
 

 

 2020، فبرایر  1اإلصدار  

 ملخص عن إشعار الكشف عن المخاطر والتحذیرات

 
قبل  بعنایة،  المستند  ھذا  في  الواردة  التالیة  والتحذیرات  المخاطر  الكشف عن  قراءة  المحتملین  والعمالء  العمالء  على جمیع  یجب 

 یبدأوا في التداول مع الشركة. التقدم لدى الشركة للحصول على حساب تداول وقبل أن 
 

المخاطر   جمیع  عن  یكشف  أو  یشرح  ولن  یمكن  ال  والتحذیرات  المخاطر  عن  الكشف  إشعار  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع 
بعبارات عامة   لشرح  اإلشعار  تم تصمیم  الفروقات.  العقود مقابل  تداول  في  التعامل  ینطوي علیھا  التي  األخرى  الھامة  والجوانب 

 مل مع عقود الفروقات على أساس عادل وغیر مضلل. طبیعة المخاطر التي ینطوي علیھا التعا
 

، وتكمل اتفاقیة (CFDs)یتم تقدیم صحیفة وقائع المخاطر ھذه لتسلیط الضوء على المخاطر الشائعة لتداول العقود مقابل الفروقات  
 ("الشركة"). Key Way Markets Limitedالتداول واإلفصاحات عن المخاطر المرتبطة بھا المقدمة من 

 
من الضروري قراءة اتفاقیة العمیل وكل الوثائق القانونیة المرتبطة بھا قبل اتخاذ قرار بشأن تداول العقود مقابل الفروقات. جمیع 

 موقع الشركة.لمرتبطة بھا منشورة على نسخ اتفاقیة العمل والوئائق ا
 

عقود الفروقات ھي منتجات ذات رافعة مالیة، وتحمل درجة عالیة من المخاطرة ویمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر  
لعقود الفروقات مناسبة لجمیع األفراد. لذلك، تود الشركة إشعار جمیع عمالء التجزئة بالكامل الخاص بك. نتیجة لذلك، قد ال تكون ا

المال   بنفقات رأس  المخاطرة  إذا كان بإمكانھم تحمل  لھم وما  الشركة مناسبة  المنتجات  إذا كانت  فیما  القرار  اتخاذ  مسؤولون عن 
 الخاصة بھم.

القانونیین وغیرھم من المستشارین المحترفین قبل االلتزام بأي معاملة،   جمیع عمالء التجزئة مسؤولون عن استشارة مستشاریھم 
 توقیع أي مستند و/أو الدخول في أي ترتیب ملزم قانونًا فیما یتعلق بمنتجات الشركة.

الخسائر إلى خسارة قد تتراكم الخسائر بسرعة وقد تخسر أكثر من رأس المال/الھامش المستخدم لفتح صفقة واحدة، وقد تمتد ھذه  
 المبلغ المودع بالكامل الذي تحتفظ بھ الشركة بما في ذلك أي أرباح لم تُسترد.

 لمزید من التفاصیل. ملف إشعار الكشف عن المخاطر والتحذیراتتوصیك الشركة أیضاً بالرجوع إلى 
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 سارتي المحتملة عندما أتداول على الھامش في العقود مقابل الفروقات؟   السؤال األول: ما ھي خ
یعني التداول برأس المال مع الرافعة المالیة أنھ یمكنك تداول مبالغ أعلى بكثیر من األموال التي تستثمرھا، والتي تعمل  

 زید الخسارات المحتملة بشكل كبیر. تأیضاً  ازید بشكل كبیر العائد المحتمل، لكنھت ةالعالیالرافعة المالیة فقط كھامش.  

التي استثمروھا  نقدم لجمیع عمالئنا حمایة الرصید السالب. ھذا یعني أن جمیع عمالئنا لن یخسروا أبداً أكثر من األموال   
 معنا.. 

 متطلبات الھامش

 یجب على العمالء الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات الھامش على صفقاتھم المفتوحة في جمیع األوقات. 

 ل الصفقات المفتوحة عندما ال یتم الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات الھامش.   یحق للشركة تصفیة أي أو ك 

التباس، ستُعلم الشركة، بأقصى جھودھا، العمالء عن أي تغییرات   للتغییر في أي وقت. لمنع أي  متطلبات الھامش قابلة 
تداول على األقل خالل أسبوع قبل تنفیذ متوقعة على متطلبات الھامش إما عبر البرید االلكتروني أو نظام رسائل منصة ال

 أي تغییرات. 

 مستویات متطلب الھامش  

یتم احتساب متطلبات الھامش بقسمة القیمة الحقیقیة للصفقة بالدوالر على الحد األقصى للرافعة المالیة المسموح بھا ألداة   
 التداول ھذه. 

 مثال أ: 

في    35,000صفقة   الدوالر    1.4000×    35,000تكون    1.4000یورو/دوالر  األقصى    200یورو)/  1(قیمة  (الحد 
 دوالر 245للرافعة) = 

 مثال ب:  

 دوالر أمریكي/ین یاباني؟  1,400,000ما ھو الھامش المطلوب لصفقة   

 دوالر 7,000رافعة مالیة) والذي یساوي:  200:1% متطلب ھامش (0.5لدیھا  1,400,000الجواب:  



 

 

 السؤال الثاني: ماذا سیحدث إذا لم أملك ھامش یغطي خساراتي؟   

 

 طلب ھامش التغطیة 

عن    بك  الخاصة  الملكیة  حقوق  قیمة  قلّت  أي  70إذا  و/أو  رسالة  الكتروني،  برید  فسنرسل  المستخدم،  للھامش   %
 إشعار آخر.

یرجى مالحظة أن ھذه خدمة إضافیة نقدمھا لك وال تفرض علینا أي التزام أو مسؤولیة، سواء ألداء حساب التداول   
الحالي وا الھامش  قد ترغب في  الخاص بك، أو إلعالمك بمستوى  الذي  أداء صفقاتك   اتخاذه.إلجراء  یرجى مراقبة 

 بشكل مستمر. 

من   ألعلى  الھامش  مستوى  یزید  أن  الممكن  فمن  التغطیة،  ھامش  طلب  تحذیر  لمستوى  حساب  وصول  بمجرد 
 %. في حالة حدوث ذلك، سیتم إعادة تعیین عملیة طلب ھامش التغطیة.100

ب ھامش التغطیة مرة أخرى، فستبدأ عملیة طلب ھامش التغطیة مرة أخرى. إذا تم الوصول إلى مستویات تحذیر طل 
 ستُغلق الصفقات على أساس أفضل األسعار المتاحة على منصتنا في ذلك الوقت. 

لمستوى   األدنى  الحد  بدونھ،  أو  لك  مسبق  وبإشعار  لتقدیرنا  وفقًا  بالتغییر  بمسؤولیة،  التصرف  بالحق،  نحتفظ  نحن 
ت عندما  الھامش/اإلغالق،  اإلغالق  عملیة  بتنفیذ  نُخطرك  ولن  التزام  أي  لدینا  لیس  المتطورة.  السوق  لظروف  حسبًا 

 .50یكون مستوى اإلغالق 

یتحمل العمالء مسؤولیة وضع طلبات إیقاف الخسارة الخاصة بھم لتقلیل الخسائر. باإلضافة إلى ذلك، یجوز لنا، من   
یل ومطالبة العمیل بإیداع ضمانات إضافیة لتأمین التزامات العمیل وقت آلخر وبأفضل ما في وسعنا، االتصال بالعم

. وال تعتبر أي دعوة للحصول على ھامش إضافي سابقة لنداءات مقبلة وال التنازل Key Way Markets Ltdتجاه  
 . Key Way Marketsالمستقبلي عن حقوق التصفیة من قبل 



 

 

 

 السؤال الثالث: كیف یمكن احتساب سعر عقد مقابل فروقات؟   
فروقات   مقابل  عقد  ألي  الشراء    محدد،بالنسبة  للعمیل  یمكن  الذي  (الطلب)  األعلى  السعر  سعرین:  الشركة  ستعرض 

العرض   أسعار  إلى  یشار  إجماالً،  عنده.  (البیع)  البیع  للعمیل  یمكن  الذي  (العرض)  األقل  والسعر  خاللھ،  من  (الشراء) 
 والطلب بسعر الشركة.

 ش. الفرق بین السعر األدنى والسعر األعلى لعقد فروقات معین ھو الھام 

یتم حساب سعر الشركة لعقد فروقات معین بالرجوع إلى سعر األصل األساسي ذي الصلة، والذي تحصل علیھ الشركة   
من مصادر مرجعیة خارجیة تابعة لجھات خارجیة (أي مغذیات األسعار باإلضافة إلى ھامش ثابت مع تكالیف إضافیة).  

ال منصات  و/أو  الشركة  موقع  على  موجودة  الشركة  ما  أسعار  بقدر  متكرر  بشكل  أسعارھا  بتحدیث  الشركة  تقوم  تداول. 
 تسمح بھ قیود روابط التكنولوجیا واالتصاالت. 

 

السؤال الرابع: ھل یمكن تنفیذ طلبي بسعر أقل مالءمة من السعر المعروض في نظام التداول، أم السعر  
 الذي قدمتھ؟  

إذا وصل السعر لطلب مثل: یتم تنفیذ ھذه األوامر على الفور مثل إیقاف الخسارة، جني األرباح، حد الشراء، إیقاف الشراء،  
ظروف تداول ممكنة، قد یكون مستحیالً تنفیذ طلبات (إیقاف الخسارة وجني األرباح    حد البیع أو إیقاف البیع. مع ذلك، تحت

وحد الشراء وإیقاف الشراء وحد البیع وإیقاف البیع) بالسعر الذي یطلبھ العمیل. في ھذه الحالة، تمتلك الشركة كل الحق في  
أوقا في  المثال،  سبیل  على  ھذا،  یحدث  المتاح.  األول  للسعر  الطلب  أو تنفیذ  السعر  ارتفع  إذا  السریعة  األسعار  تقلبات  ت 

بموجب   الصلة  ذات  الصرف  أسعار  في  التداول  تقیید  أو  تعلیق  إلى  یؤدي  الذي  الحد  إلى  واحدة  تداول  في جلسة  انخفض 
وجني  الخسارة  إیقاف  طلبات  لوضع  األدنى  المستوى  یُحدد  التداول.  جلسات  افتتاح  عند  ھذا  یحدث  قد  أو  التداول،  قواعد 

 رباح وحد الشراء وإیقاف الشراء وحد البیع وإیقاف البیع لعقد مقابل الفروقات معین بموجب اتفاقیة التداول الخاصة بك.األ

 



 

 

التنفیذ  على  الشركة  تعتمد  ظروف  أي  تحت  كذلك،  كان  إذا  یدویاً؟  طلباتي  ستُنفّذ  ھل  الخامس:  السؤال 
 الیدوي؟   

 تُنفّذ جمیع أوامر العمالء عبر منصة التداول (أي ال توجد أوامر ُمنفذة یدویًا). 

جمیع   توفیر  (بعد  الھاتف  عبر  الطلبات  تقدیم  أو  المنصة  على  طلبات  وضع  للعمیل  للتحقق).  یجوز  األساسیة  التفاصیل 
السیولة  مزود  إلى  للتنفیذ  وتحویلھا  المنصة  على  الشركة  قبل  من  الھاتف  عبر  إجراؤھا  یتم  التي  الطلبات  جمیع  ستُوضع 

 للشركة وفقًا لذلك. یجب أن یظھر الطلب في حساب العمیل.

]" وھي ملزمة J1ئد وسیاسة تنفیذ الطلب [یتم تنفیذ جمیع الطلبات وفقًا للوثیقة التي تحمل عنوان "ملخص أفضل الفوا
 للعمیل وتشكل جزًءا من اتفاقیة العمیل. 

 

 

 السؤال السادس: أین تُحفظ وتُصان ھوامشي؟ ھل تستطیع الشركة استخدام ھوامشي ألغراضھا الخاصة؟   
"حسابات   باسم  إلیھا  (یشار  أكثر  أو  منفصلة  (حسابات)  حساب  في  تتلقاھا  عمیل  أموال  أي  الفور  على  الشركة  تضع 

و الالزمة  المھارات  الشركة  تمارس  موثوقة.  مالیة  مؤسسات  مع  والتعیین  العمالء")  االختیار  في  واالجتھاد  العنایة 
الخبرة   االعتبار  في  الشركة  تأخذ  العمیل.  بأموال  االحتفاظ  وترتیبات  المذكورة  المالیة  للمؤسسات  الدوریة  والمراجعة 
أو  تنظیمیة  أو  قانونیة  متطلبات  أي  إلى  باإلضافة  العمیل،  حقوق  حمایة  ضمان  بھدف  المؤسسات  لھذه  السوقیة  والسمعة 

 سات السوق المتعلقة بحیازة أموال العمیل التي یمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق العمیل.ممار

 

 



 

 

؟ ھل بإمكاني استعادة  Key Way Marketsالسؤال السابع: ماذا سیحدث للھامش الخاص بي إذا أفلست 
 أمولي أو األصول األخرى؟ 

ب (حسابات) منفصلة ولن تقوم المؤسسات المالیة تضع الشركة أموال العمالء في حسا  السادس،كما ھو مذكور في السؤال  
 بدمج الحسابات مع أي حساب آخر فیما یتعلق بأي دیون مستحقة لھا على الشركة. 

 

 

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

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

إذا اشتبھت الشركة في أن العمیل متورط في أنشطة غسل األموال أو تمویل اإلرھاب أو احتیال البطاقة أو أنشطة إجرامیة  
 أخرى 

تشریعات   في  علیھا  المنصوص  للمتطلبات  العمیل  قبل  من  مادیًا  انتھاًكا  ھناك  أن  منطقي  بشكل  الشركة  أو    أبوظبيتعتبر 
الدول األخرى التي لھا والیة قضائیة على العمیل أو أنشطتھ التجاریة، وھذه ھي األھمیة النسبیة التي تحددھا الشركة بحسن  

 نیة؛

 تشتبھ الشركة بشكل منطقي بأن العمیل أجرى عمالً محظوراً؛

 تشتبھ الشركة بشكل منطقي بأن العمیل أجرى تداوًال مسیئًا 

 بأن العمیل فتح حساب العمیل بطریقة احتیالیة؛ تشتبھ الشركة بشكل منطقي

 إذا اشتبھت الشركة بشكل منطقي بأن العمیل أجرى تزویًرا أو استخدم بطاقة مسروقة لتمویل حساب العمیل الخاص بھ؛

 حیث تكون شرعیة أو صدق الطلب في موضع شك؛

 فقًا التفاقیة العمیل)؛ إذا قررت الشركة في رأیھا المعقول وجود حدث یُصنّف بأنھ قوة قاھرة (و

 في حالة تخلف العمیل عن السداد (وفقًا التفاقیة العمیل)؛ 

 أرسلت الشركة إخطاًرا بإنھاء االتفاقیة إلى العمیل؛

 عندما یصل الحساب إلى مستوى التوقف.

 



 

 

 أدفعھا؟ السؤال التاسع: ما ھي العموالت والرسوم والمصروفات األخرى التي یجب أو ربما یجب أن 
 .موقعنا االلكترونيالعموالت والرسوم والمصروفات ذات الصلة معروضة على

 .ملخص للتكالیف والرسومباإلضافة لموقع الشركة یمكنك العثور على وثیقة 

 

 

السؤال العاشر: ماذا یحدث عندما یتم تعلیق أو إیقاف تداول األسھم أو األصول األساسیة؟ كیف یمكنني   
 تحدید صفقتي وھل سأتكبد الخسائر؟ 

یعتبر تعلیق التداول في السوق أو تصفیة أو إغالق أي سوق أو تحدید الحد األدنى أو األقصى ألسعار التداول في السوق  
الشرك بھا  ترتبط  قاھرة.  التي  كقوة  یُصنّف  حدث  بمثابة  أسعارھا  الصفقات    وبالتالي،ة  كل  أو  أي  بإغالق  الشركة  ستقوم 

المفتوحة باألسعار التي تراھا الشركة بحسن نیة، على أن یكون مناسباً.  وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لن تكون مسؤولة أو  
 ن مثل ھذا الحدث الُمصنّف كقوة قاھرة.تتحمل أي مسؤولیة عن أي نوع من الخسارة أو الضرر الناجم ع 
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 قد ال یكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسب لجمیع المستثمرین.

قرارات االستثمار التي تخضع لمختلف األسواق والعمالت والمخاطر االقتصادیة والسیاسیة والتجاریة، وما   یتخد العمیل 
 إلى ذلك، ولن تكون مربحة بالضرورة. 

العمیل، وبدون أي تحفظ، بأنھ على الرغم من أي معلومات عامة قد تكون قدمتھا الشركة، فإن قیمة أي استثمار في یقر  
قد تتقلب إما صعوًدا أو نزوالً. یقر العمیل، وبدون أي تحفظ، بوجود خطر كبیر یتمثل في تكبد خسائر أو   األدوات المالیة 

 ر باستعداده لتحمل مثل ھذه المخاطر. أضرار نتیجة شراء أو بیع أي أداة مالیة ویق
 

، بل المستثمرین فقط شخاصإن تداول عقود الفروقات ینطوي على المضاربة الكبیرة والخطیرة للغایة وال یناسب جمیع األ
 الذین: 

 یستطیعون فھم ومستعدین لتحمل المخاطر االقتصادیة والقانونیة وغیرھا من المخاطر ذات الصلة؛ 
بار الظروف المالیة الشخصیة، فإن مواردھم المالیة ونمط حیاتھم والتزاماتھم قادرة على تحمل خسارة  األخذ في عین االعت
 استثماراتھم بالكامل؛ 

 لدیھم المعرفة الكافیة لفھم تداول العقود مقابل الفروقات واألصول واألسواق األساسیة. 

 

  



 

 

 والتحذیرات ھذاإقرار باستالم إشعار الكشف عن المخاطر  

 

 ھذا إقرار بأنني استلمت نسخة من ورقة الوقائع الموجزة لإلفصاح عن المخاطر وفھم محتویاتھا.  

 

 توقیع العمیل: ___________________________________________ 

 اسم العمیل  ____________________________________________ 

التاریخ:    
__________________________________________________________________________ 

 

 

 


