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 2021، أغسطس 1 االصدار 

 

 وثيقة المعلومات األساسية 
 
 
 

 غرضال

ليست مادة   هذه الوثيقةيوفر لك هذا المستند معلومات أساسية حول هذا المنتج االستثماري. 

المعلومات مطلوبة بموجب القانون لمساعدتك عىل فهم طبيعة هذا المنتج وتكاليفه هذه تسويقية. 

ي مقارنته بالمنتجات األخرى. 
 ومخاطره ومكافآته ولمساعدتك ف 

 
 

 لمنتجا

 ThematiXعىل  العقود مقابل الفروقاتالمنتج: 

كة المصنعة للمنتج:  كة. )"Key Way Markets Ltdالشر "( CAPEX.com)اسم التشغيل " (،"الشر

ي العالمي )  ي سوق أبو ظب 
ا لقواني   اإلمارات العربية المتحدة، وتخضع لرقابة  ADGMتأسست ف 

ً
( وفق

ADGM Financial  ( هيئة تنظيم الخدماتFSRA برخصة رقم )190005 . 

كة عىل  أكث   معلومات مزيد من المعلومات: يمكن العثور عىلل ي حول الشر
ون  كة اإللكثر أو عن  موقع الشر

ي أو الهاتف  بنا عث   طريق االتصال
ون  يد اإللكثر ي الث 

أغسطس   30. تم تحديث هذا المستند آخر مرة ف 

2021. 
 

 تحذير من المخاطر 

اء منتج ليس بسيط وقد يكون من الصعب فهمه.   أنت عىل وشك شر

 

 ما هو هذا المنتج؟ 

 النوع 

. تتكون األداة المالية ThematiX( حيث يكون المنتج األساس هو CFDالفروقات ) العقود مقابل 

ي تم اختيارها عىل أساس القيمة  
كات قطاع معي   والبر األساسية من مجموعة من األسهم من شر

كات. يمكنك زيارة  كةالسوقية للشر للحصول عىل مزيد من المعلومات حول العقود مقابل  موقع الشر

 المتاحة للتداول.  ThematiXالفروقات عىل 

https://capex.com/en
https://capex.com/en/contact-us
https://capex.com/en
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 األهداف

هو المضاربة على تحركات األسعار )بشكل    ThematiXالهدف من تداول العقود مقابل الفروقات على 

  ThematiXعام على المدى القصير( من خالل الحصول على قوة شرائية غير مباشرة على  منتج 

المحدد )سلة األسهم(. يعتمد عائدك على تحركات سعر األصل األساسي وحجم صفقتك. على سبيل  

سترتفع، فيمكنك شراء   ThematiXالمثال، إذا كنت تعتقد أن قيمة العقود مقابل الفروقات المحددة على 

( ، بقصد بيعها الحقًا  )يُعرف هذا أيًضا باسم "الشراء"  ThematiXعدد من العقود مقابل الفروقات على 

عندما تكون قيمتها أعلى. الفرق بين السعر الذي تشتري به والسعر الذي تبيع به بعد ذلك يعادل ربحك،  

مطروًحا منه أي تكاليف ذات صلة )مفصل أدناه(. إذا كنت تعتقد أن قيمة العقود مقابل الفروقات على  

ThematiX  فروقات على ستنخفض، فستبيع عدًدا من العقود مقابل الThematiX   يُعرف هذا أيًضا(

باسم "البيع"( بقيمة محددة، وتتوقع إعادة شرائها الحقًا بسعر أقل مما وافقت عليه مسبقًا على بيعها، مما  

 يؤدي إلى دفعنا للفرق لك، مطروًحا منه أي تكاليف ذات صلة )مفصلة أدناه(. 

 

 مستثمر التجزئة المستهدف

 أن يتم  ThematiXقات عىل تداول العقود مقابل الفرو 
ً
كة عادة لن يكون مناسًبا للجميع. تتوقع الشر

( يتداولون بأموال 2( يتحملون مخاطر عالية؛ ) 1استخدام هذه المنتجات من قبل األشخاص الذين: ) 

ي األسواق المالية ويتعاملون معها بشكل مري    ح، ويفهمون 3يمكنهم تحمل خسارتها؛ ) 
ة ف  ( لديهم خث 

ي الحصول بشكل عام عىل 4رتبطة بالتداول بالهامش؛ و ) بشكل منفصل تأثث  المخاطر الم
( الرغبة ف 

ة األجل لألدوات المالية عىل األسواق.  ائية قصث   قوة شر

 

وط  الشر

ة االحتفاظ. األمر   ThematiXالعقود مقابل الفروقات عىل  ليس لها تاري    خ استحقاق أو حد أدن  لفثر

وك لك لتقرير وقت فتح وإغالق الصفقات.   مثر

ي حسابك عن يجب أن
٪ من مبلغ الهامش األولي 50 نسبة تدرك أنه إذا انخفض إجمالي الهامش ف 

ي التصفية، بدًءا من 
المطلوب فيما يتعلق بالعقود مقابل الفروقات المفتوحة، فستبدأ صفقاتك ف 

 أعىل خسارة.  ذات الصفقة
 

ي المقابل؟
ي الحصول عليه ف 

 ما هي المخاطر وما الذي يمكنب 
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 المخاطرة مؤشر 

ي حسابك  
ة احتفاظ موىص بها أو حد أدن  لهذا المنتج. يجب أن تحتفظ بهامش كاٍف ف  ال توجد فثر

 إلبقاء صفقاتك مفتوحة. 

مؤشر ملخص المخاطر هو دليل لمستوى مخاطر هذه المنتجات مقارنة بالمنتجات األخرى. حيث  

ي األسواق. لقد قمنا بتصنيف العقود مقابل  
يوضح مدى احتمالية خسارتك للمال بسبب التحركات ف 

 ، وهي أعىل فئة من حيث المخاطر. 7من  7عىل أنها  ThematiXالفروقات عىل 

ي الذي  
كن عىل علم بمخاطر العملة. قد تتلقر مدفوعات بعملة مختلفة، وبالتالي فإن العائد النهان 

ي المؤشر 
ي هذه المخاطر ف 

. لم يتم النظر ف  ستحصل عليه يعتمد عىل سعر الرصف بي   العملتي  

ن  االحتفاظ بمستوى معي   م ThematiXالموضح أعاله. يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات عىل 

ي حسابك إلبقاء صفقاتك مفتوحة 
عن   صفقةالهامش. ستكون قادًرا عىل فتح بيسم  وهو ما األموال ف 

ي التداول لصفقةطريق إيداع جزء صغث  فقط من القيمة االسمية ل
، وإنشاء مركز مع رافعة مالية. يعب 

ي  برأس المال مع الرافعة المالية أنه يمكنك تداول مبالغ أعىل بكثث  من األموال ا
ي تستثمرها، والبر

لبر

، ولكنها قد  تعمل فقط كهامش. يمكن أن تزيد الرافعة المالية العالية من العائد المحتمل بشكل كبث 

 . ا من الخسائر المحتملة بشكل كبث 
ً
 تزيد أيض

 
 
 

يجب عىل العمالء دائًما الحفاظ عىل الحد األدن  من 

كة   صفقاتهممتطلبات الهامش عىل  المفتوحة. يحق للشر

المفتوحة عندما ال يتم الحفاظ   الصفقاتتصفية أي أو كل 

عىل الحد األدن  من متطلبات الهامش. متطلبات الهامش 

ك  ي أي وقت. لمنع حدوث أي ارتباك، ستقوم الشر
جهودها، بإبالغ العمالء   أقىص عند ة، قابلة للتغيث  ف 

ي وعث  نظام المراسلة الخاص 
ون  يد اإللكثر ات متوقعة عىل متطلبات الهامش عن طريق الث  بأي تغيث 

ات.   بمنصة التداول قبل أسبوع عىل األقل من تنفيذ التغيث 
 

تحديد األسعار  التي تتداولها غير مدرجة في أي بورصة، ويتم   ThematiXالعقود مقابل الفروقات على  

والشروط األخرى من قبلنا وفقًا لسياسة أفضل تنفيذ لدينا. لذلك، يجب على الشركة اتخاذ جميع  

الخطوات المعقولة للحصول على أفضل النتائج الممكنة لك عند تلقي طلباتك وإرسالها وتنفيذها. لمزيد  
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كة من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى  . ال يتضمن هذا المنتج أي حماية من أداء  سياسة أفضل تنفيذ للشر

 السوق في المستقبل، لذلك قد تفقد كل استثماراتك. 
 

 سيناريوهات األداء 

ي 
 سيناريوهات مختلفة.  4يوضح المثال أدناه الرب  ح والخسارة المحتملة ف 

 

 

 

 

توضح السيناريوهات الموضحة كيفية أداء استثمارك. يُظهر سيناريو التوتر ما قد تسترده في ظروف  

األسواق القاسية. يمكنك مقارنتها بسيناريوهات المنتجات األخرى. تفترض سيناريوهات األداء فترة  

٪ من  20دوالر أمريكي لمركز طويل بهامش  2000.00أسابيع واستثمار بحد أدنى  3احتفاظ تبلغ 

 القيمة االسمية. 

 

اض  دوالر أمريكي  2،000.00استثمار السيناريوهات )بافثر

  أسابيع(  3لمدة 

تقلبات  

  منخفضة

تقلب 

  متوسط

تقلبات  

  عالية

 سيناربو التوتر 
ما قد تحصل عليه بعد  

  التكاليف 

$1,620.00 $1,340.00 $0 

 %100- %33- %19- العائد المتوسط 

 سيناربو غث  مفضل
ما قد تحصل عليه بعد  

  التكاليف 

$1,700.00 $1,520.00 $1,380.00 

 %31- %24- %15- العائد المتوسط 

 سيناربو متوسط 
ما قد تحصل عليه بعد  

  التكاليف 

$2,020.00 $2,100.00 $1,820.00 

 %9- %5+ %1+ العائد المتوسط 

 سيناربو مفضل 
ما قد تحصل عليه بعد  

  التكاليف 

$2,220.00 $2,540.00 $2,660.00 

 %33+ %27+ %11+ العائد المتوسط 

https://capex.com/en/company/legal-documents
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ي حول كيفية اختالف قيمة 
السيناريوهات المقدمة هي تقدير لألداء المستقبىلي بناًء عىل أدلة من الماىص 

ا عىل كيفية أداء السوق ومدة  
ً
ا. سيختلف ما تحصل عليه اعتماد

ً
ا دقيق ً هذا االستثمار وليست مؤشر

ي حسابك أم ال 
 لتحمل الخسائر احتفاظك بالمنتج، واألهم من ذلك ما إذا كان لديك أموال كافية ف 

كة تلقائًيا بتصفية  ي الحساب غث  كافية   الصفقاتالموضحة. ستقوم الشر
إذا كانت حقوق الملكية ف 

 لتلبية متطلبات الهامش. 

 

تتضمن األرقام الموضحة جميع تكاليف المنتج نفسه ولكنها ال تشمل جميع التكاليف التي تدفعها إلى  

االعتبار وضعك الضريبي الشخصي، مما قد يؤثر أيًضا على  مستشارك أو موزعك. ال تأخذ األرقام في 

مقدار استرجاعك. فتح صفقة شراء يثبت أنك تعتقد أن السعر األساسي سيرتفع، وفتح صفقة بيع يثبت  

 أنك تعتقد أن السعر األساسي سينخفض. 
 

ي المستقبل. السيناريوهات المعروضة ليست اسو ال يمكن التنبؤ بدقة بتطورات األ 
سوى مؤشر عىل  ق ف 

ة. يمكن أن تكون العوائد الفعلية أقل.   بعض النتائج المحتملة بناًء عىل العوائد األخث 

 

 ما هي التكاليف؟ 

ي 
قبل أن تبدأ التداول، يجب أن تتعرف عىل جميع العموالت والرسوم والتكاليف األخرى الت 

 عنها. لمزيد من 
ً
كة، يرجى الرجوع إىل المعلوماتستكون مسؤوال وط تداول الشر ملخص و  شر

 . التكاليف والرسوم
 
 

 التكاليف بمرور الوقت 

الحالة فسوف  ببيعك أو اعطائك نصيحة عن هذا المنتج، قد يتم تحصيل تكاليف أخرى منك. وفي هذه 

 نزودك بمعلومات حول هذه التكاليف، ونوضح لك تأثير جميع التكاليف على استثمارك بمرور الوقت. 

 

ي العائد ) 
ي تدفعها عىل عائد االستثمار الذي قد RIYيوضح التخفيض ف 

( مدى تأثث  إجمالي التكاليف البر

ي االعتبار 
التكاليف غث  المتكررة والمستمرة والعرضية. المبالغ تحصل عليه. تأخذ التكاليف اإلجمالية ف 

اكمية للمنتج نفسه لمدة  ض األرقام أنك تستثمر   3المعروضة هنا هي التكاليف الثر أسابيع. تفثر

ي المستقبل.  مجرد  األرقام هي هذه دوالر.  2,000.00
 تقديرات وقد تتغث  ف 

 

https://capex.com/en/trading-conditions
https://capex.com/en/company/legal-documents
https://capex.com/en/company/legal-documents
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 التكلفة  تركيب

 التكاليف المختلفة. تأثث  كل عام ألنواع 

ي فئات التكلفة المختلفة. 
 ماذا تعب 

 
 

اضات   االفثر

 اسابيع  3مدة االحتفاظ التقديرية: 

 دوالر 2,000.00االستثمار: 

 : ي
اىص   دوالر 4,000.00المبلغ االفثر

 13.46$  -التكاليف اإلجمالية: 

 ٪ 0.7-التأثث  عىل العائد: 

 

  أسابيع  3يوضح هذا الجدول التأثث  عىل العائد لكل  

تكاليف غث   

  متكررة 

  تكاليف الدخول 
كةعموالت  0.21%  . الشر

 هذا هو أقىص ما ستدفعه، ويمكنك أن تدفع أقل. 

 

  تكاليف الخروج 
كةعموالت  0.21%  . الشر

 هذا هو أقىص ما ستدفعه، ويمكنك أن تدفع أقل. 

 

التكاليف  

  الجارية

التكاليف الجارية  

  األخرى 

0.25% 
ي بناًء  تكاليف 

اىص  التمويل. ُيدفع عىل أساس المبلغ االفثر

عىل معيار اإليداع لليلة واحدة باإلضافة إل حد أقىص  

يد يبلغ   ٪ سنوًيا. 2.5للسث 

 

  تكاليف عرضية 
  ال ينطبق 

 ال ينطبق  0%            
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ي سحب المال مبكًرا؟ أحتفظ بها كم من الوقت يجب أن 
 ، وهل يمكنب 

ة  ة  االحتفاظفثر  موىص بها احتفاظالموىص بها: ال توجد فثر

ة  ThematiXالعقود مقابل الفروقات عىل تداول  موىص بها. يمكنك الدخول   احتفاظليس لها فثر

ي أي وقت. يمكن االحتفاظ  الصفقاتوالخروج من 
ا كافًيا  بالصفقاتف 

ً
المفتوحة طالما أن هناك هامش

ي حسابك. 
 ف 

 

ي تقديم شكوى 
 ؟كيف يمكنب 

ونًيا   نموذج الشكاوىاستخدام    اته يمكنهمالعمالء    نعلم ي سياسة التعامل مع الشكاوى وإرساله إلكثر
المرفق ف 

ي 
ون  يد اإللكثر  info@keywaymarket.comعىل الث 

 

 معلومات اخرى ذات صلة 
 

كة قبل فتح حساب تداول معنا.  المستندات القانونيةنشجعك عىل مراجعة   للشر
 

 

https://documents.capex.com/672/CAPEX---Complaints-Procedure-for-Clients.pdf
mailto:info@keywaymarket.com
https://capex.com/company/legal-documents#downloadable-documents

