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 ال ش.م.لـتـیـابـة كـانـأم
 

 مواصفات المنتجات

      



  

  مواصفات المنتجات
  

مجموعة أمانة كابیتال إّن شروط مواصفات المنتجات والّتي یتّم تعدیلھا بین فترةٍ وأخرى، تحدّد مواصفات المنتجات التي توّفرھا 
 لعمالئھا. یرجى قراءة وفھم كّل تفاصیل ھذا المستند، وفي حال كان لدیك أي استفسار ال تتردّد بالتواصل معنا.

 
  
   العقود الفوریة للعمالت. ١
 ألف وحدة من العمالت األساس 100یبلغ حجم العقد   -أ

 رافعة مالیة 1:5متطلبات الھامش   -ب
 ز التحوط% على مراك100متطلبات ھامش   -ت

 

  

  والعقود اآلجلة العقود الفوریة. ٢

 أونصة 100 غیر المنظمیبلغ حجم عقد الذھب في السوق الفوري وفي السوق   -أ
 أونصة 5000 غیر المنظمیبلغ حجم عقد الفضة في السوق الفوري وفي السوق   -ب
 رافعة مالیة على السوق الفوري للذھب والفضة 1:5متطلبات الھامش   -ت
. یتم تسدید سعر كّل العقود بشكٍل نقدي وال غیر المنظمألف دوالر للذھب والفضة في السوق  40تبلغ متطلبات الھامش   -ث

 یسمح بأي عملیة تسلیم
 % على مراكز التحوط100ھامش المتطلبات   -ج

 

 

   . عقود المؤشرات اآلجلة غیر المنظمة٣

قیمة المؤشر،  x$ 5بحجم عقد التبادل. حجم عقد الداو جونز المصغر ھو  متصل للمؤشرات غیر المنظمةإن حجم العقود   -أ
قیمة المؤشر، یبلغ حجم مؤشر  X$ 50المصغر  S&P500قیمة المؤشر، یبلغ حجم مؤشر  x$ 10یبلغ حجم داو جونز 

S&P500 250 دوالر X  دوالر 20قیمة المؤشر، یبلغ قیمة مؤشر ناسداك المصغرX  قیمة المؤشر، أّما حجم عقدSMI 
 25قیمة العقد، وحجم عقد داكس  Xیورو  10 40حجم عقد مؤشر كاك  ویبلغ المؤشر،قیمة  xفرنك سویسري  10فھو 

 قیمة العقد  xجنیھ إسترلیني  ھو FTSE 100قیمة المؤشر وحجم عقد  Xیورو 
 یمیتم تسدید سعر كّل العقود بشكٍل نقدي وال یسمح بأي عملیة تسل  -ب
ألف دوالر  30ألف دوالر لداكس و S&P500 ،50ـلألف دوالر  70ألف دوالر للعقد، باستثناء  20متطلبات الھامش   -ت

 .FTSE 100لمؤشر 
 % على مراكز التحوط100ھامش المتطلبات   -ث
ء بالتاریخ المحدد یتم تصفیة كّل المراكز المفتوحة قبل یوم أو یومین من تاریخ التسدید في أمانة كابیتال، ویتم إعالم العمال  -ج

 للتسدید
 تتأثر كّل أسعار العقود اآلجلة بمستوى الطلب والعرض  -ح

 
 

  تتأثر العقود اآلجلة والعقود غیر المنظمة بمستوى العرض والطلب*
 دوالر للعقد 10**تخضع العقود اآلجلة غیر المنظمة إلى عمولة قدرھا 

 



  

 
  اآلجلة  المنظمةغیر . عقود النفط الخام والغاز الطبیعي اآلجلة ٥
 برمیل 1000من النفط الخفیف  غیر المنظمةیبلغ حجم العقود اآلجلة   -أ

 (MMBtu)وحدة حراریة بریطانیة متریة  10,000من الغاز الطبیعي  غیر المنظمةیبلغ حجم العقود اآلجلة   -ب
 یتم تسدید سعر كّل العقود بشكٍل نقدي وال یسمح بأي عملیة تسلیم  -ت
 العقود اآلجلة بحسب سعر عقد التبادلیتم تحدید كّل أسعار   -ث
ألف دوالر لعقد اآلجل للغاز الطبیعي  40$ للعقد على النفط الخام الخفیف والغاز الطبیعي و1:5تبلغ متطلبات الھامش   -ج

 (ھانري ھوب)
 % على مراكز التحوط100ھامش المتطلبات   -ح
في أمانة كابیتال، ویتم إعالم العمالء بالتاریخ المحدد  یتم تصفیة كّل المواقع المفتوحة قبل یوم أو یومین من تاریخ التسدید  -خ

 للتسدید
 تتأثر كّل أسعار العقود اآلجلة بمستوى الطلب والعرض  -د

 
 
 
 
 

 

  تتأثر العقود اآلجلة والعقود غیر المنظمة بمستوى العرض والطلب*
 دوالر للعقد 01**تخضع العقود اآلجلة غیر المنظمة إلى عمولة قدرھا 


