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 الرافعة المالية والهامش سياسة
 

 2202  نوفمب  ،  2النسخة 

 

 المقدمة  . 1

ي تدير االسم التجاري " KEY WAY MARKETS LTDتم تأسيس 
كة"( الت  ي CAPEX.com/ae)"الشر

" ف 

ي العالمي )" كة ADGMسوق أبوظت  ومرخصة ومنظمة من قبل   000003041"( بموجب رقم تسجيل الشر

ي 
( لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 190005)ترخيص رقم  ADGMسلطة تنظيم الخدمات المالية ف 

ي مكتب 
، اإلمارات  ، برج السلع، 21، الطابق 2رقم وعنوانها المسجل ف  ي ، أبو ظت  ي العالمي مربعة سوق أبو ظت 

 . العربية المتحدة
 

 الغرض. 2

توضح سياسة الرافعة المالية والهامش هذه )"السياسة"( كيف نضع مستويات وإجراءات الرافعة المالية 

 "( معنا.   CFDsالفروقات )" مقابل عقود الوالهامش عند تداول 

 

ح الجوانب الرئيسية لتداول الرافعة المالية بالهامش ومستويات الرافعة   الغرض من هذه السياسة هو شر

تك والمتطلبات التنظيمية. كما  ي نوفرها بناًء عىل معرفتك وخب 
التأثبر عىل الهامش  كذلك  وضحتالمالية الت 

 تحركات السوق السلبية.  عند حدوثوالحساب 
 

 . قابلية التطبيق 3

ا للوائح 
ً
فير  وفق

كة لألوامر نيابة عن عمالء التجزئة والعمالء المحب  تنطبق هذه السياسة عىل تنفيذ الشر

 . ي العالمي  سوق أبوظت 
ي حالةوقوانير 

كنت طرف مقابل مؤهل كما هو محدد بموجب اللوائح، فإن هذه    ف 

 السياسة ال تنطبق عليك. 
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ام  . 4 ز  االلت 

كتنا  وقيم لثقافة جد مهمتعتب  معاملة العمالء بشكل عادل أمر  وموقفها. يقع عىل عاتق  ، خصائصها شر

كة واجب الترصف بأمانة افيةإنصاف و  ،الشر  وبما يخدم مصالح عمالئنا عند التعامل معهم.  احب 

 

 : كة مطالبة بما يىلي
 فيما يتعلق بالرافعة المالية والهامش، فإن الشر

 

 . ADGMمن قبل  ٌمقرر ومحدد تطبيق المتطلبات التنظيمية كما هو   أ. 

ي تداول األدوات المالية المعقدة مثل    ب. 
تك ف  ي تعكس معرفتك وخب 

تحديد مستويات الرافعة المالية الت 

 نظر  ،العقود مقابل الفروقات
ً
تداول عند أساسية  وخاصية أن التداول بالرافعة المالية والهامش هو سمة ا

 مقابل الفروقات.  العقود 

ي معاملتك بإنصاف من خالل تجنب ممارسات نفوذ   ج. 
ي تجاهك.  الرافعة المالية أن نراعي واجبنا ف 

 العدوان 

ي    د. 
ي  CFD مقابل الفروقات عقد العتمد عليها تمراعاة أساسيات األداء األساسية لألداة المالية الت 

، بما ف 

السوق )السيولة وأحجام التداول(، والقيمة السوقية للُمصدر وبلد ُمصدر   وحجمذلك التقلبات التاريخية، 

عىل التحوط من مخاطر السوق والبيئة السياسية واالقتصادية العامة. نقوم  تنا األداة المالية األساسية، قدر 

ات المذكورة أعاله  ي نقدمها لفئات األصول تحديد م عند بتعديل ومعايرة المتغبر
ستويات الرافعة المالية الت 

 أو األدوات المالية. 

   ه. 
ً
ي تتداو  نظرا

ي إدارة المخاطر  ل عن طريقها،ألننا نوفر بشكل فعال الرافعة المالية الت 
مع مراعاة رغبتنا ف 

( ق )بشكل أساسو وقدرتنا عىل تحمل المخاطر ووضع سياسات وإجراءات وممارسات إلدارة مخاطر األ  اسي

 الناشئة عن هذه الرافعة المالية والهامش التداول من قبل عمالئنا. 

 

 لمختلف فئات األصول واألدوات المالية وتصنيف العمالء ة الماليةفعاالر  ةنسب5. 

ال يمكن أن يتجاوز المستوى  والذي دن  للرافعة المالية األ حد ال، يتم تطبيق بالنسبة لعمالء التجزئة

 . 1:30 المعياري

ز بالنسبة  في   محددة.  مالية ، سيكون لديهم خيار التداول برافعة مالية أعىل عىل أصولللعمالء المحت 

فير   سيكون كل من عمالء
 ٪. 50مؤهلير  لقاعدة إغالق الهامش بنسبة  التجزئة والمحب 

الرافعة المالية بغض النظر عن  ةعىل نسب حد أن بعض الواليات القضائية قد تفرض    ةالحظيجب الم

كة.   تصنيف عمالء الشر
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تتعلق العقود مقابل الفروقات بفئات األصول األساسية واألدوات المالية. نوضح هنا أدناه هذه الفئات مع  

ي نوفرها من خالل منصات التداول الخاصة بنا: 
 مستويات الرافعة المالية الت 

 

  فئة األصول 
األدوات المالية أمثلة عن   

نسبة الرافعة المالية المطبقة 
 من تاري    خ هذه السياسة

ً
 اعتبارا

العمالء   عمالء التجزئة 
فير  

 المحب 
الفوركس  -األزواج الرئيسية   AUD/USD الي  

الدوالر األسب 
 مقابل األمريكي 

EUR/USD اليورو مقابل  
 الدوالر األمريكي 

GBP/USD ي  
ليت  الجنيه اإلسب 

 مقابل الدوالر األمريكي 
NZD/USD    الدوالر

 النيوزلندي مقابل األمريكي 
USD/CAD الدوالر األمريكي   

 مقابل الكندي 
USD/CHF الدوالر األمريكي      

 مقابل الفرنك السويشي
USD/JPY الدوالر األمريكي   
ي 
 مقابل الير  اليابان 

 

ال لما يص  
1:30 

ال لما يص  
1:300 

 -األزواج الثانوية والنادرة 
 الفوركس 

AUD/CAD الي     
الدوالر األسب 

 مقابل الكندي 
EUR/AUD   اليورو مقابل
الي 

 الدوالر األسب 
EUR/CHF اليورو مقابل الفرنك  
 السويشي  
 

ال لما يص  
1:20 

ال لما يص  
1:200 

 

ال لما يص الذهب  السلع الرئيسية   
1:20 

ال لما يص  
1:200 

النفط الخام، الفضة، القطن،  السلع الثانوية 
 القمح، الغاز الطبيعي 

ال لما يص  
1:10 

ال لما يص  
1:150 

ات الرئيسية  ,Australia 200, Europe 50 المؤشر
France 40, Germany 30, 
Tech 100, UK 100, USA 
30, USA 500 

ال لما يص  
1:20 

ال لما يص  
1:200 
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ات  الثانويةالمؤشر  Amsterdam 25, Dollar 
Index, Hong Kong 45, 
Italy 40, Swiss 20 

ال لما يص  
1:10 

ال لما يص  
1:150 

 ,Facebook, Apple, VISA األسهم 
Siemens 

ال لما يص  
1:5 

ال لما يص  
1:10 

العقود اآلجلة لسندات الخزينة   السندات 

 سنوات،  10األمريكية لمدة 

ي المملكة  عقود الذهب 
اآلجلة ف 

عقود سندات الخزانة ، المتحدة

 سنة  30لمدة  األمريكية اآلجلة

ال لما يص  
1:5 

ال لما يص  
1:100 

صناديق االستثمار المتداولة **
- ETFs 

SPDR, ACWI, FAS,  
MDY  
 

ال لما يص  
1:5 

ال لما يص  
1:10 

عقود البيتكوين اآلجلة،   العمالت المشفرة 
(،   اليتكوين )بالدوالر األمريكي
 الريبل

ال لما يص  
1:2 

ال لما يص  
1:2 

 *الفوركس= العمالت االجنبية 
**Exchange Traded Funds = ETFs صناديق االستثمار المتداولة    

 

 ق. اسو تخضع الرافعات المالية المذكورة أعاله للتغيبر مع أو بدون إشعار لتعكس ظروف األ 

ي أي وقت عىل ةنسب معرفةيمكن 
 . ae/https://capex.com : موقع الرافعة المالية المطبقة ف 

 

ي قد تكون 
ي األدوات المالية الت 

ي تقليل نسب الرافعة المالية للعقود مقابل الفروقات ف 
نحتفظ بالحق ف 

كات، معموضوع إجراءات فعلية أ ، لمعالجة التقلبات ك إشعار  من غبر أو  امكانية إشعارك و متوقعة للشر

ي األ 
  فيما يخص هذا أيام عمل  3ق واألدوات المالية. حيثما أمكن، سنقدم لك إشعار قبل اسو المحتملة ف 

 
ً
 . التغيبر لتمكينك من اتخاذ اإلجراء الذي تراه مناسبا

 

 الرافعة المالية والهامش تداول  -المصطلحات األساسية 6. 

 ما هو التداول بالرافعة المالية؟  6.1

https://capex.com/ae
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ي تستثمرها،  
ي التداول برأس المال مع الرافعة المالية أنه يمكنك تداول مبالغ أعىل بكثبر من األموال الت 

يعت 

، ولكنها  ي تعمل فقط كهامش. يمكن أن تزيد الرافعة المالية العالية من العائد المحتمل بشكل كببر
ي   والت 

ف 

. يرج  االطالع أدناه عىل نفس الوقت  ا من الخسائر المحتملة بشكل كببر
ً
حالقد تزيد أيض حول  المقدم شر

" حيث نضمن أنه ال يمكنك خسارة أموال أكبر م  ي ي "الحماية من الرصيد السلت 
 . ا استثمرته ن الت 

 

ي أنه يمكنك 1:300أو  1:200  ، 1:100  ،1:50، 1:10يتم تحديد الرافعة المالية كنسبة، مثل 
. هذا يعت 

ي األ  صفقة بصفتك عميلنا، فتح 
 ق. اسو تداول باستخدام مبلغ صغبر من رأس المال لتأخذ مركز أكب  بكثبر ف 

 

ي بعض األحيان يتم التعببر عن الرافعة المالية من حيث النسبة المئوية 
ويشار إليها بمتطلبات الهامش.  -ف 

ي بنسبة  100: 1سبة عىل سبيل المثال، الرافعة المالية بن
 ٪. 1هي متطلب هامشر

 

ي  1,000 تملك عميل لدينا كنت أنت وإذا    200: 1مثال: إذا كانت الرافعة المالية 
ي حسابك، فهذا يعت 

دوالر ف 

 دوالر.  200,000أنه يمكنك اآلن فتح صفقات بقيمة 
 

 

يد؟ 6.2  ما هو السب 

يد هو الفرق بير  سعر العرض )سعر البيع( وسعر  اء( لعقد الفروقات. السب   الطلب )سعر الشر

يد هو 1.2913مقابل  1.2910مريكي هو األ دوالر ال مقابليورو المثال: إذا كان سعر   نقاط 3، فإن السب 

(pips) . 

 

 متطلبات الهامش  6.3

 المفتوحة.  صفقاتهميجب عىل العمالء دائًما الحفاظ عىل الحد األدن  من متطلبات الهامش عىل 

كة تصفية أي أو كل  المفتوحة عندما ال يتم الحفاظ عىل الحد األدن  من متطلبات  الصفقاتيحق للشر

 الهامش. 

ي أي وقت. 
كةابتلامن أجل منع أي و متطلبات الهامش قابلة للتغيبر ف  ، مجهودها  أفضل عند  س، ستقوم الشر

ي وعب  نظام الرسائل 
ون  يد اإللكب  ات متوقعة عىل متطلبات الهامش عن طريق الب  بإبالغ العمالء بأي تغيبر

ات. عىل   منصة التداول قبل أسبوع عىل األقل من تنفيذ التغيبر
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 ويات متطلبات الهامش مست 6.4

بالدوالر عىل الحد األقىص للرافعة المالية  للصفقةيتم حساب متطلبات الهامش بقسمة القيمة الحقيقية 

 المسموح بها ألداة التداول هذه. 

 

 مثال أ: 

 1.4000دوالر أمريكي عند  مقابل يورو  35,000صفقة 

 دوالر 163.33)الحد األقىص للرافعة المالية( = 300يورو(/  1 مقابل )قيمة الدوالر   1.4000×  35,000
 

 المثال ب: 

؟الير  ال مقابلدوالر أمريكي  عىل ال  1,400,000 لصفقةما هو الهامش المطلوب  ي
 يابان 

 

 اإلجابة: 

 دوالر 7,000( والذي يساوي: 1:200٪ )رافعة مالية 0.5 عند  له هامش رب  ح  1,400,000
 

 وقف / إغالق الهامشتمستوى ال 6.5

 

  الصفقاتمستوى التوقف هو نقطة محددة يتم فيها إغالق جميع 
ً
أسعار عند  النشطة للمتداول تلقائيا

ي أنه لم يعد بإمكانهم دعم اسو األ 
 المفتوحة.  الصفقاتق، بسبب انخفاض مستويات الهامش، مما يعت 

 

ي حساب العميل(، ستبدأ   رأس المال٪ )نسبة 50 نسبة عندما يصل مستوى الهامش إل
إل الهامش ف 

ي اإلغالق تلقائًيا  صفقات
كة 50ق )مستوى اإليقاف عند اسو أسعار األ عند العميل ف  رفض  ٪( ويحق للشر

 الطلبات الجديدة. 
 

 نداء الهامش 

٪ من الهامش المستخدم، فسيكون حساب التداول 100الخاصة بك عن  رأس المالإذا انخفضت قيمة 

ي أنك ستتمكن من نداء الهامش. عندما يكون حساب التداول الخاص بك عىل نداء الهامش عىل 
، فهذا يعت 
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  الصفقاتالحفاظ عىل 
ً
عىل فتح صفقات جديدة. إذا انخفضت قيمة حقوق  الحالية، لكنك لن تكون قادرا

ونًيا أو أي إشعار 70 نسبة الملكية الخاصة بك عن ا إلكب 
ً
سل إليك بريد ٪ من الهامش المستخدم، فسب 

 آخر. 
 

ول الخاصة بهم عىل أساس منتظم للتأكد من أنهم يراقبون ُينصح العمالء بتسجيل الدخول إل منصة التدا

ام أو   ي مراكزهم. يرج  مالحظة أن هذه خدمة إضافية نقدمها لك وال تفرض علينا أي الب  
مستوى الهامش ف 

مسؤولية، سواء ألداء حساب التداول الخاص بك، أو إلعالمك بمستوى الهامش الحالي واإلجراء الذي قد 

ي اتخاذه. ير 
بشكل مستمر. بمجرد وصول الحساب إل مستوى تحذير نداء   صفقاتكج  مراقبة أداء ترغب ف 

ي حالة حدوث ذلك، ستتم إعادة تعيير   100الهامش، من الممكن أن يرتفع مستوى الهامش فوق 
٪. ف 

عملية نداء الهامش. إذا تم الوصول إل مستويات تحذير نداء الهامش مرة أخرى، فستبدأ عملية نداء  

 مرة أخرى. الهامش 

 

  لدينا الحق 
ً
ي التغيبر وفقا

، الحد األدن   إشعار  لتقديرنا وبإشعار مسبق لك أو بدون بالترصف بشكل معقول، ف 

  أو لمستوى الهامش 
ً
ام ولن نخطرك بتنفيذ اسو لظروف األ  اإلغالق، تحسبا ق المتطورة. ليس لدينا أي الب  

٪. سيتم إغالق المراكز بناًء عىل أفضل أسعار التنفيذ المتاحة  50اإلغالق عندما يكون مستوى اإلغالق عند 

ي ذلك الوقت.   capex.com/aeعىل 
 ف 

 

ل    حيسم كما يتحمل العمالء مسؤولية وضع أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بهم لتقليل الخسائر.  

capex.com/ae االتصال بالعميل ومطالبة العميل بإيداع ضمانات  بدنا، و جه عند أقىص، من وقت آلخر و

امات العميل تجاه  ي capex.com/aeإضافية لتأمير  الب  
. ال ُيعتب  أي طلب للحصول عىل هامش إضاف 

 
ً
 مستقبليا

ً
 . capex.com/aeعن حقوق التصفية من ِقبل  سابقة للمكالمات المستقبلية وال تنازًل

 

 الرصيد السالب  من  . حماية7

ي  من نقدم لجميع عمالئنا حماية 
ا أكبر من المبالغ الت 

ً
ي أن عمالئنا لن يخشوا أبد

. هذا يعت  ي تم الرصيد السلت 

 معنا.  استثمارها 
 

ي بعض الواليات القضائية 8
ز
 . تقديم العقود مقابل الفروقات ف
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ي بعض  
الواليات القضائية أو البلدان. ال يتم توجيه هذه  العقود مقابل الفروقات ليست مؤهلة للبيع ف 

ي 
كة كما هو محدد ف  ي السلطات القضائية المحظورة للشر

السياسة إل أي سلطة قضائية أو دولة مدرجة ف 

اء أو بيع العقود مقابل الفروقات.   اتفاقية خدمات االستثمار. ال تشكل السياسة عرض أو دعوة أو طلب لشر

 

 . اللغة المعمول بها 9

ي حالة
ية، يتم توفبر هذه   تم يرج  مالحظة أنه ف  تزويدك بنسخة من هذه السياسة بخالف اللغة اإلنجلبر 

ي يمكن العثور عليها عىل موقع 
ية الت   Keyالسياسة لك ألغراض المعلومات فقط. فقط النسخة اإلنجلبر 

Key Way Markets Ltd  ي تعتب  هي
ي جميع األوقات. الت 

ا ف 
ً
 ملزمة قانون

 

 

 


