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ي حالة التناقض، فقط 
 
ية التاليةيتم توفير ترجمة االتفاقية اىل العربية للراحة فقط. ف  .تأخذ حير  التنفيذ   النسخة اإلنكلير 

 سياسة تنفيذ األوامر 

 المقدمة 

1. Formula Investment House Ltd." ي تعمل تحت االسم التجاري
ن جزر العذراء  iFOREX، والت  كة مسجلة وقائمة بموجب قواني  "، وهي شر

اف من قبل لجنة الخدمات الما يطانية، مرخصة وخاضعة لإلشر يطانية بموجب ترخيص رقم. البر ي جزر العذراء البر
 . SIBA/l/13/1060لية فن

كة )المشار إليها فيما يلي باسم " .2
ن المعلومات المناسبة حول سياسة تنفيذ أوامر الشر  "(. السياسةيوفر هذا اإلشعار للعمالء والعمالء المحتملي 

كة )"تشكل هذه السياسة جزءا ال يتجزأ من اتفاقية العميل الخاصة  .3 كة، يوافق  اتفاقية العميلبالشر ي اتفاقية مع الشر
"(. لذلك ، من خالل الدخول فن

وط اتفاقية   ن السياسة وشر ي حال وجود أي تعارض بي 
امن مع اتفاقية العميل. فن ن ي يجب قراءتها بالب 

وط هذه السياسة الت  العميل،  العميل أيضا عل شر
وط اتفاقية العميل.   تسود شر

كة يتم تقديمها عىل أساس خارج البورصة وليس من خالل سوق  عالوة عىل ذلك،   يوافق العميل أيضا عىل حقيقة أن المنتجات المالية للشر
ي أنه يجب عىل العميل فتح وإغالق كل  MTFمنظم أو مرفق تداول متعدد األطراف )

كة تعمل كمدير لتداوالت العميل. هذا يعن  ( وأن الشر
كة وال يمكنه إغالق  صفقة مفتوحة مع طرف ثالث.  صفقة مع الشر

ي ينفذها العميل. 
كة هي مكان التنفيذ الوحيد للصفقات الن   وبالتاىلي فإن الشر

ي أي حال من األحوال لن يخش العميل أكبر من م .4
ي تضمن أنه فن

ي الت  كة لديها سياسة حماية الرصيد السلتر
بلغ  يجب أن يدرك العميل أيضا أن الشر

 اإليداع. 

 نطاق هذه السياسة 

كة. CFDsق هذه السياسة عل جميع أنواع العمالء عند تنفيذ المعامالت مع عميل لعقود الفروقات )"تنطب ي تقدمها الشر
 "( الت 

( لكل معاملة.  كة هي دائما الطرف المقابل )أو الرئيسي  الشر

 أنواع األوامر 

ي   CFDأمر لفتح أو إغالق صفقة   –)طلب التداول(  أمر السوق
كة أن تسىع إىل تنفيذ هذا الحد او األمر فن ي المنصة. يجب عل الشر

بالسعر المشار إليه حاليا فن
امات "سياسة التنفيذ األفضل".  ن  أقرب وقت ممكن عمليا بعد قبول الطلب ووفقا اللب 

ي المستقب CFDأمر لفتح أو إغالق معاملة  –)األوامر المستقبلية(  أمر الحد
كة تنفيذ أمر العميل فقط عند الوصول  بسعر قد يكون متاحا فن ل. يجب عل الشر

 إىل هذا المستوى المحدد، مع مراعاة "سياسة التنفيذ األفضل" هذه. 

 عوامل "سياسة التنفيذ األفضل" 

التالية عند ت النتائج الممكنة لعمالئها مع مراعاة العوامل  كة اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحصول عل أفضل  نفيذ أوامر العمالء مقابل  يجب عل الشر

كة:   األسعار المعروضة للشر

a)  السعر؛ 

b) ي المقام األول فيما يتعلق بالنق
يد كما هو موضح أدناه( والمخاطر ذات الصلة بالتنفيذ )فن ن )ج( و  تكاليف المعامالت )أي فارق االسعار او السبر طتي 

 )د( أدناه(؛

c)  شعة التنفيذ؛ 

d) احتمال التنفيذ والتسوية؛ 

e)  وطبيعة طلب الحد/االمر؛ حجم 

f)  التأثب  المحتمل عل السوق؛ 

g)  طبيعة سوق األداة المالية؛ و 

h)  .أي اعتبار آخر قد يكون ذا صلة بتنفيذ أمر 



                                                                                                                                                                   
 

Formula Investment House Ltd., A British Virgin Islands company 

1 Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI VG1110 

www.iforex.com 

O
EP

2
7

0
6

2
0

2
1 

ي قسم "أفضل معايب  سياسة التنفيذ
ي االعتبار العوامل المنصوص عليها فن

كة فن اقش  " أدناه. وتنمن أجل تحديد األهمية النسبية لعوامل التنفيذ، ستأخذ الشر

ن كيفية تطبيقها وتحديد أولوياتها فيما يتعلق بالظروف المختلفة، مثل تصنيف العمالء.   أهم هذه العوامل أدناه، قبل أن تبي 

a)  :االسعار 

كة سعرين: السعر األعل ) اء( الذي تحدده  ASKبالنسبة ألي أداة مالية معينة، ستقتبس الشر اء )الشر العقود مقابل  ( الذي يمكن للعميل من خالله شر
بيع )البيع( العقود مقابل الفروقات. بشكل عام، يشار إىل أسعار الطلب والعرض  BIDالفروقات، والسعر األقل ) ( الذي يمكن للعميل من خالله 

يد باإلضافة إىل عمولة )إن وجدت(. يتم ن السعر األدنن واألعل لعقود الفروقات المعينة هو السبر كة. الفرق بي  تنفيذ أوامر مثل حد    باسم سعر الشر
ي األرباح ل

ي األرباح لصفقة البيع المفتوحة بسعر الطلب. يتم تنفيذ أوامر مثل حد البيع ووقف الخسارة وجتن
اء ,وقف الخسارة او وجتن صفقة الشر

اء المفتوحة بسعر البيع.   الشر

. تتم  يتم حساب أسعار أي أداة مالية بالرجوع إىل سعر األصل األساسي ذي الصلة الذي يتم ا ن لحصول عليه من مزودي بيانات السوق المستقلي 
ن اآلخرين من أجل ضمان دقة واتسا كة مقابل عروض األسعار األخرى المستلمة من مزودي بيانات السوق المستقلي  ق  مراقبة األسعار من قبل الشر

سعر المقدم من قبل مزودي بيانات السوق هؤالء بسبب  البيانات، لتوفب  انعكاس تنافسي وعادل لسعر السوق للعمالء. قد يختلف هذا السعر عن ال 
كة أو تعديالت الفائدة أو شعة االتصال أو العوامل األخرى ذات الصلة.  يد الخاصة بالشر  من متطلبات السبر

 الحد األدنن

ي يمكن منحها لعمالئها، عل  
ي تعكس الحد األدنن من فروق األسعار الت 

كة، الت  كة يمكن العثور عل أسعار الشر . تقوم الشر ي
ونن كة اإللكب  موقع الشر

كة بمراجعة مصادرها المرجعية الخارجية من وقت    بتحديث أسعارها بشكل متكرر بقدر ما تسمح به قيود روابط التكنولوجيا واالتصاالت. تقوم الشر
التنافسية. يمكن وضع   ي الحفاظ عل قدرتها 

ي تم الحصول عليها فن
البيانات الت  أوامر السوق وتنفيذها فقط خالل ساعات  آلخر لضمان استمرار 

ها أو إزالتها خارج ساعات التداول لكل أداة ما وط التداول. يمكن وضع أوامر الحد أو تغيب  ي شر
لية، ومع ذلك،  التداول لكل أداة مالية، كما هو مفصل فن

 يجب تنفيذ أوامر الحد هذه فقط خالل ساعات التداول المذكورة أعاله. 

b)  :التكاليف 

كة يد. يتم تفصيل الحد األدنن للفروق السعرية المقدمة لكل أداة مالية عل موقع الشر كة نموذج تسعب  فارق النقاط او السبر يد  تستخدم الشر . السبر

 ديناميكي وليس ثابت )أي عائم( وقد يختلف اعتمادا عل ظروف السوق وملف تعريف العميل والسيولة وتقلبات السوق. 

ي مثل هذه الحاالت، يتم اضافة عمولة او   -  اليلي  التمويل 
ي يتم االحتفاظ بها مفتوحة من يوم الخر للفائدة اليومية. فن

تخضع الصفقات المفتوحة الت 
ات  ي ذلك هامش الرب  ح( والفب 

ن البنوك )بما فن   خصمها من حساب العميل مع تعديالت الفائدة المحسوبة عل أساس أسعار الفائدة ذات الصلة بي 
 ت الصلة. ذا

ات( تلقائيا عند الوصول   -  تمديد الصفقات يتم تمديد بعض الصفقات المفتوحة لبعض األدوات المالية )مثل عقود الفروقات عل السلع والمؤشر
ن أسعار العقود المنتهية  P/Lإىل تاري    خ تمديد األداة ذات الصلة. عند تنفيذ هذا التمديد، ُسيعبر الرب  ح والخسارة المفتوح للصفقة ) ( عن فرق السعر بي 

. وال ي
يد( إضافن ن فارق نقاط)سبر  جديدة، باإلضافة إىل تضمي 

وط التداوللمزيد من التفاصيل يرجر االطالع عل   كة.  شر كة المتاحة عل موقع الشر  الخاصة بالشر

c)  :رسعة التنفيذ 

ا كة.  تعمل  ي تقدمها الشر
كة هي مكان التنفيذ الوحيد لتنفيذ أوامر العميل لألدوات المالية الت  نيابة عن العميل. لذلك، فإن الشر كة كمدير  توىلي  لشر

ي التنفيذ ضمن حدود التكنولوجيا وروابط االتصاالت. 
ة عند تنفيذ أوامر العميل وتسىع جاهدة لتقديم شعة عالية فن كة أهمية كبب   الشر

d) ال التنفيذ والتسوية: احتم 

(i)   المحدد الوقت  ي 
العميل( فن جانب  كة )من  بالشر الخاصة  التداول  بالسعر الساري عل منصة  التداول(  السوق )طلبات  أوامر  تنفيذ  يتم 

كة وبغض النظر عما   ات الشر فب  ي سب 
يطة أن يكون هذا السعر ضمن مستوى محدد مسبقا من السعر األساسي المشار إليه فن للتنفيذ، شر

ي حالة تجاوز السعر المشار إإ
ي منصة التداول )ما تراه هو ما تحصل عليه(. فن

ليه ذا كان السعر األساسي أعل أو أقل من السعر المشار إليه فن
ن  ي األصول األساسية بي 

ي منصة التداول )جانب العميل( نطاق المستوى المحدد المذكور أعاله، عل سبيل المثال، بسبب التحركات فن
فن

ذي وضع فيه العميل أمره ووقت استالمه وتنفيذه، وتقلبات األسواق العالية و / أو زمن انتقال االتصاالت، سيتم تنفيذ األمر الوقت ال
ي حالة وجود فرق  

ي منصة التداول )سعر السوق(. فن
كة والذي سيكون مختلفا عن السعر المشار إليه فن فب  الشر ي سب 

بالسعر المشار إليه فن
ن السعر المش كة، سيتم رفض األمر. كبب  بي  ي خوادم الشر

ي منصة التداول )جانب العميل( والسعر المشار إليه فن
 ار إليه فن

(ii)  ي
كة والذي قد يكون مختلفا عن السعر المشار إليه فن فب  الشر ي سب 

  يتم تنفيذ أوامر الحد )األوامر المستقبلية( بسعر السوق المشار إليه فن
فب  ، عل سبيل المثال ،  األمر )"االنزالق االسعار"(. قد يحدث اال  ي السب 

ي األمر فن
ي حالة عدم توفر السعر المشار إليه فن

نزالق السعري فن

https://www.iforex.ae/legal/client_agreement.pdf
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ي مثل هذه الحالة، سيتم تنفيذ األمر عند أول سعر متاح، بغض النظر عن  
ي أسعار السوق. فن

بسبب التقلبات العالية و / أو الفجوات فن

 متماثلة وشفافة )االنزالق المتماثل(.  اتجاه االنزالق، سواء لصالح العميل أم ال، بطريقة

ي وبالتاىلي لن يخش العميل أبدا أكبر من المبلغ المستثمر ) ي االسعار ال يؤثر عل حماية الرصيد السلتر
بما  من المهم مالحظة أن االنزالق فن

ي ذلك أي رب  ح، إذا تم كسبه(، حت  لو حدث انزالق. باإلضافة إىل ذلك، قد تواجه 
ي ال يتم تداولها  فن

ي بعض األدوات المالية الت 
المعامالت فن

ي االسعار.  24عل مدار 
ي السوق عل أساس يومي وبالتاىلي فهي أكبر عرضة لالنزالق فن

 ساعة فجوة فن

(iii) اء او حد البيع ، يتم تنفيذ هذه األوامر حسب ا ي األرباح أو حد الشر
لطلب. ومع  عادة عندما يصل السعر إىل أمر مثل وقف الخسارة أو جتن

ي األسعار و / أو عند افتتاح جلسات  
ات الشيعة فن ي أوقات التغب 

ي ظل ظروف تداول معينة، عل سبيل المثال، وبدون قيود، فن
ذلك، فن

اء، حد البيع أو إيقاف البيع( بالسع  اء، إيقاف الشر ي األرباح، حد الشر
ر  التداول، قد يكون من المستحيل تنفيذ األوامر )وقف الخسارة، جتن

كة تنفيذ األمر بأول سعر متاح.  ي هذه الحالة ، يحق للشر
 المطلوب من العميل. فن

e)  حجم وطبيعة طلب الحد/االمر؛ 

ي قبول أو جدولة أو تحديد أولويات التنفيذ. ومع ذلك، يخضع تن
ي االعتبار حجم طلب الحد او األمر العميل فن

كة فن فيذ  بشكل عام، ال تأخذ الشر
ي التعريض لألداة. يمكن العثور  األوامر العتبارات الحجم، بم

ي ذلك الحد األدنن لحجم الصفقة، والحد األقىص لحجم الصفقة، والحد األقىص لصافن
ا فن

 . ي
ونن كة اإللكب  وط التداول عل موقع الشر ي شر

 عل الحد األدنن لحجم الصفقة والحد األقىص لقيود التعريض لكل منتج تحت تفاصيل المنتج فن

كة بتنفيذ ص  فقات جزئية. ال تقوم الشر

f)  :تأثير السوق 

كة وقد تؤثر أيضا عل عوا ي يتم اشتقاق السعر المعروض منها للشر
مل  قد تؤثر بعض العوامل بشعة عل سعر األدوات / المنتجات األساسية الت 

كة جميع الخطوات المعقولة للحصول عل أفضل نتيجة ممكنة لعمالئها *.   أخرى مدرجة هنا. ستتخذ الشر

تيب الذي يتم به عرض العوامل المذكورة أعاله كعامل أولوية. ومع ذلك، كلما كانت هناال تعتبر ا*  كة القائمة أعاله شاملة وال يجوز اعتبار الب  ك  لشر
كة التأكد من تنفيذ أمر العميل باتباع التعليمات المحددة.   تعليمات محددة من العميل، يجب عل الشر

ي صممتها ونفذتها للحصول عل أفضل نتيجة ممكنة لتنفيذ تلك  : أي تعليمات محددة من  تحذير 
كة من اتخاذ الخطوات الت  العميل قد تمنع الشر

ي تغطيها تلك التعليمات. 
 األوامر فيما يتعلق بالعنارص الت 

"سياسة التنفيذ األفضل"   معايير

كة هي مكان التنفيذ الوحيد لتنفيذ أوامر العمالء نظرا لحقيقة أن  كة تعمل كمدير وليس كوكيل نيابة عن العمالء. الشر  الشر

ي السوق.  
ي ضوء المعلومات المتاحة فن

تها وفن كة األهمية النسبية لعوامل التنفيذ المذكورة أعاله عل أساس حكمها التجاري وخبر عند تنفيذ أمر  حددت الشر
ي االعتبار المعايب  التالية لتحديد األهمية النسب

كة فن ي كل حالة. العميل، ستأخذ الشر
 ية لعوامل التنفيذ، ولكن لن تكون جميع هذه المعايب  ذات صلة فن

a)  خصائص العميل؛ 

b)  خصائص طلب / حد / أمر العميل؛ 

c)  .ي هي موضوع األمر
 خصائص األدوات المالية الت 

ال  ، اإلجماىلي المقابل  حيث  نتيجة ممكنة من  العميل، يجب تحديد أفضل  نيابة عن  أمر  بتنفيذ  كة  الشر تقوم  والتكاليف  عندما  المالية  األداة  سعر  يمثل  ذي 
ي ذلك رسوم مكان ا

ة بتنفيذ األمر، بما فن ي ترتبط مباشر
ي يتكبدها العميل والت 

ي يجب أن تشمل جميع النفقات الت 
لتنفيذ ورسوم المقاصة  المتعلقة بالتنفيذ، والت 

ي تنفيذ األمر. 
 والتسوية وأي رسوم أخرى مدفوعة ألطراف ثالثة تشارك فن

ي ضوء م
 مستوى األهمية التاىلي ألفضل عوامل التنفيذ المذكورة أعاله: فن

ن كة بتعيي   ا سبق، تقوم الشر

 األهمية  العوامل 

 السعر العاىلي  السعر 

 السعر العاىلي  التكاليف 
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 السعر العاىلي  شعة التنفيذ 

 السعر العاىلي  إحتمالية التنفيذ والتسوية 

حجم وطبيعة طلب  

 الحد/االمر 
 السعر األدنن 

 

 التطبيق عىل األصول األساسية 

ن )لضمان األ  كة بالحصول عل األسعار من مزودي بيانات السوق المستقلي  كة، تقوم الشر ي توفرها الشر
سعار ومقارنتها  بالنسبة لمختلف األصول األساسية الت 

ي يقدمها مزودو بيانات السوق من حيث الخ 
ة السابقة من حيث الخدمة القوية والدقيقة والمستمرة،  بشكل مناسب(، ويتم إعطاء األولوية لهذة البيانات الت  بر
كة باستمرار )كما هو موضح أدناه(.  ي تراقبها الشر

 والت 

 تنفيذ أوامر العميل 

وط التالية عند تنفيذ أوامر العميل:  كة استيفاء الشر  يجب عل الشر

a)  الفور وبدقة؛ ضمان أن األوامر المنفذة نيابة عن العمالء يتم تسجيلها وتخصيصها عل 

b)    أو  تنفيذ أوامر العميل القابلة للمقارنة بطريقة أخرى بالتتابع وعل الفور ما لم تكن خصائص األمر أو ظروف السوق السائدة تجعل ذلك غب ، عملي
 تتطلب مصالح العميل خالف ذلك؛ 

c) ة. إبالغ العميل عن أي صعوبة مادية ذات صلة بالتنفيذ السليم لألوامر فور اكتشاف الصعوب 

 تعليمات محددة 

ي ذلك تحديد سعر االفتتاح أو اإلغالق للمعاملة )عل سبيل المثال، أوامر الحد(، ستقو 
كة تعليمات محددة، بما فن كة بتنفيذ  عندما يعطي العميل الشر م الشر

يطة أن يكون السعر المطلوب متاحا.   هذا األمر وفقا لهذه التعليمات، شر

سة أفضل تنفيذ"، ويحل محل جميع الجوانب األخرى لهذه السياسة. إىل الحد الذي ال تغطي فيه التعليمات المحددة  سيتم اعتبار هذا اإلجراء ضمن "سيا
ي  
أو الجوانب من الطلب الت  كة هذه السياسة عل تلك األجزاء  ي أوامر السوق(، ستطبق الشر

ال تغطيها  كل جانب من جوانب األمر )عل سبيل المثال ، فن
 تعليمات العميل. 

 ميع صفقات تج

كة بتجميع صفقة )صفقات( عميل واحد مع صفقة أي عميل آخر أثناء التنفيذ.   ال تقوم الشر

 المراقبة والرصد 

تيبات تنفيذ األوامر ذات الصلة لتقييم ما إذا كانت تمكنها من تقديم أفضل نتيجة مم كة بانتظام امتثال وفعالية السياسة لب  باستمرار،  كنة لعمالئنا تراقب الشر
كة بالمراقبة بالطريقة التالية:  ن بشكل أساسي عل مراقبة السعر والتكلفة والشعة. عل وجه التحديد ، تقوم الشر كب   مع الب 

a)  ي لألسعار لضمان عدالة ودقة واستمرارية عرض األسعار؛ واتخاذ تدابب  تصحيحية، حسب االقتضاء؛ و
ي الوقت الحقيق 

 المراقبة فن

b)  ي نفس الوقت  ليوم التداول الحاىلي وكذلك لليوم  وكذلك فحص
كة فن ات الشر فب  ي سب 

ي تشب  إىل سعر التنفيذ للصفقة والسعر الذي كان فن
التقارير والت 

 الذي يليه. 

كة "سياسة التنفيذ األفضل" بالطريقة التالية:   وفقا للنقاط الموضحة أعاله، تراقب الشر

a) كة بالحصول عل البيانات من مزود ن لضمان األسعار ومقارنتها بشكل كاف؛تقوم الشر  ي بيانات السوق المستقلي 

b) كة للعم ي تقدمها الشر
كة فيما يتعلق بفئات األصول واألدوات الت  ي نتلق  منها البيانات بشكل مستمر من قبل الشر

الء، وتشمل  تتم مراقبة المصادر الت 
كة بإجراء مراجعات نموذجية ألسعار األدوات حيث قامت بتطوير مجموعة من  هذه المراقبة حركة السعر. من أجل تحقيق هذه المراقبة، تقوم الشر 

ي تراقب باستمرار جودة األسعار وتوافرها؛ 
 التنبيهات الت 



                                                                                                                                                                   
 

Formula Investment House Ltd., A British Virgin Islands company 

1 Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI VG1110 

www.iforex.com 

O
EP

2
7

0
6

2
0

2
1 

c) ي تتضمن ايضا تحركات األسعار. ع
بها )كما هو مذكور أعاله( والت  كة كجزء من برنامج المراقبة الخاص  ي تستخدمها الشر

التنبيهات الت  ندما  تشمل 
ركة السعر خارج المعايب  المحددة مسبقا، يتم تحليل ذلك من أجل فهم سبب حدوث هذه الحركة. عل سبيل المثال، ما إذا كانت الحركة  تحدث ح 

ي تحركها األحداث. 
 مرتبطة بتقلبات السوق أو األخبار الت 

كة جنبا إىل جنب مع كيانات المجموعة األخرى كة   يتم إجراء المراقبة والتحقيقات من قبل الشر عل مستوى األدوات المالية الفردية، قبل إرسالها إىل الشر

 وعمالئها، ويتم تصعيد الحاالت الشاذة من ناحية مادية. 

 التعديالت 

ي السوق أو نموذج العمل وسوف تخ
ن التنظيمية فن ي القواني 

ات فن ن االعتبار التغيب  ي عي 
كة من وقت آلخر بتعديل السياسة لتأخذ فن مسبقا   طر العمالءستقوم الشر

ي السياسة، وفقا ألحكام اتفاقية العميل. 
 بأي تغيب  جوهري فن

 

  



                                                                                                                                                                   
 

Formula Investment House Ltd., A British Virgin Islands company 

1 Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI VG1110 

www.iforex.com 

O
EP

2
7

0
6

2
0

2
1 

The Arabic translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail. 

ORDER EXECUTION POLICY 

Introduction 

1. Formula Investment House Ltd., operating under the brand name ‘iFOREX’, a company registered and existing 
under the laws of the British Virgin Islands, licensed and supervised by the British Virgin Islands’ Financial Services 
Commission under license no. SIBA/l/13/1060. 

2. This notice provide clients and potential clients with appropriate information on the Company’s Order Execution 
Policy (hereinafter the “Policy”). 

3. This Policy forms an integral part of the Company’s Client Agreement (“Client Agreement”). Therefore, by entering 
into an agreement with the Company, the client also agrees to the terms of this Policy which should be read in 
conjunction with the Client Agreement. In any conflict between the Policy and the terms of the Client Agreement, 
the terms of the Client Agreement shall prevail. 

Further to this, the Client also agrees to the fact that the Company’s financial products are offered on an over-
the-counter basis and not through a regulated market or a Multilateral Trading Facility (MTF) and that the 
Company acts as a principal to the client’s trades. This means that the client must open and close every trade 

with the Company and cannot close an open trade with a third party. 

The Company is therefore the sole execution venue for trades executed by it for the client. 

4. The Client should further be aware that the Company holds a negative balance protections policy which 
guarantees that in any event the Client will not lose more than its deposit amount. 

Scope of This Policy 

This Policy applies to all sorts of clients when executing transactions with a client for the Contracts for Difference (“CFDs”) 
offered by the Company. 

The Company is always the counterparty (or principal) to every Transactions. 

Types of Orders 

Market Order (trade request) – an order to open or close a CFD Transaction at the price currently indicated in the platform. 
The Company shall endeavor to fill that order as soon as reasonably practicable after the order is accepted and in 

accordance with best execution obligations. 

Limit Order (future orders) – an order to open or close a CFD Transaction at a price that may be available in the future. 
The Company shall only fill the client’s order when that particular level has been reached, subject to this best execution 

policy. 

Best Execution Factors 

The Company shall take all reasonable steps to obtain the best possible results for its clients taking into account the 
following factors when executing clients’ orders against the Company’s quoted prices: 

a) Price;  

b) Transaction costs (i.e. the spread as explained hereunder) and risks relevant to execution (primarily in regards to 
points (c) and (d) below); 

c) Speed of execution; 
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d) Likelihood of execution and settlement; 

e) Size and nature of the order; 

f) Likely market impact; 

g) Nature of the market for the financial instrument; and 

h) Any other consideration deemed relevant to the execution of an order. 

In order to determine the relative importance of the Execution Factors, the Company will take into account the factors set 
out at Best Execution Criteria section below. The most important of these factors are discussed below, before setting out 
how these are applied and prioritized in relation to different circumstances, such as client classification. 

a) Prices:  

For any given Financial Instrument, the Company will quote two prices: the higher price (ASK) at which the 
Customer can buy (go long) that CFD, and the lower price (BID) at which client can sell (go short) that CFD. 
Collectively, the ASK and BID prices are referred to as the Company’s price. The difference between the lower and 
the higher price of a given CFD is the spread plus a markup (if applicable). Such orders as Buy Limit, Buy Stop and 
Stop Loss, Take profit for opened short position are executed at ASK price. Such orders as Sell Limit, Sell Stop and 

Stop Loss, Take profit for opened long position are executed at BID price. 

The prices for any Financial Instrument are calculated by reference to the price of the relevant underlying asset 
which is obtained from independent market data providers. Price feeds are monitored by the Company against 
other price quotes received from other independent market data providers in order to ensure the accuracy and 
consistency of the data, to provide a competitive and fair reflection of the market price to clients and avoid the 
possibility of arbitrage. Such price may differ from the price provided by such market data providers due to the 

Company’s minimum spread requirements, interest adjustments, connection speed or other relevant factors. 

The Company’s prices, reflecting the minimum spreads that can be granted to its clients, can be found on the 
Company’s website. The Company updates its prices as frequently as the limitations of technology and 
communications links allow. The Company reviews its third party external reference sources from time to time to 
ensure that the data obtained continues to remain competitive. Market Orders can be placed and executed only 
within the trading hours per each Financial Instrument, as detailed in the Trading Conditions. Limit Orders can be 
placed, changed or removed outside the trading hours per each Financial Instrument, however, such Limit Orders 
shall only be executed during the above trading hours. 

b) Costs:  

The Company utilizes a spread pricing model. The minimum spread offered for each Financial Instrument is 
detailed on the Company’s website. The spread is dynamic (i.e. floating) and may vary depending on, with no 

limitations, market conditions, client’s profile, liquidity and market volatility. 

Overnight financing - open Positions that are held open over-night are subject to daily interest. In such cases, the 
client’s transaction or equity are credited or debited with interest adjustments calculated on the basis of the 

relevant inter-bank interest rates (including a mark-up spread) and the relevant periods. 

Rollovers - certain Financial Instruments’ open positions (e.g. commodity and index CFDs) are automatically rolled 
over upon reaching the relevant Instrument’s rollover date. Upon effectuating such rollover, the Position’s open 
Profit & Loss (P/L) will express the price difference between the expired and new contract prices, as well as include 
an additional mark-up spread. 

For further details please see the Company’s Trading Conditions available on the Company’s website. 

https://www.iforex.com/trading-conditions
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c) Speed of Execution: 

The Company acts as principal on the client’s behalf. Therefore, the Company is the sole execution venue for the 
execution of the Client’s orders for the financial instruments offered by the Company. The Company places a 
significant importance when executing client’s orders and strives to offer high speed of execution within the 

limitations of technology and communications links. 

d) Likelihood of Execution and Settelment: 

(i) Market Orders (trade requests) are executed at the price that is in effect on the Company’s Trading 
Platform (client side) at the exact time of execution, provided that such price is within a predetermined 
tolerance level from the underlying price indicated in the Company’s server and irrespective if the 
underlying price is above or below the price indicated in the Trading Platform (What You See Is What You 
Get, or WYSIWYG). In the event that the price indicated in the trading platform (client side) exceeds the 
above tolerance level, for example, due to movements in the underlying assets between the time a client 
placed its order and the time it is received and executed, high markets volatility and/or communication 
latency, the Order will be executed at the price indicated in the Company’s server which shall be different 
from the price indicated in the Trading Platform (Market Price), on a symmetrical basis. In the event of a 
substantial difference between the price indicated in the Trading Platform (client side) and the price 

indicated in the Company’s servers, the Order shall be rejected. 

(ii) Limit Orders (future orders) are executed at the market price indicated at the Company’s server which 
may be different than the price indicated in the Order (“Slippage”). Slippage may occur in the event where 
the price indicated in the order is not available in the server, for example, due to high volatility and/or 
gaps in the market prices. In such event, the order will be executed at the first available price, irrespective 
of the direction of the slippage, either to the client’s favor or not, in a symmetrical and transparent manner 

(Symmetrical Slippage). 

It is important to note that Slippage does not affect the Negative Balance Protection and therefore the 
Client will never lose more than the amount invested (including any profit, if gained), even if a slippage 
occurs. In addition, transactions in some Financial Instruments that are not traded on a 24 hours basis, 
may experience a market gap on a daily basis and are therefore more susceptible to slippage. 

(iii) Usually when price reaches an order such as Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit or Sell 
Stop, these orders are executed as requested. However, under certain trading conditions, for example, 
and with no limitations, at times of rapid price changes and/or at the opening of trading sessions, it may 
be impossible to execute orders (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit or Sell Stop) at the 
client's requested price. In this case, the Company has the right to execute the order at the first available 
price. 

e) Size and Nature: 

In General, the Company does not take into consideration the size of a client’s order in acceptance, scheduling or 
prioritization of execution. However, order execution is subject to size considerations, including a minimum deal 
size, maximum deal size and maximum net exposure for the Instrument. Minimum deal size and maximum 
exposure limitations per each product can be found under Product Details in the Trading Conditions on the 
Company’s website. 

The Company does not execute partial trades. 

f) Market Impact:  
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Some factors may rapidly affect the price of the underlying instruments/products from which the Company’s 
quoted price is derived and may also affect other factors listed herein. The Company will take all reasonable steps 
to obtain the best possible result for its clients*. 

*The Company does not consider the above list exhaustive and the order in which the above factors are presented 
shall not be taken as priority factor. Nevertheless, whenever there is a specific instruction from the client, the 
Company shall make sure that the client’s order shall be executed following the specific instruction. 

Warning: any specific instructions from a client may prevent the Company from taking the steps that it has 
designed and implemented to obtain the best possible result for the execution of those orders in respect of the 
elements covered by those instructions. 

Best Execution Criteria 

The Company is the sole execution venue for the execution of the clients’ orders owing to the fact that the Company acts 
as principal and not as agent on the clients’ behalf. 

The Company determined the relative importance of the above execution factors on the basis of its commercial judgment 
and experience and in the light of information available on the market. When executing a client’s order, the Company will 
take into account the following criteria for determining the relative importance of the execution factors, however not all 
of these criteria will be relevant in every case. 

a) the characteristics of the client; 

b) the characteristics of the client’s order; 

c) the characteristics of the financial Instruments that are the subject of that order. 

Where the Company executes an order on behalf of a client, the best possible result must be determined in terms of the 
total consideration, representing the price of the Financial Instrument and the costs related to execution, which must 
include all expenses incurred by the client which are directly related to the execution of the order, including execution 
venue fees, clearing and settlement fees and any other fees paid to third parties involved in the execution of the order. 

In view of the above, the Company assigns the following importance level for the above Best Execution Factors: 

Factor Importance 

Price High 

Cost High 

Speed of Execution High 

Likelihood of Execution 
and Settlement 

High 

Size and Nature Low 

 

Application to Underlying Assets 

For the various underlying assets provided by the Company the Company sources prices from independent market data 
providers (to ensure appropriate price discovery and comparison), these data feeds provided by market data providers 
are prioritized in terms of previous experience in terms of robust, accurate  and continuous service, which the Company 
continuously monitors (as described below). 
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Execution of Client Orders 

The Company shall satisfy the following conditions when carrying out client orders: 

a) ensures that orders executed on behalf of clients are promptly and accurately recorded and allocated; 

b) carries out otherwise comparable client orders sequentially and promptly unless the characteristics of the order 
or prevailing market conditions make this impracticable, or the interests of the client require otherwise; 

c) Informs a client about any material difficulty relevant to the proper carrying out of orders promptly upon becoming 

aware of the difficulty. 

Specific Instructions 

Where a client gives the Company specific instructions, including specifying the opening or closing price of a transaction 
(for example, limit orders), the Company will execute that order in accordance with such instruction, provided that the 
requested price is available.  

Such action will be deemed to be best execution, superseding all other aspects of this Policy. To the extent that specific 
instructions do not cover every aspect of the order (for example, in market orders), the Company will apply this Policy to 
those parts or aspects of the order not covered by the client’s instructions. 

Aggregation 

The Company does not aggregate one client’s trade(s) with that of any other clients during execution. 

Monitoring and Review 

The Company regularly monitors compliance and effectiveness of the Policy for relevant order execution arrangements to 
assess whether it enables it to continuously provide the best possible result for our clients, focusing mainly on monitoring 
price, cost and speed. Specifically, the Company carries out monitoring in the following manner: 

a) Real-time monitoring of the price feeds to ensure fairness, accuracy and continuity of quotes; and to take 
corrective measures, where appropriate; and 

b) T+1 reports indicating the execution price and server price for each transactions. 

In accordance with the frequencies set out above the Company monitors best execution in the following way: 

a) The Company sources data from independent market data providers to ensure adequate price discovery and 
comparison; 

b) The data feeds/sources are monitored continuously by the Company in relation to the asset classes and 
instruments offered to clients by the Company, this monitoring includes price movement. In order to achieve this 
monitoring the Company carries out sample reviews on instrument prices and developed a set of alerts which 
constantly monitors the prices quality and availability; 

c) The alerts used by the Company as part of its monitoring program, include (as noted above) price movements. 
Where a price movement occurs outside of a pre-defined parameter this is analyzed in order to understand why 
such movement has occurred. For example, whether the movement is related to market volatility or event driven 
news. 

Monitoring and investigations are carried out by the Company together with other Group entities at individual financial 
instrument level, before being sent to the Company and its clients, and material anomalies are escalated. 

Amendments 
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From time to time the Company will amend the Policy to take into account changes in law, regulation, and market structure 
or business model and will notify the clients in advance of any material change in the Policy, as per the provisions of the 
Client Agreement. 

 


