
وثيقة املستثمر الرئييس

يرسي مفعول وثيقة املستثمر الرئييس )“KID”( هذه من يونيو 2022 وتظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث. تحتفظ رشكة Safecap بحق تعديل هذه الوثيقة أو 

استكاملها يف أي وقت. وال تحل هذه الوثيقة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" )أحكام ورشوط التداول( والتي طلبنا منك قراءتها بعناية قبل الدخول يف أي تداول معنا. تتوفر النسخة 

.www.markets.com الرائجة من هذه الوثيقة دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين

 تحذير املخاطر: عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة، وتنطوي عىل مخاطر عالية لخسارة األموال بشكل رسيع بسبب الرافعة املالية. 80.4% من حسابات مستثمري 

التجزئة يخرسون األموال عند تداول عقود الفروقات مع هذا املزود. عليك األخذ بعني االعتبار ما إذا كنت تفهم طريقة عمل عقود الفروقات، وما إذا كان بوسعك تحمل املخاطر 

العالية لخسارة أموالك. الرجاء قراءة بيان الكشف عن املخاطر بالكامل، والذي سيقدم لك رشحاً تفصيلياً أكرث حول املخاطر املشمولة.

http://www.markets.com/ar
https://content.markets.com/pdf/ar/risk-disclosure-statement.pdf
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صفحة 3 

حول SAFECAP INVESTMENTS LIMITED، العالمة التجارية والمجال1. 

نحن Safecap"( Safecap Investments Ltd"، أو "الرشكة"، أو "نحن"، أو "لنا"(. إننا الكيان القانوين الذي يقدم خدمات استثامرية من أجلك. ونحن الكيان القانوين املسؤول 

عنك يف جميع األوقات مبوجب اتفاقية خدمات االستثامر الذي يحدد رشوط وأحكام تداولك معنا. 

إن Safecap رشكة خدمات استثامرية منظمة، تم الترصيح لها لتيسري أنشطتها من ِقبل هيئة األسواق واألوراق املالية القربصية )"CySEC"( مبوجب رخصة رقم 092/08. تقع 

رشكة Safecap يف Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, P.O.Box 28132 Nicosia 148، قربص. ورقم هاتفنا هو 278807-22-357+. يُرجى االتصال بنا باستخدام استامرة 

االتصال اإللكرتونية.

إننا نقدم خدماتنا ونقوم بأنشطتنا من مكاتبنا يف قربص وفروعنا املنظمة يف صوفيا ببلغاريا وجبل طارق. قد نقوم ببعض الخدمات املساعدة األخرى عن طريق الرشكات التابعة. 

ونكون يف جميع األوقات مسؤولني عن العمل الذي تقوم به هذه الرشكات التابعة نيابة عنا فيام يتعلق بالخدمات التي نقدمها لك.

 .Finalto )IOM( Limited )"Finalto"( وهي Safecap هي عالمة تجارية عاملية ملك الرشكة القابضة املبارشة لرشكة MARKETS.COM

متتلك رشكة Safecap االستخدام الوحيد والحرصي لنطاق "www.markets.com" يف جميع أنحاء العامل مبوجب اتفاقية ذات صلة مع Finalto. كام حصلت Safecap من 

.MARKETS.COM عىل الحق يف االستخدام غري الحرصي السم العالمة التجارية Finalto

التعامل مع العمالء بشكل عادل2. 

إن محور أخالق رشكتنا وثقافتها هي معاملة العمالء بشكل عادل. 

ومن واجبنا الترصف بأمانة وبشكل عادل ومبهنية وتحقيق أفضل املصالح لعمالئنا عند التعامل معهم. ونحن ننفذ مدونة قواعد السلوك ومجموعة من السياسات واإلجراءات 

التي تهدف إىل ضامن أداء ألعىل مستوى من املعايري املهنية يف جميع األوقات. 

الخدمات التي نقدمها لك والخدمات التي ال نقدمها 3. 

 .CySEC ونقدم خدمات االستثامر املسموح بها مبوجب رخصة التشغيل الصادرة عن

وتشمل الخدمات التي نقدمها لك استقبال ونقل وتنفيذ طلباتك يف عقود الفروقات )"CFDs"( كام هو موضح أدناه. حيث ميكنك الدخول يف أي تجارة بيع أو رشاء، والتعامل 

 .CySEC معنا كطرف مقابل. ونُعد وكيالً ملعامالتك. ونحمل الرخصة الالزمة ملثل هذا التداول الرئييس من

ال نقدم املشورة يف مجال االستثامر أو خدمات إدارة املحافظ املالية ألي عميل. حني نصدر تحليالً تقنيًا أو غريه من التحاليل الخاصة بالسوق األخرى، فإنه يكون غري موجه وال 

يُراعي األهداف االستثامرية ألي عميل أو ظروفه املحددة. ينبغي أال يُفرس هذا التحليل عىل أنه أي شكل من أشكال املشورة أو التوصية االستثامرية.  

كام نقدم لعمالئنا القدرة عىل التداول عىل الهامش كام هو موضح أدناه. 

نقدم خدماتنا من خالل منصات التداول اإللكرتونية واملتنقلة MARKETS.COM وMT4 / Sirix Webtrader. من أجل تعزيز خدماتنا، يجوز لنا إرشاك الرشكات التابعة لنا 

أو املقدمني. إن أنشطة مثل هذه الرشكات التابعة واملقدمني تنحرص فقط يف تقدميك باعتبارك عميالً محتمالً لنا. ال يسمح لهم بتقديم أي شكل من أشكال املشورة االستثامرية، 

أو التشجيع، أو التوصية، أو إدارة حوافظ األوراق املالية لك أو التعامل مع أي صناديقك. 

القوانين واللوائح المعمول بها 4. 

إننا نقدم خدماتنا لك ونعمل بشكل عام وفقاً ملتطلبات التوجيه EU/2014/65 الصادر عن الربملان األورويب واملجلس املنعقد يف 15 مايو 2014 حول توجيه أسواق السندات 

املالية وتعديالته EC/2002/92 والتوجيه EU/2011/61 )"توجيه أسواق السندات املالية 2"(، وقانون جمهورية قربص رقم 87)I(/2017 املتعلق بأحكام خدمات االستثامر، 

أنشطة وخدمات االستثامر واألسواق  القربصية وقانون  الترشيعات  املالية 2 عىل  السندات  التي طبقت توجيه أسواق  املرخصة  أنشطة االستثامر وتشغيل األسواق  ومامرسة 

املرخصة لقانون جمهورية قربص رقم I(87(/2017 )"القانون"(.

https://www.markets.com/ar/contact-us
https://www.markets.com/ar/contact-us
http://MARKETS.COM/ar
http://www.markets.com/ar


صفحة 4 

 .CySEC يف عبور الحدود بخدماتنا إىل بلدان االتحاد األورويب األخرى. كام نقدم خدماتنا إىل الدول األخرى التي حصلنا من أجلها عىل اإلذن من MiFID منلك الحق مبوجب

كام يتطلب CySEC أن نحصل، عند االقتضاء، عىل اإلذن من السلطات التنظيمية املحلية يف دول االتحاد األورويب / الدول األخرى عىل النحو املناسب، ومراقبة القوانني املعمول 

بها، مبا يف ذلك القوانني املتعلقة باإلعالنات اإللكرتونية والرفع املايل. 

وعالوة عىل ذلك، إننا نتمسك بسلسلة من اللوائح األخرى املعمول بها، مبا يف ذلك فيام يتعلق مبكافحة الجرمية املالية وغسل األموال وحامية البيانات وما إىل ذلك. 

ونشیر جامعیًا إلی جمیع القوانین واألنظمة والتوجیھات املعمول بھا علی أنھا "القانون واللوائح".

المنتجات وتصنيف المنتجات 5. 

 .MT4 وأكرث من 300 عقد عىل منصات التداول   WebTraderو MARKETS.COM نحن نقدم أكرث من 2،000 من عقود الفروقات عىل منصات التداول

إن عقد الفروقات هو أداة قابلة للتداول متثل عقًدا بني طرفني لتبادل الفرق بني السعر الحايل لألصل األسايس وسعره يف اليوم الذي تنتهي فيه االتفاقية. إن عقود الفروقات هي 

منتجات ذات رأسامل مقرتض، مام ميكن املستثمرين من إجراء املعامالت مع هامش صغري فقط )الوديعة(.

ولذلك فإن عقود الفروقات تتعلق بفئات األصول األساسية واألدوات املالية التي نوضحها أدناه: 

أمثلة عىل األدوات املالية يف فئة األصل املحدد فئة األصل

يورو/دوالر؛ جنية إسرتليني/دوالر؛ يورو/فرنك سويرسي )"FX"( العمالت األجنبية

النفط الخام؛ الذهب؛ الفضة؛ القطن رقم 2؛ القمح؛ الغاز الطبيعي السلع األساسية

S & P 500 future; FTSE 100 future; DAX 30 future املؤرشات

Facebook; Apple; Amazon; VISA; Siemens األسهم

سندات الخزينة األمريكية املستحقة عىل مدار 10 سنوات، سندات الحكومة الربيطانية منخفضة املخاطر، سندات 

الخزينة األمريكية املستحقة عىل مدار 30 سنة

السندات

iShares MSCI South Korea مؤرش ،SPDR ومؤرش داو جونز الصناعي ChinaAMC CSI 300 مؤرش )"ETFs"( صناديق تداول البورصة

البيتكوين، الاليتكوين، الداش، اإليثرييوم العمالت املشفرة

US500, FRA40, EU50, UKOil, AUS200 املؤرشات النقدية )MT5 فقط(

عقد فروقات تكون به األصول الضمنية تتألف من عدد معني من األدوات املالية لجهات مصدرة مختلفة، تحددها 

الرشكة. مثال: فيسبوك وآبل وسناب

العقد املختلط

لسندات طرح االكتتاب العام األول املالية، الرجاء زيارة موقعنا اإللكرتوين سوق طرح االكتتاب العام األول الرمادي

قد تتنوع األدوات املتوفرة يف كل من منصتّي التداول أعاله.

يرجى املالحظة أنه عند تداول عقود الفروقات التي يكون بها األصل الضمني هو عملة مشفرة، ينبغي أن تكون عىل علم مبخاطر معينة قد ال تكون األدوات املالية األخرى 

معرضة لها. ملزيد من املعلومات عن هذه املخاطر، الرجاء الرجوع إىل القسم التايل حول منتجات العمالت املشفرة.

إن األصل/األداة املالية األساسية، التي يقوم عىل أساسها العقد، ال متلكه فعليًا أبًدا. يتم تحديد الربح أو الخسارة بالفرق بني سعر الرشاء وسعر البيع لعقد الفروقات )CFD(. يف 

حالة اتخاذ إجراء مؤسيس بشأن األصل األسايس لعقد الفروقات )CFD(، سنقوم بإجراء التعديالت ذات الصلة يف حسابك لتعكس التأثري االقتصادي لإلجراء املؤسيس عىل سعر 

 .)CFD( عقد الفروقات

يتم تداول عقود الفروقات خارج البورصة )"OTC"( مع الرافعة املالية كام هو موضح أدناه. ميكن للرافعة املالية أن تزيد من أرباحك وخسائرك املحتملة. 

يف معظم الحاالت عندما تتداول معنا، ندين لك بـ "أفضل تنفيذ". ولكن ببساطة هذه هي اإلجراءات والعمليات التي نتخذها للحصول عىل أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة إليك 

عند تنفيذ أوامرك. 

عندما تقوم Safecap بتنفيذ أوامر نيابة عن العمالء، يتم تحديد التنفيذ األفضل عىل أساس إجاميل املبلغ املدفوع للعميل أو من ِقبله، ما مل يرُش الهدف من تنفيذ األمر إىل غري 

ذلك. إن إجاميل املبلغ هو سعر عقد الفروقات )CFD( يف األداة املالية األساسية والتكاليف املتعلقة بتنفيذ األمر، مبا يف ذلك جميع النفقات التي يتكبدها العميل والتي ترتبط 

مبارشة بتنفيذ األمر، مثل رسوم التنفيذ يف املكان واملقاصة والتسوية وأي رسوم أخرى تُدفع لجهات خارجية مشرتكة يف تنفيذ األمر.



صفحة 5 

إن أسعار عقد الفروقات )CFD( هي أسعار امللكية التي يتم اشتقاقها من أسعار السوق السائدة )"املنشورة"( لألدوات املالية األساسية يف األسواق ذات الصلة التي ميكن فيها 

تداول األدوات األساسية يف أو من مصادر بائعي بيانات الجهة الخارجية السارية. نتخذ جميع الخطوات الكافية للحصول عىل أفضل سعر ممكن لعمالئنا. 

ملزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إىل "سياسة تنفيذ األوامر". 

العمالت المشفرة6. 

عند تداول عقود الفروقات حيث يكون األصل الضمني هو عملة مشفرة، ينبغي أن تكون عىل علم بأنه يتم تداول العمالت املشفرة يف البورصات الرقمية الالمركزية 6.1. 

لهذا، يعتمد تحديد أسعار وحركات أسعار العمالت املشفرة بشكل  وغري املدرجة. يتم تداول العمالت املشفرة يف البورصات الرقمية الالمركزية وغري املدرجة. وفقاً 

فردي عىل القوانني الداخلية للبورصة الرقمية املعينة، مام قد يخضع للتغيري يف أية مرحلة زمنية ومن دون إشعار مسبق. غالباً ما يؤدي هذا إىل تقلب شديد أثناء 

اليوم عىل أسعار العمالت املشفرة قد يكون أعىل كثرياً مقارنة باألدوات املالية املعرتف بها من قبل توجيه أسواق السندات املالية )MIFID(. بالتايل، عن طريق تداول 

عقود فروقات العمالت املشفرة، فإنك تقبل مخاطرة عالية للغاية قد تعرضك الحتامل خسارة جميع املبالغ التي استثمرتها خالل فرتة زمنية قصرية نتيجة لحركات سعر 

العمالت املشفرة غري املواتية املفاجئة.

نشتق بيانات التسعري والسوق الخاصة بالعمالت املشفرة من البورصات الرقمية الالمركزية التي يتم تداول العمالت املشفرة بها. بسبب الطبيعة غري املدرجة ملثل 6.2. 

هذه البورصات، قد تكون بيانات السوق وتقديم األسعار التي توفرها مثل هذه البورصات خاضعة للمامرسات والقوانني الداخلية ملثل هذه البورصات، والتي قد تكون 

مختلفة بشكل كبري عن القوانني واملامرسات التي تطبقها البورصات املدرجة. عىل وجه الخصوص، يجب أن تكون عىل علم بأن قوانني تحديد السعر لبورصات العمالت 

املشفرة ال تخضع ألي إرشاف تنظيمي، وقد يتم تغيريها يف أي وقت بحسب حرية البورصة الرقمية املعنية الفردية بالترصف. بشكل مامثل، قد تقوم مثل هذه البورصات 

الرقمية بتعليق التداول أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إىل تعليق أو إيقاف التداول يف مثل هذه البورصات أو عدم توفري تقديم بيانات السعر والسوق لنا. قد تؤدي 

العوامل املذكورة أعاله إىل تأثري مناوىء يؤثر بشكل جوهري عىل وضعياتك املفتوحة، مبا يف ذلك خسارة جميع املبالغ التي استثمرتها. حيثام يحدث انقطاع مؤقت أو 

دائم أو إيقاف للتداول يف أي بورصة رقمية نشتق منها تقدمينا ألسعار العملة املشفرة املعنية، سيتم تسعري وضعياتك ملثل هذه العملة املشفرة بحسب آخر سعر متوفر 

للعملة املشفرة املعنية، وقد تعجز عن إغالق أو تصفية وضعيتك أو سحب أي من أموالك املرتبطة مبثل هذه الوضعية إىل أن تتم مواصلة التداول يف البورصة املعنية 

)إذا تم ذلك من األساس(. إنك تقبل أنه عندما تتم مواصلة التداول إما يف البورصة الرقمية املبدئية املعنية أو أية بورصة الحقة تابعة لها، فقد يكون مثة اختالف كبري يف 

السعر )فجوات بالسعر( قد تؤثر عىل قيمة وضعياتك لعقود فروقات العمالت املشفرة املعنية، مام يؤدي إىل مكاسب أو خسائر كبرية. عندما ال تتم مواصلة التداول، 

من املحتمل أن تفقد استثامرك بأكمله. إنك توافق وتقبل بأنه تم إبالغك من قبل الرشكة بهذه املخاطر املعينة وتفهمها، وأنه عليك أخذ هذه املجازفة بعني االعتبار 

عند اتخاذ أي قرارات استثامرية فيام يتعلق بتداول عقود فروقات العمالت املشفرة.

العمالت املشفرة معرتف بها كأدوات مالية مبوجب توجيه أسواق السندات املالية وترشيعات خدمات االستثامر القربصية. بالتايل، يف حالة عجزنا عن تلبية واجباتنا 6.3. 

نحوك، ستتمكن من طلب التغطية من صندوق تعويضات املستثمر )"الصندوق"( لعمالء رشكات االستثامر القربصية لذلك الجزء من تداولك املرتبط بالعمالت املشفرة. 

بشكل مامثل، ينبغي أن تكون عىل علم أن أية شكاوى قد تكون لديك أو أية نزاعات قد تنشأ بينك وبني الرشكة فيام يتعلق بتداولك عقود فروقات العمالت املشفرة 

هي مؤهلة وينبغي قبول النظر بها من قبل محقق الشكاوى املالية يف جمهورية قربص.

إننا الطرف المقابل لتداولك 7. 

عندما تقوم باملشاركة يف أي أمر بيع أو رشاء لعقد فروقات )CFD( عىل منصات التداول، فأنت تتعامل معنا كطرف مقابل. تعمل Safecap بصفة رشكة تزويد سيولة، ونحن 

رأس مالك يف كل عملية تداول تدخل بها. إننا نعمل بصفتنا الوكيل يف كل تداول تشارك فيه. 

وهذا يعني: 

 )a.أننا دامئًا الطرف املقابل ملعامالتك

 )b.وأنه يجوز لك القيام بإغالق املركز الذي تتداول به معنا فقط

 )c .وأن تكون مراكزك غري قابلة للتحويل إىل أي رشكة استثامر منظمة أخرى. وهذا يختلف اختالفًا كبريًا عن قيامك بالتداول، عىل سبيل املثال يف األسهم من خالل البورصة

ويف مثل هذه الحاالت، ميكنك نقل ما متتلكه من أسهم ليتم تداولها من خالل رشكة استثامرية أخرى – باعتبارها وسيطًا. يف عقود الفروقات )CFD(، ميكنك تداول / 

إغالق مراكزك فقط مع الرشكة االستثامرية - وهي الوسيط الذي فتحت مراكزك يف بداية األمر معه.

 )d:وبصفتنا صانع سوق نستمد دخلنا من

 .iفروق األسعار

 .ii)املقايضات بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة
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 .iiiصنع السوق استناًدا إىل ظروف السوق

إذا حققت أرباًحا من التداول الخاص بك، فإننا نحقق خسائر. إذا سّجلت خسائر من التداول الخاص بك، فإن ذلك يعني أننا نحقق أرباًحا. تنطبق االستثناءات يف الحاالت التي 

نقوم فيها مبعامالت التحوط إما عن طريق تحويل صفقاتك مبوجب STP )معالجة مبارشة( أو تحوط املراكز الفردية يدويًا وفًقا لتقديرنا. يف تلك الحاالت يتم اشتقاق أرباحنا 

فقط من خالل الفرق يف السعر الذي نقدمه لك وفرق السعر الذي يقدمه موفرو السيولة لنا.  

أسعارنا8. 

نحدد سعرًا ذا اتجاهني لكل عقد فروقات )CFD( نقدمه. 

هذا السعر من اتجاهني يتألف من سعر العرض )السعر الذي يحق للعميل "بيع" عقد الفروقات مبوجبه( وسعر الطلب )السعر الذي يحق للعميل "رشاء" عقد الفروقات 

مبوجبه(. 

يشار إىل الفرق بني سعري العرض والطلب عادة باسم "فرق السعر". عىل سبيل املثال، إذا كان سعر زوج العمالت يورو/دوالر هو 1.2910 مقابل 1.2913، فإن "فرق السعر" 

هو 3 نقاط. 

تكون فروق األسعار الخاصة بنا إما ثابتة أو متغرية. يرد مزيد من املعلومات حول "فروق األسعار" والتكاليف األخرى أدناه. 

الرشاء بانتظار صعود السعر والبيع بانتظار هبوط السعر: 

يعني التداول عىل الجانب الطويل من املامرسة أنك استخدمت تعليامت "رشاء" كتداول افتتاحي لعقد الفروقات )CFD(. يشري مصطلح "الرشاء بانتظار صعود السعر"  	

إىل فتح مركز لرشاء عقود الفروقات )CFD( لالستفادة من زيادة السعر املحتملة لألصل األسايس.  كام ذكر أعاله، سوف "تشرتي" بسعر "الطلب". يشري أمر "الرشاء" إىل 

أنك تتوقع ارتفاع سعر األصل وأنك ستستخدم الحًقا أمر "بيع" إلغالق مركزك. 

يعني التداول عىل الجانب القصري أنك فتحت تداول عقد الفروقات )CFD( باستخدام أمر "بيع". يشري مصطلح "البيع بانتظار هبوط السعر" إىل فتح مركز لبيع عقود  	

الفروقات )CFD( لالستفادة من انخفاض السعر املحتمل لألصل األسايس. كام ذكر أعاله، سوف "تبيع" بسعر "العرض". يشري أمر "البيع" إىل أنك تتوقع انخفاض سعر 

األصل وأنك ستستخدم الحًقا أمر "رشاء" إلغالق مركزك.

كيف نقوم بإدراجك كعميل وتصنيفك9. 

من أجل إلحاقك كأحد عمالئنا، نقوم بإجراء عملية من مرحلتني عىل اإلنرتنت:

 aa	 نطلب منك سلسلة من األسئلة لتقييم معارفك وخرباتك يف تداول األدوات املالية املعقدة MARKETS.COM نقوم بتقييم معارفك وخرباتك: عند تسجيل الدخول إىل

مثل عقود الفروقات )CFD( وما إذا كانت عقود الفروقات )CFD( مناسبة لك أم ال. واعتامًدا عىل تقييمنا، نعطيك تصنيًفا كـ 

عميل بيع بالتجزئة  	

 .i ذو خربة

 .ii أقل حربة

 .iii )ال توجد خربة كافية )سيتم رفض إلحاقك

عميل مهني 	

 a)	 بذل العناية الواجبة: نطلب وثائق الهوية الشخصية منك مثل إثبات الهوية وإثبات اإلقامة فضالً عن معلومات عن وضعك املايل ومصادر ثروتك. إن هذه املعلومات

مطلوبة من أجل تنفيذ التزامنا التنظيمي "اعرف عميلك" كجزء من الجهود العاملية ملكافحة الجرمية املالية وغسيل األموال. 

يتم وصف فئات عمالء التجزئة والعمالء املهنيني عن طريق MiFID. يحصل عمالء التجزئة عىل أقىص قدر من الحامية مبوجب القانون واللوائح. يُرجى الرجوع إىل وثيقتنا حول 

تصنيف العميل والحامية التنظيمية.

يحق لعمالء التجزئة ذوي الخربة التداول بأقىص مستويات الرافعة املالية املسموح بها من قبل القانون واللوائح ومن خالل سياسة الرافعة املالية والهامش الخاصة بنا. ميكن 

للمستثمرين األقل خربة التداول ولكن مع معدالت رافعة مالية مقيدة حتى يتم اكتساب املزيد من الخربة. يتمتع العمالء املحرتفون باملزيد من املرونة حيال الحد األقىص املتوفر 

للرافعة املالية. ميكنك إيجاد املزيد من املعلومات يف سياسة الرافعة املالية والهامش. راجع قسم الرافعة املالية أدناه.

https://content.markets.com/pdf/ar/client-categorisation.pdf
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منلك االلتزام التنظيمي للرتاجع عن إلحاق أي عميل إذا مل نكن راضني عن معارفه وخرباته )ومن ثم نعترب عقود الفروقات غري مالمئة للعميل( أو حيث مل نتمكن من التحقق 

من هوية العميل املحتمل ومصدر ثروته. نقوم بتحديث سجالتنا فيام يتعلق باملعايري املذكورة أعاله عىل نحو منتظم، وميكن إنهاء أي عالقة مع العميل عندما يلفت انتباهنا 

مسائل جديدة تتعلق باملعايري املذكورة أعاله. 

يجب عىل جميع عمالء التجزئة تأكيد استالم وإقرار تحذيرات املخاطر ليك يتم إلحاقهم. 

ميكنك تحميل الوثائق الخاصة بك مبجرد تسجيل الدخول إىل موقعنا عىل اإلنرتنت، عن طريق صفحة "تحميل الوثيقة". 

9.1 السوق املستهدف

بحسب متطلبات توجيه أسواق السندات املالية II، وطبقاً للقانون، من املتطلب من الرشكة تحديد سوقها املستهدف عن طريق األخذ بعني االعتبار سامت املنتجات املميزة، مبا يف ذلك التعقيد 

أو توافق املخاطر/ املكافآت أو السيولة أو الطبيعة اإلبداعية للمنتج، بينام يجب أن يكون التحديد عىل مستوى تفصييل كاٍف لتحديد العمالء بشكل صحيح.

بحسب الترشيعات املذكورة أعاله، يجب إجراء تحديد وتقييم السوق املستهدف بشكل مناسب ومتناسب، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة ونطاق وتعقيد أعامل الرشكة، إىل جانب نطاق 

الخدمات املالية واألنشطة املتعهد بها. بحسب توجيهات الهيئة األوروبية للسندات واألسواق*، ومع األخذ بعني االعتبار أننا نقدم خدمات التنفيذ فقط مبوجب نظام املالءمة، فإننا لسنا يف موضع 

يسمح لنا بإجراء تقييم شامل لتوافقك مع السوق املستهدف للمنتجات املقدمة عرب املنصات )مثل عقود الفروقات واألسهم(. 

بعد توضيح املذكور أعاله، فإننا نجري تقييم سوق مستهدف، لكل منتج نقدمه، يحدد أنواع العمالء الذين تتوافق احتياجاتهم وسامتهم املميزة وأهدافهم من األداة املالية )املشار إليهم هنا 

باسم "السوق املستهدف اإليجايب"(، وكذلك نوع العمالء الذين ال تتوافق احتياجاتهم وسامتهم املميزة وأهدافهم من األداة املالية )املشار إليهم هنا باسم "السوق املستهدف السلبي"(.

ESMA35-43-620 | II تعليامت متطلبات أحكام املنتجات يف توجيه أسواق السندات املالية *

السوق املستهدف

السوق املستهدف اإليجايب

نوع العمالء

• التجزئة 	

• املحرتفني- بحد ذاتهم 	

• املحرتفني- بشكل اختياري	

• النظراء املؤهلني	

معرفة وخربة العمالء

سامت العمالء املميزةالوصففئة املخاطر

املنخفض

بشكل منوذجي، يتمتع هؤالء املستثمرين بسمة أو أكرث من السامت 

املميزة التالية:

• القدرة عىل فهم األدوات املالية املعقدة	

• موجودات استثامرية محدودة أو معدومة	

• نشاط تداول/ استثامر محدود أو معدوم	

• بال خربة يف مجال الصناعة املالية أو اهتامم بها	

• بعض الفهم ملفاهيم الرافعة املالية والهامش	

• بعض الفهم لتقلبات السوق	

• بعض الفهم ملنتجات املشتقات	

• عمالء التجزئة الخرباء أو األقل خربة	

تنطبق عىل هؤالء العمالء عدة قيود حول الحد األقىص 

قبل  من  املحددة  للقيود  نظراً  للمنتج  املالية  للرافعة 

الهيئة األوروبية للسندات واألسواق
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السوق املستهدف

السوق املستهدف اإليجايب

املتوسطمعرفة وخربة العمالء

بشكل منوذجي، يتمتع هؤالء املستثمرين بسمة أو أكرث من السامت 

املميزة التالية:

• قدرة متوسطة عىل فهم األدوات املالية املعقدة	

• عدد من املوجودات االستثامرية	

• نشاط تداول شبه متكرر	

• بعض الخربة يف مجال الصناعة املالية أو االهتامم بها	

• فهم معتدل ملفاهيم الرافعة املالية والهامش	

• فهم معتدل لتقلبات السوق	

• فهم معتدل لطريقة عمل سوق املشتقات	

• املحرتفني بحد ذاتهم أو املحرتفني االختياريني	

املرتفعمعرفة وخربة العمالء

بشكل منوذجي، يتمتع هؤالء املستثمرين بسمة أو أكرث من السامت 

املميزة التالية:

• قدرة جيدة عىل فهم األدوات املالية املعقدة واملعامالت	

• عدد كبري من املوجودات االستثامرية املتنوعة	

•  تعامل سابق مع االستثامرات عالية املخاطر أو املعقدة، نشاط	
     تداول متكرر

• خربة واهتامم ومعرفة يف مجال الصناعة املالية	

فهم جيد ملفاهيم الرافعة املالية والهامشق وتداول املشتقات

• النظراء املؤهلني	

الوضع املايل للعمالء

• ال داعي لحامية االستثامر، إال أن الحد األقىص لخسائر املستثمر هو رأس املال املستثمر بشكل يخضع لحامية الرصيد السلبي )تحمل 	

خسارة رأس املال املستثمر بأكمله(

• ال داعي لحامية االستثامر، إال أن الحد األقىص لخسائر املستثمر هو رأس املال املستثمر يف وضعية محددة وليس للحافظة االستثامرية 	

بأكملها )مثل الوضعيات باستخدام ميزة إيقاف الخسائر املضمونة(

تحمل العمالء للخسائر
متوافقة مع االستثامر عايل املخاطر )املستثمر مستعد لقبول مخاطر خسائر تصل إىل أو تتجاوز االستثامر أو املبلغ املبديئ، مثل الهامش املبديئ املتطلب 

لفتح وضعية معينة والحفاظ عليها(

العمالء الباحثون عن استثامر قصري األمد/ استثامر مضاربة، إىل جانب تنويع الحافظةاحتياجات وأهداف العمالء

السوق املستهدف السلبي

العمالء الذين ينبغي أال 

يستثمروا

ال يتوافق املنتج مع أي عميل خارج السوق املستهدف، مثل:

العمالء تحت سن الـ18. 1

العمالء غري القادرين مادياً عىل تحمل خسارة إجاميل املبالغ املستثمرة. 2

العمالء الذي ال يفهمون األدوات املالية املعقدة . 3

العمالء الذين ال يتمتعون بالخربة أو املعرفة يف مجال تداول املشتقات واألدوات املالية الضمنية. 4

العمالء الذين ال يفهمون مفاهيم الرافعة املالية والهامش أو يفهمونها بشكل بسيط. 5

العمالء الذين ال يفهمون تقلبات السوق أو منتجات النشتقات أو يفهمونها بشكل بسيط. 6

باإلضافة إىل هذا، يتضمن سوقنا املستهدف السلبي أي عمالء ال يقعون ضمن السوق املستهدف اإليجايب كام هو محدد أدناه، مبا يف ذلك أي عمالء 

ال يتمتعون بأي معرفة أو خربة وتصنفهم الرشكة عىل أنهم "عدميي الخربة".
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التداول بالرافعة المالية   .10

يعني التداول برأس مال الرافعة املالية أنه ميكنك تداول مبالغ أعىل بكثري من األموال التي تستثمرها والتي ال متثل سوى الهامش. ميكن أن تسبب الرافعة املالية العالية زيادة 

كبرية يف العائد املحتمل، ولكنها ميكن أن تسبب زيادة كبرية يف الخسائر املحتملة. تقدم الرشكة حدود رافعة مالية مختلفة، مبا يخضع لتصنيف العميل الخاص بك. 

لعمالء التجزئة، تحدد األنظمة حدود رافعة مالية ينبغي أال تتجاوز الرافعة املالية االفرتاضية البالغة 03:1. قد يكون الحد األقىص للرافعة املالية أقل بحسب األصل الضمني.  	

نصنف عمالء التجزئة داخلياً عىل أنهم خرباء أو أقل خربة بحسب تقييم مالءمتهم. سيتم تحويل عميل التجزئة األقل خربة إىل فئة مستثمر التجزئة الخبري بعد إجراء 04 

عملية تداول يف 4 أشهر متتالية، مع حد أدىن يبلغ عمليتي تداول اثنتني شهرياً. 

يحق العمالء املحرتفون، سواء مؤهلني أو بحد ذاتهم، التداول برافعة مالية أعىل من عمالء التجزئة. عىل وجه الخصوص، تقدم الرشكة للعمالء املحرتفني خيار اختيار نسبة  	

رافعة مالية أعىل من بني 1:100 و1:200 و1:300، بحسب األدوات املالية الضمنية وسياستنا املتعلقة بالرافعة املالية والهامش. نود التنويه بأن نسبة الرافعة املالية للعمالء 

املحرتفني يف مالطا تقترص عىل 1:100 وفقاً ألنظمتهم املحلية.

 وهذا يعني أنك، كعميل لدينا، ميكنك أن تتداول مببالغ عدة مرات أعىل مام ميكنك أن تستثمره يف عقد فروقات )CFD( معني.

يف بعض األحيان يتم التعبري عن الرافعة املالية بنسب مئوية - ويشار إليها عىل أنها متطلبات الهامش. الرافعة املالية 1:30 هي الهامش املطلوب من %3.34.

مثال: إذا كانت الرافعة املالية التي تختارها هي 1:30، وإذا كان لديك كعميل لدينا 1000 دوالر يف حسابك، فهذا يعني أنه ميكنك اآلن فتح التداول بقيمة 30,000 دوالر.

جميع عقود فروقات الرصف األجنبي والسلع واملؤرشات واألسهم والسندات وصناديق تداول البورصة ذات نسب رافعة مالية محددة، ويتم تحديدها مبا يتوافق متطلبات مع 

مفوضية قربص للسندات والتداول )CySec( واملتطلبات الترشيعية وسياسة الرافعة املالية الداخلية الخاصة بنا. سوف يطلب من جميع العمالء خالل عملية فتح حسابهم اختيار 

نسبة الرافعة املالية التي يرغبون يف التداول بها، استناًدا إىل فئة األصول املحددة و/أو األداة املالية. 

الهامش األويل أو املطلوب هو النسبة املئوية لسعر األداة املالية التي يجب عليك، كعميل، دفعها من مالك الخاص. هذا االشرتاط هو يف األساس كمية الضامنات املطلوبة من 

أجل فتح تداول هاميش.

الهامش األولي/المطلوب   .11

الهامش املبديئ هو نسبة مئوية من القيمة الكاملة للوضعية التي يجب أن متتلكها أنت، بصفتك العميل، كضامنة من أجل فتح وضعية عقد فروقات، وهو يسمى أيضاً الهامش 

املستخدم. يتم التوصل إىل الهامش املستخدم لكل وضعية عن طريق املعادلة التالية: )املبلغ * سعر األداة املالية( * النسبة املئوية للهامش املبديئ.

ألغراض احتساب الهامش املستخدم، يتم تحديد "النسبة املئوية للهامش املبديئ" من قبل الرشكة بحسب حريتها الفردية بالترصف فيام يتعلق بكل أداة مالية ضمنية، ويتم 

تحديدها يف منصتنا اإللكرتونية للتداول.

الهامش املتطلب يشري إىل املبلغ الذي من املتطلب أن متلكه عند فتح وضعية. يشمل هذا املبلغ التكاليف التي ستنجم عن الفارق الهاميش، باإلضافة إىل الهامش املستخدم. يتم 

التوصل إىل الهامش املتطلب عن طريق املعادلة التالية: الهامش املستخدم + )املبلغ * الفارق الهاميش(.

مثال: إذا كنت تنوي رشاء عقد فروقات )CFD( عىل 10 براميل من النفط بسعر 51.30 للربميل. 

لكل برميل. النسبة املئوية للهامش املبديئ لعقد فروقات النفط هي %10. يكون فرق السعر يف عقد فروقات )CFD( النفط هو 0.03 دوالر. يتم حساب الهامش املطلوب 

عىل النحو التايل: )10 * 51.30( *%10 + )10 * 0.03( = 51.60 دوالرات

يرجى املالحظة أنه عىل منصة تداول Markets.com، يتم تطبيق منوذج الهامش متعدد الطبقات، والذي يتكيف مع وضعيات تداول العمالء. مع ازدياد الحجم/ حجم الحصة 

لكل أداة مالية، يزداد الهامش املتطلب للوضعية وفقاً لذلك، مام يعني أن الرافعة املالية ستنخفض وفقاً لذلك الحجم الذي يقع ضمن الطبقة التالية. ينطبق الهامش متعدد 

الطبقات عىل األدوات املالية التالية: الرصف األجنبي واملؤرشات والسلع والسندات عىل حسب كل أداة مالية عىل حدا. أي أنه إذا كان لدى العميل وضعيات مفتوحة عىل نطاق 

عدة أدوات مالية، سيتم احتساب الهامش بشكل منفصل لكل أداة مالية. ملزيد من املعلومات، الرجاء الرجوع إىل القسم الـ13 من سياسة الرافعة املالية والهامش.

https://content.markets.com/pdf/ar/leverage-margin-policy.pdf
https://content.markets.com/pdf/ar/leverage-margin-policy.pdf


صفحة 10 

مثال- عمالء التجزئة:

يحجز عميل ذو حساب برافعة مالية تبلغ 1:30 األوامر التالية عىل مدار األسبوع ويف أوقات مختلفة:

وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 279.312. 1

وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 279.329. 2

وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 279.325. 3

وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 278.592. 4

وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 278.589. 5

وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 278.592. 6

مع األخذ بعني االعتبار نطاقات طبقة متطلب الهامش أدناه:

الحد األدىن ملتطلب الهامشنطاق الطبقةالرمز

الدوالر األمرييك/ الفورينت 

الهنغاري

$5,000,000 -$05.0%

$10,000,000 - $5,000,0007.5%

$10,000,000 >10%

سيكون مجموع الهامش املستخدم للعميل النكشاف مجموع الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري:

الهامش املستخدم )$(متطلب الهامشالكميةالسعرالطبقةاألمر

50,000%279.3121,000,0005.0الطبقة 11

50,000%279.3291,000,0005.0الطبقة 21

50,000%279.3251,000,0005.0الطبقة 31

50,000%278.5921,000,0005.0الطبقة 41

50,000%278.5891,000,0005.0الطبقة 51

75,000%278.5921,000,0007.5الطبقة 62

325,000 6,000,000املجموع

*األرقام المذكورة أعاله هي إرشادية، وال تأخذ بعين االعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على التنفيذ أو الهامش المستخدم مثل رسوم التحويل أو الفارق الهامشي



صفحة 11 

مثال- محرتف اختياري:

يحجز عميل ذو حساب برافعة مالية تبلغ 1:300 األوامر التالية عىل مدار اليوم ويف أوقات مختلفة:

وضعية طويلة عىل اليورو/ الدوالر األمرييك مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 1.14545. 	

وضعية طويلة عىل اليورو/ الدوالر األمرييك مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 1.14543. 	

وضعية طويلة عىل اليورو/ الدوالر األمرييك مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 1.14541. 	

وضعية طويلة عىل اليورو/ الدوالر األمرييك مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 1.14540. 	

مع األخذ بعني االعتبار نطاقات طبقة متطلب الهامش أدناه:

الحد األدىن ملتطلب الهامشنطاق الطبقةالرمز

الدوالر األمرييك/ الف  

 10,000,000€ورينت الهنغاري

€3,000,000 - €00.34%

€10,000,000 - €3,000,0000.50%

  €50,000,000 - €10,000,0002.0%

€50,000,000 >5.0%

سيكون مجموع الهامش املستخدم لجميع وضعيات اليورو/ الدوالر األمرييك األربعة للعميل:

الهامش املستخدم )$(متطلب الهامشالكميةالسعرالطبقةاألمر

11,684%1.145453,000,0000.34الطبقة 11

17,181%1.145433,000,0000.50الطبقة 22

17,181%1.145413,000,0000.50الطبقة 32

4
5,727%1.145401,000,0000.50الطبقة 2

45,816%1.145402,000,0002.00الطبقة 3

97,589 12,000,000املجموع

*األرقام المذكورة أعاله هي إرشادية، وال تأخذ بعين االعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على التنفيذ أو الهامش المستخدم مثل رسوم التحويل أو الفارق الهامشي.

ما ھامش الصیانة؟   .12

يشري هامش الصيانة إىل الحد األدىن من رأس املال )كام هو مبني أدناه( الذي يلزمك من أجل الحفاظ عىل وضعياتك مفتوحة. إذا انخفض رأس مالك إىل أقل من الحد األدىن 

لرأس املال، ستتم تلبية مستوى إغالق الهامش و سيتم البدء بتصفية وضعيتك )وضعياتك( املفتوحة، من دون أي إشعار منا إليك، بدءاً بالوضعية )الوضعيات( ذات الخسارة 

األعىل. يتنوع متطلب هامش الصيانة بحسب األداة املالية. مستوى إغالق الهامش االفرتايض لدينا  هو محدد عىل %50 كام هو مبني يف اتفاقية خدمات االستثامر وسياسة 

الرافعة املالية والهامش.



صفحة 12 

مثال: لقد اشرتكت وأودعت 100 دوالر عن طريق بطاقة االئتامن

الرصيد: 100 دوالر )الودائع - عمليات السحب + P&L )الربح والخسارة( من املراكز املغلقة(

الرصيد املتوفر: 100 دوالر )الرصيد + P&L )الربح والخسارة( من املراكز املفتوحة - الهوامش األولية(

P&L )الربح والخسارة( = 0 دوالر )إجاميل الربح والخسارة لجميع املراكز املفتوحة مبا يف ذلك أقساط التأمني اليومية(

السهم: 100 دوالر )الرصيد + P&L )الربح والخسارة( من املراكز املفتوحة(

ثم تشرتي 1000 يورو/دوالر عند 1.06. 

املبلغ اإلجاميل الذي اشرتيته هو: 1000*1.06 = $1060

الهامش األويل املطلوب ملبلغ 1000 يورو/دوالر هو %3.33: 35.53 دوالر = ]1000 كمية * السعر  1.06*%3.33 الهامش )أو الرافعة املالية 1:30([ + 0.20 فرق السعر

مستوى الهامش الخاص بك حاليًا هو %281 )السهم/الهامش = 35.53/100(. 

الهامش األويل املطلوب للحفاظ عىل مركز 1000 يورو دوالر أمرييك هو %1.675: 17.76 دوالر. 

إذا تغري سعر الصك وانخفض سعر السهم إىل أقل من 17.76 دوالرات، فستحصل عىل "استدعاء الهامش" وسوف تبدأ مراكزك املفتوحة بالتصفية ألن ذلك يعني أن مستوى 

الهامش الخاص بك قد انخفض إىل أقل من %50 )السهم/الهامش=35.53/17.76=50%(

ونحتفظ بالحق يف تغيري مستوى إغالق الهامش هذا حسب تقديرنا.

ما السهم؟   .13

باختصار، ميكن تعريف "السهم" عىل أنه قيمة محفظتك معنا. وعىل نحو فعال هو قيمة أموالك مع Safecap )والتي تشمل يف أي وقت من األوقات األرباح والخسائر املحققة( 

باإلضافة إىل األرباح والخسائر غري املحققة من عقود الفروقات )CFD( املفتوحة الخاصة بك استناًدا إىل أحدث تقييم لها.

مراقبة مستوى الهامش في جميع األوقات   .14

يجب عليك التأكد من أن لديك هامًشا كافيًا يف حساب التداول الخاص بك، يف جميع األوقات، من أجل الحفاظ عىل املركز مفتوًحا. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عليك مراقبة 

أي مراكز مفتوحة باستمرار من أجل تجنب إغالق املراكز بسبب عدم كفاية األموال. ستتم تصفية الوضعيات املفتوحة عندما يصل مستوى إغالق الهامش إىل أقل من %50. 

إذا كنت عميل عىل منصة MARKETS.COM Trader عىل الويب/ الهاتف الخلوي، يف حال انخفاض رأس مالك إىل أقل من %70 من الهامش املستخدم أو حسابك ، سرنسل 

لك رسالة بريد إلكرتوين و/ أو نبلغك بأية طريقة أخرى. هذا اإلخطار مبثابة إنذار مبكر ألداء مراكزك املفتوحة معنا. ويُرجى مالحظة أن هذه الخدمة هي خدمة إضافية من 

جانبنا لك وال تنشئ أي التزام أو مسؤولية علينا، سواء ألداء حساب التداول الخاص بك، أو إلعالمك مبستوى الهامش الحايل واإلجراءات التي قد ترغب يف اتخاذها. الحظ أنه 

إذا كنت عميل MT4 أو MT5، فلن تتلقى أي إخطارات محددة عىل مستوى %70. لذا يُرجى مراقبة أداء مراكزك عىل أساس مستمر واتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة. 

حماية الرصيد السلبي   .15

نقدم لجميع عمالئنا "حامية الرصيد السلبي". وهذا يعني أنك لن تفقد أكرث من املبالغ التي استثمرتها معنا.

حامية الرصيد السلبي تحد من مسؤوليتك التجميعية لجميع عقود الفروقات املرتبطة بحسابك، مام يضمن أن يقترص الحد األقىص لخسائرك من تداول عقود الفروقات، مبا 

يف ذلك جميع التكاليف املرتبطة، عىل إجاميل األموال املتوفرة يف حسابك. ويتضمن هذا أي أموال مل يتم دفعها بعد إىل حسابك بسبب صايف األرباح من إغالق عقود فروقات 

مفتوحة مرتبطة بالحساب.

يف حالة حدوث تغري مفاجئ أو فجوة يف سعر عقود الفروقات )CFD( التي لديك مراكز مفتوحة استناًدا إليها، قد ينخفض مستوى الهامش فجأة دون مستوى %50 دون أن 

يتمكن النظام من تصفية مركزك عند هذا املستوى. سيتم تصفية مركزك عىل السعر التايل املتاح عند مستوى الهامش األدىن مام يؤدي إىل رصيد سلبي يف حسابك. ويف هذه 

الحالة، سيتم إرجاع الرصيد السلبي إىل حسابك. 

عىل سبيل املثال، إذا كان لديك رصيد قدره 100 دوالر وفتحت مركزًا قدره 2,000 يورو / دوالر عند 1.0740. فسيكون الهامش 71.60 دوالًرا. وسيكون مستوى الهامش عند 

%139. بعد تغري مفاجئ إذا أصبحت الخسارة 110 دوالرات، فهذا يعني أن سهمك سوف يصبح -10 دوالرات وسيتم إغالق مركزك تلقائيًا ألن مستوى الهامش سيكون 14%-. 

سيكون رصيدك سلبيًا 10- دوالرات. 



صفحة 13 

ستتم إعادة هذا املبلغ إىل حسابك ألننا نقدم لك "حامية الرصيد السلبي".

منصات التداول  .16

توفر MARKETS.COM كالً من منصات التداول اإللكرتونية واملتنقلة:

MARKETS.COM We) Trader: منصة MARKETS.COM هذه التي تم وضعها داخل الرشكة هي منصة عىل شبكة اإلنرتنت، لذلك ال تحتاج إىل تثبيت أي برامج  	

خارجية. تم تصميم املنصة لتكون سهلة االستعامل، فضالً عن تقديم تجربة تداول مخصصة للمتداولني.

MARKETS.COM Mo)ile Trader: ميكن للمتداولني الذين يفضلون استخدام األجهزة املحمولة استخدام منصة Market Mobile Trader املبارشة. ميكن تحميل  	

هذا التطبيق وهو متاح لكل من أجهزة Android وApple وعىل Google Play وApp Store، عىل التوايل. 

سهلة  	 منصة  هي   MetaTrader 5و  MetaTrader 4 اإلنرتنت.  عىل  وتتوفر  االستخدام  بسيطة  منصات  هي   :aMT5	  MetaTrader 5و  aMT4	  MetaTrader 4

االستخدام للمتداولني األقل خربة، ولكن لديها ميزات متقدمة وأدوات تحليلية وتخصيص مناسب للمتداولني األكرث خربة. MetaTrader 5 هي أحد نسخة محدثة من 

منصات MetaQuotes للرصف األجنبي.

 MT4 Mo)ile وMo)ile MT5: بوسع املتداولني الذين يفضلون استخدام الهواتف الخلوية استخدام منصة MT4 وMT5 للتداول عىل الهاتف الخلوي. ميكن تنزيل  	

هذا التطبيق بسهولة، وهو متوفر لكٍل من أجهزة آندرويد وآبل، عىل Google Play وApp Store، عىل التوايل.

أنواع األوامر  .17

األمر التسويقي: باستخدام األمر التسويقي يعطينا العميل تعليامت بتنفيذ تداول من حجم معني يف أرسع وقت ممكن بسعر السوق السائد. نحن ملزمون بتنفيذ األوامر  	

التسويقية بغض النظر عن التغريات يف األسعار. لذلك، إذا تغري سعر السوق بشكل ملحوظ خالل الوقت الذي يستغرقه العميل يف تقديم األمر، فمن املرجح أن يتعرض 

الطلب لخطر التنفيذ بسعر يختلف اختالفًا كبريًا عن السعر عند إدخال األمر، إال إذا كان السعر خارج حد االنزالق الذي نطبقه. 

ويعني حد االنزالق أنه إذا كان الفرق بني السعر الذي طلبته وسعر السوق الحايل ضمن الحد، فستستلم دامئًا سعر السوق. إذا كان الفرق أكرب من الحد، فسيتم رفض أمرك. 

يتم تطبيق حد االنزالق بشكل متناظر يف إطار ثقافتنا وسياسة التعامل مع العمالء بشكل عادل. ال ينطبق حد االنزالق يف MT4. يُرجى الرجوع إىل سياسة تنفيذ األوامر.

وقف الخسارة: يستخدم "وقف الخسارة" للحد من خسائر املتداولني إذا تغري السوق ضد مركزهم. وهو أمر وقايئ يغلق املركز املفتوح )أو املركز املستقبيل( عندما يتم  	

التوصل إىل مستوى الخسارة القصوى املحددة سلًفا. يقوم املتداول بتحديد الحد األقىص للمبلغ )بالنقاط( الذي يرغب يف خسارته يف تداول معني. عندما يتم الوصول إىل 

السعر املحدد، يتم تنفيذ التداول، ما مل يحدث انزالق أو فجوة يف السوق كام هو موضح أدناه.

جني األرباح: عىل العكس من "وقف الخسارة"، يستخدم "جني األرباح" )يشار إليه أحيانًا مبصطلح بديل هو "أمر الحد"( لتثبيت أرباح املتداول إذا تغري السوق بشكل  	

إيجايب. عند الوصول إىل السعر املحدد، يتم تنفيذ عملية التداول، إال يف حال وقوع هفوات بالسعر أو فجوات بالسوق كام هو مبني أدناه. 

حد اإلدخال: یتم استخدام "أمر الحد" لرشاء أو بیع األصل األسايس بسعر محدد. سيتم تنفيذ أمر حد الرشاء بشكل عام عندما يساوي سعر الطلب أو ينخفض عن السعر  	

الذي تحدده يف أمر الحد. سيتم تنفيذ أمر حد البيع بشكل عام عندما يساوي سعر العرض أو يزيد عن السعر الذي تحدده يف أمر الحد, إال يف حال وقوع هفوات بالسعر 

أو فجوات بالسوق كام هو مبني أدناه.

إيقاف اإلدخال: عىل غرار أمر "الحد"، یتم استخدام "أمر الوقف" لرشاء أو بیع األصل األسايس بسعر محدد. ومع ذلك، سيتم تنفيذ أمر وقف الرشاء بشكل عام عندما  	

يساوي سعر الطلب أو يزيد عن السعر الذي تحدده يف أمر الوقف. سيتم تنفيذ أمر وقف البيع بشكل عام عندما يساوي سعر العرض أو ينخفض عن السعر الذي تحدده 

يف أمر الوقف, إال يف حال وقوع هفوات بالسعر أو فجوات بالسوق كام هو مبني أدناه.

االنزالق أو فجوة السوق: يحدث االنزالق أو فجوة السوق عندما تباعد أسعار السوق حرفيًا بني سعر واآلخر الذي يليه، من دون التداول عىل اإلطالق يف املستويات بينهام. قد 

يحدث ذلك بسبب التغريات املفاجئة يف أسعار األصول األساسية بعد تقلبات السوق التي تكون خارجة عن إرادتنا. بسبب فجوة السوق، ميكن أن يكون أفضل سعر متاح ميكن 

تحقيقه مختلًفا جوهريًا عن السعر املحدد يف أمر "وقف الخسارة" أو أمر "جني األرباح"، وعىل هذا النحو، تكون أوامر "وقف الخسارة" أو "جني األرباح" ليست مضمونة أن 

تصبح سارية املفعول بالسعر الذي يتم تعيينه.

سلوك اإلساءة: نهدف إىل توفري سيولة تداول أكرث فعالية متاحة يف شكل أسعار متدفقة وقابلة للتداول ملعظم الصكوك املالية التي نوفرها عىل "منصات التداول اإللكرتونية". 

وكنتيجة للطبيعة اآللية العالية لتنفيذ هذه األسعار املتدفقة القابلة للتداول، تقر وتقبل أن الخطأ يف تحديد األسعار من املرجح أن يحدث من وقت آلخر. إذا كنت تنفذ 

اسرتاتيجيات التداول بهدف استغالل مثل هذه األخطاء أو الترصف بسوء نية، فسوف نعترب هذا سلوكًا غري مقبول. إذا قررنا، حسب تقديرنا وبحسن نية، أنك أو أي ممثل لك 

يقوم بالتداول نيابة عنك يستغل، أو يستفيد، أو يحاول استغالل أو االستفادة من أخطاء تحديد األسعار هذه أو أنك تقوم بارتكاب أي إجراء للتداول آخر غري مالئم أو ميسء، 

فسيكون لدينا الحق يف، من بني أمور أخرى، إنهاء عالقتنا التجارية وسنسعى السرتداد األرباح املسجلة منك. 

https://content.markets.com/pdf/ar/order-execution-policy.pdf
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عادة، تبدأ جلسات التداول األسبوعية يف أوروبا وأمريكا الشاملية يوم األحد يف الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش حتى الجمعة 22:00 بتوقيت جرينتش. أثناء ساعات التوقيت 

الصيفي يف هذه املناطق، يبدأ نشاط السوق يوم األحد بالساعة 21:00 بتوقيت غرينتش وينتهي يوم الجمعة بالساعة 21:00 بتوقيت غرينتش. 

قد تختلف ساعات التداول يف السوق بسبب العطل الرسمية أو بسبب ظروف السيولة غري العادية التي قد تنشأ عن أحداث عاملية استثنائية. قد يتم تغيري أوقات "الفتح" أو 

"اإلغالق" عن طريق MARKETS.COM بسبب االعتبارات املتعلقة بالسيولة وإدارة املخاطر. يُرجى العلم بأنه يف حني يتم تداول معظم األدوات عىل مدار 24 ساعة دون 

.MT5و MT4 ولـ MarketTrader انقطاع، فإن بعض األدوات، وخاصة األسهم واملؤرشات، لها ساعات تداول خاصة، والتي ميكن العثور عليها عىل النحو التايل لـ

أحجام/مجموعات التداول: املجموعة هي العدد القيايس للوحدات لكل معاملة. ميكن أن ترتاوح مجموعات تداول عقد الفروقات القياسية من 1 إىل 100,000 وحدة من عقد 

الفروقات )CFD( املحدد. يتم استخدام هذا القياس فقط يف MetaTrader 4، بينام يف MarketTrader تتم اإلشارة إىل العدد اإلجاميل للوحدات بـ "الكمية". 

كلمة المرور والحق في استخدام حساب التداول   .19

أنت عميلنا، ولن نعرتف يف جميع األوقات إال أنك الشخص الذي ندين له بالتزاماتنا القانونية واملهنية للخدمات التي نقدمها. 

يُرجى حامية كلمة املرور والوصول إىل حساب التداول الخاص بك يف جميع األوقات. ال نتحمل أي مسؤولية عن أي استخدام غري مرصح به لحساب التداول الخاص بك أو كلمة 

املرور. 

ونرحب بالحسابات املشرتكة عىل أساس "اتفاقية الخدمات االستثامرية" والرشوط واألحكام املنصوص عليها فيها. 

الرسوم والعموالت  .20

اعتامًدا عىل األداة و/أو منصة التداول، نفرض رسوًما حيثام ينطبق أي من أدناه:

فرق السعر: فرق السعر هو الفرق بني سعر العرض )سعر البيع( وسعر الطلب )سعر الرشاء(. عىل سبيل املثال، إذا كان سعر زوج العمالت يورو/دوالر هو 1.2910 مقابل  	

1.2913، فإن "فرق السعر" هو 3 نقاط.

تكون فروق األسعار إما متغرية أو ثابتة اعتامًدا عىل األصل/األداة املالية. ننرش فروق األسعار الخاصة بنا، سواء كانت ثابتة أو متغرية، عىل موقعنا اإللكرتوين، وقد تختلف 

اعتامًدا عىل منصة التداول.

ميكن العثور عىل قامئة فروق األسعار MT4 هنا. 

تتوفر قامئة الفوارق الهامشية لـMT5 هنا. 

ميكن العثور عىل قامئة فروق األسعار Market.com WebTrader هنا. 

نحتفظ بالحق يف تغيري مستوى فروق األسعار وكذلك األساس )من الثابت إىل املتغري( لتعكس التقلبات واألحداث الفعلية أو املتوقعة يف السوق.

أنه عند تسوية عقد  	 العمالت: االستثامر يف عقود فروقات أصل ضمني مدرج بعملة تختلف عن عملتك األساسية ينطوي عىل مخاطر عملة. بسبب حقيقة  تحويل 

الفروقات بعملة عدا عن عملتك األساسية، قد تتأثر قيمة عوائدك عند تحويلها إىل العملة األساسية. 

بالنسبة إىل منصة MARKETS.COM، ميكن إيجاد أسعار تحويل العمالت يف معلومات األداة املالية عىل املنصة.

املقايضة بني ليلة وضحاها 	رسوم املقايضةa: املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( هي العملية التي يتم من خاللها ترحيل تسوية اتفاق إىل تاريخ قيمة آخر، ويتم  	

فرض رسوم بناًء عىل الفرق يف أسعار الفائدة بني العملتني. 

ستنطبق رسوم املقايضة اليومية بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( عىل كل صفقة مفتوحة إذا تم إبقاؤها لليلة كاملة. يتم تقايض املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( 
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يوميًا بالساعة 22:00 بتوقيت غرينتش )21.00 بتوقيت غرينتش أثناء التوقيت الصيفي( عىل كل الصفقات التي تبقى مفتوحة حتى ذلك الوقت. 

رسوم املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( هي محددة كام هو مبني أدناه:

املبلغ فئة األصول 

3.75%الرصف األجنبي: 

3.75%املؤرشات 

7%النفط 

11%األسهم 

7%السلع 

10%الغاز الطبيعي 

مثال:

)سعر الفائدة الرئييس للدوالر األمرييك - سعر الفائدة الرئييس لليورو - رسم التمويل(*السعر*مبلغ الوضعية*يوم/360 

حيث:

سعر الفائدة الرئييس: هو سعر الفائدة الرئييس املنشور لعمليات إعادة التمويل الرئيسية )أو ما يعادلها( من البنك املركزي لدولة العملة التي يتم تحديد فئة عملة  	

األصل الضمني وفقاً لها )يف هذا املثال، الحد األدىن لسعر العرض املنشور من قبل البنك املركزي األورويب(

رسوم التمويل: رسوم التمويل: يتوقف هذا عىل املنتجات، وتتنوع الرسوم بحسب الجدول أعاله. 	

السعر: هو سعر زوج العمالت عند لحظة احتساب الرتحيل بني ليلة وضحاها، 	

يوم/360: عدد أيام بقاء الوضعية مفتوحة. 	

بالتايل، إذا كنت تحتفظ بوضعية قصرية تبلغ 100 ألف عىل اليورو/ الدوالر األمرييك ملدة 4 أيام، سيكون االحتساب كالتايل:

)%0.25 - %0 - %3.75(* 1.11245* 100,000* 360/4 = 43.26- دوالر أمرييك

ستدفع رسوم مقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم مقايضة( تبلغ 43.26 دوالر أمرييك عن مدة الـ4 أيام

تختلف طريقة احتساب املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( بحسب نوع األصل الذي تنطبق عليه. عالوة عىل ذلك، سيتنوع مبلغ املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم 

املقايضة( ما بني األصول املختلفة ألنه يرتبط بأسعار الفائدة املرتبطة بكل أصل، وباإلضافة إىل رسوم متويل إضافية نحددها نحن.

ميكن إيجاد القامئة الكاملة برسوم املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( ملنصة MT4 هنا. 

ميكن إيجاد القامئة الكاملة برسوم املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( ملنصة MT5 هنا. 

متديد عقود الفروقات 	aCFD املنتهية الصالحية: 

عندما تكون األداة األساسية لعقود الفروقات )CFD( "آجلة" أو أداة مامثلة )ولكن باستثناء أي عقود فروقات مؤرش كاش(، سيكون هناك تاريخ انتهاء صالحية. ومع ذلك، يجب 

أن تكون عىل علم بأن عقود الفروقات )CFD( ال يتم تداولها حتى تاريخ انتهاء صالحية األداة األساسية. وبدالً من ذلك، يتم ترحيل عقود الفروقات )CFD( إىل "السعر اآلجل" 

التايل يف يوم الجمعة )أو، يف حالة عقود فروقات العمالت املشفرة، يوم الخميس( األخري قبل يوم االنتهاء الرسمي )إال يف الحاالت التي ينخفض فيها يف يوم جمعة عند إغالق 

األسواق أو بسبب انخفاض السيولة والحجم(. ويعرف هذا باسم "متديد انتهاء الصالحية".

ستتم إضافة/ حسم فرق السعر بني سعر العقد املستقبيل املنتهي الضمني ألمر عقد الفروقات األصيل كام هو عند تاريخ االستحقاق وسعر عقد املستقبليات املرحل )الجديد( 

الضمني ألمر عقد الفروقات الجديد ساري املفعول )لكونه السعر املستقبيل الضمني التايل املشار إليه أعاله( إىل حسابك عن طريق تعديالت سلبية/ إيجابية عىل حسابك، 

بشكل يتناسب مع األمر الخاص بك. عندما يحدث ترحيل االستحقاق، سنتقاىض منك مبلغ )سيتم تضمينه من رسوم "املقايضة" أو "ترحيل االستحقاق" بحسب منصة التداول 

التي تستخدمها( سيكون معادالً للفارق الهاميش لعقود الفروقات التي يتم ترحيلها. يتوازى هذا بشكل مطابق مع التكلفة التي كنت ستتكبدها لو تم إغالق أمر عقد الفروقات 

الخاص بك يف تاريخ االستحقاق مام سيجعلك تضطر لفتح أمر عقد فروقات جديد بناًء عىل العقد املستقبيل الجديد. ينبغي تحديد هذه الرسوم )املتضمنة من رسوم "املقايضة" 

أو "ترحيل االستحقاق" بحسب منصة التداول التي تستخدمها( عن طريقنا بني الحني واآلخر، وبحسب تقديراتنا املطلقة. ميكننا حسم مثل هذه الرسوم من حسابك من دون 

موافقتك املسبقة مع األخذ بعني االعتبار حاالت الكشف املبينة هنا.
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أي أوامر إيقاف الخسائر/ أخذ األرباح، أو إيقاف اإلدخال أو حد اإلدخال مرتبطة بأمر عقد الفروقات األصيل يف العقد املستقبيل الضمني قبل ترحيله، سيتم تعديلها لتعكس 

بشكل متسق )نقطة مقابل نقطة( فروقات السعر بني العقد املستقبيل الضمني املستحق وعقد الفروقات الجديد املستقبيل الذي سيتم ترحيل وضعيتك إليه تلقائياً. بالتايل، 

سيتم تطبيق مستويات إيقاف الخسائر/ أخذ األرباح الجديدة بشكل متسق عىل عقد الفروقات املستقبيل الجديد، بناًء عىل املسافة التي اخرتتها ملثل مستويات إيقاف الخسائر/ 

أخذ األرباح هذه لعقد الفروقات املستقبيل األصيل.

وسوف نبذل قصارى جهدنا إلعالم العمالء حول أي انتهاء صالحية متوقع لألدوات عن طريق اإلعالمات املنبثقة أو الربيد اإللكرتوين أو من خالل موقعنا اإللكرتوين. ومع ذلك، 

يُرجى مالحظة أننا ال ميكننا توفري معلومات التعديل املتعلقة بالتمديد مقدًما وقبل حدوث التعديل.  ولذلك، يجب عىل العمالء ذوي املراكز املفتوحة الذين ال يرغبون يف تحويل 

مراكزهم إىل العقد الجديد القابل للتداول إغالق مراكزهم و/أو إلغاء الطلبات قبل تاريخ التمديد وفتح مركز جديد بعد ذلك.

الصيغة املستخدمة من قبل Safecap لحساب رسوم التمديد:

 	:MT4  منصات

)الحصص x حجم العقد( x )]سعر العقد الجديد – سعر العقد القديم( + الفارق الهاميش[ + املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( 

MT5 منصات      	

 )الحصص x حجم العقد( x )سعر العقد الجديد – سعر العقد القديم( + الفارق الهاميش[

	 :Markets Web / Mobile Trader

الكمية x )سعر العقد الجديد – سعر العقد القديم( + الفارق الهاميش[

قواعد عامة:

السعر الجديد > السعر القديم = اإلضافة للمراكز الطويلة/الخصم للمراكز القصرية

	 aتكاليف الرصف األجنبي	رسوم رصف العملة 

رسوم رصف العملة )تكاليف الرصف األجنبي( لن تنطبق إال عندما تكون عملة حسابك مختلفة عن العملة املحددة لسعر األصل الضمني الذي يتم تداوله. ستنعكس 

هذه الرسوم كنسبة مئوية من سعر الرصف املستخدم. سيؤثر هذا عىل أي عمليات تحويل عىل الهامش املُستخدم واألرباح والخسائر واملقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم 

املقايضة( وترحيل عقود الفروقات والتعديالت بسبب إجراءات الرشكات )مثل أرباح األسهم واالقتطاعات(.

اليورو )مثل Germany30(، سيتم تحويل هامشك املستخدم بالدوالر  كمثال، إذا كانت عملة الحساب هي الدوالر األمرييك، وفتحت وضعية عىل أصل محدد بفئة 

األمرييك. سيتضمن هذا التحويل نسبة مئوية ثابتة عىل سعر التحويل تنطبق آنذاك عىل شكل هامش ربح. 

رسوم رصف العملة )تكاليف الرصف األجنبي( هي محددة عىل 0.6%. ملزيد من املعلومات، الرجاء الرجوع إىل سياسة تنفيذ األوامر. 

رسوم عدم النشاط: حيثام ظل حساب التداول الخاص بك غري نشط ألكرث من 3 أشهر، نطبق رسوم عدم النشاط تبلغ 10 دوالرات يف الشهر، وذلك لتغطية تكاليف  	

التشغيل واالمتثال للحفاظ عىل حسابك.

رسوم العموالت: ال تتقاىض الرشكة أي رسوم عموالت عىل عقود الفروقات. 	

	  W8-BEN رضيبة املعامالت: سيتم التقايض منك اقتطاع رضيبي عند تداول عقود الفروقات عىل األدوات املالية األمريكية )الصفقات الطويلة فقط(، إال إذا قدمت منوذج

)أو منوذج W9 بحسب ما ينطبق( يشري إىل محل إقامتك الرضيبي. يف حال تقديم النموذج، ستكون الرضيبة املطبقة مبنية عىل أي معاهدة رضيبية بني محل إقامتك 

الرضيبي والواليات املتحدة. االقتطاع الرضيبي محدد بشكل افرتايض عىل 30% وفًقا لقوانني دائرة الرضائب األمريكية. الرجاء الرجوع إىل سياستنا لتنفيذ األوامر ملزيد من 

املعلومات واألمثل عىل هذه الرسوم.  

الودائع  .21

الحد األدىن لإليداع: نطبق رشط الحد األدىن لإليداع الذي يبلغ 100 دوالر أمرييك/يورو/جنيه إسرتليني. 	

طرق اإليداع: يتم قبول طرق اإليداع التالية: 	

بطاقة االئتامن 	



صفحة 17 

التحويل الربقي 	

	 Neteller

	 Skrill

	  BankLinkو  Przelewy24و  Multibancoو  Giropayو  Sofortو  Idealو  )WorldPay/Envoy( الرسيعة  البنكية  الحواالت  اإلضافية:  الدفع  طرق  وتشمل 

 .)SwedBank(

مصدر األموال املحولة إلينا: نقبل فقط التحويالت الداخلية من الحسابات املرصفية أو بطاقات االئتامن التي تحمل اسم عمالئنا فقط. 	

أموالك  .22

تُحفظ جميع أموال العمالء يف حسابات مرصفية منفصلة ومخصصة بشكل خاص يف مؤسسات مرصفية تابعة لجهات خارجية مبا يتامىش مع قواعد أموال العمالء التي وضعتها 

CySEC. جميع أموال العمالء متاحة للسحب من قبل العمالء فوًرا بناًء عىل طلبهم ومحفوظة بعيًدا عن أموالنا أو التزاماتنا. 

نختار املؤسسات البنكية التي نضع فيها أموال العمالء بناء عىل العناية الواجبة وتقييم مخاطر االئتامن مع األخذ يف االعتبار املوقف االئتامين والرقابة التنظيمية وسمعة هذه 

املؤسسات املرصفية.

عمليات السحب  .23

اإلطار الزمني لعملية السحب: سنقوم مبعالجة جميع طلبات السحب خالل 24 ساعة بغض النظر عن طريقة الدفع، عىل النحو التايل: 	

طريقة

الدفع

وقت املعالجة

)Safecap عن طريق(

وقت املعالجة

)PMs/التقريبي )البنوك

إجاميل وقت 

وقت املعالجة

CC )بطاقة االئتامن( حتى يوم )1( واحد حتى سبعة )7( أيام من واحد )1( حتى مثانية )8( أيام

WT )التحويل الربقي( حتى يوم )1( واحد حتى سبعة )5( أيام من واحد يوم )1( حتى مثانية )5( أيام

Online PM's حتى يوم )1( واحد عند التنفيذ يومان )2(

قيود عمليات السحب: هناك مبلغ أدىن للسحب لكل طريقة دفع كام هو موضح أدناه: 	

بطاقة ائتامن/خصم: الحد األدىن 10 دوالرات أمريكية/يورو/جنيهات إسرتلينية 	

التحويل الربقي: الحد األدىن 100 دوالر أمرييك/يورو/جنيه إسرتليني 	

Skrill/Neteller: الحد األدىن 5 دوالرات أمريكية/يورو/جنيهات إسرتلينية 	

الحوالة البنكية الرسيعة: الحد األدىن 100 دوالر أمرييك/يورو/جنيه إسرتليني 	

Paypal: الحد األدىن 10 دوالرات أمريكية/يورو/جنيهات إسرتلينية 	

رسوم معالجة السحب: ال نفرض أي رسوم عىل السحب. يُرجى مالحظة أن بعض البنوك قد تفرض رسوًما عىل املعامالت. ال تتم تغطية هذه الرسوم ما مل نوافق عىل ذلك  	

 .VIP / Premium مقدًما، مثلام قدمنا لك حزمة خدمات

 .CySEC تُحفظ جميع أموال العمالء يف حسابات مرصفية منفصلة ومخصصة بشكل خاص يف مؤسسات مرصفية تابعة لجهات خارجية مبا يتامىش مع قواعد أموال العمالء التي وضعتها

جميع أموال العمالء متاحة للسحب من قبل العمالء فوًرا بناء عىل طلبهم ومحفوظة بعيًدا عن أموالنا أو التزاماتنا. 

نختار املؤسسات البنكية التي نضع فيها أموال العمالء بناء عىل العناية الواجبة وتقييم مخاطر االئتامن مع األخذ يف االعتبار املوقف االئتامين والرقابة التنظيمية وسمعة هذه 

املؤسسات املرصفية.
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مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء  .24

عندما نقوم بإلحاقك كعميل، نطلب منك تأكيد استالمك وقراءة وقبول مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء. تتكون مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء من 

الوثائق التالية: 

اتفاقية الخدمات االستثامرية معنا 	أحكام ورشوط التداول(. 	

سياسة الرافعة املالية والهامش 	

سياسة تنفيذ األوامر. 	

بيان الكشف عن املخاطر. 	

بيان سياسة الخصوصية. 	

سياسة إدارة تضارب املصالح. 	

الوثيقة املعنية بتصنيف العمالء ووسائل الحامية التنظيمية. 	

أين ترسل شكواك   .25

ننظر إىل تعليقاتك واقرتاحاتك ومخاوفك باعتبارها مسائل ذات أهمية قصوى لعملنا. ونسعى إىل معالجة مالحظاتك بشكل كامل، مع االعرتاف بأن مالحظات العميل و/أو التعبري 

عن عدم الرضا هو فرصة للتحسن بالنسبة إلينا من خالل تعزيز جودة منتجاتنا ومستوى الخدمة.

ويحق لك تقديم شكوى يف أي وقت، حني تشعر بأن خدمتنا مل تحقق رضاك. إذا مل يتم معالجة أي تداول أو استعالم آخر أو عندما ترغب يف تقديم شكوى رسمية يف املرحلة 

األوىل أو مرحلة الحقة، ميكنك القيام بذلك عن طريق ملء منوذج الشكوى عىل اإلنرتنت.

http://www. زيارة  يُرجى  املعلومات  من  ملزيد  قربص.  لجمهورية  التابع   Financial Ombudsman إىل  شكواك  إحالة  ميكنك  شكواك،  عىل  ردنا  عن  راضيًا  تكن  مل  إذا 

 .financialom)udsman.gov.cy

يرجى العلم أن أية شكاوى قد تكون لديك أو أية نزاعات قد تنشأ بينك وبني الرشكة فيام يتعلق بتداولك عقود فروقات العمالت املشفرة هي غري مؤهلة وينبغي عدم قبول 

النظر بها من قبل محقق الشكاوى املالية يف جمهورية قربص.

وكخيار آخر، ميكنك تقديم شكواك إىل CySEC أو السلطات املختصة األخرى. لتقديم شكواك إىل CySEC ميكنك زيارة

 .http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/

تفاصيل االتصال الخاصة بـ CySEC كام ييل: 

27 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia :العنوان

الهاتف: 22506600 357+

رقم الفاكس: 22506700 357+

P.O BOX 24996, 1306 Nicosia :العنوان الربيدي

www.cysec.gov.cy :املوقع اإللكرتوين

.)ADR( وأخريًا، ميكنك الرجوع إىل املحاكم القربصية ذات الصلة أو آليات تسوية املنازعات البديلة

.privacy@markets.com للشكاوى واالستفسارات املتعلقة بالخصوصية وحامية البيانات، الرجاء االتصال بنا عىل

صندوق تعويض المستثمرين  .26

تُعد Safecap أحد أعضاء "صندوق تعويض املستثمرين" )"الصندوق"( لعمالء "رشكات االستثامر القربصية". 

إن الغرض من الصندوق هو تأمني مطالبات العمالء املؤمنني ضد أعضاء الصندوق من خالل دفع التعويضات. 

العمالء املؤمنون: إذا تم تصنيفك من ِقبل Safecap باعتبارك عميل بيع بالتجزئة، فستكون مؤهالً للحصول عىل تعويض من الصندوق، إىل الحد الذي ال ميكننا عنده الوفاء بالتزاماتنا 

اتجاهك. تتحمل رشكة CySEC منفردة مسؤولية تحديد ما إذا كانت الرشكة الخاضعة للتنظيم، مثل رشكة Safecap، قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها فيام يتعلق بتوفريها من ِقبل االستثامر 

أو الخدمات املساعدة. ويرتبط هذا العجز ارتباطًا مبارًشا بالظروف املالية لرشكة االستثامر التي ال يوجد بشأنها احتامل واقعي متوقع للتحسن يف املستقبل القريب. 

https://content.markets.com/pdf/ar/investment-services-agreement.pdf?
https://content.markets.com/pdf/ar/leverage-margin-policy.pdf
https://content.markets.com/pdf/ar/order-execution-policy.pdf
https://content.markets.com/pdf/ar/risk-disclosure-statement.pdf
https://content.markets.com/pdf/ar/privacy-policy-statement.pdf
https://content.markets.com/pdf/ar/conflicts-interest-policy.pdf
https://content.markets.com/pdf/client-categorisation.pdf
https://www.markets.com/ar/complaints
http://www.financialombudsman.gov.cy.
http://www.financialombudsman.gov.cy.
http://www.financialombudsman.gov.cy.
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/
mailto:mailto:privacy%40markets.com?subject=
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إذا متت إدانتك بارتكاب جرمية جنائية، )مثل جرمية غسيل األموال( فقد يتم حرمانك من التعويض. 

لن يحق لك الحصول عىل تعويض إذا تم تصنيفك كعميل مهني أو طرف مقابل مؤهل. 

الحد األقىص للتعويض: يصل مبلغ التعويض إىل حد أقىص قدره عرشون ألف يورو )20.000 يورو( وتنطبق التغطية املذكورة عىل املبلغ اإلجاميل ملطالبات مستثمر تجاه صندوق 

برصف النظر عن عدد الحسابات والعملة ومكان التقديم. 

يُرجى مالحظة أن الصندوق يغطي فقط التعويض عن األصول التي متتلكها مع رشكة استثامر يف حالة فشل الرشكة يف الوفاء بالتزامات ردها لك. ال تقدم الرشكة أي تعويضات 

عن خسائر التداول التجاري الخاص بك أو تطبقها عىل أي فشل يف الخدمات أو الشكاوى التي تقدمت بها ضد رشكة االستثامر. 

يف حالتنا، سيتم تأمينك فيام يتعلق بصايف الرصيد يف حسابك معنا )كام يتم تحديد هذه الرشوط معنا يف "اتفاقية الخدمات االستثامرية"(  

إجراءات املطالبات: إذا رغبت يف معرفة املزيد من املعلومات عن كيفية املطالبة من الصندوق، يُرجى االتصال بإدارة دعم العمالء من خالل صفحة االتصال بنا أو عرب محادثة 

مبارشة أو CySEC عىل www.cysec.gov.cy أو صندوق تعويضات االستثامر عىل النحو التايل: 

اللجنة اإلدارية

CIF صندوق تعويضات االستثامر الخاص بعمالء

لجنة األوراق املالية والبورصات القربصية

Stasikratous 32, 4th floor

1065 Nicosia

معلومات مهمة   .27

)CFD( تقديم عقود الفروقات

عقود الفروقات )CFD( ليست مؤهلة للبيع يف بعض الواليات القضائية أو البلدان. ال توجه هذه السياسة / الوثيقة ألي والية قضائية أو ألي بلد يتم تضمينها يف واليات قضائية 

محظورة للرشكة كام هو محدد يف "االتفاقية". ال متثل هذه السياسة / الوثيقة عرًضا أو دعوة أو تحريًضا لبيع عقود الفروقات )CFD( أو رشائها. 

اللغة املُطبقة

يُرجى العلم بأنه حني يتم تزويدك بنسخة من هذه الوثيقة غري النسخة اإلنجليزية، فإنه يتم تقدميها لك ألغراض املعلومات فقط. النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي 

النسخة امللزمة لرشكة Safecap يف جميع األوقات. 

االتصال بنا

إذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بوثيقة املستثمر الرئييس أو أي وثيقة أخرى يف مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء، يُرجى االتصال أوالً "بإدارة دعم العمالء" من 

خالل صفحة االتصال بنا أو عرب محادثة مبارشة

 .MARKETS.COMو Safecap نشكرك عىل اهتاممك القيم بالتداول مع

ونؤكد لك أننا سنمنحك أفضل اهتامم وأحسن خدمة يف جميع األوقات. 

http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
https://www.markets.com/ar/contact-us
http://www.cysec.gov.cy
http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
https://www.markets.com/ar/contact-us

