
 

 

 2020، فبرایر  1اإلصدار  

 وثیقة المعلومات األساسیة
 الغرض 

القانون   بموجب  مطلوبة  المعلومات  تسویقیة.  مادة  یعد  ال  االستثماري.  المنتج  ھذا  حول  أساسیة  معلومات  المستند  ھذا  لك  یوفر 
 لمساعدتك على فھم طبیعة ھذا المنتج وتكالیفھ ومخاطره ومكافآتھ ومساعدتك على مقارنتھ بالمنتجات األخرى.

 المنتج 

 السنداتالمنتج: عقود الفروقات على 
تأسست وفقًا لقوانین   أبوظبي’)، ھى شركة استثماریة في  الشركة(‘  Key Way Markets Limited  الشركة المصنعة للمنتج:

 190005أبوظبي وتخضع لقوانین سوق أبوظبي العالمي طبقا للترخیص رقم 
الشركة اإللكتروني أو عن طریق التواصل معنا   موقعمعلومات اضافیة: یمكن العثور على مزید من المعلومات حول الشركة على  

 . 2020وثیقة في األول من فبرایر . تم تحدیث ھذه الالھاتف  أو اإللكتروني، البرید عبر
 

 تحذیر بالمخاطر 
 أنت على وشك شراء منتج لیس بسیًطا وقد یكون من الصعب فھمھ.

 ما ھذا المنتج؟  
 النوع

الشركة للحصول على مزید من المعلومات حول   موقع) حیث أن األساس ھو السندات. یمكنك زیارة  CFDالعقود مقابل الفروقات (
 أزواج العمالت المتاحة للتداول. 

 
 األھداف  
الھدف من تداول العقود مقابل الفروقات على السندات ھو المضاربة على تحركات األسعار (بشكل عام على المدى القصیر) من  

خالل الحصول على تعرض غیر مباشر لسند معین. یعتمد عائد حسابك على حركات سعر األصل األساسي وحجم مركزك. على 
مقابل الفروقات على السندات ستزداد ، فیمكنك شراء عدد من عقود الفروقات على السندات    سبیل المثال، إذا كنت تعتقد أن قیمة العقود

(یُعرف ھذا أیًضا باسم "الشراء")، بقصد بیعھا الحقًا عندما تكون قیمتھا أعلى. الفرق بین السعر الذي تشتري بھ والسعر الذي تبیع 
(مفصل أدناه). إذا كنت تعتقد أن قیمة العقود مقابل الفروقات على   بھ بعد ذلك یعادل ربحك، مطروًحا منھ أي تكالیف ذات صلة

السندات ستنخفض، فستبیع عددًا من عقود الفروقات على السندات (یُعرف ھذا أیًضا باسم "البیع") بقیمة محددة، توقع إعادة شرائھا  
مطروًحا منھ أي تكالیف ذات صلة (مفصلة أدناه). ومع الحقًا بسعر أقل مما وافقت سابقًا على بیعھا بھ، مما یؤدي إلى دفعنا للفرق،  

ذلك، في أي من الحالتین، إذا تحركت العقود مقابل الفروقات على السندات في االتجاه المعاكس وتم إغالق صفقتك، إما بواسطتك أو  
كالیف. لفتح صفقة ولحمایتنا من نتیجة لطلب تغطیة ھامشیة (مفصل أدناه)، فأنت مدین لنا بمبلغ أي خسارة تتكبدھا إلى جانب أي ت

أي خسائر تتكبدھا، یتطلب منك إیداع نسبة مئویة من إجمالي قیمة العقد في حسابك. یشار إلى ھذا باسم متطلبات الھامش (انظر أدناه). 
 یمكن أن یعزز التداول بالھامش أي خسائر أو مكاسب تحققھا. 

 
 مستثمر التجزئة المقصود 

قات على السندات لن یكون مناسبًا للجمیع. تتوقع الشركة عادة أن یتم استخدام ھذه المنتجات من قبل أشخاص: تداول العقود مقابل الفرو
) لدیھم خبرة في األسواق المالیة وسھل 3) یتداولون أموال یمكنھم تحمل خسارتھا؛ (2) لدیھم قدرة عالیة على تحمل المخاطر؛ (1(

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


 

 

) بشكل عام، لدیھم الرغبة في الحصول على مخاطر 4مخاطر المرتبطة بھامش التداول؛ و(التداول بھا، وبشكل منفصل، فھم تأثیر ال
 قصیرة األجل لألدوات/ األسواق المالیة. 

 

 المدة 
لیس للعقود مقابل الفروقات على السندات تاریخ استحقاق أو حد أدنى لفترة االحتفاظ. األمر متروك لك لتقریر وقت فتح وإغالق 

 الصفقات.  
 

الھامش في حسابك عن   انخفض إجمالي  إذا  أنھ  بالعقود مقابل 50یجب أن تدرك  فیما یتعلق  المطلوب  الھامش األولي  ٪ من مبلغ 
 ، فستبدأ الصفقات الخاصة بك بالتصفیة، بدًءا من الصفقة التي بھا أعلى نسبة خسارة.الفروقات المفتوحة

 

 ما ھي المخاطر وما الذي یمكنني الحصول علیھ في المقابل؟ 
 مؤشر المخاطرة 

 
الخاص  الصفقات  المنتج. یجب أن تحتفظ بھامش كاٍف في حسابك إلبقاء  لھذا  أدنى  أو حد  فترة احتفاظ موصى بھا  ة بك ال توجد 

 مفتوحة. 
 

مؤشر ملخص المخاطر ھو دلیل على مستوى مخاطر ھذه المنتجات مقارنة بالمنتجات األخرى. إنھ یوضح مدى احتمالیة خسارتك  
، وھي أعلى فئة من  7من    7للمال بسبب التحركات في األسواق. لقد قمنا بتصنیف العقود مقابل الفروقات على السندات على أنھا  

 حیث المخاطر. 
 

العملة. قد تتلقى مدفوعات بعملة مختلفة، وبالتالي فإن   كن على علم بمخاطر
العائد النھائي الذي ستحصل علیھ یعتمد على سعر الصرف بین العملتین. ال  

 یتم النظر في ھذه المخاطر في المؤشر الموضح أعاله. 
 

یتطلب تداول العقود مقابل الفروقات على السندات االحتفاظ بمستوى معین 
حساب في  األموال  یسمى من  ھذا  مفتوحة.  بك  الخاصة  الصفقات  إلبقاء  ك 

الھامش. ستكون قادراً على فتح صفقة من خالل إیداع جزء صغیر فقط من  
التداول برأس  القیمة االسمیة للصفقة، وإنشاء صفقة مع رافعة مالیة. یعني 

رھا، والتي تعمل فقط كھامش. االقتراض العالي المال مع الرافعة المالیة أنھ یمكنك تداول مبالغ أعلى بكثیر من األموال التي تستثم
 یزید بشكل كبیر العائد المحتمل، لكنھ أیضاً یزید الخسارات المحتملة بشكل كبیر. 

 
یجب على العمالء الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات الھامش على صفقاتھم المفتوحة في جمیع األوقات. یحق للشركة تصفیة أي 

ة عندما ال یتم الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات الھامش. متطلبات الھامش قابلة للتغییر في أي وقت. أو كل الصفقات المفتوح
لمنع أي التباس، ستُعلم الشركة، بأقصى جھودھا، العمالء عن أي تغییرات متوقعة على متطلبات الھامش إما عبر البرید االلكتروني 

 ل أسبوع قبل تنفیذ أي تغییرات. أو نظام رسائل منصة التداول على األقل خال
 

العقود مقابل الفروقات على السندات التي تتداولھا غیر مدرجة في أي بورصة ویتم تحدید األسعار والشروط األخرى من قبلنا وفقًا  
كنة لك عند لسیاسة التنفیذ األفضل لدینا. لذلك، یجب على الشركة اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل النتائج المم

ال یتضمن ھذا المنتج   .تلقي طلباتك وإرسالھا وتنفیذھا. لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى سیاسة أفضل تنفیذ خاصة بالشركة
 أي حمایة من أداء السوق في المستقبل، لذا فقد تفقد كل استثماراتك.



 

 

 تصورات األداء
 

 
توضح التصورات المعروضة كیفیة أداء استثمارك. یُظھر تصور اإلجھاد ما قد تسترده في ظروف السوق القصوى. یمكنك مقارنتھا  

دوالر   2000.00  بقیمة  أسابیع واستثمار بحد أدنى  3األداء فترة احتفاظ تبلغ  تصورات  مع تصورات المنتجات األخرى. تفترض  
 % من القیمة االسمیة.20أمریكي لموقع طویل األجل بھامش 

التصورات المقدمة ھي تقدیر لألداء المستقبلي بناًء على أدلة من الماضي حول كیفیة اختالف قیمة ھذا االستثمار، ولیست مؤشًرا  
تج، واألھم من ذلك ما إذا كان لدیك أموال كافیة في دقیقًا. سیختلف ما تحصل علیھ اعتمادًا على كیفیة أداء السوق ومدة االحتفاظ بالمن

حسابك أم ال لتحمل الخسائر الموضحة. ستقوم الشركة تلقائیًا بتصفیة الصفقات إذا كانت حقوق الملكیة في الحساب غیر كافیة لتلبیة  
 متطلبات الھامش. 

كالیف التي تدفعھا إلى مستشارك أو موزعك. ال تأخذ تتضمن األرقام الموضحة جمیع تكالیف المنتج نفسھ ولكنھا ال تتضمن جمیع الت
األرقام في االعتبار وضعك الضریبي الشخصي، والذي قد یؤثر أیًضا على مقدار استرجاعك. فتح صفقة طویلة األجل تثبت أنك  

 تعتقد أن السعر األساسي سیرتفع، وفتح صفقة قصیرة األجل تثبت أنك تعتقد أن السعر األساسي سینخفض.

یمكن التنبؤ بدقة بتطورات السوق في المستقبل. التصورات المعروضة لیست سوى مؤشر على بعض النتائج المحتملة بناًء على ال  
 العوائد األخیرة. یمكن أن تكون العوائد الفعلیة أقل. 

 ما ھي التكالیف؟ 
خرى التي ستكون مسؤوالً عنھا. لمزید من قبل أن تبدأ التداول، یجب أن تكون على درایة بجمیع العموالت والرسوم والتكالیف األ

 .ملخص التكالیف والرسومو شروط تداول الشركة التفاصیل، یرجى الرجوع إلى
 

 التكالیف بمرور الوقت 

دوالر   2,000.00التصورات (بافتراض استثمار قدره  
 أسابیع)  3أمریكي لمدة 

تقلبات  
 تقلبات عالیة تقلبات متوسطة  منخفضة

 تصور اإلجھاد
ما قد تحصل علیھ  

 بعد التكالیف 
  

1,680.00 $   1,560.00 $   1,300.00 $ 

 %35- %22- %16-  متوسط العائد  

التصورات الغیر 
 تفضیلیة

ما قد تحصل علیھ  
 بعد التكالیف 

 
1,820.00 $   1,740.00 $   1,660.00 $ 

 %17- %13- %9-  متوسط العائد  

 التصور المعتدل
ما قد تحصل علیھ  

 بعد التكالیف 
 

2,040.00 $   2,120.00 $   1,920.00 $ 

 %4- %6+ %2+  متوسط العائد  

 التصورات التفضیلیة 
ما قد تحصل علیھ  

 بعد التكالیف 
 

2,440.00 $   2,640.00 $  2,780.00  $ 

 %39+ %32+ %22+  متوسط العائد  



 

 

االعتبار یُظھر انخفاض العائد تأثیر إجمالي التكالیف التي تدفعھا على عائد االستثمار الذي قد تحصل علیھ. تأخذ التكالیف اإلجمالیة في  
. المبالغ المعروضة ھنا ھي التكالیف التراكمیة للمنتج نفسھ لفترة ثالثة أسابیع. تفترض لمرة واحدة  التكالیف  المستمرة والعرضیة

 دوالر. األرقام ھي تقدیرات وقد تتغیر في المستقبل.  2,000.00األرقام أنك تستثمر 
 
 

 تكوین التكلفة
 للتكالیف كل عام. تأثیر األنواع المختلفة 

 ماذا تعني فئات التكلفة المختلفة.
 

  



 

 

 االفتراضات
 أسابیع  3فترة االحتفاظ المقدرة: 

 دوالر  2,000.00االستثمار:  
 دوالر10,000.00القیمة االسمیة: 

 دوالر 37.00-التكلفة:   إجمالي 
 % 1,8-األثر على العائد: 

 
 

 أسابیع 3یوضح ھذا الجدول األثر على العائد لكل 

تكالیف لمرة  
 واحدة

تكالیف  
عموالت السمسرة. ھذا أقصى ما ستدفعھ، ویمكنك أن تدفع  % 0,12 الدخول 

 أقل. 
تكالیف  
عموالت السمسرة. ھذا أقصى ما ستدفعھ، ویمكنك أن تدفع  % 0,12 الخروج

 أقل. 

التكالیف 
 الجاریة 

التكالیف 
الجاریة  
 األخرى

تخفیض "قیمة التبییت" رسوم  تكالیف التمویل. زیادة أو  % 1,62
 التمویل الیومیة طوال مدة العقد. 

التكالیف 
 العرضیة 

غیر قابلة  
 غیر قابلة للتطبیق %0 للتطبیق 

 

 إلى متى یمكنني االحتفاظ بھا وھل یمكنني سحب المال مبكًرا؟ 
 فترة االحتفاظ الموصى بھا: ال توجد فترة احتفاظ موصى بھا 

بھا للعقود مقابل الفروقات على تداول السندات. یمكنك الدخول والخروج من الصفقات في أي وقت. یمكن ال یوجد فترة حجز موصى  
 االحتفاظ بالصفقات المفتوحة بما أنھ یوجد ھامش كاف في حسابك. 

 كیف یمكنني تقدیم شكوى؟  
وإرسالھا إلكترونیًا على البرید اإللكتروني    سیاسة معالجة الشكاوى  المرفق في  نموذج الشكاوىیتم تشجیع العمالء على استخدام   

info@keywaymarkets.com 

 معلومات اخرى ذات صلة 
 كة قبل فتح حساب تداول معنا. نوصیك بمراجعة المستندات القانونیة للشر 
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