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سياسة إدارة

تضارب املصالح

تم تحديث سياسة إدارة تضارب املصالح هذه يف 29 من يناير، عام 2017 وتظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث. تحتفظ رشكة Safecap Investments Ltd بحق تعديل 

هذه السياسة أو استكاملها يف أي وقت. وال تحل هذه السياسة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" )أحكام ورشوط التداول( والتي طلبنا منك قراءتها بعناية قبل الدخول يف أي تداول 

.www.markets.com معنا. تتوفر النسخة الرائجة من هذه السياسة دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين

http://www.markets.com/ar
http://www.markets.com/ar


صفحة 2 

تحدد هذه السياسة الطريقة التي نسعى بها إلدارة تضارب املصالح الذي قد ينشأ عند قيامنا بخدمات االستثامر. تُعد معاملة العمالء بشكل عادل محوًرا لثقافتنا وأخالقنا. 

إننا ملزمون بالتعامل بأمانة ونزاهة ووفًقا ألفضل املصالح لدى العمالء. يف حالة عدم وضوح أي رشط من الرشوط املذكورة يف السياسة بالنسبة لك، يجب عليك طلب املشورة 

القانونية املستقلة. يُرجى االتصال بنا يف حالة وجود أي استفسارات من خالل استخدام استامرة االتصال اإللكرتونية.

 )"CySEC"( هي رشكة خدمات استثامرية منظمة، تم الترصيح لها لتيسري أنشطتها من ِقبل هيئة األسواق واألوراق املالية القربصية )”Safecap“( Safecap Investments Ltd

مبوجب رخصة رقم 092/08. كام يتم الرتخيص لرشكة Safecap من ِقبل "مجلس الخدمات املالية" )"FSB"( يف جنوب أفريقيا "كموفر خدمات مالية" مبوجب رخصة رقم 43906.

.148 Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, P.O.Box 28132 Nicosia, Cyprus : Safecap تقع رشكة يف

 Safecap إن رشكة .TradeTech Markets Limited )"Markets"( ،ومملوكة لرشكتها القابضة Safecap هى عالمة تجارية عاملية مستخدمة من ِقبل رشكة MARKETS.COM

 Safecap وهي رشكة متداولة يف السوق الرئييس لبورصة لندن ومكونة من مكونات مؤرش فوتيس 052. متتلك رشكة ،Playtech Plc هام رشكتان فرعيتان لرشكة Markets ورشكة

االستخدام الوحيد والحرصي لنطاق "www.markets.com" يف جميع أنحاء العامل.

تحذير املخاطر: إن تداول العمالت األجنبية وعقود الفروقات ينطوي عىل درجة عالية من املضاربة، ويحمل درجة عالية من املخاطر وال يعد مناسبًا لكل مستثمر. ميكنك تحّمل 

خسارة كل رأس مالك املستثمر أو بعضه، وبالتايل، ال يجب عليك املضاربة برأس مال ال ميكنك تحمل خسارته. يُرجى التأكد من أنك قرأت بيان الكشف عن املخاطر واستوعبته 

.http://www.markets.com/risk-disclosure-statement جيًدا عىل املوقع اإللكرتوين

http://www.markets.com/ar/contact
http://www.markets.com/ar
http://www.markets.com/ar/risk-disclosure-statement
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صفحة 4 

المقدمة1. 

النطاق

توفر سياسة إدارة تضارب املصالح هذه )"السياسة"( ملحة عامة عن الكيفية التي تسعى من خاللها رشكة Safecap Investments Limited )“Safecap” أو "نحن" أو "ضمري 

املتكلمني نا"( إلدارة تضارب املصالح املحتمل والذي قد ينشأ عند تقديم خدمات االستثامر للعمالء. ال تُشكل هذه السياسة جزًءا من أي اتفاقية قانونية بني رشكة Safecap وأي 

عميل أو أي عميل يف املستقبل. 

أنشطتنا التجارية 

ونرى أنه من الرضوري إجراء تحديد لتضارب املصالح وإدارتها ألنها تتعلق بالخدمات االستثامرية التي ننفذها يف أي وقت. 

تتعلق أعامل رشكة Safecap يف املقام األول بتمكني عمالء البيع بالتجزئة من تداول "عقود الفروقات")"CFD"( عرب منصات Markets.com التجارية اإللكرتونية. نتلقى طلبات 

العمالء بشأن عقود الفروقات )CFD( ونرسلها وننفذها بشكل فعال. 

نعمل يف جميع األوقات بصفة موكل )الطرف املقابل( لتجارة عمالئنا. 

ال نقدم املشورة يف مجال االستثامر أو خدمات إدارة املحافظ املالية. إن أبحاثنا املحدودة يف مجال االستثامر تتم يف التاريخ املذكور والتي أجرتها األطراف الخارجيةوال يتم توجيهها 

ملصلحة عميل فردي أو وفًقا ألهدافه/ أهدافها االستثامرية. 

التزامنا لمعاملة العمالء بشكل عادل 2. 

إن محور أخالق رشكتنا وثقافتها هي معاملة العمالء بشكل عادل.

 

ومن واجبنا الترصف بأمانة وبشكل عادل ومبهنية وتحقيق أفضل املصالح لعمالئنا عند التعامل معهم. ويستند اإلطار ملعاملة عمالئنا بشكل عادل إىل ستة مبادئ أساسية عىل النحو 

التايل: 

يجب أن يثق عمالؤنا بأن محور أخالق رشكتنا وثقافتها هي معاملتهم بشكل عادل؛   )i

نسوق املنتجات والخدمات لعمالء البيع بالتجزئة مع مراعاة ما إذا كانت مناسبة لهم أم ال بناًء عىل خربة ومعرفة العمالء املستهدفني؛   )ii

نُقدم لعمالئنا معلومات واضحة ومنصفة وغري مضللة وغري عدائية يف جميع األوقات: قبل إجراء التداول الخاص بهم معنا وأثناءه وبعده؛   )iii

ال نقدم املشورة االستثامرية للعمالء. نقوم بنقل معلومات السوق املحددة غري الخاصة بالعمالء و"التفاصيل" من املصادر التي نعتقد بعقالنية - حيث نعمل مبنتهي الحرص   )vi

والجدية - أنها ذات مصداقية؛ 

نوفر مستويات عالية من الخدمات والخربات للعميل حيث يتم قياسها حسب: أفضل األسعار املمكنة، رسعة التنفيذ، جودة معرفتنا بشأن استفسارات العمالء. ال نصدر   )v

وعوًدا ال ميكننا الوفاء بها. ال نتعامل بطريقة هجومية أو مضللة مع العمالء وال نسمح لرشكة أو غريها من املقدمني بالتعامل بالطريقة نفسها أيًضا؛ 

نتسم بالشفافية بناًء عىل الطريقة التي يتعامل بها عمالؤنا معنا، ال سيام عندما يجري العمالء تداوالت معنا عىل أساس التعامل املبارش بني األطراف املتعاقدة. نقدم املشورة   )vi

لعمالء أصحاب املصالح املتضاربة والذين يجرون التداوالت يف السوق الثانوية )"OTC"( ويف ظل الطبيعة غري القابلة للتحويل الخاصة مبجموعة منتجات CFD لدينا. 

مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا 3. 

وضعت رشكة Safecap ورشكتها القابضة Markets Limited )"املجموعة" املشرتكة( مدونة قواعد السلوك التي يتم تطبيقها عىل جميع املوظفني يف املجموعة. تتعامل مدونة 

قواعد السلوك مع كيفية إدارة تضارب املصالح داخليًا والعمليات واإلجراءات املعتمدة من املجموعة لتحقيق هذه الغاية. وفيام يتعلق بتضارب املصالح، تتضمن النقاط األساسية 

التي يجب مالحظتها من مدونة قواعد السلوك بوضوح ما ييل: 

 )iيلتزم جميع املوظفني بأحكام مدونة قواعد السلوك ويتعني عليهم سنويًا اإلقرار بالتزامهم املستمر مبدونة قواعد السلوك هذه

 )ii يجب أن ميتثل جميع املوظفني يف جميع األوقات إىل اإلجراءات والسياسات الداخلية



صفحة 5 

 )iii يتم تقديم املشورة للموظفني من خالل مدونة قواعد السلوك بشأن الكيفية التي من خاللها ميكنهم تحديد املصالح املتضاربة وكيفية تصعيد ذلك إىل اإلدارة التنفيذية

وإدارة مراقبة التطبيق الخاصة بهم 

جميع املوظفني ملزمون بالرسية املهنية. ال تتم مشاركة املعلومات الرسية إال إذا كان أمرًا رضوريًا ألداء مسؤوليات وواجبات محددة   )iv

يحتاج جميع املوظفني العاملني بالتداول أو باملشاركة يف رشكات تتنافس مع املجموعة إىل الحصول عىل موافقة ُمسبقة من إدارة مراقبة التطبيق مبا يتامىش مع سياسة   )v

 Safecap التداول للحساب الشخيص لرشكة

ال ميكن إجراء أدوار غري تنفيذية أو تنفيذية غري متعلقة باملجموعة إال بوجود إذن مسبق، ما مل يكن ذلك متعلًقا بأسباب اجتامعية   )vi

يحظر عىل املوظفني التداول الشخيص باستخدام املعرفة املكتسبة من املعلومات العامة الداخلية/غري العامة  )vii

كام تطبق لوائح رشكة Playtech Plc للرشكة األم يف نهاية املطاف عىل التداول )مبا يف ذلك التداول أثناء الفرتات الحساسة أو املغلقة( وحفظ املعلومات الرسية عىل   )viii

جميع موظفي رشكة Safecap يف جميع األوقات

اإلطار التنظيمي والقانوني الذي يتم إصداره وتنفيذه بموجب هذه السياسة 4. 

 )"MiFID"( "2004/39 الصادرة يف 21 من أبريل، عام 2004 بشأن "األسواق" املوجودة يف "األدوات املالية/EC يتم إصدار هذه السياسة عمالً باشرتاطات توجيه االتحاد األورويب

"واألنشطة والخدمات االستثامرية" و"قانون األسواق املنظم لجمهورية قربص" والذي حّول MiFID إىل الترشيع الخاص بقربص. 

وعالوة عىل ذلك، تلتزم هذه السياسة بالقسم الثاين )2( من وثيقة األسئلة واألجوبة من الهيئة األوروبية لألسواق واألوراق املالية )"ESMA"( الصادرة يف يوم 11 من أكتوبر، عام 

2016 باإلشارة إىل ESMA/2016/1454 فيام يتعلق بتوفري عقود الفروقات وغريها من منتجات املضاربة األخرى ملستثمري البيع بالتجزئة مبوجب MiFID. يتعلق القسم الثاين 

من هذه الوثيقة بـ "تضارب املصالح الناتج من النامذج التجارية التي قد يتم اعتامدها من ِقبل الرشكات التي تقدم منتجات مضاربة ملستثمري البيع بالتجزئة". 

يف هذه السياسة، نشري بشكل جامعي إىل جميع الترشيعات واللوائح واإلرشادات املذكورة أعاله بـ "لوائح".

تحديد تضارب المصالح ومعرفة طبيعتها ومصادرها ونهجنا في إدارتها 5. 

تضارب املصالح أمر ال ميكن تفاديه يف املواقف املالية مثل رشكة Safecap مع مجموعة متنوعة من األنشطة، مبا يف ذلك أولئك الذين يجرون التداول بصفتهم وكالًء مع عمالئهم. 

تسعى رشكة Safecap إلدارة تضارب املصالح بشكل عادل يف جميع األوقات.

تحدد وتكشف رشكة Safecap مبوجب هذه الوثيقة عن مجموعة من الظروف التي قد تُسفر عن تضارب يف املصالح ومن املحتمل - ولكن ليس من الرضوري - أن يكون أمرًا 

 Safecap أو أي شخص بتوظيف أو تعويض أو تحكمت فيه رشكة Safecap ضاًرا مبصالح عميل واحد أو أكرث. ويجوز أن ينشأ مثل هذا التضارب يف املصالح إذا قامت رشكة

والرشكات التابعة لها بالسيطرة أو إذا كان من املرجح أن يحقق عميل ربًحا ماليًا، أو يتجنب خسارة مالية، عىل حساب عميل. 

وكام هو موضح أدناه، فإننا نضع نهجًنا يف إدارة هذه املجاالت اإلرشادية لتضارب املصالح: 



صفحة 6 

ظروف تضارب املصالح املحتمل*
 نهجنا يف إدارة هذه

 )اإلجراءات اإلرشادية(

عندما يشارك العميل يف طلب لبيع أو لرشاء عقد من عقود الفروقات )“CFD”( عىل 

منصات التداول، فإن العميل يجري تداوالً معنا باعتباره الطرف املقابل له / لها. إننا 

نعمل بصفتنا الوكيل يف كل تداول يشارك به العميل. 

وهذا يعني أنه: 

يجوز للعميل القيام بإغالق املركز الذي يتداول عنده معنا فقط. •

أخرى.  • منظمة  استثامر  أي رشكة  إىل  للتحويل  قابلة  غري  العميل  مراكز  تكون 

سبيل  عىل  األسهم،  يف  بالتداول  العميل  قيام  عن  كبريًا  اختالفًا  يختلف  وهذا 

املثال. ويف مثل هذه الحاالت، ميكن للعمالء نقل ما ميتلكونه من األسهم ليتم 

تداولها من خالل رشكة استثامرية أخرى – باعتبارها وسيطًا. يف عقود الفروقات 

)CFD(، ميكن للعمالء تداول / إغالق مراكزهم فقط مع الرشكة االستثامرية - 

وهي الوسيط الذين فتحوا مراكزهم يف بداية األمر معه.

إذا حقق العمالء أرباًحا من التداول الخاص بهم، فإننا نحقق خسائر. إذا سّجل  •

العمالء خسائر من التداول الخاص بهم، فإن ذلك يعني أننا نحقق أرباًحا.

أفضل"  • "تنفيذ  تقديم  يف  التزامنا  تحدد  التي  األوامر  تنفيذ  سياسة  قدمنا  لقد 

لعمالئنا.

إىل  • خاللها  من   Safecap رشكة  تسعى  التي  العملية  هو  األفضل  التنفيذ  إن 

الحصول عىل أفضل نتيجة ممكنه عند تنفيذ أوامر العمالء.

عموًما، يتم تحديد التنفيذ األفضل عىل أساس إجاميل املبلغ املدفوع للعميل أو  •

من ِقبله، ما مل يُشري الهدف من تنفيذ األمر إىل غري ذلك.

تستند األسعار املعلنة لعقود الفروقات )CFD( إىل األسعار املنشورة لألدوات  •

األساسية يف البورصات املنظمة حيث يتم تداول هذه األدوات بانتظام، أو فيام 

يتعلق بالعمالت األجنبية، بناًء عىل تجميع األسعار املستلمة من بنوك االستثامر 

العاملية وغريها من موفرى السيولة

واألوراق  • األسواق  لهيئة  منتظم  بشكل  املشورة  نقدم   ،2017 عام  من  ابتداًء 

العمالء  من  لعدد  بنا  الخاصة  الترشيعية  الهيئة  باعتبارها  القربصية  املالية 

الرابحني والخارسين.     

• Markets.com نفصح عن تباينات األسعار واألجور عىل منصتنا التجارية

مضلل  • وغري  وواضًحا  عادالً  كونه  أساس  عىل  التسويقي  التواصل  تطوير  يتم 

للعمالء ويتم إصداره بعد موافقة إدارة مراقبة التطبيق. 

قد تتواجد إعدادات منصة التداول عند معايري غري متناسقة. يرتبط أي مجال رئييس 

بانزالق التداول. يُشري انزالق التداول إىل الفرق الذي يتوقع أن يدفعه عميل مقابل 

صفقة والسعر الفعيل الذي يتم تنفيذ الصفقة عنده. يحدث انزالق التداول بسبب 

وجود تأخر زمني طفيف بني دخول العميل يف التداول ووقت تلقى الوسيط األمر. 

أثناء تأخري الوقت هذا، قد يتغري السعر. ميكن أن يكون انزالق التداول أعىل بكثري يف 

األسواق املتقلبة رسيعة الحركة. ميكن أن يعمل إما لصالح العميل أو ضده. قد ينشأ 

الوسيط  يأيت دور  متناسًقا. وهنا  التداول  انزالق  تطبيق معايري  يكن  إذا مل  التضارب 

الذي يتيح انزالق سلبي أعىل للعميل مع الحد من الربح املحتمل للعميل يف االنزالق 

اإليجايب.

جميع معايري املنصات التجارية متناسقة.  •

•  Markets.com مع التنفيذ السوقي، نطبق حد انزالق التداول لكل أداة عىل

 .Web/Mobile Trader

حد انزالق التداول هو حدث، يتم تحديده كنسبة مئوية لتباين أسعار األداة  •

األساسية، مبوجب أي طلب تسويقي سيتم رفضه. 

الحايل ضمن حد  • السوق  عميل وسعر  طلبه  الذي  السعر  بني  الفرق  كان  إذا 

حد  من  أكرب  الفرق  كان  إذا  السوق.  سعر  دامئًا  العميل  فسيستلم  االنزالق، 

االنزالق، فسيتم رفض أمر العميل. 

يتم تطبيق حدود االنزالق بشكل متناظر يف إطار ثقافتنا وسياسة التعامل مع  •

العمالء بشكل عادل. 

قد تكون لرشكة Safecap وموظفيها والجهات الخارجية التي تعمل بالنيابة عن أو 

واملواقع  الخدمات  مقدمي  )مثل   Safecap رشكة  مع  محددة  اتفاقيات  أساس  عىل 

اإللكرتونية ووسائل اإلعالم االجتامعية( مصلحة من تحقيق الحد األقىص من مستويات 

التداول لزيادة إيرادات الصفقات أو دفع األجور املتغرية. قد يكون هذا غري متسق 

مع حاجة العميل للتداول بحكمة أو لتقليل تكاليف التعامالت الخاصة بالعميل. كام 

ميكن ملوظفي رشكة Safecap تلقي املكافآت أو غريها من أشكال أخرى من الدفع 

املتغري والتي ترتبط بأداء التداول الخاص بالعمالء.

يخضع املوظفون الذين يحصلون عىل أي شكل من أشكال الدفع املتغري )مبا  •

يف ذلك الدفع املتعلق باألداء( لفرتات االستحقاق مع أحكام حق الرجوع عىل 

معطي األمر وأحكام اسرتداد التعويض املتعلق باألداء املدفوع من ِقبل صاحب 

العمل إىل املوظف نتيجة الكتشاف خلل يف األداء. 

وتؤدي حوادث تضارب املصالح أو أي خرق آخر لالمتثال إىل تعليق الحقوق غري  •

املكتسبة و / أو اسرتجاع أي مكافآت و / أو إنهاء التوظيف.

يتم إعداد املكافآت بحيث يأخذ بعني االعتبار رضا العمالء عىل املدى الطويل  •

بدالً من مكاسب الرشكة عىل املدى القصري، مع اإلقرار بأن النجاح عىل املدى 

الطويل مبني عىل الحفاظ عىل رضا العمالء عىل املدى الطويل. 

ال نتعامل مع مقدمي الجهات الخارجية التي تعمل مراكز اتصال. •

مقدمي  • من  غريها  أو  لها  التابعة  املواقع  أو  اإللكرتونية  املواقع  لدى  ليس 

الخدمات اإللكرتونية األخرى أي دور يف تقييم خربة العميل ومعرفته ألغراض 

وفًقا  يتم  بالخدمة  لإللحاق  قرار  اتخاذ مثل هذا  إن  بالخدمة، حيث  اإللحاق 

  .Safecap لتقدير رشكة

يتعني عىل الرشكات التابعة االلتزام بالتسجيالت املحلية مع الهيئات التنظيمية  •

عند االقتضاء.  

https://content.markets.com/pdf/ar/order-execution-policy.pdf


صفحة 7 

ظروف تضارب املصالح املحتمل*
 نهجنا يف إدارة هذه

 )اإلجراءات اإلرشادية(

حينام يتم تقديم أبحاث عن االستثامر أو معلومات عن السوق، فإن ذلك ال يضع يف 

 Safecap االعتبار الظروف وأهداف االستثامر للعمالء الفرديني. قد يكون لدى رشكة

أو أفراد قانونيني أو طبيعيني تابعيني لها مركز أو رمبا يجرون تداوالً يف األدوات املالية 

التي قد يتم تغطيتها من ِقبل األبحاث االستثامرية هذه.

إخالء  • سياسات  وتوضح  االستثامرية  املشورة  أشكال  من  شكل  أي  نقدم  ال 

املسؤولية هذه الحقيقة رصاحة. 

الجهات  • ِقبل  من   Safecap رشكة  عن  بالنيابة  السوق  عن  أبحاث  إجراء  يتم 

الخارجية التي يتم عزلها عن تعاملنا واملبيعات وموظفي االستيفاء. 

ال  • والتي  الثابتة  األجور  ترتيبات  أساس  عىل  هذه  الخارجية  الجهات  نعوض 

تتعلق بالتداول الناتج من العمالء. 

وعوًضا عن كونها وكيالً لتداول العمالء أو التحوط من مخاطر السوق الناجمة  •

الرشكات  أو  القابضة  أو رشكاتها   Safecap تتداول رشكة  ال  التداول،  هذا  عن 

التابع لها بأي شكل من أشكال األدوات املالية ألغراض تحقيق مكاسب مالية 

قصرية املدى.

يجوز للموظفني أو الرشكاء التجاريني أن يكون لهم حيازات شخصية يف أحد السندات 

املالية الخاصة برشكة ما، حيث يشارك هؤالء املوظفون أو الرشكاء التجاريون يف تنفيذ 

أوامر العمالء، ويشجعون ويحفزون العميل عىل التداول يف مثل هذا السند املايل - 

وذلك يعد انتهاكًا للسياسة الداخلية.

تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا بوضوح عىل أننا ال نشارك يف املشورة  •

االستثامرية، كام أنها توضح العواقب املرتتبة عىل أي خرق لهذا الرشط.   

من  • شكل  أي  يف  ينخرط  ال  العمل  فريق  أن  لضامن  العميل  اتصاالت  نراقب 

أشكال املشورة االستثامرية. 

بنا حينام  • الخاصة  الحساب الشخيص  جميع املوظفني ملزمون بسياسة تداول 

تدخل حيز التنفيذ وتصبح سارية املفعول من وقت آلخر.

النقاط اإلرشادية األخرى عىل النحو املبني يف مدونة قواعد السلوك املستخلصة  •

مام هو ُمبني أعاله. 

*ُيالحظ أن ما ورد أعاله ليس إال مجاالت إرشادية للتضارب املحتمل يف املصالح. 

الكشف عن تضارب المصالح 6. 

ويف حالة عدم كفاية التدابري املتخذة لتجنب أو إدارة تضارب املصالح املتعلق بالعميل، فإن Safecap سوف تكشف عن تضارب املصالح قبل القيام مبزيد من األعامل مع العميل.


