
  النزاعات سیاسة

  مقدمة

 كل في ینعكس وھذا معقد عالم في نعیش فنحن. المالیة الخدمات مؤسسات وكل األعمال كل في موجود المصالح تعارض
 أن واجبنا ومن عمالئنا وبین بیننا الثقة أواصر بناء على شيء أي قبل تقوم أعمالنا أن ندرك فإننا ھذا ومع لكن المجاالت،

  .المتعارضة المصالح وإدارة تحدید على نعمل

. المتعارضة المصالح وإدارة وتقییم لتحدید الرامیة والعملیات واإلجراءات السیاسات من مجموعة نطبق فنحن لذلك وفقًا
 نصف وأن مختصرة وبطریقة كمؤسسة عملنا أثناء تبرز التي المتعارضة المصالح تحدید ھو البیان ھذا من الھدف إن

  .المصالح تعارض عن تنجم التي تلك مثل تحدیاتال مع التعامل كیفیة

  : والمصالح الواجبات تعارض

 المجموعة شركات وبین وموظفیھا ومدرائھا FX2GAIN.com بین معینة ظروف في یبرز التعارض أن ندرك نحن
 فإننا عمالئنا لمصالح تسببھا قد التي واألضرار األخطار من وللتقلیل التعارض ھذا مثل خطر لمنع. والشركاء المعنیة

  :كالتالي وھي الداخلیة، والضوابط واإلجراءات األنظمة من عددًا تبنینا

  .وشركائنا موظفینا لكل الشخصي الحساب تداوالت على قیود

  وشركائنا موظفینا لكل بأعمالنا متصلة أخرى حوافز أي أو الھدایا قبول أو تقدیم تشمل لدینا الداخلیة اإلفشاء متطلبات

  . تعارض حصول مخاطر من یزید واحد شخص قبل من أدائھا كان إن الداخلیة المھام بین الفصل

 أي وتجاھل عمالئنا مصلحة فیھ لما التصرف الشركة في والموظفین المدراء على تفرض مستقلة سیاسة على الحفاظ
  . الحالة ھذه في ینشأ تعارض

  . ورقیًا أو إلكترونیا المخزنة البیانات إلى الوصول تقیید

 اإلفشاء كان إذا إال نملكھا التي المعلومات جمیع سریة على بالحفاظ لدینا والموظفین والمسئولین المدیرین نلزم نحن
  .شخصیة مكاسب لتحقیق المعلومات ھذه استخدام للموظفین كذلك یجوز وال. القانون بأمر مطلوبًا

 حدوث عن ناتجة ألضرار العمیل تعرض دون للحیلولة كافیة لیست اإلجراءات ھذه أن فیھا نعتقد التي الحاالت في
 كان إذا ما وتقریر الوضع ھذا في للنظر للعمیل الحاالت ھذه عن عام إفشاء بعمل سنقوم فإننا المصالح، في ما تعارض

  :الحاالت ھذه في التالیة اإلجراءات سنتخذ بالتحدید. ال أم الخدمة ھذه استخدام مواصلة یرید

 المجموعة ضمن األخرى الشركات خالل من تداول خدمات على یحصل الذي للعمیل استثماریة توصیة أو نصیحة تقدیم
  .شركائنا أو

 یتقاضى شركائنا أحد كان أو كنا إذا ثالث طرف من مقدمة تعامل خدمات لتوفیر الالزمة الترتیبات اتخاذ أو الصفقات ننظم
  . الترتیبات ھذه لتنفیذ عمولة أو رسوم

 المتعلقة الخاصة اإلفشاء لحاالت بالنسبة. التداول عملیة أثناء أو قبل خطیًا أو شفھیًا لكم ینقل قد العام اإلفشاء من النوع ھذا
 بمجرد خطیًا أو شفھیا توجیھھا سیتم ضرر حدوث مخاطر من یزید أنھ ونرى نكتشفھ مصالح في أخر تضارب بأي

  .لھا إدراكنا

  : السیاسة لھذه القانوني الوضع

 لفرض تسعى أو تفرض ال وھي قانونًا ملزمة تعتبر أن منھا المقصود ولیس العمیل اتفاقیة من جزءًا تشكل ال السیاسة ھذه
 .لك السیاسة ھذه إفشاء عدم حالة في المالیة الرقابة ھیئة قواعد أو العمیل اتفاقیة بموجب مفروضة غیر علینا التزامات أیة


