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. Tradomart SV Ltdهذه الوثيقة الخاضعة للرقابة هي ملك لشركة 
يحظر أي إفشاء أو إعادة إنتاج أو نقل إلى جهات غير مصرح لها

.Tradomart SV Ltd دون إذن كتابي مسبق من

المقدمة

Tradomart  SV Ltdهي شركة تأسست بموجب قوانين سانت فنسنت وج@@زر غرين@@ادين ورقم تس@@جيلها 
IBC 23071ه@@و  مقره@@ا الرئيس@@ي في ش@@امروك ل@@ودج، طري@@ق م@@وراي، كينجس@@تون س@@انتيق@@ع  و2015 

فنسنت وج@@زر غرين@@ادين وتق@@دم خ@@دمات االس@@تثمار والخ@@دمات اإلض@@افية )المش@@ار إليه@@ا فيم@@ا يلي باس@@م
.www.forexmart.com"الشركة"( لعمالئها من خالل منصة التداول. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

النطاق

توضح سياسة الرافعة المالية والهامش هذه )"السياسة"( كيف نحدد مستويات وإجراءات الرافعة المالي@@ة
"( معنا. الغ@@رض من ه@@ذه السياس@@ة ه@@وCFDوالهامش عندما تتداول العمالت األجنبية وعقود الفروقات )"

شرح الجوانب الرئيسية للتداول بالرافعة المالية والهامش ومستويات الرافعة المالية التي نوفرها. كما أنه
يوضح التأثير على الهامش والحساب حيث تحدث تحركات السوق السلبية.

التزام الشركة

تعت@@بر معامل@@ة العمالء بش@@كل ع@@ادل أم@@ًرا حيويً@@ا لثقاف@@ة ش@@ركتنا وروحه@@ا وموقفه@@ا. من واجب الش@@ركة أن
تتصرف بأمانة وإنصاف ومهنية وبما يخدم مصالح عمالئنا عند التعامل معهم.

فيما يتعلق بالرافعة المالية والهامش فإن الشركة يتعين عليها القيام بما يلي:

● مراع@@اة أساس@@يات األداء األساس@@ية لألداة المالي@@ة، بم@@ا في ذل@@ك التقلب@@ات التاريخي@@ة، وعم@@ق س@@يولة
السوق وأحجام التداول، والقيمة السوقية للمص@ّدر وبل@د المص@ّدر لألداة المالي@ة األساس@ية، وق@درتنا على
التحوط من مخاطر السوق البيئة السياسية واالقتصادية العامة. نقوم بتعديل ومعايرة المتغيرات الم@@ذكورة

أعاله في تحديد مستويات الرافعة المالية التي نقدمها لفئات األصول أو األدوات المالية؛

● نظ@@ًرا ألنن@@ا ن@@وفر بش@@كل فع@@ال الرافع@@ة المالي@@ة ال@@تي تت@@داول به@@ا، يتعين علين@@ا مراع@@اة رغبتن@@ا في إدارة
المخاطر وقدرتنا على تحمل المخاطر ووضع سياسات وإجراءات وممارسات إلدارة مخاطر السوق )بش@@كل

أساسي( الناشئة عن التداول بالرافعة المالية والهامش من قبل عمالئنا؛

العوامل التي تؤخذ في االعتبار

تأخذ الشركة في االعتبار العوامل التالية عند تحدي@@د الح@@د األقص@@ى للرافع@@ة المالي@@ة المس@@موح به@@ا: ق@@وة
العميل المالية ومعرفته المالية وخبرته في التداول وأسلوب التداول.

نسب الرافعة المالية لفئات مختلفة من األصول واألدوات المالية

http://www.forexmart.com/


نحن نمكن@@ك من ت@داول العق@@ود مقاب@ل الفروق@ات ع@@بر ال@@ويب وأي منص@ات ت@داول لله@اتف المحم@ول. تق@دم
الشركة فئات مختلفة من متطلبات الهامش اعتماًدا على أصل معين حتى يتمكن العميل من إدارة تعرض
الحساب للمخاطر بطريق@ة أك@ثر كف@اءة خالل األس@واق المتقلب@@ة. الفك@رة الرئيس@@ية هي حماي@@ة حس@@ابات
العمالء من خالل طلب متطلبات هامش أقل لألدوات األق@ل تقلبً@ا ومتطلب@ات ه@امش أعلى لألدوات عالي@ة

التقلب. هذا المفهوم موضح أدناه.

تتعلق العقود مقابل الفروقات بفئات األصول األساسية واألدوات المالية. نحدد هن@ا أدن@@اه ه@ذه الفئ@@ات م@@ع
أقصى مستويات الرافعة المالية التي نوفرها من خالل منصات التداول الخاصة بنا:

: جميع أزواج العمالت.أزواج العمالت األجنبية

.XAU ، XPT ، XAG: أزواج العمالت المكونة من واحد مما يلي: المعادن

: جميع األسهم.األسهم

الحظ أن بعض الواليات القضائية تطبق حًدا أقصى لنسب الرافعة المالية بغض النظر عن تصنيف أي عميل
،1:100تجزئة إلى عميل ذي خبرة أو عميل أقل خبرة: الحد األقصى للرافعة المالية للعمالء من بولندا هو 

 إذا تم تص@نيف1:50٪ في حين أن الحد األقصى للرافعة المالية للعمالء من مالطا هو 1مع هامش بنسبة 
 لعمالء التجزئة الذين ُيعتبرون كعمالء محترفين.1:100العميل على أنه عميل تجزئة، و 

التداول بالرافعة المالية والهامش - الشروط الرئيسية

ما هو التداول بالرافعة المالية؟● 



التداول بالرافعة المالية يعني أنه يمكنك التداول بمبالغ أعلى بكث@@ير من األم@@وال ال@@تي تس@@تثمرها، وال@@تي
تكون فقط بمثابة هامش. يمكن أن تزيد الرافعة المالية العالية من العائد المحتمل بشكل كبير، ولكنها ق@@د
تزيد أيًضا من الخسائر المحتملة بشكل كبير. يرجى االطالع أدناه على ش@@رح ح@@ول "الحماي@@ة من الرص@@يد

السلبي" حيث نضمن أنه ال يمكنك خسارة أموال أكثر مما استثمرته.

 دوالر في حس@@ابك فه@@ذا يع@@ني1000 وإذا كان لديك كعميل لدينا 1:20مثال: إذا كانت الرافعة المالية تبلغ 
 دوالر.20000أنه يمكنك اآلن فتح صفقات بقيمة 

ما هو السبريد؟● 
 

السبريد هو الفرق بين سعر العرض )سعر البيع( وسعر الطلب )س@@عر الش@@راء( لعق@@د الفروق@@ات. مث@@ال: إذا
 نقاط3 فإن السبريد هو 1.2913 مقابل 1.2910كان سعر زوج اليورو/الدوالر األميركي هو 

ما هو الهامش األولي/المطلوب؟● 

الهامش األولي، الذي ُيعرف أيًضا باسم الهامش المطلوب، هو النسبة المئوية لس@@عر األداة المالي@@ة ال@@تي
تحتاج أنت كعميل إلى دفعها من أموالك الخاصة. هذا المطلب ه@@و في األس@@اس مبل@@غ الض@@مان المطل@@وب

لفتح مركز الهامش.

يشير الهامش المطلوب أو متطلبات الهامش إلى المبلغ الذي تحتاجه لفتح مركز والحفاظ عليه، باإلض@@افة
إلى الخسارة األولية التي ستحدث بسبب السبريد.

يتم اشتقاق الهامش المطلوب من المعادلة التالية: )المبلغ * س@@عر األداة(/ الرافع@@ة المالي@@ة + )المبل@@غ *
السبريد(.

1:200 ل@@وت على زوج الي@@ورو/ال@@دوالر األم@@ريكي باس@@تخدام رافع@@ة مالي@@ة 3مث@@ال: فتح ص@@فقة بمق@@دار 
، وس@@عر ص@@رف عمل@@ة الحس@@اب:300,000وباستخدام حس@@اب مق@@وم بال@دوالر األم@@ريكي، وحجم الص@@فقة: 

/@ 300,000 دوالر محس@وبًا ب@ 1706.97، سيكون له ه@امش مطل@وب يبل@غ 1.13798  200 @*  1.13798=  
 دوالر.1706.97

● ما هي حقوق الملكية؟

باختصار، يمكن تعريف حقوق الملكي@@ة على أنه@@ا قيم@@ة محفظت@@ك االس@@تثمارلية ل@@دينا. بإيج@@از، هي قيم@@ة
أموالك لدى الشركة )والتي تتض@@من في أي وقت من األوق@@ات األرب@اح والخس@@ائر المحقق@@ة( باإلض@@افة إلى

األرباح والخسائر غير المحققة على صفقاتك بناًء على أحدث تقييم لها.

● مقدمة مستوى الهامش

يش@@ير مس@@توى اله@@امش إلى م@@دى ق@@رب حس@@ابك من ن@@داء اله@@امش. يتم احتس@@ابه على أن@@ه حق@@وق
مستوى اله@@امش، يتحم@@ل حس@@ابك مخ@@اطرالملكية/الهامش األولي ويظهر عادًة في "٪". عندما ينخفض 

التصفية المتزايدة. نسمي هذا مستوى اإلغالق )ستوب آوت( ونوض@حه بمزي@د من التفص@يل أدن@اه. ُينص@ح
بضرورة مراقبة مس@@توى اله@@امش ه@@ذا في جمي@@ع األوق@@ات. في حين أنن@@ا ق@@د نرس@@ل إلي@@ك من وقت آلخ@@ر
إخطارات بوصول مستوى الهامش الخاص بك إلى حدود معينة، إال أنه يتم تذكيرك بأن@@ه بم@@وجب االتفاقي@@ة
المبرمة بينك وبيننا، فمن مسؤوليتك مراقبة مس@@توى اله@امش في جمي@ع األوق@ات واتخ@اذ اإلج@@راءات ذات

الصلة.

تشمل اإلجراءات ذات الصلة التي يمكنك اتخاذها الستعادة مستوى الهامش الخاص بك ما يلي:



• إغالق أو تحوط بعض مراكزك المفتوحة.
• إيداع المزيد من األموال التي يمكن أن تساعدك في خفض متوسط مركزك.

يرجى مالحظة أننا ال نقدم المشورة بشأن قرارات التداول واإلجراءات التي تتخذها، بما في ذلك ما يتعلق
باإلجراءات التي قد تتخذها لتلبية متطلبات مستوى الهامش مثل تلك المذكورة أعاله.

 
ما هو الهامش الحر؟● 

الهامش الحر هو مجموع األموال المتاحة لديك الستخدامها كهامش أولي لصفقات جدي@@دة. ويتم حس@@ابه
عن طريق طرح الهامش المستخدم لصفقاتك المفتوحة الحالية من حقوق الملكية الخاصة بك.

ما هو الهامش المستخدم؟● 

يشير الهامش المستخدم إلى مجموع الهامش الذي تستخدمه مراكزك المفتوحة الحالي@@ة. ويتم حس@@ابه
عن طريق إضافة الهوامش األولية لجميع مراكزك المفتوحة.

.1.1175 على زوج اليورو/الدوالر األمريكي بسعر 10,000مثال: قمت بفتح مركز بقيمة 

(. يتم حساب الهامش المس@@تخدم1:20٪ )أي رافعة مالية قدرها 5افترض أن متطلب الهامش األولي هو 
لصفقتك على النحو التالي:

 يورو560.02 = 0.0002 * 10،000 + 20 / 10،000

.1.1725 على زوج اليورو/الفرنك السويسري عند 10000باإلضافة إلى ذلك، تقوم بفتح مركز بقيمة 

(. يتم حساب الهامش المس@@تخدم1:20٪ )أي رافعة مالية قدرها 5افترض أن متطلب الهامش األولي هو 
لصفقتك على النحو التالي:

 يورو560.02 = 0.0002 * 10،000 + 20 / 10،000

 يورو.1004 = 560.02 + 560.02لذلك، فإن إجمالي الهامش المستخدم الذي تراه في حسابك لدينا هو 

ما هو نداء الهامش وستوب أوت؟● 

على الرغم من أن كل عميل يتحمل المسؤولية الكاملة عن مراقبة نشاط حساب التداول الخ@@اص ب@@ه، إال
أن شركتنا تتبع سياس@@ة ن@@داء اله@@امش لض@@مان ع@@دم تج@@اوز الح@@د األقص@@ى للمخ@@اطرة المحتمل@@ة لحق@@وق

الملكية في حسابك.
٪ من اله@@امش المطل@@وب للحف@@اظ على30بمج@@رد أن تنخفض حق@@وق الملكي@@ة في حس@@ابك إلى أق@@ل من 

مراكزك المفتوحة، سنحاول إخطارك بنداء الهامش الذي يحذرك من عدم امتالكك لحقوق الملكية الكافي@@ة
لدعم المراكز المفتوحة.

إذا كنت عميالً معتاًدا على التداول عبر اله@@اتف وش@@عرنا أن@@ه ال يمكن@@ك االحتف@@اظ بمراك@@زك المفتوح@@ة فق@@د
تتلقى مكالمة الهامش من التجار لدينا الذين سينصحونك فيه@@ا بإي@@داع مبل@@غ ك@@اٍف من أج@@ل الحف@@اظ على

مراكزك المفتوحة.
يشير مستوى ستوب أوت إلى مستوى حقوق الملكية الذي يتم عنده إغالق مراك@@زك المفتوح@@ة تلقائيً@@ا.

٪.10بالنسبة لحسابات التداول التي يمتلكها عمالء التجزئة، يبلغ مستوى ستوب أوت 



يرجى مالحظة أننا نحتفظ ب@الحق في تغي@@ير متطلب@@ات اله@امش وفقً@@ا لتق@ديرنا الخ@اص دون تق@ديم إش@عار
مسبق ل@ك، وذل@ك بن@اًء على تقلب@@ات الس@وق الفعلي@@ة أو المتوقع@ة )في رأين@@ا( أو نظرتن@ا لظ@روف الس@وق

بشكل عام.

حماية الرصيد السلبي

نحن نقدم لجميع عمالء التجزئة حماية الرصيد السلبي. هذا يعني أن عمالئن@@ا لن يخس@@روا أب@@ًدا أك@@ثر من
المبالغ التي استثمروها لدينا.

تضارب المصالح

يتعين على الشركة وضع سياسة تضارب المصالح الفعالة وتنفيذها والحفاظ عليه@@ا وال@@تي يجب أن تح@@دد
اإلجراءات التي اتخذتها الش@@ركة لتحدي@@د وإدارة ومراقب@@ة بش@@كل مس@@ؤول تض@@ارب المص@@الح الناش@@ئ فيم@@ا
يتعلق بأعمالها والكشف عنها عند الض@@رورة. لمزي@@د من المعلوم@@ات، ي@@رجى الرج@@وع إلى سياس@@ة تض@@ارب

المصالح الخاصة بالشركة.

تقديم العقود مقابل الفروقات في بعض السلطات القضائية

العقود مقاب@ل الفروق@ات ليس@ت مؤهل@ة لل@بيع في بعض الوالي@ات القض@ائية أو البل@دان. ال يتم توجي@ه ه@ذه
السياسة إلى أي والية قضائية أو دولة مدرجة في السلطات القضائية المحظورة للشركة كما ه@@و مح@@دد
ا أو دع@@وة أو طلبً@ا لش@راء أو بي@@ع العق@@ود مقاب@ل في اتفاقية خدمات االس@تثمار. ال تش@كل السياس@@ة عرض@@ً

الفروقات.

اللغة المنطبقة

يرجى مالحظة أنه في حالة تزويدك بنسخة من هذه السياسة بخالف اللغ@@ة اإلنجليزي@@ة، يتم توف@@ير ه@@ذه
السياسة لك ألغراض المعلومات فقط. النسخة اإلنجليزية من هذه السياسة هي النسخة الملزمة دائًما

للشركة.


