
 سياسة الرافعة املالية والهامش

يرسي مفعول سياسة الرافعة املالية والهامش هذه يناير 2023 وتظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث. تحتفظ رشكة Safecap بحق تعديل هذه السياسة أو استكاملها يف 
أي وقت. وال تحل هذه السياسة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" )أحكام ورشوط التداول( والتي طلبنا منك قراءتها بعناية قبل الدخول يف أي تداول معنا. تتوفر النسخة الرائجة 

.www.markets.com من هذه السياسة دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين

http://www.markets.com/ar
http://www.markets.com/ar


صفحة 2 

تحدد هذه السياسة كيفية تحديد مستويات الرافعة املالية والهامش واإلجراءات فيام يتعلق بتداول عمالئنا مع Safecap Investments Ltd. يجب عليك قراءة هذه السياسة 

بعناية قبل الرشوع يف أي صفقة تجارية معنا. يف حالة عدم وضوح أي رشط من الرشوط املذكورة يف السياسة بالنسبة إليك، يجب عليك طلب املشورة القانونية املستقلة. يُرجى 

االتصال بنا باستخدام استامرة االتصال اإللكرتونية.

 )"CySEC"( هي رشكة خدمات استثامرية منظمة، تم الترصيح لها لتيسري أنشطتها من ِقبل هيئة األسواق واألوراق املالية القربصية )”Safecap“( Safecap Investments Ltd

.148 Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, P.O.Box 28132 Nicosia, Cyprus :يف Safecap مبوجب رخصة رقم 092/08. تقع رشكة تقع رشكة

MARKETS.COM هي عالمة تجارية عاملية مستخدمة من ِقبل رشكة Safecap ومملوكة من رشكتها القابضة وهي )“Finalto )IOM( Limited )”Finalto. تتمتع رشكة 

Safecap باالستخدام الوحيد والحرصي لنطاق 'www.markets.com' يف جميع أنحاء العامل.

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

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.

https://www.markets.com/ar/contact-us
https://content.markets.com/pdf/ar/risk-disclosure-statement.pdf
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صفحة 4 

المقدمة  .1

Safecap"( Safecap Investments Limited"، أو "الرشكة"، أو "نحن"، أو ضمري املتكلمني "نا"( هي رشكة استثامر قربصية مرخصة والتي يرشف عىل تنظيمها هيئة األسواق 

واألوراق املالية القربصية )CySEC( مبوجب ترخيص رقم 092/08.

المجال  .2

تحدد سياسة الرافعة املالية والهامش )"السياسة"( هذه كيفية تحديد مستويات الرافعة املالية والهامش واإلجراءات عند التداول معنا يف عقود الفروقات )"CFDs"(. لالطالع عىل قامئة 

.CFD التي نقدمها، يُرجى الرجوع إىل صفحة )CFD( كاملة بعقود الفروقات

ترشح السياسة الجوانب الرئيسية لزيادة التداول بالهامش ومستويات الرافعة املالية التي نوفرها حسب معرفتك وخربتك واملتطلبات التنظيمية. كام أنها توضح التأثري عىل 

الهامش والحساب الذي تحدث فيه تحركات السوق السلبية.

المالءمة  .3

ترسي هذه السياسة عىل تنفيذ Safecap للطلبات نيابة عن عمالء التجزئة والعمالء املهنيني وفًقا للوائح، كام هو موضح أدناه. وال ينطبق عليك إذا كنت "طرفًا مؤهالً" كام هو 

محدد مبوجب اللوائح.

التزامنا  .4

إن محور أخالق رشكتنا وثقافتها هي معاملة العمالء بشكل عادل.

ومن واجبنا الترصف بأمانة وبشكل عادل ومبهنية وتحقيق أفضل املصالح لعمالئنا عند التعامل معهم.

وفيام يتعلق بالرافعة املالية والهامش، نحن مطالبون مبا ييل:

 )a نظرًا ألن التداول بالرافعة املالية والهامش )CFD( تعيني مستويات الرافعة املالية التي تعكس معرفتك وخربتك يف التداول يف األدوات املالية املعقدة مثل عقود الفروقات

هو سمة رئيسية من سامت التداول يف عقود الفروقات )CFD(؛

األخذ يف االعتبار واجبنا يف التعامل معك بإنصاف عن طريق تجنب مامرسات النفوذ العدوانية تجاهك؛	( 

 )c ،]مبا يف ذلك التقلبات التاريخية وعمق السوق ]حجم السيولة والتداول ،)CFD( من أجل مراعاة أساسيات األداء األساسية لألداة املالية التي تقوم عليها عقود الفروقات

والرسملة السوقية لجهة اإلصدار وبلد جهة إصدار األداة املالية األساسية، وقدرتنا عىل التحوط من مخاطر السوق والبيئة السياسية واالقتصادية العامة. نقوم بتعديل 

ومعايرة املتغريات أعاله يف تحديد مستويات الرافعة املالية التي نقدمها لفئات األصول أو األدوات املالية.

 )d وبالنظر إىل أننا نقدم بشكل فعال الرافعة املالية التي تتداول من أجلها، فإننا نضع يف اعتبارنا رغبتنا يف إدارة املخاطر وقدرتنا عىل تحملها، ونضع سياسات وإجراءات

ومامرسات إلدارة مخاطر السوق )يف املقام األول( الناشئة عن الرافعة املالية هذه وتداول الهامش من قبل عمالئنا؛

 )e.أو أي جهة تنظيمية أخرى يف أي والية قضائية نقدم فيها خدماتنا CySEC لتطبيق املتطلبات التنظيمية والقيود التي وضعتها

 )f إلعالمك بأن تداول عقود الفروقات وعقود الرصف األجنبي شديد التضارب، وينطوي عىل مخاطر عالية للخسارة، وال يناسب جميع املستثمرين، سوى أولئك العمالء

الذين: يفهمون املخاطر االقتصادية والقانونية واملخاطر األخرى املرتبطة ومستعدون لتحملها، والذين يتمتعون بالخربة واملعرفة حول تداول املشتقات وأنواع األصول 

الضمنية، والقادرين مالياً عىل تحمل خسائر كبرية باإلضافة إىل الهامش أو الودائع ألن املستثمرين قد يخرسون القيمة اإلجاملية للعقد، وليس الهامش أو اإليداع فحسب.

إلبالغك بأن عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة، وتنطوي عىل مخاطر عالية لخسارة األموال بشكل رسيع بسبب الرافعة املالية. بحسب الهيئة األوروبية للسندات 	( 

واألسواق، ما بني 47%- 98% من حسابات مستثمري التجزئة يخرسون األموال عند تداول عقود الفروقات. عليك األخذ بعني االعتبار ما إذا كنت تفهم طريقة عمل عقود 

الفروقات، وما إذا كان بوسعك تحمل املخاطر العالية لخسارة أموالك. ال عقود الفروقات وال عقود الرصف األجنبي هي مناسبة الستثامر أموال التقاعد.

https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://www.markets.com/ar/full-asset-list


صفحة 5 

اإلطار التنظيمي والقانوني؛ موافقة مجلس إدارتنا  .5

لقد تم إصدار هذه الوثيقة وفقاً وامتثاالً 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 2017 /)I( 87 املتعلق بأحكام خدمات االستثامر، ومامرسة 

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

جمهورية قربص رقم I( 144(/ إىل حد بقائه قابالً للتطبيق بعد تطبيق توجيه أسواق السندات املالية 2. 

وعالوة عىل ذلك، تلتزم هذه السياسة ببيان CySEC رقم 168 من وثيقة األسئلة واألجوبة من الهيئة األوروبية لألسواق واألوراق املالية )"ESMA"( الصادرة يف يوم 11 من 

أكتوبر، عام 2016 باإلشارة إىل ESMA/2016/1454 فيام يتعلق بتوفري عقود الفروقات وغريها من منتجات املضاربة األخرى ملستثمري البيع بالتجزئة.

يف هذه السياسة، نشري بشكل جامعي إىل جميع الترشيعات واللوائح واإلرشادات املذكورة أعاله بـ "لوائح".

متت املوافقة عىل هذه السياسة من قبل مجلس إدارتنا.

نسب الرافعة المالية لفئات األصول المختلفة واألدوات المالية والعمالء المختلفين  .6

6.1 عمالء التجزئة

لعمالء التجزئة، تحدد األنظمة حدود رافعة مالية ينبغي أال تتجاوز الرافعة املالية االفرتاضية البالغة 1:30. وبشكل عام، نقوم بتصنيف عمالء التجزئة داخليًا عىل النحو التايل:

 .a عمالء البيع بالتجزئة من ذوي الخربة: العمالء الذين يسجلون عالمات عالية يف اختبار "املالءمة" الخاص بنا، مام يدل عىل معرفة وخربة مرضية يف التداول يف األدوات

املالية املعقدة مثل عقود الفروقات؛

بوسع العمالء الخرباء التداول بنسبة رافعة مالية متباينة يجب أال تتجاوز 1:30 بشكل يخضع للسقف املايل الذي قد ينطبق بناًء عىل مبادئنا الداخلية لتقبل املجازفة 

والتساهل. نحتفظ بالحق بتقديم مستويات رافعة مالية إضافية تصل إىل سقف 1:30.

عمالء البيع بالتجزئة األقل خربة: العمالء الذين يسجلون عالمات متوسطة يف اختبار املالءمة. يف حني أن هؤالء العمالء يُعترب لديهم معرفة وخربة معينة يف التداول يف 	. 

األدوات املالية املعقدة مثل عقود الفروقات )CFD(، يتم متكني تداولها فقط بعد حصولهم عىل تحذيرات كبرية من املخاطر التي يقرون ويقبلون ويوافقون عليها. 

من أجل زيادة حامية هؤالء العمالء، نقدم قيود عىل الرافعة املالية التي ميكنهم استخدامها يف تداولهم معنا. لن ترسي هذه القيود حتى يقوم العميل بإجراء عدد 

40 عملية تداول يف 4 أشهر متتالية، بحد أدىن عمليتي تداول )2( يف كل شهر من األشهر األربعة. نقيد نسبة الرافعة املالية إىل 1:30 أو عىل أي مستوى أدىن ميكن أن 

نطبقه عىل أساس مبادئنا الداخلية من الرغبة يف املخاطرة والتسامح.

يرجى املالحظة أن صالحيات قضائية معينة تطبق سقفاً أعىل عىل نسب الرافعة املالية بغض النظر عن أي تصنيف عمالء تجزئة عىل أنهم خرباء أو أقل خربة. يف حال وجود 

أي تضارب مع أحكام اتفاقية خدمات االستثامر وسياسة الرافعة املالية والهامش، ستسود ترشيعات الصالحيات القضائية املحلية.  يف حالة عمالء التجزئة يف أقاليم إسبانيا أو 

املواطنني اإلسبان، ينطبق تداول عقود الفروقات مع نسبة رافعة مالية أكرب من 1:10، وينطبق القسم 14 )3( من سياسة تنفيذ الطلب. 

6.2 العمالء المحترفون

يحق للعمالء املحرتفني، سواء بحد ذاتهم أو املؤهلني، التداول برافعة مالية أعىل.

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. 



صفحة 6 

6.3 ملفات تعريف الرافعة المالية

تتعلق عقود الفروقات )CFD( بفئات األصول األساسية واألدوات املالية. نبني هنا أدناه هذه الفئات جنبًا إىل جنب مع مستويات الرافعة املالية التي نوفرها من خالل منصات 

التداول التي لدينا:

نسبة الرافعة املالية* أمثلة عىل األدوات املاليةيف فئة األصول املعينة فئة األصول

العمالء املحرتفون عمالء البيع بالتجزئة 

تصل إىل 1:294 تصل إىل 1:30 اليورو/ الدوالر األمرييك، الجنيه اإلسرتليني/ 

الدوالر األمرييك، الدوالر األمرييك/ الفرنك 

السويرسي 

أزواج العمالت الرئيسية للرصف األجنبي

تصل إىل 1:294 تصل إىل 1:20 الدوالر األسرتايل/ الدوالر الكندي، اليورو/ 

الدوالر األسرتايل، اليورو/ الفرنك السويرسي

أزواج العمالت الثانوية والنادرة للرصف األجنبي

تصل إىل 1:5 تصل إىل 1:2 البيتكوين، الاليتكوين، الداش، اإليثرييوم  العمالت املشفرة

تصل إىل 1:200 تصل إىل 1:20 الذهب  الذهب

تصل إىل 1:200 تصل إىل 1:20  ،UK100 مستقبليات ،USA 500 مستقبليات

 UK100, USA500،Germany40 مستقبليات

 , Australia 200 مستقبليات, France40 

مستقبليات 

املؤرشات الرئيسية )مبا يف ذلك املؤرشات النقدية(

تصل إىل 1:100 تصل إىل 1:10 الغاز  القمح،  القطن،  الفضة،  الخام،  النفط 

الطبيعي

السلع غري الذهب 

تصل إىل 1:200 تصل إىل 1:10 Spain35 ،USA2000 مؤرشات األسهم غري الرئيسية

تصل إىل 1:100 تصل إىل 1:5 مستقبليات أوراق وزارة الخزينة األمريكية لـ10 

مستقبليات   ،UK Gilt مستقبليات  سنوات، 

أوراق وزارة الخزينة األمريكية لـ30 سنة 

السندات

تصل إىل 1:100 تصل إىل 1:5  SPDR Dow ،ChinaAMC CSI 300 Index

 iShares MSCI ،Jones Industrial Avera	e

South Korea

صناديق تداول البورصة

تصل إىل 1:10 تصل إىل 1:5 جهات  من  املالية  األدوات  من  عدد  من  مزيج 

فيسبوك   .Safecap اختيار  من  مختلفة  مصدرة 

وآبل وسناب

العقد املختلط

تصل إىل 1:10 تصل إىل 1:5 فيسبوك، آبل، أمازون، فيزا، سييمنز األسهم

*ينطبق يف تاريخ هذه "السياسة". يتم تطبيق الرافعة املالية عىل أساس فئة األصول أو عىل أي أساس آخر أو لكل أداة مالية كام نحدده وفًقا لتقديرنا. يخضع للتغيري مع أو 

دون إخطار ليعكس ظروف السوق. ميكنك إيجاد نسب الرافعة املالية املطبقة لكل أداة مالية يف أي وقت عىل:

 	MARKETS.COM Trader ملفات تعريف الرافعة املالية عىل

 	Meta Trader 4 )MT4( ملفات تعريف الرافعة املالية عىل

 	Meta Trader 5 )MT5( ملفات تعريف الرافعة املالية عىل

نحتفظ بالحق يف خفض نسب الرافعة املالية لعقود الفروقات )CFD( يف األدوات املالية التي قد تكون موضوع إجراءات الرشكة الفعلية أو املتوقعة، مع أو بدون إرسال إخطار 

لك، من أجل معالجة التقلبات املحتملة يف السوق واألدوات املالية. 

التداول بالرافعة المالية والهامش - المصطلحات الرئيسية  .7

ما التداول بالرافعة المالية؟  .7.1

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. يُرجى االطالع أدناه عىل رشح حول "حامية الرصيد السلبي" بحيث نضمن عدم فقدان أموال 

https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://www.markets.com/ar/full-asset-list
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 )CFD( تزيد عام استثمرته. الرافعة املالية هي متنوعة كنسبة. وهذا يعني أنك، كعميل لدينا، ميكنك أن تتداول مببالغ عدة مرات أعىل مام ميكنك أن تستثمره يف عقد فروقات

معني دون الهامش الذي نقدمه.

يف بعض األحيان يتم التعبري عن الرافعة املالية بنسب مئوية - ويشار إليها عىل أنها متطلبات الهامش. عىل سبيل املثال، الرافعة املالية 1:30 هي الهامش املطلوب من 3.334%.

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

7.2.  ما فرق السعر؟

.)CFD( لعقد الفروقات )فرق السعر هو الفرق بني سعر العرض )سعر البيع( وسعر الطلب )سعر الرشاء

مثال: إذا كان سعر زوج العمالت يورو/دوالر هو 1.2910 مقابل 1.2913، فإن "فرق السعر" هو 3 نقاط.

7.3.  ما الهامش األولي/المطلوب؟

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 لـ10 براميل نفط بسعر 51.30 لكل برميل.

 النسبة املئوية للهامش املبديئ لعقد فروقات النفط هي 01%. الفارق الهاميش لعقد فروقات النفط هو 0.03 دوالر. 

يتم احتساب الهامش املتطلب منك كالتايل: )10 * 51.30(*10% + )10 * 0.03( = $51.60

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 عن طبقات الحجم ومتطلبات الهامش التابعة لها، الرجاء الرجوع إىل 

القسم الـ13.
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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 1279.312. 
وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 2279.329. 
وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 3279.325. 
وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 4278.592. 
وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 5278.589. 
وضعية طويلة عىل الدوالر األمرييك/ الفورينت الهنغاري مع حجم يبلغ 1000000 بسعر يبلغ 6278.592. 

مع األخذ بعني االعتبار نطاقات طبقة متطلب الهامش أدناه:

الحد األدىن ملتطلب الهامشنطاق الطبقةالرمز

 الدوالر األمرييك/ الفورينت

الهنغاري

$0 -$5,000,0005.0%

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

 >$10,000,00010%

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
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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

ورينت الهنغاري €10,000,000

€3,000,000 - €00.334%

€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%1.145453,000,0000.334الطبقة 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.

قد نعدل متطلبات الهامش املطبقة عىل الوضعيات الجديدة )ولكن ليس الحالية( لعمالئنا لغرض، إىل جانب أغراض أخرى، منع التداول امليسء والسيطرة عىل انكشافنا يف 

السوق، يف الظروف التالية:

قد نغري متطلبات الهامش املطبقة عىل أية وضعيات تم فتحها أقل من ساعة واحدة قبل إغالق سوق األداة املالية الضمنية )أو أية أداة مالية أخرى( الخاصة بعقود 	 

الفروقات،

املالية الضمنية )أو أية أداة مالية أخرى( الخاصة بعقود 	  الهامش املطبقة عىل أية وضعيات تم فتحها أقل من ساعة واحدة بعد فتح سوق األداة  قد نغري متطلبات 

الفروقات،

قد نغري متطلبات الهامش املطبقة عىل أية وضعيات تم فتحها أقل من ساعة واحدة قبل وبعد أية تقارير مكاسب أو إعالنات مجدولة من قبل الجهات املصدرة لها لألداة 	 

املالية الضمنية )أو أية أداة مالية أخرى( الخاصة بعقود الفروقات،

حيثام تكون التغيريات عىل الهامش رضورية للسيطرة عىل االنكشاف التام.	 

عىل الرغم من املذكور أعاله، نحتفظ بالحق بتعديل األطر الزمنية للتغيريات عىل الهامش املشرتطة أعاله يف حالة حدوث تغيريات غري متوقعة يف ظروف السوق أو حيثام يكون 

ذلك رضورياً ملنع التداول امليسء أو التالعب. ننصحك مبراقبة منصات التداول اإللكرتونية واملوقع اإللكرتوين لالطالع عىل أحدث املعلومات املتعلقة مبتطلبات الهامش.

7.4.  ما السهم؟

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

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

7.5.  مقدمة عن مستوى الهامش

يشري مستوى الهامش إىل مدى قرب حسابك من استدعاء الهامش. يتم احتسابه عىل أنه السهم/الهامش األويل وعادة ما يظهر يف "%". عندما ينخفض مستوى الهامش، يتحمل 

حسابك مخاطر تصفية متزايدة. نسمي هذا "مستوى اإلغالق" )التوقف( ورشحه أدناه. ننصحك مبراقبة مستوى الهامش هذا يف جميع األوقات. يف حني أننا قد نرسل إليك من 
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وقت آلخر إشعارات مبستوى الهامش عندما يصل إىل مستويات معينة، يتم تذكريك بأنه مبوجب اتفاقية خدمات استثامر عمالء التجزئة املربمة بيننا يكون من مسؤوليتك مراقبة 

مستوى الهامش يف جميع األوقات واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

يُرجى مالحظة أننا ال نقدم املشورة لقرارات التداول واإلجراءات التي تتخذها، مبا يف ذلك ما يتعلق باإلجراءات التي قد تتخذها لتلبية متطلبات مستوى الهامش مثل تلك التي نشري إليها أعاله.

ما الھامش الحر؟  .7.5.1

الهامش الحر هو مجموع األموال املتاحة لديك الستخدامها كهامش مبديئ للمراكز الجديدة. يتم احتساب هذا عن طريق طرح الهامش املستخدم يف مراكزك املفتوحة الحالية من أسهمك.

ما ھامش الوقاية؟  .7.5.2

یشیر ھامش الوقاية إىل الحد األدىن للسهم الذي يجب أن متتلكه من أجل الحفاظ علی مركزك مفتوًحا. ويشار إىل ذلك أيًضا باسم "متطلب الوقاية" أو "الحد األدىن من الوقاية" 

وهو مثل "اإلغالق" الذي نشري إليه أعاله. يف Safecap، يبلغ هامش الوقاية حاليًا %50. إذا انخفض رأس مالك إىل أقل من الحد األدىن لرأس املال، ستتم تلبية مستوى إغالق 

الهامش وسيتم 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.

ما الھامش المستخدم؟  .7.5.3

يشري الهامش املستخدم إىل مبلغ الهامش املستخدم من قبل مراكزك املفتوحة الحالية. يتم حسابه بإضافة الهوامش األولية لجميع املراكز املفتوحة.

مثال: 

ميكنك فتح مركز مببلغ 1,000 يورو/دوالر أمرييك عند 1.1175. افرتض أن متطلبات الهامش األويل هي

%3.34 )أي رافعة مالية قدرها 1:30(. يتم احتساب الهامش املستخدم ملركزك عىل النحو التايل:

$37.45  =0.0002*1,000  + 30/)1.1175* 1,000(

باإلضافة إىل ذلك ميكنك فتح مركز من 5 وحدة من عقد فروقات Apple CFD عند 107.70. افرتض أن متطلبات الهامش األويل هي %20 )أي رافعة مالية قدره 1:5(. 

لذلك تم احتساب الهامش املستخدم ملركزك عىل النحو التايل:

.$108.05  = 0.07*5  + 20% * )107.7*5 (

ولذلك، فإن إجاميل الهامش املستخدم الذي تراه يف حسابك معنا هو 37.45 دوالر + 108.05 دوالر = 145.50 دوالر.

مثال عند تحوط وضعيتك: 

MT4 منصة

عىل افرتاض أن الرافعة املالية لحسابك هي 1:30.

وفتحت وضعية بحصة واحدة طويلة عىل اليورو/ الدوالر األمرييك بسعر 1.17795. عىل افرتاض أن متطلب الهامش املبديئ هو 3.33% )أي رافعة مالية تبلغ 1:30(. 

الهامش املستخدم لهذه الوضعية هو 392.65$ )الحصص*حجم العقد*سعر الفتح(*النسبة املئوية للهامش املستخدم.

إذا قررت التحوط لهذه الوضعية، أي فتح وضعية قصرية عىل نفس األصل، لن يكون متطلباً منك امتالك هامش مستخدم إضايف. والسبب يف ذلك هو أنه عند امتالكك 

وضعيتني باتجاهني متعاكسني عىل نفس األصل، يتم احتساب الهامش املستخدم بالنصف لكل وضعية.

يف مثالنا، إذا فتحت وضعية واحدة إضافية قصرية عىل اليورو/ الدوالر األمرييك بسعر 1.17827، فسيتم احتساب إجاميل الهامش املستخدم لكلتا الوضعيتني كالتايل:

الوضعية القصرية: ))الحصص*حجم العقد*سعر الفتح(*%3.33(/2=  ))1*100,000*1.17795(*%3.33(/2 = $196.33.

الوضعية الطويلة: ))الحصص*حجم العقد*سعر الفتح(*%3.33(/2= ))1*100,000*1.17827(*%3.33(/2 = $196.38

إجاميل الهامش املستخدم = $196.33 + $196.38 = $392.71

MARKETS.COM Trader منص

عىل افرتاض أن الرافعة املالية لحسابك هي 1:30.

وفتحت وضعية طويلة بألف عىل اليورو/ الدوالر األمرييك بسعر 1.17795. عىل افرتاض أن متطلب الهامش املبديئ هو 3.33% )أي رافعة مالية تبلغ 1:30(. الهامش 

املستخدم لهذه الوضعية هو 39.27$ )الكمية*سعر الفتح(*النسبة املئوية للهامش املستخدم = )1,000*1.17795(*%3.33

إذا قررت التحوط لهذه الوضعية، أي فتح وضعية قصرية عىل نفس األصل، لن يكون متطلباً منك امتالك هامش مستخدم إضايف. ستأخذ املنصة الهامش املستخدم للوضعية 

الطويلة فقط.

مالحظة: حيثام نقدم لك آليات حامية إضافية وفقاً للقوانني واألنظمة املحلية )كام هو مبني يف اتفاقية خدمات االستثامر الخاصة بنا(، مثل إيقاف الخسائر املضمون، قد 

نستخدم، عند التحوط لوضعياتك، الهامش الكامل املتطلب لفتح مثل هذه الوضعيات لكل اتجاه.
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ما مستوى الهامش؟  .7.5.4

يتم احتساب مستوى الهامش بقسمة السهم الحايل عىل الهامش املستخدم.

مستوى الهامش % = )السهم/الهامش املستخدم( * 100

إن الهامش املطلوب محدد لكل فئة من فئات األصول/األدوات وميكن العثور عليه هنا.

يُرجى مالحظة أننا نحتفظ بالحق يف تغيري الهوامش املطلوبة وفًقا لتقديرنا الخاص دون إشعار مسبق لك، استناًدا إىل تقلبات السوق الفعلية أو املتوقعة )يف رأينا( أو رؤيتنا 

لظروف السوق بشكل عام.

مثال: 

يبلغ سهمك: 1,000 دوالر

ترغب يف فتح مركز رشاء قدره 10,000 دوالر مقابل فرنك سويرسي

الهامش املطلوب: أما بالنسبة للزوج دوالر/فرنك سويرسي، فإن متطلبات الهامش هي %3.33 أي ما يعادل  مستوى الهامش %: 333 دوالر

7.6.   سياسة استدعاء الهامش

ننصح بأنها مسؤوليتك وحدك أن تراقب مستوى الهامش ملراكزك يف الوقت الحقيقي عرب منصة التداول اإللكرتونية أو تطبيق املحمول أو الكمبيوتر اللوحي.

يف حال انخفاض مستوى الهامش لديك إىل %100 أو أقل منه، لن تتمكن من فتح وضعيات جديدة.إذا كنت عميل عىل منصة MARKETS.COM Trader عىل الويب/ الهاتف 

الخلوي، يف حال انخفاض رأس مالك إىل أقل من %70 من الهامش املستخدم لحسابك، 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/MT5، فلن تتلقى أي إخطارات محددة عىل مستوى %70. لذا 

يُرجى مراقبة أداء مراكزك عىل أساس مستمر واتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة.

كام ذكرنا أعاله، مستوى الهامش %50 هو الحد األدىن ملستوى الهامش الذي يلزمك لوضعيتك )وضعياتك( املفتوحة. إننا نحتفظ بالحق بتغيري هذا الحد األدىن من مستوى 

الهامش بحسب حريتنا الفردية بالترصف ترقباً لتطور أوضاع السوق.

إذا انخفض مستوى الهامش لديك إىل أقل من الحد األدىن ملستوى الهامش البالغ %50، نحتفظ عندها بالحق بتصفية كل أو جزء من تداوالتك املفتوحة وإغالق أية وضعيات 

بحسب حريتنا الفردية بالترصف، إىل أن يرتفع مستوى الهامش يف حسابك إىل أكرث من %50. سنقوم بتصفية الوضعيات بدءاً من الوضعية ذات الخسارة األعىل. 

يُرجى مالحظة أننا ال نقدم املشورة لقرارات التداول واإلجراءات التي تتخذها، مبا يف ذلك ما يتعلق باإلجراءات التي قد تتخذها لتلبية متطلبات مستوى الهامش مثل تلك التي 

نشري إليها أعاله.

حماية الرصيد السلبي  .8

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

تضارب المصالح  .9

ومتاشيًا مع ثقافتنا وسياسة معاملة العمالء بإنصاف، فإننا نذكرك بأننا قد نكون الطرف املقابل يف تجارتك. وهذا يعني أنه عندما يقل الهامش األويل الخاص بك، يف الحاالت التي 

قد تكون فيها الطرف املقابل الوحيد يف تجارتك، فإن أي خسائر تتحملها قد تنعكس بالربح عىل حسابنا. ويف املقابل، إذا قمت بتسجيل أرباح عىل صفقاتك، نتعرض نحن يف 

مثل هذه الحاالت إىل الخسارة. يُرجى الرجوع إىل سياستنا إلدارة تضارب املصالح ملزيد من التفاصيل.

https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://content.markets.com/pdf/ar/conflicts-interest-policy.pdf
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تقديم عقود الفروقات )CFD( في بعض الواليات القضائية   .10

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

للرشكة كام هو محدد يف "اتفاقية الخدمات االستثامرية". ال متثل هذه السياسة عرًضا أو دعوة أو تحريًضا عىل بيع عقود الفروقات )CFD( أو رشائها.

اللغة الُمطبقة  .11

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

النسخة امللزمة لرشكة Safecap يف جميع األوقات.

أسئلة  .12

إذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بهذه السياسة، يُرجى االتصال أوالً "بإدارة دعم العمالء" من خالل صفحة االتصال بنا أو عرب محادثة مبارشة.

المالحق  .13

الهوامش ذات الطبقات –عمالء البيع بالتجزئة )السلطة األووربية للسندات واألسواق(

الرصف األجنبي

نطاق الطبقة 1الرمز
الحد األدىن للهامش

متطلب

الحد األقىص 

للهامش
نطاق الطبقة 2

الحد األدىن 

املتطلب للهامش

الحد األقىص 

للهامش
نطاق الطبقة 3

الحد األدىن املتطلب 

للهامش

الحد األقىص 

للهامش

CAD/CHF50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

CAD/JPY50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

CHF/JPY50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

CHF/PLN	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

EUR/CAD50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

EUR/CZK	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

EUR/GBP50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

EUR/HUF	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

EUR/JPY50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

EUR/NOK	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >7.5%	:		

EUR/PLN	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >7.5%	:		

EUR/RON	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

EUR/RUB	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

EUR/SEK	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >7.5%	:		

EUR/TRY	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

EUR/USD50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

GBP/CAD	5,000,000 - 0	.			%	:	0	5,000,000 >5.0%	:	0

GBP/CHF	5,000,000 - 0	.			%	:	0	5,000,000 >5.0%	:	0

GBP/JPY	5,000,000 - 0	.			%	:	0	5,000,000 >5.0%	:	0

GBP/RON	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

GBP/TRY	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

GBP/USD	5,000,000 - 0	.			%	:	0	5,000,000 >5.0%	:	0

http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
https://www.markets.com/ar/contact-us
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GBP/ZAR6,000,000 - 05.0%	:	0 - 6,000,000
	0,000,0007.5%	:			0,000,000 >	0%	:	0

USD/BRL5,000,000 - 05.0%	:	0 - 5,000,000
	0,000,000	0%	:	0	0,000,000 >	5%	:	

USD/CAD50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

USD/CHF50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

USD/CNH5,000,000 - 05.0%	:	0 - 5,000,000
	0,000,000	0%	:	0	0,000,000 >	5%	:	

USD/CZK	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

USD/DKK	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

USD/HUF5,000,000 - 05.0%	:	0 - 5,000,000
	0,000,0007.5%	:			0,000,000 >	0%	:	0

USD/ILS5,000,000 - 05.0%	:	0 - 5,000,000
	0,000,0007.5%	:			0,000,000 >	5%	:	

USD/INR5,000,000 - 05.0%	:	0 - 5,000,000
	0,000,000	0%	:	0	0,000,000 >	5%	:	

USD/JPY50,000,000 - 0	.			%	:	050,000,000 >5.0%	:	0

USD/MXN	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

USD/NOK	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >7.5%	:		

USD/PLN	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

USD/RON	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

USD/RUB	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

USD/SEK	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >7.5%	:		

USD/SGD	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >7.5%	:		

USD/TRY	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

USD/ZAR	0,000,000 - 05.0%	:	0	0,000,000 >	0%	:	0

املؤرشات

نطاق الطبقة 1املستقبلياتنقدي
الحد األدىن املتطلب 

للهامش

الحد األقىص 

للهامش
نطاق الطبقة 2

الحد األدىن املتطلب 

للهامش

الحد األقىص 

للهامش

US	00TECH	00	,500 - 05.0%	:	0	,500 >6.0%	:	7
	00UKUK	00	,800 - 05.0%	:	0	,800 >6.0%	:	7
DE	0Germany	0	,7	0 - 05.0%	:	0	,7	0 >8.0%	:		

FRA	0France	0	,780 - 05.0%	:	0	,780 >9.0%	:		
EU50Europe506,000 - 05.0%	:	06,000 >8.0%	:		

AUS	00Australia	00	,	50 - 05.0%	:	0	,	50 >6.0%	:	7
JPN		5JAPAN		5		7,500 - 05.0%	:	0		7,500 >6.0%	:	7

India50	,8	0 - 0	0%	:	0	,8	0 >	0%	:5
MSCITaiwan5	,000 - 0	0%	:	05	,000 >	0%	:5

China50	,5	0 - 0	0%	:	0	,5	0 >	0%	:5
ChinaCSI	00	,5		,000 - 0	0%	:5	,5		,000 >50%	:	



صفحة 14 

السلع

نطاق الطبقة 1الرمز
الحد األدىن املتطلب 

للهامش

الحد األقىص 

للهامش
نطاق الطبقة 2

الحد األدىن املتطلب 

للهامش
الحد األقىص للهامش

HeatingOil9,996,000 - 0	0%	:	09,996,000 >	0%	:5
NaturalGas	,		5,000 - 0	0%	:	0	,		5,000 >	0%	:5

RICE9		,000 - 0	0%	:	09		,000 >	0%	:5
CORN	0,050 - 0	0%	:	0	0,050 >	0%	:5

SOYBEAN	6,	00 - 0	0%	:	0	6,	00 >	0%	:5
COCOA6,9	0 - 0	0%	:	06,9	0 >	0%	:5

COFFEEC	5	,800 - 0	0%	:	0	5	,800 >	0%	:5
COTTON	0	,900 - 0	0%	:	0	0	,900 >	0%	:5
SUGAR	,	05,000 - 0	0%	:	0	,	05,000 >	0%	:5

Palladium	0,	70 - 0	0%	:	0	0,	70 >	0%	:5
COPPER5,			,000 - 0	0%	:	05,			,000 >	0%	:5

PLATINUM	7,850 - 0	0%	:	0	7,850 >	0%	:5

األصول غري املشمولة بالجداول أعاله لعمالء البيع بالتجزئة تقع بشكل افرتايض ضمن متطلب الهامش األعىل، وبالتايل، ال تحتاج إىل طبقات متعددة.


