
   
  

 
 
 

Alvexo لمجموعة  هو االسم التجاري HSN Capital Group Ltd ئة الخدمات المالية هيالتي تشرف عليها وتنظمهاFSA)الترخيص  بموجب رقم ( في سيشيل

SD030  في مبنى , الموجودة1-8422417ورقم تسجيل الشركة HIS،  سيشيل ،ةمقاطعة ماهي ،5مكتب  

 
HIS Building, Office 5 
Providence, Mahe, 
Seychelles 
 

 إجراء التمديد
  

المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة"( التي تخضع لتنظيم هيئة األوراق المالية   HSN Capital Group Ltd تقدم الشركة،

  (CFDs)، فرصة للمستثمرين للتداول بعقود الفروقات  SD030السيشل بترخيص رقم ( في FSA)والبورصات 
 هنا.جميع األدوات المالية التي تقدمها الشركة متاحة 

 
المحدد غير  بعض األدوات المعروضة هي أيًضا عقود مستقبلية لها تاريخ انتهاء صالحية. بعد أن يكون تاريخ انتهاء الصالحية

 متاح للتداول ويتم إغالق المراكز المفتوحة من قبل النظام في ذلك الوقت المحدد.
  

 العقود المستقبلية.الشركة الحديث لتمديد تعرض الوثيقة الواردة هنا إجراء 
 

 .2020يونيو  14لية بدًءا من ستدخل هذه العملية التي تمت ترقيتها حيز التنفيذ تدريجيًا في كل تاريخ تمديد لجميع العقود المستقب
في العملية الجديدة ، سيكون لكل جهة اتصال مستقبلية رمز دائم ، بدون مؤشر الشهر. سيتم تحديث سعر العقد المستقبلي من سعر 

 العقد منتهي الصالحية إلى سعر العقد الجديد في تاريخ التمديد.
  

القيمة المالية و (P / L) مستقبلي ، لن يتأثر صافي الربح / الخسارة  مفتوحة على عقد صفق/ صفقاتفي حال كان المستثمر لديه 

 بسبب خصم أو إضافة الفرق بين سعر العقد منتهي الصالحية وسعر العقد الجديد.
  

 على سبيل المثال:
  

 برميل( 1000( مفتوح على النفط الخام )طويل) ةواحد شراء صفقةيمتلك السيد ألفكسو 
 دوالر 40.00 منتهي الصالحية هوالسعر الحالي للعقد 

 دوالر 40.10 السعر الحالي للعقد الجديد هو
 ¢( 10دوالر ) 0.1 الفرق بين األسعار =

 دوالر 100+سيزيد بمقدار  للصفقة صافي الربح / الخسارة ديد ، فإنعندما تقوم عملية التبييت الجديدة بتحديث السعر للعقد الج

 دوالر( 0.10*  1،000)
 في حقل "العمولة". دوالر -100فاظ على نفس صافي الربح / الخسارة ، سيتم خصم تعديل من أجل الح

  
 من ناحية أخرى،

 برميل( 1000)قصير( مفتوح على النفط الخام ) ةواحد بيع صفقةيمتلك السيد ألفكسو 
 دوالر 40.00 السعر الحالي للعقد منتهي الصالحية هو

 دوالر 40.10 السعر الحالي للعقد الجديد هو
 ¢( 10دوالر ) -0.1 الفرق بين األسعار = 

 دوالر 100-بمقدار  للصفقة صافي الربح / الخسارة ر للعقد الجديد ، سينخفض عندما تقوم عملية التبييت التلقائية بتحديث السع

 دوالر( 0.10*  1،000)
 في حقل "العمولة" دوالر +100مة من أجل الحفاظ على نفس صافي الربح / الخسارة ، سيتم إضافة تعديل بقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 


