الرافعة الماليّة في الفوركس
تستخدم أمانة كابيتال نظام "الرافعة الماليّة المتحركة" في الفوركس ،و التي تنعكس بشكل
أوتوماتيكي على صفقات التداول لدى العمالء ،بحيث تنخفض الرافعة المالية القصوى المتوفرة كلما
ازداد حجم عمليات التداول التي يقوم بها العميل كما يظهر في الجدول أدناه:
العقود المفتوحة

الرافعة المالية القصوى

0-100
>100-150
>150-200
>200-250
>250

الحد األقصى 1:500
الحد األقصى 1:300
الحد األقصى 1:100
الحد األقصى 1:50
الحد األقصى 1:33

تنطبق الشروط أعاله على أدوات تداول الفوركس في أمانة كابيتال ،فإذا قام عميل بعمليات تداول منتجات متعددة
يتم احتساب الرافعة المالية على كل رمز فوركس بشكل منفصل ،على سبيل المثال إذا اشترى المتداول 300
عقداً من الدوالر األميركي مقابل الين الياباني  USDJPYوقرر بعد ذلك البدء بتداول اليورو مقابل الدوالر EURUSD
ال تتأثر متطلبات الهامش لليورو مقابل الدوالر األميركي  EURUSDبعمليات تداول الدوالر األميركي مقابل الين
الياباني  USDJPYالموجودة.
فلنأخذ مثال ً متداولين أثنين ،لكل منهما  300عقداً بيع (أو شراء) .قام المتداول األول ب  3عمليات مكونة من 100
عقد سواء بيع أو شراء و قام المتداول الثاني ب  6عمليات مكونة من  50عقد سواء بيع أو شراء .
على كال المتداولين الحصول على نفس متطلبات الهامش شريطة أن تتطابق اعدادات الرافعة المالية في
حسابتهم.
الرجاء اإلنتباه أنه إذا كانت الرافعة المالية الخاصة بالحساب أقل من القيمة الموجودة في الجدول أعاله ،سيتم
احتسابها وفق معايير مختلفة.
المثال األول  -أ:
الرافعة المالية لحساب العميل1:500 :
فلنفترض أن هناك عميل لديه  300عقد (شراء أو بيع) من الدوالر مقابل الين الياباني .USDJPY
العقد

الرافعة المالية القصوى

الرافعة المالية المطبّقة

0-100

1:500

1:500

100-150

1:300

1:300

150-200

1:100

1:100

200-250

1:50

1:50

>250

1:33

1:33

الهامش
 100 x 100.000عقد
( )500الرافعة المالية

( $= 20,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )300الرافعة المالية

=( $16.666.66الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )100الرافعة المالية

=( $ 50,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )500الرافعة المالية

( $= 20,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )33الرافعة المالية

=( $151,515,15الهامش)

ومن هنا فإن إجمالي الهامش المطلوب لـ 300عقداً من الدوالر مقابل الين الياباني  USDJPYلهذا الحساب هو:
 338,181.82دوالر أميركي

المثال األول -ب:
الرافعة المالية لحساب العميل1:100 :
فلنفترض أن هناك عميل قام بشراء  300عقد من الدوالر مقابل الين الياباني .USDJPY
العقد

الرافعة المالية القصوى

الرافعة المالية المطبّقة

0-100

1:500

1:100

100-150

1:300

1:100

150-200

1:100

1:100

200-250

1:50

1:50

>250

1:33

1:33

الهامش
 100 x 100.000عقد
( )500الرافعة المالية

( $= 20,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )300الرافعة المالية

=( $16.666.66الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )100الرافعة المالية

=( $ 50,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )500الرافعة المالية

( $= 20,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )33الرافعة المالية

=( $151,515,15الهامش)

ومن هنا فإن إجمالي الهامش المطلوب لـ 300عقداً من الدوالر مقابل الين الياباني  USDJPYلهذا الحساب هو:
 451,515.15دوالر أميركي
المثال الثاني:
واال َن لنأخذ متداول يقوم بعملية شراء (أو بيع)  300عقداً من اليورو مقابل الدوالر األميركي  EURUSDوشراء (أو
بيع)  200عقداً من الدوالر األميركي مقابل الين الياباني .USDJPY
الرافعة الماليّة للحساب تساوي قيمة الرافعة المالية في الجدول أو أكبر منها ويجب احتساب الهامش المطلوب
وفقاً للجدول التالي:
العقد

الرافعة المالية
القصوى

الرافعة المالية
المطبّقة

الهامش

لعملية تداول  300عقد من اليورو مقابل الدوالر EURUSD
 100 x 100.000عقد
0-100

1:500

1:500

100-150

1:300

1:300

( )500الرافعة المالية

( $= 20,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )300الرافعة المالية

=( $16.666.66الهامش)

 50 x 100.000عقد
150-200

1:100

1:100

200-250

1:50

1:50

>250

1:33

1:33

( )100الرافعة المالية

=( $ 50,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )500الرافعة المالية

( $= 20,000الهامش)

 50 x 100.000عقد
( )33الرافعة المالية

=( $151,515,15الهامش)

:مجموع صفقات اليورو
$338,181.82
لعملية تدوال  200عقد من الدوالر مقابل الين الياباني USDJPY
 100 x 100.000عقد
0-100

1:500

1:500

100-150

1:300

1:300

150-200

1:100

1:100

( )500الرافعة المالية
(الهامش) = 20,000 $

 50 x 100.000عقد
( )300الرافعة المالية
(الهامش) = $16.666.66

 50 x 100.000عقد
( )100الرافعة المالية
)(الهامش) = $ 50,000

:مجموع صقفات الدوالر ين
$86,666.66
الهامش اإلجمالي المطلوب للعميل على عمليتي تداول الـ 300عقداُ من اليورو مقابل الدوالر األميركي EURUSD
والـ 200عقداً من الدوالر مقابل الين اليابان  424,848.48 USDPJYدوالر أميركي.

الهامش المطلوب في تداول المعادن الفوري
تعتمد أمانة كابيتال رافعة مالية متحركة في تداول المعادن الفوري أيضاً .أي كلما يرتفع حجم عمليات التداول
لمنتج ،تنخفض رافعته المالية وفقاً للجدول التالي:
العقود المفتوحة

الرافعة المالية القصوى

0 – 100
 100وأعلى

الحد القصى 1%أو 1:100
الحد القصى 2%أو 1:50

كما ذكرنا سابقاً ،ينطبق هذا الشرط على المنتج الواحد ،فإذا قام عميل بفتح عمليات تداول للفضة كما ُيظهر
المثال أدناه ،ثم قرر بعد ذلك أن يتداول الذهب ،ال يتأثر الهامش المطلوب في عمليات تداول الذهب التي يقوم بها
بعمليات تداول الفضة التي قام بفتحها سابقاً.
المثال الثالث:
الحساب يقوم بعملية تداول فوري (شراء أو بيع) لـ 100عقد من الفضة.
العقد

الرافعة المالية القصوى

الرافعة المالية المطبّقة

0-100

 1%أو 1:100

 1%أو 1:100

100-110

 2%أو 1:50

 2%أو 1:50

الهامش

(100عقد) = $1,000 X
$100,000
(10عقد) = 2X $1,000 X
20,000$

الهامش اإلجمالي المطلوب لهذه العملية هو  120،000دوالر أميركي.

الهامش المطلوب في تداول العقود اآلجلة:
تعتمد أمانة كابيتال الرافعة المالية المتحركة في تداول العقود اآلجلة أيضاً .كلما يرتفع حجم عمليات التداول لمنتج،
تنخفض رافعته المالية وفقاً للجدول التالي:
العقود المفتوحة

الرافعة المالية القصوى

0 - 100
 100وأعلى

الحد القصى  1:100أو %1
الحد القصى  1:50أو %2

كما ذكرنا سابقاً ،ينطبق هذا الشرط على المنتج الواحد ،فإذا قام عميل بفتح عمليات تداول  ،S&P500ثم قرر بعد
ذلك أن يتداول في النفط ،ال يتأثر الهامش المطلوب في عمليات تداول النفط التي يقوم بها بعمليات تداول
 S&P500التي قام بفتحها سابقاً.

المثال الرابع:
الرافعة المالية لحساب العميل1:500 :
فلنفترض أن هناك حساب قام بشراء  150عقد )Dow Jones Futures (DJ5
العقد

الرافعة المالية القصوى

الرافعة المالية المطبّقة

0-100

 1%أو 1:100

 1%أو 1:100

100-110

 2%أو 1:50

 2%أو 1:50

الهامش اإلجمالي المطلوب لهذه العملية هو  200،000دوالر أميركي.

الهامش

(100عقد) = $1,000 X
$100,000
(50عقد) = 2X $1,000 X
100,000$

