
معلومات حول شروط تداول العمالت األجنبية والمعادن في بنك اتش اس بي سي

ُيحدد اإلشعار الماثل بعض الجوانب الرئيسة للعالقة بين بنك اتش اس بي سي وعمالئه عند التعامل مع األسواق العالمية التش اس بي سي في 
العمالت األجنبية والمنتجات المعدنية )يشار إليها مجتمعة بـ العمالت األجنبية والمعادن(، حيث يتعامل البنك في السوق باعتباره تاجًرا رئيسًيا وصانًعا 
للسوق. يكمن الغرض منه في استكمال اإلفصاحات األخرى المتعلقة بشروط وأحكام معامالت العمالت األجنبية والمعادن مع البنك، ومع استمرار 

عمليات التداول مع البنك، حيث يقوم العميل بهذه المعامالت على أساس المعلومات الموضحة أدناه. ال يؤثر هذا اإلشعار أو يحد من واجبات بنك اتش 
اس بي سي القانونية أو التنظيمية تجاه عمالئه.

أنشطة وخدمات التداول الرئيسة في العمالت األجنبية والمعادن لدى البنك

حيث يتعامل بنك اتش اس بي سي في السوق باعتباره تاجًرا رئيسًيا وصانًعا للسوق، فإن هدف البنك يتمحور حول المشاركة في التشغيل المنظم 
لألسواق، وتقديم أسعار تنافسية باستمرار وحماية وتعزيز عالقاته المستدامة طويلة األجل مع العمالء.

يتعامل بنك اتش اس بي سي على أسس تجارية مع العمالء بصفته تاجًرا رئيسًيا، مما يعرض رأس ماله للخطر في المعامالت مع العمالء. ُيعد هذا أمًرا 
صحيًحا عندما يرد البنك على طلب عرض أسعار، أو يقدم أسعاًرا إرشادية، أو ينفذ أوامر العميل، أو يتعامل بأي طريقة أخرى في السوق.

فيما يتعلق بأنشطة وخدمات التعامل مع العمالت األجنبية والمعادن، ال يعمل بنك اتش اس بي سي كوكيل أو وكيل ائتماني لعمالئه. وبالتالي، ال 
يتحمل بنك اتش اس بي سي أًيا من المسؤوليات التي قد ترتبط بهذه األدوار. تقع مسؤولية إجراء تقييم مستقل ألي معاملة تخص العمالت األجنبية 

والمعادن قبل التنفيذ على عاتق العميل ويستند التقييم على الحقائق والظروف الخاصة به.

تضارب المصالح المحتمل

تؤدي طبيعة سوق تداول العمالت األجنبية والمعادن ودور الشركات مثل بنك اتش اس بي سي إلى ظهور تضارب محتمل في المصالح ال يمكن تفاديه 
بصورة تامة.

على هذا النحو، قد يشارك بنك اتش اس بي سي في أي وقت في معامالت مع عدد كبير من أطراف نظيرة مختلفة )بما في ذلك بنك اتش اس بي 
سي نفسه(، وقد يكون لكٍل منهم مصالح مختلفة. باعتباره جزء من إدارة بنك اتش اس بي سي لنشاط العميل، قد يسعى موظفو التداول لدى البنك 

إلى توقع طلب العمالء على المدى القريب، واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر. في مثل هذه الحاالت، تهدف إجراءات بنك اتش اس بي 
سي إلى تزويده بمخزون كاٍف يخوله من خدمة عمالئه.

ال ُيعد احتفاظ بنك اتش اس بي سي بمراكز أو التداول بطريقة قد ال تتماشى مع أهداف العمالء األفراد أمًرا غير طبيعي. نظًرا ألن أنشطة بنك اتش 
اس بي سي في السوق تتوافق مع دوره باعتباره تاجًرا رئيسًيا وصانًعا للسوق، فقد يقوم البنك على سبيل المثال بما يلي:

التأثير على تنفيذ أو سعر معامالت معينة، مثل الحواجز أو أوامر البيع بالسعر المعروض لتفادي الخسارة أو أوامر الحد األخرى؛  •

التأثير على المستوى الذي يتم عنده تحديد المعايير أو األسعار المرجعية األخرى من خالل نشاط التداول الخاص به قبل »نافذة الحساب« أو أثناء    •
ذلك أو بعده.  

الدخول في معامالت بما يتناسب مع متطلبات دفتر األوامر المتوقع و/ أو الفعلي، مع األخذ في االعتبار حجم الطلبات وظروف السوق السارية    •
اٍل. ُبغية دعم النشاط المقترح و/ أو الفعلي لعمالئها بشكٍل فعَّ  

قد توجد حاالت من المعامالت التي يجري تنفيذها أو مقاصتها في أماكن التداول أو أنظمة المقاصة، قد يكون لبنك اتش اس بي سي فيها مصلحة 
تجارية أو غير ذلك من العالقات، والتي قد ينتج عنها فوائد مالية أو منافع مادية أو غيرها من المنافع لصالح بنك اتش اس بي سي.

يمتلك بنك اتش اس بي سي سياسات وإجراءات إلدارة تضارب المصالح المحتمل والتخفيف منها. يسعى بنك اتش اس بي سي، عند اضطالعه بهذه 
األنشطة، إلى تجنب التأثير غير المبرر على السوق بالقدر المتوافق مع تعامالته واحتياجات إدارة المخاطر وأهدافها.

معلومات العميل

بدوره تاجًرا رئيسًيا وصانًعا للسوق، وما لم يتفق على خالف ذلك صراحًة، يجوز لبنك اتش اس بي سي، على سبيل المثال:

استخدام المعلومات التي قدمها العمالء لالسترشاد بها في القرارات التجارية المتعلقة بتخفيف المخاطر والتحوط منها.  •

مشاركة معلومات حول أنشطة العمالء بين موظفي المبيعات والتجارة؛ و/أو  •

استخدام المعلومات أو اإلفصاح عنها على أساس إجمالي وال ُيمكن عزوه لتعزيز رؤية بنك اتش اس بي سي للسوق واألعمال أو المنتجات أو    •
الخدمات ذات الصلة التي تقابل العميل.  

يجوز لبنك اتش اس بي سي مشاركة معلومات بشأن انشطة العمالء مع المنظمين ووفًقا ألي قانون أو الئحة معمول بها.

لدى بنك اتش اس بي سي سياسات وإجراءات مصممة لحماية المعلومات السرية وضمان عدم استخدامها أو اإلفصاح عنها على نحو خاطئ. يسعى 
بنك اتش اس بي سي عند تعامله مع معلومات العمالء إلى تعزيز االتصاالت الفعالة التي تدعم سوق تداول العمالت األجنبية والمعادن قوًيا وعاداًل 

ومنفتًحا وسائاًل وشفاًفا بشكل مناسب.

التحوط المسبق

التحوط المسبق هو إدارة المخاطر المرتبطة بواحد أو أكثر من أوامر العميل المتوقعة، ويراد به إفادة العميل فيما يتعلق بهذه األوامر وأي معامالت 
ناتجة عنها . عندما يشير العميل إلى اهتمامه بمعاملة محتملة ويقدم طلًبا للحصول على عرض أسعار أو يترك طلًبا، يجوز لبنك اتش إس بي سي استخدام 

هذه المعلومات لالنخراط في أنشطة التحوط المسبق من خالل التعامل كمدير بغرض تسهيل معاملة محتملة. ُيمكن أن تكون أي من صفقات التحوط 
المسبق بأسعار مختلفة عن تلك التي يتعامل بها بنك تش إس بي سي مع العميل، وقد تأثر على سعر السوق أو سيولته وقد ينتج عنها ربح أو خسارة 

لجانب بنك تش إس بي سي. لدى بنك تش إس بي سي سياسات وإجراءات إلدارة تضارب المصالح المحتملة والتخفيف منها الناشئة عن التحوط 
المسبق.

  المصدر: الكود العالمي لصرف العمالت األجنبية



أساس التسعير وتنفيذ األمر

يهدف بنك تش إس بي سي إلى تقديم أسعار عادلة ومعقولة بشكل مستمر إلى عمالئه. يمكن أخذ عدد من العوامل في االعتبار عند تسعير الصفقات، 
على سبيل المثال وبدون ترتيب معين:

العائد التجاري على المخاطر الذي يتحمله بنك اتش اس بي سي بموجب المعاملة والمحاسبة على أمور مثل تحمل المخاطرة واستراتيجية العمل    •
وتكاليف إدارة األوضاع والمخاطر وخصائص المعاملة المحددة لبنك اتش اس بي سي؛  

البنية التحتية والتكاليف التشغيلية األخرى؛  •

القناة المستخدمة في تنفيذ المعاملة؛  •

الطرف المقابل والتكاليف المتعلقة بأس المالي والتمويل، مثل طبيعة العميل ومخاطره االئتمانية ورسوم االئتمان الداخلي و/أو التمويل؛  •

الرسوم والتكاليف التي تنشأ خالل تنفيذ وعمر المعاملة، مثل تكاليف منصة التداول والمقاصة والتسوية وغيرها من تكاليف التسليم والتوثيق    •
والمصروفات القضائية والتكاليف والضرائب التنظيمية؛  

خدمات العميل مثل التنفيذ غير القياسي والمخصصات الفرعية وهيكلة التجارة وعمليات محاكاتها والمعلومات ذات الصلة؛  •

عالقة بنك اتش اس بي سي مع العميل ذي الصلة، مع الحد في االعتبار العوامل الخاصة بهذا العميل؛ و/أو  •

أي رسوم أو مصاريف متفق عليها مسبًقا )على سبيل المثال، يترتب على بعض الخدمات التنفيذية رسًما، ُيتفق عليه مسبًقا مع العميل(.  •

سيختلف التأثير ذي الصلة لكل عامل على حدة على سعر المعاملة تبًعا لظروف السوق السائدة والظروف الخاصة بتلك المعاملة. قد تختلف الطريقة 
التي تسعر بها صفقات العميل استناًدا على ما إذا كان بنك اتش اس بي سي يقدم عروض أسعار أو أسعار إرشادية أو كان يسهل تنفيذ أمر العميل. 
نتيجة لذلك، يجوز لبنك اتش اس بي سي أن يعرض أسعاًرا مختلفة لعمالء مختلفين لنفس المعاملة أو ما يماثلها إلى حد كبير، استناًدا إلى العوامل 

سابقة الذكر.

تعتبر األوامر المرتبطة بمستوى معين أو الصادرة عند مستوى معين، صادرة عند المستوى المتفق عليه مع العميل، وذلك ما لم يتفق على خالف ذلك. 
ُيطبق أي هامش الحًقا على السعر النهائي للمعاملة الناتجة.

توافر التسعير

يتيح بنك اتش اس بي سي األسعار والبيانات على المنصات اإللكترونية المختلفة التي يمتلكها البنك ويمتلكها أطراف أخرى، قد يستخدم العمالء بعضها 
لتنفيذ الصفقات. يتخذ بنك اتش اس بي سي جميع التدابير المعقولة لمراقبة الجودة واإلشراف عليها وتوافر هذه المنصات اإللكترونية، غير أنه يظل 

هناك خطر يتمثل في احتمالية تأخر خدمات التسعير وتنفيذ طلبات أو أوامر التجارة أو توافر البيانات، أو انقطاعها. في غضون هذا الوقت، قد ال يتمكن 
العمالء من تقديم طلبات أو أوامر التجارة أو إلغائها أو تعديلها، وتبًعا لذلك قد يتعرض إلى أضرار أو خسائر لن يكون بنك اتش اس بي سي مسؤواًل عنها.

تنفيذ أوامر العميل

ُيمكن للعمالء أن يرسلوا األوامر إلى بنك اتش اس بي سي باستخدام قنوات مختلفة، منها الوسائل الصوتية أو اإللكترونية )مثل واجهة التطبيق 
البرمجية أو الرسائل الفورية أو البريد اإللكتروني( على النحو المتفق عليه فيما بين بنك اتش اس بي سي والعميل. ال يعتبر األمر مستلًما إال بمجرد إقرار 

اتش اس بي سي بهذا األمر.

عند تقديم طلب إلى بنك اتش اس بي سي، يعرض العميل التعامل مع اتش اس بي سي باعتباره مديًرا، وفًقا للضوابط المبينة في الطلب أو ما يقاربها. 
مع مراعاة أي اتفاق صريح ُيخالف ذلك، يحق لبنك اتش اس بي سي أن ممارسة السلطة التقديرية في تحديد 

ما إذا كان سيقبل ذلك األمر، لملء الطلب كلًيا أو جزئًيا، وما إذا كان وكيف سُيدخل في صفقات سوقية بغرض التحوط أو التحوط المسبق أو تسهيل 
أو خالف ذلك لتمكين بنك اتش اس بي سي تنفيذ الطلب أو مأله، بما في ذلك تسعير هذه الصفقات وحجمها وتوقيتها. عندما يكون لبنك اتش اس 

بي سي فوائد تجارية من عدة مصادر )بما فيها تلك الناشئة عن بنك اتش اس بي سي نفسه(، يحتفظ بنك اتش اس بي سي بسلطة تقديرية حول 
كيفية تلبية هذه المصالح المتنافسة، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ األمر وكمية الملء والتجميع واألولوية والتوقيت والتسعير.

عند ممارسة السلطة التقديرية لتجميع أو تحديد أولويات طلب العميل مع طلبات األطراف المقابلة األخرى أو الطلبات التي أبرمها بنك اتش اس بي 
سي ألغراض صنعه للسوق أو أنشطة إدارة المخاطر، سيقوم بنك اتش اس بي سي بذلك على األساس الذي يراه مناسًبا لتلبية احتياجات هذه المصالح 

المتنافسة. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نتيجة أسوأ إذا ما كان قد ُنّفذ أمر العميل بشكل متتابع أو على أساس فردي.

يلتزم بنك اتش اس بي سي بحماية معلومات العميل وليس ملتزًما باإلفصاح عن معلومات بشأن المصالح التجارية لألطراف المتقابلة. حيثما اختار بنك 
اتش اس بي سي القيام بمثل هذه اإلفصاحات، فسيكون صادق في بياناته، وسوف يقوم بذلك بما يتماشى مع المبادئ المفصلة في قسم معلومات 

العميل.

عندما يقدم العميل طلًبا لتنفيذه باستخدام خوارزمية معينة، إذا ما كانت تسمح الخوارزمية، وبحسب توجيه العميل، سيقوم بنك اتش اس بي سي بتنفيذ 
مثل هذا األمر مقابل:

السيولة التي حصل عليها بنك اتش اس بي سي عن طريق صفقات مع أطراف ثالثة؛ و/أو  •

المخزون التجاري لبنك اتش اس بي سي نفسه.   •

في حالة عدم وجود أي تعليمات محددة، يجوز لبنك اتش اس بي سي وفًقا لتقديره الخاص، استخدام أي من طرق التنفيذ هذه أو كليهما.

عروض األسعار واألسعار اإلرشادية

ما لم يتفق على خالف ذلك، فإن أي سعر ثابت أو إرشادي يعرضه بنك اتش اس بي سي على عميل السعر »الشامل«، شاماًل أي هامش مطبق على 
السعر يمكن به لبنك اتش اس بي سي التعامل في السوق، سواًء أكان السعر معروًضا إلكترونًيا أو عن طريق موظفي المبيعات أو التجارة أو غيرهم.

فيما يتعلق بكل من التجارة اإللكترونية والصوتية مع بنك اتش اس بي سي، فإن العميل يقع عليه ضمان رضائه عن السعر )االسترشادي أو الثابت( 
والشروط األخرى ألي معاملة مع بنك اتش اس بي سي قبل تنفيذ المعاملة.

نحن في بنك اتش اس بي سي ملتزمون ببناء عمل مستدام مع عالقات طويلة األمد مع العمالء. يتضمن هذا االلتزام الحفاظ على أقصى درجات 
النزاهة ومعاملة كافة عمالئنا بإنصاف. في حال كانت لديك أسئلة حول هذا اإلشعار، فُيرجى االتصال بممثل بنك اتش اس بي سي الخاص بك.

ترد معلومات إضافية في المالحق:

الملحق أ:معلومات حول نظام »Last Look« في التداول اإللكتروني  •

الملحق ب:معلومات حول المعايير المرجعية واألوامر الخوارزمية  •



يتوفر هذا اإلشعار أيًضا على http://www.hsbcnet.com/gbm/hsbc-foreign-exchange-information-notice.html ويمكن تحديثه من حيٍن آلخر. 
سيتم توفير التحديثات على هذا الموقع.

في هذا اإلشعار الماثل، ُيشير »اتش اس بي سي« إلى اتش اس بي سي هولدينغز بي ال سي والشركات التابعة لها، بما في ذلك بنك اتش اس بي 
سي بي ال سي وبنك اتش اس بي سي - الواليات المتحدة - جمعية وطنية ومؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية المحدودة.

الملحق أ: معلومات حول نظام »Last Look« في التداول اإللكتروني

يوضح ما يلي إطار عمل بنك اتش اس بي سي الذي يحدد من خالله ما إذا كان سيتم قبول طلب العميل إلجراء المعامالت عند التعامل إلكترونًيا أم ال، 
.»Last Look« وهي عملية يشار إليها عادًة باسم

ضوابط ما قبل التداول

ُتعد األسعار المنشورة إلكترونيًا من بنك اتش اس بي سي إرشادية فقط. عندما يقدم العميل طلًبا للتداول، يكون ذلك بمثابة عرض للمعامالت، وفي 
تحديد ما إذا كان البنك سيقبل هذا العرض أم ال، يقوم بنك اتش اس بي سي بإجراء سلسلة من عمليات التحقق، وتشمل:

التحقق من الصالحية: تأكيد البيانات الواردة في طلب التداول وتوافر حدود االئتمان )وأي حدود مخاطر أخرى قابلة للتطبيق( تتعلق بعميل معين.  •

التحقق من األسعار: عندما يقدم العميل طلب تداول إلى بنك اتش اس بي سي، فمن الممكن أن يكون بنك اتش اس بي سي قد قام بتحديث   •
أسعاره بشكٍل مستقٍل عن وقبل استالم طلب التداول. في هذه الحالة، عمليات التحقق من األسعار ُتثبت ما إذا كان طلب تداول العميل ممتثاًل 

لمعدالت تفاوت األسعار المحددة مسبًقا والقابلة للتنفيذ أم ال.

يتم تنفيذ عمليات التحقق من الصالحية واألسعار بشكل متزامن وسيؤدي فشل أي منهما إلى رفض طلب التداول. حيثما يكون ذلك ممكًنا من الناحية 
التكنولوجية، يتخذ بنك اتش اس بي سي خطوات معقولة إلبالغ العمالء برفض التداول واألسباب المرتبطة به.

التحقق من األسعار

حيث أجرى بنك اتش اس بي سي تحديًثا على أسعاره، ستكون استجابة نظام البنك على النحو المفصل أدناه.

عندما يكون نظام التداول اإللكتروني المستخدم في معاملة العميل قادًرا على تحسين األسعار:  •
في حال كان السعر المحدث مربًحا للعميل، فسيقبل بنك اتش اس بي سي طلب التداول بالسعر المحدث ويمرر تحسين السعر الكامل إلى    •  

العميل.   

في هذا السيناريو، يوجد تفاوت محدد مسبًقا »خطأ في النقر« والذي إذا تم اختراقه سيؤدي إلى رفض طلب التداول حتى إذا كان السعر     
المحدث مربًحا للعميل.   

في حال لم يكن السعر المحدث مربًحا للعميل، فعادًة ما يرفض البنك طلب التداول. ومع ذلك، في ظروف محدودة، قد يقبل البنك طلب    •  
التداول المذكور إذا كان تفاوت السعر ال يتجاوز الحد األدنى المحدد مسبًقا. يتم تطبيق ذلك على أساس كل عميل على حدة وفًقا لتقدير     

البنك وحده.   

عندما يكون نظام التداول اإللكتروني المستخدم في معاملة العميل غير قادر على تحسين األسعار:  •
في حال كان السعر المحدث مربًحا للعميل، فسيقبل بنك اتش اس بي سي طلب التداول بالسعر المطلوب بشرط أن يكون التفاوت في    •  

السعر ضمن الحد المحدد مسبًقا الذي حدده البنك للمنتج والعميل المعينين. إذا انخفض السعر المطلوب عن هذا الحد، فسيتم رفض طلب     
التداول.   

في حالة كان السعر المحدث غير ُمجٍد للعميل، فإن بنك اتش اس بي سي سيرفض الطلب التجاري عادة، غير أنه يجوز لبنك اتش اس بي سي    •  
في ظروف معينة أن يقبل مثل هذا الطلب التجاري إن كان التغير في السعر وفق الحدود المحددة مسبًقا. ينطبق هذا على أساس كل عميل     

على حدة ووفًقا لتقدير بنك اتش اس بي سي وحده.   

ُتطبق الحدود الدنيا، المستخدمة لقبول أو رفض طلبات التداول مع عميل غير قادر على قبول تحسينات األسعار، بشكل متماثل بغض النظر     
عما إذا كان السعر المحدث مربًحا للعميل أم ال.   

في حال عدم قيام بنك اتش اس بي سي بتحديث أسعاره، سيتم قبول طلب التداول وفًقا لجميع اشتراطات وضوابط ما قبل التداول األخرى التي يتعين 
استيفائها.

تم إلعداد هذه الضوابط لتزويد عمالء بنك اتش اس بي سي بتجربة مماثلة للتداول على كتاب أوامر الحدود المركزية.

إدارة المخاطر ومعلومات العميل

يتم بدء واستكمال جميع عمليات تحقق "Last Look" في أقرب وقت ممكن عملًيا من الناحية التكنولوجية، بعد تلقي طلب تداول ودون تطبيق أي 
فترات انتظار إضافية. ال يشارك بنك اتش اس بي سي في أنشطة إدارة المخاطر المتعلقة بطلب التداول إال بعد اكتمال عمليات التحقق من الصالحية 

واألسعار وقبول طلب التداول.

عندما يتم رفض طلب تداول على أساس "Last Look"، ولن يتم استخدام معلومات العميل التي تم الحصول عليها في أنشطة إدارة المخاطر والتسعير 
في بنك اتش اس بي سي.

الملحق ب: معلومات حول المعايير المرجعية واألوامر الخوارزمية

حيثما كان ذلك ممكًنا، يدير بنك اتش اس بي سي المعايير المرجعية واألوامر الخوارزمية المتعلقة بتداول العمالت األجنبية والمعادن )العمالت األجنبية 
والمعادن( لعمالئه من خالل فريق خدمة مخصص مع مسارات تبعية منفصلة من مكاتب التداول الرئيسة. يستخدم بنك اتش اس بي سي أيًضا حواجز 

إعالمية في أنظمة المكاتب األمامية الخاصة به بحيث ال يتم مشاركة معلومات العميل بين فريق الخدمة المخصص ومكاتب التداول الرئيسة. في حال 
عدم توفر هذه الترتيبات، ستتم إدارة الطلبات المعيارية عبر مكاتب التداول الرئيسة في بنك اتش اس بي سي.

في جميع الحاالت المذكورة أعاله، لدى نك اتش اس بي سي سياسات وإجراءات للحد من حاالت تضارب المصالح المحتمل المرتبطة بتنفيذ المعايير 
المرجعية واألوامر الخوارزمية.



 © بنك HSBC الشرق األوسط المحدود 2021 جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لخزن المعلومات أو تحويله، في أي شكل أو وسيلة إلكترونية، 
ميكانيكية، أو تصويره، أو تسجيله، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك HSBC الشرق األوسط المحدود.

صدر عن بنك HSBC الشرق األوسط المحدود فرع اإلمارات العربية المتحدة، ص.ب 66، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، يخضع لقوانين مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لغرض هذا الترويج ويخضع 
للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

األوامر المعيارية

قد يوعز إلى بنك اتش اس بي سي بتنفيذ صفقات بسعر ُمقرر معيارًيا أو غيره من األسعار المرجعية المحسوبة بواسطة طرف ثالث )ُيشار إليها باسم 
"األوامر المعيارية"(، بناًء على التداول خالل فترة تحديد معينة )ُيشار إليها عادة باسم "نافذة الحساب"( أو أحد المزادات.

ستنفذ على العمالء الذين يتركون األوامر المعيارية لدى بنك اتش اس بي سي معاملة فيما بينهم وبين بنك اتش اس بي سي بسعر يحدده مزود 
المعيار باإلضافة إلى 1( رسوم محددة وُمفصح عنها مسبًقا، و/أو 2( فارق سعر يحدده مزود المعيار.

إدارة المخاطر فيما يتعلق باألوامر المعيارية

يتخذ بنك اتش اس بي سي جميع الخطوات المعقولة لتخفيف التأثير على السوق الناشئ عن تنفيذ األوامر المعيارية بواسطة، على سبيل المثال:

حساب صافي المبلغ اإلجمالي المتألف من أوامر العمالء الخارجيين وفائدة بنك اتش اس بي سي؛  •
حيثما توافر ذلك، محاولة مطابقة المبلغ الصافي مقابل فائدة المشاركين اآلخرين في السوق باستخدام مطابقة أوامر معيارية مجهولة أو خدمات    •

المزاد التي يقدمها مزودو الطرف الثالث؛  

تنفيذ معامالت التحوط قبل نافذة الحساب أو المزاد، أو أثنائهما أو بعدها، التي يتم فيها اختيار السعر المعياري أو المرجعي.  •
بناء على ذلك، قد يكون ألنشطة التحوط تلك تأثير على المستوي الذي تحدد عنده األسعار المعيارية أو المرجعية األخرى، وتقلب األسعار في األسواق 

ذات الصلة.  حيثما دخل بنك اتش اس بي سي في معامالت تحوط قبل نافذة الحساب المعياري أو المزاد، فإنه يقوم بذلك بهدف من التأثير على 
السوق أو تنفيذ أوامر معيارية، وبطريقة تتفق مع سياساته وإجراءاته.

األوامر الخوارزمية

حيثما ترك العمالء أوامر خوارزمية لدى بنك اتش اس بي سي، سينفذ بنك اتش اس بي سي معامالت على النحو المقرر بواسطة الخوارزمية، استناًدا 
إلى المعلمات التي اختارها العميل. سيدخل بنك اتش اس بي سي فيما بعد في معاملة واحدة أو أكثر مع العميل على أساس على أساس رئيسي 

لتحويل المبالغ المتداولة باإلضافة إلى رسم مقرر ومفصح عنه مسبًقا.


