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ر 2022  ا العدد 8 سبتمب 

 

 ملخص عن التكاليف والرسوم 

 مقدمة  .1
 

 KEY WAY MARKETS LTD " اإلسم التجاريCAPEX( ي العالمي ي سوق أبوظب 
( ومرخصة ومنظمة من  ADGM" مسجلة ف 

كة  ي اإلمارات العربية المتحدة، رقم تسجيل الشر
ي العالمي ف    000003041قبل سلطة تنظيم األوراق المالية لدى سوق أبوظب 

، اإلمارات العربية المتحدة. ، برج السلع، 21، الطابق 2رقم ويقع مكتبها المسجل  ي ، أبو ظب  ي العالمي  مربعة سوق أبو ظب 

كة"(.    )"الشر
 

 عريفات الت
ي كما هو موضح أدناه

ي هذه التعليمات، يكون للمصطلحات التالية معان 
 :ف 

 
ي الفرق بي   قيمة   (CFD) عقد الفروقات

ي" و"البائع"، ينص عىل أن البائع سيدفع للمشتر ، يوصف عادة "المشتر ي عقد بي   طرفي  
يعب 

ي وقت العقد )إذا كان الفرق 
 من البائع(العملة لألصل محل العقد وقيمته ف 

ً
ي بدال ، سيدفع المشتر

ً
 سالبا

 
ي سيتم إجراؤها عىل عقود الفروقات عىل األسهم من أجل اظهار سعر السهم الفعىلي    تعديالت توزيعات األرباح

ي تعديل الصفقة البر
تعب 

ي تاري    خ توزي    ع األرباح السابق. يشار إليها ضمن منصة تداول  
بينما عىل منصة   ر”Dividends“ باسم "توزيعات األرباح"  WebTraderف 

 .”transactionرdividend“، تكون تحت اسم "صفقة توزي    ع أرباح"MT5التداول  
 

الت بالتمديد أو  عىل العقد )المستقبىلي   ا تعديل الصفقة الذي سيتم إجراؤه  Future Rollover  \ Rollover  المستقبىلي   مديد ُيقصد 
ات والسلع، من أجل    ،المنتهي الصالحية عىل السندات باسم    WebTrader  منصةعىل    يهيشار إلو سعر العقد الجديد.    اظهار المؤشر

 . MT5عىل   تصحيح"  ةاسم “معاملتكون تحت  بينما   (Rollover adj) "إضافة التمديد"
 

يدأو  الهامش ي عقد الفروقات السبر
اء( لألصل محل العقد ف  ي الفرق بي   الطلب )سعر البيع( والعرض )سعر الشر

 يعب 
 

ي قيمة متوسطة المدى بي   سعر العرض والطلب  سعر المنتصف
 يعب 

 
ي قيمة متوسطة المدى بي   العرض والطلب خالل وقت إغالق السوق منتصف سعر إغالق السهم

 يعب 
ي أو غرينتش التوقيت  21:00) 

 غرينتش التوقيت الشتوي( 22:00الصيف 
 

المستخدم لفتح هامش صفقة الهامش  المطلوبة والمستقطعة  الكمية  ي 
المفتوح( لصفقة    .يعب  الحجم  السعر ×  ُيحسب )منتصف 

 .مفتوحة مقسوم عىل مستوى الرافعة المالية
 

ي الرب  ح أو الخسارة المحققة الصادرة عن كل صفقة عقد  الرب  ح والخسارة
   .فروقاتيعب 

 
ي حساب العميل عندما تفتح صفقة ليلية بعد التبييت أو رسوم التبييت

ي القيمة المخصومة أو المودعة ف 
غرينتش خالل   21:00 يعب 

ي و/أو بعد
 .غرينتش خالل التوقيت الشتوي 22:00 التوقيت الصيف 
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ي الكمية و/أو النسبة المئوية المضافة بواسطة  هامش الرب  ح

كة عىل التكلفة األولية قبل تمريرها للعمالءتعب    .الشر
 

 المجال  .2
 

مة بأن تتعامل بأمانة وإنصاف ومهنية لخدمة مصالح العمالء الفضىل لعمالءها عند تزويد االستثمار و/أو الخدمة التكميلية    كة ملتر  الشر
 .)الخدمات( للعمالء

 
كة مقابل تقديم خدماتها،  وبناء عليه، إن الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد   كة والرسوم المرتبطة بها المسندة من الشر تكاليف الشر

 .بجانب تفاصيل توضيحية لفهم )السياسة( بصورة أفضل

كة كة المقدمة إىل جميع عمالء الشر طبق التكاليف والرسوم التالية خالل تطبيق خدمات الشر
ُ
 .ت

   أنواع التكاليف والرسوم  .3

يد(  .3.1  الهوامش )سبر

اء( لعقد الفروقات   .(’CFD‘) الهامش هو الفرق بي   سعر العرض )سعر البيع( وسعر الطلب )سعر الشر

غلق الصفقة
ُ
 .ُيحسب هامش السعر عندما تفتح أو ت

 
 .يختلف الهامش عت  األدوات من ناحية القيمة والنوع، عىل سبيل المثال قد يكون ثابت أو متغت  

 
ي   

ي حجم الهامشهناك العديد من العوامل البر
ء األهم هو سيولة األداة .تؤثر ف  ي

تتداول األدوات الشائعة بهوامش منخفضة  .الشر
 .)فرق العرض/الطلب( بينما تزداد األدوات النادرة تزداد بهوامش مرتفعة

 
تقلب السوق الس  .عامل آخر وهو  لتكون أكتر مرونة خالل أحوال  العرض/الطلب(  الهوامش )فرق  تتجه  السوق،  تقلب  ي 

وق ف 
 .الهادئة

 
الطلب إىل الزيادة عندما يكون السعر منخفض،   -سيتجه هامش العرض .لسعر السهم تأثت  عىل الهوامش )فرق العرض/الطلب( 

ة الحجم، يكون العدد   .يتعلق األمر بفكرة السيولة بالنسبة لمعظم األوراق المالية منخفضة السعر، سواء كانت جديدة أو صغت 
ا، مما يجعلها أقل سيولةالذي يمكن تداوله محد

ً
 .ود

 

 كيف تعمل؟ 
 

دت أسعار العرض والطلب لليورو مقابل الدوالر األمريكي  
ّ
 أنه قد ُحد

ً
اء يورو   1.1160و    1.1158فرضا . إذا أردت شر عىل التواىلي

 . 1.1158. إذا أردت بيع يورو مقابل دوالر أمريكي فإن السعر سيكون 1.1160مقابل دوالر أمريكي فإن السعر سيكون 
ي هذا المثال، يكون الهامش هو  .الفرق بي   سعر الطلب والعرض هو الهامش

إذا أردت  .(نقطة 2) 0.0002 = 1.1158-1.1160 ف 
، إذن قيمة كل نقطة تساوي 1 فتح ي مصطلح المال فإن سعر الهامش  <$10   لوت من يورو مقابل دوالر أمريكي

ي هذه الحالة وف 
ف 

 $20. هو
 

، عىل الرابط التاىلي  يمكنك قراءة المزيد عن ي
ون   :معدل الهوامش الخاص بنا عىل موقعنا االلكتر
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  conditions-https://ae.capex.com/en/trading 
 
 

 رسوم التبييت   .3.2

ي يوم التداول التاىلي تشت  المقايضة إىل فائدة تنطبق عىل حساب المتداول عىل جميع   
ركت مفتوحة طوال الليل ف 

ُ
ي ت
 .الصفقات البر

تحت قبل
ُ
ي ف

ي أو قبل21:00 تخضغ الصفقات للمقايضات البر
توقيت غرينتش   22:00 بتوقيت غرينتش خالل التوقيت الصيف 

 .خالل التوقيت الشتوي ومحفوظة بعد ذلك الوقت

اء عملة    اض عملة من أجل شر ضة والمكتسبة  .أخرىتتضمن كل تجارة عملة اقتر لهذا السبب، يتم دفع الفائدة عىل العملة المقتر
اة ي اليورو وتبيع الدوالر األمريكي  .من العملة المشتر

، فإنك ببساطة تشتر ي زوج يورو مقابل دوالر أمريكي
عىل الصعيد  .عندما تشتر

، فإنك ببساطة تبيع اليورو وتشتر  لهذا، حسابك إما سُيدفع حسابك  .ي الدوالر األمريكي اآلخر، لو بعت زوج يورو مقابل دوالر أمريكي
ي الزوج

ا عىل أسعار الفائدة األساسية للعملتي   ف 
ً
فرض عليك فائدة عىل هذه الصفقة، اعتماد

ُ
 .أو ت

 
ي عملته أعىل من سعر الفائدة للبلد الذي تبيع عملته، فسيتم إضافة فرق سعر الفائ دة عندما يكون سعر الفائدة للبلد الذي تشتر

ي الحجم وبمنتصف سعر اإلغالق إىل حساب التداول الخاص بك
وًبا ف   .مض 

 
ي الحجم ومتوسط سعر اإلغالق من  

وًبا ف  ي تبيع عملتها، فسيتم حسم سعر الفائدة مض 
ي الدولة البر

إذا كان معدل الفائدة أعىل ف 
 حسابك. 

 
ي فرض رسوم أو زيادة عىل رسوم 

كة تحتفظ بالحق ف  ي قد تؤثر عىل النتيجة النهائيةيرج  مالحظة أن الشر
 .التبييت والبر

 
ي هذه األيام، ولكن البنوك ال تزال 

ي جميع أنحاء العالم يومي السبت واألحد، لذلك ال يوجد تجديد ف 
يتم إغالق معظم البنوك ف 
ي هذه األيام

ي أيام األ .تطبق الفائدة ف 
ربعاء لعقود الفروقات لحساب ذلك، يحجز سوق الفوركس رسوم التبييت لمدة ثالثة أيام ف 

رسوم   قيمة  إلخ(،  المتداولة،  االستثمار  السندات، صناديق  السلع،  ات،  المؤشر )األسهم،  الفروقات  عقود  وبقية  الفوركس  عىل 
 .التبييت لثالثة أيام قد ُحجزت يوم الجمعة

مقابل   العقود  ي 
بافر تطبيق  ويتم  األربعاء  يوم  األجنبية  العمالت  أزواج  الثالثية عىل  المقايضة  رسوم  تطبيق  ي 

ف  السبب  هو  هذا 
 الفروقات يوم الجمعة. 

 

 كيف تعمل؟ 
 

 مثال أ

اء / بيع( * سعر اإلغالق المتوسط WebTrader التداول صيغة منصة  * عدد األيام. : الكمية * التبييت )شر

 
 مثال: 

اء، والمركز الذي يتم االحتفاظ به طوال الليل عىل   اض أن عملة حساب العميل هي اليورو ويريد العميل فتح صفقة شر بافتر

اء هو Bاألصل  دوالر أمريكي للسهم   101/ 100٪، وأسعار األصول عند منتصف الليل -0.015، ومعدل التبييت لمركز الشر

ي هذه الحالة،  1.21400 عند الواحد، وسعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي 
 : ف 

اء( * السعر المتوسط   * عدد األيام التبييت = الكمية * التبييت )الشر

https://ae.capex.com/en/trading-conditions
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ي منتصف الليل =  
  دوالر  x 1   = 1 * 100.5 x -0.015%  -0.015 ف 

 

( =  1.214/   - 0.015تم تحويل التبييت إىل اليورو =    يورو  -0.012)سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي

يرج  مالحظة أنه يتم تحويل جميع عمليات التمديد المستقبلية وتسويات األرباح إىل عملة الحساب، ويتم تطبيق رسوم  * 

 ٪ عىل جميع المعامالت. 0.5تحويل بنسبة 

اء + سعر البيع( / السعر = المتوسط * متوسط  اء = )سعر الشر  2بي   سعر البيع والشر

 

اء / بيع( * عدد األيام. MT5صيغة منصة التداول    : اللوت * حجم العقد * حجم النقطة * التبييت )شر

 مثال: 

اء، والمركز الذي يتم  MT5مثال منصة   اض أن عملة حساب العميل هي اليورو، وأن العميل يريد فتح صفقة شر : بافتر

اء هو ، ومعدل التبييت لصفقة اBاالحتفاظ به طوال الليل عىل األصل  ٪ ، وأسعار األصول عند منتصف الليل  0.015-لشر

100 /101 USD   ي هذه الحالة: 1.21400لكل سهم واحد، و اليورو مقابل الدوالر األمريكي بمعدل
 ، ف 

اء * عدد اللياىلي 
 التبييت = اللوت * حجم العقد * حجم النقطة * تبييت الشر

 دوالر أمريكي   -0.012=   1( * -1.197* ) 0.01*  100*  0.01التبييت = 

( =  1.214/   - 0.012تم تحويل التبييت إىل اليورو =    يورو  -0.010)سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي

* تخضع أزواج العمالت األجنبية لرسوم تبييت ثالث أضعاف يوم األربعاء، بينما تخضع جميع عقود الفروقات األخرى لرسوم  

 تبييت ثالث أضعاف يوم الجمعة. 

 وم التحويل رس .3.3

كة رسوم تحويل عندما تختلف عملة حساب العميل عن عملية األداة المتداولة طبق الشر
ُ
كة   .ت طبق رسوم التحويل بواسطة الشر

ُ
ست

الستخدام معدل تحويل وستؤثر أي تحويالت عىل الهامش المستخدم، الرب  ح/الخسارة، رسوم التبييت، تسويات رب  ح السهم، والتمديد  
 .المستقبىلي 

طبق
ُ
 منصة  - WebTraderرسوم التحويل عىل مستخدمي منصة  ت

ً
 Cosmos.تسم أيضا

 كيف تعمل؟ 

كة قيمتها  .%0.5 رسوم التحويل هي رسوم ثابتة حددتها الشر

( مقوم   اء عىل األصل ب)عقد فروقات عىل سهم أمريكي عىل فرض أن عملة حساب العميل هي اليورو وأن العميل يريد فتح صفقة شر
، بحجم  بالدوالر األم ي وقت االفتتاح:     10ريكي

، رافعة األصل    10.50/11.50عقود، فإن سعر األصل ''ب''  ف  وتداول    1:10دوالر أمريكي
: 1.15000يورو مقابل دوالر 

ً
 ، اذا

  دوالر 11% = 10دوالر×  11×10=  الهامش المستخدم = الحجم × متوسط السعر* × الهامش(

 يورو  9.57دوالر( =  \ )معدل رصف يورو 1.15 \ دوالر  11=   الهامش المستخدم المحول إىل يورو
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 يورو   0.048-% = 0.5×  9.57رسوم التحويل عىل الهامش المستخدم= 

ضة عىل األصل ''ب'' تتغت  إىل  ات المفتر  دوالر لكل حصة، ثم:  12.50/13.50التسعت 

 
 دوالر  10( = 11.50  – 12.50)×  10السعر المفتوح( =   -الرب  ح/الخسارة = الحجم × )سعر السوق  

 يورو 8.69دوالر( = \ )سعر رصف يورو 1.15 \ دوالر  10=  الرب  ح / الخسارة المحول إىل يورو
 يورو  0.043-% = 0.5×  8.69=   رسوم التحويل عىل الرب  ح/الخسارة

 
كة تدفع رب  ح أسهم / سهم، فإن 0.25 عىل فرض أن الشر  :دوالر أمريكي

 
 دوالر  2.5دوالر =  0.25×  10× رب  ح السهم =   تسوية رب  ح السهم = الحجم  

 يورو  2.17دوالر( =  \ )سعر رصف يورو 1.15  \  2.5تسوية رب  ح السهم المحول إىل يورو = 
 يورو  0.01- % = 0.5×   2.17=    رسوم التحويل عىل تسوية السهم

 
اء هي   ي منتصف الليل %0.015- عىل فرض أن الصفقة ُعقدت بالتبييت، فإن رسوم التبييت لصفقات الشر

 ، أسعار األصول ف 
 :دوالر أمريكي لكل سهم، فإن 12.50/13.50

 
ي منتصف الليل = 

اء( × منتصف السعر ** ف  =    2\ (13.50+ 12.50% × )0.015-×   10رسوم التبييت = الكمية × التبييت )الشر
 دوالر  0.019-
  

  يورو 0.016-  دوالر( = \ )سعر رصف يورو 1.15 \  0.019-التبييت المحول إىل يورو =  
 يورو  0.00008- % = 0.5×   0.016- =   رسوم التحويل عىل التبييت

 
اء + سعر البيع( اء والبيع = )سعر الشر  2/منتصف السعر* = المتوسط بي   سعر الشر

 رسوم عدم النشاط .3.4

كة   90إذا كان حساب العميل غت  نشط لمدة ثالثة شهور ) ي تقديم طلب، فإن الشر
، عىل سبيل المثال فشل العميل ف  ( أو أكتر

ً
يوما

ستفرض رسوم عىل كل حساب غت  نشط فيما يتعلق بالصيانة، اإلدارة وإدارة االمتثال لهذه الحسابات. ستخضع الحسابات غت   
ا. ( دوالر أمريكي أو ما يعادلها بعملة حساب ال30النشطة لرسوم شهرية قدرها ثالثون )

ً
 تداول من تلك اللحظة فصاعد

 

 كيف تعمل؟ 
 

الرسوم عدم   (1) عندما يكون لديك أكتر من واحد • التداول هي حسابات غت  نشطة، فإن  تداول وكل حسابات  حساب 
فرض بشكل متفرق لكل حساب غت  نشط

ُ
 .النشاط ست

 

حسابات التداول الخاصة بك غت  نشطة،  من  (1) حساب تداول، وعىل األقل واحد (1) عندما يكون لديك أكتر من واحد •
 .فإن رسوم عدم النشاط ستطبق لكل حساب )حسابات( غت  نشطة

 

دوالًرا   (30) عندما يكون رصيد أي حساب غت  نشط تشي عليه رسوم عدم النشاط بموجب هذا البند أقل من ثالثي    •
تكون مساوية   النشط  الحساب غت   لهذا  النشاط  فإن رسوم عدم   ، الحساب غت  أمريكًيا  ي هذا 

ف  ي 
المتبفر الرصيد  لمبلغ 

ي تحصيله ولكننا لم نفعل  .النشط
ي فرض رسوم عدم النشاط بأثر رجعي عن أي شهر كان لنا فيه الحق ف 

نحتفظ بالحق ف 
 .ذلك ألسباب فنية
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 حساب الهامش المستخدم 3.5

 

كة عىل النحو   :التاىلي مالحظة: يتم حساب الهامش المستخدم الذي تطبقه الشر

 

يد(: )الكمية * السعر المتوسط WebTraderصيغة منصة التداول   * معدل الهامش( + )الكمية * الست 

 

اض أن عملة حساب العميل هي  اء عىل األصل مثال: بافتر ، الكمية   B اليورو، وأن العميل يريد فتح مركز شر ،  1المقوم بالدوالر األمريكي

ي وقت االفتتاح: 
ي هذه الحالة1.21400وسعر اليورو مقابل الدوالر  1:10، رافعة مالية  101/ 100األسعار ف 

 :، ف 

يد( = )الهامش المستخدم = )الكمية * متوسط     11.05( =  1*    1( + )0.1*    100.5*    1السعر * معدل الهامش( + )الكمية * الست 

 دوالر أمريكي 

 

 يورو  9.10الدوالر( =  \ )سعر رصف اليورو 1.214 / دوالر أمريكي  11.05تم تحويل الهامش المستخدم إىل اليورو =  

 

، واألرباح إىل عملة الحساب، ويتم تطبيق رسوم   * يرج  مالحظة أنه يتم تحويل جميع تعديالت توزيعات األرباح، التمديد المستقبىلي

 .٪ عىل جميع المعامالت0.5تحويل بنسبة 

 

 .االفتتاح * معدل الهامشاللوت * حجم العقد * سعر  MT5: صيغة منصة التداول

 

اض أن عملة حساب العميل هي  MT5: مثال عىل منصة اء عىل األصل بافتر المقوم بالدوالر  B اليورو، وأن العميل يريد فتح مركز شر

ي وقت االفتتاح: 
، واألسعار ف  ي هذه 1.21400اليورو مقابل الدوالر يبلغ  وسعر 1:10، رافعة مالية قدرها 101/ 100األمريكي

 :الحالة، ف 

 دوالر أمريكي  10.1=  0.1*   101*  100*   0.01الهامش المستخدم = اللوت * حجم العقد * سعر االفتتاح * معدل الهامش =  

 

( =  1.214دوالر أمريكي /  10.1تم تحويل الهامش المستخدم إىل اليورو =    يورو   8.32)سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي

 

 الرسومر المرصفية عىل السحوبات .3.6

ر )أو أير  
لين  ر حالة طلب سحب يساوي أو يقل عن 100 دوالر/ يورو/ جنيه إسبر  

 يوافق العميل عىل أي رسوم مرصفية قد تحدث ف 

ر المعي  ر للعميل، سوف يتحملها العميلر  
 عملية أخرى مكافئة(، مشتقة من حساب تداول العميل اىل الحساب المرصف 
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 . التعديالت 4

 المستقبىلي التمديد  4.1

  

ات والسلع، سيتم إجراء تعديل عىل المعاملة عىل العقد المستقبىلي  قبل أسبوع من انتهاء صالحية العقد اآلجل عىل السندات والمؤشر

 : كة هذا التعديل عىل النحو التاىلي
 المنتهي الصالحية، من أجل اظهار سعر العقد الجديد. تطبق الشر

يد(: )الكمWebTraderصيغة منصة التداول   ية * فرق العقود( + )الكمية * الست 

 مثال: 

 : تداول العقود الجديدة بسعر أعىل من العقد المنتهي الصالحية. 1السيناريو 

ي عقد مستقبىلي مقوم بالدوالر األمريكي والذي 
، وأن العميل يحتفظ بمركز ف  اض أن عملة حساب العميل هي الدوالر األمريكي بافتر

 دوالر.  105دوالر وتداوالت العقود الجديدة بسعر  100حالية عند سينتهي بتداوالت العقود ال

 

ي وقت التمديد، رب  ح اصطناعي قدره 
اء لعقد واحد عىل األصل الخاضع للتمديد، فسوف تسجل ف  دوالرات  5إذا كان لديك مركز شر

اء. دوالر، لصالح صفقا 105دوالر إىل   100( لكل عقد مفتوح، حيث يرتفع سعر األصل من 105-100)  ت الشر

    

ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل سلب 

يد( * )  100 -دوالر  105تعديل التمديد = )عقد واحد × فرق العقود ) دوالر(  0.03دوالرات +   5( = )-1دوالر( + عقد واحد × ست 

 دوالر  -5.03( =  -1* )

 

ي وقت التبييت، خسارة مصطنعة قدرها عىل األصل الخاضع للتمديد، فسوف تسج  1إذا كان لديك مركز بيع بقيمة 
دوالرات  5ل ف 

ة.  105دوالر إىل  100لكل عقد مفتوح، حيث يرتفع سعر األصل من  ي وضع غت  جيد للتداوالت القصت 
 دوالر ف 

    

ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل التبييت اإليجان 

  

يد × ) 100 -دوالر   105تسوية التمديد = عقد واحد × فرق العقد ) دوالر =  0.03  -دوالرات  5( = -1دوالر( + عقد واحد × ست 

 دوالر  4.97

  

 : تداول العقود الجديدة بسعر أقل من العقد المنتهي الصالحية. 2السيناريو 

ض أن العقد منتهي الصالحية، يتم تداوله بسعر   دوالر.  100دوالر والعقد الجديد بسعر  105لنفتر

ي وقت التبييت، رب  ح مصطنع قدره إذا كان لديك مركز بيع لعق
  100دوالرات ) 5د واحد عىل األصل الخاضع للتمديد، فسوف تسجل ف 

 دوالر لصالح صفقات البيع.  100دوالر إىل  105سعر األصل من دوالر( لكل عقد مفتوح، حيث ينخفض  105 -دوالر 
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ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل التبييت السلب 

يد =  - ( 105-100عقد واحد × فرق العقود ) تعديل التمديد =  دوالر أمريكي  -5.03دوالر =   0.03 -دوالر  -5عقد واحد × ست 

ي وقت التبييت ، خسارة مصطنعة قدرها 
اء لعقد واحد عىل األصل الخاضع للتمديد ، فسوف تسجل ، ف    5إذا كان لديك صفقات شر

اء.  100دوالر إىل   105ن سعر األصل مدوالرات لكل عقد مفتوح ، حيث ينخفض  ي وضع غت  موات لصفقات الشر
 دوالر ف 

    

ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل التبييت اإليجان 

يد( * )105- 100تعديل التمديد = )عقد واحد × فرق العقود ) ( =  -1دوالر( * ) 0.03دوالرات +  5( = )-1( + عقد واحد × ست 

 دوالر  4.97

التعديالت، التبييت، تسويات التبييت واألرباح يتم تحويلها إىل عملة الحساب، وتنطبق رسوم التحويل  * يرج  مالحظة أن جميع 

 ٪ عىل جميع المعامالت. 0.5بنسبة 

 

. MT5صيغة منصة التداول   ي
 : فرق السعر * حجم العقد * الحجم الصاف 

 مثال: 

 

 المنتهي الصالحية. : تداول العقود الجديدة بسعر أعىل من العقد 1السيناريو 

 

ي عقد مستقبىلي مقوم بالدوالر األمريكي والذي 
، وأن العميل يحتفظ بمركز ف  اض أن عملة حساب العميل هي الدوالر األمريكي بافتر

 دوالر.  105دوالر وتداوالت العقود الجديدة بسعر  100سينتهي بتداوالت العقود الحالية عند 

اء لعقد واحد عىل ي وقت التبييت، رب  ح اصطناعي قدره  إذا كان لديك مركز شر
دوالرات  5األصل الخاضع للتمديد، فسوف تسجل ف 

اء.  105دوالر إىل   100( لكل عقد مفتوح، حيث يرتفع سعر األصل من 105-100)  دوالر، لصالح صفقات الشر

 

ض أن العقد منتهي الصالحية يتم تداوله بسعر  اء لعقد واحد   دوالر.  105دوالر والعقد الجديد بسعر  100لنفتر إذا كان لديك مركز شر

ي وقت التبييت، رب  ح اصطناعي قدره 
( لكل عقد مفتوح، حيث 100- 105دوالرات )  5عىل األصل الخاضع للتمديد ، فسوف تسجل ف 

اء.  105دوالر إىل  100يرتفع سعر األصل من   دوالر، لصالح صفقات الشر

 

ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل التبييت السلب 

 دوالرات  5  -( = -1دوالر( * )  5*  1( = )-1دوالر( * )  100 -دوالر  105تعديل التمديد = )عقد واحد × فرق العقود )

 

ي وقت التبييت خسارة مصطنعة قدرها   1إذا كان لديك مركز بيع بقيمة 
دوالرات لكل   5عىل األصل الخاضع للتمديد، فسوف تسجل ف 

ة.  105دوالر إىل  100األصل من عقد مفتوح، حيث يرتفع سعر  ي وضع غت  جيد للتداوالت القصت 
 دوالر ف 
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ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل التبييت اإليجان 

 

 دوالرات  5دوالرات =  5( = -1دوالر( * ) 100 -دوالر   105تعديل التمديد = عقد واحد × فرق العقد )

  

 من العقد المنتهي الصالحية. : تداول العقود الجديدة بسعر أقل  2السيناريو 

    

ض أن العقد منتهي الصالحية، يتم تداوله بسعر   دوالر.  100دوالر والعقد الجديد بسعر  105لنفتر

 

ي وقت التبييت، رب  ح مصطنع قدره 
  100دوالرات ) 5إذا كان لديك مركز بيع لعقد واحد عىل األصل الخاضع للتمديد، فسوف تسجل ف 

 دوالر لصالح صفقات البيع.  100دوالر إىل  105سعر األصل من عقد مفتوح، حيث ينخفض دوالر( لكل  105 -دوالر 

  

ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل التبييت السلب 

 

 دوالرات  5( = 105-100تعديل التمديد = عقد واحد × فرق العقود )

 

اء لعقد واحد عىل األصل الخاضع للتمديد، فسوف  ي وقت التبييت، خسارة مصطنعة قدرها   إذا كان لديك صفقات شر
  5تسجل ف 

اء. .  100دوالر إىل   105سعر األصل من دوالرات لكل عقد مفتوح، حيث ينخفض  ي وضع غت  جيد لصفقات الشر
 دوالر ف 

 

ي حسابك: 
ي ف   لذلك، ستتم معالجة تعديل التبييت اإليجان 

 رات( دوال 5( = )105- 100تعديل التمديد = )عقد واحد × فرق العقود )

 

 تعديالت توزيعات األرباح  4.2

 

 : الكمية * مبلغ التوزيعاتWebTraderصيغة منصة التداول ص

 

كة تدفع توزيعات أرباح قدرها  اض أن الشر ي هذه الحالة:  0.25مثال: بافتر
 دوالر أمريكي لكل سهم واحد، ف 

اء( = الحجم × توزيعات األرباح =   دوالر أمريكي  0.25دوالر أمريكي =  0.25×   1تعديل توزيعات األرباح )شر

( =  1.214/   0.25تم تحويل تعديل توزيعات األرباح إىل اليورو =   يورو   0.21)سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي



 

 

10 

م  * يرج  مالحظة أن جميع التعديالت، تبييت التمويل، تعديالت التمديد، توزيعات األرباح يتم تحويلها إىل عملة الحساب، تطبق رسو 

 ٪ عىل جميع المعامالت. 0.5تحويل 

 

 : الحجم * حجم العقد * توزيعات األرباح MT5صيغة منصة التداول  

كة تدفع توزيعات أرباح قدرها  اض أن الشر ي هذه الحالة:  0.25مثال: بافتر
 دوالر أمريكي لكل سهم واحد، ف 

اء( = الحجم * حجم العقد * توزيعات األرباح   دوالر أمريكي  0.25دوالر أمريكي =   0.25*   100*  0.01= تعديل توزيعات األرباح )شر

( =  1.214/   0.25تم تحويل تعديل توزيعات األرباح إىل اليورو =   يورو   0.21)سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي

 

 . التكاليف بمرور الوقت 5

اضات  االفتر

 يورو 1،000المبلغ المستثمر: 

اء يورو مقابل دوالر   أمريكي  الصفقة: صفقة شر

 لوت   0.1الحجم:  

 1.0000سعر الدخول:  

 1:10الرافعة المالية:  

 أيام  5مدة االحتفاظ: 

 

اضات المذكورة أعاله، تحرك السعر لصالحه نحو  دوالر  2دوالر )باستثناء  50.00مما أدى إىل رب  ح قدره  1.1050بناًء عىل االفتر

، وأنك تح
ً
اض أن الرب  ح ظل مستقرا يد(. عىل افتر ي هذه الحالة، ستؤثر التكاليف عىل عائد   5تفظ بالمركز المحدد لمدة تكلفة ست 

أيام. ف 

 :  استثمارك عىل النحو التاىلي

 

 خدمات االستثمار و / أو الخدمات اإلضافية  0 
 (** )رسوم الصيانة *، رسوم عدم النشاط

دوالر   16.03 32.06%
 أمريكي 

 أدوات مالية
يد، التبييت، رسوم   التحويل( )الست 

دوالر   16.03 32.06%
 إجمالي التكاليف والرسوم  أمريكي 

 

 

كة أي رسوم صيانة.   * ال تتقاض  الشر

طبق رسوم عدم النشاط عىل الحسابات غت  النشطة لمدة ثالثة أشهر. 
ُ
 ** ت
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 ة منتجات معين  تكاليف ورسوم. 6

 
6.1 StoX 

تداول أسهم معينة، حيث  عىل (CFDs)ات الفروق مقابل د و عقالإىل  StoXيشت  
ٌ
رافعة  بالفروقات مقابل عقود ل األداة المالية ل  ت

والذي   ، سهماأل  قيمة تداول جزء منب  بمعب  انه يسمح،  كذلك للعمالء بتداول أجزاء األسهم  StoX يسمح كما .  1:1مالية ثابتة 

 واحد.  ال سهم لل  القيمة الكاملة أقل من يكون

"StoX "متوفر عىل منصة WebTrader " 1: 1ضمن قسم Shares ." 

 

StoX   :يخضع للتكاليف و الرسوم التالية 

يد •  ست 

 .رسوم تبييت )عىل صفقات البيع فقط( •
 

 األسهم     6.2

ر األسهم إىل األوراق المالية  /األسهم القابلة للتحويل .عندما يتداول العميل األوراق المالية  /األسهم القابلة للتحويل ، فإنهر  تشب 

كة ر الشر  
ر أن العميل يأخذ حصة ملكية ف   

 .يأخذ ملكية األسهم األساسية ، مما يعن 

 

 :يخضع المنتجر المذكور للتكلفةر والرسوم التاليةر

 يتمر احتساب عمولة األسهم األمريكية بناءر عىل عدد األسهم المتداولةر لكل جانب تجاريفروق األسعار  

 

 :مثال عىل سهم الواليات المتحدة األمريكيةر

 

اة :74 سهمدوالر  141السعر:   APPLEم: السه    عدد األسهم المشبر

 المبلغر المستثمر 10,000 يورور

  عملة الحسابر :اليورور

ر :1.0400  سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمريك 

ر للسهمر  العمولة المطبقةر :0.03 دوالر أمريك 

  

ر االعتبار فتح  /إغالق (أي )74  *0.03 دوالر  *2 = (4.44 دوالر  
 رسوم العمولةر  =عدد األسهم  *العمولة  *2 )مع األخذ ف 

ر  < =4.27 يورور  أمريك 
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ر و ر والتشيكر التشيك   والمملكة المتحدة بناء عىلر حجم التداولر PLيتم احتساب رسومر عمولةر أسهم االتحاد األوروب  

 :مثال عىل حصة المملكة المتحدة              

رHSBCالسهم:    
لين    السعر :5.336 جنيه إسبر

اة :1,612 سهم   عدد األسهم المشبر

  .المبلغر المستثمر 10,000 يورو

  عملة الحسابر :اليورور

ر :0.86  
لين    سعر اليورو مقابل الجنيه اإلسبر

 ٪العمولة المطبقةر :0.60

 

ر (أير ر االعتبار فتح  /إغالق) * (سعر الفتح  /اإلغالق عىل التواىل   
 رسوم العمولةر ) =عدد األسهم  *نسبة العمولة  *2) (مع األخذ ف 

ر  < =16.00 يورور 13.76 = (5.336 * 2 * 0.08٪ * 1,612)  
لين   جنيه إسبر

ء بالنسبةر لمثال البساطة  
   مالحظة :سعر الفتحر وسعر اإلغالق هما نفسر الشر

 

ر ومبلغر القيمة المتداولةر )0.125٪ لكل جانب  يتم تطبيق رسومر التحويلر عىل توزيعاتر األرباحر واالنقسام  /التقسيم العكش 

 (متداول

 

  :رسوم التحويلر

  ٪رسوم التحويلر :0.125

  المبلغر المستثمر :10,000 يورور

  Apple (USD) :األصول المتداولة

  USD سعر األصول :141

  عدد األسهم المستثمرة :74 سهمر

ر :1.0400   سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمريك 

 

 * رسوم التحويلر ]القيمة المتداولة [) =عدد األسهم  *السعرر  *رسوم التحويلر  *2 )بالنظر إىل الفتح  /اإلغالق (أي )74  *141

 يورور 27.13 = 1.040 / (2* 0.125٪

 

 


