا لسعر الخسارة"/"تحصیل األرباح" 

 
c(   إحتساب سعرنا ألداة مالّیة معیّنة من خالل الّرجوع إلى سعر األصل األساسّي ذات الّصلة، یتّم

والذي نحصل علیھ من مزّودي الّسیولة والبیانات من الّطرف الثالث. نقوم بتحدیث أسعارنا كلّما 
لعمل سمحت قیود التّكنولوجیا وروابط اإلتّصاالت بذلك. لن نقوم باقتباس أّي سعر خارج ساعات ا

 لدینا (راجع "إعتبارات أخرى للتّنفیذ" أدناه).
 

d(  بالّنسبة لمنّصةcTrader یتّم الحصول على األسعار مباشرةً من مزّودي الّسیولة من خالل نظام ،
تنفیذ إلكترونّي، یطلب إقتباًسا منھم بشكٍل تلقائّي. بالتّزامن مع الّسعر، نقوم بإقتباس الّسیولة المتوفّرة 

. یقوم نظامنا تلقائی�ا بتجمیع الّسیولة المتوفّرة بالكامل بأفضل الّسوق") من مزّودي الّسیولة("عمق 
 األسعار المتوفّرة والتّعبئة بحجم متوّسط الّسعر المرّجح.

 
e(   ستقومFxProالبیع والّشراء من ل أسعار خارج سیطرتنا، بنق ، بسبب أحداث، في األوقات كافّة

بتحدید األسعار التي یمكن تنفیذھا والتي ، وفقًا لتقدیرھا، FxProخالل منّصات التّداول. تقوم 
، دون سواھا، ھي المسؤولة عن تحدید FxProتظھر عبر المنّصات. یوافق العمیل على أّن 

دة تسعیر كما تّمت قد تقوم بإصدار إعاصالحیّة ھذه األسعار في أّي وقت كان، وفي بعض الحاالت 
 اإلشارة إلیھ أعاله. 

 
ھي موقع التّنفیذ على الّدوام، وال توجد  FxProال تشّكل تكالیف موقع التّنفیذ عامًال ذات صلة ألّن : التّكالیف 8.3

  رسوم لطرف ثالث مثل رسوم المقاّصة والتّسویة المتعّلقة بتنفیذ أوامركم.
 

في قد یطلب منكم دفع عمولة أو رسوم أخرى لبعض األدوات المالیّة. یمكنكم إیجاد مزید من المعلومات 
 مواصفات العقود المتوفّرة على الموقع اإللكترونّي. 

 
a( .تفرض العمولة كمبلغ ثابت 
  https://www.fxpro.co.uk/trading/platforms/comparisonویمكنكم إیجادھا على:  
 
b(  في حالة رسوم التّمویل، ترتفع قیمة الّصفقات المفتوحة على بعض األدوات المالیّة من خالل رسوم

باإلضافة إلى ھامش لى معدالت الّسوق الّسائدة، ویل إالتّم"مقایضة" یومیّة طیلة مدّة العقد. تستند رسوم 
مواصفات العقود قسم في  التّفاصیلیمكنكم إیجاد مزید من التي یمكن أن تتغیّر. و، FxProربح 

 على الموقع اإللكترونّي.  الموجود
 

https://www.fxpro.co.uk/trading/platforms/comparison
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c(  لم تدرج رسوم التّمویل والعمولة في عرض أسعار الّشركة ألّي من األدوات المالیّة التي نقدّمھا. بدًال
 بشكل صریح. حساب العمیل على  تفرضمن ذلك، 

 
ولھذه الغایة نحافظ على إتّصاالت نولي أھمیّة كبیرة لھذا العامل عند تنفیذ أوامر العمالء،  سرعة التّنفیذ: 8.4

تتّم عملیّة التّنفیذ لدینا بشكٍل أوتوماتیكّي بالكامل بصرف النّظر  بالّشبكة من خالل خوادم متاحة عالمی�ا.سریعة 
عن الحّد األدنى من التّنفیذ الیدوّي. ومع ذلك، فإّن استخدام أّي شكل من أشكال اإلتصاالت غیر الثّابتة من 

قد یؤّدي إلى ضعف في اإلؤسال أو انقطاعھ، لب الھاتفّي، جھة العمیل، سواء كان إتّصاًال السلكی�ا أو عبر الطّ 
 بین العمیل وبیننا.مّما قد یسّبب تأخیًرا في نقل البیانات 

 
: تعتمد الّشركة على مزّودي الّسیولة من الّطرف الثالث في ما یتعلّق باألسعار والحجم المتوفّر إحتمالیّة التّنفیذ 8.5

لمختلف األدوات المالیّة التي نقّدمھا. بالتّالي، یعتمد تنفیذ أوامر العمیل على توفّر األسعار والّسیولة في وقت 
نزید من إحتمالیّة التّنفیذ عبر األدوات التي نقّدمھا.  قد تلقّي ھذه األوامر. بوجود مزّودي سیولة متعّددین، 

 ل حاالت الّسوق غیر الّطبیعیّة مثل:یكون ھذا التوفّر عرضة للتّغییر، وتحدیًدا خال
a( .خالل وقت فتح األسواق 
b( .خالل وقت عرض أخبار وأحداث الّسوق 
c(   فترات تقلّب الّسوق الّشدیدخالل. 
d(  عندما تكون ھناك حركة أسعار سریعة ألداة معیّنة، إلى حّد یتّم فیھ تعلیق األداة المذكورة أو منعھا

 بموجب قواعد التّبادل ذات الّصلة.
e( .عندمل ال تكون الّسیولة كافیة لتنفیذ حجم محّدد بسعر محّدد معلن عنھ 
f(  الخاّصة بعندما ال تعود حدود المخاطر الّداخلیةFxPro  تسمح بقبول أّي أوامر إضافیّة على أداة

 معیّنة.
 

بما أنّنا موقع التّنفیذ  علینا: تتّم تسویة المعامالت كافّةً عند التّنفیذ. ال ینطبق ھذا العامل إحتمالیّة التّسویة 8.6
 .ادائمً 

 
 إعتبارات أخرى للتّنفیذ  .9

 
 

9.1 
 

قد نقوم بتزویدكم بتسعیر لتحویل العملة، من عملة األساس لحسابكم إلى عملة األداة المالیّة  تحدید قیمة العملة:
قیمة العملة في عملة ذات الّصلة. لن ینعكس ذلك في تحویل فعلّي للعملة في حسابكم، بل یخدم ھدف تحدید 

 األساس.
 

قد نضع حدوًدا لحجم األمر . cTrader، و4لمیتاتریدر لوت  0.01: إن حجم الّطلب األدنى ھو حجم الّطلب 9.2
بالّنسبة للحّد األقصى  األقصى من وقٍت آلخر، ونحتفظ بحّق رفض أمر معیّن كما نّصت علیھ إتفاقیّة العمیل.

 لحجم األمر على الحسابات بفروقات ثابتة، الّرجاء اإلّطالع على شروط وأحكام الحسابات بفروقات ثابتة.
سنبذل قصارى جھدنا لتعبئة األوامر كافّةً بغّض النّظر عن أحجامھا. إّال أنّھ یمكن تحقیق ذلك ب"أفضل سعر 

 لّسوق في وقت التّنفیذ (مراجعة "إحتمالیّة التّنفیذ").للّسیولة المتوفّرة في امتوفّر" وفقًا 
 

لكّل مّلف تعریف، ألداة معیّنة. نحتفظ بحّق وضع سقف لعدد العقود و/أو حدّ على إجمالي قیمة الّصفقة الّصافیة  9.3
 عندما یحصل ذلك، سنبذل قصارى جھدنا ضمن المعقول لنزّودكم بإشعار مسبق.

 
(بتوقیت  23:59:59حتّى نھار الجمعة الّساعة  00:00:01نعمل على مدار الّساعة من نھار األحد  الّساعة  9.4

 23:59:59حتّى نھار األحد  00:00:01الخادم). تمتّد الفترات التي ال نعمل خاللھا من : الجمعة الّساعة 
(بتوقیت الخادم) كّل  00:04:59و  00:00:00متوفّرة بین الّساعة  cTrader(بتوقیت الخادم). ال تكون 
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أن یضمن زیارتھ بشكٍل . یتّم اإلعالن عن العطل على موقعنا اإللكترونّي ومن مسؤولیّة العمیل نھار عمل
 منتظم لیتحّقق من تواریخ العطل.

  
 مراجعة التّنفیذ األفصل ورصده  .10

 
 

10.1 
 

نقوم بقیاس ورصد قدرة  رصد التّنفیذ األفضل.نتقیّد بإجراءات وعملیّات لتحلیل جودة التّنفیذ، فضًال عن 
كما نقوم بمراقبة تناسق اإلنزالق  سرعة تنفیذنا.آخرین فضًال عن لمنافسین رئیسیّین  بالنّسبةأسعارنا التنافسیّة 

 الّسعرّي وإعادة التّسعیر.
 

بإجراء مراجعات إضافیّة مستقلّة عن العملیّات المذكورة  FxProیقوم قسم اإلمتثال والتّدقیق الّداخلي في 
أعاله، وفعالّیتھا مضمونة. تجرى ھذه المراجعات والتّقییمات على أساس منتظم، أقلّة مّرة في الّسنة. وعند 

یذ الّضرورة، تقوم بتقدیم التّوصیات إلجراء التّحسینات التي یتّم تنفیذھا الحقًا بھدف الحفاظ على جودة التّنف
 وفقًا للمعاییر األعلى. 

 
 موافقتكم  .11

 
إبرامكم إتّفاقیّة العمیل ھذه توافقون وتقّرون یتطّلب منّا الحصول على موافقتكم قبل إنشاء عالقة عمل معكم. ب 11.1

بأّن المعامالت الخاصة باألدوات المالیّة التّي أجریت معنا لم تتّم على أساس تبادل معروف النتائج، بل من 
خالل منّصاتنا للتّداول، وتبعًا لذلك، قد تتعّرضون لمخاطر أكبر من المخاطر التّي قد تواجھونھا عند إجراء 

لتّبادل الخاضعة للتّنظیم. وبالتّالي، قد نمتنع عن تنفیذ أمر، أو قد نغیّر في بعض الحاالت سعر إفتتاح معامالت ا
أو إغالق أمر تّم تنفیذه، على سبیل الذّكر ال الحصر، الحاالت التّي تشمل األعطال التّقنیّة المتعلّقة بمنّصة 

في األوقات كافة. یُسمح لكم بإغالق صفقة  FxProو التّداول. یضع الّطرف المقابل دون سواه القواعد، أال وھ
مفتوحة في أّي من األدوات المالیّة المحّددة خالل ساعات التّداول على منّصاتنا للتّداول فقط، وال یمكنكم إغالق 

 صفقات مماثلة إالّ معنا بما أنّنا الّطرف المقابل، وبالتّالّي، قد تصبحون عرضةّ لمخاطر الطرف المقابل.
 

وھي تعمل ، ومن دون استثناء، موقع التّنفیذ لألوامر كافة، FxProبإبرامكم إتّفاقیّة العمیل توافقون على أّن  11.2
، تعتبر الّشركة الّطرف المقابل الوحید لتداوالت بموجب العقد؛ بصفتھا أصیل ال كوكیل بالنّیابة عن العمیل

 العمیل، وتنّفذ األوامر كافة باسم الّشركة.
 

أوامركم بموجب الّسیاسة النّافذة، من وقت آلخر. توافقون  یتّم تنفیذعند فتح حساب معنا، توافقون على أن  11.3
تحتفظ بحّقھا في اإلنھاء الفورّي لوصولكم إلى منّصات التّداول أو الحسابات أو رفض  FxProعلى أّن 

سواق، ال عالقة لھا بأوجھ عدم كفاءة األ حكیمتاألوامر أو إلغائھا، في حال شاركتم طوعی�ا و/أو غیر طوعی�ا في 
و/أو تتنافى مع مبدأ حسن النّیّة؛ في ظّل  على سبیل الذّكر ال الحصر، تحكیم الكمون أو السواب (المقایضة)

وفقًا لتقدیرھا أّي من حساباتكم واسترداد أّي خسائر تكّبدتھا من ممارسات  FxProھذه الّظروف، قد تغلق 
تحتفظ بحقّھا في اإلنھاء الفورّي لوصولكم إلى منّصات التّداول و/أو  FxProمماثلة. توافقون أیًضا على أّن 

استخدام الحمایة من  استرداد أّي خسائر متكّبدة في حال قّررت الّشركة وفقًا لتقدیرھا أنّكم أقدمتم على إساءة
الّرصید الّسلبّي التّي تقّدمھا الّشركة طوعی�ا و/أو غیر طوعی�ا (أو بأّي طریقة تتنافى مع مبدأ حسن الّنیّة أو 
شروط "إتّفاقیّة العمیل") سواء كان حسابًا فردی�ا أو حسابات متعّددة أو ملفّات تعریف متعّددة و/أو بین عمیل 

إتّفاقیّة العمیل. مثالّ، تشّكل تغطیة العمیل لظھوره باستخدام حساباتھ تحت ملف أو أكثر للّشركة بموجب 
التّعریف أو تحت ملف تعریف آخر إساءة استخدام حمایة الّرصید الّسلبّي، كما وینطبق األمر نفسھ على عمیل 

مز الذّي یتداول بھ عندما یكون الرّ  –على الّرغم من أّي من أحكام "إتّفاقّیة العمیل"  –یلتمس سحب أموالھ 
خالل ذلك اإلطار الّزمنّي المحّدد. ویتجّسد مثال آخر لذلك في الحالة التّي  FxProغیر متوفّر للتّداول في 

قبل فتح صفقة أو أثناء وجودھا بطریقة  )Vaultالخزینة (یقوم فیھا العمیل بتحویل األموال من حسابھ إلى 
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حمایة من الّرصید الّسلبّي. تجدر اإلشارة إلى أّن ھذه القائمة غیر تشیر إلى محاولة إساءة استخدام سیاسة ال
بإساءة استخدام الحمایة من  قد قام (أو عمالء) شاملة. عندما تقّرر الّشركة، ووفقًا لتقدیرھا الخاص، أّن عمیًال 

مبالغ من أّي حسابات أّي إجراء تراه مناسبًا، على سبیل الذّكر ال الحصر أّي  FxProالّرصید الّسلبّي، قد تتّخذ 
 تحت أّي ملف تعریفّي بھدف تغطیة خسارة الحمایة من الّرصید الّسلبّي.

 
 معلومات مھّمة  .12

 
 

12.1 
 

قد تكون ھناك حدود معّینة للّرافعة المالیّة أو قیود مفروضة على األدوات المتوفّرة والتي یمكن أن تكون 
 حدود للرافعة المالیّة. تفرض على عمالء التّجزئة تقتصر علیھا.القوانین النّافذة حیث تقیم، من دون أن نتیجة، 

تحدیًدا، بالّنسبة ألزواج العمالت األساسیّة في سوق صرف العمالت، والذّھب والمؤّشرات األساسیّة، تكون 
، أّما بالّنسبة ألزواج العمالت 1:10، بالنّسبة لألسھم تكون الرافعة المالیّة 1:50 القصوىالرافعة المالیّة 

 .1:20ي سوق صرف العمالت وأّي أداة أخرى تكون الرافعة المالیّة القصوى فالثانویّة 
 

ال یسمح ببیع العقود مقابل الفروقات أو توزیعھا في بعض الّسلطات القضائیّة والبلدان. لیست الّسیاسة الّراھنة  12.2
حیث نشرھا، توافرھا أو توزیعھا یتعارض والقوانین أو التّشریعات المحلیّة، موّجھة ألّي سلطة قضائیّة أو بلد 

على سبیل الذّكر ال الحصر،  الوالیات المتّحدة األمریكیّة. كما أّن ھذه الّسیاسة ال تشّكل عرًضا، دعوةً أو 
فصاح عنھا (كلّی�ا أو جزئی�ا) إلتماًسا لبیع أو شراء المنتجات القائمة على الّرفع المالّي. ال یمكن استنساخھا أو اإل

ألّي شخص آخر من دون إذن خّطي مسبق. وال تھدف الّسیاسة ھذه إلى تشكیل أساس تقییم قرار العمیل الوحید 
 للتّداول في المنتجات القائمة على الّرفع المالّي.

 
 األسئلة المتكّررة ومعلومات اإلتّصال  .13

 
 

13.1 
 

 الّسیاسة، في المقام األّول، إلى قسم دعم العمیل.توّجھ األسئلة المتعلّقة بھذه 
 

أو على  ،support@fxpro.aeیمكنكم اإلتّصال بقسم دعم العمیل الخاّص بنا على العنوان اإللكترونّي  13.2
  الواردة في قسم اإلتّصال بنا على الموقع اإللكترونّي.  األرقام

 
 372 04 أو  5938 372 04 أو  5937 372 04 كما یمكنكم اإلتّصال بقسم التّداوالت على األرقام  13.3

5939. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@fxpro.co.uk
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 Iالملحق 

ھو أمر بشراء كمیّة محدّدة من : الّشراءأمر وقف  .1
بسعر التّحفیز ("سعر اإلیقاف")  األداة األساسیّة

أعلى من سعر الّسوق الحالّي (عند الذي یكون 
 التّحفیز یصبح األمر أمر سوق).

ھو أمر بیع كمیّة محدّدة من األداة األساسیّة أمر وقف البیع: 
بسعر التّحفیز ("سعر اإلیقاف") الذي یكون أدنى من سعر 

 الّسوق الحالّي (عند التّحفیز یصبح األمر أمر سوق).

  
اة بسعر محدّد ھو أمر بشراء األدأمر حّد الّشراء:  .2

یكون أدنى من سعر الّسوق  الحدّ) الذي("سعر 
أو  المعلن عنھالحالّي (یمكن تنفیذه فقط بالّسعر 

 بأفضل منھ).

ھو أمر ببیع األداة بسعر محدّد ("سعر الحدّ) أمر حّد البیع: 
الذي یكون أعلى من سعر الّسوق الحالّي (یمكن تنفیذه فقط 

 أو بأفضل منھ). المعلن عنھبالّسعر 

  
أو صفقة معلّقة إلغالق الّصفقة بسعر  بصفقة مفتوحة مسبقًا متّصًال ھو أمر یمكن أن یكون أمر وقف الخسارة:  .3

محدّد (سعر وقف الخسارة). یمكن أن یستخدم أمر وقف الخسارة للحدّ من الخسائر، وعند تحفیزه یصبح أمر سوق، 
 ویمكن تنفیذه بالّسعر المعلن عنھ، بأفضل أو أسوأ منھ.

أو صفقة معلّقة إلغالق الّصفقة بسعر محدّد  بصفقة مفتوحة مسبقًا ھو أمٌر یمكن أن یكون متّصًال  تحصیل األرباح: .4
(سعر تحصیل األرباح). یمكن أن یستخدم أمر تحصیل األرباح لحمایة األرباح ویمكن تنفیذه بالّسعر المعلن عنھ، 

  أو بأفضل منھ.
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 IIالملحق 

 

(التنفیذ   4میتا تریدر  
للحسابات بفروقات  الفوريّ 

  )ثابتة

 4میتا تریدر 
 (تنفیذ الّسوق)

cTrader 

 
وق

لّس
ر ا

وام
/ أ

ة 
ریّ

فو
 ال

مر
وا

األ
 

  
 أمر الّسوق أمر الّسوق األمر الفوري التنفیذ:

 كال كال نعم إعادة التّسعیر:
 نعم نعم غیر مطبّق اإلنزالق السعرّي:

 نعم نعم كال :التعبئة الجزئیّة
التّداول على أوامر  قیود

 والحدّ":"اإلیقاف 
 كال نعم نعم

 نعم ةغیر مطبّق ةغیر مطبّق العمولة:
 حیث أمكن نعم نعم ھامش الّربح:

 
قة

ّ معل
 ال

مر
وا

األ
 

 أوامر اإلیقاف* 
 أمر الّسوق أمر الّسوق أمر الّسوق التنفیذ:

 غیر مطبّقة غیر مطبّقة مطبّقةغیر  إعادة التّسعیر:
 (إیجابًا أو سلبًا)؛ أو نعم) i اإلنزالق السعرّي:

ii ّال إنزالق سعري ( 
i ((إیجابًا أو سلبًا)؛ أو نعم 

ii ّال إنزالق سعري ( 
i ((إیجابًا أو سلبًا)؛ أو نعم 

ii ّال إنزالق سعري ( 
 نعم نعم كال :التعبئة الجزئیّة

على قیود التّداول  ا
 أوامر "اإلیقاف والحدّ":

 كال نعم نعم

 نعم ةغیر مطبّق ةغیر مطبّق العمولة:
 حیث أمكن نعم نعم ھامش الّربح:
 أوامر الحّد**

 الحدّ أمر  الحدّ أمر  أمر الحدّ  التنفیذ:
 غیر مطبّقة غیر مطبّقة غیر مطبّقة إعادة التّسعیر:

 (إیجابًا)؛ أو نعم) i اإلنزالق السعرّي:
ii ّال إنزالق سعري ( 

i ((إیجابًا)؛ أو نعم 
ii ّال إنزالق سعري ( 

i ((إیجابًا)؛ أو نعم 
ii ّال إنزالق سعري ( 

 نعم نعم كال :التعبئة الجزئیّة:
على  قیود التّداول ا

 أوامر "اإلیقاف والحدّ":
 كال نعم نعم

 نعم ةغیر مطبّق ةغیر مطبّق العمولة:
 أمكنحیث  نعم نعم ھامش الّربح:

 

 .وأوامر اإلیقاف اإلضطراري* تشمل أوامر اإلیقاف أوامر إیقاف الّشراء، أوامر إیقاف البیع، 
 البیع، وتحصیل األرباح. ** تشمل أوامر الحدّ أوامر حدّ الّشراء، حدّ 
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