
وثيقة معلومات أساسية

- عقود فروقات المؤشرات النقدية

الغرض

تزودك هذه الوثيقة مبعلومات أساسية حول منتج االستثامر هذا. هذه ليست مادة تسويقية. املعلومات هي متطلبة مبوجب القانون ملساعدتك عىل فهم طبيعة ومخاطر وتكاليف 

ومكاسب وخسائر هذا املنتج املحتملة، ومساعدتك عىل مقارنتها مع املنتجات األخرى.  تم تحديث وثيقة املعلومات األساسية هذه آخر مرة يف شهر يونيو 2022.

املنتج

الجهة املصنعة لهذا املنتج هي Safecap لالستثامرات املحدودة )"Safecap" أو "الرشكة"(. Safecap هي رشكة خدمات استثامرات مدرجة ومرخصة للقيام بخدماتها من قبل مفوضية 

قربص للسندات والتداول )"CySEC"( مبوجب الرتخيص رقم 092/08. ميكن إيجاد املزيد من املعلومات حول Safecap ومنتجاتنا عىل www.markets.com أو الهاتف -357-22+

.278807

 تنبيه - إنك عىل وشك رشاء منتج معقد وعسري الفهم.

ما هو هذا املنتج؟ - إنك توشك عىل تداول عقود فروقات مع كون األداة املالية الضمنية هي مستقبليات املؤرشات، التي يتم تعديلها بحسب القيمة املنصفة. 

ما هو عقد الفروقات؟ - عقد الفروقات هو أداة مالية قابلة للتداول متثل عقداً بني طرفني لتبادل الفرق بني السعر الحايل ألداة مالية ضمنية وسعرها يف يوم انتهاء صالحية االتفاقية. 

عقود الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية متكن املستثمرين من إجراء معامالت مع هامش )إيداع( بسيط. إنك ال متتلك فعلياً األداة املالية الضمنية، ويتم تحديد األرباح أو الخسائر 

من خالل الفرق بني سعري بيع ورشاء عقد الفروقات، ناقص أي تكاليف )مبينة بالتفصيل أدناه(.

ما هي األداة املالية الضمنية؟ - قد تقدم Safecap عقود فروقات عىل أدوات مالية ضمنية مختلفة. يف هذه الحالة، عقد الفروقات مرتبط باملؤرشات النقدية.  ميكن إيجاد املؤرشات 

النقدية التي نقدمها حالياً كعقود فروقات عىل موقعنا اإللكرتوين.

ما هي املؤرشات النقدية؟ -  يتألف املؤرش النقدي من حافظة افرتاضية من األسهم يتشكل سعرها بحسب تأرجح أسعار األسهم املستمرة عىل أساس توزيع النسبة املئوية. يف السوق 

النقدي، تتم تسوية تبادل البضائع واملال بني البائع واملشرتي يف الوقت الحارض، مقارنة مع سوق املستقبليات حيث يحدث مثل هذا التبادل يف تاريخ مستقبيل محدد.  يتابع عقد فروقات 

املؤرش النقدي أداء عقد املستقبليات املرتبط، الذي يتم تعديله بحسب القيمة املنصفة. القيمة املنصفة هي االحتساب النظري لقيمة عقد املستقبليات مع األخذ بعني االعتبار قيمة 

املؤرش الحايل وأي أرباح مدفوعة عىل األسهم التي تؤلفها وأسعار الفائدة الحالية. بعبارة أخرى، ميكن أن تبني القيمة املنصفة الفرق بني سعر املستقبليات وتكلفة امتالك جميع األسهم 

ملؤرش معني.

ما هي طريقة عمل عقود الفروقات؟ - عندما تدخل يف أي أمر لبيع أو رشاء عقد فروقات عىل إحدى منصاتنا للتداول، فإنك تتداول معنا بصفتك نظري مقابل لنا. نحن رأس مالك املقابل 

يف كل عملية تداول تدخل بها. بالتايل، إذا كانت عملية تداولك مربحة، فإننا نخرس. إذا تكبدت عمليتك للتداول خسائر، فإننا نكسب أرباحاً. ميكن تخفيض أرباحنا أو خسائرنا بحسب 

مستوى التحوط الذي قد نقوم به الحتواء مخاطر تداولنا. تتأثر عوائده بشكل رئييس بسعر وتقلبات األصل الضمني، ودرجة استخدام الرافعة املالية من قبل املستثمر، والتكاليف املرتبطة 

بالتداول. عىل سبيل املثال- إذا دخلت يف عملية تداول رشاء لعقد فروقات لـUS30 عندما يكون السعر الضمني لـUS30 هو 23.940 دوالر أمرييك، سنطلب منك وضع هامش معنا 

لتمكينك من التداول. إذا كان الهامش هو 1:20 مثالً، فهذا يعني أنه كحد أدىن، عليك وضع 1.197 دوالر أمرييك معنا. إذا ارتفع سعر US30 إىل 23.980 دوالر أمرييك، ستحقق ربحاً يبلغ 

40.00 دوالر أمرييك، ناقص أي تكاليف مرتبطة )مبينة بالتفصيل أدناه(. إذا انخفض إىل 23.900 دوالر أمرييك، ستخرس 40.00 دوالر أمرييك، زائد أي تكاليف مرتبطة )مبينة بالتفصيل 

أدناه(. بحسب ما إذا كنا نطبق اإلشعارات عندما يكون حسابك قريب من استدعاء الهامش أم ال، قد نطلب منك املزيد من املال لضامن إبقاء عملية تداولك/ وضعيتك مفتوحة، وإال قد 

نجرب عىل إغالق وضعيتك. ليس هنالك حامية رأس مال ضد مخاطر السوق أو مخاطر االئتامن أو مخاطر السيولة. من املحتمل أن تخرس كل األموال يف حسابك. يرجى املالحظة أن الرشكة 

تطبق منوذج الهامش متعدد الطبقات عىل منصة تداول Markets.com عىل الويب/ الهاتف الخلوي، مام يعني أنه عند تلبية حدود معينة للحجم/ حجم الحصة، ستنخفض الرافعة املالية 

للطبقة، وبالتايل، سيزداد الهامش املتطلب للوضعية وفقاً لذلك. ملزيد من املعلومات، الرجاء الرجوع إىل سياسة الرافعة املالية والهامش. لن تخرس مطلقاً أكرث من رأس املال يف حسابك 

للتداول ألننا نوفر لك حامية الرصيد السلبي. إذا كنت مقيامً يف فرنسا، فإننا نقدم لك، باإلضافة إىل حامية الرصيد السلبي، إيقاف خسائر مضمون لكل وضعية، أي يف كل وضعية تدخل 

بها، لن تخرس أكرث من املبلغ الذي استثمرته.  ملزيد من املعلومات، الرجاء الرجوع إىل سياستنا لتنفيذ األوامر.

األهداف- الهدف من عقد الفروقات هو السامح للمستثمر بكسب انكشاف برافعة مالية عىل حركة قيمة األداة املالية الضمنية )سواء ارتفاع أو انخفاض(، من دون امتالكها. هذا املنتج 

هو مالئم بشكل رئييس ألغراض استثامر املضاربة. االنكشاف ذو رافعة مالية مبا أن عقد الفروقات ال يتطلب إال جزء صغري من القيمة االسمية للعقد لتقدميه عىل أنه هامش مبديئ. 

قد يكون متطلبًا منك زيادة الهامش بسبب تغيريات السوق وقد يتم إغالق الصفقة يف وقت مبكر إذا مل يتم تحقيق استدعاء الهامش.  ينبغي أن تكون عىل علم أنه يف حال انخفاض 

مستوى الهامش إىل أقل من مستوى إغالق الهامش البالغ %50، ستتلقى أمر إيقاف أو استدعاء هامش، وسيتم البدء بتصفية صفقاتك، من دون أي إشعار منا إليك، بدًءا بالوضعيات 

ذات الخسارة األعىل.

مستثمرو التجزئة املستهدفون - التداول بهذا املنتج هو شديد التضارب، وينطوي عىل مجازفة كبرية بخسارة رأس املال. يستهدف هذا املنتج العمالء ذوي األفق االستثامري قصري املدى 

إىل متوسط املدى نسبيًا، وال يناسب جميع املستثمرين، بل أولئك الذين i( يفهمون املخاطر املشمولة ومستعدين لتحملها، مبا يف ذلك املخاطر املرتبطة بتداول الهامش، ii( ميتلكون الخربة 

واملعرفة الالزمتني حول تداول املشتقات واألدوات املالية الضمنية، وiii( قادرين ماديًا عىل تحمل مخاطر الخسارة التامة ملبالغهم املستثمرة، بشكل يخضع آللية حامية الرصيد السلبي 

التي توفرها الرشكة.

الفرتة - ال متتلك عقود فروقات املؤرشات النقدية بشكل عام تاريخ انتهاء صالحية، وبالتايل، يرجع أمر فتح وإغالق الوضعية لك. ال متتلك عقود الفروقات بشكل عام فرتة احتفاظ موىص 

بها، ويرجع القرار إىل حرية الترصف لكل مستثمر فردي لتحديد فرتة االحتفاظ املناسبة أكرث بناًء عىل اسرتاتيجيته وأهدافه الفردية من التداول. ال ميتلك عقد فروقات املؤرش النقدي 

تاريخ استحقاق محدد مسبًقا، وبالتايل، فإنه مفتوح املدة. نحتفظ بالقدرة عىل إنهاء أي عقد فروقات من طرف واحد يف حالة األحداث االستثنائية أو ألغراض إدارة املخاطر بأثر فوري.

https://www.markets.com/ar
https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://content.markets.com/pdf/ar/leverage-margin-policy.pdf
https://content.markets.com/pdf/ar/order-execution-policy.pdf


    
مخاطر أقل

ما هي المخاطر؟ وماذا يمكنني أن أجني بالمقابل؟

مؤشر المخاطر

7 6 5 4 3 2 1

المخاطر العامة لعقود الفروقات  

عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة، ويتم تداولها على أساس السوق الموازية. ال يمكنك االنسحاب من وضعية إال بالتداول معنا فقط، أثناء ساعات تداول األداة المالية  	

الضمنية كما هو مبين في موقعنا اإللكتروني. ال يمكنك تحويل عمليات تداولك/ وضعياتك المفتوحة إلى أي شركة أخرى.

إنك ال تمتلك األصل الضمني.  عن طريق تداولك معنا، فإنك تحصل منا على انكشاف على أداء األصل الضمني، ولكنك لن تحصل على ملكية أو حقوق أخرى لمثل هذا األصل  	

الضمني.

عقود الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية. ال يلزمك سوى هامش بسيط للحصول على انكشاف لألصل الضمني. يمكن أن تضخم الرافعة المالية أرباحك، وكذلك خسائرك.  	

من ناحية إحصائية، بسبب الرافعة المالية، يخسر قسم كبير من العمالء ألن الرافعة المالية تضخم الخسائر، مما يؤدي إلى استدعاء الهامش وإغالق وضعيات العمالء المفتوحة.  	

إننا نطبق حماية الرصيد السلبي، أي أنك لن تخسر مطلقاً أكثر من رأس المال في حسابك للتداول، إال أنك تجازف بخسارة رأس مالك المستثمر معنا.

يتم تنفيذ تداول عقود الفروقات على المنصات اإللكترونية. قد يحدث تعطل في النظام أو مشاكل أخرى في بعض األحيان. قد يؤثر هذا على قدرتك على التداول، أو على قدرتنا  	

على عرض األسعار المستمر أو القيام بالتعديالت التالية على األسعار عند الحاجة لتعكس أسعار تداول األصول الضمنية. 

أسعار عقود الفروقات، وكذلك أحكامها التجارية مثل الفوارق الهامشية والرسوم بين ليلة وضحاها، قد تكون متنوعة لتعكس فترات تقلبات السوق الشديدة الفعلية أو المتوقعة.  	

بحسب فئة عملة حسابك للتداول وعملة األداة المالية الضمنية التي تتداولها، قد تكون عوائدك النهائية مكشوفة لمخاطر سعر الصرف بين العملتين. 	

قد يكون للتشريعات الضريبية في دولتك األم تأثير على عوائدك. 	

المخاطر الخاصة بالمؤشرات النقدية

تتألف المؤشرات النقدية من حافظة أسهم. إذا وزع سهم/ أسهم أو أكثر أرباحاً، بحسب سقف السهم/ األسهم في الحافظة، يتم تطبيق تعديل األرباح النقدي اإليجابي أو السلبي  	

بحسب اتجاه عمليتك للتداول من أجل تحييد التأثير االقتصادي الذي قد يؤثر على سعر السهم الضمني في تاريخ ما قبل توزيع األرباح.

بالتالي، حيثما يكون لديك وضعيات مفتوحة ال ترغب بتلقي تعديالت أرباح نقدية عليها، عليك إغالقها قبل نهاية اليوم. 	

إذا طبقت الشركة إجراء على األداة المالية الضمنية. في مثل هذه الحالة، يحق للشركة إجراء أية تعديالت ضرورية على قيمة و/ أو حجم وضعية عقد الفروقات، بهدف تحييد  	

التأثير االقتصادي إلجراء الشركة على سعر عقد الفروقات. 

احتماالت األداء

تبين االحتماالت المبينة أدناه األداء المحتمل الستثمارك. يمكنك مقارنتها مع احتماالت المنتجات األخرى. االحتماالت المبينة هي تقديرات لألداء المستقبلي بحسب األدلة من الماضي 

حول طريقة تنوع قيمة هذا االستثمار، وليست مؤشراً دقيقاً. ال يمكن التنبؤ بتطورات السوق في المستقبل بشكل دقيق. االحتماالت المبينة هي مجرد مؤشر على بعض النتائج المحتملة 

بناًء على العوائد الحديثة. قد تكون العوائد الفعلية أقل.  ما ستحصل عليه قد يتنوع بحسب أداء السوق وفترة احتفاظك بعقد الفروقات. تبين احتماالت الضغط ما قد تحصل عليه في 

ظروف السوق المتطرفة، وال تأخذ بعين االعتبار الوضع الذي قد نكون به عاجزين عن الدفع لك.

عقد فروقات مؤرشات )US 500، لليلة واحدة(

ASK الطلبعطاء

23645.00الرصيد )دوالر أمرييك(

P2,780.002781.00سعر االفتتاح

TS100100حجم التداول )الحجم(

M5.00%5.00%الهامش %

P x TS x M13900.0013905.00متطلب الهامش )بالدوالر األمرييك(

P x TS278000.00278,100.00القيمة االسمية لعملية التداول )بالدوالر األمرييك(

التكاليف املستمرة

DP%-0.0097%-0.0111%املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة(

الوضعية القرصيةالوضعية الطويلة

 تغري السعرسعر اإلغالق
%

 املقايضة بني ليلة
 وضحاها )رسوم

املقايضة(
CP x TS x DP%

 األرباح/ الخسائر
 بعد التكاليف

 )بالدوالر
األمرييك(

 سعر
تغري السعر %اإلغالق

 املقايضة بني ليلة
 وضحاها )رسوم

املقايضة(
CP x TS x DP%

 األرباح/ الخسائر بعد
 التكاليف )بالدوالر

األمرييك(

26.564143.44-%1.50-31.334140.172,738.30-%2,822.721.50مرجحة للربح

26.752197.25-%0.80-31.122193.682,757.76-%2,803.250.80معتدلة

4197.37-27.37-%4201.912,821.701.50-30.41-%1.50-2,739.29غري مرجحة للربح

16708.58-28.58-%16715.022,946.806.00-29.02-%6.00-2,614.14الضغط*

*ستتم تصفية الوضعية تلقائياً حاملا تصل إىل مستوى إغالق الهامش البالغ %50.

مدلول المؤشر

المخاطر غير مضمونة،  فئة  إن  لها.  استثمارك معرضاً  التي قد يكون  المخاطر  المؤشر مستوى  يقيس هذا 

ويمكن أن تتحول على مدار الزمن. فئة المخاطر األقل ال تعني »خالية من‐المخاطر«.

تعرض عقود فروقات المؤشرات النقدية درجة من 7 على مقياس يتراوح من 1 إلى 7 )1 هي فئة المخاطر 

األقل(. بالتالي، يظهر عليها )وكذلك بسبب الرافعة المالية( سمات المخاطر األعلى.

يفترض مؤشر المخاطر أنك قد ال تتمكن من بيع أو شراء عقد الفروقات الخاص بك بالسعر الذي أردته بسبب تقلبات السوق، أو قد يكون عليك بيع أو شراء عقد الفروقات الخاص بك بسعر يؤثر بشكل كبير على مقدار أرباحك. 

مخاطر أعلى

https://www.markets.com/ar


ماذا سيحدث إذا عجزت الرشكة عن توزيع األرباح؟

إذا عجزنا عن تلبية الواجبات المالية تجاهك، قد تخسر قيمة استثمارك. إال أننا نفصل أموال عمالء التجزئة عن أموالنا وفقاً لمتطلباتنا التنظيمية. في حالة اإلفالس المالي، يمكنك طلب 

تعويض من صندوق تعويضات المستثمر للشركات االستثمارية القبرصية. الحد األقصى للتعويض هو 20000 يورو. تنطبق قوانين صندوق تعويضات المستثمر، بما في ذلك ما يتعلق 

بتحديد فئتك وأهليتك. بشكل عام، يغطي صندوق تعويضات المستثمر عمالء التجزئة. 

الرسوم

تستخدم الرسوم التي تدفعها لتغطية تكاليف أنشطتنا التشغيلية، بما في ذلك تكاليف الحصول على بيانات السوق/ األسعار من البورصات الضمنية، وتكاليف تحوطنا لعمليات  	

التداول التي تجريها معنا )إذا اخترنا فعل ذلك(، وتكاليف الكادر، وتكاليف رخصتنا التنظيمية، وتكاليف تمويلنا، وكذلك تكاليف التسويق والتوزيع.

من الممكن أيضاً أن نحقق مكاسب تداول من عمليات التداول التي تدخل بها معنا.  	

إننا ال ندفع أي فوائد على أي من أموال العمالء التي قد تحتفظ بها في حسابك معنا.  	

إذا بقي حسابك للتداول غير نشط ألكثر من 3 أشهر )90 يوًما(، سنطبق رسوم تعطيل تبلغ 10 دوالر أمريكي شهريًا لتغطية التكاليف التشغيلية واإلدارية وتكاليف االمتثال للحفاظ  	

على حسابك.

الرجاء استشارة مستشارك لفهم طبيعة رسومنا وتكاليفنا المبينة أدناه. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى وثيقة التكاليف والرسوم المتوفرة على موقعنا اإللكتروني: 	

التكاليف لمرة 

واحدة- عند وقت 

إجرائك للتداول

ال ينطبقالعمولة

الفارق الهامشي هو الفرق بين سعر العرض )سعر البيع( وسعر الطلب )سعر الشراء(، ويعكس بشكل جزئي الفوارق الهامشية للبورصة الفوارق الهامشية

الضمنية التي يتم تداول األداة المالية بها. فوارقنا الهامشية قد تكون ثابتة أو متنوعة أو قد تخضع لحد أدنى. الرجاء الرجوع إلى موقعنا 

اإللكتروني لمزيد من المعلومات حول الفوارق الهامشية التي نتقاضها، والتي قد تكون كبيرة.

رسوم صرف 

العملة )تكاليف 

الصرف األجنبي(*

عندما تكون عملة حسابك مختلفة عن العملة المحددة لألصل الضمني الذي يتم تداوله، ستنعكس رسوم تحويل على شكل نسبة مئوية 

ثابتة على رسوم التحويل المطبقة آنذاك على شكل هامش ربح في حسابك. رسوم صرف العملة )تكاليف الصرف األجنبي( هي محددة 

على 0.6%. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى سياسة تنفيذ األوامر.

المقايضة بين ليلة الرسوم المستمرة

وضحاها )رسوم 

المقايضة(*

نتقاضى منك أو نضيف إليك رسوم المقايضة بين ليلة وضحاها )رسوم المقايضة( لكي نسهل عليك الحفاظ على صفقات بيع أو شراء 

عقد فروقات. هذه رسوم/ إضافات مستمرة طالما لديك عمليات تداول مفتوحة معنا. رسوم التمويل هي محددة بحسب الجدول أدناه 

على نطاق جميع المنصات. الرجاء الرجوع إلى سياستنا لتنفيذ األوامر لمزيد من المعلومات عن هذه الرسوم. 

الغاز الطبيعيالسلعاألسهمالنفطالمؤشراتالصرف األجنبيفئة األصول

10%7%11%7%3.75%3.75%المبلغ

سيتم التقاضي منك اقتطاع ضريبي عند تداول عقود الفروقات على األدوات المالية األمريكية )الصفقات الطويلة فقط(، إال إذا قدمت ضريبة المعامالت

نموذج W8-BEN )أو نموذج W9 بحسب ما ينطبق( يشير إلى محل إقامتك الضريبي. في حال تقديم النموذج، ستكون الضريبة 

المطبقة مبنية على أي معاهدة ضريبية بين محل إقامتك الضريبي والواليات المتحدة. االقتطاع الضريبي محدد على 30%. الرجاء 

الرجوع إلى سياستنا لتنفيذ األوامر لمزيد من المعلومات عن هذه الرسوم.   

ال ينطبقالتكاليف اإلضافية

* حيثما تتم اإلشارة إلى النسبة المئوية %، فإن القيمة النقدية الفعلية تكون تتوقف على عملية التداول المعينة.

إلى متى يمكنني االحتفاظ بها؟ وهل يمكنني سحب المال في وقت أبكر؟

ال تنصح الشركة بفترة احتفاظ معينة ألية وضعية سواء كانت وضعية بيع أو شراء. 	

عقود الفروقات هي مستهدفة للتداول قصير األمد، وفي نفس اليوم في بعض الحاالت، وال تناسب بشكل عام االستثمارات طويلة األمد. ليس ثمة فترة احتفاظ موصى بها وال فترة  	

إلغاء. يمكنك فتح وإغالق عقد فروقات على المؤشرات النقدية في أي وقت أثناء ساعات التداول في السوق لكل عقد فروقات. 

ال يمكنك االنسحاب من عملية تداول مفتوحة إلى عن طريق الدخول في عملية تداول معاكسة، بالتداول معنا فقط، أثناء ساعات عمل سوق األداة المالية الضمنية التي نبينها  	

على موقعنا اإللكتروني. 

يمكنك طلب سحب المال في أي وقت. سنعالج جميع طلبات السحب خالل فترة 24 ساعة بغض النظر عن طريقة الدفع. ينطبق الحد األدنى من مبالغ السحب، بحسب طريقة  	

تحويل األموال إليك )ما بين 100 -5 دوالر أمريكي(.  ال نتقاضى أي رسوم عن السحب، رغم أن بعض البنوك قد تتقاضى رسوم معاملة. 

كيف يمكنني التقدم بشكوى؟

نطبق سياسة إدارة شكاوى شاملة. يحق لك تقديم شكوى في أي وقت من فترة تجربتك للتداول معنا، حيثما شعرت أن خدمتنا ال ترضيك. عندما ترغب بتقديم شكوى رسمية، يمكنك 

فعل ذلك عن طريق تعبئة نموذج الشكاوى عبر اإلنترنت.

إذا كنت غير راٍض عن النتيجة عند استالمك الرد النهائي على شكواك أو في حال عدم تلقيك رداً خالل فترة الـ3 أشهر المحددة، يمكنك إحالة شكواك إلى محقق الشكاوى المالية 

 )CySec( أو يمكنك تقديم شكواك إلى مفوضية قبرص للسندات والتداول .http://www.financialombudsman.gov.cy في جمهورية قبرص. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

آليات حل  أو  المعنية  القبرصية  المحاكم  إلى  اللجوء  باألهلية. يمكنك  تتمتع  أية سلطات أخرى  أو   http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ على 

النزاعات البديلة.

معلومات أخرى ذات صلة

نوصي بأن تقرأ سياسة تنفيذ الطلب ووثيقة المستثمر الرئيسية واتفاقية خدمات االستثمار وسياساتنا التي تشكل جزءاً من باقتنا القانونية المتوفرة على موقعنا اإللكتروني في جميع 

األوقات، والتي تبين جميع تفاصيل تداولك وعالقتك اإلجمالية معنا.
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