
 

 

 2021  ینایر ،  3 اإلصدار
 

 والرسوم  التكالیف عن ملخص

 مقدمة  .1
 

 KEY WAY MARKETS LTD  " اإلسم التجاريCAPEX"    العالمي (  أبوظبيمسجلة في سوقADGM ومرخصة ومنظمة من (
ویقع   000003041العالمي في اإلمارات العربیة المتحدة، رقم تسجیل الشركة    أبوظبيقبل سلطة تنظیم األوراق المالیة لدى سوق  

 العربیة اإلمارات ظبي، أبو الماریة، جزیرة  العالمي، ظبي أبو سوق ُمربعة الختم، برج ،15 الطابق ،132-103مكتبھا المسجل في  
 ("الشركة"). دةالمتح

 
 التعریفات 

 :أدناه موضح ھو كما معاني التالیة للمصطلحات یكون التعلیمات، ھذه في
 

 بین   الفرق  للمشتري  سیدفع  البائع  أن   على  ینص  ،"البائع"و"  المشتري"  عادة  یوصف  طرفین،  بین  عقد  یعني (CFD) الفروقات  عقد
 ) البائع من  بدالً  المشتري سیدفع سالباً، الفرق كان إذا( العقد وقت في وقیمتھ العقد  محل لألصل العملة قیمة

 
 الفروقات عقد  في العقد محل لألصل) الشراء  سعر( والعرض) البیع سعر( الطلب بین الفرق یعني ھامش

 
 والطلب العرض سعر بین المدى متوسطة قیمة یعني المنتصف سعر

 
 غرینتش   بتوقیت  22:00) السوق  إغالق  وقت  خالل  والطلب  العرض  بین  المدى  متوسطة  قیمة  یعني السھم  إغالق  سعر   منتصف
 (الشتوي التوقیت غرینتش بتوقیت 21:00 أو الصیفي التوقیت

 
 مفتوحة   لصفقة)  المفتوح  الحجم×    السعر  منتصف(  یُحسب  .صفقة  ھامش  لفتح  والمستقطعة  المطلوبة  الكمیة  یعني المستخدم  الھامش
 .المالیة الرافعة مستوى على مقسوم

 
   .فروقات عقد صفقة  كل عن  الصادرة المحققة الخسارة أو الربح یعني والخسارة الربح

 
 خالل   غرینتش  بتوقیت 22:00 بعد  لیلیة   صفقة  تفتح  عندما  العمیل  حساب   في  المودع  أو   المخصوم  الفائدة  معدل  یعني المقایضة  تبییت

 .الشتوي التوقیت خالل غرینتش بتوقیت 21:00 بعد أو/و الصیفي التوقیت
 

   .السھم ربح دفع بعد  الحقیقي السھم سعر لتؤثر سھم على ستُنفذ التي المالیة التسویات تعني  الختامیة السھم ربح تسویات
 

  



 

 

 لتعكس  والسلع  المؤشرات  السندات،  على  المنتھي  المستقبلي  العقد  على  ستُنفذ  التي  المالیة  التسویات  تعني متجدد  فروقات  عقد  تسویة
 .الجدید الفروقات عقد سعر

 
  .للعمالء تمریرھا قبل األولیة التكلفة على الشركة بواسطة المضافة المئویة النسبة أو/و الكمیة تعني الربح ھامش

 
 المجال .2

 
  الخدمة   أو/و  االستثمار  تزوید  عند  لعمالءھا  الفضلى  العمالء  مصالح  لخدمة  ومھنیة  وإنصاف  بأمانة  تتعامل  بأن   ملتزمة  الشركة 

 .للعمالء) الخدمات( التكمیلیة
 

  خدماتھا،  تقدیم  مقابل  الشركة  من  المسندة  بھا  المرتبطة  والرسوم  الشركة  تكالیف  تحدید  ھو  الوثیقة  ھذه  من  الھدف  إن  علیھ،  وبناء
 .أفضل بصورة) السیاسة( لفھم توضیحیة تفاصیل  بجانب

 .الشركة عمالء جمیع إلى المقدمة الشركة خدمات تطبیق خالل التالیة والرسوم  التكالیف تُطبق

   والرسوم التكالیف أنواع  .3
 الھوامش .3.1

 .(’CFD‘) الفروقات لعقد) الشراء سعر(  الطلب وسعر) البیع سعر( العرض سعر بین الفرق ھو الھامش 

 .الصفقة تُغلق أو تفتح  عندما السعر ھامش یُحسب
 

 .متغیر أو ثابت یكون قد المثال سبیل على والنوع، القیمة ناحیة  من األدوات عبر الھامش یختلف
 

 منخفضة   بھوامش  الشائعة األدوات  تتداول .األداة  سیولة  ھو األھم الشيء .الھامش حجم  في  تؤثر  التي  العوامل  من  العدید  ھناك 
 .مرتفعة بھوامش تزداد النادرة األدوات تزداد بینما) الطلب/العرض فرق(

 
 السوق   أحوال  خالل  مرونة  أكثر  لتكون)  الطلب/العرض  فرق(  الھوامش  تتجھ  السوق،  تقلب  في  .السوق  تقلب  وھو  آخر   عامل

 .الھادئة
 

  منخفض،   السعر  یكون  عندما  الزیادة  إلى  الطلب  -العرض  ھامش  سیتجھ .)الطلب/العرض  فرق(  الھوامش  على  تأثیر  السھم  لسعر 
  العدد   یكون  الحجم،  صغیرة  أو  جدیدة  كانت  سواء  السعر،  منخفضة  المالیة  األوراق  لمعظم  بالنسبة .السیولة  بفكرة  األمر  یتعلق
 .سیولة أقل یجعلھا مما محدودًا، تداولھ یمكن الذي

 
 تعمل؟  كیف

 
 ً على التوالي. إذا أردت شراء   1.1160و    1.1158أنھ قد ُحدّدت أسعار العرض والطلب للیورو مقابل الدوالر األمریكي    فرضا

 . 1.1158. إذا أردت بیع یورو مقابل دوالر أمریكي فإن السعر سیكون  1.1160یورو مقابل دوالر أمریكي فإن السعر سیكون  
 إذا  .(نقطة 2) 0.0002 = 1.1158-1.1160 ھو  الھامش  یكون  المثال،  ھذا  في .الھامش  ھو  والعرض  الطلب  سعر  بین  الفرق
  سعر   فإن  المال  مصطلح  وفي  الحالة  ھذه  في .$10 تساوي  نقطة كل  قیمة  إذن  أمریكي،  دوالر  مقابل  یورو  من  لوت 1 فتح  أردت

 .$20 ھو الھامش



 

 

 
 :التالي الرابط على االلكتروني، موقعنا على بنا الخاص الھوامش معدل عن المزید قراءة یمكنك

  conditions-https://ae.capex.com/en/trading 
 

 تبییت المقایضة   .3.2

  التداول   یوم  في   اللیل  طوال  مفتوحة  تُركت  التي  الصفقات  جمیع  على   المتداول  حساب  على   تنطبق   فائدة  إلى  المقایضة  تشیر 
 توقیت 21:00 قبل  أو  الصیفي  التوقیت  خالل  غرینتش  بتوقیت 22:00 قبل  فُتحت  التي  للمقایضات  الصفقات  تخضغ .التالي

 .الوقت ذلك بعد ومحفوظة الشتوي التوقیت خالل غرینتش

 والمكتسبة   المقترضة  العملة  على  الفائدة  دفع  یتم  السبب،  لھذا .أخرى   عملة  شراء  أجل  من  عملة  اقتراض  عملة  تجارة  كل  تتضمن 
  على  .األمریكي  الدوالر  وتبیع   الیورو  تشتري  ببساطة  فإنك  أمریكي،  دوالر   مقابل  یورو  زوج  تشتري  عندما .المشتراة  العملة  من

  حسابك  لھذا، .األمریكي  الدوالر  وتشتري  الیورو  تبیع  ببساطة  فإنك  أمریكي،  دوالر  مقابل  یورو  زوج  بعت  لو  اآلخر،  الصعید
 .الزوج في للعملتین األساسیة الفائدة أسعار على اعتمادًا  الصفقة، ھذه على فائدة علیك تُفرض أو حسابك سیُدفع إما

 
 الفائدة   سعر  فرق  إضافة  فسیتم  عملتھ،  تبیع  الذي  للبلد  الفائدة  سعر  من  أعلى  عملتھ  تشتري  الذي  للبلد  الفائدة  سعر  یكون  عندما

 .بك الخاص التداول حساب إلى اإلغالق سعر وبمنتصف الحجم في مضروبًا
 

إذا كان معدل الفائدة أعلى في الدولة التي تبیع عملتھا، فسیتم حسم سعر الفائدة مضروبًا في الحجم ومتوسط سعر اإلغالق من  
 حسابك. 

 
 .النھائیة النتیجة على تؤثر قد والتي المقایضات تبییت على زیادة  أو رسوم فرض في بالحق تحتفظ الشركة أن مالحظة یرجى

 
 تزال  ال  البنوك  ولكن  األیام،  ھذه   في  تجدید  یوجد  ال  لذلك  واألحد،  السبت  یومي  العالم  أنحاء  جمیع  في  البنوك  معظم  إغالق  یتم

  على   الفروقات  لعقود  األربعاء  أیام  في   أیام  ثالثة  لمدة  تجدید  فائدة  الفوركس  سوق  یحجز  ذلك،  لحساب .األیام  ھذه  في  الفائدة  تطبق
 التجدید   فائدة  قیمة  ،)إلخ  المتداولة،  االستثمار  صنادیق  السندات،  السلع،  المؤشرات،  األسھم،(  الفروقات  عقود  وبقیة  الفوركس

 .الجمعة یوم ُحجزت قد أیام لثالثة

یق باقي العقود مقابل ھذا ھو السبب في تطبیق رسوم المقایضة الثالثیة على أزواج العمالت األجنبیة یوم األربعاء ویتم تطب 
 الفروقات یوم الجمعة.

تظل الحسابات الخالیة من الفوائد بدون رسوم خالل فترة السماح كما ھو موضح في الجدول أدناه ، وفقًا للفئة المعنیة التي تنتمي 
بتوقیت   22:00إلیھا األداة المالیة. ستخضع المناصب التي یستمر شغلھا بعد نھایة فترة السماح لرسوم یتم تحصیلھا في الساعة  

 ) بعد نھایة الفترة المذكورة BSTل خال 21:00جرینتش (أو 

 

 مجموعة الرموز فترة السماح (عدد اللیالي) 
 لیالي  5 العمالت االساسیة 
 لیالي  3 العمالت الثانویة 
 لیالي  2 العمالت النادرة

 لیالي  3 المعادن
 لیالي  2 المؤشرات

 لیالي  4 الطاقات

https://ae.capex.com/en/trading-conditions


 

 

 لیالي  4 السلع 
 صنادیق االستثمار المتداولة

 
 
 

 لیالي  4

 لیالي  4 االسھم
 لیالي  3 العمالت االفتراضیة

 لیالي  4 بلیندز 
 

 تعمل؟  كیف 
 

 أ مثال

 ھو)  األمریكي  الدوالر(  األجنبیة  العمالت  صرف  أسعار  فائدة  ومعدل %1.50 األوروبي  المركزي   البنك  في   الفائدة  معدل
2.50% 

 الشراء  

  تخطط) و1.1160-1.1158  الطلب-العرض  سعر(  1.1160  بسعر  أمریكي   دوالر   مقابل  یورو  لوت  1 بشراء  قمت   أنك   نفترض
  تخضع   لكي(  التالي   الیوم   من  غرینتش  بتوقیت 22:00 وقبل  غرینتش  بتوقیت 22:00 بعد  المثال  سبیل  على   الصفقة،  لتبییت

 :حسابك من التالیة الكمیة ستُخصم الحالة، ھذه في). االئتمان أو الخصم لتبییت صفقتك

 السنة في األیام) / اإلغالق سعر متوسط) ×  الھامش+  الفائدة سعر فرق× (( الحجم=  المقایضة

 .دوالر 3.75- أو یورو 3.36- = 365 / (1.1159 × (%0.10 - %2.50 - %1.50)) × 100,000 = المقایضة

 حسابك. من دوالر أمریكي  3.75تحت ھذه الظروف، سیُفرض مبلغ بقیمة 

 البیع

 وتخطط )1.1160 -1.1158   الطلب-العرض  سعر( 1.1158 بسعر  أمریكي  دوالر  مقابل  یورو  لوت 1 ببیع   قمت  أنك  نفترض
 تخضع   لكي(  التالي  الیوم  من  غرینتش   بتوقیت 22:00 وقبل  غرینتش  بتوقیت 22:00 بعد  المثال  سبیل  على  صفقتك،  لتبییت

 :حسابك إلى التالیة الكمیة  ستُضاف الحالة، ھذه في .)االئتمان أو الخصم لتبییت صفقتك

 السنة في األیام) / اإلغالق سعر متوسط) ×  الھامش+  الفائدة سعر فرق× (( الحجم=  المقایضة

 3.06 دوالر أو یورو 2.75= 365 / (1.1159 × (%0.10 - %1.50 - %2.50)) × 100,000 = المقایضة

 .حسابك إلى أمریكي دوالر 3.06 مبلغ سیُدفع الظروف، ھذه تحت

 .السالب إلى الكمیة ھذه تتحول قد األعلى الھامش على  بناءً  أنھ بالذكر، الجدیر ومن

 التحویل  رسوم  .3.3

 الشركة   بواسطة  التحویل  رسوم  ستُطبق .المتداولة  األداة  عملیة  عن  العمیل  حساب  عملة  تختلف  عندما  تحویل  رسوم  الشركة  تُطبق
 وتسویة  السھم،  ربح  تسویات  المبیت،  الھامش  الخسارة،/الربح  المستخدم،  الھامش  على  تحویالت  أي  وستؤثر   تحویل  معدل  الستخدام

 .الفروقات عقد تجدید



 

 

 .فقط الویب  على التداول مستخدمي على التحویل رسوم تُطبق

 

 تعمل؟  كیف 
 

 .%0.5 قیمتھا الشركة حددتھا ثابتة رسوم ھي التحویل رسوم
 

فروقات على سھم   فتح صفقة شراء على األصل ب(عقد  یرید  العمیل  الیورو وأن  العمیل ھي  أن عملة حساب  على فرض 
دوالر أمریكي،   10.50/11.50في وقت االفتتاح:     ''  ب''عقود، فإن سعر األصل    10أمریكي) مقوم بالدوالر األمریكي، بحجم  

 ، ثم: 1.15000وتداول یورو/دوالر  1:10رافعة األصل  
 

 دوالر 11 = %10× دوالر 11×10 = (الھامش* × السعر متوسط×  الحجم=  المستخدم الھامش
 یورو 9.57 = (دوالر/یورو معدل) 1.15/ دوالر 11 = یورو إلى المحول المستخدم الھامش
 یورو 0.048- = %0.5 × 9.57 = المستخدم الھامش على التحویل رسوم

 دوالر لكل حصة، ثم:  12.50/13.50تتغیر إلى ''ب'' التسعیرات المفترضة على األصل 
 

 .أمریكي دوالر 10 = (11.50 - 12.50) × 10 = )المفتوح السعر - السوق سعر× ( الحجم=  الخسارة/الربح 
 یورو 8.69 = (دوالر/یورو معدل) 1.15/ دوالر 10 = یورو إلى المحول الخسارة/  الربح
 یورو  0.043- = %0.5 × 8.69 = الخسارة/الربح على التحویل رسوم

 
 :فإن سھم، /أمریكي دوالر 0.25 أسھم  ربح تدفع الشركة أن  فرض على

 
 دوالر 2.5 = دوالر 0.25 × 10 = السھم ربح×  الحجم=  السھم ربح تسویة 

 یورو 2.17 = (دوالر/یورو معدل) 1.15/ دوالر 2.5 = یورو إلى المحول السھم ربح تسویة
 یورو 0.01- = %0.5 × 2.17 = السھم تسویة على التحویل رسوم

 
 منتصف   في  األصول  أسعار  ،%0.015- ھو  الشراء  لصفقات  التبییت   فائدة  معدل  فإن  بالتبییت،  ُعقدت  الصفقة  أن  فرض  على
 :فإن سھم، لكل أمریكي دوالر 12.50/13.50 اللیل

 
 × 0.015- ×10 = اللیل  منتصف  في**    السعر  منتصف) ×  الشراء(  الفائدة  معدل  على  الفرق×    الحجم=    التبییت  ھامش

 أمریكي  دوالر 0.019- = 2/(12.50+13.50)
 یورو 0.016- = (دوالر/یورو معدل) 1.15/ دوالر 0.019- = یورو إلى المحول التبییت ھامش
 یورو 0.00008- = %0.5 × 0.016- = التبییت ھامش على التحویل رسوم

 
 2/)البیع سعر+  الشراء سعر= ( والبیع الشراء سعر بین  المتوسط* = السعر منتصف

 النشاط  عدم  رسوم .3.4

یوماً) أو أكثر، على سبیل المثال فشل العمیل في تقدیم طلب، فإن الشركة   90  ) إذا كان حساب العمیل غیر نشط لمدة ثالثة شھور
ستفرض رسوم على كل حساب غیر نشط فیما یتعلق بالصیانة، اإلدارة وإدارة االمتثال لھذه الحسابات. ستخضع الحسابات غیر  

 ) دوالر أمریكي أو ما یعادلھا بعملة حساب التداول من تلك اللحظة فصاعدًا. 30النشطة لرسوم شھریة قدرھا ثالثون (



 

 

 تعمل؟  كیف
 

  عدم   الرسوم  فإن  نشطة،  غیر  حسابات  ھي  التداول  حسابات   وكل  تداول  حساب (1) واحد  من  أكثر  لدیك  یكون  عندما •
 .نشط غیر حساب لكل متفرق بشكل ستُفرض النشاط

 
 نشطة،   غیر  بك  الخاصة  التداول  حسابات  من (1) واحد  األقل  وعلى  تداول،  حساب (1) واحد  من أكثر  لدیك  یكون  عندما •

 .نشطة  غیر) حسابات( حساب لكل ستطبق النشاط عدم رسوم فإن
 

 دوالًرا (30) ثالثین  من  أقل  البند  ھذا  بموجب   النشاط  عدم  رسوم  علیھ  تسري   نشط   غیر  حساب   أي  رصید  یكون  عندما •
  غیر   الحساب  ھذا  في  المتبقي  الرصید  لمبلغ  مساویة  تكون  النشط  غیر  الحساب  لھذا  النشاط  عدم  رسوم  فإن  ،  أمریكیًا
 نفعل  لم  ولكننا  تحصیلھ  في  الحق  فیھ  لنا  كان  شھر  أي  عن  رجعي  بأثر  النشاط  عدم  رسوم  فرض  في  بالحق  نحتفظ .النشط

 .فنیة ألسباب ذلك
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