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 تضارب المصالح

يَتَعينُ على آي سي إم كابيتال اتخاذ ما يَلْزم من خُطوات لتحديد تَضَارب المَصالح. وبمُوجب الفقرة الثامنة، فإنه يتعـين علـى 
سياسـة الشـركة فـي اتخـاذ جميـع الخُطـوات المُناسـبة الشركات إما مَنع تضارب المصـالح أو إدارتهـا بشـكل عـادل. وتتمثـل 

 لتحديد ومنع تضارب المَصَالح الذي قد يًوجد بين:

 آي سي إم كابيتال أو أي شخص آخر ذا صلة بالشركة وبين عُمالئها؛ -أ •

 بين عَمِيل وآخر -ب •

 

يجب أن يكـون اإلفصـاح عـن تضـارُب المصـالح بمثابـة مقيـاس المـالذ األخيـر؛ علـى أن يقتصـر اسـتخدامه فقـط عنـدما تكـون 
 بشـيء–الترتيبات التنظيمية واإلدارية التي وضعتها آي سي إم كابيتال لمنع أو إدارة تضارب المصـالح الخاصـة بهـا غيـر كافيـة 

 .العميل بمصالح رأضرا إلحاق دون للحيلُولة وذلك -الثقة من

ق  لجميع موظفي آي سي إم كابيتال دور ومسئُولية في تحديد جميع النِزاعات التي قد تَنطَوي على مَخَاطِر ماديـة قـد تُلْحـِ
الضرر بمصالح العَميل. عند تحديد النزاعات، يجب على اإلدارة العُليا أن تَأخُذ بعين االعتبار، كَحدٍ أدنـى، مـا إذا كانـت الشـركة أو 

 لشخص المعني:ا

 من المُرجح أن يُحقق مكاسب مالية أو بمقدوره تَجَنُب خُسارة مالية على حساب العميل؛ -أ •

لديه مصلحة فـي تحقيـق خدمـة مُقدمـة للعميـل أو فـي إجـراء معاملـة نيابـة عـن العميـل، بطريقـة تختلـف عـن مصـلحة   -ب •
 العميل؛

 لديه حافز مالي أو غير ذلك لصالح مصلحة عميل آخر؛ -ج •

 يمارس ذات النشاط التجاري الذي يُمارسه العميل؛ -د •

يَتَلَقى أو سوف يَتَلَقى مـن شـخصٍ آخـر غيـر العميـل حـافزًا فيمـا يتعلـق بالخدمـة المُقدمـة إلـى العميـل بخـالف العُمُولـة أو   -ه •
 .الرسم األساسي لهذه الخدمة

 
كابيتال عددًا من الترتيبات واإلجراءات والضوابط بمـا فـي لتحديد ومنع و/أو إدارة مخاطر تضارب المصالح، اعتمدت آي سي إم 

 ذلك:

وضع مُتطلبات خاصة للتعامل مع الحسابات الشخصية لجميـع المـوظفين، بمـا فـي ذلـك أعضـاء مجلـس اإلدارة والمسـاعدين  .1
 .والمستشارين وأسَرهِم من الدرجة األولى؛ وذلك فيما يتعلق باستثماراتهم الخاصة

 ومات بين مختلف وحدَات األعمال (اإلدارات) في آي سي إم كابيتالتقييد تداوُل المعل .2

 فرض قيود صَارمة على الوصول إلى البيانات المُخزنة إلكترونيًا أو المطبوعة .3

 فرض قيود على نشر المعلُومات ذات الصلة بالتوقُعات والتداوُل .4

على جميع الموظفين؛ بما في ذلك أعضـاء مجلـس اإلدارة  فرض قيود على قبول الهدايا والحوافز وتَلَقي بعض المَزايا المُطبقة .5
 .والمساعدين والمستشارين وأسرهم من الدرجة األولى
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 .تطبيق الفصل بين الوظائف، بحيث إذا قام به الشخص نفسه، يُزيد من خطر تضارب المصالح .6

 .شارينتطبيق "اختبار المالئمة والقبول" قبل تعيين الموظفين الجُدُد والمُساعدين والمست .7

 قيام مجلس اإلدارة بمراجعة تضارب المصالح المُحتمل بين الشركاء الخارجيين لـ آي سي إم كابيتال .8

 تعزيز آليات "اإلبالغ عن المخالفات" (الكشف عن األنشطة المُتَضَاربة المُحتملة) من قِبل مُوظفي آي سي إم كابيتال .9

 .بمخاطر تضارب المصالح توفير "حمالت توعية" لتنبيه موظفي آي سي إم كابيتال .10

في أي ظرف من الظروف وبحيث يُشتبه في وجود تضارب في المصالح أو احتمال نشوب نزاع؛ سيتم إبالغ مُوظف االلتزام كجزءٍ  .11
 من السِياسة الداخلية لشركة آي سي إم كابيتال

امة أو مصدر تضارب المصالح والخطـوات التـي إحاطة العُمالء "فورا" بتضارب المصالح التي ال يُمكن منعُهَا، وتفصيل الطبيعة الع .12
 .اتخذتها آي سي إم كابيتال للتخفيف من وطأة تلك المخاطر

يتم االحتفاظ بالسجالت الخاصة ذات الصلة بأنواع الخدمات أو األنشطة التي تُجرى بمعرفة آي سـي إم كابيتـال أو بالنيابـة عنهـا،  .13
ـية بإلحـاق ضـرر بمصـالح عميـل أو أكثـر (لمـدة والتي نَشأ أو قد ينشأ على إثرها تضـارب فـي الم  5صـالح يترتـب عليـه مخـاطرة ماد

 .سنوات)

 

 في حالة وجود أي استفسارات خاصة بتضارُب المَصَالِح؛ يُرجى التواصل مع: 

  مدير إدارة االمتثال:

,ICM Capital Limited 
,Level 17, Dashwood House  

69 Old Broad St, London 
EC2M 1QS,United Kingdom 

 + 44 207 634 9770 هاتف: 
 +44 207 516 9137 فاكس:

 compliance@icmcapital.co.uk البريد اإللكتروني:
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