ORDER EXECUTION POLICY
سياسة تنفيذ األوامر
1.

Scope
 النطاق. 1

This Order Execution Policy (“the Policy”) is intended to provide you with a general overview
as to how Gulf Brokers DMCC (“Gulf Brokers”) execute Orders on behalf of its Client’s, the
factors which can affect the timing of execution and the way in which market volatility plays a
part in Order handling.
 ("غلف بروكرز") لألوامرDMCC  تهدف سياسة تنفيذ األوامر هذه ("السياسة") إلى تزويدك بنظرة عامة على كيفية تنفيذ غلف بروكرز1.1
 باإلضافة إلى العوامل التي قد تؤثر على توقيت تنفيذ األوامر والدور الذي تلعبة تقلبات السوق في التعامل مع،نيابة عن عمالئها
.األوامر

1.1.

1.2.

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.
. مالم يُذكر غير ذلك صراحة في هذا المستند، تحمل المصطلحات ال ُمستخدمة هنا نفس معنى نظيرتها ال ُمستخدمة في شروط الخدمة1.2

1.3.

This Policy applies to all Clients who place Orders with Gulf Brokers.
. تسري سياسة تنفيذ األوامر هذه على جميع العمالء الذين يتعاملون مع غلف بروكرز1.3

2.

Disclaimer
 حدود المسئولية. 2

2.1.

You hereby acknowledge that there are inherent risks in trading in Financial Instruments. While
this Policy is intended to inform you of the risks associated with trading in Financial Instruments,
this Policy is not exhaustive of all risks related, or connected to, entering Orders and
Transactions or trading using any System(s) offered by Gulf Brokers.
 وفي حين أن الهدف من هذه الوثيقة هو إخبارك. أنت تُقر بموجب هذه الوثيقة أنك ُملم بالمخاطر التي ينطوي عليها تداول األدوات المالية2.1
 والمرتبطة بإعطاء األوامر والمعامالت، إال أنها ال تتضمن جميع المخاطر ذات الصلة،بالمخاطر المرتبطة بتداول األدوات المالية
.المالية أو التداول باستخدام أي نظام تقدمه غلف بروكرز

3.

No Guarantees
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 غياب الضمانات. 3
3.1.

We shall make all commercially reasonable efforts to obtain the best possible result for you,
given the conditions relating to your Order. We may but are not required to take into account
certain factors, such as, prices, costs, speed, likeliness of execut ion and settlement, size,
nature and/or any other information relevant to the execution of your Order.
 قد. مع األخذ في اإلعتبار جميع الظروف واألحوال المرتبطة باألوامر الخاصة بك، سنبذل جميع الجهود المعقولة لمنحك أفضل نتيجة ممكنة3.1
 طبيعة وأي معلومات، باإلضافة إلى حجم، سرعة وقابلية تنفيذ أوامرك، التكاليف،نضع في اإلعتبار بعض العو امل والتي تشمل األسعار
.اخرى ترتبط بتنفيذ أوامرك

3.2.

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 Clients trading the same
Financial Instrument, due to several factors, including but not limited to Order type, market
volatility and latency. This Policy does not form an obligation on our part to you.
 توقيت أو السعر الذي سيتم تنفيذ أوامرك، كما ال توجد أي ضمانات فيما يتعلق بسرعة، نحن ال نضمن قدرتنا أو موافقتنا على تنفيذ أوامرك3.2
، أسعار وقاب لية تنفيذ األوامر بين العمالء الذين يتداولون في نفس األداة المالية، توقيت، قد تختلف سرعة، عالوة على ذلك.وفقا ً له
 ال تُمثل هذه السياسة أي ضمانات. تقلبات السوق وحالة السوق، على سبيل العد ال الحصر،ويرجع ذلك للعديد من العوامل والتي تشمل
.من جانبنا تجاهك

4. Margin and Margin Requirements
 الهوامش ومتطلبات الهوامش. 4
4.1.

Gulf Brokers 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. We will liquidate, on
a non-managed basis by way of an auto-close functionality, all Open Positions and/or cancel
any pending Orders without prior notice or your consent, if your Margin is less than your Margin
Requirement. In instances where your Open Position is liquidated and your Trading Account
realises a negative balance, you are liable for all losses and must immediately make a payment
to us for the full and total amount due. You should be aware that the System(s) may
automatically issue you a Margin Call Warning and further, that Margin Call Warnings may vary
based on certain limits configured in the System(s).
 سترفض غلف بروكرز أي أوامر إذا كانت الهوامش الخاصة بك أدنى من متطلبات الهوامش الالزمة لوضع أمر أو الحفاظ على استمرارية4.1
 سنقوم بتصفية جميع الصفقات السارية وإلغاء أي أوامر عالقة دون تنبيهك أو موافقتك إذا كانت الهوامش الخاصة بك أدنى من.الصفقة
 فسيتحتم عليك سداد تلك األموال، في حال تم تصفية الصفقة وأصبح رصيد حسابك بالسالب. وذلك بطريقة تلقائية،متطلبات الهوامش
. وستختلف نداءات الهوامش وفقا ً للحدود التي يحددها النظام، يجب مراعاة أن النظام قد يرسل إليك نداء هوامش تلقائي.ًكاملة فورا

5. Execution Practices in Financial Instruments
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 تنفيذ األوامر في األدوات المالية. 5
5.1.

Slippage

 اإلنزالق السعري5.1
You are warned that Slippage may occur when trading in Financial Instruments. This is the
situation when at the time that an Order is presented for execution, the specific price showed
to the Client may not be available; therefore, the Order will be execut ed close to or a number
of pips away from the Client’s requested price. So, Slippage is the difference between the
expected price of an Order, and the price the Order is actually executed at. If the execution
price is better than the price requested by the Client, this is referred to as positive slippage. If
the executed price is worse than the price requested by the Client, this is referred to as negative
slippage. Please be advised that Slippage is a normal element when trading in Financial
Instruments. Slippage more often occurs during periods of illiquidity or higher volatility (for
example due to news announcements, economic events and market openings and other
factors) making an Order at a specific price impossible to execute. In other words, your Orders
may not be executed at declared prices.
، وبالتالي،ً اإلنزالق المالي هو الوضع حيث ال يكون السعر المعروض للعميل متاحا.قد يحدث انزالق سعري أثناء تداول األدوات المالية
 يتم تعريف اإلنزالق المالي، ومن هنا.فإنه يتم تنفيذ أوامر العميل وفقا ً ألقرب سعر أو أعلى من أو أدنى من السعر المطلوب ببضع نقاط
 يُطلق لفظ اإلنزالق السعري اإليجابي عندما يكون سعر تنفيذ.أنه الفرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الحقيقية التي تم تنفيذ األمر وفقا ً لها
 يرجى مالحظة أن. في حين يُطلق عليه اسم اإلنزالق السعري السلبي عندما يقع العكس،األمر أفضل من السعر الذي حدده العميل
 يحدث اإلنزالق السعري بصورة متكررة في أوقات عدم توافر السيولة.اإلنزالق السعري هو عنصر طبيعي عند تداول األدوات المالية
،) خالل مواعيد فتح وغلق األسواق وغيرها، أحداث إقتصادية،أو في أوقات تقلبات السوق الشديدة (يمكن أن يحدث ذلك نتيجة ألخبار
. قد ال يتم تنفيذ أوامرك وفقا ً لألسعار المحددة، بمعنى آخر.ما يترتب عليه استحالة تنفيذ األمر وفقا ً للسعر المحدد
It is noted that Slippage can occur also during Stop Loss, Take Profit and other types of Orders.
We do not guarantee the execution of your Pending Orders at the price specified. However,
we confirm that your Order will be executed at the next best available market price from the
price you have specified under your pending Order.
 نحن ال نضمن تنفيذ أوامرك. جني األرباح أو غيرها من األوامر،يرجى مالحظة أن اإلنزالق السعري قد يحدق أثناء إيقاف ا لخسار
 نحن نؤكد لك أن أوامرك سيتم تنفيذها وفقا ً ألفضل سعر متاح في السوق واألقرب للسعر الذي اخترته، ولكن.وفقا ً لألسعار ال ُمعلنة
.لتنفيذ األمر

6. Types of Order(s) in Trading Financial Instruments
 أنواع األوامر عند تداول األدوات المالية. 6
The particular characteristics of an Order may affect the execution of the Client’s Order. Please
see below the different types of Orders that a Client can be placed:
 يرجى مراجعة أنواع األوامر المختلفة التي قد يعطيها العميل والمذكورة. من الممكن أن تؤثر الخصائص المحددة لألمر على تنفيذ أوامر العميل6.1
:أدناه

6.1.
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(a) Mark et Order(s)
(أ) أوامر السوق
A market Order is an Order to buy or sell a Financial Instrument at the current price. Execution
of this Order results in opening a trade position. Financial Instruments are bought at ASK price
and sold at BID price. Stop Loss and Take Profit Orders can be attached to a market Order. All
types of accounts orders offered by Gulf Brokers are executed as Market Orders.
 يتم شراء األدوات المالية بسعر الطلب. ينتج عن تنفيذ هذا األمر فتح صفقة.أوامر السوق هي أوامر لبيع أو شراء أداة مالية بسعر محدد
 يتم تنفيذ أوامر جميع أنواع الحسابات. من الممكن أن ترتبط أوامر إيقاف الخسائر أو جني األرباح بأوامر السوق.وبيعها بسعر العرض
.التي تقدمها غ لف بروكرز وفقا ُ ألوامر السوق
(b) Pending Order(s)
(ب) األوامر العالقة
Gulf Brokers offers the following types of Pending Orders: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit or Sell
Stop Orders to accounts used to receive and transmit and execute Client Orders in Financial
Instruments or to receive, transmit, execute and place Client Orders for execution with Gulf
Brokers’s Liquidity Providers.
 حدود البيع أو إيقاف البيع للحسابات ال ُمستخدمة الستالم، إيقاف الشراء، حدود الشراء:تقدم غلف بروكرز األنواع التالية من األوامر العالقة
. نقل وتنفيذ أوامر العميل مع شركاء غلف بروكرز،ونقل وتنفيذ أوامر العميل المرتبطة باألدوات المالية أو الستالم
A Pending Order is an Order that allows the user to buy or sell a Financial Instrument at a pre defined price in the future. These Pending Orders are executed once the price reaches the
requested level. However, it is noted that under certain trading conditions it may not be impossible
to execute these Orders at the Client's requested price. In this case, Gulf Brokers has the right to
execute the Order at the first available price. This may occur, for example, at times of rapid price
fluctuations of the price, rises or falls in one trading session to such an extent that, under the
rules of the relevant exchange, trading is suspended or restricted, or there is lack of liquidity, or
this may occur at the opening of trading sessions.
 يتم تنفيذ تلك األوامر العالقة بمجرد وصول.األوامر العالقة هي األوامر التي تتيح للمستخدم شراء أو بيع أداة مالية بسعر محدد في المستقبل
 قد ال يكون من المستحيل تنفيذ تلك األوامر بالسعر الذي، يُالحظ أنه تحت ظروف تداول محددة، ومع ذلك.السعر إلى المستوى المطلوب
 في أوقات التقلبات السريع ة، على سبيل المثال، قد يحدث ذلك. يحق لغلف بروكرز تنفيذ األمر بأفضل سعر متاح، في هذه الحالة.ط لبه العميل
 وقد يحدث، أو في حاالت انعدام السيولة، ارتفاع أو انخفاض أحد جلسات التداول إلى الحد الذي بموجبه يتم تعليق أو تقييد التداول،لألسعار
.ذلك عند فتح جلسة التداول
It is noted that Stop Loss and Take Profit may be attached to a Pending Order. Also, pending
orders are good till cancel.
. فإن األوامر العالقة جيدة حتى يتم اإللغاء،ً وأيضا.يُالحظ أن وقف الخسائر وجني األربح قد يرتبطان باألوامر العالقة
(c) Tak e Profit
(ج) جني األرباح
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Take Profit Order is intended for gaining the profit when the financial instrument price has reached
a certain level. Execution of this Order results in complete closing of the whole position. It is
always connected to an Open Position or a Pending Order. The Order can be requested only
together with a market or a Pending Order. Under this type of Order, Gulf Brokers’s trading
platform checks Long Positions with BID price for meeting of this Order provisions (the order is
always set above the current Bid price), and it does with ASK price for Short Positions (the Order
is always set below the current ASK price). Take Profit Orders are executed once the price reaches
the requested level (stated prices).
 ينتج عن تنفيذ ذلك األمر إغالق تام للصفقة.الغرض من أمر جني األرباح هو جمع األرباح عند وصول سعر األداة المالية إلى مستوى ُمحدد
 بموجب هذا. يمكن طلب ذلك األمر فقط عند ربطه بأمر السوق أو أمر عالق. يرتبط هذا األمر دائما ً بصفقات مفتوحة أو أوامر عالقة.ككل
 تقوم منصة التداول الخاصة بغلف بروكرز بتفقد الصفقات طويلة األمد مع سعر البيع وتطابقهما لتنفيذ ذلك األمر (يتم تحديد،النوع من األوامر
 ويتم مطابقة أسعار الشراء مع الصفقات قصيرة األمد (يتم تحديد القيمة دائما ً بسعر أقل من،)القيمة دائما ً بسعر أعلى من قيمة البيع الحالية
.) يتم تنفيذ أمر جني األرباح بمجرد وصول السعر إلى السعر ال ُمحدد (األسعار ال ُمعلنة.)سعر الشراء الحالي
(d) Stop Loss
(د) وقف الخسائر
The Stop Order is used for minimising of losses if the Financial Instrument price has started to
move in an unprofitable direction. If the Financial Instrument price reaches this level, the whole
posit ion will be closed automatically. Such Orders are always connected to an Open Position or
a Pending Order. They can be requested only together with a market or a Pending Order. Under
this type of Orders, Gulf Brokers’s trading platform checks Long Positions with BID price for
meeting of this Order provisions (the Order is always set below the current BID price), and it does
with ASK price for Short Positions (the Order is always set above the current ASK price). Stop
Loss Orders are executed at the first available price.
 إذا وصل سعر. وذلك في حال تحرك سعر األداة المالية في إتجاه ال يحقق األرباح،الهدف من أمر وقف الخسائر هو الحد من الخسائر
 بموجب هذا. ترتبط تلك األوامر دائما ً بالصفقات المفتوحة أو األوامر العالقة.ً فسيتم إغالق الصفقة تلقائيا،األداة المالية إلى ذلك المستوى
 تقوم منصة التداول الخاصة بغلف بروكرز بتفقد الصفقات طويلة األمد مع سعر البيع وتطابقهما لتنفيذ ذلك األمر (يتم،الن وع من األوامر
 ويتم مطابقة أسعار الشراء مع الصفقات قصيرة األمد (يتم تحديد القيمة دائما ً بسعر أعلى،)تحديد القيمة دائما ً بسعر أدنى من قيمة البيع الحالية
.) يتم تنفيذ أمر جني األرباح بمجرد وصول السعر إلى السعر ال ُمحدد (األسعار ال ُمعلنة.)من سعر الشراء الحالي
7. Client Consent
 موافقة العميل. 7
7.1.

You hereby agree and consent to be bound by this Order Execution Policy. You further agree
and consent that by placing trade(s) in any other Financial Instrument(s) than Financial
Instrument(s) traded on DGCX you will become a client of Gulf Brokers Ltd, however the funds
that you deposited will remain safeguarded in custody Gulf Brokers. The Policy shall be
deemed to be accepted by you when you signify your acceptance of this Policy by executing
the Trading Platform Application in consideration for the trading access Gulf Brokers may
provide, including the provision of market and price information on Financial Instruments. By
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executing the Trading Platform Application, you confirm that you have read, understood and
agree to be bound by this Policy.
 كما أنك توافق على أنه عند عقد صفقة على أي أداة مالية اخرى غير تلك التي يتم، أنت توافق وتُقر على التقيد بسياسة تنفيذ األوامر هذه7.1
 إال أن األموال ستظل آمنة في حوزة غلف، فإنك ستظل عميل غلف بروكرز المحدودة،تداولها على بورصة دبي للذهب والسلع
 عند قيامك بتنفيذ أي تداول على منصة. يُعد استخدامك لخدمات غلف بروكرز موافقة ضمنية على موافقتك على هذه السياسة.بروكرز
. فإنك تؤكد على قراءتك وفهمك التام وموافقتك على اإلمتثال لما ورد في هذه السياسة،التداول الخاصة بغلف بروكرز
7.2.

This Policy may be amended from time to time. Any amendment to this Policy shall be deemed
to be accepted by you when you signify your acceptance of this Policy and its amendments by
executing the Trading Platform Application in consideration for the trading access Gulf Brokers
may provide, including the provision of market and price information on Financial Instruments.
By executing the Trading Platform Application, you confirm that you have read, understood
and agree to be bound by this Policy. It is your responsibility to ensure that you have the most
updated version of this Policy.
 فإنك تقر على موافقتك على هذه، بولوجك على منصة التداول والخدمات التي تقدمها غلف بروكرز. يمكن تعديل تلك السياسة من آن آلخر7.2
 بمجرد إتمامك لصفقة.  حتى وإن كان الهدف لدخولك هو اإلطالع على المعلومات ومتابعة السوق،السياسة وما ورد فيها من تعديالت
 أنت المسئول الوحيد عن ضمان. فهمك وموافقتك على اإلمتثال لما ورد في هذه السياسة، فإن هذا يعني قراءتك،على غلف بروكرز
.متابعة التعديالت والنسخ الجديدة من هذه السياسة
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