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 2022  نوفمبر، 3اإلصدار  

 ملخص عن إشعار الكشف عن المخاطر والتحذيرات

 
دى  يجب على جميع العمالء والعمالء المحتملين قراءة الكشف عن المخاطر والتحذيرات التالية الواردة في هذا المستند بعناية، قبل التقدم ل

 يبدأوا في التداول مع الشركة. الشركة للحصول على حساب تداول وقبل أن 
 

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن إشعار الكشف عن المخاطر والتحذيرات ال يمكن ولن يشرح أو يكشف عن جميع المخاطر والجوانب  
الهامة األخرى التي ينطوي عليها التعامل في تداول العقود مقابل الفروقات. تم تصميم اإلشعار لشرح بعبارات عامة طبيعة المخاطر التي  

 مل مع عقود الفروقات على أساس عادل وغير مضلل. ينطوي عليها التعا
 

، وتكمل اتفاقية التداول  (CFDs)يتم تقديم صحيفة وقائع المخاطر هذه لتسليط الضوء على المخاطر الشائعة لتداول العقود مقابل الفروقات  

 )"الشركة"(.  Key Way Markets Limitedواإلفصاحات عن المخاطر المرتبطة بها المقدمة من 
 

ن الضروري قراءة اتفاقية العميل وكل الوثائق القانونية المرتبطة بها قبل اتخاذ قرار بشأن تداول العقود مقابل الفروقات. جميع نسخ م
 موقع الشركة. اتفاقية العمل والوئائق المرتبطة بها منشورة على 

 

عقود الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، وتحمل درجة عالية من المخاطرة ويمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر بالكامل 

عمالء التجزئة مسؤولون عن  الخاص بك. نتيجة لذلك، قد ال تكون العقود الفروقات مناسبة لجميع األفراد. لذلك، تود الشركة إشعار جميع  

 اتخاذ القرار فيما إذا كانت المنتجات الشركة مناسبة لهم وما إذا كان بإمكانهم تحمل المخاطرة بنفقات رأس المال الخاصة بهم. 

ة، توقيع جميع عمالء التجزئة مسؤولون عن استشارة مستشاريهم القانونيين وغيرهم من المستشارين المحترفين قبل االلتزام بأي معامل 

 أي مستند و/أو الدخول في أي ترتيب ملزم قانونًا فيما يتعلق بمنتجات الشركة. 

قد تتراكم الخسائر بسرعة وقد تخسر أكثر من رأس المال/الهامش المستخدم لفتح صفقة واحدة، وقد تمتد هذه الخسائر إلى خسارة المبلغ 

 باح لم تُسترد.المودع بالكامل الذي تحتفظ به الشركة بما في ذلك أي أر

 لمزيد من التفاصيل.  ملف إشعار الكشف عن المخاطر والتحذيراتتوصيك الشركة أيضاً بالرجوع إلى 

 

 متطلبات الهامش 
 الهامش على صفقاتهم المفتوحة في جميع األوقات. يجب على العمالء الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات 

 يحق للشركة تصفية أي أو كل الصفقات المفتوحة عندما ال يتم الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات الهامش.   

متطلبات الهامش قابلة للتغيير في أي وقت. لمنع أي التباس، ستُعلم الشركة، بأقصى جهودها، العمالء عن أي تغييرات  
وقعة على متطلبات الهامش إما عبر البريد االلكتروني أو نظام رسائل منصة التداول على األقل خالل أسبوع قبل تنفيذ مت

 أي تغييرات. 

 مستويات متطلب الهامش 

يتم احتساب متطلبات الهامش بقسمة القيمة الحقيقية للصفقة بالدوالر على الحد األقصى للرافعة المالية المسموح بها ألداة  
 التداول هذه. 

 مثال أ:  

)الحد األقصى للرافعة(    200يورو(/  1)قيمة الدوالر    1.4000×    35,000تكون    1.4000يورو/دوالر في    35,000صفقة  

 دوالر  245= 

 مثال ب: 

 دوالر أمريكي/ين ياباني؟  1,400,000ما هو الهامش المطلوب لصفقة   

https://capex.com/ae/company/legal-documents
https://capex.com/ae/legal-documents/risk-disclosure
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   دوالر 7,000رافعة مالية( والذي يساوي:  200:1% متطلب هامش )0.5لديها   1,400,000الجواب:  

   
 

 السؤال الثاني: ماذا سيحدث إذا لم أملك هامش يغطي خساراتي؟   

 

 طلب هامش التغطية
% للهامش المستخدم، فسنرسل بريد الكتروني، رسالة و/أو أي إشعار  70إذا قلّت قيمة حقوق الملكية الخاصة بك عن   

 آخر. 

يرجى مالحظة أن هذه خدمة إضافية نقدمها لك وال تفرض علينا أي التزام أو مسؤولية، سواء ألداء حساب التداول   
إلجراء الذي قد ترغب في اتخاذه. يرجى مراقبة أداء صفقاتك بشكل الخاص بك، أو إلعالمك بمستوى الهامش الحالي وا

 مستمر. 

%.  100بمجرد وصول حساب لمستوى تحذير طلب هامش التغطية، فمن الممكن أن يزيد مستوى الهامش ألعلى من  

 في حالة حدوث ذلك، سيتم إعادة تعيين عملية طلب هامش التغطية. 

ب هامش التغطية مرة أخرى، فستبدأ عملية طلب هامش التغطية مرة أخرى.  إذا تم الوصول إلى مستويات تحذير طل 
 ستُغلق الصفقات على أساس أفضل األسعار المتاحة على منصتنا في ذلك الوقت. 

لمستوى   األدنى  الحد  بدونه،  أو  لك  مسبق  وبإشعار  لتقديرنا  وفقًا  بالتغيير  بمسؤولية،  التصرف  بالحق،  نحتفظ  نحن 
حسبًا لظروف السوق المتطورة. ليس لدينا أي التزام ولن نُخطرك بتنفيذ عملية اإلغالق عندما يكون  الهامش/اإلغالق، ت

 .50مستوى اإلغالق 

يتحمل العمالء مسؤولية وضع طلبات إيقاف الخسارة الخاصة بهم لتقليل الخسائر. باإلضافة إلى ذلك، يجوز لنا، من  
ل ومطالبة العميل بإيداع ضمانات إضافية لتأمين التزامات العميل وقت آلخر وبأفضل ما في وسعنا، االتصال بالعمي

. وال تعتبر أي دعوة للحصول على هامش إضافي سابقة لنداءات مقبلة وال التنازل  Key Way Markets Ltdتجاه  

 . Key Way Marketsالمستقبلي عن حقوق التصفية من قبل 

 
 

 

 

 

 

 السؤال الثالث: كيف يمكن احتساب سعر عقد مقابل فروقات؟   

بالنسبة ألي عقد مقابل فروقات محدد، ستعرض الشركة سعرين: السعر األعلى )الطلب( الذي يمكن للعميل الشراء )الشراء( 
أسعار العرض والطلب بسعر من خالله، والسعر األقل )العرض( الذي يمكن للعميل البيع )البيع( عنده. إجماالً، يشار إلى  

 الشركة. 

 الفرق بين السعر األدنى والسعر األعلى لعقد فروقات معين هو الهامش.  

يتم حساب سعر الشركة لعقد فروقات معين بالرجوع إلى سعر األصل األساسي ذي الصلة، والذي تحصل عليه الشركة من   
عار باإلضافة إلى هامش ثابت مع تكاليف إضافية(. أسعار  مصادر مرجعية خارجية تابعة لجهات خارجية )أي مغذيات األس 

الشركة موجودة على موقع الشركة و/أو منصات التداول. تقوم الشركة بتحديث أسعارها بشكل متكرر بقدر ما تسمح به قيود 
 روابط التكنولوجيا واالتصاالت. 

السؤال الرابع: هل يمكن تنفيذ طلبي بسعر أقل مالءمة من السعر المعروض في نظام التداول، أم السعر  
 الذي قدمته؟   

إذا وصل السعر لطلب مثل: يتم تنفيذ هذه األوامر على الفور مثل إيقاف الخسارة، جني األرباح، حد الشراء، إيقاف الشراء،  
ظروف تداول ممكنة، قد يكون مستحيالً تنفيذ طلبات )إيقاف الخسارة وجني األرباح   حد البيع أو إيقاف البيع. مع ذلك، تحت

وحد الشراء وإيقاف الشراء وحد البيع وإيقاف البيع( بالسعر الذي يطلبه العميل. في هذه الحالة، تمتلك الشركة كل الحق في  
ت تقلبات األسعار السريعة إذا ارتفع السعر أو انخفض  تنفيذ الطلب للسعر األول المتاح. يحدث هذا، على سبيل المثال، في أوقا
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في جلسة تداول واحدة إلى الحد الذي يؤدي إلى تعليق أو تقييد التداول في أسعار الصرف ذات الصلة بموجب قواعد التداول،  
رباح وحد الشراء أو قد يحدث هذا عند افتتاح جلسات التداول. يُحدد المستوى األدنى لوضع طلبات إيقاف الخسارة وجني األ

 وإيقاف الشراء وحد البيع وإيقاف البيع لعقد مقابل الفروقات معين بموجب اتفاقية التداول الخاصة بك.

   

 السؤال الخامس: هل ستُنفّذ طلباتي يدوياً؟ إذا كان كذلك، تحت أي ظروف تعتمد الشركة على التنفيذ اليدوي؟   

 داول )أي ال توجد أوامر ُمنفذة يدويًا(. تُنفّذ جميع أوامر العمالء عبر منصة الت

يجوز للعميل وضع طلبات على المنصة أو تقديم الطلبات عبر الهاتف )بعد توفير جميع التفاصيل األساسية للتحقق(. ستُوضع 

وفقًا    جميع الطلبات التي يتم إجراؤها عبر الهاتف من قبل الشركة على المنصة وتحويلها للتنفيذ إلى مزود السيولة للشركة

 لذلك. يجب أن يظهر الطلب في حساب العميل.

[" وهي ملزمة للعميل  J1يتم تنفيذ جميع الطلبات وفقًا للوثيقة التي تحمل عنوان "ملخص أفضل الفوائد وسياسة تنفيذ الطلب ]

 وتشكل جزًءا من اتفاقية العميل.

 

 

 السؤال السادس: أين تُحفظ وتُصان هوامشي؟ هل تستطيع الشركة استخدام هوامشي ألغراضها الخاصة؟   

تضع الشركة على الفور أي أموال عميل تتلقاها في حساب )حسابات( منفصلة أو أكثر )يشار إليها باسم "حسابات العمالء"(  

العناية واالجتهاد في االختيار والتعيين والمراجعة الدورية  مع مؤسسات مالية موثوقة. تمارس الشركة المهارات الالزمة و

لهذه   السوقية  والسمعة  الخبرة  االعتبار  في  الشركة  تأخذ  العميل.  بأموال  االحتفاظ  وترتيبات  المذكورة  المالية  للمؤسسات 

سات السوق المتعلقة المؤسسات بهدف ضمان حماية حقوق العميل، باإلضافة إلى أي متطلبات قانونية أو تنظيمية أو ممار

 بحيازة أموال العميل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق العميل. 

 

 

 إغالق صفقاتي أو إلغاء طلباتي؟  Key Way Marketsالسؤال الثامن: تحت أي ظروف يمكن لـ  

 قد تُعلق أو تمنع الشركة صفقة في أي من األحوال التالية: 

متورط في أنشطة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو احتيال البطاقة أو أنشطة إجرامية  إذا اشتبهت الشركة في أن العميل  
 أخرى 

تعتبر الشركة بشكل منطقي أن هناك انتهاًكا ماديًا من قبل العميل للمتطلبات المنصوص عليها في تشريعات أبوظبي أو الدول 
 وهذه هي األهمية النسبية التي تحددها الشركة بحسن نية؛   األخرى التي لها والية قضائية على العميل أو أنشطته التجارية، 

 تشتبه الشركة بشكل منطقي بأن العميل أجرى عمالً محظوراً؛

 تشتبه الشركة بشكل منطقي بأن العميل أجرى تداواًل مسيئًا 

 تشتبه الشركة بشكل منطقي بأن العميل فتح حساب العميل بطريقة احتيالية؛

 بشكل منطقي بأن العميل أجرى تزويًرا أو استخدم بطاقة مسروقة لتمويل حساب العميل الخاص به؛ إذا اشتبهت الشركة 

 حيث تكون شرعية أو صدق الطلب في موضع شك؛ 
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 إذا قررت الشركة في رأيها المعقول وجود حدث يُصنّف بأنه قوة قاهرة )وفقًا التفاقية العميل(؛ 

 )وفقًا التفاقية العميل(؛ في حالة تخلف العميل عن السداد 

 أرسلت الشركة إخطاًرا بإنهاء االتفاقية إلى العميل؛ 

 عندما يصل الحساب إلى مستوى التوقف. 

 

أفلست  إذا  بي  الخاص  للهامش  ماذا سيحدث  السابع:  استعادة  Key Way Marketsالسؤال  بإمكاني  ؟ هل 

 أمولي أو األصول األخرى؟ 

ع الشركة أموال العمالء في حساب )حسابات( منفصلة ولن تقوم المؤسسات المالية  كما هو مذكور في السؤال السادس، تض

 بدمج الحسابات مع أي حساب آخر فيما يتعلق بأي ديون مستحقة لها على الشركة. 

 

 

 السؤال التاسع: ما هي العموالت والرسوم والمصروفات األخرى التي يجب أو ربما يجب أن أدفعها؟ 

 .موقعنا االلكترونيوالرسوم والمصروفات ذات الصلة معروضة علىالعموالت 

 ملخص للتكاليف والرسوم. باإلضافة لموقع الشركة يمكنك العثور على وثيقة 

 

 

السؤال العاشر: ماذا يحدث عندما يتم تعليق أو إيقاف تداول األسهم أو األصول األساسية؟ كيف يمكنني   

 تحديد صفقتي وهل سأتكبد الخسائر؟ 

يعتبر تعليق التداول في السوق أو تصفية أو إغالق أي سوق أو تحديد الحد األدنى أو األقصى ألسعار التداول في السوق 

الشرك بها  ترتبط  الصفقات  التي  كل  أو  أي  بإغالق  الشركة  ستقوم  وبالتالي،  قاهرة.  كقوة  يُصنّف  بمثابة حدث  أسعارها  ة 

المفتوحة باألسعار التي تراها الشركة بحسن نية، على أن يكون مناسباً.  وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لن تكون مسؤولة  

 ن مثل هذا الحدث الُمصنّف كقوة قاهرة. أو تتحمل أي مسؤولية عن أي نوع من الخسارة أو الضرر الناجم ع

 قد ال يكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسب لجميع المستثمرين.    
يتخد العميل قرارات االستثمار التي تخضع لمختلف األسواق والعمالت والمخاطر االقتصادية والسياسية والتجارية، وما 

 إلى ذلك، ولن تكون مربحة بالضرورة. 
العميل، وبدون أي تحفظ، بأنه على الرغم من أي معلومات عامة قد تكون قدمتها الشركة، فإن قيمة أي استثمار في  يقر  

األدوات المالية قد تتقلب إما صعوًدا أو نزوالً. يقر العميل، وبدون أي تحفظ، بوجود خطر كبير يتمثل في تكبد خسائر أو 
 ر باستعداده لتحمل مثل هذه المخاطر. أضرار نتيجة شراء أو بيع أي أداة مالية ويق

 
إن تداول عقود الفروقات ينطوي على المضاربة الكبيرة والخطيرة للغاية وال يناسب جميع األشخاص، بل المستثمرين فقط 

 الذين: 
 يستطيعون فهم ومستعدين لتحمل المخاطر االقتصادية والقانونية وغيرها من المخاطر ذات الصلة؛

االعتبار الظروف المالية الشخصية، فإن مواردهم المالية ونمط حياتهم والتزاماتهم قادرة على تحمل خسارة  األخذ في عين  
 استثماراتهم بالكامل؛

http://ae.capex.com/
https://ae.capex.com/summary-of-costs-and-fees
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 لديهم المعرفة الكافية لفهم تداول العقود مقابل الفروقات واألصول واألسواق األساسية.
 

 

 

 

 والتحذيرات هذاإقرار باستالم إشعار الكشف عن المخاطر  

 

 هذا إقرار بأنني استلمت نسخة من ورقة الوقائع الموجزة لإلفصاح عن المخاطر وفهم محتوياتها. 

 

 توقيع العميل: ___________________________________________  

 اسم العميل  ____________________________________________  

 ____________________________________________ التاريخ:    

 

 

 


