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Order Execution Policy 

 سياسة تنفيذ األوامر 

 

ADS Securities LLC (referred to below as “ADSS”, “we”, “us” or “our”) is 
committed to treating you honestly, fairly and acting in your best 

interests and is required to take all sufficient steps to obtain the best 

possible result when executing or placing Orders for you.  

ز   م إي دي إس سيكيوريتت  ز "( نحن " أو " إي دي إس إس ذ م م )ويشار إليها أدناه باسم "   -تلت 
لمصلحتك   وفقًا  والترصف  وإنصاف  بأمانة  جميع    األمثل بمعاملتك  اتخاذ  علينا  ز  ويتعي 

 محتملة عند تنفيذ أو تقديم األوامر نيابة عنك.   الخطوات الكافية للحصول عىل أفضل نتيجة 

This Order Execution Policy (the “Policy”) is issued pursuant to, and in 
compliance with Applicable Law and the provisions of the SCA 

Rulebook. This Policy provides an overview and summary of how we 

execute your Orders, the factors that can affect the timing of 

execution, the price we are able to obtain when executing Orders on 

behalf of clients and the way in which market volatility plays a role in 

handling Orders when buying or selling a financial instrument. 

"( وفقًا وامتثااًل بالقانون الساري وأحكام كتيب  السياسة تم إصدار سياسة تنفيذ األوامر )"
قواعد هيئة األوراق المالية والسلع. توفر هذه السياسة لمحة عامة وملخصًا لكيفية قيامنا 
يمكننا  الذي  والسعر  التنفيذ،  توقيت  عىل  تؤثر  أن  يمكن  ي  الت  والعوامل  أوامرك،  بتنفيذ 

ي تلعب فيها تقلبات السوق  الحصول   عليه عند تنفيذ األوامر نيابة عن العمالء والطريقة الت 
اء أو بيع أداة مالية.  ي التعامل مع األوامر عند شر

 دورًا فز

This Policy applies to our execution of your Orders and applies to all 

such clients who trade in Instruments with us which includes over-the-

counter products, such as contracts for difference (“CFD”), and any 
other over-the-counter product offered by us from time to time.  

ي 
فز يتداولون  الذين  العمالء  تنفيذنا ألوامرك وتنطبق عىل جميع  السياسة عىل  تنطبق هذه 

تشمل   ي  والت  معنا  )"األدوات  الفروقات  عقود  مثل  المنظمة،  غت   عقد  المنتجات 
 "( وأي منتج غت  منظم آخر نقدمه من وقت آلخر.  الفروقات 

The definition of "best possible result" will vary as we must take into 

account a range of execution factors and determine their relative 

importance based on the characteristics of our clients, the Orders that 

we receive and the markets in which we operate. These factors are 

further described in this Policy. 

من  مجموعة  االعتبار  ي 
فز نأخذ  أن  يجب  حيث  ممكنة"  نتيجة  "أفضل  تعريف  سيختلف 

ي نستلمها  عوامل التنفيذ وتحديد أهميتها الن سبية عىل أساس خصائص عمالئنا واألوامر الت 
ي هذه السياسة. 

ح تلك العوامل بمزيد من التفصيل فز ي نعمل فيها. تم شر  واألسواق الت 

Each of our clients are required to consent to this Policy and, if you 

proceed to place an Order with us, we will take that as your consent 

to our execution of that Order in accordance with this Policy. This 

Policy may be amended from time to time. Any amendment to this 

Policy shall be deemed to be accepted by you when you place an 

Order or enter into a Transaction in accordance with our Terms of 

Business after the date on which this Policy is published on our 

Website. 

أمر   بتقديم  متابعتك  السياسة، وعند  الموافقة عىل هذه  يجب عىل كل عميل من عمالئنا 
لهذه   وفقًا  األمر  ذلك  بتنفيذ  قيامنا  عىل  منك  موافقة  بمثابة  ذلك  نعتتر  فسوف  معنا، 

السياسة  السياسة. يج أي تعديل عىل هذه  ُيعتتر  السياسة من وقت آلخر.  وز تعديل هذه 
بنا مقبواًل من جانبك عند تقد الخاصة  التعامل  وط  معاملة وفقًا لشر ي 

الدخول فز أو  أمر  يم 
 . ي

ونز  بعد تاري    خ نشر هذه السياسة عىل موقعنا اإللكت 

This Policy should be read in conjunction with our terms of business 

that are applicable to your Account (the “Terms of Business”). 
Capitalised terms used in this Policy shall have the same meaning as 

such terms are used in our Terms of Business, unless otherwise 

defined in this Policy.  

ي تنطبق عىل حسابك  الت  الخاصة بنا  التعامل  وط  السياسة إىل جانب شر يجب قراءة هذه 
وط  األعمال)" ي هذه السياسة  "(. يكون لأللفاظ والمصطل شر

حات الرئيسية المستخدمة فز
الخاصة بنا، ما لم يرد لها تعريف عىل خالف   وط األعمال  ي شر

المشار إليها فز المعتز  نفس 
ي هذه السياسة.  

 ذلك فز
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1. Execution Factors 1.  عوامل التنفيذ 
1.1. We are the sole execution venue for your Orders. This means 

that your Orders are executed via a bilateral transaction with 

us as the counterparty to your Transactions, through our 

System and not via any trading venue, exchange or other 

third-party execution venue. 

أوامرك . 1-1 تنفيذ  يجرى  أنه  ي  يعتز وهذا  ألوامرك.  الوحيد  التنفيذ  مكان  عتر   نحن 
لمعامالتك، من خالل نظامنا وليس  المقابل  الطرف  لدينا بصفتنا  ثنائية  معاملة 

 .  عتر أي مكان تداول أو بورصة أو مكان تنفيذ آخر تابع ألي طرف من الغت 

1.2. We have considered a number of criteria that might be 

important to our clients (the “Execution Factors”): 
ي قد تكون مهمة لعمالئنا )" . 1-2  "(: عوامل التنفيذلقد درسنا عددًا من المعايت  الت 

a) Price – the price at which your Order is executed; 

 

 

 

 

 

 

 السعر الذي يتم به تنفيذ أوامرك؛ – السعر ( أ)

b) Costs – the costs associated with executing your 

Order, which would include our fees and charges 

(please refer to the relevant Schedule of Charges for 

further information on our fees and charges and 

financing costs) and any other costs that are relevant 

to executing the Order; 

ستشمل    –  التكاليف (ب) ي  والت  أوامرك،  بتنفيذ  المرتبطة  أتعابنا  التكاليف 
ورسومنا )يرجر الرجوع إىل جدول الرسوم ذي الصلة لمعرفة المزيد من 
تكاليف  وأي  التمويل(  وتكاليف  واألتعاب  الرسوم  حول  المعلومات 

 أخرى ذات صلة بتنفيذ األوامر؛ 

c) Speed of execution – the amount of time that 

elapses between entering and executing a 

Transaction. This is particularly important in fast 

moving markets; 

التنفيذ (ج) التعامالت    –  شعة  دخول  ز  بي  ي 
المنقضز الوقت  مقدار 

نشطة   األسواق  ي 
فز خاص  بشكل  األهمية  بالغ  عامل  وهو  وتنفيذها. 

 الحركة؛ 

d) Likelihood of execution and settlement – the 

probability that a Transaction entered into will get 

executed. The best price is of little use if we cannot 

execute at that price or if the transaction fails to 

complete; 

والتسوية ( د) التنفيذ  تم   –  احتمالية  ي  الت  التعامالت  تنفيذ  احتمالية 
إذا   حقيقية  فائدة  سعر  ألفضل  يكون  لن  فيها.  علينا  الدخول  تعذر 

ي حالة عدم نجاح الصفقة؛ 
 تنفيذ األمر بهذا السعر أو فز

e) Size, nature and any other considerations associated 

with the transaction – an unusual Order, for example, 

because it is larger than normal market size or has 

unusual features such as an extended or shortened 

settlement period, may determine the way we 

execute the Order which may differ from how we 

might execute a standard Order; and 

إّن أي   –  حجم وطبيعة الصفقة وأي اعتبارات أخرى مرتبطة بالصفقة  (  ه ) 
ادي أو يحتوي عىل أمر غت  عادي، مثاًل، ألنه أكتر من حجم السوق الع 

يحدد  قد  ة،  القصت  أو  الممتدة  التسوية  ة  فت  مثل  عادية  غت   ات  ز مت 
ي قد ننفذ بها  ي قد تختلف عن الطريقة الت  ي ننفذ بها األمر والت  الطريقة الت 

ي العادة؛ و
 أمرًا قياسيًا فز

f) Any other consideration or information relevant to 

the execution of your Order. 

 أي اعتبارات أو معلومات أخرى ذات صلة بتنفيذ أوامرك.  (و)
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1.3. Our CFD prices are proprietary prices which are derived from 

the prevailing real-time market prices of the relevant 

underlying financial instruments, correlated financial 

instruments or correlated group of financial instruments in 

the relevant market. Our CFD prices are electronically 

generated by our System, and such prices and settlement 

prices may be different to prices published or generated by 

trading venues, execution venues, liquidity providers or 

competitors. Our prices will take into account market data 

from various sources (such as trading venues, market makers, 

liquidity providers and market data vendors), in order to 

enable us to check whether our prices are fair and we are 

delivering on our execution obligations to you. The market 

data sources that we decide to use when generating our CFD 

prices will vary depending on the nature of the underlying 

financial instrument and will take into consideration factors 

such as whether the underlying financial instrument is 

actively listed on any trading venues, the depth of liquidity 

available at a particular liquidity source, how frequently the 

underlying financial instrument is traded at that liquidity 

source, volatility in the associated market and client trade 

flow. 

ي   . 1-3
السائدة فز تعتتر أسعارنا لعقود الفروقات أسعار خاصة بنا ومشتقة من األسعار 

ي الوقت الفعىلي لألدوات المالية األساسية ذات الصلة أو األدوات المالية  
السوق فز

إعداد  ويتم  المعنية.  السوق  ي 
فز المرتبطة  المالية  األدوات  مجموعة  أو  المرتبطة 

عقود  تلك    أسعار  تختلف  وقد  نظامنا،  بواسطة  ونيًا  إلكت  بنا  الخاصة  الفروقات 
أو  التداول  أماكن  الناشئة عن  أو  المنشورة  األسعار  التسوية عن  وأسعار  األسعار 
ي  

فز أسعارنا  وستأخذ   . ز المنافسي  أو  المالية  السيولة  مزودي  أو  التنفيذ  أماكن 
ا أماكن  )مثل  مختلفة  مصادر  من  السوق  بيانات  السوق  االعتبار  وصّناع  لتداول 

التحقق  المالية وموردي بيانات السوق(، من أجل تمكيننا من  السيولة  ومزودي 
تجاهك.   بالتنفيذ  المتعلقة  اماتنا  ز بالت  ي 

نفز وأننا  عادلة  أسعارنا  كانت  إذا  مما 
عقود   أسعار  إعداد  عند  استخدامها  نقرر  ي  الت  السوق  بيانات  مصادر  ستختلف 

اعتما بنا  الخاصة  ي  الفروقات 
فز وستأخذ  األساسية  المالية  األداة  طبيعة  عىل  دًا 

أي   ي 
فز بنشاط  مدرجة  األساسية  المالية  األداة  كانت  إذا  ما  مثل  عوامل  االعتبار 

  ، ز أماكن تداول، وعمق السيولة المالية المتوفرة لدى أي مصدر سيولة مالية معي 
ية والمذكور،  وعدد مرات تداول األداة المالية األساسية لدى مصدر السيولة المال

ي السوق المرتبطة وتدفق تداول العمالء. 
 والتقلبات فز

1.4. By placing an Order, you are giving our System a Trading 

Instruction to place that Order on your Account on the basis 

of the prices generated by our System. 

لنظامنا تعليمات تداول لوضع هذا األمر عىل  من خالل تقديمك لألمر فإنك تقدم  . 1-4
ي يقوم نظامنا بإعدادها.   حسابك عىل أساس األسعار الت 

1.5. The aforementioned Execution Factors are all taken into 

consideration when executing your orders. However, when 

executing an Order on behalf of Ordinary Investors, we will 

determine whether we have achieved the best possible result 

by reference to the price that we have obtained for the 

financial instrument in question, taking into consideration 

any costs and expenses associated with the execution of the 

Order. 

ي االعتبار عند تنفيذ أوامرك. ومع ذلك،  . 1-5
يتم أخذ عوامل التنفيذ المذكورة أعاله فز

، سنحدد ما إذا كنا قد حققنا أفضل  ز عند تنفيذ أمر نيابة عن المستثمرين العاديي 
مع   المعنية،  المالية  لألداة  عليه  حصلنا  الذي  السعر  إىل  بالرجوع  ممكنة  نتيجة 

ي االعتبار أي تكاليف ومصا 
 ريف مرتبطة بتنفيذ األمر. األخذ فز

 

2. Execution Criteria 2.  معايت  التنفيذ 
2.1 The relative importance we attach to the Execution Factors 

when dealing in a financial instrument on your behalf will be 

judged on an order-by-order basis and may be affected by the 

circumstances of the Order. We have considered a number of 

criteria that might be important to our clients (the “Execution 

Criteria”): 

ي أداة  2-1
ي نوليها لعوامل التنفيذ عند التعامل فز سيتم الحكم عىل األهمية النسبية الت 

تتأثر بظروف األمر. وقد أخذنا  مالية نيابة عنك عىل أساس كل أمر عىل حدة وقد  
"( لعمالئنا  مهمة  تكون  قد  ي  الت  المعايت   من  عددًا  االعتبار  ز  عي  ي 

معايير فز
 "(: التنفيذ

(a) Client characteristics – Professional Investors may 

have different requirements to Ordinary Investors. We 

recognise that you will be relying on us to provide best 

possible result, and we will therefore execute your 

order in line with this policy and Applicable Law unless 

we advise you otherwise. We will always execute 

orders on behalf of Ordinary Investors in line with this 

policy;  

ا )أ(  مختلفة    –  لعميلخصائص  متطلبات  ز  في  المحت  للمستثمرين  يكون  قد 
أفضل نتيجة  . ندرك أنك ستعتمد علينا لتقديم  ز العاديي  المستثمرين  عن 
السياسة   هذه  مع  يتوافق  بما  أوامرك  بتنفيذ  سنقوم  وبالتاىلي  ممكنة، 
األوامر   بتنفيذ  دائمًا  نبلغك بخالف ذلك. سنقوم  لم  ما  الساري  والقانون 

ز بما يتوافق مع هذه السياسة؛ نيابة عن ال  مستثمرين العاديي 

(b) Transaction characteristics – the potential for a 

transaction to have an impact on the market; 

 احتمالية أن يكون للصفقة تأثت  عىل السوق؛  – خصائص الصفقة )ب(

(c) Financial instrument characteristics – like liquidity and 

whether there is a recognised centralised market for 

the financial instrument;  

المالية )ج( األداة  سوق    –  خصائص  هناك  كان  إذا  وما  المالية  السيولة  مثل 
ف بها لألداة المالية؛   مركزي معت 

(d) Venue Characteristics – particular features of the 

liquidity sources available to us; and 

السمات الخاصة لمصادر السيولة المالية المتاحة لنا؛   –  خصائص المكان )د( 
 و

(e) Any other relevant circumstances – as applicable. )حسب االقتضاء.  –أي ظروف أخرى ذات صلة  )ـه 
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2.1 When we execute your Orders, the best possible result will 

typically be determined on the basis of the total 

consideration paid to or by you (i.e. the price of your Order 

and costs related to execution), unless the nature of the 

Order dictates otherwise or we determine that other 

Execution Factors should be given precedence in order to 

achieve the best possible result. In determining the 

importance given to the other factors (as mentioned above) 

we will exercise our discretion in assessing the criteria that 

we need to take into account to provide clients with the best 

result. The relative importance of these criteria will be judged 

in line with our commercial experience and with reference to 

market conditions, including the need for timely execution, 

availability of price improvement, liquidity of the market and 

size of your Order. We, therefore, in some circumstances may 

determine that the speed and likelihood of execution may 

take precedence over price and costs if they are instrumental 

in delivering the best possible result. This may especially be 

the case for orders in illiquid shares or when a stop has been 

triggered.  

عندما ننفذ أوامرك، عادًة ما يتم تحديد أفضل نتيجة ممكنة عىل أساس إجماىلي   2-1
المتعلقة   والتكاليف  أوامرك  سعر  )بمعتز  بواسطتك  أو  إليك  المدفوع  المقابل 

أو  األمر عىل خالف ذلك  طبيعة  لم تنص  ما  إعطاء   بالتنفيذ(،  بأنه يجب  نحدد 
عند   ممكنة.  نتيجة  أفضل  تحقيق  أجل  من  األخرى  التنفيذ  لعوامل  األولوية 
أعاله(،  مذكور  هو  )كما  األخرى  للعوامل  إعطائها  يتم  ي  الت  األهمية  تحديد 
ويد   ز لت  االعتبار  ي 

فز أخذها  إىل  نحتاج  ي  الت  المعايت   تقييم  ي 
فز تقديرنا  سنمارس 

ال سيتم  نتيجة.  بأفضل  بما العمالء  المعايت   لهذه  النسبية  األهمية  عىل  حكم 
ي ذلك الحاجة إىل  

السوق، بما فز التجارية وبالرجوع إىل ظروف  تنا  يتوافق مع ختر
ي السوق  

ز األسعار، والسيولة المالية فز ي الوقت المناسب، وتوافر تحسي 
التنفيذ فز

شعة  العتبارات  تكون  أن  نقرر  قد  الظروف،  بعض  ي 
فز لذلك،  أوامرك.  وحجم 

ي ال
فز مفيدة  كانت  إذا  والتكاليف  السعر  عىل  األسبقية  التنفيذ  واحتمالية  تنفيذ 

خاص  بشكل  الحال  واقع  هو  ذلك  يكون  وقد  ممكنة.  نتيجة  أفضل  تحقيق 
أمر  تفعيل  عند  أو  مالية  سيولة  لها  يتوفر  ال  ي  الت  األسهم  ي 

فز لألوامر  بالنسبة 
 اإليقاف.  

 

3. Risks associated with dealing in 

volatile markets 

األسواق  .3 ي 
فز بالتعامل  المرتبطة  المخاطر 

 المتقلبة 
3.1 You should be aware of the risks associated with volatile 

markets, particularly during economic data announcements 

and at or near the open or close of the standard trading 

session, some of which are: 

أثناء  3-1  
ً
وخاصة المتقلبة،  باألسواق  المرتبطة  بالمخاطر  دراية  عىل  تكون  أن  ي 

ينبغز
إعالنات البيانات االقتصادية وعند أو بالقرب من افتتاح أو إغالق جلسة التداول 

 القياسية، ويشمل ذلك: 

(a) Execution of an Order at a substantially different price 

from the quoted bid or offer or the last reported price 

at the time of order entry, as well as partial executions 

or execution of large Orders in several transactions at 

different prices. 

تنفيذ األمر بسعر يختلف جوهريًا عن سعر الطلب أو العرض الُمعلن أو  )أ( 
ا تم  سعر  التنفيذ آخر  إىل  باإلضافة  األمر،  إدخال  وقت  ي 

فز به  لتقرير 
ي العديد من الصفقات بأسعار مختلفة. 

ة فز ي أو تنفيذ األوامر الكبت 
 الجزن 

(b) Opening prices that may differ substantially from the 

previous days close. 

أسعا )ب( عن  جوهريًا  اختالفًا  تختلف  قد  ي  الت  االفتتاح  ي أسعار 
فز اإلغالق  ر 

 األيام السابقة. 

(c) Locked and crossed markets where the bid equals the 

offer or where the bid is higher than the offer, halted 

markets, limit up (buys halted)/limit down (sales 

halted) which may prevent the execution of client 

Orders. 

أو  األ  )ج( للعرض  مساويًا  الطلب  يكون  عندما  والمزدوجة  المقفلة  سواق 
حد   وأقض  السوق،  وتوقف  العرض،  من  أعىل  الطلب  يكون  عندما 
اء( / أقض حد   ي الجلسة الواحدة )إيقاف الشر

مسموح به لزيادة السعر فز
البيع( مما قد  الواحدة )إيقاف  الجلسة  ي 

السعر فز مسموح به النخفاض 
 العميل. يمنع تنفيذ أوامر 

(d) Price volatility is one of a number of factors that can 

affect order execution. Where there is a high volume 

of Orders in the market, Order imbalances and 

backlogs are more likely to occur. Consequently, more 

time will be required to execute the pending Orders. 

Delays are usually caused by the occurrence of a 

number of different factors: 

األمر.  )د(  تنفيذ  عىل  تؤثر  أن  يمكن  ي  الت  العوامل  أحد  السعر  تقلبات  يعد 
تحدث   أن  المرجح  من  السوق،  ي 

فز األوامر  من  كبت   عدد  وجود  وعند 
ز األوامر وتراكمها. وب ، سوف تكون هنالك حاجة لمزيد  اختالالت بي  التاىلي

ات   التأخت  تحدث  ما  عادة  المعلقة.  األوامر  تنفيذ  أجل  من  الوقت  من 
 بسبب حدوث عدد من العوامل المختلفة: 

(i)  the size and number of Orders to be processed; (1 ) حجم وعدد األوامر المقرر معالجتها؛ 

(ii)  the speed at which current quotations are 

provided to us; and 

ي يتم بها تقديم عروض األسعار الحالية إلينا؛ و  ( 2)  الشعة الت 

(iii)  internal and external system capacity 

constraints applicable to us and the given 

exchange. 

علينا وعىل ( 3) المنطبقة  والخارجية  الداخلية  النظام  قدرة   قيود 
 البورصة المعنية. 
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(e) Governments, government agencies, central banks or 

other public bodies may intervene in a market that 

has become volatile in an attempt to stabilise the 

market, which may affect the price at which we are 

able to execute an Order. 

أو   ()ـه المركزية  البنوك  أو  الحكومية  الجهات  أو  الحكومات  تتدخل  قد 
لتحقيق  محاولة  ي 

فز متقلبًا  يصبح  سوق  أي  ي 
فز األخرى  العامة  الهيئات 

تنفيذ   به  يمكننا  الذي  السعر  عىل  يؤثر  قد  مما  السوق،  ي 
فز االستقرار 

 األمر. 

(f) Exchanges may impose temporary measures to halt 

trading of particular financial instruments on the 

exchange if the price of those financial instruments 

rises or falls by a certain percentage over a period of 

time. These measures are known as 'circuit breakers'. 

أ )و( ي 
فز التداول  لوقف  مؤقتة  إجراءات  البورصات  تفرض  مالية قد  دوات 

ي البورصة إذا ارتفع سعر تلك األدوات المالية أو انخفض بنسبة 
معينة فز

"نظام   باسم  اإلجراءات  هذه  ُتعرف  زمنية.  ة  فت  مدار  معينة عىل  مئوية 
 الوقف المؤقت للتداول". 

3.1 We are obliged to take steps to ensure an orderly market and 

operate Order filters. Such filters are also utilised at trading 

venues and by other brokers and liquidity providers that may 

be used by us to hedge your Order. The adoption of this 

approach may result in large Orders, that will have a 

significant market impact, to be paused or traded utilising an 

algorithm which may cause slippage from the expected price. 

Stop Orders are also, at our discretion, grouped into large 

Orders and then traded as an algorithm to prevent cascading 

market impact or large market impact in general. 

ملزمون  3-1 تصفية    نحن  عوامل  واستخدام  السوق  تنظيم  لضمان  خطوات  باتخاذ 
الوسطاء   قبل  ومن  التداول  أماكن  ي 

فز أيضًا  التصفية  عوامل  ُتستخدم  األوامر. 
ومزودي السيولة المالية اآلخرين الذين قد نستخدمهم للتحوط من أوامرك. قد 

ي سيكون   ة، الت  تب عىل اعتماد هذا النهج أوامر كبت  لها تأثت  كبت  عىل السوق، يت 
عن   هبوطًا  تسبب  قد  خوارزمية  باستخدام  تداولها  أو  مؤقتًا  إيقافها  يتم  بحيث 
ة ثم  ي أوامر كبت 

السعر المتوقع. يتم أيضًا تجميع أوامر اإليقاف، وفقًا لتقديرنا، فز
يتم تداولها كخوارزمية لمنع تأثت  السوق المتتاىلي أو منع أي تأثت  كبت  عىل السوق 

 بشكل عام. 

 

4. Inherent Risks in Trading  4.  ي التداول
 المخاطر الكامنة فز

4.1.  Slippage. The difference between the price at which your 

Order is executed and the price offered at the time your 

Order is submitted is known as slippage. Slippage can be 

caused by a range of conditions, including but not limited to, 

fast market movements, thin or illiquid markets, market 

news, world events, catastrophic events, the economic 

environment or other market conditions. Depending on the 

direction the underlying market has moved, slippage may be 

unfavourable to you and may be near to or several points 

away from the price displayed on the System at the time 

your Order was submitted through the System or quoted to 

you by us. It is important to remember that there is no 

minimum or maximum limitation on slippage.  

ي وقت    4-1
ز سعر تنفيذ أوامرك والسعر المعروض فز االنزالق السعري. ُيعرف الفرق بي 

السعري بسبب   الهبوط  أن يحدث  السعري. يمكن  الهبوط  باسم  أوامرك  تقديم 
التقلبات  الحرص،  ال  المثال  سبيل  عىل  ذلك  ي 

فز بما  الظروف،  من  مجموعة 
ات   توفر  والتغيت  عدم  أو  السوق  هشاشة  أو  السوق  ي 

فز تطرأ  قد  ي  الت  الشيعة 
أو  الكوارث  أو  العالمية  األحداث  أو  السوق  أخبار  أو  السوق  ي 

فز المالية  السيولة 
ي السوق. واعتمادًا عىل اتجاه حركة السوق  

البيئة االقتصادية أو الظروف األخرى فز
ي وقد  لك  مواٍت  غت   السعري  الهبوط  يكون  قد   ، السعر  األساسي من  قريبًا  كون 

ي وقت تقديم أوامرك من خالل  
المعروض عىل النظام أو بعيدًا عنه بعدة نقاط فز

النظام أو عندما نعلن عنه لك. من المهم أن تتذكر أنه ال يوجد حد أدنز أو أقض 
 للهبوط السعري. 

4.2.  Re-quotes and off- quotes. Re-quotes and off- quotes may 

occur when the price displayed on the System or quoted to 

you by a dealer (meaning an employee of the ADSS Group 

who is authorised to receive, enter or execute your Orders 

and/or Transaction (as applicable)) is no longer available for 

execution. Where a re-quote is applicable, you will receive a 

new quoted rate, which you must accept before the Order is 

executed. Slippage may occur on re-quoted Transactions 

and, in such instances, slippage may be unfavourable to you.  

عمليات   4-2 تحدث  قد   . التسعت  وإغالق  التسعت   وإغالق    إعادة  التسعت   إعادة 
األسعار عندما يتوقف كون السعر المعروض عىل النظام أو الذي تم اإلعالن عنه  
يكون  إس  إس  دي  إي  مجموعة  لدى  موظف  )بمعتز  متداول  قبل  من  إليك 

( معاملتك  و/أو  أوامرك  تنفيذ  أو  إدخال  أو  باستالم  االقتضاء(( مفوضًا  حسب 
سعر  عرض  عىل  تحصل  سوف   ، التسعت  إعادة  ينطبق  عندما  للتنفيذ.  متاحًا 
ز عليك قبوله قبل تنفيذ األمر. وقد يحدث الهبوط السعري   جديد، والذين يتعي 
ي مثل هذه الحاالت، قد يكون الهبوط السعري  

ها، وفز ي الصفقات المعاد تسعت 
فز

 غت  مالئم لك. 

4.3. Variances in Pricing and Order Execution. It is important for 

you to remember that the price which you see on the charts 

or System, or is quoted to you by us is indicative pricing and 

may not be the price at which your Order is executed. When 

you enter the desired trading volume and “click” to place 
your Order, the System shall transmit your Order to be 

executed instantaneously. There is no “second confirmation” 
before transmission, and such Orders cannot be cancelled. 

This feature may differ from other trading systems you have 

previously used or are familiar with. Before trading with us, 

you should open a demo account with us in order to 

familiarise yourself with the Order entry process. You 

acknowledge and accept that, by your use of the System, you 

agree to accept the inherent risks associated with the 

immediate execution of your Orders. You further 

acknowledge that the speed, pricing and transmission of 

Orders for execution found on our demo trading platform 

may differ from that of our live trading System.  

ي  4-3
الذي تراه عىل   الفروق فز السعر  المهم أن تتذكر أن  التسعت  وتنفيذ األوامر. من 

ال  قد  وأنه  إرشادي  سعر  هو  عليك  نعرضه  الذي  أو  النظام،  أو  البيانية  الرسوم 
يكون هو السعر الذي يتم به تنفيذ أوامرك. عندما تدخل حجم التداول المطلوب  

ال يرسل  سوف  أوامرك،  لتقديم  "تنقر"  عىل  و  تنفيذها  أجل  من  أوامرك  نظام 
الفور. ال يوجد "تأكيد ثان" قبل اإلرسال، وال يمكن إلغاء مثل هذه األوامر. وقد  
ي يكون قد سبق لك استخدامها   ة عن أنظمة التداول األخرى الت  ز تختلف هذه المت 
ي   التداول معنا، يجب عليك فتح حساب تجريتر ي تكون مألوفة لديك. قبل  الت  أو 

أ من  أنه معنا  عىل  وتوافق  وتقر  األوامر.  إدخال  عملية  عىل  التعرف  جل 
بالتنفيذ  المرتبطة  الكامنة  المخاطر  توافق عىل قبول  فإنك  للنظام،  باستخدامك 
ها وإرسالها للتنفيذ   الفوري ألوامرك. كما تقر أيضًا بأن شعة تنفيذ األوامر وتسعت 

ي الموجودة عىل منصة التداول التجريبية الخاصة بنا قد  
تختلف عما قد يحدث فز

 نظام التداول المباشر الخاص بنا. 
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4.4.  Off Market Pricing. Where a Transaction is executed at a rate 

which is determined by us to be “off market” or at a price 
not found to be at or near the prices provided by our third-

party data vendor sources (which in each case generally 

results in a Manifest Error as defined in our Terms of 

Business) we may, amongst other things, adjust the 

Transaction in your Account to reflect a price which is on or 

near the prevailing market prices or other similar prices. This 

adjustment can be made by us at any time and without prior 

notice to you and will be reflected as a price, Order, or cash 

adjustment in your Account. Please note that we can also 

void or terminate such “off market” Transactions. If you 
believe that your system is displaying an incorrect or stale 

price you need to contact the Trading Services Team at 

ts@adss.com immediately to take the order offline.  

بأ   4-4 نحدد  بسعر  تعامالت  تنفيذ  عند  السوق.  أو  األسعار خارج  السوق"  نه "خارج 
ز بأنه يقع ضمن أو بالقرب من األسعار المقدمة من مصادر موردي   بسعر ال يتبي 
إىل خطأ  عام  بشكل  حالة  كل  ي 

فز تؤدي  ي  )والت  خارجية  التابعة ألطراف  البيانات 
ز   لنا، من بي  بنا( يجوز  الخاصة  األعمال  وط  ي شر

فز الوارد  تعريفها  واضح بحسب 
ي 
 حسابك بحيث تعكس سعرًا يقع ضمن أو بالقرب  أمور أخرى، تعديل الصفقة فز

ي السوق أو أسعار أخرى مماثلة. ويمكننا إجراء هذا التعديل  
من األسعار السائدة فز

أو  أمر  أو  ينعكس كسعر  إليك وسوف  مسبق  إخطار  تقديم  وبدون  وقت  أي  ي 
فز

هذه   إنهاء  أو  إبطال  أيضًا  يمكننا  أنه  العلم  ويرجر  حسابك.  ي 
فز نقدي  تعديل 

ات "خارج السوق". إذا كنت تعتقد أن نظامك يعرض سعرًا غت  صحيح أو الصفق 
  : عتر ي 

ونز اإللكت  يد  بالتر التداول  خدمات  فريق  مع  التواصل  يرجر  قديمًا، 
ts@adss.com  .عىل الفور إلخراج األمر من المنصة 

 

4.5.  Profit and Loss Calculations. The System will carry out an 

automatic calculation of the estimated profit and loss when 

you are placing the Orders. However, these calculations are 

based on the current exchange rate and your profit/loss may 

differ from that estimate in cases where they are provided in 

a currency different from your base account currency. Also, 

there might be some additional charges that affect the 

profit/loss calculation such as, swaps, overnight fees, 

exchange rate mark-ups, commissions, dividends and any 

other dues. You should refer to the details of charges in 

order to incorporate these charges into your profit/loss 

expectations. 

ي لألرباح والخسائر     4-5
حسابات الرب  ح والخسارة. سيقوم النظام بإجراء حساب تلقان 

الرصف   الحسابات إىل سعر  تستند هذه  األوامر. ومع ذلك،  تقديم  المقدرة عند 
، وقد يختلف ربحك / خسارتك عن هذ ها بعملة الحاىلي ا التقدير عندما يتم توفت 

. كما قد تكون هناك بعض الرسوم اإلضافية  مختلفة عن عملة حسابك األساسي
ي تؤثر عىل حساب الرب  ح / الخسارة مثل المبادالت ورسوم التبييت وهوامش   الت 
ي عليك  

أسعار الرصف والعموالت وتوزيعات األرباح وأي مستحقات أخرى. ينبغز
تفاصيل إىل  /   الرجوع  الرب  ح  توقعات  ي 

فز الرسوم  تلك  ز  تضمي  أجل  من  الرسوم 
 الخسارة الخاصة بك. 

 

5. Order Types (including specific 

Trading Instructions) 

ي ذلك تعليمات التداول  .5
أنواع األوامر )بما فز

 المحددة( 
5.1.  General. This is not an exhaustive list of all order types 

available for execution on the System. The availability of 

some Orders are platform dependant. If you have any 

questions about the execution of an order type which is not 

included in this Policy, it is your responsibility to seek 

guidance from ADSS by contacting our Trading Services Team 

at ts@adss.com. 

عىل    5-1 للتنفيذ  المتاحة  األوامر  أنواع  جميع  تضم  شاملة  قائمة  ليست  هذه  عام. 
أسئلة حول   أي  لديك  كانت  إذا  المنصة.  األوامر عىل  يعتمد توفر بعض  النظام. 
السياسة، عندها تقع عىل  ي هذه 

كيفية تنفيذ أي نوع من األوامر غت  متضمن فز
كة إي دي إس إس عن طريق التواصل  عاتق ك مسؤولية طلب المساعدة من شر

 : ي
ونز يد اإللكت   . ts@adss.comمع فريق خدمات التداول الخاص بنا عتر التر

5.2.  Specific Trading Instructions: Please note that if you provide 

specific Trading Instructions regarding how we should 

execute your Order, we will execute such Order pursuant to 

such Trading Instructions and we will be regarded as 

satisfying our obligations with respect to the part of the 

order to which the Trading Instructions relate. You should 

note, however, that following their specific Trading 

Instructions may prevent us from taking the steps that we 

have implemented in order to obtain the best possible 

results for our clients. Examples of a client providing specific 

instructions regarding how we should execute their Order 

include, without limitation, specifying a “stop loss” Order or 
another Order where it will be executed (or not) pursuant to 

specific facts or circumstances occurring. 

إذا قدمت تعليمات تداول محددة فيما     5-2 أنه  العلم  تعليمات تداول محددة: يرجر 
ت بكيفية  التداول  يتعلق  لتعليمات  وفقًا  األمر  ذلك  بتنفيذ  سنقوم  أوامرك،  نفيذ 

به  تتعلق  الذي  األوامر  بجزء  يتعلق  فيما  اماتنا  ز بالت  ي 
نفز أننا  وسنعتتر  المقدمة 

ي أن تعلم بأن اتباع تعليمات التداول المحددة 
تعليمات التداول. ومع ذلك، ينبغز

ي قمنا بتنفيذها من أجل الحصول عىل أفضل   قد يمنعنا من اتخاذ الخطوات الت 
محددة   لتعليمات  العميل  تقديم  األمثلة عن  وتتضمن  لعمالئنا.  الممكنة  النتائج 
إيقاف   "أمر  تحديد  الحرص،  ال  المثال  سبيل  عىل  أوامره،  تنفيذ  كيفية  بشأن 
ظروف  أو  وط  لشر وفقًا  تنفيذه  يتم(  ال  )أو  يتم  بحيث  آخر  أمر  أي  أو  خسارة" 

 معينة تحدث. 

mailto:ts@adss.com
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5.3.  Market Orders. When you place a market Order, you are 

giving us a Trading Instruction to “buy” or “sell” an 
Instrument at the price which is available at the time of 

execution. You acknowledge that there will be latency 

between the time you place an Order and the time that 

Order is executed, which represents the time taken by us to 

process your Order. Therefore, it is likely that the price at the 

time the Order is placed will be different from the price at 

the time of execution. On the System, market Orders shall be 

executed either at your requested price or at the price which 

is available at the time of execution. In such instances, 

slippage may occur and may be unfavourable to you.  

تداول    5-3 تعليمات  إلينا  تقدم  فإنك  بالسوق،  أمرًا خاصًا  السوق. عندما تدرج  أوامر 
أنت    من التنفيذ.  ي وقت 

فز متوفرًا  الذي يكون  بالسعر  أداة  "بيع"  أو  اء"  أجل "شر
ة   ةتقر بأنه سيكون هناك فت  ز وقت تقديم األمر ووقت تنفيذه، وسبب   قصت  بي 

، من   للتنفيذ. بالتاىلي الوقت الذي سنستغرقه لمعالجة أمرك قبل طرحه  هذا هو 
ي وقت تقديم األمر مختلفاً 

ي وقت التنفيذ.  المرجح أن يكون السعر فز
 عن السعر فز

ي  
عىل النظام، يتم تنفيذ أوامر السوق إما بالسعر الذي تطلبه أو بالسعر المتوفر فز

قد يكون  والذي  انزالق سعري  الحاالت، قد يحدث  مثل هذه  ي 
فز التنفيذ.  وقت 
 غت  مالئم لك. 

5.4. Limit Orders. When you place a limit Order, you are giving us 

an Instruction to “buy” or “sell” an Instrument at a specified 
price or better. Limit Orders shall be executed at your 

requested limit price or better. Subject to liquidity, partial 

fills on limit orders may be executed or have the order 

rejected altogether due to insufficient liquidity. Prices 

appearing on charts are for indication only and there might 

be a price appearing without appropriate liquidity to back 

any execution.  

إلينا تعليمات   5-4 السعر، فإنك تقدم  السعر. عندما تقدم أمر محدد  األوامر محددة 
اء" أو "بيع" أداة بسعر محدد أو بسعر أفضل منه. ُتنفذ أوامر الحد  من أجل   "شر

المالية،  السيولة  مراعاة  ومع  منه.  أفضل  بسعر  أو  طلبته  الذي  المحدد  بالسعر 
كفاية  عدم  بسبب  كليًا  األمر  رفض  أو  جزئيًا  السعر  محددة  األوامر  تنفيذ  يجوز 

ا الرسوم  عىل  تظهر  ي  الت  األسعار  المالية.  وقد  السيولة  فقط  إرشادية  هي  لبيانية 
 يظهر سعر بدون سيولة مالية مناسبة لدعم أي تنفيذ. 

5.5.  Stop Limit and Stop Loss Orders. When you place a stop 

Order, you are giving us an Instruction to close an Open 

Position once a specified price is reached. Stop limit and stop 

loss Orders shall be executed in the same manner as a 

market Order and therefore, are not guaranteed to be filled 

at your requested price and slippage may occur.  

وط. عندما تقدم أمر إيقاف الخسارة،     5-5 أوامر إيقاف الخسارة وأوامر الوقف المشر
عليمات إلغالق مركز مفتوح بمجرد الوصول إىل سعر محدد. يتم فإنك تعطينا ت

أمر  ي 
فز كما  الطريقة  بنفس  وط  المشر الوقف  وأوامر  الخسارة  إيقاف  أوامر  تنفيذ 

السوق، وبالتاىلي ال يمكن ضمان تنفيذها بالسعر الذي طلبته وقد يحدث هبوط  
 سعري.  

5.6.  Trailing Stop Orders. A trailing stop Order is a stop Order that 

you set at a fixed number of pips from your entry price. The 

price for the trailing stop Order adjusts as the market price 

moves. When you place a trailing stop Order, you are giving 

us an Instruction to close an Open Position once a specified 

price is reached. Trailing stop Orders are stored in your 

device and they are only active, and hence can only be 

executed by us, if you are logged into your trading account. 

Trailing stop Orders shall be executed in the same manner as 

a market Order and therefore, are not guaranteed to be 

filled at your requested price.  

أوامر وقف الخسارة المتحرك. أمر وقف الخسارة المتحرك هو أمر إيقاف تحدد    5-6
أمر  تكييف سعر  يتم  بك.  الخاص  االدخال  من سعر  النقاط  من  ثابتًا  فيه عددًا 

ي س 
عر السوق. عندما تقدم أمر وقف  وقف الخسارة المتحرك بحسب التحركات فز

إىل   الوصول  تعليمات إلغالق مركز مفتوح بمجرد  خسارة متحرك، فإنك تعطينا 
لن   وبالتاىلي  جهازك  ي 

فز المتحرك  الخسارة  وقف  أوامر  تخزين  يتم  محدد.  سعر 
إىل   الدخول  بتسجيل  قمت  إذا  إال  بواسطتنا،  تنفيذها  يمكن  ولن  نشطة،  تكون 

ي بك.  الخاص  التداول  بنفس  حساب  المتحرك  الخسارة  وقف  أوامر  تنفيذ  تم 
ي أمر السوق، وبالتاىلي ال يمكن ضمان تنفيذها بالسعر الذي طلبته. 

 الطريقة كما فز

5.7.  Pending Orders. When you place a pending Order, you are 

giving us an Instruction to “buy” or “sell” an Instrument to 
open a new Order or close an existing Transaction once a 

specified price is reached. Once the requested price has been 

reached, the pending Order will be activated and executed in 

accordance with the Order type chosen by you upon Order 

entry.  

المعلقة. عندما     5-7 اء"  األوامر  تقدم أمرًا معلقًا، فإنك تعطينا تعليمات من أجل "شر
سعر   إىل  الوصول  بمجرد  حالية  صفقة  إغالق  أو  أمر جديد  لفتح  أداة  "بيع"  أو 
محدد. بمجرد الوصول إىل السعر المطلوب، سيتم تنشيط األمر المعلق وتنفيذه 

ته عند إدخال األمر.    وفقًا لنوع األمر الذي اخت 

5.8.  Stop Out Level (Automatic Liquidation). Stop out levels may 

vary based on the client. To find out what your stop out level 

is, please contact our Trading Services Team at ts@adss.com. 

اإليقاف     5-8 مستويات  تختلف  قد  التلقائية(.  )التصفية  ي  التدريجر اإليقاف  مستوى 
ي  ي الخاص بك،    التدريجر بحسب العميل. ولمعرفة ما هو مستوى اإليقاف التدريجر

 : عتر ي 
ونز اإللكت  يد  بالتر التداول  خدمات  فريق  مع  التواصل  يرجر 

ts@adss.com . 

 

6. Placing of Orders  6.  تقديم األوامر 
6.1.  Orders Placed Through The System. When you place an Order 

through our System, we will to the extent practicable and 

legally possible, execute your Order in accordance with your 

Trading Instructions. In some instances, trading rules for 

specific Instruments may prevent us from following your 

Trading Instruction.  

المقدم   6-1 سنقوم األوامر  نظامنا،  خالل  من  أمرًا  تقدم  عندما  النظام.  خالل  من  ة 
ي   الت  التداول  لتعليمات  وفقًا  قانونيًا،  والمتاحة  الممكنة  الحدود  ضمن  بتنفيذه، 
التداول الخاصة بأدوات   الحاالت، قد تمنعنا بعض قواعد  ي بعض 

تزودنا بها. وفز
ي زودتنا بها.    معينة من اتباع تعليمات التداول الت 
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6.2.  Orders Placed by Telephone or via approved electronic 

communication systems. When you place an Order in 

accordance with our Terms of Business, we will to the extent 

practicable and legally possible, execute your Order in 

accordance with your Trading Instructions. In some instances, 

trading rules for specific Instruments may prevent us from 

following your Trading Instructions. Your Order is executed 

only when we have confirmed the fill. Once we have 

confirmed your fill, you have bought or sold the specified 

Instrument and therefore cannot cancel such Transaction and 

further, your Transaction will be recorded on your Account, 

but only after such time as is necessary to comply with our 

internal processes. Due to market movements, the price 

which you are quoted by us is indicative and may vary from 

the price at which your Transaction is executed.  

ونية المعتمدة.     6-2 األوامر المقدمة عن طريق الهاتف أو عتر أنظمة االتصاالت اإللكت 
ضمن   بتنفيذه،  سنقوم  بنا،  الخاصة  األعمال  وط  لشر وفقًا  أمرًا  تقدم  عندما 

و  الممكنة  ي  الحدود 
وفز بها.  تزودنا  ي  الت  التداول  لتعليمات  وفقًا  قانونيًا،  المتاحة 

بعض الحاالت، قد تمنعنا بعض قواعد التداول الخاصة بأدوات معينة من اتباع 
التنفيذ.  نؤكد  عندما  إال  أوامرك  تنفيذ  يتم  وال  بها.  زودتنا  ي  الت  التداول  تعليمات 

أنجزت عملية قد  أمرك، تكون  تنفيذ  أن نؤكد  المالية    وبمجرد  األداة  بيع  أو  اء  شر
ذلك،   عىل  وعالوة  إلغائها،  أو  عنها  اجع  الت  بإمكانك  يعد  ال  وبالتاىلي  المحددة، 
ي حسابك، ولكن فقط بعد مرور  

سوف يتم تسجيل هذه الصفقة الخاصة بك فز
ات   للتغت  ونتيجة  الداخلية.  لعملياتنا  لالمتثال  نستغرقه  الذي  وري  الرصز الوقت 

ت قد  ي  الت  وقد  والتقلبات  إرشاديًا  إليك  نقدمه  الذي  السعر  يكون  السوق،  ي 
فز طرأ 

 يختلف عن السعر الذي يتم به تنفيذ الصفقة الخاصة بك.  

6.3.  Orders Placed Outside of Market Hours. An Order placed 

through the System outside of ADSS’ market hours can only 
trigger for execution during ADSS’ trading hours for the 
relevant market. 

األوامر المقدمة خارج ساعات السوق. من الممكن عدم تنفيذ أي أمر مقدم من     6-3
إال خالل ساعات   إس  بإي دي إس  الخاصة  السوق  النظام خارج ساعات  خالل 

 التداول الخاصة بإي دي إس إس للسوق ذات الصلة. 

 

 

7. Execution Venues 7.  التنفيذ أماكن 
7.1.  ADSS enters into all Transactions with our clients as principal. 

ADSS will always be the sole execution venue for our clients 

and you may only close your Transactions with us. This 

means that you will be dealing with us and not the underlying 

market.. Please refer to our Risk Warning Notice posted on 

our Website for more details.  

7-1    . أساسي طرف  بصفة  عمالئنا  مع  التعامالت  جميع  ي 
فز إس  إس  دي  إي  تدخل 

بإمكانك  يكون  لعمالئنا ولن  الوحيد  التنفيذ  مكان  دائمًا  إس  إس  إي دي  ستكون 
خاللنا  من  إال  صفقاتك  مع  إغالق  وليس  معنا  تتعامل  سوف  أنك  ي  يعتز وهذا   .

الرجوع   يرجر   . األساسي عىل    إىلالسوق  المنشور  المخاطر  من  التحذير  إخطار 
ي لمعرفة المزيد من التفاصيل.  

ونز  موقعنا اإللكت 

 

8. Margin Requirements and Stop-

Out Liquidation 

 متطلبات الهامش وتصفية الصفقات   .8

8.1 We will generally decline any Order if your available Margin is 

less than the Margin Requirement necessary to place an 

Order or maintain an Open Position. When your net equity 

falls to or below an amount that equals to fifty percent (or 

such other percentage as prescribed by us from time to time) 

of the Margin Requirement, we will liquidate, on a non-

managed basis by way of an auto-close functionality, any or 

all Open Positions and/or cancel any pending Orders without 

prior notice or your consent (except if we have agreed to a 

manual close-out process with you). This can happen where 

you fail to close Orders to bring your net equity above your 

Margin Requirement or where you have failed to ensure that 

your Account is sufficiently funded. Please refer to Clause 18 

(Margin) in our Terms of Business for more detailed 

information. 

8.2 Once triggered, the auto-close functionality will start to close 

each Order (depending on your Account, either in its entirety 

or partially), with a view to bringing your net equity up to or 

above the applicable margin reset level.  Where this is not 

possible, it will result in a full Account close-out. The margin 

reset level is the Margin level at which the automatic 

liquidation stops (but this Margin level will generally be less 

than your Margin Requirement and you will therefore still be 

in Margin Call). 

ي حال كان الهامش المتوفر لديك أقل من متطلبات     8-1
فض أي أمر فز بشكل عام، ستز

مركز   عىل  الحفاظ  أو  األمر  لتقديم  ورية  الرصز   ينخفض   عندما .  مفتوحالهامش 
ي 
ز   يساوي  مبلغ  من  أقل  أو   إىل  بك  الخاص  رأس المال  صافز  أي  أو )  بالمائة  خمسي 

وسنقوم بشكل    الهامش  متطلبات  من(  آلخر  وقت  من  ها حددن  كما   أخرى  نسبة
المفتوحة   المراكز  أو جميع  أي  بتصفية   ، ي

التلقان  اإلغالق  وظيفة  طريق  آىلي عن 
معلقة   أوامر  أي  إلغاء  اتفقنا   و/أو  إذا  )باستثناء  موافقتك،  أو  إخطار مسبق  دون 

ي إغالق  يح  ن معك عىل عملية إغالق يدوية(. ويمكن أ
دث ذلك عندما تخفق فز

ي رأس المال    األوامر من أجل زيادة  
إىل مستوى أعىل من متطلبات الهامش  صافز

ي ضمان تمويل حسابك بشكل كاٍف.  
  الرجوع   يرجر الخاصة بك أو عندما تخفق فز

وط  من(  الهامش)  18  البند   إىل  من  المزيد   عىل  للتعرف  بنا   الخاصة  التعامل  شر
   . ةالتفصيلي المعلومات

 

 

،  اإلغالق  وظيفة  تفعيل  وبمجرد       8-2 ي
ي   البدء  سيتم  التلقان 

  األوامر   جميع  إغالق  فز
ي   زيادة  أجل   من  ،أو جزئيًا(  كلياً   سواء  ،)بحسب حسابك

  إىل   لديك  المال  رأس  صافز
 ممكنًا،  ذلك  يكون   لم  فإذا   . به  المعمول  الهامش  ضبط  إعادة  مستوى  من  أعىل  أو 

ز   إعادة  ستوىم  . لبالكام  الحساب  إغالق  يتم  فسوف    مستوى   هو   الهامش  تعيي 
  هذا   الهامش  مستوى  ولكن)  التلقائية  التصفية  عنده  تتوقف  الذي  الهامش
ي   ستظل  وبالتاىلي   بك  الخاصة  الهامش  متطلبات  من  أقل  عموًما   سيكون 

  طلب   فز
 . (الهامش تغطية
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8.3 You may request us to change your Margin, Margin 

Requirements and stop out levels by submitting a written 

request to Trading Services Team at ts@adss.com. We will 

have sole and absolute discretion in determining whether to 

facilitate your request. 

يمكنك أن تطلب منا تغيت  الهامش ومتطلبات الهامش ومستويات اإليقاف عند   8-3
ي إىل فريق خدمات التداول  لخااسعر محدد   صة بك عن طريق تقديم طلب كتانر

  : عتر ي 
ونز اإللكت  يد  الخاص ts@adss.comبالتر تقديرنا  حسب  الحق  ولدينا   .

ي اتخاذ قرار الموافقة عىل طلبك أم ال. 
 والمطلق فز

 

9. No Guarantees  9.  ال ضمانات 
9.1 There are no guarantees that your Order will be accepted or 

executed by us, nor are there guarantees regarding the 

speed, timing, or price at which your Order will be executed. 

Further, Order speed, timing, pricing and execution may vary 

between customers trading the same Instrument, due to 

several factors, including but not limited to Order type, 

market volatility and latency.  

ال توجد ضمانات عىل أننا سنوافق عىل أوامرك أو سننفذها، وال توجد ضمانات   9-1
بشأن شعة أو توقيت تنفيذها أو السعر الذي سيتم به تنفيذ أوامرك. عالوة عىل  

ز العمالء الذين  ته  يذلك، قد تختلف شعة تنفيذ األمر وتوق ه وتنفيذه بي  وتسعت 
ي نفس األداة نظرًا لعدة عوامل، منها عىل سبيل المثال ال الحرص نوع 

يتداولون فز
ات تنفيذ األوامر.   ي السوق وفت 

 األمر والتقلبات فز

 

10. Monitoring and review. 10.  .المراقبة والمراجعة 
10.1 We will regularly monitor and review our policies, procedures 

and associated arrangements in order to ensure we comply 

with our regulatory obligations on best execution, making 

appropriate amendments if necessary. 

بانتظام من   10-1 الصلة  ذات  تيبات  والت  وإجراءاتنا  ومراجعة سياساتنا  مراقبة  سنتوىل 
التعديالت ضما  أجل وإجراء  تنفيذ،  أفضل  بشأن  التنظيمية  اماتنا  ز اللت  امتثالنا  ن 

 المناسبة إذا لزم األمر. 

10.2  You can find our most recent execution quality data on our 

Website. 

يمكنك االطالع عىل أحدث البيانات حول جودة التنفيذ الخاصة بنا عىل موقعنا     10-2
ي 
ونز  . اإللكت 

10.3  We apply a range of testing, analysis and monitoring to 

identify any trends or outliers against relevant benchmarks 

e.g. indicative market rate and internal Volume Weighted 

Average Price, which is the average price of a stock measured 

over a particular time period, weighted by the volume traded 

at each price over that period to ensure continued 

compliance with our order execution Policy. 

نطبق مجموعة من االختبارات والتحليل والمراقبة من أجل تحديد أي توجهات     10-3
ثل سعر السوق اإلرشادي ومتوسط  ، مةأو قيم خارجية مقابل المعايت  ذات الصل

ة  المقاس خالل فت  السهم  وهو متوسط سعر   ، الداخىلي بالحجم  المرجح  السعر 
لضمان  ة  الفت  تلك  خالل  سعر  كل  عىل  التداول  بحجم  مرجحًا  معينة،  زمنية 

 االمتثال المستمر لسياسة تنفيذ األوامر الخاصة بنا. 

10.4  We will notify you in writing of any material changes to this 

document, although it is your responsibility to ensure that 

you have access to and have read and understood the most 

up to date version of this Policy. 

ات جوهرية تطرأ عىل هذا المستند، عىل الرغم من أ   10-4 ه نسنخطرك كتابيًا بأي تغيت 
قع عىل عاتقك المسؤولية عن التأكد من اطالعك عىل أحدث إصدار من هذه  ي

 السياسة وقراءته وفهمه. 

 


