
سياسة تنفيذ األمر

لعمالء البيع بالتجزئة والعمالء املهنيني

يرسي مفعول سياسة تنفيذ األمر لعمالء البيع بالتجزئة والعمالء املهنيني هذه بدًء من يوم من فرباير عام، 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 

.www.markets.com قبل الدخول يف أي تداول معنا. تتوفر النسخة الرائجة من هذه السياسة دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين

http://www.markets.com/ar
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تشكل هذه السياسة جزًءا من اتفاقية الخدمات االستثامرية )"االتفاقية"(. تحمل الرشوط املطبوعة بأحرف كبرية يف هذه السياسة املعنى املنسوب إليها يف "االتفاقية"، ما مل 

يحدد خالف ذلك هنا.  تحدد هذه السياسة كيف نسعى لتوفري أفضل أداء لك عند التداول معنا. 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 يف حالة وجود أي استفسارات من 

خالل استخدام 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
http://www.markets.com/ar
http://www.markets.com/ar
https://content.markets.com/pdf/ar/risk-disclosure-statement.pdf
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صفحة 4 

المقدمة1. 

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.

المجال2. 

توفر سياسة تنفيذ الطلبات هذه )"السياسة"( نظرة عامة عىل كيفية تنفيذ الطلبات نيابة عن العمالء والعوامل التي ميكن أن تؤثر عىل تكلفة وتوقيت التنفيذ. كام تصف الطريقة 

التي يؤثر بها تقلب السوق عىل التعامل مع طلبات رشاء أو بيع عقود الفروقات )"CFD"( كام تصف أيًضا الطريقة التي تؤثر بها تقلبات السوق عىل التعامل مع أوامر بيع أو رشاء 

عقود الفروقات، وكذلك رشاء وبيع األسهم النقدية. 

المالءمة3. 

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. 

التزامنا4. 

إن محور أخالق رشكتنا وثقافتها هي معاملة العمالء بشكل عادل.

 

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

فيام يتعلق بتنفيذ الطلب، نلتزم باتخاذ جميع الخطوات الكافية للحصول عىل أفضل نتيجة ممكنة عند تنفيذ طلبات العميل أو عند إرسال الطلبات إىل كيانات أخرى أو أماكن 

لتنفيذها. وندرك أن أفضل نتيجة ممكنة هي التي من شأنها أن توفر أفضل سعر شامل ممكن للعمالء )مبا يف ذلك التكاليف( يف أقرب وقت ممكن من اإلطار الزمني للتنفيذ. 

اإلطار التنظيمي والقانوني 5. 

لقد تم إصدار هذه السياسة 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 بالقسم الثاين )9( 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". 

اتفاقية الخدمات االستثمارية6. 

نقدم هذه السياسة لك ملساعدتك عىل فهم، كعميل محتمل أو فعيل لرشكة Safecap، كيف نقوم بتنفيذ طلبات التداول الخاصة بك، والقدرة التي نتعامل بها معك، حتى 

تتمكن من اتخاذ قرار مستنري بشأن استخدام، أو االستمرار يف استخدام، خدماتنا. يجب عليك التأكد من أنك قرأت وفهمت محتويات هذه السياسة قبل أن تبدأ أي تداول معنا. 

عندما توافق عىل بنود االتفاقية، سيتم اعتبارك قد وافقت عىل الرشوط املنصوص عليها يف هذه السياسة.



صفحة 5 

تشكل هذه السياسة جزًءا ال يتجزأ من االتفاقية وغريها من البنود والسياسات التي تحكم عالقتك معنا. كرشط مسبق لفتح حساب تداول واالحتفاظ به معنا، يجب عليك 

املوافقة عىل بنود االتفاقية واإلقرار بها. وبذلك، فإنك توافق أيًضا عىل بنود هذه السياسة. وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول تنفيذ الطلبات، مبا يف ذلك وظيفة 

صنع السوق من Safecap، يف االتفاقية املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين. 

خدماتنا ومصادر أسعارنا  7. 

 .7.1CFDs

منكنك من تداول عقود الفروقات عرب منصات التداول اإللكرتونية التالية:

MARKETS.COM Web Trader  .a

MARKETS.COM Mobile Trader  .b

MetaTrader 4 )MT4(  .c

 MT4 Mobile  .d

MetaTrader 5 )MT5(  .e

MT5 Mobile  .f

تتعلق عقود الفروقات )CFD( بفئات األصول األساسية واألدوات املالية التي نوضحها أدناه: 

أمثلة عىل األدوات املالية يف أنواع املنتجات املعينة أنواع املنتجات

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

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

USA500 Futures; UK100 Futures; Germany30 Futures, USA30 Futures 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 )"ETF’s"( صناديق متداولة يف البورصة

.USA500, UK100, Germany30, Spain35, USA30 املؤرشات النقدية

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

مثال: فيسبوك وآبل وسناب عقد التكنولوجيا األمريكية املختلط )يتألف من آبل ومايكروسوفت وغوغيل وإنتل وآي يب إم(

العقد املختلط

البيتكوين، الاليتكوين، الداش، اإليثرييوم العمالت املشفرة

قد تتنوع األدوات املتوفرة يف كل من منصتّي التداول أعاله. قد تفرض بورصات وبورصات رقمية معينة حدوداً لحركة السعر خالل اليوم عىل عملية تداول، مام قد يؤدي إىل 

تعليق التداول و/ أو إيقاف تلقني األسعار و/ أو توقف التداول بشكل عام و/ أو العجز عن وضع األوامر أو إغالقها. قد يكون هذا نتيجة لحدود حركة السعر خالل اليوم املفروضة 

أو بسبب مشاكل فنية. غالباً ما تنطبق مثل هذه الحدود بشكل خاص عىل البورصات التي نستمد منها أسعارنا لعقود فروقات العمالت املشفرة. عن طريق التداول معنا، فإنك 

تقبل املخاطر املرتبطة باملذكور أعاله، مبا يف ذلك مخاطرة العجز عن وضع أو إغالق أوامر تداولك نتيجة ملثل تعليق أو إيقاف التداول هذا.

يرجى املالحظة أنه عند تداول عقود الفروقات التي يكون بها األصل الضمني هو عملة مشفرة، ينبغي أن تكون عىل علم مباييل:

 .aالعمالت املشفرة معرتف بها كأدوات مالية ألغراض توجيه أسواق السندات املالية

 .b يتم تداول العمالت املشفرة يف البورصات الرقمية الالمركزية وغري املدرجة. هذا يعني أن تحديد أسعار وحركات أسعار العمالت املشفرة يعتمد بشكل فردي عىل القوانني

الداخلية للبورصة الرقمية املعينة، مام قد يخضع للتغيري يف أية مرحلة زمنية ومن دون إشعار مسبق. باإلضافة إىل ذلك، 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.

 .c .)MIFID( تتعرض العمالت املشفرة إىل تقلبات شديدة أثناء اليوم، والتي قد تكون أعىل كثرياً مقارنة باألدوات املالية املعرتف بها من قبل توجيه أسواق السندات املالية

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.

https://content.markets.com/pdf/ar/investment-services-agreement.pdf
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أساس تعاملك معنا 7.1.1. 

عندما تقوم باملشاركة يف أي طلب بيع أو رشاء لعقد فروقات عىل منصات التداول اإللكرتونية، فأنت تتعامل معنا كطرف مقابل. تعمل Safecap مبثابة صانع السوق ونحن 

الوكيل لكل تداول تقوم بالدخول 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. 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)املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة

 .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 استثناءات يف الحاالت التي 

نتحوط بها للمعامالت إما عن طريق تحويل عملياتك للتداول مبوجب املعالجة الفورية، أو يدويًا عن طريق التحوط لوضعيات فردية بحسب حريتنا الفردية بالترصف. يف تلك 

الحاالت يتم اشتقاق أرباحنا فقط من خالل الفرق يف السعر الذي نقدمه لك وفرق السعر الذي يقدمه موفرو السيولة لنا.

إننا نسعى لنوفر لك أفضل تنفيذ كجزء من سياستنا إلدارة أي نزاعات محتملة تنشأ عن قدرة التبادل التجاري كطرف مقابل التي نتعامل بها معك. إن الكشف الكامل عن أساس 

تعاملنا معك هو أيًضا جزء من نهجنا إلدارة تضارب املصالح املحتمل الذي قد ينشأ عن هذه القدرة عىل التعامل كام هو مبني يف سياستنا إلدارة تضارب املصالح. 

أسعارنا والمصادر التي نحصل من خاللها على تلك األسعار 7.1.2. 

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

يتكون السعر ذو االتجاهني هذا من العرض )السعر األدىن الذي يعد السعر الذي قد "تبيع" به عقد الفروقات )CFD( كعميل( و الطلب )السعر األعىل الذي يعد السعر الذي 

قد "تشرتي" به عقد الفروقات ) CFD( كعميل. 

يشار إىل الفرق بني سعري العرض والطلب عادة باسم “فرق السعر” الخاص بنا. نهدف إىل ضامن أن تساهم فروق األسعار يف تقديم أسعار عرض وطلب تنافسية. يشمل فرق 

السعر تكاليف الخدمات التي نقدمها لك. 

تكون فروق األسعار الخاصة بنا متغرية. ننرش فروق األسعار الخاصة بنا عىل موقعنا اإللكرتوين، وقد تختلف هذه اعتامًدا عىل منصة التداول. ملزيد من املعلومات، يُرجى الرجوع 

إىل فقرة "رشوط التداول" أدناه.

يقصد بفرق السعر املتغري أن فرق السعر سيتغري خالل اليوم، بناًء عىل تقلب السوق والسيولة املتوفرة. وهي متثل أفضل أسعار العرض والطلب التي ميكننا الحصول عليها من 

مزودي السيولة، واألسواق الخاضعة للتنظيم األسايس، أو غريها من موفري خدمات البيانات. نقوم بتحديد حد أدىن لقيمة فروق األسعار املتغرية، مام يعني أن فرق السعر قد 

يكون منخفًضا عند املستوى املُحدد ُمسبًقا وميكن أن يتأرجح فوق ذلك املستوى وفًقا لظروف السوق. يتم نرش هذه القيم الدنيا عىل موقعنا اإللكرتوين كام ذكر أعاله. 

ويكون لدينا الحق يف تغيري فروق األسعار لتعكس فرتات التقلبات الفعلية أو املحتملة يف األسواق يف أسعار األدوات املالية األساسية أو تقلبات السوق األخرى الناجمة عن 

األحداث السياسية أو االقتصادية. 

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. وبالتايل فإن أسعارنا 

عادة ما تكون مصدرها كام ييل: 
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مصدر سعر عقد فروقات )CFD( أسايس فئة األصل

بناء عىل موجزات األسعار من بنوك االستثامر العاملية ومقدمي السيولة اآلخرين  )"FX"( العمالت األجنبية

استناًدا إىل األسعار املنشورة من أسواق السلع األساسية السلع األساسية

استناًدا إىل األسعار املنشورة من البورصات املنظمة املؤرشات

استناًدا إىل موجزات األسعار املنشورة من البورصات املنظمة األسهم

استناًدا إىل األسعار املنشورة من البورصات املنظمة السندات

*بناًء عىل األسعار املنشورة من البورصات الضمنية املرخصة املؤرشات النقدية

بناًء عىل تحديد األسعار من بورصات العملة املشفرة الضمنية العمالت املشفرة

حيثام نعرض عليك عقد فروقات مختلط، يجب أن نحدد نحن وبحسب حريتنا الفردية بالترصف القيمة املبدئية ملثل عقد الفروقات هذا )"القيمة املبدئية"(. رغم أننا من 

يحدد القيمة املبدئية بناًء عىل متوسط سعر السوق لألدوات املالية التي تؤلف عقد الفروقات املختلط، ال ينبغي أن يكون معادالً ملثل سعر السوق هذا، بل سنحدده بناًء 

عىل نسبة مئوية معينة من متوسط أسعار السوق لألداوت املالية التي تؤلفه، والذي يجب إضافة الفارق الهاميش الذي نتقاضاه إليه. بالتايل، ينبغي أن تكون قادراً عىل رشاء 

عقد الفروقات املختلط بسعر أقل باملقارنة مع سعر عقود الفروقات العادية التي نقدمها. يجب اعتبار التاريخ الذي نحدد به القيمة املبدئية لعقد الفروقات املختلط عىل أنه 

"التاريخ املرجعي". 

يجب أن نخصص نحن تقييم األداء )"ثقل أداء"(، والذي يتم تحديده بالنسب املئوية، لكل أداة من األدوات املالية التي تؤلف عقد الفروقات املختلط، وبحسب حريتنا الفردية 

بالترصف. بعد رشائك عقد الفروقات املختلط الذي نقدمه، يجب تحديد قيمته الالحقة عن طريق رضب القيمة املبدئية بتغيريات سعر السوق لألدوات املالية التي تؤلفه )املبينة 

بنسبة مئوية مع اإلشارة إىل التاريخ املرجعي( مرضوباً بثقل األداء لألدوات املالية املعنية يف عقد الفروقات املختلط املعني. مثالً: 

مثال:

التاريخ املرجعي لعقد الفروقات املختلط= 31 ديسمرب 2017 بالساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش 

األدوات املالية التي تؤلف عقد الفروقات املختلط: األسهم أ واألسهم ب

متوسط سعر السوق لألسهم أ يف التاريخ املرجعي = 400 دوالر أمرييك، متوسط سعر السوق لألسهم ب يف التاريخ املرجعي = 500 دوالر أمرييك

القيمة املبدئية لعقد الفروقات املختلط التي نحددها نحن= 100 دوالر أمرييك، وهو السعر الذي ميكنك رشاء عقد الفروقات املختلط به بشكل مبديئ 

ثقل األداء لألسهم أ )الذي نحدده نحن(= %70

ثقل األداء لألسهم ب )الذي نحدده نحن(= %30

حركة السوق لألسهم أ بتاريخ 5 يناير 2018 مقابل التاريخ املرجعي= %8

حركة السوق لألسهم ب بتاريخ 5 يناير 2018 مقابل التاريخ املرجعي= -%3  

أداء األسهم أ يف عقد الفروقات املختلط الخاص بك، بتقييم الثقل عىل أنه 70%، ميثل 5.60% )كونه 70% من 8( 

أداء األسهم ب يف عقد الفروقات املختلط الخاص بك، بتقييم الثقل عىل أنه 30%، ميثل 0.90% )كونه 30% من -3( 

بالتايل، إجاميل األداء لعقد الفروقات املختلط الخاص بك يف 5 يناير 2018 يعادل %4.70.

بالتايل، قيمة عقد الفروقات املختلط الخاص بك يف 5 يناير 2018 ستكون تعادل 104.70% باملئة.

فيام يتعلق بفئات األصول أدناه حيث ليس مثة أسواق منظمة/ مرخصة ميكن اشتقاق األسعار منها:

 .a .الرصف األجنبي - إننا نتأكد من اشتقاق األسعار من املصارف االستثامرية العاملية وكبار مزودي األسعار اآلخرين

 .b .العمالت املشفرة - نتأكد من اشتقاق بيانات التسعري والسوق من البورصات الرقمية الالمركزية املرموقة التي يتم تداول العمالت املشفرة بها

تتلقى Safecap موجزات أسعار من عدد من موفري السيولة ذوي السمعة الطيبة أو موفري موجزات األسعار. يُعد وجود عدد من موفري السيولة مهاًم خصوًصا خالل أوقات 

التقلبات العالية أو غريها من ظروف السوق غري الطبيعية من أجل أن تكون لديك القدرة عىل تقديم أسعار تنافسية للعمالء. تتوفر قامئة مبزودي األسعار املستخدمني من قبل 

Safecap يف ملحق هذه السياسة.

نقوم مبراجعة اختيارنا ملوفري البيانات سنويًا عىل األقل لتقييم مدى مالمئتها ألغراض هذه السياسة. 

تطبق Safecap منهجية احتساب معيارية عىل جميع منتجات عقود الفروقات لضامن أن السعر املعروض يف أي وقت يعترب دامئاً منصفاً وأفضل سعر ميكنها الحصول عليه 

بالنيابة عن العميل. تراقب Safecap منهجية االحتساب لضامن تطبيقه باتساق طوال الوقت.

مبجرد أن نتلقى سعر السوق، نقوم بإضافة "فرق السعر" الخاص بنا من أجل الوصول إىل أسعار العرض والطلب املنشورة الخاصة بنا. يتم تحديد السعر النهايئ املنشور من 

خالل آلية التسعري الخاصة بنا من خالل أخذ متوسط السعر يف السوق ))العرض + الطلب(/2( وإضافة فرق السعر الخاص بنا بشكل متناظر لكال الجانبني )أي للعرض والطلب(. 
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ونتيجة لجميع هذه العوامل، فإن أسعارنا املنشورة ستكون قريبة ولكنها لن تكون عموًما نفس أسعار العرض/الطلب للسوق األسايس. ولن تحدد الرشكة أي سعر خارج ساعات 

تداول الرشكة كام هو مبني يف موقعنا اإللكرتوين.

تتحقق Safecap من إنصاف السعر املقرتح عىل العميل، عن طريق جمع بيانات السوق املستخدمة يف تقدير سعر مثل هذه املنتجات، وحيثام أمكن، عن طريق املقارنة مع 

منتجات مامثلة أو مقارنة بها.

التعامل مع الطلب7.2. 

يتوفر التداول وتنفيذ الطلبات بني الساعات املحددة عىل النحو املبني عىل منصات التداول الخاصة بنا )"ساعات التداول"( وكام هو مبني يف موقعنا اإللكرتوين.

خالل ساعات التداول، ميكن للعمالء وضع الصفقات والطلبات عىل منصات التداول الخاصة بنا. يرجى مالحظة أنه لن يتم تشغيل أوامرك/ تنفيذها إال أثناء ساعات عمل التداول 

املبينة عىل منصات التداول لكل منتج. 

يتم تنفيذ جميع الطلبات النشطة )سواء ضد املراكز املفتوحة كأوامر وقف الخسارة أو جني الربح )الحد(( بناء عىل السعر املنشور الذي نحدده. سيتم تفعيل أمر البيع عند 

سعر العرض وأمر الرشاء عند سعر الطلب. سيتم تشغيل أمر "الرشاء" إذا وصل سعر "الطلب" أو زاد عن سعر الطلب املحدد. وترد أدناه أنواع األوامر التي نقدمها عىل منصات 

التداول الخاصة بنا وخصائصها. ويجب عليك أن تتعرف متاًما عىل هذه قبل الدخول يف أي تداول. 

بدء األوامر خارج ساعات التداول7.3. 

لن تتم مراقبة األوامر أو تنفيذها خارج ساعات التداول. بالنسبة لألدوات األساسية التي ال تزال يتم تداولها خارج ساعات التداول، فإن السعر الذي قد يتم به تنفيذ األمر عند 

استئناف التداول قد يختلف اختالفًا كبريًا عن سعر األمر املحدد الخاص بك بسبب تغريات األسعار يف السوق التي تحدث قبل ساعات التداول.

األوامر قيد االنتظار بعد ساعات التداول 7.4. 

يف حال عجز العميل عن الدخول إىل منصة التداول عرب اإلنرتنت، يحق للعميل وضع أمر لدى الرشكة عن طريق االتصال مبكتب تعامالت الرشكة )باستثناء منتج أداة تكوين 

إسرتاتيجية االستثامر(. ستبقى هذه األوامر غري فاعلة وسيتم تنفيذها يف الساعات التي يكون السوق املعني مفتوحاً للتداول بها. نحتفظ بالحق بتغيري هذه األحكام والرشوط 

عن طريق تعديل اتفاقية خدمات االستثامر. سيكون بوسع العمالء إغالق/ فتح الوضعيات بعد الساعات التي يكون السوق املعني مفتوحاً للتداول بها.

تقديم األوامر عبر الهاتف7.5. 

يف حالة عدم قدرة العميل عىل الوصول إىل منصة التداول اإللكرتونية، يجوز له وضع طلب مع الرشكة من خالل االتصال مبكتب التعامالت بالرشكة. يتوفر مكتب التعامالت خالل 

ساعات التداول فقط. عند تقديم طلب عرب الهاتف، حتى تتمكن الرشكة من ضامن استالم الطلبات من املالك الفعيل لحساب التداول، سيطلب من العميل تقديم رقم الحساب 

ومعلومات التعريف اإلضافية املقدمة يف وقت تسجيل حساب التداول معنا. يجب أن يجعل العميل دامئًا املعلومات املذكورة أعاله متاحة بسهولة من أجل تجنب التأخري يف 

عملية التعريف. ولن تتحمل الرشكة أي مسؤولية عن أي خسائر قد يتحملها العميل نتيجة أي تأخريات يف تنفيذ األمر نتيجة لعدم قيام العميل بتقديم املعلومات السالفة الذكر. 

أماكن التنفيذ8. 

CFDs

أماكن التنفيذ هي الكيانات التي يتم فيها تقديم األوامر أو التي ترسل إليها الرشكة الطلبات للتنفيذ. ألغراض األوامر املقدمة إىل الرشكة من قبل العميل، كام هو مذكور أعاله، 

فإن الرشكة تعمل كوكيل نيابة عن العميل يف جميع األوقات. حتى عندما تقوم الرشكة بإرسال األوامر من أحل التنفيذ ملوفري السيولة من الجهات الخارجية، تظل الرشكة هي 

الطرف املقابل الوحيد لعمليات التداول الخاصة بك. ولذلك، فإن الرشكة هي مكان التنفيذ الوحيد ألوامر العمالء. الرجاء الرجوع أيًضا إىل املعلومات املتعلقة بجودة التنفيذ 

)RTS 28( وإحصائيات أفضل تنفيذ ربع السنوية )RTS 27( املتوفرة عىل موقعنا اإللكرتوين.

وبقبول هذه السياسة، يقر العميل بأن األوامر املقدمة مع الرشكة ال يتم إجراؤها أو تنفيذها يف سوق منظمة أو منشأة تجارية متعددة األطراف )MTF( ولكنها تنفذ عىل أساس 

األسواق الثانوية )"OTC"( من خالل منصات التجارة الخاصة بالرشكة وبالتايل فإن العميل قد يتعرض ملخاطر أكرب. وقد ال تكون الرشكة قادرة عىل تنفيذ أمر أو قد تغري سعر 

االفتتاح/اإلغالق لطلب يف حالة فشل فني يف منصة التداول أو معلومات األسعار املستلمة. 

 https://www.markets.com/ar/full-asset-list
https://markets.com/ar/best-execution-quarterly-statistics-rts27
https://markets.com/ar/execution-quality/
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ترتيبات التحوط9. 

وكام هو مذكور أعاله، تعمل الرشكة كمكان التنفيذ الرئييس، بصفتها الوكيل والطرف املقابل الوحيد يف جميع أوامر العمالء. وألغراض التخفيف من املخاطر فقط )ولكن ليس 

فيام يتعلق بالحصول عىل بيانات األسعار(، تستخدم الرشكة العديد من موفري السيولة الذين قد تستخدمهم للتحوط من بعض أو كل املخاطر يف بعض األصول أو املنتجات 

وفًقا إلسرتاتيجية التحوط الخاصة بها، وبالتايل نقل مخاطر السوق إىل طرف مقابل آخر. لن تتأثر األسعار التي سنوفرها للعمالء مبوجب هذا النموذج برتتيبات التحوط من 

مزودي السيولة املختارين.

أفضل تنفيذ  .10

ماذا تعني Safecap بمصطلح "التنفيذ األفضل"؟10.1. 

إن التنفيذ األفضل هو العملية التي تسعى رشكة Safecap من خاللها إىل الحصول عىل أفضل نتيجة ممكنه عند تنفيذ أوامر العمالء. 

سيختلف تعريف أفضل نتيجة ممكنة حيث قد نأخذ يف االعتبار مجموعة من عوامل التنفيذ وتحديد أهميتها النسبية استناًدا إىل خصائص العميل املعني وحجم األمر واألوامر 

التي نتلقاها واألدوات املالية األساسية التي من أجلها نعرض التداول عىل عقود الفروقات. متثل األسعار والتكاليف أعىل أهمية عند تنفيذ املعامالت لعمالئنا. 

إن عوامل التنفيذ هذه واألهمية/املعايري ذات الصلة التي نضعها عليها، استناًدا إىل ظروف العمالء واألمر، هي كام ييل: 

األهمية التفسري العامل

مرتفعة الرجوع  يُرجى  به.  األمر  تنفيذ  يتم  الذي  السوق  سعر 

إىل األقسام ذات الصلة يف هذه السياسة للحصول عىل 

معلومات حول كيفية تحديد أسعارنا.

السعر

مرتفعة أي رسوم إضافية قد يتم تحملها يف تنفيذ األمر بطريقة 

معينة مبا يتفوق ويعلو عىل فرق السعر الخاص برشكة 

.Safecap

السياسة  هذه  يف  املرتبط  القسم  إىل  الرجوع  الرجاء 

للحصول عىل معلومات حول التكاليف والرسوم. ال يتم 

إدراج التكاليف يف أسعار الرشكة املحددة لجميع أنواع 

األدوات املالية التي تقدمها الرشكة

تكاليف

منخفض قد تختلف الطريقة التي تقوم بها Safecap بتنفيذ األمر 

غري العادي )عىل سبيل املثال، أمر أكرب من حجم السوق 

ال  عام،  بشكل  قيايس.  أمر  تنفيذ  طريقة  عن  العادي( 

الوضعيات  تنفيذ مختلفة بني  ترتيبات   Safecap تطبق

األكرب واألصغر، وبالتايل، فإن عوامل التنفيذ هي نفسها 

يف  سننفذ  أمر،  وضع  عند  األوامر.  جميع  نطاق  عىل 

معظم الحاالت ونؤكد التداول خالل 300 -100 جزء من 

ميكن  حجم  من  املتطلب  الحجم  يكون  عندما  الثانية، 

الضمنية وعمق  السوق  أحجام  قبل  وتربيره من  دعمه 

السيولة. عند تلقي طلب أصل غري سائل أو ليس قاباًل 

يدويًا  األمر  تعالج  أو  التداول  نرفض  قد  كثريًا،  للسيولة 

السوق  لسيولة  وفًقا  ومنصف  واقعي  سعر  لتقديم 

التنفيذ  يتعرض  قد  اليدوية،  املعالجة  أثناء  الضمني. 

والتأكيد للتأخري.

الجحم

مرتفعة ميكن أن يكون هذا مهاًم بشكل خاص يف األسواق رسيعة 

الحركة.

السياسة  الصلة يف هذه  القطاع ذي  إىل  الرجوع  يُرجى 

ملزيد من املعلومات حول رسعة التنفيذ والتأخري.

رسعة التنفيذ
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األهمية التفسري العامل

متوسط إننا نعتمد عىل مزودي أسعار من طرف ثالث لتحديد 

األسعار و/ أو الحجم املتوفر من األدوات املالية املختلفة 

التي نقدمها. بالتايل، سيعتمد تنفيذ أوامر العميل عىل 

عند وقت  متوفرة  السيولة  أو  و/  األسعار  كانت  إذا  ما 

تلقي األوامر.

احتامل التنفيذ والتسوية

متوسط التأثري املحتمل عىل السوق والذي ينتج عن تنفيذ أمر 

العميل أو عرضه عىل املشاركني اآلخرين يف السوق

تأثري السوق

حسب االقتضاء قد تختلف تبًعا للظروف العوامل األخرى ذات الصلة بأنواع معينة من األوامر

قد تتباين األهمية النسبية لهذه العوامل بني املنتجات املختلفة. عىل الرغم من أننا نسعى جاهدين لتوفري أفضل تنفيذ ممكن بعد أن نأخذ بعني االعتبار العوامل املذكورة أعاله، 

ال ميكننا أن نضمن لك متاًما أن السعر الذي نوفره لك يف وقت فتح أو إغالق وضعية معنا سيكون دامئًا أفضل من السعر الذي تم تقدميه أو رمبا تم تقدميه يف أماكن أخرى.

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 املنتج )عقد فروقات أو سهم( 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. عند تقييم ما إذا كان تم تحقيق أفضل 

تنفيذ، ال تأخذ Safecap يف االعتبار الرسوم القياسية التي سوف تدفع من قبل العميل بغض النظر عن كيفية تنفيذ األمر.

عىل الرغم من أننا نبذل جميع الجهود املعقولة، حيث نستخدم جهة مقابلة خارجية كموفر للسيولة، لن نكون ملزمني بالدخول يف أي معاملة مع العميل قد تعرضنا لخطر 

تجاوز السيولة املتاحة لنا يف السوق األساسية. بالنسبة إىل املعامالت األكرب حجاًم، قد نضيف عالمة إضافية ألعىل أو ألسفل و/أو رسوًما عىل أسعارنا.

إذا قام العميل مبعامالت متكررة، فسوف تقوم Safecap بعرضها عىل أساس تراكمي لغرض تحديد العالمة اإلضافية هذه و/أو الرسوم. 

متى ال ينطبق أفضل تنفيذ؟10.2. 

ال ينطبق أفضل تنفيذ:

حيث نتلقى تعليامت محددة من العميل للتداول برشوط محددة. وقد متنع هذه التعليامت الرشكة من اتخاذ الخطوات التي تم تصميمها وتنفيذها يف هذه السياسة 	 

للحصول عىل أفضل نتيجة ممكنة لتنفيذ تلك األوامر فيام يتعلق بالعنارص التي تغطيها هذه التعليامت. حيثام تنطبق التعليامت املحددة عىل جزء من ذلك األمر فقط، 

ستظل األجزاء املتبقية من األمر خاضعة لهذه السياسة

للعمالء الذين يتم تصنيفهم كأطراف مقابلة مؤهلني وفًقا لسياسة تصنيف العميل بالرشكة.	 

حيث ميكن أن تسود القوانني واألنظمة األخرى	 

مراقبة ومراجعة أفضل تنفيذ10.3. 

وضعت Safecap عمليات وإجراءات ملراقبة جودة التنفيذ لضامن تحقيقها ألفضل نتيجة ممكنة لعمالئها. إننا نراقب ونقارن أسعارنا مقابل كبار املنافسني اآلخرين، ورسعة 

التنفيذ، إىل جانب اتساق االنزالق.

يجري قسم االمتثال والتدقيق الداخيل التابع للرشكة عىل أساس مستمر ومرة سنوياً عىل األقل مراجعات مستقلة إضافية لضامن فعالية العملية املذكورة أعاله. من هذه 

املراجعات، يتم عندها تطبيق أي توصيات تحسني لضامن تلبية الرشكة ملتطلبات أفضل تنفيذ عىل أساس مستمر.

أحجام التداول لتداول عقود الفروقات10.4. 

لكل عقد فروقات )CFD( نقدمه، نقوم بإرفاق حد أدىن وحد أقىص لحجم التداول. تتم مراجعة أحجام التداول هذه من قبلنا يف كثري من األحيان. وتختلف األحجام تبًعا لظروف 

السوق الحالية التي تؤثر عىل األداة األساسية وكذلك إدارة املخاطر الخاصة باملخاطر العامة وقدرات التحوط عىل بعض األصول. 

تحتفظ Safecap بحقها يف وضع سقف لعدد املعامالت التي تدخل فيها فيام يتعلق باألداة املالية و/أو الحد من إجاميل صايف قيمة املركز ألدوات محددة تخضع لسياسة إدارة 

املخاطر ويف حالة التقلبات العالية أو األصول منخفضة السيولة. وتحتفظ الرشكة بالحق يف رفض الطلب كام هو مذكور أعاله.

ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات من منصات التداول الخاصة بنا أو عن طريق االتصال بنا باستخدام صفحة االتصال أو املحادثة املبارشة.

االنزالق لتداول عقود الفروقات10.5. 

يرجى املالحظة أنه ال ميكننا ضامن سعر التنفيذ ألوامر عقود الفروقات، أي أن تلك األسعار ليست مضمونة )ما مل يكن موضًحا غري ذلك بشكل رصيح(. إننا نبذل قصارى جهدنا 

http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
https://www.markets.com/ar/contact-us
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لتنفيذ أوامر عقود الفروقات عند سعر األمر املحدد أو إغالقها عليه. ويعرف ذلك بالفجوات وميكن أن ينشأ يف فرتات انخفاض السيولة والتقلبات العالية )عىل سبيل املثال، بعد 

تحذير من الربح من قبل رشكة تستثمر يف أسهمها عن طريق عقود الفروقات )CFD( أو مبارشة بعد إصدار البيانات االقتصادية(.

يجب أن تدرك املخاطر التالية املرتبطة باألسواق املتقلبة، وخاصة عند أو بالقرب من فتح أو إغالق جلسة التداول القياسية:

تنفيذ طلبك بسعر يختلف اختالفًا كبريًا عن سعر العرض أو األمر املحدد أو آخر سعر تم اإلبالغ عنه وقت تقدميك لألمر.	 

قد تختلف أسعار االفتتاح بشكل كبري عن إغالق اليوم السابق.	 

 	.Safecap قيود قدرة النظام املطبقة عىل التبادالت وبائعي البيانات وكذلك

تلتزم Safecap باتخاذ الخطوات الالزمة للحفاظ عىل سوق منظمة يف أي من األدوات املالية األساسية التي تقدم عقود فروقات )CFD( من أجل التخفيف من تأثريات االنزالق. 

ال ميكن اعتبار Safecap مسؤولة عن انزالق األسعار الذي يحدث نتيجة اإلجراءات التي تتخذها للحفاظ عىل سوق منظمة. 

أمثلة عىل االنزالق

مثال 1: 

افرتض أنك تقدم طلًبا يف السوق لبيع يورو/دوالر أمرييك بسعر 1.11352.

خالل أخبار الرواتب غري الزراعية، يرتفع سعر يورو/دوالر أمرييك بشكل كبري ليصل إىل 1.11527 وهذا هو السعر الذي أصبح متاًحا بعد ذلك.

يف مثل هذه الحالة، سوف تتلقى السعر 1.11527 بدالً من السعر املطلوب يف البداية )وهذا هو انزالق إيجايب مبا أنك تلقيت سعر أفضل من السعر الذي طلبته(. لن 

تستلم رفًضا يف تنفيذ السوق، ما مل يحدث تقييد هامش كام هو موضح أدناه.

مثال 2: 

افرتض أنك تقدم طلًبا يف السوق لبيع يورو/دوالر أمرييك بسعر 1.11352. 

خالل أخبار الرواتب غري الزراعية، ينخفض سعر يورو/دوالر أمرييك بشكل كبري ليصل إىل 1.11121 وهذا هو السعر الذي أصبح متاًحا بعد ذلك. 

يف مثل هذه الحالة، سوف تتلقى السعر 1.11121 بدالً من السعر املطلوب يف البداية )وهذا هو انزالق سلبي مبا أنك تلقيت سعر أسوأ من السعر الذي طلبته(. لن 

تستلم رفًضا يف تنفيذ السوق، ما مل يحدث تقييد هامش كام هو موضح أدناه.

رسعة التنفيذ والتأخري لتداول عقود الفروقات10.6. 

يُعد التنفيذ الرسيع لألمر أمرًا بالغ األهمية لضامن تنفيذ األوامر بدقة. التأخري - أي تأخري أو انقضاء للوقت بني الطلب واالستجابة له - ميكن أن يسبب تأخريات ويؤدي إىل تنفيذ 

الطلبات بالسعر املتاح املقبل إما لصالح أو ضد العميل اعتامًدا عىل السعر. 

ينبع تدفق بيانات تسعري السوق من السوق أو البورصة األساسية. ثم يتم نقل بيانات السعر إىل منصة التداول الخاصة بنا ومن ثم نقلها إليك. يتم عادة قياس رسعات نقل 

البيانات باملليل ثانية من املصدر إليك. التأخري الذي يحدث يف املتوسط هو 0.1 ثانية ولكن ميكن أن يصل إىل 2 ثوان. 

ميكن أن تكون فرتات التأخري الزائدة موجودة يف األجزاء التالية من تدفق البيانات، مام يؤثر عىل عملية توجيه األمر والتنفيذ:

الخوادم القامئة عىل البورصة أو السوق	 

خوادمنا	 

اتصال الرشكة باإلنرتنت	 

اتصال العميل باإلنرتنت ورسعته	 

أجهزة الكمبيوتر والربامج الخاصة بالعميل	 

نسعى إىل إدارة تحديات التأخري عىل النحو التايل:

التقييم املستمر ملوفري املعلومات الحاليني 	 

البحث عن موفري معلومات جدد لتقليل مشكالت تأخري األسعار أو الجودة التي تحدث.	 

التعاون مع العديد من موفري النطاق الرتددي العايل لإلنرتنت	 

وتطبق الرشكة تأخريًا يف تنفيذ أمر من األوامر التي يتم تعريفها لكل أصل ويبلغ متوسطه 0.1 ثانية. الحد األقىص للتأخري هو 2 ثوان.	 
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التكاليف والرسوم 10.7. 

تكلفة فرق السعر10.7.1. 

فرق السعر هو يف الواقع تكلفة فتح مركز جديد/تقديم أمر جديد. 

رسوم صرف العملة )تكاليف الصرف األجنبي( 10.7.2. 

ينطوي االستثامر يف منتج ذو أصل ضمني مدرج بعملة تختلف عن عملتك األساسية عىل مخاطر عملة. ويرجع ذلك إىل حقيقة أنه عند تسوية الوضعية بعملة عدا عن 

عملتك األساسية، قد تتأثر قيمة عوائدك عند تحويلها إىل العملة األساسية. 

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 رصف عىل الهامش املُستخدم واألرباح والخسائر واملقايضة بني ليلة وضحاها)رسوم املقايضة( 

والرتحيل بني ليلة وضحاها )التمويل( وترحيل عقود الفروقات والتعديالت بسبب إجراءات الرشكات )مثل األرباح واالقتطاعات(، بحسب املقاييس املطبقة لكل منتج. 

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

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

إن رسوم رصف العملة )تكاليف الرصف األجنبي( لعقود الفروقات هي محددة عىل0.6 %. الرجاء الرجوع إىل املثال املتوفر عىل وثيقة التكاليف والرسوم املتوفرة عىل موقعنا 

اإللكرتوين ملزيد من املعلومات.

مثال: 

فئة حسابك هي اليورو، وتريد فتح وضعية عىل آبل محددة السعر بفئة الدوالر األمرييك. اشرتيت 6 عقود آبل عىل الوضعية الطويلة.

سعر آبل عند الفتح:   سعر آبل عند اإلغالق: 

 BID 155,32   BID 147,58

 ASK 155.67   ASK 147.93

إذا كان: 

متطلب الهامش %10

سعر تحويل اليورو/ الدوالر األمرييك عند الفتح: 1.14360

سعر تحويل اليورو/ الدوالر األمرييك عند اإلغالق: 1.12990

رسوم الهامش: %0.6

الهامش املُستخدم: )متوسط السعر*متطلب الهامش( *الحجم=)147.76*10%(*6= 88.66 دوالر أمرييك

الهامش املُستخدم املحول إىل اليورو: 1.14360/88.66= 77.52 يورو

رسوم الهامش عند فتح الوضعية: الهامش املُستخدم *رسوم الهامش= 77.52*0.6%= 0.46 يورو

الهامش املُستخدم عند اإلغالق املحول إىل اليورو: 1.12990/88.66=78.46 يورو

رسوم الهامش عند إغالق الوضعية: 78.46*0.6%= 0.47- يورو

أرباح/ خسائر الهامش:  هامش اإلغالق - هامش الفتح = 78.46 - 77.52= 0.94

مجموع رسوم الهامش: )0.46-(+)0.47-(= 0.93-

األرباح/ الخسائر عند اإلغالق: ))سعر اإلغالق- سعر الفتح(*الحجم( = )155.32-147.93(*6(= 44.34 دوالر أمرييك 

األرباح/ الخسائر عند اإلغالق باليورو: األرباح/ الخسائر عند اإلغالق بالدوالر األمرييك/ سعر التحويل= 1.12990/44.34=39.24 يورو

أرباح/ خسائر رسوم التحويل: األرباح/ الخسائر عند اإلغالق * رسوم التحويل= 39.24*0.60%= 0.24 يورو

تعديل الهامش: رسوم التحويل+ أرباح/ خسائر الهامش= 0.94+)0.93-(= 0.01 يورو

األرباح/ الخسائر عند اإلغالق بعد تعديل الهامش وررسوم التحويل:

األرباح/ الخسائر عند اإلغالق + تعديل الهامش + أرباح/ خسائر رسوم التحويل= 39.24+0.01+)0.24-(=39.01 يورو
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صفحة 13 

مقايضة عقود الفروقات بين ليلة وضحاها )رسوم المقايضة( 10.7.3. 

ملقايضة اليومية بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( ستنطبق عىل كل صفقة عقود فروقات مفتوحة إذا تم إبقاؤها لليلة كاملة. يتم تقايض املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم 

املقايضة( يوميًا بالساعة22:00  بتوقيت غرينتش )21.00 بتوقيت غرينتش أثناء التوقيت الصيفي( عىل كل الصفقات التي تبقى مفتوحة حتى ذلك الوقت. تختلف طريقة 

احتساب املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( بحسب نوع األصل الضمني أو األداة املالية التي ينطبق عليها عقد الفروقات. 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 إضافية نحددها نحن. 

املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( املستخدمة من قبل الرشكة:  

بحسب املنتجات، فإن رسوم املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( هي محددة بحسب الجدول أدناه:  

املبلغ فئة األصول 

3.75%الرصف األجنبي: 

3.75%املؤرشات 

7%النفط 

11%األسهم 

7%السلع 

10%الغاز الطبيعي 

متديد عقود الفروقات )CFD( 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.

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.

للمعلومات الكاملة عن املقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة( الرجاء الرجوع إىل قسم "رشوط التداول" أدناه، إىل جانب وثيقة التكاليف والرسوم املتوفرة عىل موقعنا 

اإللكرتوين.

العموالت 10.7.4. 

ال تتقاىض الرشكة أي رسوم عموالت عىل عقود الفروقات.
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صفحة 14 

انتهاء صالحية عقود فروقات العمالت المشفرة10.8. 

يحق لنا، بحسب حريتنا الفردية بالترصف، وعن طريق منحك إشعار قبل 3 )ثالثة( أيام عىل األقل، تحديد تاريخ انتهاء صالحية  لعقود فروقات العمالت املشفرة. مثل 10.8.1. 

هذا التاريخ، إذا حددناه نحن، يجب أن يكون التاريخ الذي يقع عىل األقل بعد 7 )سبعة( أيام )ولكنه ال يشمل( تاريخ يوم فتحك لوضعية عىل مثل عقود الفروقات 

هذه. حيثام نحدد تاريخ انتهاء صالحية لعقود فروقات العمالت املشفرة مبوجب هذا القسم 10.7.2، وما مل تخرت إغالق وضعيتك ألي عقد فروقات عمالت مشفرة 

قبل تاريخ انتهاء صالحيتها، سنقوم نحن بإغالق مثل هذه الوضعية )وتفوضنا مبوجب هذا بفعل ذلك( بحسب أسعارنا يف ذلك التاريخ، مع األخذ بعني االعتبار أفضل 

واجبات التنفيذ التي ندين لك بها.  عىل سبيل املثال، سيكون احتساب فرتة انتهاء الصالحية البالغة 7 أيام كالتايل:

)بالتوقيت  غرينيتش  بتوقيت   22:00 الصيفي(/  )بالتوقيت  غرينيتش  بتوقيت   21.00 الساعة  قبل  بك  الخاصة  الفروقات  عقود  وضعية  تفتح  عندما   -

الشتوي( )بالتوقيت  غرينيتش  بتوقيت   22:00 الصيفي(/  )بالتوقيت  غرينيتش  بتوقيت   21:00 الساعة  وضعيتك  صالحية  ستنتهي   الشتوي(، 

 من اليوم السابع بعد تاريخ فتح الوضعية،

عندما تفتح وضعية عقود الفروقات الخاصة بك بعد الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش )بالتوقيت الصيفي(/ 22:00 بتوقيت غرينيتش )بالتوقيت الشتوي(،   -

ستنتهي صالحية وضعيتك الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش )بالتوقيت الصيفي(/ 22:00 بتوقيت غرينيتش )بالتوقيت الشتوي( من اليوم الثامن بعد تاريخ 

فتح الوضعية. 

يجب أن متتلك Safecap الحق، بالترصف بشكل معقول واستجابة أو ترقباً لتقلبات السوق، بتغيري مميزات وخصائص املنتجات ألي منتجات عقود فروقات عمالت 10.8.2. 

مشفرة تقدمها Safecap، عن طريق منحك إشعار مسبق قبل 3 )ثالثة( أيام ميالدية عىل األقل أو أي إشعار أقرص إذا اعتربنا هذا رضورياً، بالترصف بشكل معقول، 

عىل ضوء ظروف السوق السائدة. قد تتضمن مثل هذه التغيريات، عىل سبيل املثال ال الحرص، تغيري فرتة انتهاء الصالحية البالغة 7 أيام عىل عقود فروقات العمالت 

املشفرة التي نقدمها إىل أية فرتة أقرص أو أطول، أو تطبيق أو تعديل أو إنهاء أية مميزات أخرى مطبقة عىل مثل عقود الفروقات هذه. من املفهوم واملتفق عليه 

أن أية تغيريات نطبقها مبوجب هذا يجب أن تنطبق عىل جميع تداوالتك بعقود فروقات العمالت املشفرة، سواء الرشاء أو البيع، ويجب أن تنطبق أيضاً عىل جميع 

وضعياتك الخاصة بعقود فروقات العمالت املشفرة، مبا يف ذلك تلك الوضعيات القامئة يف تاريخ رسيان أي إشعار بالتغيري قد نقدمه لك مبوجب هذا.

حماية الرصيد السلبي لحسابات عقود الفروقات  .10.9

إننا نوفر لجميع عمالئنا حامية الرصيد السلبي عند تداول عقود الفروقات. وهذا يعني أن العميل لن يفقد أبًدا أكرث من املبالغ التي استثمرها 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 2000 يورو / دوالر عند 1.0740.

سيكون هامشك املستخدم هو 71.60$ مستوى الهامش لديك سيكون 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. 

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

نوع األوامر  .11

عقود الفروقات على منصة تداول MARKETS.COM TRADER على الهاتف الخلوي/ الويب11.1. 

األمر التسويقي11.1.1. 

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. 



صفحة 15 

لذلك، إذا تغري سعر السوق بشكل ملحوظ خالل الوقت الذي يستغرقه تقديم األمر، فمن املرجح أن يتعرض األمر لخطر التنفيذ بسعر يختلف عن السعر عند إدخال الطلب 

)أي االنزالق(. 

مثال:

افرتض وجود قيود قدرها 1000%.

 

تقوم بإدخال طلب يف السوق لرشاء يورو/دوالر أمرييك بسعر 1.1155. الفرق يف السعر باليورو/دوالر أمرييك هو نقطتان )2( )0.0002(. إذا كان السعر خالل إعالن 

مهم )مثل عىل سبيل املثال إعالن الرواتب غري الزراعية( يقفز بأكرث من 20 نقطة، فسيتم رفض طلبك.

ومع ذلك، إذا كان التغيري يف السعر أقل من 20 نقطة، فسيعترب هذا "طبيعًيا" وسيتم تنفيذ أمرك بسعر السوق املتاح. إذا، عىل سبيل املثال، تغري يورو / دوالر أمرييك 

إىل 1.1162، فسيتم تنفيذ أمرك بهذا السعر.

األوامر المعلقة 11.1.2. 

يتم تنفيذ جميع أنواع األوامر املعلقة املحددة يف هذه الفقرة بسعر السوق الذي ميكن أن يكون مختلًفا عن السعر املحدد يف األمر.

11.1.2.1.   أمر حد اإلدخال

مع أمر حد اإلدخال، يحدد العميل الحد األقىص لسعر الرشاء، أو الحد األدىن لسعر البيع، الذي ينبغي تنفيذ األمر عليه. حاملا يصل سعر السوق إىل مثل سعر حد اإلدخال هذا، 

سيتم تفعيل األمر وتنفيذه عند سعر الحد أو أفضل. مبا أنه من املحتمل إدخال أمر الحد بسعر يختلف عن سعر السوق الحايل، قد ال يتم تنفيذه بشكل فوري. ينبغي عىل 

العميل الذي يرتك أمر حد اإلدخال أن يكون عىل علم أنه يتخىل عن التنفيذ الفوري األكيد مقابل توقع الحصول عىل سعر أفضل يف املستقبل. يف حال مل يرتك حساب العميل 

أمواالً كافية لفتح الوضعية، سيتم رفض األمر قيد االنتظار وحذفه تلقائياً من قبل النظام.  

)"GTC"( 11.1.2.2.   جيد حتى يتم إلغاؤه

GTC هو طلب معلق من املقرر أن يظل صالًحا، وفًقا لرشوطه، إىل أجل غري مسمى، أو حتى يتم ملؤه أو إلغاؤه من قبل العميل أو من قبل النظام يف حالة عدم وجود أموال 

متاحة.

11.1.2.3.   أمر إيقاف اإلدخال

يختلف عن أمر حد اإلدخال، ويسمح أمر اإليقاف بالبيع بسعر أقل من سعر السوق الحايل أو الرشاء بسعر أعىل من سعر السوق الحايل إذا تم الوصول إىل سعر إيقاف اإلدخال 

أو انتهاكه. أمر إيقاف اإلدخال هو بالتايل أمر قيد االنتظار إىل أن يتم الوصول إىل سعر اإليقاف أو انتهاكه.

11.1.2.4.   تعديل األوامر املعلقة

يجوز للعميل تعديل أمر معلق، مبا يف ذلك "وقف الخسارة" و"جني األرباح"، قبل تنفيذها. ومع ذلك، قد ال يتم تغيري أمر معلق أو إزالته إذا وصل السعر إىل مستوى سعر 

تنفيذ األمر. بحسب األحكام والرشوط، بوسع العمالء وضع أوامر قيد االنتظار بعد ساعات التداول. ستبقى هذه األوامر غري فاعلة، وميكن تغيريها حتى ساعات العمل، وسيتم 

تنفيذها يف الساعات التي يكون السوق املعني مفتوحاً للتداول بها. نحتفظ بالحق بتغيري هذه األحكام والرشوط عن طريق تعديل اتفاقية خدمات االستثامر

 .11.2CFD ON META TRADER 5 )MT5(و META TRADER 4 )MT4(

األمر التسويقي11.2.1 

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 يُستغرق يف تقديم أمر العميل، فمن املرجح أن يتعرض األمر لخطر التنفيذ بسعر يختلف عن السعر عند إدخال 

األمر. 



صفحة 16 

األوامر المعلقة 11.2.2 

يتم تنفيذ جميع أنواع األوامر املعلقة املحددة يف هذه الفقرة بسعر السوق الذي ميكن أن يكون مختلًفا عن سعر األمر.

11.2.2.1.   أمر الحد

مع أمر الحد، يحدد العميل الحد األقىص لسعر الرشاء، أو الحد األدىن لسعر البيع، الذي سيتم به تنفيذ التداول. ومبجرد أن يصل سعر السوق إىل هذا الحد من السعر سيتم 

تشغيل األمر وتنفيذه بسعر الحد أو مبا هو أفضل منه. وألنه قد يتم إدخال أمر الحد بسعر يختلف عن سعر السوق الحايل، فإنه قد ال يتم تنفيذه عىل الفور. العميل الذي يرتك 

أمر حد يجب أن يكون عىل علم بأنه يتخىل عن ضامن التنفيذ الفوري يف مقابل توقع الحصول عىل سعر أفضل يف املستقبل. يف حالة عدم وجود أموال كافية يف حساب العميل 

لفتح مركز، سيتم رفض األمر املعلق وحذفه تلقائيًا بواسطة النظام. 

)"GTC"( 11.2.2.2.   جيد حتى يتم إلغاؤه

GTC هو طلب معلق من املقرر أن يظل صالًحا، وفًقا لرشوطه، إىل أجل غري مسمى، أو حتى يتم ملؤه أو إلغاؤه من قبل العميل أو من قبل النظام يف حالة عدم وجود أموال 

متاحة.

11.2.2.3.   أمر الوقف

ويسمح أمر الوقف، الذي يختلف عن أمر الحد، بالبيع دون سعر السوق الحايل أو الرشاء فوق سعر السوق الحايل إذا تم الوصول إىل سعر الوقف أو انتهاكه. ولذلك فإن أمر 

الوقف هو أمر معلق حتى يتم الوصول إىل سعر الوقف أو انتهاكه.

11.2.2.4.   أمر الوقف املتدرج

أمر الوقف املتدرج هو طلب وقف كام هو موضح أعاله مع فرق وحيد وهو أنه بدالً من تحديد السعر الذي سيتم تنشيط األمر عنده، يتم تنشيط أمر الوقف املتدرج عند 

مسافة ثابتة من سعر السوق. عىل سبيل املثال، إذا كان العميل لديه مركز مفتوح طويل مع وقف متدرج مرفق به ويزداد سعر الطلب يف السوق، فسيزيد سعر الوقف املتدرج 

أيًضا وسوف يتخلف عن سعر األمر يف السوق عىل مسافة ثابتة يحددها العميل. إذا انخفض سعر الطلب يف السوق بعد ذلك، فسيظل سعر الوقف املتدرج ثابتًا عند آخر 

سعر تم تحديده وإذا وصل سعر الطلب يف السوق إىل سعر الوقف املتدرج، فسيتم تنفيذ الطلب. بسبب فجوة السوق، ميكن أن يكون أفضل سعر متاح ميكن تحقيقه مختلًفا 

جوهريًا عن السعر املحدد يف أمر الوقف املتدرج ولذلك تكون أوامر الوقف املتدرج ليست مضمونة أن تصبح سارية املفعول باملسافة الثابتة التي يتم تعيينها. يتوفر هذا النوع 

.MT5و MT4 من األوامر فقط عىل منصة

11.2.2.5.   تعديل األوامر املعلقة

يجوز للعميل تعديل أمر معلق، مبا يف ذلك "وقف الخسارة" و"جني األرباح"، قبل تنفيذها. ومع ذلك، قد ال يتم تغيري أمر معلق أو إزالته إذا وصل السعر إىل مستوى سعر 

تنفيذ األمر. ال ميكن تعديل األوامر املعلقة خارج ساعات التداول املحددة.

إلغاء التداوالت وإغالق المراكز  .12

يُطلب من الرشكة يف بعض الحاالت إلغاء أوامرك أو إغالق مراكزك املفتوحة. وترد أدناه أسباب هذه اإلجراءات.

هامش المحافظة على عقود الفروقات وإغالق الهامش هامش الوقاية وإغالق الهامش12.1. 

يشري هامش الوقاية إىل الحد األدىن من األسهم )أي األموال( التي تحتاجها للحفاظ عىل حسابك معنا من أجل الحفاظ عىل مراكزك مفتوحة، وهذا ما يشار إليه أيًضا باسم 

"متطلبات الوقاية" أو "الحد األدىن من هامش الوقاية".

يبلغ مستوى إغالق الهامش لدينا حالياً 50%. هذا يعني أنه يف حال وصول مستوى الهامش إىل مستوى إغالق الهامش البالغ 05%، ستتلقى أمر إيقاف وسيتم البدء بتصفية 

وضعياتك املفتوحة، من دون أي إشعار منا إليك، بدءاً بالوضعية ذات الخسارة األعىل. 

يجب عىل العميل التأكد من امتالكه أمواالً كافية يف حسابه )حساباته( طوال الوقت من أجل الحفاظ عىل وضعياته مفتوحة. ينبغي عىل جميع العمالء املراقبة باستمرار أية 

وضعيات مفتوحة لتجنب إغالق الوضعيات بسبب عدم كفاية األموال يف حساباتهم.

ومنلك الحق يف تغيري مستوى إغالق الهامش هذا حسب تقديرنا. ملزيد من املعلومات يُرجى زيارة سياسة استدعاء الرافعة املالية والهامش الخاصة بنا.
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السعر خارج السوق/االرتفاع12.2. 

يف حالة دخول سعر خارج السوق يف نظامنا بسبب مشكلة فنية أو سوء تقدير، إذا قمت بفتح أي مركز بهذا السعر، فتحتفظ الرشكة بالحق يف إلغاء مركزك عن طريق إغالقه 

بالسعر الحايل املعروض عىل منصة التداول ذي الصلة وعكس أي ربح أو خسارة ناجمة عن هذا اإلجراء. يف حالة إغالق مركزك املفتوح بالفعل بسعر خارج السوق، إما عن 

طريقك أو عن طريق أوامر "وقف الخسارة" أو "جني األرباح" التلقائية، أو تصفية مركزك نتيجة للسعر خارج السوق، فإن الرشكة ستعكس أي ربح أو خسارة وستعيد مركزك 

إىل سعره االفتتاحي األويل. 

النمط الوتدي:

النمط الوتدي هو أداة تحميك من التداول بأسعار خارج حدود السوق، وكذلك من التوسع املتطرف للفارق الهاميش.

يتم تفعيل النمط الوتدي حاملا يتم الوصول إىل نسبة مئوية محددة مسبقاً بني آخر تسعري والتسعري الجديد. من أجل تعطيل النمط الوتدي، من املتطلب تلقي عدد محدد 

مسبقاً من التسعري. سيمكن هذا النظام من تحديد ما إذا كان السعر املستلم هو ضمن حدود السوق بالفعل. قد تختلف تهيئة اإلعدادات، بناًء عىل تصفية وتقلبات كل أصل 

من األصول الضمنية.

يف حال تفعيل النمط الوتدي، لن تتمكن من تنفيذ أية عمليات تداول بناًء عىل ذلك السعر إىل أن يتحقق النظام أن السعر هو ضمن حدود السوق. حاملا يتم التحقق من السعر، 

سيتم تعطيل النمط الوتدي. هذا يعني أنه سيتم قبول التسعري التايل، وستتمكن من وضع عمليات تداول بالسعر الجديد.

التداول المسيء12.3. 

كنتيجة للطبيعة اآللية العالية لتنفيذ هذه األسعار املتدفقة القابلة للتداول، من املرجح أن يحدث الخطأ يف تحديد األسعار واملشاكل الفنية من وقت آلخر.

 Safecap إذا قمت بتنفيذ اسرتاتيجيات التداول بهدف )يف رأي الرشكة وفق ما ميليه الترصف املتعقل( استغالل مثل هذه األخطاء أو املشاكل الفنية، أو الترصف بسوء نية، فإن

ستعترب ذلك سلوكًا مسيئًا. 

إذا قررت رشكة Safecap، بناء عىل تقديرها وبحسن نية، أنك تستغل، أو تستفيد، أو تحاول استغالل أو االستفادة من أخطاء تحديد األسعار هذه أو املشاكل الفنية أو أنك تقوم 

بارتكاب أي إجراء للتداول آخر غري مالئم أو ميسء، مثل عىل سبيل املثال:

أعامل االحتيال/األعامل غري املرشوعة؛1. 

األوامر التي يتم تقدميها استناًدا إىل أسعار تم التالعب بها نتيجة أخطاء النظام أو أعطال النظام؛2. 

التداول باملراجحة، مثل "مراجعة املقايضة" أو "املراجحة بالخفاء" أو "مراجحة املكافآت اإلضافية" عىل األسعار املعروضة من قبل منصاتنا 3. 

التداول بالبيع والرشاء الرسيعني وإغالق األوامر أو املشاركة يف وضعيات لفرتة زمنية قصرية بشكل اعتباطي4. 

التداول باملراجحة عىل األسعار التي تقدمها املنصات نتيجة أخطاء األنظمة؛ 5. 

املعامالت املنسقة عن طريق األطراف ذات الصلة بغية االستفادة من أخطاء األنظمة والتأخري يف تحديثات األنظمة؛6. 

الدخول يف معامالت أو مجموعات من املعامالت )طواعية و/أو إلزاميًا( مثل االحتفاظ مبراكز طويلة وقصرية يف نفس األدوات املالية أو ما شابهها يف أوقات مامثلة 7. 

إما من قبلك أو من جانبك بالتنسيق مع اآلخرين، مبا يف ذلك )عىل سبيل املثال ال الحرص( بني الحسابات التي تحتفظ بها مع كيانات مختلفة، والتي هي، مجتمعة 

أو منفصلة، لغرض التالعب مبنصة التداول لتحقيق ربح؛ أو

إساءة استخدام حامية "الرصيد السلبي" من خالل الدخول يف معامالت تحوط بني حسابني التي تحتفظ بها باسمك أو باسم عمالء آخرين لنا أو أي وسيط آخر 8. 

من خالل االستفادة الكاملة من الرافعة املالية التي تشرتك يف جوهرها يف التداول الخايل من املخاطر،

يحق لرشكة Safecap إغالق أي مراكز مفتوحة تخضع لسلوك ميسء كام هو موضح أعاله أو إلغاء أي أرباح أو خسائر تم تسجيلها كنتيجة الستخدامك اسرتاتيجيات مسيئة كام 

هو موضح أعاله.

وتحتفظ الرشكة بالحق يف اتخاذ تدابري إضافية تراها رضورية، تبًعا لظروف وشدة الفعل امليسء، مثل:

تقييد وصولك إىل األسعار املتدفقة والقابلة للتداول عىل الفور، مبا يف ذلك تقديم عرض األسعار اليدوي فقط؛ إحداث تأخريات زمنية تصل إىل 2 ثواٍن بني وضعك 1. 

لألمر وفتح األمر عىل منصات التداول اإللكرتونية )ملنع التداول بالبيع والرشاء الرسيعني( و/أو

تقييد وصولك إىل أصول معينة فقط؛ و/أو2. 

تقييد الرافعة املالية يف أصول محددة أو يف حساب التداول، أو3. 

ضبط "فروق األسعار" املتاحة لك؛ و/أو4. 

إنهاء االتفاقية فوًرا.5. 

إجراءات الشركات والتغيير العدائي الجوهري على األصل  .13

إذا تأثر سعر سهم عقد الفروقات )CFD( بأحد إجراءات الرشكة التي يتم تطبيقها عىل األداة املالية األساسية، فتحتفظ الرشكة بالحق يف إجراء أي تعديالت رضورية عىل القيمة 

 .)CFD( بهدف تحييد التأثري االقتصادي إلجراء الرشكة عىل سعر عقد الفروقات ،)CFD( و/أو حجم املركز املحتفظ به عىل عقد الفروقات



صفحة 18 

سوف تتخذ الرشكة جميع الخطوات املعقولة للتأكد من أنها تعكس جميع ظروف السوق التي تؤثر عىل سعر األداة املالية األساسية. يف حال عدم متكن الرشكة من تقدير أثر 

اإلجراء الذي تقوم به الرشكة بشكل معقول أو يف حالة شطب األداة املالية من البورصات ذات الصلة، تحتفظ الرشكة بالحق يف إغالق مراكزك عىل آخر سعر متوسط رسمي محدد 

يف البورصة املعنية قبل اإلجراء ذي الصلة. يف حالة استبعاد أداة مالية مؤلفة لعقد الفروقات املختلط أو خضوعها لدمج أو اكتساب، نحتفظ بالحق بإنهاء أي وضعية )وضعيات( 

مفتوحة لعقد الفروقات املختلط وعرض عقد مختلط جديد حيث سيتم تقديم أسهم جديدة مؤلفة له. إذا تأثر سعر سهم بسبب تطبيق إجراءات الرشكات عىل األداة املالية 

الضمنية، يحق للرشكة إجراء أية تعديالت رضورية عىل قيمة و/ أو حجم وضعية عقد الفروقات، بهدف تحييد التأثري االقتصادي إلجراء الرشكة عىل سعر عقد الفروقات.  

أنواع إجراءات الشركات13.1. 

توزيع األرباح المرتبطة بعقود الفروقات 13.1.1. 

يف حالة توزیع األرباح من قبل جهة اإلصدار لألسھم األساسیة يف عقود الفروقات، یتم تسویة التعدیالت النقدیة من أجل تحیید التأثري االقتصادي الذي قد يحدثه ھذا اإلجراء 

علی أسعار األسھم األساسیة يف التاریخ السابق لتوزیع األرباح. 

يشري التاريخ السابق لتوزيع األرباح إىل التاريخ الذي يتم فيه تداول األسهم األساسية مع عدم وجود حقوق لتوزيعات األرباح بعد ذلك. هذا هو التاريخ الذي نجري فيه التعديل 

املوضح أدناه. 

إذا كنت تحتفظ بصفقة طويلة يف تاريخ سابق لتوزيع أرباح األسهم، ستتلقى أرباح األسهم عىل شكل تعديل نقدي. الرجاء مالحظة أننا سنخصم اقتطاع رضيبي بقيمة 30% من 

مبلغ أرباح األسهم املضاف عندما تتداول عقود فروقات األدوات املالية األمريكية طبًقا ملتطلبات دائرة الرضائب األمريكية.. االقتطاع الرضيبي هو رضيبة دخل يتم دفعها إىل 

الحكومة من قبل دافع الرضيبة بداًل من متلقي الدخل. ميكن تخفيض النسبة املئوية لالقتطاع إذا استطعت تزويدنا بنموذج W8-BEN )أو W9( إلثبات محل إقامتك الرضيبي 

وتقييم ما إذا كان ينبغي تطبيق معاهدة رضيبية مختلفة عىل حسابك.  

املثال األول 1:

APPLE حصص االرباح 3.29 دوالر أمرييك للسهام

تاريخ ما قبل توزيع األرباح: 8 مايو

سيتلقى العمالء الذين يحتفظون بوضعية عقد فروقات طويلة تعديالً إيجابياً، وسيتلقى العمالء الذي يحتفظون بوضعية عقد فروقات قصرية تعديالً سلبياً. سيتم احتساب 

التعديالت كالتايل:

WTH - مبلغ األرباح x )الكمية )وحدة

إذا كنت تحتفظ بوضعية طويلة تبلغ 300 وحدة لعقد فروقات APPLE، ستتلقى تعديل إيجايب يبلغ 690.9USD =))3.29*0.3(- )3.29((*300 دوالر أمرييك

الكمية )وحدة( x مبلغ األرباح

إذا كنت تحتفظ بوضعية قصرية تبلغ 200 وحدة لعقد فروقات APPLE ستتلقى تعديل سلبي يبلغ 3.29*200 = 658 دوالر أمرييك

املثال الثاين 2:

BMW األرباح: EUR 2.5 لكل سهم:

تاريخ ما قبل توزيع األرباح: 8 مايو

سيتلقى العمالء الذين يحتفظون بوضعية عقد فروقات طويلة تعديالً إيجابياً، وسيتلقى العمالء الذي يحتفظون بوضعية عقد فروقات قصرية تعديالً سلبياً. سيتم احتساب 

التعديالت كالتايل:

الكمية )وحدة( x مبلغ األرباح

 750EUR= 300*2.5 ستتلقى تعديل إيجايب يبلغ ، BMW إذا كنت تحتفظ بوضعية طويلة تبلغ 300 وحدة لعقد فروقات

ال تخل أحكام هذا القسم بأي من حقوق Safecap فيام يتعلق باإلجراءات املنصوص عليها يف اتفاقية الخدمات االستثامرية.

األرباح المرتبطة بعقود فروقات المؤشر النقدي13.1.2. 

تنطبق األرباح النقدية عىل فروقات املؤرش النقدي. يتألف املؤرش من حافظة افرتاضية من األسهم. إذا وزعت إحدى الجهات املصدرة لألسهم املشمولة يف املؤرش أرباحاً، يتأثر 

سعر املؤرش وفقاً لذلك. من أجل تحييد التأثري االقتصادي الناتج عن توزيع األرباح، يتم تطبيق تعديالت نقدية عىل الحسابات التي تحتفظ بوضعيات عىل ذلك املؤرش النقدي 

.MT5 املعني عىل منصتنا



صفحة 19 

إذا كنت تحتفظ بوضعية يف يوم توزيع األرباح، ستتلقى تعديل أرباح إيجايب، وبالتايل، تعديل سلبي للوضعيات القصرية. تتم معالجة تعديالت توزيع األرباح النقدية بالساعة 

22:00 بتوقيت غرينتش )الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش بحسب التوقيت الصيفي(. سنخصم اقتطاع رضيبي بقيمة 30% من مبلغ أرباح األسهم املضاف عندما تتداول عقود 

فروقات األدوات املالية األمريكية.

مثال:

توزيع األرباح النقدي لـUS500 يبلغ 0.05 دوالر أمرييك

تاريخ ما قبل توزيع األرباح: 1 فرباير

سيتلقى العمالء الذين يحتفظون بوضعية عقد فروقات طويلة تعديالً إيجابياً، وسيتلقى العمالء الذي يحتفظون بوضعية عقد فروقات قصرية تعديالً سلبياً. سيتم احتساب 

التعديالت كالتايل:

WTH - مبلغ األرباح x )الكمية )وحدة

1.75USD = 50.5 ستتلقى تعديل إيجايب يبلغ ، US500 إذا كنت تحتفظ بوضعية طويلة تبلغ 50 وحدة لعقد فروقات

الكمية )وحدة( x مبلغ األرباح

إذا كنت تحتفظ بوضعية قصرية تبلغ 50 وحدة لعقد فروقات US500، ستتلقى تعديل سلبي يبلغ 0.05*50= 2.50 دوالر أمرييك

املثال الثاين:

توزيع األرباح النقدي لـSPA35 يبلغ 0.05 دوالر أمرييك

تاريخ ما قبل توزيع األرباح: 1 فرباير

سيتلقى العمالء الذين يحتفظون بوضعية عقد فروقات طويلة تعديالً إيجابياً، وسيتلقى العمالء الذي يحتفظون بوضعية عقد فروقات قصرية تعديالً سلبياً. سيتم احتساب 

التعديالت كالتايل:

الكمية )وحدة( x مبلغ األرباح

3.50EUR =50*0.07 ستتلقى تعديل إيجايب يبلغ ،SPA35 إذا كنت تحتفظ بوضعية طويلة تبلغ 50 وحدة لعقد فروقات

3.50EUR= 50*0.07 ستتلقى تعديل سلبي يبلغ ،SPA35 إذا كنت تحتفظ بوضعية قصرية تبلغ 50 وحدة لعقد فروقات

مثال:

توزيع األرباح النقدي لـUS500 يبلغ 0.05 دوالر أمرييك

تاريخ ما قبل توزيع األرباح: 1 فرباير

سيتلقى العمالء الذين يحتفظون بوضعية عقد فروقات طويلة تعديالً إيجابياً، وسيتلقى العمالء الذي يحتفظون بوضعية عقد فروقات قصرية تعديالً سلبياً. سيتم احتساب 

التعديالت كالتايل:

الكمية )وحدة( x مبلغ األرباح

إذا كنت تحتفظ بوضعية طويلة تبلغ 50 وحدة لعقد فروقات US500، ستتلقى تعديل إيجايب يبلغ 0.05*50= 2.50 دوالر أمرييك

إذا كنت تحتفظ بوضعية قصرية تبلغ 50 وحدة لعقد فروقات US500، ستتلقى تعديل سلبي يبلغ 0.05*50= 2.50 دوالر أمرييك

ال تخل أحكام هذا القسم بأي حق من حقوق pacefaS فيام يتعلق بإجراءات الرشكة املنصوص عليها يف اتفاقية الخدمات االستثامرية الخاصة بك.

األرباح المرتبطة بعقود الفروقات المختلطة13.1.3. 

تتألف عقود الفروقات املختلطة من أسهم ضمنية تشكل كل منها نسبة مئوية لثقل مختلف من القيمة اإلجاملية لعقد الفروقات املختلط.من أجل تحييد التأثري الناتج عن 

توزيع األرباح، يتم تطبيق تعديالت نقدية عىل الحسابات التي تحتفظ بوضعيات عىل العقد املختلط. من أجل تحييد التأثري الناتج عن توزيع األرباح، يتم تطبيق تعديالت 

نقدية عىل الحسابات التي تحتفظ بوضعيات عىل العقد املختلط. سيكون تعديل األرباح مبنياً عىل ثقل السهم الضمني يف القيمة اإلجاملية للعقد املختلط، وسيتم تطبيقه 

عىل الوضعيات الطويلة والقصرية وفقاً لذلك. إذا كنت تحتفظ بوضعية طويلة يف يوم توزيع األرباح، ستتلقى تعديل إيجايب، وبالتايل، تعديل سلبي للوضعيات القصرية.



صفحة 20 

مثال:
لنفرتض أنك تحتفظ بوضعية عىل عقد التكنولوجيا األمريكية املختلط )األسهم الضمنية هي آبل ومايكروسوفت وإنتل وغوغيل وآي يب إم(.

القيمة األولية للعقد املختلط: 100 دوالر أمرييك

أرباح أسهم آبل: 20 دوالر أمرييك

تاريخ ما قبل توزيع األرباح: 23 مارس

ثقل سهم آبل يف العقد املختلط يعادل 35%، وبالتايل، يتم احتساب مبلغ األرباح املساهم به يف العقد املختلط كالتايل:

مبلغ األرباح = )مبلغ أرباح السهم الضمني(/)سعر السهم الضمني( x ثقل السلة للسهم x القيمة األولية للعقد املختلط.

100 x %35 x  $20/105.26=   
USD 6.65=   

*4.66 USD = )6.65*0.3( - 6,65 = WTH – األرباح املبلغ
*إن كان األصل الضمني يدفع أرباح أسهم يف الواليات املتحدة، سيتم فرض اقتطاع رضيبي يبلغ 30% عىل مبلغ أرباح األسهم املدفوع.

سيتلقى العمالء الذين يحتفظون بوضعية عقد فروقات طويلة يف العقد املختلط تعديالً إيجابياً، وسيتلقى العمالء الذي يحتفظون بوضعية عقد فروقات قصرية تعديالً سلبياً. 
سيتم احتساب التعديالت كالتايل:

الكمية )وحدة( x مبلغ األرباح

  10*4.66=46.60 USD إذا كنت تحتفظ بوضعية طويلة تبلغ 10 وحدة لعقد فروقات عقد التكنولوجيا األمريكية املختلط، ستتلقى تعديالً إيجابياً يبلغ

.USD 66.5 = 6.65*10 إذا كنت تحتفظ بوضعية قصرية تبلغ 10 وحدة لعقد فروقات عقد التكنولوجيا األمريكية املختلط، ستتلقى تعديالً سلبياً يبلغ

تقسيم األسهم/التقسيم العكسي13.1.4. 

تقسيم األسهم هو إجراء تقوم فيه الرشكات بتقسيم أسهمها الحالية إىل أسهم متعددة. عىل الرغم من أن عدد األسهم يزيد، فإن قيمة األسهم ال تزال هي نفسها ألن االنقسام 

ال يضيف أي قيمة حقيقية. 

التقسيم العكيس هو إجراء تقوم فيه الرشكات بتقليل العدد اإلجاميل من أسهمها لتشكيل عدد أصغر من األسهم األكرث قيمة نسبيًا. التقسيم العكيس هو نقيض تقسيم األسهم 

وكالهام ال يضيف أي قيمة حقيقية.

عندما تحتفظ بوضعية عىل سهم تواجه به أسهم رشكة ضمنية فيه توزيًعا أو إعادة توزيع، ستعمل الرشكة عىل تعديل الوضعية و/ أو التعديل النقدي يف اليوم السابق لتوزيع 

األرباح بحيث تعكس التأثري االقتصادي لتوزيع األسهم أو إعادة التوزيع يف حسابك.

يف حالة إذا كان لديك مركز طويل ويتم تنفيذ تقسيم األسهم فسوف نقوم بإجراء تعديل إيجايب لحسابك. يف حالة التقسيم العكيس، فإن املركز الطويل سيؤدي 1. 

إىل تعديل سلبي لحسابك.

يف حالة إذا كان لديك مركز قصري ويتم تنفيذ تقسيم األسهم فسوف نقوم بتطبيق تعديل سلبي لحسابك. يف حالة التقسيم العكيس، فإن املركز القصري سيؤدي 2. 

إىل تعديل إيجايب لحسابك.



صفحة 21 

مثال:
6 يونيو هو تاريخ تقسيم أسهم APPLE إىل 1:7 

تاريخ توزيع األرباح السابق: 6 يونيو

التعديالت النقدية )اإليجابية أو السلبية( للعمالء الذين يحتفظون مبراكز حتى نهاية التداول يف 6 يونيو 2014:

وسيتم حساب التعديل عىل النحو التايل: سعر اإلغالق يف 6 يونيو - )سعر اإلغالق يوم 6 يونيو * عامل التعديل( 

عىل سبيل املثال: سعر اإلغالق يف 6 يونيو = 606.97

عامل التعديل = 0.1428571 )1/7( 

606.97-)606.97*0.1428571( = 606.97 – 86.7099 = 520.26 دوالًرا أمريكًيا

ثم ترضب عامل التعديل يف الوحدات: 520.26*الوحدات.
إذا كنت تحتفظ مبركز طويل من 10 وحدات من عقد فروقات APPLE CFD، فسوف تتلقى تعديالً إيجابًيا يبلغ 	 

      520.26*10 = 5202.60 دوالر أمرييك
إذا كنت تحتفظ مبركز قصري من 20 وحدة من عقد فروقات APPLE CFD، فسوف تتلقى تعديالً سلبًيا يبلغ 520.26*20= 10405.20 دوالرات أمريكية	 

 .13.1.5CFD إصدار حقوق االكتتاب المرتبطة بتداوالت

بعد إصدار حقوق االكتتاب، من الشائع أن يتم تخفيض سعر السهم بسبب التخفيف اإلضايف لقيمة السهم. لذلك، یتم تطبيق التعدیالت النقدیة من أجل تحیید التأثري االقتصادي 

الذي قد يحدثه ھذا اإلجراء علی أسعار عقد الفروقات يف التاریخ السابق لحقوق االكتتاب.

إذا كنت تحتفظ مبركز طويل يف التاريخ السابق لحقوق االكتتاب، فستتلقى تعديالً إيجابيًا عىل شكل فرق نقدي. إذا كنت تحتفظ مبركز قصري يف التاريخ السابق لحقوق االكتتاب، 

فسيفرض عليك تعديل سلبي عىل شكل فرق نقدي.  

تغيير عدائي جوهري على األصل13.2. 

إذا: )i( حدث إجراء رشكات ما فيام يتعلق بأداة مالية تكون ضمنية ألي وضعية عقد فروقات مفتوحة لديك معنا، أو )ii( حدث تغيري عدايئ جوهري عىل األصل، أو )iii( تجاوز 

انكشافنا السوقي فيام يتعلق بأية أداة مالية أو أداة أخرى حدودنا الداخلية لالنكشاف، يحق لنا مامرسة أي من الحقوق التالية، رشيطة أن نترصف بشكل مسؤول عند فعل 

ذلك، وبذل قصارى جهودنا املعقولة للحفاظ عىل قيمة وضعياتك املفتوحة مع األخذ بعني االعتبار واجبنا مبعاملة عمالئنا بإنصاف وأفضل تنفيذ لواجباتنا نحوك:

 )a،تغيري أسعارنا

 )b،تغيري أي حدود تداول قد نكون وضعناها

 )c،تغيري مقاييسنا للهامش أو الرافعة املالية

 )d،تغيري سعرنا للفتح، أو حصة الفتح أو حجم الفتح ألي وضعية

 )e التطلب منك )عن طريق منح إشعار مسبق بشكل منطقي( بأن تغلق أي وضعيات مفتوحة قد تكون لديك يف األداة املالية املتأثرة أو أي أداة مالية أخرى، وإذا مل تفعل

ذلك، إغالق مثل هذه الوضعيات بحسب أسعارنا،

 )f،فتح أي وضعيات جديدة لك يف أي سوق جديد مرتبط

تجميد حسابك مبا يف ذلك فتح أو إغالق أي أو جميع الوضعيات املتأثرة وتعليق أي نشاط تداول بيننا إىل أن يتم تنفيذ التعديالت املعنية،	( 

 )h.اضبط األصل الذي تعرض األداة املالية الضمنية له إلجراءات الرشكات عىل وضعية اإلغالق فقط، وبهذه الحالة، لن يتم فتح أي وضعيات جديدة

 )i تنفيذ التعديالت املرتبطة عىل حسابك من أجل استعادة معامالت الحساب يف األدوات املالية الضمنية التي كانت )بعد تاريخ الرسيان( أو ستصبح )قبل تاريخ الرسيان( متأثرة

بإجراء الرشكات. يجب تنفيذ مثل هذه التعديالت بحسب أسعار السوق يف ذلك الوقت، والتي قد تكون مختلفة عن األسعار التي تم تنفيذ املعامالت األصلية وفقاً لها، و

 تقييد أو تعطيل فتح أي وضعيات بيع و/ أو رشاء جديدة لألداة املالية املتأثرة أو أي أداة أخرى.

المتطلبات الخاصة بالصالحية القضائية لعقود الفروقات  .14

يف بعض الصالحيات القضائية، حيث يكون متطلباً منا فعل ذلك مبوجب األنظمة املحلية املطبقة، وحيث تكون مقيامً دامئاً أو مواطناً يف الصالحية القضائية املعنية، قد نقدم 

لك املزيد من آليات الحامية أو نضع قيوداً معينة عىل مقاييسك للتداول. يف هذا القسم، سنحدد مثل آليات الحامية اإلضافية هذه التي نقدمها حالياً والقيود التي نطبقها.



صفحة 22 

فرنسا  )1(

الخسائر  )"إيقاف  الخسائر املضمون مدمجة  إيقاف  آلية حامية  بأن نقدم لك  الفرنسية  لألنظمة  من وفقاً  فرنسياً، سيكون متطلباً  أو مواطناً  دامئاً يف فرنسا  إذا كنت مقيامً 

املضمون"(. 

إيقاف الخسائر املضمون هو أمر بإيقاف الخسائر مرتبط تلقائيًا بكل أمر تفتحه، سواء كان أمر سوق أو أمر قيد االنتظار. سيكون إيقاف الخسائر املضمون معاداًل ملبلغ الهامش 

املبديئ املتطلب منك عند وضع األمر. بالتايل، الحد األقىص للخسائر املحتملة بحسب وضعيتك، مبا يف ذلك أي مقايضة بني ليلة وضحاها )رسوم املقايضة(، مقايضات الرتحيل بني 

ليلة وضحاها،ستكون مقصورة بشكل صارم عىل مبلغ الهامش املبديئ عند وقت وضع األمر.

يف حالة وقوع أية ظروف قاهرة )كام هي محددة يف االتفاقية(، نحتفظ بالحق بتخفيض نسب الرافعة املالية املتاحة لعمالئنا. ينبغي أن تكون عىل علم أنه يف مثل هذه الحاالت، 

قد يتم تحديث الهامش املستخدم لوضعيتك ليتوافق مع نسب الرافعة املالية املخفضة، إال أن إيقاف الخسائر املضمون بوضعيتك لن يتأثر بذلك وينبغي أن يكون معادالً ملبلغ 

الهامش املبديئ الذي كان متطلباً عند وقت فتحك للوضعية املعنية.

بينام ينبغي أن نترصف وفقاً لواجباتنا مبوجب األنظمة يف جميع األوقات عند تنفيذ أوامرك، ينبغي أن تكون عىل علم أنه يف حال وقوع هفوات بالسعر أو فجوات بالسوق )كام 

هي محددة يف االتفاقية(، قد يتم تنفيذ أمرك بسعر يختلف جوهرياً عن السعر املشار إليه يف منصة التداول اإللكرتونية عند وقت وضعك لألمر. يف مثل هذه الحالة، سيكون 

إيقاف الخسائر املضمون معادالً ملبلغ الهامش املبديئ الذي يتوافق مع السعر الفعيل الذي تم تنفيذ أمرك عليه.

سيظل بوسع املقيمني الدامئني يف فرنسا أو مواطنيها ضبط أوامر إيقاف الخسائر و/ أو أخذ األرباح العادية، كام هو مبني يف السياسة. ينبغي أن تكون عىل علم أنه رغم أن مثل 

أوامر إيقاف الخسائر و/ أو أخذ األرباح هذه غري مضمونة، إال أنه يف حالة حدوث هفوات بالسعر تؤثر عىل أمر إيقاف الخسائر الطوعي الذي وضعته، ستكون خسائرك يف أسوأ 

األحوال مقصورة بشكل صارم عىل مبلغ إيقاف الخسائر املضمون كام هو مبني أعاله. 

إسبانيا  )2(

إذا كنت مقيامً أو مواطناً يف مملكة إسبانيا، وعىل أساس املتطلبات األخرية من اللجنة الوطنية اإلسبانية لسوق األوراق املالية )"VMNC"( لتعزيز حامية مستثمري التجزئة يف 

أقاليم إسبانيا، بخصوص تداول عقود الفروقات، فإننا مطالبون بالحصول عىل التنازل التايل ألول عملتّي تداول اثنتني لكل عقد فروقات، وهي تشكل جزءاً من هذه االتفاقية. يف 

الحاالت التي نكون بها ملزمني بتحذيرك بأن املنتج غري مناسب لك، يجب أن تبني الجملة املكتوبة أيضاً "قد يكون  هذا املنتج عسرياً عىل الفهم. وتعتربه اللجنة الوطنية لسوق 

األوراق املالية غري مالئم ملستثمري التجزئة، بشكل عام". 

إننا ملزمون بحفظ سجالت بالبيانات املذكورة أعاله وجميع الخطوات املتخذة لتحقيق االمتثال بواجباتنا كام هو مبني أعاله.

إنك تقر مبوجب هذا وتقبل أن نحتفظ مبثل هذه السجالت. 

إنك تقر أيضاً وتقبل أنه يف حالة عدم موافقتك عىل اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتحقيق االمتثال للمذكور أعاله، فلن نتمكن من تزويدك أو مواصلة تزويدك بالخدمات 

املتعلقة بالسندات املالية ومنتجات االستثامر املذكورة أعاله.

مراجعة منتظمة  .15

تقوم Safecap مبراجعة هذه السياسة سنويًا وكلام حدث تغيري جوهري يؤثر عىل قدرة Safecap عىل الحصول عىل أفضل نتيجة ممكنة لتنفيذ طلبات العميل.

تقوم Safecap بانتظام مبراجعة الجودة الشاملة لتنفيذ الطلبات واألسعار املنشورة يف األدوات املالية األساسية التي تقدمها مصادر بائعي البيانات من األطراف الثالثة لضامن 

تحقيق أهداف هذه السياسة بشكل مستمر. وستقوم Safecap بتعديل هذه السياسة عىل أساس هذه املراجعات إذا رأت رضورة لذلك. وستتاح أي سياسة جديدة عىل موقعنا 

اإللكرتوين وسوف تكون سارية اعتباًرا من تاريخ نرشها. كلام أدخلنا تغيريًا جوهريًا عىل بنود هذه السياسة )أي التغيريات التي تؤثر عىل حقوقك والتزاماتك مبوجب االتفاقية 

والسياسة(، سنحاول إبالغك بهذه التغيريات قبل تفعيلها. لتجنب أي شكوك، يجب عدم اعتبار التغيريات عىل أحكام التداول، والتي تشمل التغيريات عىل فوراقنا الهامشية ونسب 

الرافعة املالية والرسوم بني ليلة وضحاها وفرتة انتهاء صالحية عقود الفروقات ومميزات املنتجات األخرى، عىل أنها جوهرية ألغراض هذه السياسة.

اللغة الُمطبقة  .16

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.
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معلومات مهمة لعقود الفروقات  .17

معلومات الرافعة المالية17.1. 

بحسب املنصة التي تختار التداول عليها، قد يؤثر منوذج الهامش متعدد الطبقات عىل الهامش املتطلب لوضعيتك. 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 هذا عىل كل أداة مالية بشكل مستقل، 

أي أنه إذا كان لديك وضعيات مفتوحة عىل نطاق عدة أدوات مالية، سيتم احتساب الهامش بشكل منفصل لكل أداة مالية. ملزيد من املعلومات، الرجاء الرجوع إىل سياسة 

الرافعة املالية والهامش.

عمالء التجزئة17.1.1.   

فد تنطبق حدود رافعة مالية معينة عىل األدوات املالية املتوفرة. تقدم الرشكة حد أقىص افرتايض للرافعة املالية يبلغ 1:30. تتوفر حدود أقىص أدىن للرافعة املالية بحسب األداة 

املالية الضمنية التي يتم تداولها.  

ميكنك إيجاد نسب الرافعة املالية املطبقة لكل أداة مالية أدناه:

	 MARKETS.COM Trader

	 MT5 / MT4

كام يتم وضع قيود معينة عىل الرافعة املالية عىل العمالء األقل خربة يف البيع بالتجزئة حيث يتم تعريف ذلك يف االتفاقية وسياسة الهامش والرافعة املالية التي يجب الرجوع 

إليها للحصول عىل مزيد من املعلومات.

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.  حيثام أمكن، سرنسل لك إخطاًرا بهذا التغيري مدته 3 أيام عمل حتى تتمكن من اتخاذ اإلجراء الذي تراه 

مناسبًا.

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

$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

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.
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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 

 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.

شروط التداول17.2. 

يتوفر مزيد من املعلومات حول رشوط التداول، مبا يف ذلك ساعات التداول، وفروق األسعار، والرافعة املالية، ورسوم متديد عقود الفروقات، والتمديد اليومي، يف جميع األوقات 

للعمالء عىل موقعنا. نالحظ أن رشوط التداول قد تختلف اعتامًدا عىل األداة املالية واملنصة. ملزيد من املعلومات يُرجى زيارة:

 .aو ،https://markets.com/ar/full-asset-list يُرجى زيارة MARKETS.COM Web/Mobile Trader لـ

 .b .https://markets.com/ar/full-asset-list يرجى زيارة ،MT4 وMT4 Mobile ملنصات

 .chttps://markets.com/ar/full-asset-list عىل الهاتف الخلوي، الرجاء زيارة MT5و MT5 ملنصات

تقديم عقود الفروقات )CFD( في بعض الواليات القضائية.17.3. 

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

للرشكة كام هو محدد يف "االتفاقية". ال متثل هذه السياسة عرًضا أو دعوة أو تحريًضا عىل بيع عقود الفروقات )CFD( أو رشائها. 
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أسئلة.17.4. 

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

الملحق I – مزودو األسعار

تتلقى Safecap أسعارها من مزودي السيولة واألسعار التاليني:

 .a هي رشكة تعمل Finalto FS .481853 مفوضة ومرخصة من قبل سلطة السلوك املايل مبوجب الرتخيص رقم -)"Finalto FS"( املحدودة Finalto Financial Services

بشكل مستقل عن Safecap، ولكنها خاضعة لسيطرة رشكتنا األم. كافة معامالتنا مع Finalto FS هي عىل أساس تجاري قائم عىل املنافسة املطلقة. إننا ال ندفع لرشكة 

Finalto FS عىل أساس اإليرادات الناتجة عن تداول العمالء.

 .b هي رشكة تعمل بشكل مستقل Finalto Group Limited .607305 مفوضة ومرخصة من قبل سلطة السلوك املايل مبوجب الرتخيص رقم -Finalto Group Limited

 Finalto هي عىل أساس تجاري قائم عىل املنافسة املطلقة. إننا ال ندفع لرشكة Finalto Tradin	  ولكنها خاضعة لسيطرة رشكتنا األم. كافة معامالتنا مع ،Safecap عن

	Tradin عىل أساس اإليرادات الناتجة عن تداول العمالء.

 .c.بورصة شيكاغو مركنتايل - بورصة مشتقات ومستقبليات أمريكية تتخذ من شيكاغو مقراً لها، ومرخصة من قبل مفوضية تداول مستقبليات السلع

 .d.وهي بورصة رقمية ذات سمعة مرموقة - Kraken

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

