
 

 

 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 
 الفروقات على سوق صرف العمالت الرئیسیةالمنتج: العقود مقابل 

تأسست وفقًا لقوانین أبوظبي   أبوظبيشركة استثماریة في    ’)‘الشركة(  Key Way Markets Limited  الشركة المصنعة للمنتج: 
 190005وتخضع لقوانین سوق أبوظبي العالمي طبقا للترخیص رقم 
الشركة اإللكتروني أو عن طریق التواصل معنا   موقعحول الشركة على  معلومات اضافیة: یمكن العثور على مزید من المعلومات  

 . 2020. تم تحدیث ھذه الوثیقة في األول من فبرایر، عبر البرید اإللكتروني، أو الھاتف

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

 ما ھذا المنتج؟  
 النوع

) حیث یكون األساس ھو أزواج العمالت (سوق صرف العمالت الرئیسیة)  CFDالعقود مقابل الفروقات لتداول خارج البورصة (
 متاحة للتداول.یمكنك زیارة موقع الشركة للحصول على مزید من المعلومات حول أزواج العمالت ال

 
 األھداف  
البورصة" ("  یُتداول على أساس "تداول خارج  الفروقات ھو منتج مالي معقد،  ") ولیس من خالل سوق منظم.  عقد  OTCعقد 

الحالة سوق  قیمة األصل األساسي (في ھذه  الفرق في  لتبادل  الرئیسیة ھو عقد بین عملتین  العمالت  الفروقات على سوق صرف 
رئیسیة) بین الوقت الذي یكون فیھ العقد مفتوح والوقت مغلق. تنتج التسویة المالیة من الفرق في وقت إغالق الصفقة صرف العمالت ال

وسعر األصل الجاري تداولھ في وقت فتح الصفقة. یسمح لك تداول العقود مقابل الفروقات بالمضاربة على الحركة قصیرة المدى 
 في سعر األداة المالیة. 

 
 ئة المقصودمستثمر التجز

تداول العقود مقابل الفروقات على سوق صرف العمالت لن یكون مناسبًا للجمیع. تتوقع الشركة عادة أن یتم استخدام ھذه المنتجات 
) أشخاص:  قبل  المخاطر؛ (1من  قدرة عالیة على تحمل  لدیھم  یمكنھم تحمل خسارتھا؛ (2)  أموال  یتداولون  في 3)  لدیھم خبرة   (

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

 المدة 
االحتفاظ. األمر متروك   لیس للعقود مقابل الفروقات على صفقات سوق صرف العمالت الرئیسیة تاریخ استحقاق أو حد أدنى لفترة

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

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

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

 
مؤشر ملخص المخاطر ھو دلیل على مستوى مخاطر ھذه المنتجات مقارنة   

بسبب   للمال  خسارتك  احتمالیة  مدى  یوضح  إنھ  األخرى.  بالمنتجات 
على سوق  الفروقات  مقابل  العقود  بتصنیف  قمنا  األسواق.  في  التحركات 

أنھا   على  الرئیسیة  العمالت  حیث  7من    7صرف  من  فئة  أعلى  وھي   ،
 المخاطر.

 
لب تداول العقود مقابل الفروقات على سوق صرف العمالت الرئیسیة یتط 

االحتفاظ بمستوى معین من األموال في حسابك إلبقاء الصفقات الخاصة بك 
مفتوحة. ھذا یسمى الھامش. ستكون قادراً على فتح صفقة من خالل إیداع 
. جزء صغیر فقط من القیمة االسمیة للصفقة، وإنشاء صفقة مع رافعة مالیة

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

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

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

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

یتسم تداول العقود مقابل الفروقات على سوق صرف العمالت الرئیسیة بأنھ المركزي وسنختلف األسعار من وسیط آلخر. یجب   
جمیع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل النتائج الممكنة لعمالئھا عند استالم وإرسال وتنفیذ أوامر العمیل    على الشركة اتخاذ

بالشركة تنفیذ خاصة  أفضل  إلى سیاسة  الرجوع  التفاصیل، یرجى  لمزید من  لعمالئھا.  الممكنة  النتائج  أفضل  ال   .والحصول على 
 المستقبل، لذا فقد تفقد كل استثماراتك.  یتضمن ھذا المنتج أي حمایة من أداء السوق في

 تصورات األداء
 تصورات مختلفة.  4یوضح المثال أدناه الربح والخسارة المحتملة في 

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

تقلبات  
 منخفضة

تقلبات  
 متوسطة 

تقلبات  
 عالیة 

   $ 1,300.00  التكالیف ما قد تحصل علیھ بعد  تصور اإلجھاد
1,020.00 $   500.00 $ 

 %75- %49- %35-  متوسط العائد  

   $ 1,740.00  ما قد تحصل علیھ بعد التكالیف  التصورات الغیر تفضیلیة
1,560.00 $ 

  
1,300.00 $ 



 

 

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

دوالر أمریكي    2000.00أسابیع واستثمار بحد أدنى    3مع تصورات المنتجات األخرى. تفترض سیناریوھات األداء فترة احتفاظ تبلغ  
 % من القیمة االسمیة. 3.33لموقع طویل األجل بھامش 

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

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

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

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

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

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

 .ملخص التكالیف والرسومو شروط تداول الشركةالتفاصیل، یرجى الرجوع إلى 
 

 التكالیف بمرور الوقت 
 

دفعھا على عائد االستثمار الذي قد تحصل علیھ. تأخذ التكالیف اإلجمالیة في االعتبار یُظھر انخفاض العائد تأثیر إجمالي التكالیف التي ت
أسابیع. تفترض األرقام -3التكالیف لمرة واحدة والمستمرة والعرضیة. المبالغ المعروضة ھنا ھي التكالیف التراكمیة للمنتج نفسھ لفترة  

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

 تكوین التكلفة 
 تأثیر األنواع المختلفة للتكالیف كل عام. 

 ماذا تعني فئات التكلفة المختلفة.
 
 

 االفتراضات
 أسابیع  3فترة االحتفاظ المقدرة: 

 دوالر 2,000.00االستثمار:  

 %35- %22- %13-  متوسط العائد  

   $ 2,200.00   $ 2,140.00  ما قد تحصل علیھ بعد التكالیف  التصور المعتدل
1,920.00 $ 

 %4- %10+ %7+  متوسط العائد  

 التصورات التفضیلیة 
   $ 2,130.00  ما قد تحصل علیھ بعد التكالیف 

2,180.00 $ 
  

2,320.00 $ 

 %16+ %9+ %7+  متوسط العائد  



 

 

 دوالر60,000.00القیمة االسمیة: 
 دوالر 54.00-التكلفة:   إجمالي

 % 2.7-العائد:  األثر على 
 

 أسابیع 3یوضح ھذا الجدول األثر على العائد لكل 

تكالیف لمرة  
 واحدة

عموالت السمسرة. ھذا أقصى ما ستدفعھ، ویمكنك أن تدفع  % 0.005 تكالیف الدخول
 أقل. 

عموالت السمسرة. ھذا أقصى ما ستدفعھ، ویمكنك أن تدفع  % 0.005 تكالیف الخروج 
 أقل. 

التكالیف 
 الجاریة 

التكالیف الجاریة  
 % 2.70 األخرى

تكالیف التمویل. یُدفع على أساس المبلغ االفتراضي بناًء على  
معیار تبییت اإلیداع باإلضافة إلى حد أقصى للھامش یبلغ 

 ٪ سنویًا2.5
التكالیف 
 العرضیة 

غیر قابلة  
 غیر قابلة للتطبیق %0 للتطبیق 

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

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

 كیف یمكنني تقدیم شكوى؟  
باستخدام    العمالء  الشكاوىنوصي  في    نموذج  الشكاوىالمرفق  مع  التعامل  البرید   سیاسة  على  الكترونیاً  وتقدیمھ 

 info@keywaymarket.comااللكتروني

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