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ر ا العدد 10  2022 نوفمب 

 

 ملخصرعنرالتكاليفروالرسومر

 مقدمة  .1
 

 KEY WAY MARKETS LTDاإلسمرالتجارير"رCAPEX.com/ae(ر رالعالمي ي رسوقرأبوظب  ي
(رومرخصةررADGM"رمسجلةرف 

كةرر راإلماراترالعربيةرالمتحدة،ررقمرتسجيلرالشر ي
رف  رالعالمي ي ومنظمةرمنرقبلرسلطةرتنظيمراألوراقرالماليةرلدىرسوقرأبوظب 

،راإلماراترالعربيةرر،ربرجرالسلع،ر21،رالطابقر2رقمرويقعرمكتبهارالمسجلرر000003041 ي ،رأبورظب  رالعالمي ي مربعةرسوقرأبورظب 

رالمتحدة.ر

كة"(.رر  )"الشر
 

 التعريفات 
ركمارهورموضحرأدناه ي

رهذهرالتعليمات،ريكونرللمصطلحاترالتاليةرمعان  ي
 :ف 

 
رقيمةرر (CFD) عقد الفروقات يرالفرقربي  

ي"رو"البائع"،رينصرعىلرأنرالبائعرسيدفعرللمشبر ،ريوصفرعادةر"المشبر رطرفي   رعقدربي   ي
يعب 

روقترالعقدر)إذاركانرالفرقرسالب ي
رمنرالبائع(العملةرلألصلرمحلرالعقدروقيمتهرف 

ً
يربدال ،رسيدفعرالمشبر

ً
را

 
ررررتعديالت توزيعات األرباح رسيتمرإجراؤهارعىلرعقودرالفروقاترعىلراألسهمرمنرأجلراظهاررسعررالسهمرالفعىلي ي

رتعديلرالصفقةرالبر ي
تعب 

رتاري    خرتوزي    عراألرباحرالسابق.ريشاررإليهارضمنرمنصةرتداولرر ي
بينمارعىلرمنصةررر ”Dividends“ باسمر"توزيعاتراألرباح"ررWebTraderف 

ر.”dividend transaction“ح"،رتكونرتحتراسمر"صفقةرتوزي    عرأربارMT5التداولرر
ر

الت أور بالتمديدر رررمديدرُيقصدر الذيرسيتمرإجراؤهررRollover \ر Future Rolloverررالمستقبىلي الصفقةر ررررارتعديلر رالمنتهي العقدر)المستقبىلي عىلر
اتروالسلع،رمنرأجلرررر،الصالحيةرعىلرالسندات  باسمر"إضافةرالتمديد"ررWebTraderررمنصةعىلرررريهيشاررإلورسعررالعقدرالجديد.رررراظهاررالمؤشر

(Rollover adj) عىلرررتصحيح"رةراسمر“معاملتكونرتحتررربينماررMT5ر.ر

 
يدأوررالهامش رعقدرالفروقاترالسبر ي

اء(رلألصلرمحلرالعقدرف  رالطلبر)سعررالبيع(روالعرضر)سعررالشر رالفرقربي   ي
 يعب 

 
رسعررالعرضروالطلبر سعر المنتصف رقيمةرمتوسطةرالمدىربي   ي

 يعب 
 

رالعرضروالطلبرخاللروقترإغالقرالسوق منتصف سعر إغالق السهم رقيمةرمتوسطةرالمدىربي   ي
ريعب 

رأورغرينتشرالتوقيترر21:00)  ي
 غرينتشرالتوقيترالشتوي( 22:00الصيف 

 
المستخدم لفتحرهامشرصفقة الهامش  المطلوبةروالمستقطعةر الكميةر ر ي

المفتوح(رلصفقةرر  .يعب  الحجمر السعرر×ر ُيحسبر)منتصفر
 .مفتوحةرمقسومرعىلرمستوىرالرافعةرالمالية

 
رالرب  حرأورالخسارةرالمحققةرالصادرةرعنركلرصفقةرعقدر الرب  ح والخسارة ي

   .فروقاتيعب 
 

رحسابرالعميلرعندمارتفتحرصفقةرليليةربعد التبييترأوررسومرالتبييت ي
رالقيمةرالمخصومةرأورالمودعةرف  ي

غرينتشرخاللرر 21:00 يعب 
رو/أوربعد ي

 .غرينتشرخاللرالتوقيترالشتوي 22:00 التوقيترالصيف 
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ر

ر

 
رالكميةرو/أورالنسبةرالمئويةرالمضافةربواسطةر هامش الرب  ح ي

كةرعىلرالتكلفةراألوليةرقبلرتمريرهارللعمالءتعب    .الشر
 

 المجال  .2
 

مةربأنرتتعاملربأمانةروإنصافرومهنيةرلخدمةرمصالحرالعمالءرالفضىلرلعمالءهارعندرتزويدراالستثماررو/أورالخدمةرالتكميليةرر  كةرملبر  الشر
 .)الخدمات(رللعمالء

 
كةرمقابلرتقديمرخدماتها،رروبناءرعليه،رإنرالهدفرمنرهذهرالوثيقةرهورتحديدرر كةروالرسومرالمرتبطةربهارالمسندةرمنرالشر تكاليفرالشر

 .بجانبرتفاصيلرتوضيحيةرلفهمر)السياسة(ربصورةرأفضل

كة كةرالمقدمةرإىلرجميعرعمالءرالشر طبقرالتكاليفروالرسومرالتاليةرخاللرتطبيقرخدماترالشر
ُ
 .ت

   أنواع التكاليف والرسوم  .3

يد(ر .3.1  الهوامشر)سب 

اء(رلعقدرالفروقات  رسعررالعرضر)سعررالبيع(روسعررالطلبر)سعررالشر  .(’CFD‘) الهامشرهورالفرقربي  

غلقرالصفقة
ُ
 .ُيحسبرهامشرالسعررعندمارتفتحرأورت

 
ر راألدواترمنرناحيةرالقيمةروالنوع،رعىلرسبيلرالمثالرقدريكونرثابترأورمتغب   .يختلفرالهامشرعب 

 
رر  ي

رحجمرالهامشهناكرالعديدرمنرالعواملرالبر ي
ءراألهمرهورسيولةراألداة .تؤثررف  ي

تتداولراألدواترالشائعةربهوامشرمنخفضةر .الشر
 .)فرقرالعرض/الطلب(ربينمارتزدادراألدواترالنادرةرتزدادربهوامشرمرتفعة

 
تقلبرالسوق السر .عاملرآخرروهور رمرونةرخاللرأحوالر لتكونرأكبر العرض/الطلب(ر الهوامشر)فرقر تتجهر السوق،ر تقلبر ر ي

وقرف 
 .الهادئة

 
رعىلرالهوامشر)فرقرالعرض/الطلب(  الطلبرإىلرالزيادةرعندماريكونرالسعررمنخفض،ررر-سيتجهرهامشرالعرض .لسعررالسهمرتأثب 

ةرالحجم،ريكونرالعددرر .يتعلقراألمرربفكرةرالسيولة بالنسبةرلمعظمراألوراقرالماليةرمنخفضةرالسعر،رسواءركانترجديدةرأورصغب 
ا،رمماريجعلهارأقلرسيولةالذيريمكنرتداولهرمحد

ً
 .ود

 

 كيفرتعمل؟ر
 

رر دترأسعاررالعرضروالطلبرلليورورمقابلرالدوالرراألمريكي
ّ
رأنهرقدرُحد

ً
اءريوروررر1.1160ورررر1.1158فرضا .رإذارأردترشر عىلرالتواىلي

رفإنرالسعررسيكونر رفإنرالسعررسيكونر1.1160مقابلردوالررأمريكي  .ر1.1158.رإذارأردتربيعريورورمقابلردوالررأمريكي
رسعررالطلبروالعرضرهورالهامش رهذارالمثال،ريكونرالهامشرهور .الفرقربي   ي

إذارأردتر .(نقطة 2) 0.0002 = 1.1158-1.1160 ف 
،رإذنرقيمةركلرنقطةرتساوي 1 فتح رمصطلحرالمالرفإنرسعررالهامشرر<$10رر لوترمنريورورمقابلردوالررأمريكي ي

رهذهرالحالةروف  ي
ف 

 $20. هو
 

رريمكنكرقراءةرالمزيدرعن ،رعىلرالرابطرالتاىلي ي
ون   :معدلرالهوامشرالخاصربنارعىلرموقعنارااللكبر
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  conditions-/tradingar-aecapex.com/https:// 
 
 

 رسومرالتبييتر  .3.2

ر  ريومرالتداولرالتاىلي ي
ركترمفتوحةرطوالرالليلرف 

ُ
رت ي
رالمقايضةرإىلرفائدةرتنطبقرعىلرحسابرالمتداولرعىلرجميعرالصفقاترالبر  .تشب 

تحترقبل
ُ
رف ي

رأورقبل21:00 تخضغرالصفقاترللمقايضاترالبر ي
توقيترغرينتشررر22:00 بتوقيترغرينتشرخاللرالتوقيترالصيف 

 .خاللرالتوقيترالشتويرومحفوظةربعدرذلكرالوقت

اءرعملةرأخرى  اضرعملةرمنرأجلرشر ضةروالمكتسبةر .تتضمنركلرتجارةرعملةراقبر لهذارالسبب،ريتمردفعرالفائدةرعىلرالعملةرالمقبر
اة يرر .منرالعملةرالمشبر ،رفإنكرببساطةرتشبر يرزوجريورورمقابلردوالررأمريكي

رعندمارتشبر عىلرالصعيدر .اليوروروتبيعرالدوالرراألمريكي
ر يرالدوالرراألمريكي

،رفإنكرببساطةرتبيعراليوروروتشبر لهذا،رحسابكرإمارسُيدفعرحسابكر .اآلخر،رلوربعترزوجريورورمقابلردوالررأمريكي
رالزوج ي

رف  ارعىلرأسعاررالفائدةراألساسيةرللعملتي  
ً
فرضرعليكرفائدةرعىلرهذهرالصفقة،راعتماد

ُ
 .أورت

 
يرعملتهرأعىلرمنرسعررالفائدةرللبلدرالذيرتبيعرعملته،رفسيتمرإضافةرفرقرسعررالفائدةرع ندماريكونرسعررالفائدةرللبلدرالذيرتشبر

رالحجمروبمنتصفرسعرراإلغالقرإىلرحسابرالتداولرالخاصربك ي
وًبارف   .مض 

 
رتبيعرعملتها،رفسيتمرحسمرسعررالفائدر ي

رالدولةرالبر ي
رالحجمرومتوسطرسعرراإلغالقرمنرإذاركانرمعدلرالفائدةرأعىلرف  ي

وًبارف  ةرمض 
 حسابك.ر

 
رقدرتؤثررعىلرالنتيجةرالنهائية ي

رفرضررسومرأورزيادةرعىلررسومرالتبييتروالبر ي
كةرتحتفظربالحقرف  رمالحظةرأنرالشر  .يرج 

 
رهذهراأليام،رول ي

رالسبترواألحد،رلذلكرالريوجدرتجديدرف  رجميعرأنحاءرالعالمريومي ي
كنرالبنوكرالرتزالريتمرإغالقرمعظمرالبنوكرف 
رهذهراأليام ي

رأيامراألربعاءرلعقودرالفروقاتر .تطبقرالفائدةرف  ي
لحسابرذلك،ريحجزرسوقرالفوركسررسومرالتبييترلمدةرثالثةرأيامرف 

رسومرر قيمةر إلخ(،ر المتداولة،ر االستثمارر السندات،رصناديقر السلع،ر ات،ر المؤشر )األسهم،ر الفروقاتر عقودر وبقيةر الفوركسر عىلر
 .الثةرأيامرقدرُحجزتريومرالجمعةالتبييترلث

مقابلرر العقودر ر ي
بافر تطبيقر ويتمر األربعاءر يومر األجنبيةر العمالتر أزواجر الثالثيةرعىلر المقايضةر رسومر تطبيقر ر ي

ف  السببر هور هذار
 الفروقاتريومرالجمعة.ر

 

 كيفرتعمل؟ر
 

 مثال أ

اءر/ربيع(ر*رسعرراإلغالقرالمتوسطرWebTraderرالتداول صيغةرمنصة  *رعددراأليام.ر:رالكميةر*رالتبييتر)شر

 
رمثال:ر

اء،روالمركزرالذيريتمراالحتفاظربهرطوالرالليلرعىلرر راليورورويريدرالعميلرفتحرصفقةرشر اضرأنرعملةرحسابرالعميلرهي بافبر

اءرهورBاألصلر رللسهمررر101/ر100٪،روأسعارراألصولرعندرمنتصفرالليلر-0.015،رومعدلرالتبييترلمركزرالشر دوالررأمريكي

رعندرالواحد،روسعرراليورورمقابلرالدوالررا رهذهرالحالة،رر1.21400ألمريكي ي
ر:رف 

اء(ر*رالسعررالمتوسطر  *رعددراأليامرالتبييتر=رالكميةر*رالتبييتر)الشر

https://capex.com/ae-ar/trading-conditions
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رمنتصفرالليلر=رر ي
ر دوالررر0.015-ررx -0.015% 100.5 * 1 =  رx 1 ف 

ر

(ر=رر1.214/ررر-ر0.015تمرتحويلرالتبييترإىلراليورور=رر  يورورر-0.012)سعرراليورورمقابلرالدوالرراألمريكي

رمالحظةرأنهريتمرتحويلرجميعرعملياترالتمديدرالمستقبليةروتسوياتراألرباحرإىلرعملةرالحساب،رويتمرتطبيقررسومرر *ريرج 

 ٪رعىلرجميعرالمعامالت.ر1تحويلربنسبةر

اءر+رسعررالبيع(ر/رالسعرر=رالمتوسطر*رمتوسطر اءر=ر)سعررالشر رسعررالبيعروالشر ر2بي  

 

اءر/ربيع(ر*رعددراأليام.رMT5صيغةرمنصةرالتداولرر  :راللوتر*رحجمرالعقدر*رحجمرالنقطةر*رالتبييتر)شر

 مثال:ر

اء،روالمركزرالذيريتمررMT5مثالرمنصةرر راليورو،روأنرالعميلريريدرفتحرصفقةرشر اضرأنرعملةرحسابرالعميلرهي :ربافبر

اءرهورBاالحتفاظربهرطوالرالليلرعىلراألصلر ٪ر،روأسعارراألصولرعندرمنتصفرالليلرر0.015-،رومعدلرالتبييترلصفقةرالشر

ربمعررUSDر101/ر100 رهذهرالحالة:ر1.21400دلرلكلرسهمرواحد،روراليورورمقابلرالدوالرراألمريكي ي
 ،رف 

ر اءر*رعددراللياىلي
 التبييتر=راللوتر*رحجمرالعقدر*رحجمرالنقطةر*رتبييترالشر

ررر-0.012=ررر1(ر*ر-1.197*ر)ر0.01*رر100*رر0.01التبييتر=ر  دوالررأمريكي

(ر=رر1.214/ررر-ر0.012تمرتحويلرالتبييترإىلراليورور=رر  يورورر-0.010)سعرراليورورمقابلرالدوالرراألمريكي

*رتخضعرأزواجرالعمالتراألجنبيةرلرسومرتبييترثالثرأضعافريومراألربعاء،ربينمارتخضعرجميعرعقودرالفروقاتراألخرىرلرسومرر

 تبييترثالثرأضعافريومرالجمعة.ر

 رسومرالتحويلر .3.3

كةررسومرتحويلرعندمارتختلفرعملةرحسابرالعميلرعنرعمليةراألداةرالمتداولة طبقرالشر
ُ
طبقررسومرالتحويلربوار .ت

ُ
كةررست سطةرالشر

الستخدامرمعدلرتحويلروستؤثررأيرتحويالترعىلرالهامشرالمستخدم،رالرب  ح/الخسارة،ررسومرالتبييت،رتسوياتررب  حرالسهم،روالتمديدرر
ر  .المستقبىلي

رمنصةر طبقررسومرالتحويلرعىلرمستخدمي
ُ
رمنصةر -رWebTraderت

ً
 Cosmos.تسمرأيضا

 كيفرتعمل؟ر

ررسومرثابتةر كةرقيمتهارسومرالتحويلرهي  .%1 حددتهارالشر

(رمقومرر اءرعىلراألصلرب)عقدرفروقاترعىلرسهمرأمريكي راليوروروأنرالعميلريريدرفتحرصفقةرشر عىلرفرضرأنرعملةرحسابرالعميلرهي
،ربحجمرر روقتراالفتتاح:ررررر10بالدوالرراألمريكي ي

،ررافعةراألصلرررر10.50/11.50عقود،رفإنرسعرراألصلر''ب''ررف  ولرروتدارر1:10دوالررأمريكي
:ر1.15000يورورمقابلردوالرر

ً
 ،راذا

  دوالرر11%ر=ر10دوالر×رر11×10=  الهامشرالمستخدمر=رالحجمر×رمتوسطرالسعر*ر×رالهامش(

 يورورر9.57دوالر(ر=رر\ر)معدلررصفريورور1.15ر\ردوالررر11=رر الهامشرالمستخدمرالمحولرإىلريورو
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 يورورر0.096-%ر=ر1×رر9.57رسومرالتحويلرعىلرالهامشرالمستخدم=ر

رإىلر ضةرعىلراألصلر''ب''رتتغب  اترالمفبر  دوالررلكلرحصة،رثم:رر12.50/13.50التسعب 

 
 دوالررر10(ر=ر11.50رر–ر12.50×ر)ر10السعررالمفتوح(ر=ررر-الرب  ح/الخسارةر=رالحجمر×ر)سعررالسوقر 

 يورور8.69دوالر(ر=ر\ر)سعرررصفريورور1.15ر\ردوالررر10=ر الرب  حر/رالخسارةرالمحولرإىلريورو
 يورورر0.086-%ر=ر1×رر8.69=رر التحويلرعىلرالرب  ح/الخسارةرسومر

 
كةرتدفعررب  حرأسهم /رسهم،رفإن 0.25 عىلرفرضرأنرالشر  :دوالررأمريكي

 
ردوالررر2.5دوالرر=رر0.25×رر10تسويةررب  حرالسهمر=رالحجمر×ررب  حرالسهمر=رر 

 يورورر2.17دوالر(ر=رر\ر)سعرررصفريورور1.15رر\رر2.5تسويةررب  حرالسهمرالمحولرإىلريورور=ر
 يورورر0.02-ر%ر=ر1×ررر2.17=ررر رسومرالتحويلرعىلرتسويةرالسهم

 
رر اءرهي رمنتصفرالليلر%0.015- عىلرفرضرأنرالصفقةرُعقدتربالتبييت،رفإنررسومرالتبييترلصفقاترالشر ي

 ،رأسعارراألصولرف 
رلكلرسهم،رفإن 12.50/13.50  :دوالررأمريكي

 
اء(ر×رم رمنتصفرالليلر=ررسومرالتبييتر=رالكميةر×رالتبييتر)الشر ي

=رررر2\ر(13.50+ر12.50%ر×ر)0.015-×ررر10نتصفرالسعرر**رف 
ردوالررر0.019-
  

  يورور0.016-دوالر(ر=ررر\ر)سعرررصفريورور1.15ر\رر0.019-التبييترالمحولرإىلريورور=رر
 يورورر0.00016-%ر=ر1×ررر0.016-ر=رر رسومرالتحويلرعىلرالتبييت

 
اءر+رسعررالبيع( اءروالبيعر=ر)سعررالشر رسعررالشر  2/منتصفرالسعر*ر=رالمتوسطربي  

 رسومرعدمرالنشاط .3.4

رنشطرلمدةرثالثةرشهورر) كةررر90إذاركانرحسابرالعميلرغب  رتقديمرطلب،رفإنرالشر ي
،رعىلرسبيلرالمثالرفشلرالعميلرف  (رأورأكبر

ً
يوما

رر رنشطرفيماريتعلقربالصيانة،راإلدارةروإدارةراالمتثالرلهذهرالحسابات.رستخضعرالحساباترغب  ستفرضررسومرعىلركلرحسابرغب 
رأورماريعادلهاربعملةرحسابرال30النشطةرلرسومرشهريةرقدرهارثالثونر) ا.ر(ردوالررأمريكي

ً
رتداولرمنرتلكراللحظةرفصاعد

 

ركيفرتعمل؟ر
 

رمنرواحد • الرسومرعدمرر (1) عندماريكونرلديكرأكبر رنشطة،رفإنر رحساباترغب  التداولرهي تداولروكلرحساباتر حسابر
رنشط فرضربشكلرمتفرقرلكلرحسابرغب 

ُ
 .النشاطرست

 

رمنرواحد • رنشطة،ررمنر (1) حسابرتداول،روعىلراألقلرواحد (1) عندماريكونرلديكرأكبر حساباترالتداولرالخاصةربكرغب 
رنشطة  .فإنررسومرعدمرالنشاطرستطبقرلكلرحسابر)حسابات(رغب 

 

رنشطرتشيرعليهررسومرعدمرالنشاطربموجبرهذارالبندرأقلرمنرثالثي  ر • دوالًرارر (30) عندماريكونررصيدرأيرحسابرغب 
تكونرمساويةرر النشطر ر الحسابرغب  لهذار النشاطر فإنررسومرعدمر ،ر رأمريكًيار الحسابرغب  رهذار ي

ف  ر ي
المتبفر الرصيدر لمبلغر

رتحصيلهرولكننارلمرنفعلر .النشط ي
رعنرأيرشهرركانرلنارفيهرالحقرف  رفرضررسومرعدمرالنشاطربأثرررجعي ي

نحتفظربالحقرف 
 .ذلكرألسبابرفنية
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 حساب الهامش المستخدم 3.5

 

كةرعىلرالنحور رمالحظة:ريتمرحسابرالهامشرالمستخدمرالذيرتطبقهرالشر  :التاىلي

 

يد(:ر)الكميةر*رالسعررالمتوسطرWebTraderصيغةرمنصةرالتداولر  *رمعدلرالهامش(ر+ر)الكميةر*رالسب 

 

ر اضرأنرعملةرحسابرالعميلرهي اءرعىلراألصل مثال:ربافبر ،رالكميةرر B اليورو،روأنرالعميلريريدرفتحرمركزرشر ،رر1المقومربالدوالرراألمريكي

روقتراالفتتاح:ر ي
رهذهرالحالة1.21400وسعرراليورورمقابلرالدوالررر1:10،ررافعةرماليةرر101/ر100األسعاررف  ي

 :،رف 

يد(ر=ر)الهامشرالمستخدمر=ر)الكميةر*رمتوسطرر رر11.05(ر=رر1*رررر1(ر+ر)0.1*رررر100.5*رررر1السعرر*رمعدلرالهامش(ر+ر)الكميةر*رالسب 

ر  دوالررأمريكي

 

رر11.05تمرتحويلرالهامشرالمستخدمرإىلراليورور=رر  يورورر9.10الدوالر(ر=رر\ر)سعرررصفراليورور1.214ر/ردوالررأمريكي

 

،رواألرباحرإىلرعملةرالحساب،رويتمرتطبيقررسومرر * رمالحظةرأنهريتمرتحويلرجميعرتعديالترتوزيعاتراألرباح،رالتمديدرالمستقبىلي يرج 

 .٪رعىلرجميعرالمعامالت1تحويلربنسبةر

 

 .حر*رمعدلرالهامشاللوتر*رحجمرالعقدر*رسعرراالفتتار MT5: صيغةرمنصةرالتداول

 

ر MT5: مثالرعىلرمنصة اضرأنرعملةرحسابرالعميلرهي اءرعىلراألصل بافبر المقومربالدوالرر B اليورو،روأنرالعميلريريدرفتحرمركزرشر

روقتراالفتتاح:ر ي
 
،رواألسعاررف رهذهرالحالة1.21400اليورورمقابلرالدوالرريبلغر وسعرر1:10،ررافعةرماليةرقدرهار101/ر100األمريكي ي

 
 :،رف

رر10.1=رر0.1*ررر101*رر100*ررر0.01الهامشرالمستخدمر=راللوتر*رحجمرالعقدر*رسعرراالفتتاحر*رمعدلرالهامشر=رر  دوالررأمريكي

 

ر/رر10.1تمرتحويلرالهامشرالمستخدمرإىلراليورور=رر (ر=رر1.214دوالررأمريكي ريوروررر8.32)سعرراليورورمقابلرالدوالرراألمريكي

 

رالرسوم  المرصفية عىل السحوبات .3.6

   )أو أي 
لين     حالة طلب سحب يساوي أو يقل عن 100 دوالر/ يورو/ جنيه إستر

 يوافق العميل عىل أي رسوم مرصفية قد تحدث ف 

   المعي    للعميل، سوف يتحملها العميل 
رعملية أخرى مكافئة(، مشتقة من حساب تداول العميل اىل الحساب المرصف 

ر

ر
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 .رالتعديالتر4

رر4.1  التمديدرالمستقبىلي

 ر

ر اتروالسلع،رسيتمرإجراءرتعديلرعىلرالمعاملةرعىلرالعقدرالمستقبىلي قبلرأسبوعرمنرانتهاءرصالحيةرالعقدراآلجلرعىلرالسنداتروالمؤشر

:ر كةرهذارالتعديلرعىلرالنحورالتاىلي
رالصالحية،رمنرأجلراظهاررسعررالعقدرالجديد.رتطبقرالشر  المنتهي

يد(:ر)الكميةر*رفرقرارWebTraderصيغةرمنصةرالتداولر  لعقود(ر+ر)الكميةر*رالسب 

ربعضراألحيانر،رعىلرالتمديدر،ربسببرتقلباترالسوقر،روالسيولةر،رومارإىلرذلك.ر ي
 قدريتمرتطبيقررسومرفروقرأسعاررموسعةرف 

 مثال:ر

رالصالحية.ر1السيناريور  :رتداولرالعقودرالجديدةربسعررأعىلرمنرالعقدرالمنتهي

ر اضرأنرعملةرحسابرالعميلرهي روالذيربافبر رمقومربالدوالرراألمريكي رعقدرمستقبىلي ي
،روأنرالعميلريحتفظربمركزرف  الدوالرراألمريكي

ربتداوالترالعقودرالحاليةرعندر  دوالر.رر105دوالرروتداوالترالعقودرالجديدةربسعررر100سينتهي

 

روقترالتمديد،ر ي
اءرلعقدرواحدرعىلراألصلرالخاضعرللتمديد،رفسوفرتسجلرف  رقدرهرإذاركانرلديكرمركزرشر دوالراترر5رب  حراصطناعي

اء.رر105دوالررإىلررر100(رلكلرعقدرمفتوح،رحيثريرتفعرسعرراألصلرمنر105-100)  دوالر،رلصالحرصفقاترالشر

 ررر

رحسابك:ر ي
رف  ي  لذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرسلب 

يد(ر*ر)رر100ر-دوالررر105تعديلرالتمديدر=ر)عقدرواحدر×رفرقرالعقودر) دوالر(رر0.03دوالراتر+ررر5(ر=ر)-1دوالر(ر+رعقدرواحدر×رسب 

 دوالررر-5.03(ر=رر-1*ر)

 

روقترالتبييت،رخسارةرمصطنعةرقدرهاررر1إذاركانرلديكرمركزربيعربقيمةر ي
 
دوالراترر5عىلراألصلرالخاضعرللتمديد،رفسوفرتسجلرف

رجيدرللتداوالترر105دوالررإىلرر100لكلرعقدرمفتوح،رحيثريرتفعرسعرراألصلرمنر روضعرغب  ي
ة.ردوالررف   القصب 

 ررر

رحسابك:ر ي
رف  ي  لذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرالتبييتراإليجان 

 ر

يدر×ر)ر100ر-دوالرررر105تسويةرالتمديدر=رعقدرواحدر×رفرقرالعقدر) دوالرر=رر0.03رر-دوالراترر5(ر=ر-1دوالر(ر+رعقدرواحدر×رسب 

 دوالررر4.97

 ر

رالصالر2السيناريور  حية.ر:رتداولرالعقودرالجديدةربسعررأقلرمنرالعقدرالمنتهي

رالصالحية،ريتمرتداولهربسعرر ضرأنرالعقدرمنتهي ردوالر.رر100دوالرروالعقدرالجديدربسعررر105لنفبر
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روقترالتبييت،ررب  حرمصطنعرقدرهر ي
رر100دوالراتر)ر5إذاركانرلديكرمركزربيعرلعقدرواحدرعىلراألصلرالخاضعرللتمديد،رفسوفرتسجلرف 

 دوالررلصالحرصفقاترالبيع.رر100دوالررإىلرر105رراألصلرمنرسعدوالر(رلكلرعقدرمفتوح،رحيثرينخفضرر105ر-دوالرر

 

رحسابك:ر ي
رف  ي  لذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرالتبييترالسلب 

يدر=رر-ر(ر105-100تعديلرالتمديدر=رعقدرواحدر×رفرقرالعقودر) رر-5.03دوالرر=ررر0.03ر-دوالررر-5عقدرواحدر×رسب   دوالررأمريكي

اءرلعقدرواحدرعىلرا روقترالتبييتر،رخسارةرمصطنعةرقدرهارإذاركانرلديكرصفقاترشر ي
رر5ألصلرالخاضعرللتمديدر،رفسوفرتسجلر،رف 

اء.رر100دوالررإىلررر105سعرراألصلرمنردوالراترلكلرعقدرمفتوحر،رحيثرينخفضر رمواترلصفقاترالشر روضعرغب  ي
 دوالررف 

 ررر

رحسابك:ر ي
رف  ي  لذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرالتبييتراإليجان 

يد(ر*ر)105-ر100×رفرقرالعقودر)رتعديلرالتمديدر=ر)عقدرواحدر (ر=رر-1دوالر(ر*ر)ر0.03دوالراتر+رر5(ر=ر)-1(ر+رعقدرواحدر×رسب 

 دوالررر4.97

رمالحظةرأنرجميعرالتعديالت،رالتبييت،رتسوياترالتبييترواألرباحريتمرتحويلهارإىلرعملةرالحساب،روتنطبقررسومرالتحويلر *ريرج 

 ٪رعىلرجميعرالمعامالت.ر1بنسبةر

 

.رMT5داولررصيغةرمنصةرالت ي
 :رفرقرالسعرر*رحجمرالعقدر*رالحجمرالصاف 

 مثال:ر

 

رالصالحية.ر1السيناريور  :رتداولرالعقودرالجديدةربسعررأعىلرمنرالعقدرالمنتهي

 

روالذير رمقومربالدوالرراألمريكي رعقدرمستقبىلي ي
،روأنرالعميلريحتفظربمركزرف  رالدوالرراألمريكي اضرأنرعملةرحسابرالعميلرهي بافبر

ربتداوالر  دوالر.رر105دوالرروتداوالترالعقودرالجديدةربسعررر100ترالعقودرالحاليةرعندرسينتهي

رقدرهر روقترالتبييت،ررب  حراصطناعي ي
اءرلعقدرواحدرعىلراألصلرالخاضعرللتمديد،رفسوفرتسجلرف  دوالراترر5إذاركانرلديكرمركزرشر

اء.رردوالر،ر105دوالررإىلررر100(رلكلرعقدرمفتوح،رحيثريرتفعرسعرراألصلرمنر105-100)  لصالحرصفقاترالشر

 

رالصالحيةريتمرتداولهربسعرر ضرأنرالعقدرمنتهي اءرلعقدرواحدررر105دوالرروالعقدرالجديدربسعررر100لنفبر دوالر.رإذاركانرلديكرمركزرشر

رقدرهر روقترالتبييت،ررب  حراصطناعي ي
(رلكلرعقدرمفتوح،رحيثر100-ر105دوالراتر)رر5عىلراألصلرالخاضعرللتمديدر،رفسوفرتسجلرف 

اء.رر105ررإىلردوالر100يرتفعرسعرراألصلرمنر  دوالر،رلصالحرصفقاترالشر

 

رحسابك:ر ي
رف  ي  لذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرالتبييترالسلب 

 دوالراترر5رر-(ر=ر-1دوالر(ر*ر)رر5*رر1(ر=ر)-1دوالر(ر*ر)رر100ر-دوالررر105تعديلرالتمديدر=ر)عقدرواحدر×رفرقرالعقودر)
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روقترالتبييترخسارةرمصطنعةرقدرهارعىلراألصلرالخاضعرللتمديد،رفسوفررر1إذاركانرلديكرمركزربيعربقيمةر ي
دوالراترلكلررر5تسجلرف 

ة.رر105دوالررإىلرر100عقدرمفتوح،رحيثريرتفعرسعرراألصلرمنر رجيدرللتداوالترالقصب  روضعرغب  ي
ردوالررف 

رحسابك:ر ي
رف  ي  لذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرالتبييتراإليجان 

 

 دوالراترر5دوالراتر=رر5(ر=ر-1(ر*ر)دوالرر100ر-دوالرررر105تعديلرالتمديدر=رعقدرواحدر×رفرقرالعقدر)

 ر

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

 ررر

رالصالحية،ريتمرتداولهربسعرر ضرأنرالعقدرمنتهي  دوالر.رر100دوالرروالعقدرالجديدربسعررر105لنفبر

 

روقترالتبييت،ررب  حرمصطنعرقدرهرإذاركانرلديكرمركزربيعرلعقدرواحدرعىلراألصلرالخاضعرللتمديد،رف ي
رر100دوالراتر)ر5سوفرتسجلرف 

 دوالررلصالحرصفقاترالبيع.رر100دوالررإىلرر105سعرراألصلرمنردوالر(رلكلرعقدرمفتوح،رحيثرينخفضرر105ر-دوالرر

 ر

رحسابك:ر ي
رف  ي  لذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرالتبييترالسلب 

 

 دوالراترر5=رر(105-100تعديلرالتمديدر=رعقدرواحدر×رفرقرالعقودر)

 

روقترالتبييت،رخسارةرمصطنعةرقدرهارر ي
اءرلعقدرواحدرعىلراألصلرالخاضعرللتمديد،رفسوفرتسجلرف  رر5إذاركانرلديكرصفقاترشر

اء.ر.رر100دوالررإىلررر105سعرراألصلرمنردوالراترلكلرعقدرمفتوح،رحيثرينخفضر رجيدرلصفقاترالشر روضعرغب  ي
 دوالررف 

 

رحسابك:رلذلك،رستتمرمعالجةرتعديلرالتبيي ي
رف  ي  تراإليجان 

 دوالرات(رر5(ر=ر)105-ر100تعديلرالتمديدر=ر)عقدرواحدر×رفرقرالعقودر)

 

 تعديالت توزيعات األرباح  4.2

 

 :رالكميةر*رمبلغرالتوزيعاتWebTraderصيغةرمنصةرالتداولرص

 

كةرتدفعرتوزيعاترأرباحرقدرهار اضرأنرالشر رر0.25مثال:ربافبر ي
رلكلرسهمرواحد،رف   هذهرالحالة:ردوالررأمريكي

اء(ر=رالحجمر×رتوزيعاتراألرباحر=ر ر=رر0.25×ررر1تعديلرتوزيعاتراألرباحر)شر رر0.25دوالررأمريكي  دوالررأمريكي
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(ر=رر1.214/ررر0.25تمرتحويلرتعديلرتوزيعاتراألرباحرإىلراليورور=ر  يوروررر0.21)سعرراليورورمقابلرالدوالرراألمريكي

رمالحظةرأنرجميعرالتعديالت،رتبييترالتمويل،رتعديالترالتمديد،رتوزيعاتراألرباحريتمرتحويلهارإىلرعملةرالحساب،رتطبقررسومرر *ريرج 

 ٪رعىلرجميعرالمعامالت.ر1تحويلر

 

 :رالحجمر*رحجمرالعقدر*رتوزيعاتراألرباحرMT5صيغةرمنصةرالتداولرر

كةرتدفعرتوزيعاترأرباحرقدرهر اضرأنرالشر رهذهرالحالة:رر0.25ارمثال:ربافبر ي
رلكلرسهمرواحد،رف   دوالررأمريكي

اء(ر=رالحجمر*رحجمرالعقدر*رتوزيعاتراألرباحر=ر ر=ررر0.25*ررر100*رر0.01تعديلرتوزيعاتراألرباحر)شر رر0.25دوالررأمريكي  دوالررأمريكي

(ر=ر)سعرراليورورمقابلرالدوالرراألمر1.214/ررر0.25تمرتحويلرتعديلرتوزيعاتراألرباحرإىلراليورور=ر ريوروررر0.21ريكي

ر

 . التكاليف بمرور الوقت 5

اضات  االفبر

 يورور1،000المبلغرالمستثمر:ر

ر اءريورورمقابلردوالررأمريكي
 الصفقة:رصفقةرشر

 لوتررر0.1الحجم:رر

 1.0000سعررالدخول:رر

 1:10الرافعةرالمالية:رر

 أيامرر5مدةراالحتفاظ:ر

 

اضاترالمذكورةرأعاله،رتحركرالسعررلصالحه دوالررر2دوالرر)باستثناءرر50.00ممارأدىرإىلررب  حرقدرهرر1.0050نحورربناًءرعىلراالفبر

،روأنكرتحتفظربالمركزرالمحددرلمدةر
ً
اضرأنرالرب  حرظلرمستقرا يد(.رعىلرافبر رهذهرالحالة،رستؤثررالتكاليفرعىلرعائدررر5تكلفةرسب  ي

أيام.رف 

:ر راستثماركرعىلرالنحورالتاىلي

ر

 اإلضافيةرخدماتراالستثماررور/رأورالخدماتر 0 
 (** )رسومرالصيانةر*،ررسومرعدمرالنشاط

دوالررر 16.03 32.06%
ر  أمريكي

 أدواترمالية
يد،رالتبييت،ررسومرالتحويل(ر  )السب 

دوالر   16.03 32.06%
 إجمالي التكاليف والرسوم  أمريكي 

 

ر

كةرأيررسومرصيانة.ر رالشر  *رالرتتقاض 
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ر طبقررسومرعدمرالنشاطرعىلرالحساباترغب 
ُ
رالنشطةرلمدةرثالثةرأشهر.ر**رت

 

رةرمنتجاترمعينر تكاليفرورسوم.ر6

ر
 StoXر6.1

ر تداولرأسهمرمعينة،رحيثررعىلر(CFDs)اترالفروقرمقابلردرورعقالإىلررStoXيشب 
ٌ
رافعةرربالفروقاترمقابلرعقودرلراألداةرالماليةرلررت

رانهريسمح،رركذلكرللعمالءربتداولرأجزاءراألسهمررStoXريسمحركمار.رر1:1ماليةرثابتةر والذيررر،رسهماألررقيمةرتداولرجزءرمنبرربمعب 

رواحد.ررالرسهمرللررالقيمةرالكاملةرأقلرمنريكون

"StoXرمتوفررعىلرمنصة"رWebTraderر1:ر1ضمنرقسمر"رSharesر." 

ر

StoX ريخضعرللتكاليفرورالرسومرالتالية:رر

يد • رسب 

 .البيعرفقط(رسومرتبييتر)عىلرصفقاتر •
ر

 األسهم     6.2

 تشت   األسهم إىل األوراق المالية  /األسهم القابلة للتحويل .عندما يتداول العميل األوراق المالية  /األسهم القابلة للتحويل ، فإنه 

كة    الشر
   أن العميل يأخذ حصة ملكية ف 

 .يأخذ ملكية األسهم األساسية ، مما يعن 

 

 :يخضع المنتج  المذكور للتكلفة  والرسوم التالية 

 يتم  احتساب عمولة األسهم األمريكية بناء  عىل عدد األسهم المتداولة  لكل جانب تجاريفروقراألسعاررر

 

 :مثال عىل سهم الواليات المتحدة األمريكية 

 

اة :74 سهمدوالررر141السعر:رررAPPLEالسهم:رر   عدد األسهم المشتر

 المبلغ  المستثمر 10,000 يورو 

  عملة الحساب  :اليورو 

 سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمريك   :1.0400

 العمولة المطبقة  :0.03 دوالر أمريك   للسهم 
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   االعتبار فتح  /إغالق (أي )74  *0.03 دوالر  *2 = (4.44 دوالر
 
 رسوم العمولة   =عدد األسهم  *العمولة  *2 )مع األخذ ف

 أمريك    < =4.27 يورو 

 

 والمملكة المتحدة بناء عىل  حجم التداول  PLيتم احتساب رسوم  عمولة  أسهم االتحاد األوروب    والتشيك  التشيك   و

 :مثال عىل حصة المملكة المتحدة              

  HSBCالسهم:رر
لين    السعر :5.336 جنيه إستر

اة :1,612 سهم   عدد األسهم المشتر

  .المبلغ  المستثمر 10,000 يورو

  عملة الحساب  :اليورو 

0.86:   
لين    سعر اليورو مقابل الجنيه اإلستر

 ٪العمولة المطبقة  :0.60

 

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

    < =16.00 يورو  13.76 = (5.336 * 2 * 0.08٪ * 1,612)
لين   جنيه إستر

ء بالنسبة  لمثال البساطة  
   مالحظة :سعر الفتح  وسعر اإلغالق هما نفس  الشر

 

 يتم تطبيق رسوم  التحويل  عىل توزيعات  األرباح  واالنقسام  /التقسيم العكش   ومبلغ  القيمة المتداولة  )0.125٪ لكل جانب

 (متداول

 

  :رسوم التحويل 

  ٪رسوم التحويل  :0.125

  المبلغ  المستثمر :10,000 يورو 

  Apple (USD) :األصول المتداولة

  USD سعر األصول :141

  عدد األسهم المستثمرة :74 سهم 

  سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمريك   :1.0400

 

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

ريورو  27.13 = 1.040 / (2* 0.125٪

 

 

 


