
 

 

 وثيقة معلومات أساسية
 

 الغرض
توفر لك هذه الوثيقة معلومات أساسية حول هذا المنتج االستثماري، وليست لغرض تسويقي. وُتعد هذه المعلومات ضرو��ة من قبل القانون 

 تكاليف، األرباح والخسائر المحتملة لهذا المنتج، ولُتساعدك على مقار�تها مع غيرها من المنتجات.لمساعدتك على فهم ط�يعة، مخاطر، 

 المنتج
 للمؤشرات العقود مقابل الفروقات

 المنتج.تعمل شركة ديفيسا المحدودة، المملكة المتحدة تحت اإلسم التجاري إيكويتي األسواق العالمية أو إيكويتي وتعمل كموفر وموزع لهذا 
 30/12/2017المملكة المتحدة   التا��خ:  – )FCA( مرخصة ومنظمة من قبل سلطة السلوك المالي     2657 519 203 44+ت:     www.equiti.comالموقع اإللكتروني: 

 
منتجات عالية المضاربة وتحمل درجة عالية من المخاطرة. وُ�رجى طلب المشورة أنت على وشك شراء منتج معقد ويصعب فهمه. تداول العقود مقابل الفروقات �ن�يه: 

 ت.المستقلة إذا كان هناك أية معلومات ال تفهمها وتأكد من أنك تتفهم المخاطر التي �نطوي عليها قبل التداول في مثل هذه المنتجا
 

 ما هو هذا المنتج؟
) هي نوع من عقود المشتقات (عقد مالي للفروقات) تتعلق بالمؤشرات. ومؤشرات العقود مقابل الفروقات هي المركب(المنتج للمؤشرات العقود مقابل الفروقات  –النوع 

، إلخ. ولم��د من المعلومات حول المؤشرات األساسية التي DE30 ،JP 225 ،EU50 ،FR40عقد يستمد أرباحه و/أو خسائره من تقلبات المؤشر األساسي، على س�يل المثال 
 .)www.equiti.comتقدمها الشركة، ُ�رجى ��ارة موقعنا اإللكتروني (

 
تنافسية أن العمالء المحتملين الذ�ن تتوافق أهدافهم واحتياجا�هم مع خصائص المنتج المعقد المركب، �رغبون في الحصول على التسعير والسيولة الترى الشركة  –األهداف 

العمالء لتحقيق أعلى عوائد ) للتداول عن ط��ق المضاربة: �هدف 1على مؤشرات العقود مقابل الفروقات لمواصلة استرا�يجيات المضاربة والتحوط. وعلى وجه الخصوص: (
متطلبات الهامش. وينطوي التداول  من السوق مع إدراك أنهم قد �واجهون خسائر ك�يرة جًدا (الخسائر قد تتجاوز اإليداعات)، وذلك بسبب الرافعة المالية المرتفعة فضًال عن

ة إذا تحرك السعر في صالحك، ولكنك قد تتعرض أيًضا لخسائر ك�يرة جًدا إذا تحرك المنتج ضدك. بالهامش على مخاطر زائدة ويتطلب م��د من االهتمام. وُيمكنك تحقيق أرباح ك�ير
ة التعرض للتقلبات ألغراض التحوط: �رغب العمالء في الحصول على افضل �نفيذ للتخفيف من مخاطر السوق، ويمنحك تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات إمكاني) 2(

لك ت، فضًال عن حجم اي تم وضعهتال صفقةي دون امتالكها فعلًيا. ويعتمد العائد على المنتج على عدة أمور، تحركات األصل األساسي، ط�يعة الالمتعلقة باألصل األساس
 . الصفقة

 
اح للعمالء الذ�ن ُيلبون سمات معينة مثل هذا المنتج غير مناسب لجميع األشخاص. حيث يخضع هذا المنتج لتقييم السوق المستهدف للشركة، وهو مت –بالنسبة لعمالء التجزئة 

) العمالء الذ�ن لد�هم قدرة عالية على تحمل المخاطر ويكونون في وضع يسمح لهم بفهم المخاطر التي �نطوي عليها إمكانية 2( ،) فهم جيد للتعامل مع المنتجات المركبة1(
هم تحمل خسارة أكثر من المبلغ المستثمر حيث أن المنتج المعني لديه متطلبات دفع إضافية (على س�يل ) العمالء الذ�ن ُيمكن3، (% من استثمارا�هم100وجود خسائر تتجاوز 

 المثال متطلبات الهامش) وهو منتج يعتمد على الرافعة المالية.
 

 بنهاية �وم التداول يتم إعادة فتحه مرة أخرى. ةمفتوح صفقةمؤشرات العقود مقابل الفروقات هو منتج ليس لديه فترة محددة كما ال �وجد له تا��خ استحقاق، أي  –مصطلح 
 

 ما هي المخاطر و ما الذي ُيمكن أن أحصل عليه في المقابل؟
 

 مؤشر المخاطر
1 2 3 4 5 6 7 

 
مخاطر أعلى                                                                                                                                  مخاطر أقل                      

 
حركات في األسواق أو بسبب أننا ُيعد مؤشر ملخص المخاطردليل لمستوى مخاطر هذا المنتج مقارنة بالمنتجات األخرى. وُيظهر مدى احتمالية فقدان المنتج لألموال بسبب الت

، والتي ُتعد أعلى فئة مخاطر، حيث ُيمكنك أن تفقد أكثر من االستثمار األولي الخاص بك، وُيمكن 7من  7القدرة على الدفع لك. وقمنا بتصنيف هذا المنتج على أنه  ليس لدينا
 أن يتسع مع انخفاض السيولة. وُتصنف الخسائر المحتملة من األداء المستقبلي على مستوى مرتفع جًدا.

 
 قد تتجاوز الخسارة اإلجمالية التي تتكبدها بشكل ك�ير المبلغ المستثمر.في بعض الظروف قد تكون هناك حاجة للدفع لتغطية الخسائر. 

 
 (والتي قد ال تؤخذ في االعتبار في المؤشر أعاله) ما يلي:وتشمل المخاطر األخرى التي يجب مراعا�ها 

 تتحرك بسرعة خاًصة في أوقات التقلبات العالية في السوق.يجب عليك أن تدرك أن األسعار  –التقلبات  •
 إذا كنت تتداول في سوق بغير عملتك األساسية، فإن تقلبات أسعار صرف العمالت سيؤثر على أرباحك وخسائرك. –العملة  •
 األسعار المعروضة قد ال تعكس بالضرورة السوق الرئيسي. –األسعار  •
تم الشراء به مما�ل للسوق األساسي، وذلك من أجل الحفاظ على سيولة إضافية للسوق، وقد نقوم بتط�يق فوا�ق سع��ة قد يكون السعر الذي  –سيولة السوق  •

 مختلفة على السعر. قد تختلف الفوراق السع��ة حسب زوج العمالت.
 سعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة لدرجة عالية.في اوقات تحركات األسعار الس��عة قد يتم تعليق التداول أو تقييده إذا ارتفع ال –تعليق التداول  •
إن وضع أمر وقف الخسارة لن يحد بالضرورة من خسائرك إلى المبالغ المقصودة ألن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل �نفيذ هذا األمر  –أنواع معينة من األوامر  •

 بالسعر المحدد.

                 

http://www.equiti.com/
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قد تتجاوز الخسارة اإلجمالية قد تكون مطالب بدفع مبالغ إضافية لتغطية الخسائر. ففي بعض الظروف (عند دخول صفقة بواسطة رافعة مالية)  –الرافعة المالية  •
ما تجعل النتيجة اإليجا�ية أو السل�ية تتعاظم،  التي تتكبدها بشكل ك�ير المبلغ المستثمر، (الرافعة المالية هي اقتراض مال لتكملة األموال القائمة لالستثمارات بط��قة

 وقد يعمل ذلك لصالحك أو تؤدي لخسائر ك�يرة). –ويعني ذلك أن حركة السعر الصغيرة في األصل األساسي سيؤدي إلى حركة ك�يرة في القيمة لصفقتك 
المفتوحة، وقد نطالبك  الصفقاتس�بدأ نظام التداول تلقائًيا �إغالق  % (أو أي مستوى آخر تختاره)،30إذا انخفض مستوى الهامش الخاص بك عن  –نداء الهامش  •

مفتوحة أو جميعها (في بعض األوقات دون سابق إنذار) وفًقا ألحكام  صفقات�إيداع هامش إضافي معنا فوًرا إلبقاء هذه الصفقات مفتوحة أو حتى إغالق أي 
 ا�فاقية العميل.

في أي وقت. وستكون مسئوًال في جميع األوقات عن دفع جميع الضرائب المستحقة، وتوفير أية معلومات متعلقة مع أي قد تتغيراللوائح الض���ية  –الضرائب  •
عبى دراية من احتمال وجود سلطة للضرائب متعلقة لتعاملك معنا. هذا باإلضافة إلى، أننا ال ننصح بأي مزايا بشأن معامالت معينة وضرائيها، وبالتالي يجب أن تكون 

 ضرائب اخرى من المرجح أن تكون موجودة. أي
، غير أن ذلك قد ال ُ�وفر حماية )FCA( يتم االحتفاظ بجميع أموال عمالء التجزئة في حسابات مصرفية منفصلة وفًقا لقواعد سلطة السلوك المالي –أموال العميل  •

 ، في حالة إعسار مصرفنا).كاملة (على س�يل المثال
 قد �نشأ �ين مصالحنا ومصالح عمالئنا أو �ين العمالء سيتم إدارتها بشكل وفًقا لسياسة تضارب المصالح الخاصة بنا. أي نزاعات –تضارب المصالح  •

 
 

 
 disclosure-warning-www.equiti.com/regulations/#risk-2823ُ�رجى الرجوع إلى �يان اإلفصاح عن المخاطر المتوفر لدينا في موقعنا: 

 
 سينا��وهات األداء

 
ويتم عرض النتائج المحتملة استناًدا إلى التحليل اإلحصائي الذي قد ُيساعدك على الحصول على  www.equiti.com/regulationsيتم تقديم السينا��وهات على الرابط التالي 

األخرى التي تقلبات، والنخاطر فهم أفضل لكيفية عمل هذه األدوات. ومع ذلك، ينبغي أال تعتمد على هذه النتائج كمؤشرات لألداء المستقبلي، حيث عوامل مثل السيولة، ال
 تم تع��فها في األعلى ستؤثر بشكل ك�ير على أدائها.

 

 المحدودة، المملكة المتحدة من الدفع؟ماذا يحدث إذا لم تتمكن شركة ديفيسا 
. لذلك يحق لعمالء التجزئة الحصول على )FSCSشركة ديفيسا المحدودة، المملكة المتحدة هي شركة استثمار منظمة وهي عضو في نظام تعويضات الخدمات المالية (

جنيه استرليني في حالة أصبحت ديفيسا معسرة. ويتم حماية أصحاب  50,000بحماية أموالك حتى  FSCSإذا لم تتمكن ديفيسا المحدودة من الدفع، وقد تقوم  FSCSتعويض من 
 .EC3A 7QU ، شارع بوتولف، لندن15). برنامج تعويضات الخدمات المالية، الطابق العاشر، �يوفرت هاوس، شارع /www.fscs.org.ukالمطالبات المؤهلين فقط. ُ�رجى مراجعة (

 

 ما هي التكاليف؟
يجب عليك التعرف على جميع التكاليف والرسوم الموضحة هنا. لم��د من المعلومات حول هذه المسالة ُ�رجى الرجوع  قبل البدء في تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات

 وتراعي التكاليف اإلجمالية،  com/supportwww.equiti.إلى موقعنا على الروابط الم�ينة أدناه، وللحصول على شرح حول منهجية حساب التكاليف ُ�رجى الرجوع إلى 
  ، التكاليف المتكررة، و التكاليف العرضية.التكاليف غير المتكررة

  
 تكاليف الدخول والخروج

والعمولة وهي الرسوم المفروضة على خدمة معاملتك. ستعتمد العمولة والفوا�ق  –الف�ق �ين سعر الشراء وال�يع  –التكاليف التي يتحملها العميل هي الفوا�ق السع��ة 
our-www.equiti.com/accounts/compare-لي: السع��ة على األداة ونوع الحساب. ولم��د من المعلومات حول أنواع الحسابات ُ�رجى ��ارة الموقع اإللكتروني التا

accounts/ متوسط فروق السعار ُ�رجى ��ارة الموقع اإللكتروني التالي: ولم��د من المعلومات حول com/pricingwww.equiti.. 
 تكاليف المرة الواحدة

 ) األدوات المعنية في العقد.3شراء أو �يع، ( صفقةال ت) ما إذا كان2) المنتج، (1اعتماًداعلى ( الت�ييتيخضع المنتج المركب لتكاليف تمو�ل 
 

 تكون في نقاط لكل عقد قياسي واحد.و  www.equiti.com/supportأو على الصفحة التالية  MT4على تفاصيل مواصفات كل رمز على منصة  الت�ييتيتم ذكر رسوم/ا�تمان 
 

 إذا كان حساب العميل بعملة اخرى غير عملة الربح أو الخسارة فيجب تحو�ل النتيجة إلى عملة الحساب بسعر الصرف الفوري للعملتين.
 

 غير متوفر: الطارئةالتكاليف 
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 تكو�ن التكاليف
 ُيظهر الجدول أدناه تا�ير األنواع المختلفة للتكاليف على العائد المتوقع باإلضافة للمقصود بفئات التكاليف المختلفة:

 
  هيكل التكالبف المحتملة والمرتبطة بعقود الفروقات للمؤشرات

تكاليف 
المرة 

 الواحدة

تكاليف 
 الدخول

الفا�ق 
   السعري

 الفا�ق السعري هو الف�ق �ين سعر الطلب وسعر العرض. ولم��د من التفاصيل على 
www.equiti.com/pricing & www.equiti.com/support 

  
تكاليف 
 الدخول

 بعض األدوات والحسابات المحددة قد تخضع لرسوم أخرى. ولم��د من التفاصيل على  العمولة
www.equiti.com/support 

 
تكاليف 
 الخروج

الفا�ق 
   السعري

 الفا�ق السعري هو الف�ق �ين سعر الطلب وسعر العرض. ولم��د من التفاصيل على 
www.equiti.com/pricing & www.equiti.com/support 

 
تكاليف 
 الخروج

 بعض األدوات والحسابات المحددة قد تخضع لرسوم أخرى. ولم��د من التفاصيل على  العمولة
www.equiti.com/support 

 
التكاليف 
 المتكررة

تمو�ل 
  الت�ييت

 
 رسوم مفروضة للحفاظ على الصفقات المفتوحة سواء شراء أو�يع. ولم��د من التفاصيل على 

www.equiti.com/support 
 

 
التكاليف 

 الطارئة
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

 

 

 
 بالعقود، وهل ُيمكن أن أحصل على األموال مبكًرا؟كم من الوقت يجب أن أحتفظ 

 فترة االحتفاظ الُموصى بها
 

وإغالق صفقا�ك في أي وقت  التوجد فترة احتفاظ ُموصى بها لعقود الفروقات للمؤشرات، ألن ذلك يختلف على نطاق واسع اعتماًدا على استرا�يجية العميل. وُيمكنك فتح
م. ُ�رجى مراجعة وفًقا لـ (ا�فاقية العميل). سحب األموال متاح في أي وقت، ويجري معالجته في �وم العمل التالي. قد يتم تط�يق رسو

 withdrawals/-http://www.equiti.com/support/deposits  
 

 كيف ُيمكنني أن أقدم شكوى؟
. نحن نهدف االمتثال، ُم�يًنا إسمك، رقم حسابك، وط�يعة الشكوى إذا كانت لديك شكوى ح�ل خدما�نا، يجب عليك توجيه سكواك إلى قسم خدمة العمالء لدينا أو إلى قسم

 إلى حل الشكاوى في أقصى تقد�ر بغضون ثمانية أسا�يع.
 

 وفيما يلي تفاصيل اإلتصال التي ُيمكنك من خاللها تقديم الشكوى:
 8292 519 203 (0) 44+التليفون:   EC2A 2BB، لندن 69إلى قسم االمتثال، شارع ويلسون العنوان الب��دي:    compliance@equiti.com الب��د اإللكتروني:

 
 ).FOSإذا كنت قد قدمت شكوى إلينا وغير راضي عن استجابتنا، يحق لك عادة (حسب ط�يعة الشكوى) إحالة األمر إلى هيئة المظالم المالية (

  services.org-www.ombudsman      1800 080 0845تليفون:   E14 9SR  لندن، Exchangeب�ج  ):FOSاإلتصال الخاصة بـ (تفاصيل 
www.equiti.com/media/2093/equiti_client-ولم��د من المعلومات حول إجراءات التعامل مع شكاوى العمالء ُ�رجى الرجوع إلى موقعنا اإللكتروني على اإل�ترنت   

new.pdf-procedure_dec2016-handling-omplaintc 
 

 معلومات أخرى ذات صلة
الوثائق األخرى ذات الصلة مثل  ال تحتوي هذه الوثيقة على كافة المعلومات المتعلقة بهذا المنتج. وفي هذا الصدد ينبغي قراءة وثيقة المعلومات األساسية باإلقتران مع

تحذ�ر المخاطر المتاح على الموقع  ا�فاقية العميل، سياسة �نفيذ األوامر، سياسة تضارب المصالح، وإجراءات التعامل مع شكاوى العمالء، وإإلفصاح
www.equiti.com/regulations  وغيرها من المعلومات ذات الصلة عن التكاليف واإلفصاح الموجودة على موقعنا على اإل�ترنت )www.equiti.com(. 
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