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 عقود الفروقات ع� العمالت األجنب�ة
 
 

 الغرض 
 

المستند  بموجب    لك  �قدم هذا  المعلومات مطل��ة  مادة �س��ق�ة.  ل�ست  إنها  االستثماري.  المنتج  األساس�ة حول هذا  المعلومات  ("العم�ل") 
 القانون لمساعدتك ع� فهم طب�عة هذا المنتج ومخاطرە وتكال�فه ومكاسبه وخسائرە المحتملة ومساعدتك ع� مقارنته بالمنتجات األخرى. 

 
 ) FXلعمالت األجنب�ة ( عقود الفروقات ع� ا المنتج: 

 
كة") مرّخ ("  Exinity ME  المقدم:    0300ورقمها المرج�ي الثابت هو  ")  FSRA("  صة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م الخدمات المال�ةال�ش

2418  971+ . 
 

كة ع�   2418 971+ 0300أو اتصل بنا ع�   ae/uae-://exinity.com/enstphtلم��د من المعلومات ير�ب ز�ارة موقع ال�ش
 

 ما هو هذا المنتج؟ 
 

األجنبة   العمالت  ع�  الفروقات  عقود  هو   .  FXالمنتج 
�
شيوعا األ���  العمالت    الشكل  تداول  باسم  والمعروف  األجنب�ة،  العمالت  هو  للتداول 

ي شكل أزواج. 
ي نفس الوقت. و�تم تداول العمالت �ن

اء عملة و�يع أخرى �ن  األجنب�ة. وهذا عبارة عن عمل�ة �ش
 

 األهداف 
 

ن مقابل تبادل فرق   ن طرفني ي  عقود الفروقات �ي أدوات مال�ة مشتقة. إن عقد الفروقات هو اتفاق بني ة الزمن�ة اليت السعر ألداة أساس�ة محددة للف�ت
 تم فيها فتح الصفقة. 

 
وال يوجد مقاصة  )  OTCإن عقود الفروقات �ي منتجات ذات رافعة مال�ة و�تم تداولها ل�س ع� أساس التبادل ول�ن ع� أساس التداول الفوري (

 قود الفروقات ع� الفوركس، لها أزواج عمالت أساس�ة مختلفة. ع� أساس المطابقة. إن ع   Exinity ME Ltdمرك��ة للمعامالت. تتداول 
 

 أزواج العمالت الرئ�س�ة
 

العمالت األ��� شيوع أزواج  الرئ�س�ة �ي   العمالت 
�
ي والدوالر  ا ليين ي والجن�ه اإلس�ت

ال�اباين ن  الدوالر األم���ي واليورو والني ، وتتكون من عمالت مثل 
 ال�ندي والفرنك الس���ي. 

 
 العمالت الثان��ةأزواج 

 
الرئ�س�ة العمالت  ي قائمة 

األقل �ي عملة مذكورة �ن الغالب من عمالت بح�ث ال تكون عملة واحدة ع�  ي 
تتكون �ن أزواج  الثان��ة �ي    العمالت 

 أعالە. 
 

 إن عقود الفروقات �ي أداة مضار�ة، وأثناء تداول عقود الفروقات بأصول أساس�ة مختلفة، ال �صبح المتداول مال�
�
لهذا األصل. �عكس �سع�ي    ا

اء األداة مع توقع ارتفاع ق�متها. �ش�ي ال  ي �ش ي يتلقاها مقدمو السيولة. المركز الط��ل تعين مركز القص�ي  عقود الفروقات �سع�ي األصول األساس�ة اليت
 إ� بيع األصل مع توقع انخفاض ق�مته. 

 
ل�ست مناسبة لجميع المستثم��ن. عقود الفروقات، �ي منتجات معتمدة ع�  عقود الفروقات �ي منتجات مضار�ة يتم تداولها برافعة مال�ة، و 

ي �كون تار�ــــخ انتهاء معظمها هو التار�ــــخ الذي تختارە إلغالق مركز مفت�ح قائم. قد يتم إغالق المرا�ز أ�ض  الرافعة المال�ة واليت
�
�سبب تغط�ة   ا

ي    هامش/ اإلغالق اإلجباري ل�ل حسابالمعلومات الخاصة بتغط�ة ال تتوفر الهامش/ اإلغالق اإلجباري. 
كة. عالوة ع� ذلك، �ن ع� موقع ال�ش

ي م
كة تنوي إزالة توفر عقود الفروقات، فإنها ستبلغك (أي العم�ل) من أجل إغالق أي مرا�ز مفتوحة حيت موعد نهايئ حدد.  حالة ما إذا كانت ال�ش

ي المذكور، �ح
ي عقود الفروقات  إذا لم �غلق العم�ل المركز بحلول الموعد النهايئ

كة إغالق أي مرا�ز مفتوحة ن�ابة عنه. بموجب االستثمار �ن ق لل�ش
 فإنك تتحمل مستوى مرتفع من المخاطر والذي �مكن أن ينجم عن االستثمار خسارة كل رأس المال الذي �ستثمرە. 

 
 
 
 
 

https://exinity.com/en-ae/uae
https://exinity.com/en-ae/uae
https://exinity.com/en-ae/uae
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 2صفحة 
 
 

ة. ينطوي تداول عقود الفروقات ع� درجة عال�ة من المخاطر   ة مثلما �مكن أن يؤدي إ� خسائر كب�ي و�التا�ي �مكن يؤدي إ� أر�اح كب�ي
أبد �ستثمر  أال  عن    ا� �جب  االمتناع  العم�ل  ع�  �جب   . األو�ي استثمارك  تخ�  أن  الممكن  من  ح�ث  خسارته،  تحمل  �مكنك  مما  أ��� 

ي أي �شاط تداول إال إذا كان �علم المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات و�فهمها فهم
 المشاركة �ن

�
 تام  ا

�
. �جب ع� العمالء التفك�ي ف�ما  ا

تناسبهم  الفروقات  عقود  كانت   وفق  إذا 
�
للتداول،   ا ة  والخ�ب المعرفة  من  ي 

�ك�ن بما  تتمتع  لم  إذا  التداول.  قبل  المال�ة  وأهدافهم  ألوضاعهم 
ح عل�ك طلب المشورة المستقلة قبل االستثمار. إذا كنت ال تزال ال تفهم هذە المخاطر بعد استشارة مستشار ما�ي مستقل،   فنحن نق�ت

ة بالتعرض للخسائر، كما �مكن لق�مة االستثمار  فعل�ك االمتناع عن التداول ع� اإلطالق. ين طوي تداول عقود الفروقات ع� مخاطر كب�ي
ي  

الذين ال �ستط�عون تخص�ص وقت �ن الفروقات مراقبة مستمرة وقد ال تكون مناسبة لألشخاص  �مكن أن ت��د وتنقص. تتطلب عقود 
 هذا الصدد. 

 
ي تداول عقود الفروقات، فإنه من الحكمة ا

 هذا وتقي�م ما إذا كان تداول عقود الفروقات يناسبك.  KIDلتشاور مع  قبل البدء �ن
 

ي المقابل؟ 
ي الحصول عل�ه �ن   ما �ي المخاطر وما الذي �مكنين

 

 

مؤشر ملخص المخاطر ھو دلیل لمستوى مخاطر ھذا المنتج مقارنة  
بالمنتجات األخرى. إنھ یوضح مدى احتمالیة خسارة ھذا المنتج للمال  
بسبب التحركات في األسواق أو ألننا غیر قادرین على الدفع لك. قمنا  

طر.  ، وھي أعلى فئة من حیث المخا7من   7بتصنیف ھذا المنتج على أنھ  
ھذا یصنف الخسائر المحتملة من األداء المستقبلي على مستوى عاٍل  

للغایة. كن على علم بمخاطر العملة. قد تتلقى مدفوعات بعملة مختلفة،  
وبالتالي فإن العائد النھائي الذي ستحصل علیھ یعتمد على سعر الصرف  

بین العملتین. على سبیل المثال، االحتفاظ بحساب تداول بالجنیھ  
سترلیني وتداول عقود الفروقات التي ال یتم تسعیرھا بالجنیھ  اإل

اإلسترلیني یخضع لمخاطر صرف العمالت األجنبیة وقد یتأثر بتقلبات  
 األصول األساسیة 

 

 
ي قد   اليت اإلجمال�ة  الخسارة  الهامش).  (مثل مدفوعات  الخسائر  لتع��ض  مبالغ إضاف�ة  إ� دفع  تحتاج  الحاالت قد  ي بعض 

لن  �ن تتكبدها 
ي مركز �جعلهم �خ�ون أموال أ��� 

ي أنهم لن �كونوا �ن ي لعمالئها، مما �عين كة حما�ة من الرص�د السليب   تتجاوز المبلغ المستثمر. تقدم ال�ش
ي السوق، فل

ي المنطقة السلب�ة ع� سب�ل المثال �سبب فجوة �ن
ي حالة دخول رص�د حساب العم�ل �ن

كة. �ن ن  من المبالغ المستثمرة مع ال�ش
كة هذا المبلغ، وسيتم إعادة حساب العم�ل إ� الصفر (  ). 0تطلب ال�ش

 
 . ي

وين كة اإلل��ت كة ع� موقع ال�ش  ير�ب الرج�ع إ� س�اسة اإلفصاح عن المخاطر الخاصة بال�ش
 

، لذا فقد تفقد كل استثمارك. �مكن للعم�ل وضع إ�قاف الخ سارة للحد من  هذا المنتج ال يتضمن أي حما�ة من أداء السوق المستقب�ي
ي األر�اح لتحص�ل األر�اح للحما�ة من تحركات السوق.   الخسائر المحتملة، وجين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یفترض مؤشر المخاطرة أن المنتج 
وذو رافعة مالیة، وقد  للمضاربة

تخسر كل أموالك. المنتج لیس لھ 
تاریخ استحقاق. قد ال تتمكن من بیع 

منتجاتك بسھولة أو قد تضطر إلى 
البیع بسعر یؤثر بشكل كبیر على 
المبلغ الذي ستسترده في حاالت 

 .المسیّلةأزواج العمالت غیر 
 

 أعلىمخاطر  قلأمخاطر 



كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

 3صفحة 
 
 

 سينار�وهات األداء 
 

ها ع� عائد   ي العمالت األجنب�ة وتأث�ي
ي أسعار عقود الفروقات �ن

ات �ن استثمار العم�ل من الناح�ة تمثل سينار�وهات األداء المواقف العامة للتغ�ي
كة.  ي تقدمها ال�ش  المال�ة والنسبة المئ��ة. هذە السينار�وهات عامة وقابلة للتطبيق ع� مجموعة أزواج العمالت اليت

 
ي حول ك�ف�ة اختالف ق�مة هذا االستثمار، كما أنها ل�ست 

  ا� مؤ�ش   السينار�وهات المقدمة �ي تقدير لألداء المستقب�ي بناًء ع� أدلة من الما�ن
 دق�ق
�
ي  ا

. س�ختلف ما تحصل عل�ه بناًء ع� ك�ف�ة أداء السوق ومدة احتفاظك باالستثمار / المنتج. ُ�ظهر سينار�و اإلجهاد ما قد تحصل عل�ه �ن
ي االعتبار الموقف الذي ال �مكننا ف�ه الدفع لك. 

 ظروف السوق القصوى، وال �أخذ �ن
 

 مثال: 
 

، �سعر    يورو.   10،000  و��داع 1:20، باستخدام الرافعة المال�ة 1.56700تداول لوت واحد من اليورو/الدوالر األم���ي
 

 يورو  5000=   20/   100،000*  1متطلبات الهامش: الحجم * حجم العقد / الرافعة المال�ة = 
 

ي قس
ي االعتبار عند  ال يتضمن هذا القسم تكال�ف التنف�ذ، ول�ن يتم عرضها بالتفص�ل �ن

م "ما �ي التكال�ف". �جب أن تؤخذ تكال�ف التنف�ذ �ن
كة، ير�ب ز�ارة موقعنا    العقدمواصفات التخط�ط لنشاط التداول الخاص بك. للحصول ع� مواصفات العقد ل�ل أداة تقدمها ال�ش

 
 سعر االفتتاح 

 
 السیناریو 
 (شراء) 

 سعر االغالق 
 

القیمة  تغیر في 
 (%)  المالیة 

 خسارة  الربح/
 ) یورو (

 السیناریو 
 (بیع) 

 سعر االغالق 
 

القیمة  تغیر في 
 (%)  المالیة 

 خسارة  الربح/
 (یورو) 

 382.17 3.82 1.57400 مناسب  379.27 3.79 1.58200 مناسب  1.57600
 127.06 1.27 1.57000 معتدل  189.99 1.90 1.57900 معتدل  1.57600
 189.99- 1.90- 1.57900 غیر مناسب  254.45- 2.54- 1.57200 غیر مناسب  1.57600
 567.82- 5.68- 1.58500 إجھاد 510.20- 5.10- 1.56800 إجھاد 1.57600

 
 

 ما �ي التكال�ف؟ 
 

كة من التكال�ف لمرة واحدة    والتكال�ف الجار�ة كما هو موضح أدناە: تتكون تكلفة ال�ش
 

 تكالیف لمرة واحدة 
 

  تكالیف
 الدخول 

 
 
 
 
 
 
 

 فروق األسعار
 فروق األسعار ھي الفرق، وعادة ما یشار إلیھ بالنقاط، بین سعري العرض والطلب. 

 
األسعار   فورقتختلف قیم فروق األسعار باختالف الحسابات باإلضافة إلى أنھا تعتمد على األداة المتداولة.  

 ظروف السوق.  تحرك، لذلك قد یزداد حسبت
 الحسابات.   تكلفة موجودة عند الدخول والخروج من التداول، وھي تنطبق على كافةفورق األسعار ھي  

 
 الموقع االلكتروني للشركة.   تنعكس كافة فروق األسعار الدنیا والنموذجیة لكل عقود الفروقات في

 
 العمولة 

لمزید  . FXTM ECN MT5حساب  الخاص بنا و ECN (MT4)العمولة فقط على حساب یتم احتساب 
 من المعلومات یرجى زیارة موقع الشركة. 

 

تكالیف  
 الخروج 

 التكالیف الجاریة 
 

 الفوائد  
فائدة موجبة أو سلبیة حسب  الائد ھي رسوم لالحتفاظ بالمركز مفتوحاً طوال اللیل. یمكن أن تكون و فال

 األداة. 
 

 ) مواصفات العقدصفحة ( ئد بالدوالر األمریكي وتنعكس فيوافالیتم تقدیم قیم  
 

 
ي أخذ المال مبكر   ؟ا� كم من الوقت �جب أن أحتفظ بها وهل �مكنين

 
ة مو� بها   إلجراء عقود الفروقات. يتم تداول هذە المنتجات خالل ساعات عمل السوق. ال توجد ف�ت

 
 معلومات أخرى ذات صلة 

 
و كة اإلل��ت . �جب ع� العمالء قراءة وفهم واإلقرار باتفاق�ات فتح الحساب قبل االنضمام. �مكن الوصول إ� هذە المستندات ع� موقع ال�ش ي
 ين
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   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

 
 ع� األسهم  الفروقات عقود 

 
 

("العم�ل") المعلومات األساس�ة حول هذا المنتج االستثماري. إنها ل�ست مادة �س��ق�ة. المعلومات مطل��ة بموجب  لك  �قدم هذا المستند  
 خرى. القانون لمساعدتك ع� فهم طب�عة هذا المنتج ومخاطرە وتكال�فه ومكاسبه وخسائرە المحتملة ومساعدتك ع� مقارنته بالمنتجات األ 

 
 عقود الفروقات ع� األسهم  المنتج: 

 
مر ("  Exinity ME  المقدم:  كة")  المال�ةّخ ال�ش الخدمات  تنظ�م  هيئة  قبل  من  للرقابة  وخاضعة  هو  ")  FSRA("  صة  الثابت  المرج�ي  ورقمها 

200015 . 
 

كة ع�   . +971  2  4180  300 أو اتصل بنا ع�  ae/uae-://exinity.com/enshttpلم��د من المعلومات ير�ب ز�ارة موقع ال�ش
 

 ما هو هذا المنتج؟ 
 

ي تعكس سعر األسهم األساس�ة.  )  OTCخارج البورصة (المنتج هو عقود الفروقات ع� األسهم. عقود الفروقات ع� األسهم �ي منتجات   واليت
 قد �ختلف فرق السعر حسب ظروف السوق. يتم تزو�د عقود الفروقات ع� األسهم برافعة مال�ة. 

 
 األهداف 

 
ن مقابل تبادل فرق السعر ألداة أساس�ة محددة ن طرفني ي   عقود الفروقات �ي أدوات مال�ة مشتقة. إن عقد الفروقات هو اتفاق بني ة الزمن�ة اليت للف�ت

 تم فيها فتح الصفقة. 
 

وال يوجد مقاصة مرك��ة  )  OTCإن عقود الفروقات �ي منتجات ذات رافعة مال�ة و�تم تداولها ل�س ع� أساس التبادل ول�ن خارج البورصة ( 
ي بورصات  ع� أساس المطابقة. عقود الفروقات ع� األسهم، لها أسهم أساس  Exinity ME Ltdللمعامالت. تتداول  

�ة مختلفة يتم تداولها �ن
 .NASDAQو  NYSEاألوراق المال�ة مثل 

 
 إن عقود الفروقات �ي أداة مضار�ة، وأثناء تداول عقود الفروقات بأسهم مختلفة، ال �صبح المتداول مال�
�
لهذە األسهم. �عكس �سع�ي عقود    ا

ي يتلقاها مقدمو السيولة. ال اء األداة مع توقع ارتفاع ق�متها. �ش�ي المركز القص�ي إ�  �مركز الط��ل  الفروقات �سع�ي األصول األساس�ة اليت ي �ش عين
 بيع األصل مع توقع انخفاض ق�مته. 

 
عقود الفروقات �ي منتجات مضار�ة يتم تداولها برافعة مال�ة، ول�ست مناسبة لجميع المستثم��ن. عقود الفروقات، �ي منتجات معتمدة ع�  

المال�ة   أ�ضالرافعة  المرا�ز  يتم إغالق  قائم. قد  الذي تختارە إلغالق مركز مفت�ح  التار�ــــخ  انتهاء معظمها هو  تار�ــــخ  ي �كون   واليت
�
�سبب تغط�ة   ا

  . ي
وين اإلل��ت كة  ال�ش موقع  ع�  حساب  ل�ل  اإلجباري  اإلغالق  الهامش/  تغط�ة  معلومات حول  إ�  الوصول  �مكن  اإلجباري.  اإلغالق  الهامش/ 

ي  
كة تنوي إزالة توفر عقود الفروقات، فإنها ستبلغك (أي العم�ل) من أجل إغالق أي مرا�ز مفتوحة حيت  عالوة ع� ذلك، �ن حالة ما إذا كانت ال�ش

بموجب   عنه.  ن�ابة  مفتوحة  مرا�ز  أي  إغالق  كة  لل�ش �حق  المذكور،  ي 
النهايئ الموعد  بحلول  المركز  العم�ل  �غلق  لم  إذا  محدد.  ي 

نهايئ موعد 
ي عقود ال

فروقات فإنك تتحمل مستوى مرتفع من المخاطر والذي �مكن أن ينجم عن االستثمار خسارة كل رأس المال الذي �ستثمرە.  االستثمار �ن
ة. �ج  ة مثلما �مكن أن يؤدي إ� خسائر كب�ي ب أال  ينطوي تداول عقود الفروقات ع� درجة عال�ة من المخاطر و�التا�ي �مكن يؤدي إ� أر�اح كب�ي

ي أي �شاط  أ��� م   ا� �ستثمر أبد
. �جب ع� العم�ل االمتناع عن المشاركة �ن ما �مكنك تحمل خسارته، ح�ث من الممكن أن تخ� استثمارك األو�ي

 تداول إال إذا كان �علم المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات و�فهمها فهم
�
 تام  ا

�
. �جب ع� العمالء التفك�ي ف�ما إذا كانت عقود الفروقات  ا

 تناسبهم وفق
�
المال�ة و   ا ح عل�ك طلب  ألوضاعهم  للتداول، فنحن نق�ت ة  المعرفة والخ�ب ي من 

تتمتع بما �ك�ن لم  إذا  التداول.  المال�ة قبل  أهدافهم 
ع�  المشورة المستقلة قبل االستثمار. إذا كنت ال تزال ال تفهم هذە المخاطر بعد استشارة مستشار ما�ي مستقل، فعل�ك االمتناع عن التداول  

عقود اإلطالق.   تتطلب  وتنقص.  ت��د  أن  االستثمار  لق�مة  �مكن  كما  للخسائر،  بالتعرض  ة  كب�ي مخاطر  ع�  الفروقات  عقود  تداول  ينطوي 
ي هذا الصدد. 

 الفروقات مراقبة مستمرة وقد ال تكون مناسبة لألشخاص الذين ال �ستط�عون تخص�ص وقت �ن
 

ي تداول عقود الفروقات، فإنه من 
 هذا وتقي�م ما إذا كان تداول عقود الفروقات يناسبك.  KIDالحكمة التشاور مع  قبل البدء �ن
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كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

 
 

ي المقابل؟ 
ي الحصول عل�ه �ن   ما �ي المخاطر وما الذي �مكنين

 
لمستوى مخاطر ھذا  مؤشر ملخص المخاطر ھو دلیل 

المنتج مقارنة بالمنتجات األخرى. إنھ یوضح مدى احتمالیة 
خسارة ھذا المنتج للمال بسبب التحركات في األسواق أو  
ألننا غیر قادرین على الدفع لك. قمنا بتصنیف ھذا المنتج  

، وھي أعلى فئة من حیث المخاطر. ھذا  7من  7على أنھ 
المستقبلي على مستوى   یصنف الخسائر المحتملة من األداء

عاٍل للغایة. كن على علم بمخاطر العملة. قد تتلقى  
مدفوعات بعملة مختلفة، وبالتالي فإن العائد النھائي الذي  

ستحصل علیھ یعتمد على سعر الصرف بین العملتین. على  
سبیل المثال، االحتفاظ بحساب تداول بالدوالر األمریكي  

لتي ال یتم تسعیرھا  والتداول وتداول عقود الفروقات ا
بالدوالر األمریكي یخضع لمخاطر صرف العمالت  

 األجنبیة وقد یتأثر بتقلبات األصول األساسیة 
 

لن   تتكبدها  ي قد  اليت الخسارة اإلجمال�ة  الهامش).  (مثل مدفوعات  الخسائر  لتع��ض  إ� دفع مبالغ إضاف�ة  الحاالت قد تحتاج  ي بعض 
�ن

ي مركز �جعلهم �خ�ون أموال أ���  تتجاوز المبلغ المستثمر. تقدم ال�ش 
ي أنهم لن �كونوا �ن ي لعمالئها، مما �عين كة حما�ة من الرص�د السليب

ي السوق، فلن  
ي المنطقة السلب�ة ع� سب�ل المثال �سبب فجوة �ن

ي حالة دخول رص�د حساب العم�ل �ن
كة. �ن من المبالغ المستثمرة مع ال�ش

كة هذا المبلغ، وسيتم إعادة حساب   ). 0العم�ل إ� الصفر (تطلب ال�ش
 

ي 
وين كة اإلل��ت كة ع� موقع ال�ش  ير�ب الرج�ع إ� س�اسة اإلفصاح عن المخاطر الخاصة بال�ش

 
، لذا فقد تفقد كل استثمارك. �مكن للعم�ل وضع إ�قاف الخسارة للحد من   هذا المنتج ال يتضمن أي حما�ة من أداء السوق المستقب�ي

ي األر�اح   لتحص�ل األر�اح للحما�ة من تحركات السوق. الخسائر المحتملة، وجين
 

 سينار�وهات األداء 
 

الناح�ة  من  العم�ل  استثمار  عائد  ها ع�  وتأث�ي األسهم  ي 
�ن الفروقات  عقود  أسعار  ي 

�ن ات  للتغ�ي العامة  المواقف  األداء  تمثل سينار�وهات 
كة. المال�ة والنسبة المئ��ة. هذە السينار�وهات عامة وقابلة للتطبيق ع�  ي تقدمها ال�ش  مجموعة األسهم اليت

 
أنها ل�ست   ي حول ك�ف�ة اختالف ق�مة هذا االستثمار، كما 

الما�ن المقدمة �ي تقدير لألداء المستقب�ي بناًء ع� أدلة من  السينار�وهات 
 دق�ق  ا� مؤ�ش 

�
. ُ�ظهر سينار�و اإلجهاد ما قد  أداء السوق ومدة احتفاظك باالستثمار / المنتج  ع� ك�ف�ة  ا� . س�ختلف ما تحصل عل�ه اعتمادا

ي االعتبار الموقف الذي ال �مكننا ف�ه الدفع لك. 
ي ظروف السوق القصوى، وال �أخذ �ن

 تحصل عل�ه �ن
 

 مثال: 
 

 دوالر أم���ي لإل�داع.  8000و  5: 1، باستخدام الرافعة المال�ة 185.00�سعر  #AAPLتداول لوت واحد  
 

.  3700=   5/ 185*  100*   1سعر الفتح / الرافعة المال�ة = متطلبات الهامش: الحجم * حجم العقد *   دوالر أم���ي
 

ي قسم "ما �ي التكال�ف." 
 ال يتضمن هذا القسم تكال�ف التنف�ذ، ول�ن يتم عرضها بالتفص�ل �ن

 
ي االعتبار عند التخط�ط لنشاط التداول الخاص بك. للحصول ع� مواصفات العقد ل�ل أداة تقدمها 

�جب أن تؤخذ تكال�ف التنف�ذ �ن
كة، ير�ب ز�ارة موقعنا ع�  نت. ال�ش  اإلن�ت

 

 سعر االفتتاح 
 

 السیناریو 
 (شراء) 

 سعر االغالق 
 

القیمة  تغیر في 
 (%)  المالیة 

 خسارة  الربح/
 ) امریكيدوالر (

 السیناریو 
 (بیع) 

 سعر االغالق 
 

القیمة  تغیر في 
 (%)  المالیة 

 خسارة  الربح/
 ) دوالر امریكي(

 1,000.00 12.50 175.00 مناسب  700.00 8.75 192.00 مناسب  185.00
 300.00 3.75 182.00 معتدل  400.00 5.00 189.00 معتدل  185.00
 -500.00 -6.25 190.00 مناسب غیر  -600.00 -7.50 179.00 غیر مناسب  185.00
 -1,100.00 -13.75 196.00 إجھاد -900.00 -11.25 176.00 إجھاد 185.00

  
  6 صفحة

 للمضاربةیفترض مؤشر المخاطرة أن المنتج 
وذو رافعة مالیة، وقد تخسر كل أموالك. المنتج 

لیس لھ تاریخ استحقاق. قد ال تتمكن من بیع 
منتجاتك بسھولة أو قد تضطر إلى البیع بسعر 

یؤثر بشكل كبیر على المبلغ الذي ستسترده في 
 .المسیّلةغیر  السلعحاالت 

 

 أعلىمخاطر  قلأمخاطر 



كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

 
 

 ما �ي التكال�ف؟ 
 

 من التكالیف لمرة واحدة والتكالیف الجاریة كما ھو موضح أدناه.  Tتتكون تكلفة شركة  
تكال�ف لمرة  

 واحدة 
  تكال�ف 
 الدخول

 فورق األسعار 
 الفرق، وعادة ما یشار إلیھ بالنقاط، بین سعري العرض والطلب.   يھ فورق األسعار 

 
فورق   باختالف الحسابات باإلضافة إلى أنھا تعتمد على األداة المتداولة.فورق األسعار تختلف قیم  

 األسعار 
 تحرك، لذلك قد یزداد حسب ظروف السوق. ت

تكلفة موجودة عند الدخول والخروج من التداول، وھي تنطبق على كافة    يھفورق األسعار 
 الحسابات. 

 
 الشركة.   موقعتنعكس كافة فروق األسعار الدنیا والنموذجیة لكل عقود الفروقات في 

 
 العمولة 

.  FXTM ECN MT5حساب  الخاص بنا و ECN (MT4)یتم احتساب العمولة فقط على حساب 
 المعلومات یرجى زیارة موقع الشركة. لمزید من 

 

  تكال�ف 
 الخروج 

 الفوائد   التكال�ف الجار�ة
سلبیة حسب    موجبة أو الفوائدھي رسوم لالحتفاظ بالمركز مفتوحاً طوال اللیل. یمكن أن تكون  الفوائد
 األداة. 

 
 ) مواصفات العقد(   صفحة فائدة بالدوالر األمریكي وتنعكس فيالیتم تقدیم قیم  

 
 
 

ي أخذ المال مبكر   ؟ا� كم من الوقت �جب أن أحتفظ بها وهل �مكنين
 

ة مو� بها إلجراء عقود الفروقات. يتم تداول هذە المنتجات خالل ساعات عمل السوق.   ال توجد ف�ت
 

 معلومات أخرى ذات صلة 
 

. �جب ع� العمالء قراءة وفهم واإلقرار باتفاق�ات فتح الحساب قبل االنضمام. �مكن  ي
وين كة اإلل��ت  الوصول إ� هذە المستندات ع� موقع ال�ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

 7صفحة 
 

  عقود الفروقات ع� السلع الفور�ة
 

 الغرض 
 

("العم�ل") المعلومات األساس�ة حول هذا المنتج االستثماري. إنها ل�ست مادة �س��ق�ة. المعلومات مطل��ة بموجب    لك  �قدم هذا المستند 
 القانون لمساعدتك ع� فهم طب�عة هذا المنتج ومخاطرە وتكال�فه ومكاسبه وخسائرە المحتملة ومساعدتك ع� مقارنته بالمنتجات األخرى. 

 
 لسلع الفور�ة عقود الفروقات ع� ا المنتج: 

 
مرّخ ("  Exinity ME  المقدم:  كة")  المال�ةال�ش الخدمات  تنظ�م  هيئة  قبل  من  للرقابة  وخاضعة  هو  ")  FSRA("   صة  الثابت  المرج�ي  ورقمها 

200015 . 
 

كة ع�   + 971  2  4180  300أو اتصل بنا ع�   ae/uae-://exinity.com/enshttpلم��د من المعلومات ير�ب ز�ارة موقع ال�ش
 

 ما هو هذا المنتج؟ 
 

ي تعكس سعر األصل  )  OTCالمنتج هو عقود الفروقات ع� السلع الفور�ة. عقود الفروقات ع� السلع الفور�ة �ي منتجات خارج البورصة (  واليت
. قد �ختلف فرق السعر حسب ظروف السوق. الهامش األ   مركز ثابت ل�ل عقد فرق ع� السلع الفور�ة. ال مطلوب لفتح السا�ي
 

 األهداف 
 

ة الزمن� ن مقابل تبادل فرق السعر ألداة أساس�ة محددة للف�ت ن طرفني ي  عقود الفروقات �ي أدوات مال�ة مشتقة. إن عقد الفروقات هو اتفاق بني ة اليت
 تح الصفقة. تم فيها ف

 
وال يوجد مقاصة مرك��ة  )  OTCإن عقود الفروقات �ي منتجات ذات رافعة مال�ة و�تم تداولها ل�س ع� أساس التبادل ول�ن خارج البورصة (

م  ع� أساس المطابقة. عقود الفروقات ع� السلع الفور�ة، لها أصول أساس�ة مختلفة (مثل برنت وخا  Exinity ME Ltdللمعامالت. تتداول  
 .(  الوال�ات المتحدة والغاز الطب��ي األم���ي

 
 إن عقود الفروقات �ي أداة مضار�ة، وأثناء تداول عقود الفروقات بأصول أساس�ة مختلفة، ال �صبح المتداول مال�
�
لهذا األصل. �عكس �سع�ي    ا

ي  ي يتلقاها مقدمو السيولة. المركز الط��ل تعين اء األداة مع توقع ارتفاع ق�متها. �ش�ي المركز القص�ي    عقود الفروقات �سع�ي األصول األساس�ة اليت �ش
 إ� بيع األصل مع توقع انخفاض ق�مته. 

 
عقود الفروقات �ي منتجات مضار�ة يتم تداولها برافعة مال�ة، ول�ست مناسبة لجميع المستثم��ن. عقود الفروقات، �ي منتجات معتمدة ع�  

تار�ــــخ   ي �كون  واليت المال�ة  أ�ضالرافعة  المرا�ز  يتم إغالق  قائم. قد  الذي تختارە إلغالق مركز مفت�ح  التار�ــــخ   انتهاء معظمها هو 
�
�سبب تغط�ة   ا

  . ي
وين اإلل��ت كة  ال�ش موقع  ع�  ل�ل حساب  اإلجباري  اإلغالق  الهامش/  تغط�ة  معلومات حول  إ�  الوصول  �مكن  اإلجباري.  اإلغالق  الهامش/ 

ي حالة ما إذا كانت  
كة تنوي إزالة توفر عقود الفروقات، فإنها ستبلغك (أي العم�ل) من أجل إغالق أي مرا�ز مفتوحة حيت  عالوة ع� ذلك، �ن ال�ش

بموجب   عنه.  ن�ابة  مفتوحة  مرا�ز  أي  إغالق  كة  لل�ش �حق  المذكور،  ي 
النهايئ الموعد  بحلول  المركز  العم�ل  �غلق  لم  إذا  محدد.  ي 

نهايئ موعد 
تتحمل  فإنك  الفروقات  عقود  ي 

�ن الذي    االستثمار  المال  رأس  كل  خسارة  االستثمار  عنه  ينجم  أن  �مكن  والذي  المخاطر  من  مرتفع  مستوى 
 �ستثمرە. 

 
ة. تت ة مثلما �مكن أن يؤدي إ� خسائر كب�ي طلب  ينطوي تداول عقود الفروقات ع� درجة عال�ة من المخاطر و�التا�ي �مكن يؤدي إ� أر�اح كب�ي

ي هذا الصدد. عقود الفروقات مراقبة مستمرة وقد ال ت
 كون مناسبة لألشخاص الذين ال �ستط�عون تخص�ص وقت �ن

 
 ھذا وتقییم ما إذا كان تداول عقود الفروقات یناسبك.  KIDقبل البدء في تداول عقود الفروقات، فإنھ من الحكمة التشاور مع 

 
ة. تتطلب  ينطوي تداول عقود الفروقات ع� درجة عال�ة من المخاطر و�التا�ي �مكن يؤدي إ� أر� ة مثلما �مكن أن يؤدي إ� خسائر كب�ي اح كب�ي

ي هذا الصدد. 
 عقود الفروقات مراقبة مستمرة وقد ال تكون مناسبة لألشخاص الذين ال �ستط�عون تخص�ص وقت �ن

 
 
 
 
 
 

https://exinity.com/en-ae/uae
https://exinity.com/en-ae/uae
https://exinity.com/en-ae/uae


كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

 8صفحة 
 
 

ي تداول عقود الفروقات، فإنه من الحكمة التشاور مع  
 تداول عقود الفروقات يناسبك. هذا وتقي�م ما إذا كان  KIDقبل البدء �ن

 
  ما �ي المخاطر وك�ف أتجنبها؟

 
مؤشر ملخص المخاطر ھو دلیل لمستوى مخاطر ھذا المنتج  

منتجات األخرى. إنھ یوضح مدى احتمالیة خسارة ھذا  مقارنة بال
المنتج للمال بسبب التحركات في األسواق أو ألننا غیر قادرین  

، وھي 7من   7على الدفع لك. قمنا بتصنیف ھذا المنتج على أنھ  
أعلى فئة من حیث المخاطر. ھذا یصنف الخسائر المحتملة من  

كن على علم بمخاطر  األداء المستقبلي على مستوى عاٍل للغایة.  
العملة. قد تتلقى مدفوعات بعملة مختلفة، وبالتالي فإن العائد 

النھائي الذي ستحصل علیھ یعتمد على سعر الصرف بین  
العملتین. على سبیل المثال، االحتفاظ بحساب تداول بالدوالر  

األمریكي والتداول وتداول عقود الفروقات التي ال یتم تسعیرھا  
كي یخضع لمخاطر صرف العمالت األجنبیة وقد  بالدوالر األمری

یتأثر بتقلبات األصول األساسیة للعمالت. ال یتم اعتبار ھذه 
 المخاطر في مؤشر المخاطر. 

 
ي قد تتكبدها لن تتجاوز  ي بعض الحاالت قد تحتاج إ� دفع مبالغ إضاف�ة لتع��ض الخسائر (مثل مدفوعات الهامش). الخسارة اإلجمال�ة اليت

  �ن
المبالغ  المبلغ   أ��� من  أموال  ي مركز �جعلهم �خ�ون 

�كونوا �ن لن  أنهم  ي  �عين لعمالئها، مما  ي  السليب الرص�د  كة حما�ة من  ال�ش تقدم  المستثمر. 
كة   ي السوق، فلن تطلب ال�ش

ي المنطقة السلب�ة ع� سب�ل المثال �سبب فجوة �ن
ي حالة دخول رص�د حساب العم�ل �ن

كة. �ن المستثمرة مع ال�ش
 ). 0وسيتم إعادة حساب العم�ل إ� الصفر (   هذا المبلغ،

 
كة  اإلفصاح عن المخاطر ير�ب الرج�ع إ� س�اسة اإلفصاح عن المخاطر الخاصة بال�ش

 
، لذا فقد تفقد كل استثمارك. �مكن للعم�ل وضع إ�قاف الخسارة للحد من الخسائر    هذا المنتج ال يتضمن أي حما�ة من أداء السوق المستقب�ي

ي    األر�اح لتحص�ل األر�اح للحما�ة من تحركات السوق. المحتملة، وجين
 

 سينار�وهات األداء 
 

ال العم�ل من  استثمار  عائد  ها ع�  وتأث�ي الفور�ة  السلع  ي 
�ن الفروقات  أسعار عقود  ي 

�ن ات  للتغ�ي العامة  المواقف  األداء  ناح�ة  تمثل سينار�وهات 
كة. المال�ة والنسبة المئ��ة. هذە السينار�وهات عامة وقابلة ل  ي تقدمها ال�ش  لتطبيق ع� مجموعة السلع اليت

 
ي حول ك�ف�ة اختالف ق�مة هذا االستثمار، كما أنها ل�ست مؤ 

  ا� �ش السينار�وهات المقدمة �ي تقدير لألداء المستقب�ي بناًء ع� أدلة من الما�ن
 دق�ق
�
 تحصل عل�هالمنتج. ُ�ظهر سينار�و اإلجهاد ما قد  . س�ختلف ما تحصل عل�ه بناءا� ع� ك�ف�ة أداء السوق ومدة احتفاظك باالستثمار / ا

ي االعتبار الموقف الذي ال �مكننا ف�ه الدفع لك. 
ي ظروف السوق القصوى، وال �أخذ �ن

 �ن
 
 

 للمضاربةیفترض مؤشر المخاطرة أن المنتج  
وذو رافعة مالیة، وقد تخسر كل أموالك. المنتج 

لیس لھ تاریخ استحقاق. قد ال تتمكن من بیع 
منتجاتك بسھولة أو قد تضطر إلى البیع بسعر  

یؤثر بشكل كبیر على المبلغ الذي ستسترده في 
 .المسیّلةغیر  السلعحاالت 

 

 قل أمخاطر   أعلىمخاطر  
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كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

   9 صفحة
 

 مثال: 
 

 دوالر أمریكي.   10،000وإیداع  1:10، باستخدام الرافعة المالیة  72.00تداول لوت واحد من النفط الخام بسعر 
 

 دوالر أمریكي 7,200=   72/10*    1000*    1الحجم * حجم العقد * سعر الفتح / الرافعة المالیة =  متطلبات الھامش:  
 

تخطیط  . یجب أن تؤخذ تكالیف التنفیذ في االعتبار عند الالتكالیف"   "ما ھيال یتضمن ھذا القسم تكالیف التنفیذ، ولكن یتم عرضھا بالتفصیل في قسم  
 . اإلنترنتلكل أداة تقدمھا الشركة، یرجى زیارة موقعنا على  العقد  مواصفاتلنشاط التداول الخاص بك. للحصول على 

 

 سعر االفتتاح 
 

 السیناریو 
 (شراء) 

 سعر االغالق 
 

القیمة  تغیر في 
 (%)  المالیة 

 خسارة  الربح/
 ) دوالر امریكي(

 السیناریو 
 (بیع) 

 سعر االغالق 
 

القیمة  تغیر في 
 (%)  المالیة 

 خسارة  الربح/
 ) دوالر امریكي(

 750.00 7.50 71.25 مناسب  880.00 8.80 72.88 مناسب  72.00
 410.00 4.10 71.59 معتدل  190.00 1.90 72.19 معتدل  72.00
 630.00- 6.30- 72.63 غیر مناسب  420.00- 4.20- 71.58 غیر مناسب  72.00
 -1,100.00 11.00- 73.10 إجھاد 660.00- 6.60- 71.34 إجھاد 72.00

 
لعوائد  تحذیر: ال یمكن التنبؤ بدقة بتطورات السوق في المستقبل. السیناریوھات الموضحة لیست سوى مؤشر على بعض النتائج المحتملة بناًء على ا

  یمكن أن تكون العوائد الفعلیة أقل.  األخیرة.
 

 ما �ي التكال�ف؟ 
 

كة  كة تقدم ال�ش ي تختلف تكال�ف المعامالت ف�ما بينها. تتكون تكلفة �ش من التكال�ف لمرة واحدة والتكال�ف   Tمجموعة من الحسابات اليت
 الجار�ة كما هو موضح أدناە: 

 
 تكال�ف لمرة واحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروق األسعار  تكال�ف الدخول 
ن  فروق األسعار �ي   سعري العرض والطلب. الفرق، وعادة ما �شار إل�ه بالنقاط، بني

األداة المتداولة.   باختالف الحسابات باإلضافة إ� أنها تعتمد ع� فروق األسعار تختلف ق�م  
 ظروف السوق. ب زداد حس تتحرك، لذلك قد فروق األسعار ت

 
 تكلفة موجودة عند الدخول والخروج من التداول، و�ي تنطبق ع� كافة   �ي  فروق األسعار

 الحسابات. 
 

ي تنعكس  
كة.  كافة فروق األسعار الدن�ا والنموذج�ة ل�ل عقود الفروقات �ن ي لل�ش

وين  الموقع االل��ت
 

 العمولة 
 FXTM ECNحساب  الخاص بنا و ECN (MT4)یتم احتساب العمولة فقط على حساب 

MT5  . .لمزید من المعلومات یرجى زیارة موقع الشركة 
 

 تكال�ف الخروج 

 الفوائد   التكال�ف الجار�ة
سلبیة    موجبة أو الفوائدھي رسوم لالحتفاظ بالمركز مفتوحاً طوال اللیل. یمكن أن تكون  الفوائد

 حسب األداة. 
 ) مواصفات العقد(   صفحة فائدة بالدوالر األمریكي وتنعكس فيالیتم تقدیم قیم  

 
 

ي أخذ المال مبكرا�؟  كم من الوقت �جب أن أحتفظ بها وهل �مكنين
 

ة مو� بها إلجراء عقود الفروقات. يتم تداول هذە المنتجات خالل ساعات عمل السوق. ال توجد   ف�ت
 

 معلومات أخرى ذات صلة 
 

و كة اإلل��ت . �جب ع� العمالء قراءة وفهم واإلقرار باتفاق�ات فتح الحساب قبل االنضمام. �مكن الوصول إ� هذە المستندات ع� موقع ال�ش ي
 ين

 
 
 
 
 
 
 



كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

  10صفحة 
 

ات األسهم    عقود الفروقات ع� مؤ�ش
 

 الغرض 
 

لك ("العم�ل") المعلومات األساس�ة حول هذا المنتج االستثماري. إنها ل�ست مادة �س��ق�ة. المعلومات مطل��ة   �قدم هذا المستند 
المنتج ومخاطرە وتكال�فه ومكاسبه وخسائرە المحتملة ومساعد القانون لمساعدتك ع� فهم طب�عة هذا  تك ع� مقارنته بموجب 

 بالمنتجات األخرى. 
 

ات األسهم.  المنتج:   عقود الفروقات ع� مؤ�ش
 

كة") مرّخ ("  Exinity ME  المقدم:    ورقمها المرج�ي ") FSRA(" صة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م الخدمات المال�ةال�ش
 . 200015الثابت هو 

 
كة ع�   + 971  2  4180  300أو اتصل بنا ع�   ae/uae-://exinity.com/enshttpلم��د من المعلومات ير�ب ز�ارة موقع ال�ش

 
 ما هو هذا المنتج؟ 

 
ات األسهم. �ق�س مؤ�ش األسهم ق�مة قسم  ات األسهم �ي  المنتج عبارة عن عقود الفروقات ع� مؤ�ش سوق األسهم. عقود الفروقات ع� مؤ�ش

 ") البورصة  المطلوب  ")  OTCمنتجات خارج  الهامش  السوق.  السعر حسب ظروف  �ختلف فرق  قد  األساس�ة.  ات  المؤ�ش تعكس سعر  ي  واليت
 لفتح المركز ثابت ل�ل عقد فرق ع� مؤ�ش األسهم. 

 
 األهداف 

 
ة الزمن�ة عقود الفروقات �ي أدوات مال�ة مشتقة. إن عق ن مقابل تبادل فرق السعر ألداة أساس�ة محددة للف�ت ن طرفني د الفروقات هو اتفاق بني

ي تم فيها فتح الصفقة.   اليت
 

وال يوجد مقاصة مرك��ة  )  OTCإن عقود الفروقات �ي منتجات ذات رافعة مال�ة و�تم تداولها ل�س ع� أساس التبادل ول�ن خارج البورصة ( 
ات أساس�ة مختلفة  Exinity ME Ltdللمعامالت. يتم تداول  ات األسهم، لها مؤ�ش  ع� أساس المطابقة. عقود الفروقات ع� مؤ�ش

 ,  Wall Street 30, UK 100, Europe 50, Spain 35, US SPX 500 (Mini), US Tech 100 (Mini), Japan 225(مثل  
Hong Kong 50, Germany 30 (Mini), France 40, Australia 200 .( 

 
 لهذا األصل. �عكس �سع

�
�ي  إن عقود الفروقات �ي أداة مضار�ة، وأثناء تداول عقود الفروقات بأصول أساس�ة مختلفة، ال �صبح المتداول مال�ا

اء األداة مع توقع ارتفاع ق�متها. �ش�ي ال ي �ش ي يتلقاها مقدمو السيولة. المركز الط��ل تعين ز القص�ي  مركعقود الفروقات �سع�ي األصول األساس�ة اليت
 إ� بيع األصل مع توقع انخفاض ق�مته. 

 
عقود الفروقات �ي منتجات مضار�ة يتم تداولها برافعة مال�ة، ول�ست مناسبة لجميع المستثم��ن. عقود الفروقات، �ي منتجات معتمدة ع�  

الذي تختارە إلغالق مركز مفت�  التار�ــــخ  انتهاء معظمها هو  تار�ــــخ  ي �كون  واليت المال�ة   �سبب تغط�ة الرافعة 
�
أ�ضا المرا�ز  يتم إغالق  قائم. قد  ح 

  . ي
وين اإلل��ت كة  ال�ش موقع  ع�  ل�ل حساب  اإلجباري  اإلغالق  الهامش/  تغط�ة  معلومات حول  إ�  الوصول  �مكن  اإلجباري.  اإلغالق  الهامش/ 

كة تنوي إزالة توفر عقود الفروقات، فإنها ستبلغك (أ  ي حالة ما إذا كانت ال�ش
ي العم�ل) من أجل إغالق أي مرا�ز مفتوحة حيت  عالوة ع� ذلك، �ن

بموجب   عنه.  ن�ابة  مفتوحة  مرا�ز  أي  إغالق  كة  لل�ش �حق  المذكور،  ي 
النهايئ الموعد  بحلول  المركز  العم�ل  �غلق  لم  إذا  محدد.  ي 

نهايئ موعد 
االستث عنه  ينجم  أن  �مكن  والذي  المخاطر  من  مرتفع  مستوى  تتحمل  فإنك  الفروقات  عقود  ي 

�ن الذي  االستثمار  المال  رأس  كل  خسارة  مار 
 �ستثمرە. 

ة. �ج ة مثلما �مكن أن يؤدي إ� خسائر كب�ي ب أال  ينطوي تداول عقود الفروقات ع� درجة عال�ة من المخاطر و�التا�ي �مكن يؤدي إ� أر�اح كب�ي
. �جب ع�   ي أي �شاط  �ستثمر أبدا� أ��� مما �مكنك تحمل خسارته، ح�ث من الممكن أن تخ� استثمارك األو�ي

العم�ل االمتناع عن المشاركة �ن
. �جب ع� العمالء التفك�ي ف�ما إذا كانت عقود  

�
 تاما

�
الفروقات و�فهمها فهما الفروقات  تداول إال إذا كان �علم المخاطر المرتبطة بتداول عقود 

ي من المعر 
 ألوضاعهم وأهدافهم المال�ة قبل التداول. إذا لم تتمتع بما �ك�ن

�
ح عل�ك طلب المشورة  تناسبهم وفقا ة للتداول، فنحن نق�ت فة والخ�ب

الق.  المستقلة قبل االستثمار. إذا كنت ال تزال ال تفهم هذە المخاطر بعد استشارة مستشار ما�ي مستقل، فعل�ك االمتناع عن التداول ع� اإلط 
ة بالتعرض للخسائر، كما �مكن لق�مة االس  تثمار �مكن أن ت��د وتنقص. تتطلب عقود الفروقات  ينطوي تداول عقود الفروقات ع� مخاطر كب�ي

ي هذا الصدد. 
 مراقبة مستمرة وقد ال تكون مناسبة لألشخاص الذين ال �ستط�عون تخص�ص وقت �ن

https://exinity.com/en-ae/uae
https://exinity.com/en-ae/uae
https://exinity.com/en-ae/uae


كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م الخدمات المال�ة 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
")FSRA  .("   

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة حسب األصول من  ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aالفئة 
ف كما هو محدد �ن حة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت التس��ق�ة المقدمة،  والمواد للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة المق�ت

، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء التجزئة أو عمالء التجزئة المحتمو  ن فني ن (كما هو محدد بموجب قواعد المنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعمالء المح�ت  )". FSRAلني
 

 11صفحة 
 
 

ي مقابلها؟    ما �ي المخاطر وماذا أجين
 

و دلیل لمستوى مخاطر ھذا المنتج مقارنة  مؤشر ملخص المخاطر ھ
بالمنتجات األخرى. إنھ یوضح مدى احتمالیة خسارة ھذا المنتج  

للمال بسبب التحركات في األسواق أو ألننا غیر قادرین على الدفع  
، وھي أعلى فئة من  7من   7لك. قمنا بتصنیف ھذا المنتج على أنھ  

األداء المستقبلي   حیث المخاطر. ھذا یصنف الخسائر المحتملة من 
على مستوى عاٍل للغایة. كن على علم بمخاطر العملة. قد تتلقى  

مدفوعات بعملة مختلفة، وبالتالي فإن العائد النھائي الذي ستحصل  
علیھ یعتمد على سعر الصرف بین العملتین. على سبیل المثال،  

االحتفاظ بحساب تداول بالجنیھ اإلسترلیني وتداول عقود الفروقات  
تي ال یتم تسعیرھا بالجنیھ اإلسترلیني یخضع لمخاطر صرف  ال

 العمالت األجنبیة وقد یتأثر بتقلبات األصول األساسیة للعمالت.  
 
 
 

ي بعض الحاالت قد تحتاج إ� دفع مبالغ إضاف�ة لتع��ض الخسائر (مثل مدفوعات الهامش). الخسارة اإلجمال�ة
  ال يتم اعتبار هذە المخاطر �ن

ي قد تتكبد ي مركز �جعلهم �خ�ون  اليت
ي أنهم لن �كونوا �ن ي لعمالئها، مما �عين كة حما�ة من الرص�د السليب ها لن تتجاوز المبلغ المستثمر. تقدم ال�ش

ي السو 
ي المنطقة السلب�ة ع� سب�ل المثال �سبب فجوة �ن

ي حالة دخول رص�د حساب العم�ل �ن
كة. �ن ق،  أموال أ��� من المبالغ المستثمرة مع ال�ش

كة هذا المبلغ، وسيتم إعادة حساب العم�ل إ� الصفر ( فلن تطل   ). 0ب ال�ش
 

 سينار�وهات األداء 
 

ها ع� عائد استثمار العم�ل من ال ات األسهم وتأث�ي ي مؤ�ش
ي أسعار عقود الفروقات �ن

ات �ن ناح�ة تمثل سينار�وهات األداء المواقف العامة للتغ�ي
كة. المال�ة والنسبة المئ��ة. هذە   ي تقدمها ال�ش ات اليت  السينار�وهات عامة وقابلة للتطبيق ع� مجموعة المؤ�ش

 
أنها ل�ست مؤ  ي حول ك�ف�ة اختالف ق�مة هذا االستثمار، كما 

الما�ن أدلة من  بناًء ع�  المستقب�ي  المقدمة �ي تقدير لألداء  ا�  السينار�وهات  �ش
. س�ختلف ما تحصل عل�ه بناءً 

�
ي  ع� ك�ف�ة أداء الس  دق�قا

وق ومدة احتفاظك باالستثمار / المنتج. ُ�ظهر سينار�و اإلجهاد ما قد تحصل عل�ه �ن
ي االعتبار الموقف الذي ال �مكننا ف�ه الدفع لك. 

 ظروف السوق القصوى، وال �أخذ �ن
 

 مثال: 
 

 جنیھ إسترلیني.  20،000  وإیداع 5:  1، باستخدام رافعة مالیة 7480.0بسعر    UK100لوت   1تداول 
 

 جنیھ إسترلیني 14،960=   5/ 7480*  10*    1حجم العقد * حجم العقد * سعر الفتح / الرافعة المالیة =  متطلبات الھامش:  
 

. یجب أن تؤخذ تكالیف التنفیذ في االعتبار عند التخطیط  التكالیف"   "ما ھيال یتضمن ھذا القسم تكالیف التنفیذ، ولكن یتم عرضھا بالتفصیل في قسم  
   العقد لكل أداة تقدمھا الشركة، یرجى زیارة موقعنا على اإلنترنت.  التداول الخاص بك. للحصول على مواصفاتلنشاط 

 

سعر  
 االفتتاح 

 

 السیناریو 
 (شراء) 

 

سعر  
 االغالق 

 

تغیر في  
القیمة المالیة  

 (%) 
 

 خسارة  الربح/
 (دوالر أمریكي) 

 

 السیناریو 
 (بیع) 

 

سعر  
 االغالق 

 

تغیر في  
القیمة المالیة  

 (%) 
 

 خسارة  الربح/
 (دوالر أمریكي) 

 
 1,200.00 6.00 7360.0 مناسب  1,100.00 5.50 7590.0 مناسب  7480.0
 600.00 3.00 7420.0 معتدل  300.00 1.50 7510.0 معتدل  7480.0
2.00- 7520.0 غیر مناسب  600.00- 3.00- 7420.0 غیر مناسب  7480.0  400.00-  
6.50- 7610.0 إجھاد 1,400.00- 7.00- 7340.0 إجھاد 7480.0  1,300.00-  

 
 

 
 
 

 
 

 للمضاربةیفترض مؤشر المخاطرة أن المنتج  
وذو رافعة مالیة، وقد تخسر كل أموالك. المنتج 

لیس لھ تاریخ استحقاق. قد ال تتمكن من بیع 
منتجاتك بسھولة أو قد تضطر إلى البیع بسعر  

یؤثر بشكل كبیر على المبلغ الذي ستسترده في 
 .المسیّلةغیر  المؤشرات  حاالت

 

 أعلىمخاطر   قل أمخاطر  



كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني ، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م 200015بموجب ترخ�ص رقم  ")  ADGM�ي �ش
   "). FSRAالخدمات المال�ة ("

كة   :    المسجل، و�قع مقرها  000004692رقم �سج�ل ال�ش ي
،  ج��رة المار�ة،  ،ADGM Square  ب�ج الخاتم،  ،16طابق    ,104-16�ن ي كة    . اإلمارات الع���ة المتحدة  أبو ظيب كة مرخصة ،  Exinity ME Ltd�ش �ي �ش

ي ترخ�ص ، 3Aحسب األصول من الفئة 
ف كما هو محدد �ن للخدمات المال�ة. إن الخدمات المال�ة  FSRAوم�ح لها بتقد�م المنتجات والخدمات المال�ة لألشخاص الذين �ستوفون المعاي�ي المؤهلة للعم�ل المح�ت

حة   المقدمة، و   والمواد المق�ت المحتمالتس��ق�ة  التجزئة  أو عمالء  التجزئة  ، و�جب عدم توز�عها ع� عمالء  ن فني المح�ت المنقولة متاحة فقط للعمالء  المروجة، والمعلومات  ن (كما هو محدد بموجب المنتجات  لني
 )". FSRAقواعد 

 

  12صفحة 
 
 
 

 ما �ي التكال�ف؟ 
 

كة من التكال�ف لمرة واحدة والتكال�ف الجار�ة كما هو موضح أدناە:   تتكون تكلفة ال�ش
 

 تكال�ف لمرة واحدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسعار فروق  تكال�ف الدخول 
ن سعري العرض والطلب. فروق األسعار �ي   الفرق، وعادة ما �شار إل�ه بالنقاط، بني

األداة المتداولة.   باختالف الحسابات باإلضافة إ� أنها تعتمد ع� فروق األسعار تختلف ق�م  
 ظروف السوق. ب زداد حس تتحرك، لذلك قد فروق األسعار ت

 
 الدخول والخروج من التداول، و�ي تنطبق ع� كافة تكلفة موجودة عند    �ي  فروق األسعار

 الحسابات. 
 

ي 
كة.  تنعكس كافة فروق األسعار الدن�ا والنموذج�ة ل�ل عقود الفروقات �ن ي لل�ش

وين  الموقع االل��ت
 

 العمولة 
 FXTM ECNحساب  الخاص بنا و ECN (MT4)یتم احتساب العمولة فقط على حساب 

MT5  . زیارة موقع الشركة. لمزید من المعلومات یرجى 
 

 تكال�ف الخروج 

 الفوائد   التكال�ف الجار�ة
سلبیة    موجبة أو الفوائدھي رسوم لالحتفاظ بالمركز مفتوحاً طوال اللیل. یمكن أن تكون  الفوائد

 حسب األداة. 
 ) مواصفات العقد(   صفحة فائدة بالدوالر األمریكي وتنعكس فيالیتم تقدیم قیم  

 
 

 یجب أن أحتفظ بھا وھل یمكنني أخذ المال مبكراً؟ كم من الوقت  
 

ة مو� بها إلجراء عقود الفروقات. يتم تداول هذە المنتجات خالل ساعات عمل السوق.   ال توجد ف�ت
 

 معلومات أخرى ذات صلة 
 

. �جب ع� العمالء قراءة وفهم واإلقرار باتفاق�ات فتح الحساب قبل االنضمام. �مكن الوصول إ� هذە  ي
وين كة اإلل��ت  المستندات ع� موقع ال�ش

 
 


