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 2021، مايو 3اإلصدار 

 إشعار الكشف عن المخاطر والتحذيرات

 مقدمة  .1

يقدم إشعار الكشف عن المخاطر والتحذيرات هذا لك )عميلنا والعميل المحتمل( كما هو مطلوب بموجب قواعد هيئة تنظيم  .1.1

اء والبيع مع   كة“) KEY WAY MARKETS LTDاألوراق المالية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بعمليات الشر  (. ”الشر

ي هذا المستند بعناية، قبل يجب عىل جميع العمالء والعمالء   .1.2
ن قراءة الكشف عن المخاطر والتحذيرات التالية الواردة فن المحتملي 

كة.  ي التداول مع الشر
كة للحصول عىل حساب تداول وقبل أن يبدأوا فن  التقدم إىل الشر

كة بتنفيذ أوامر العميل فيما يتعلق باألدوات المالية التالية:   .1.3  تقوم الشر

ات وأزواج العمالت "CFDs)"عقود الفروقات المالية  .1.4 ي األسهم والسلع األساسية والمؤشر
 ، وما إىل ذلك "FX"( فن

ي هذا اإلشعار.  .1.5
ا اإلشارة إىل عقود الفروقات باسم "األدوات المالية" فن

ً
 يمكن أيض

ل المستثمر عقود الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، وتحمل درجة عالية من المخاطرة ويمكن أن تؤدي إىل خسارة رأس الما .1.6

كة إشعار جميع عمالء التجزئة مسؤولون   بالكامل نتيجة لذلك، قد ال تكون العقود الفروقات مناسبة لجميع األفراد. لذلك، تود الشر

كة مناسبة لهم وما إذا كان بإمكانهم تحمل المخاطرة بنفقات رأس المال الخاصة بهم.  عن اتخاذ القرار فيما إذا كانت المنتجات الشر

هم من باإلض ن وغي  القانونيي  استشارة مستشاري  هم  التجزئة مسؤولون عن  أن جميع عمالء  توضح  أن  كة  الشر تود  إىل ذلك،  افة 

ا فيما يتعلق بمنتجات 
ً
ي أي ترتيب ملزم قانون

ام بأي معاملة و/أو توقيع أي مستند و/أو الدخول فن ن ن قبل االلير في 
المستشارين المحير

كة.   الشر

إ .1.7 ينطوي عليها ومع ذلك، تجدر اإلشارة  ي 
التر الهامة األخرى  المخاطر والجوانب  ح وال يكشف جميع  المستند ال يشر ىل أن هذا 

ي األدوات المالية 
ي ينطوي عليها التعامل فن

ح بعبارات عامة طبيعة المخاطر التر ي األدوات المالية. تم تصميم اإلشعار لشر
التعامل فن

 عىل أساس عادل وغي  مضلل. 

 (OTCرتبطة باألدوات المالية المعقدة لتداول خارج البورصة ) معلومات عن المخاطر الم .2

يؤدي تداول عقود الفروقات لتعرض رأس مال العميل للخطر حيث يتم تصنيفها عىل أنها أدوات مالية معقدة عالية المخاطر وقد يخش  

الخسائر إىل خسارة المبلغ العميل المودع بالكامل العمالء أكير من رأس المال/الهامش المستخدم لفتح صفقة واحد، وقد تمتد هذه  

ي يخشون المال.  د. معظم عمالء التجزئة الذين يتعاملون بالتداول الخارج  ي ذلك أي أرباح لم تسير
كة، بما فن  لدى الشر

ي تخضع لمختلف األسواق والعمالت والمخاطر االقتصادية والسياسية والتجاري 
ة، وما إىل ذلك، ولن  يتخذ العميل قرارات االستثمار التر

ورة.   تكون مربحة بالضن

ي األدوات المالية  
كة، فإن قيمة أي استثمار فن يقر العميل، وبدون أي تحفظ، بأنه عىل الرغم من أي معلومات عامة قد تكون قدمتها الشر

ي تكبد خسائر 
. يقر العميل، وبدون أي تحفظ، بوجود خطر كبي  يتمثل فن

ً
ا أو نزوال

ً
اء أو بيع أي   قد تتقلب إما صعود ار نتيجة شر أو أضن

 أداة مالية ويقر باستعداده لتحمل مثل هذه المخاطر. 

 للمخاطر الرئيسية والجوانب الهامة األخرى لتداول عقود الفروقات:   موجز يرد أدناه 

ة للغاية وال يناسب جميع األفراد، بل المستث . أ ة والخطي   مرين فقط الذين: إن تداول عقود الفروقات ينطوي عىل المضاربة الكبي 

ي ينطوي عليها األمر، واالستعداد لتحملها؛  . أ
ها من المخاطر التر  فهم المخاطر االقتصادية والقانونية وغي 
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اماتهم قادرة عىل تحمل خسارة   .ب ن ن االعتبار الظروف المالية الشخصية، فإن مواردهم المالية ونمط حياتهم والير ي عي 
األخذ فن

 استثماراتهم بالكامل؛

 المعرفة الكافية لفهم تداول عقود الفروقات واألصول واألسواق األساسية. لديهم  .ج

ي ذلك  .ب
 
كة العميل بأي مشورة تتعلق بعقود فروقات األصول األساسية واألسواق أو تقدم توصيات استثمارية بما ف لن تزود الشر

ي يطلب فيها العميل هذه المشورة و/أو التوصية. ومع ذلك، قد تزود ا
ي  المناسبات الت 

كة العميل بالمعلومات واألدوات الت  لشر

كة ال توافق أو تصادق أو تؤثر عىل المعلومات أو األدوات المذكورة(،  " )أي أن الشر تنتجها أطراف األخرى عىل أساس "كما هي

بنا  إجراءات  أي  اتخاذ  أن  ويفهم  العميل  يوافق   . التجارية.  الفرص  أو  االتجاهات  تداول  عىل  ا  ً مؤشر تكون  قد  ي 
عىل والت  ًء 

ي قيمة أصول العميل. ال 
 
المعلومات و/أو األدوات المقدمة من قبل أطراف ثالثة قد يؤدي إىل خسائر و / أو انخفاض عام ف

ي يتخذها العميل عىل أساس المعلومات أو األدوات 
كة مسؤولية أي من هذه الخسائر الناتجة عن اإلجراءات الت  تتحمل الشر

ي تنتجها أطراف ثالثة. 
 الت 

ي تشي  إليها )عىل سبيل المثال عقود   .ج
الفروقات هي أدوات مالية مشتقة تستمد قيمتها من أسعار األصول / األسواق األساسية التر

ات اآلجلة، العقود اآلجلة، إلخ(. لذلك من المهم أن يفهم العميل المخاطر  ات األسهم، األسهم، المعادن، المؤشر العملة، مؤشر

ي األصل/ ال 
ي سعر األصل / السوق األساسي ستؤثر عىل ربحية تداوله. المرتبطة بالتداول فن

سوق األساسي ذي الصلة ألن التقلبات فن

كة.  كة، يرج  الرجوع إىل سياسة تنفيذ الطلبات الخاصة بالشر  لمزيد من المعلومات حول سياسة تسعي  الشر

. ال يشكل ال تضمن المعلومات المتعلقة باألداء السابق لعقود الفروقات األصول  .د األساسية واألسواق األداء الحاىلي و/أو المستقبىلي

ي تشي  إليها المعلوم
ا فيما يتعلق باألداء المستقبىلي المقابل لعقود الفروقات التر

ً
ا ملزًما أو آمن

ً
ات  استخدام البيانات التاريخية تنبؤ

 المذكورة. 

 : التقلب .ه

مع تقلبات األسعار. لذلك، يجب عىل العميل أن يدرس بعناية أن   تتداول بعض األدوات المالية ضمن نطاقات واسعة خالل اليوم

هناك مخاطر عالية للخسائر. ُيشتق سعر األداة المالية من سعر األصل األساسي الذي تشي  إليه األدوات المالية. يمكن أن تكون 

مالية واألصول األساسية بشعة وعىل األدوات المالية واألسواق األساسية ذات الصلة شديدة التقلب. تتقلب أسعار األدوات ال 

ي ظل ظروف  
ي أي منها. فن

كة التحكم فن ي الظروف، وال يمكن للعميل أو الشر
ات غي  متوقعة فن ا أو تغيي 

ً
نطاق واسع وقد تعكس أحداث

المالية   سوقية معينة، يكون من المستحيل تنفيذ طلب العميل باألسعار المعلنة مما يؤدي إىل الخسائر. ستتأثر أسعار األدوات

والتجارية  والزراعية  الحكومية  والسياسات  امج  والي  والطلب،  العرض  بتغيي  عالقات  أخرى،  أمور  ن  بي  من  األساسية،  واألصول 

 والتداولية، واألحداث السياسية واالقتصادية الوطنية والدولية، والخصائص النفسية السائدة للسوق ذات الصلة. 

 : السيولة .و

ي أسعارها. يقبل العميل ويقر بأن األدوات تشي  مخاطر السيولة إىل ا
لقدرة عىل تسييل األصول بسهولة دون التعرض لخصم كبي  فن

ي السيولة 
ا ضغوط مستمّرة فن

ً
ي بعض المنتجات المشتقة تكون غي  سائلة بطبيعتها أو قد تواجه أحيان

كة فن ي توفرها الشر
األساسية التر

ظهر األصول غي  
ُ
 السائلة األساسية مستويات عالية من التقلب  بسبب ظروف السوق المعاكسة.  وت

 

ي الطلب وأسعار عطاءات األداة األساسية مقارنة 
ي أسعارها وبالتاىلي درجة أعىل من المخاطر، وهذا يؤدي عادة إىل فجوات أكي  فن

فن

ة عىل أسعار المنتج المشتق الذي ت ي ظل ظروف السوق السائلة. تنعكس هذه الفجوات الكبي 
كة. بما هو راجح فن  قدمه الشر

ي األدوات المالية المشتقة:  .ز
 المعامالت نقدية خارج البورصة فن

وط التداول )بما يتماسر مع  كة هي معامالت خارج البورصة )أي تداول خارج البورصة(. نحدد شر ي تقدمها الشر
عقود الفروقات التر

ي يتلقاها مزودو السيولة لدينا(، علينا تقديم أفضل تنفيذ  
وط التداول التر ا شر

ً
امات، والتضف بشكل معقول ووفق ن مع مراعاة أي الير

التفاقية العميل الخاصة بنا وسياسة تنفيذ الطلبات الخاصة بنا. ينتج عن كل تداول لعقد الفروقات يفتحه العميل من خالل منصة 

كة وال يمكن ت  كة؛ ال يمكن إغالق هذه الطلبات إال مع الشر  حويلها إىل أي شخص آخر. التداول الخاصة بنا إدخال أمر مع الشر
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المشتقات غي    أو  البورصة  المشتقات خارج  ي 
المعامالت فن البورصة تتمتع بسيولة عالية، فإن  ن أن بعض األسواق خارج  ي حي 

فن

ي البورصة ألنه ال يوجد سوق ضف يمكن فيه إنهاء صفقة 
ي المشتقات فن

القابلة للتحويل تنطوي عىل مخاطر أكي  من االستثمار فن

يكون من المستحيل تصفية مركز قائم، لتقييم قيمة المركز الناتج عن معاملة خارج البورصة أو لتقييم التعرض للمخاطر. مفتوحة. ف

ي هذه األدوات، وبالتاىلي يكون من الصعب تحديد السعر 
ن فن ال يلزم تحديد األسعار، وحتر عندما تكون، تحدد من قبل المتعاملي 

 العادل. 

تداول   نظام  كة  الشر أو مرفق تستخدم  المنظم  السوق  تعريف  تندرج ضمن  ي ال 
التر الفروقات  ي عقود 

للمعامالت فن نت  اإلنير عي  

 التداول متعدد األطراف، وبالتاىلي ال تتمتع بنفس الحماية. 

 ال توجد حماية لغرفة المقاصة:  .ح

امات البورص ن كة حالًيا لمتطلبات/الير ي تقدمها الشر
ي األدوات المالية التر

 ة أو غرفة المقاصة. ال تخضع المعامالت فن

 عدم التسليم:  . ط

ي 
امات فيما يتعلق باألصول/األدوات األساسية المتعلقة بالعمالت األصلية التر ن من المفهوم أن العميل ال يملك أي حقوق أو الير

 .
ً
 يتداول بها. ال يوجد تسليم لألصل األساسي ويتم تسوية جميع عقود الفروقات نقدا

 تعليق التداول:  .ي

ي ظل ظروف  
ي أوقات تقلبات فن

تداول معينة، يكون من الصعب أو المستحيل تصفية أي صفقة. يحدث هذا، عىل سبيل المثال، فن

ي أسعار 
التداول فن ي جلسة تداول واحدة إىل الحد الذي يؤدي إىل تعليق أو تقييد 

األسعار الشيعة إذا ارتفع السعر أو انخفض فن

ورة إىل تقييد خسائر العميل بالمبالغ المطلوبة،    الضف ذات الصلة بموجب قواعد التداول. إن فرض وقف الخسائر لن يؤدي بالضن

ي ظل ظروف سوقية معينة، يكون 
 بالسعر المحدد. باإلضافة إىل ذلك، فن

ً
ألن ظروف السوق تجعل تنفيذ مثل هذا األمر مستحيال

 المحققة أكي  من المتوقع. تنفيذ أمر إيقاف الخسارة أسوأ من سعره المنصوص عليه، ويمكن أن تكون الخسائر 

 االنزالق السعري:  .ك

ي عقد الفروقات أو، والسعر الذي تنفذ الصفقة به بالفعل. غالًبا ما يحدث 
ن السعر المتوقع للصفقة فن االنزالق السعري هو الفرق بي 

ات التقلبات المرتفعة )عىل سبيل المثال بسبب األحداث   اإلخبارية(، مما يجعل من المستحيل تنفيذ أمر االنزالق السعري أثناء فير

السعر  للحفاظ عىل  المطلوب  السعر  ة عندما ال يكون هناك اهتمام كاٍف عند مستوى  أوامر كبي  ا عند تنفيذ 
ً
ن وأيض بسعر معي 

 التداول المتوقع .  هناك خطر حدوث انزالق سعري عند تقديم طلب معنا. 

 الرافعة المالية واإلستدانة:  .ل

ديم طلب عقد الفروقات، يجب عىل العميل االحتفاظ بهامش. عادة ما يكون الهامش نسبة متواضعة نسبًيا من القيمة من أجل تق

ة  ي أن حركة السوق الصغي 
ي أن العميل سوف يتداول باستخدام "الرافعة المالية" أو "االستدانة". هذا يعتن

اإلجمالية للعقد. هذا يعتن

ي قيمة صفقة العميل، ويمكن أن يعمل هذا إما ضد العميل أو مع العميل. نسبًيا يمكن أن تؤدي إىل حركة أكي  
  نسبًيا فن

ي جميع األرباح والخسائر الجارية، 
ي يفتح فيها العميل التداوالت، يجب عليه االحتفاظ برصيد كاٍف، والنظر فن

ي جميع األوقات التر
فن

زادت متطلبات الهامش، فقد ُيطلب من العميل إيداع أموال  لتلبية متطلبات الهامش. إذا تحرك السوق عكس مركز العميل و / أو 

ة للحفاظ عىل صفقته. يؤدي عدم االمتثال لطلب إيداع أموال إضافية إىل إغالق صفقته من قبل  ي غضون مهلة قصي 
إضافية فن

كة نيابة عنه.   الشر

ن شعة حدوث األرباح أو الخسائر. تقع عىل  من المهم أن تراقب صفقاتك عن كثب ألن تأثي  الرافعة المالية واالستدانة يزيد م

ي وضع يسمح لك بذلك. 
 عاتقك مسؤولية مراقبة تداوالتك، وبينما لديك تداوالت مفتوحة، يجب أن تكون دائًما فن

 الهامش:  .م

، بل
ً
 أو صعودا

ً
كة، فإن قيمة عقود الفروقات تتقلب نزوال ومن    يقر العميل ويقبل أنه بغض النظر عن أي معلومات تقدمها الشر

المحتمل أن يصبح االستثمار بال قيمة. يرجع هذا إىل نظام الهوامش المطبق عىل مثل هذه الصفقات، والذي يتضمن عموًما إيداًعا 
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ي السوق األساسية تأثي   
ة نسبًيا فن ا متواضًعا نسبًيا من حيث القيمة اإلجمالية للعقد، بحيث يمكن أن يكون لحركة صغي 

ً
أو هامش

ا، ولكن كبي  بشكل غي  مت
ً
ي صالح العميل، فيحقق العميل ربًحا جيد

ناسب عىل تداول العميل. إذا كانت حركة السوق األساسية فن

اكم خالل   ا إىل خسارة إيداع العميل بالكامل. تجدر اإلشارة إىل أن الخسائر يمكن أن تير
ً
ة أيض تؤدي حركة السوق المعاكسة الصغي 

ة.  ة زمنية قصي 
 فير

كة تغيي  م  ي  يجوز للشر
ونن كة عىل الموقع اإللكير ا ألحكام اتفاقية العميل الموجودة عىل موقع الشر

ً
تطلبات الهامش الخاصة بها، وفق

ي 
وط واألحكام فن  . الشر

 

 معامالت استثمار الخصومات الطارئة:  . ن

قد   محتملة  الطارئة هي خصومات  أي الخصومات  توقعات  و/أو  نتيجة حدث خارج عن سيطرة  ا عىل 
ً
اعتماد العميل  يتحملها 

كة بسبب التقلب الشديد لألداة األساسية )أي  ي حالة تعرض العميل لخسائر تجاوزت رصيده مع الشر
شخص. عىل سبيل المثال، فن

داد المبل كة استخدام اإلجراءات القانونية السير  غ المفقود. يصبح رصيد حسابه سالًبا(، يحق للشر

اتيجيات الحد من المخاطر:  .س  أوامر أو اسير

اء لتفادي خسارة"، حسبما يسمح القانون المحىلي بذلك، أو أوامر "الحد األقىص  
كة أوامر معينة )مثل أوامر "بيع أو شر توفر الشر

ي تهدف إىل الحد من الخسائر بمبالغ معينة. قد ال تكون هذه األوامر كافية نظ
ًرا ألن ظروف السوق تجعل من من الخسارة"(، والتر

التعامل مع مثل هذه  إىل  السوق. نحن نهدف  ي 
فن السيولة  نقص  المثال بسبب  األوامر، عىل سبيل  مثل هذه  تنفيذ  المستحيل 

ي األسواق شيعة 
. فن الطلبات بشكل عادل وشي    ع ولكن الوقت المستغرق لملء األمر والمستوى تنفيذه يعتمد عىل السوق األساسي

ا عن مستوى التوقف قبل ملؤه. الحركة، ال 
ً
  يتوفر سعر لمستوى طلبك، أو يتحرك السوق بشعة وبشكل كبي  بعيد

ي مجموعات من الصفقات، مثل صفقات "الفرق" و "التوازن" محفوفة بالمخاطر مثل اتخاذ صفقات 
اتيجيات فن تستخدم اإلسير

ة". لذلك، ال يمكن ألوامر الحد األقىص من الخس   ارة أو تفادي الخسارة أن تضمن حد الخسارة. "طويلة" أو "قصي 

 قيم المقايضة .ع

كة ومنصتها  إذا احتفظ العميل بأي صفقة خالل الليل، فستطبق عليه رسوم مقايضة. تحدد قيم المقايضة بوضوح عىل موقع الشر

كة.  ي اتفاقية الشر
 ويقبلها العميل أثناء عملية تسجيل الحساب كما هو موضح فن

كة للحصول عىل تبييت لصفقة مفتوحة. يعتمد معدل المقايضة   بشكل أساسي عىل مستوى أسعار الفائدة باإلضافة إىل رسوم الشر

ي أي وقت، ويقر العميل بأنه سُيبلغ بها من خالل مواقع 
كة حرية التضف لتغيي  مستوى معدل المقايضة لكل عقد فروقات فن للشر

مواصفا مراجعة  بأنه مسؤول عن  العميل كذلك  يقر  كة.  ونية عىل  الشر اإللكير كة  الشر مواقع  الموجودة عىل  الفروقات  ت عقود 

كة.  نت لتحديثها عىل مستوى قيمة المقايضة قبل تقديم أي طلب مع الشر  اإلنير

ائب  .3  الرسوم والض 

التداول، اإلطالع عىل   .3.1 كة. يجب عىل العميل قبل بدء  كة المقدمة للعميل للرسوم المتاحة عىل موقع الشر تخضع خدمات الشر

ي الرسوم. 
ات فن  عنها. ويتحمل مسؤولية التحقق من أي تغيي 

ً
 قانونيا

ً
ي سيكون مسؤوال

 جميع تفاصيل الرسوم والعموالت والتر

إذا لم يتم التعبي  عن أي رسوم من الناحية النقدية )ولكن، عىل سبيل المثال، كنسبة مئوية من قيمة العقد(، يجب عىل العميل  .3.2

 ن المرجح أن تصل إليه. التأكد من فهمه لتلك الرسوم وم 

3.3.  . ي
ونن كة االلكير ا ألحكام اتفاقية العميل الموجودة عىل موقع الشر

ً
ي أي وقت، وفق

كة تغيي  رسومها فن  يجوز للشر

ي   .3.4
ات فن يبة و/أو أي واجب آخر عىل سبيل المثال بسبب التغيي  ي أي أدوات مالية تخضع للضن

هناك خطر من تداوالت العميل فن

يعات أو ظروفه الشخص يبية التشر كة مشورة ضن يبة و / أو أي رسوم دمغة أخرى. وال تقدم الشر كة عدم دفع أي ضن ية. ال تضمن الشر

ائب مختص إذا كان لديه أي أسئلة.   وتوصي العميل بطلب المشورة من متخصص ضن

https://ae.capex.com/terms-and-conditions
https://ae.capex.com/terms-and-conditions
https://ae.capex.com/terms-and-conditions
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اكم عىل تداوالته.  .3.5 ائب و / أو أي رسوم أخرى قد تير  العميل مسؤول عن أي ضن

ائب قابلة للتغيي  دون إشعار. وتجدر اإلشارة إىل أن  .3.6  الضن

ائب من خصم   .3.7 كة من أي مدفوعات مستحقة للعميل ما تتطلبه سلطات الضن إذا كان القانون المعمول به ينص عىل اقتطاع الشر

ا للقانون المعمول به. 
ً
 وفق

الت .3.8 ي تتم عىل منصة 
التر بالمعامالت  تتعلق  ائب،  ي ذلك الضن

بما فن تكاليف أخرى،  الممكن أن تنشأ  العميل من  ي يكون 
داول، والتر

يبة  كة. عىل الرغم من أنه يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن حساب الضن ي ال تدفع من خاللنا وال تفرضها الشر
 عنها والتر

ً
مسؤوال

ي القانون المعمول به، فيما يتعلق 
يبة، كما يقتىصن كة خصم الضن المستحقة ودون االنتقاص من ذلك، ويوافق عىل أنه يحق للشر

ي حساب تداول العميل ب
ي المقاصة مقابل أي مبالغ فن

كة الحق فن نشاط التداول الخاص به عىل منصة التداول. يدرك العميل أن للشر

يبية.   فيما يتعلق بمثل هذه الخصومات الضن

ا لسياسة تنفيذ أوامر  .3.9
ً
درج وفق

ُ
حدد/ ت

ُ
كة فيما يتعلق بتداول عقود الفروقات ت كة المتاحة عىل   وتجدر اإلشارة إىل أن أسعار الشر الشر

ي أماكن أخرى. تعكس األسعار المعروضة عىل منصة 
كة تختلف عن األسعار المذكورة فن نت. وأن أسعار الشر كة عىل اإلنير موقع الشر

، قبل تقديم أي طلب، ومع ذلك، من المحتمل أن يختلف سعر التنفيذ   ي الوقت الحاىلي
كة آخر سعر متاح معروف فن تداول الشر

كة واتفاقية العميل. عىل هذا النحو، فإن السعر الذي يتلقاه العميل عندما يفتح أو   الفعىلي للطلب، ا لسياسة تنفيذ أوامر الشر
ً
وفق

ي الوقت الذي يحدث فيه بيع عقود الفروقات أو 
ي الوقت الفعىلي فن

يغلق صفقة قد ال يتوافق بشكل مباشر مع مستويات السوق فن

 يعكس أسعار وسطاء/مزودي الطرف الثالث. 

 مخاطر الطرف الثالث:    .4

ي حساب منفصل أو أكير )يشار إليها بحسابات العمالء(  .4.1
كة ستضع عىل الفور أي أموال تتلقاها من العميل فن من المفهوم أن الشر

كة يجب أن تمارس المهارة   مع مؤسسات مالية موثوقة يمكن االعتماد عليها مثل مؤسسة ائتمان أو بنوك. وعىل الرغم من أن الشر

ا خارجة عن والعنا
ً
ا للوائح المعمول بها، فمن المفهوم أن هناك ظروف

ً
ي اختيار المؤسسة المالية وفق

ية واالجتهاد النافية للجهالة فن

كة أي مسؤولية أو تتحمل أي من الخسائر الناتجة للعميل نتيجة اإلفالس أو أي إجراءات أخرى  كة وبالتاىلي ال تقبل الشر
سيطرة الشر

ظ أموال العميل. مماثلة أو فشل المؤسس 
َ
حف

ُ
 ة المالية حيث ست

ا للفقرة   .4.2
ً
كة أموال العميل )وفق ي ستمرر إليها الشر

ي حالة 3.1يجوز للمؤسسة المالية التر
ي حساب شامل. ومن ثم، فن

( االحتفاظ بها فن

كة فقط مطالبة غي    مضمونة ضد  اإلفالس أو أي إجراءات أخرى مماثلة فيما يتعلق بتلك المؤسسة المالية، يجوز أن يكون للشر

كة من مؤسسة مالية، غي  كافية لتلبية  ي تسلمتها الشر
المؤسسة المالية نيابة عن العميل وسيتعرض العميل لمخاطر أن األموال التر

 مطالبات العميل. 

كة ليست مكان التنفيذ لتلبية طلبات العميل. ت .4.3 كة أوامر التنفيذ إىل مكان تنفيذ تابع لطرف ثالث، أي أن الشر كة تصدر الشر نقل الشر

السيولة لدى مزود   ي حالة نقص 
ة. وفن عرف باسم عملية مباشر

ُ
ت لتنفيذها مع طرف/ )أطراف( خارجية  أو ترتب  العمالء  طلبات 

ي وضع يمكنها من تسوية الصفقة للعميل )أي دفع الفرق للعميل لتجارته 
كة فن السيولة بعد طلب ناجح للعميل، لن تكون الشر

 الناجحة(. 

 اإلفالس .5

امات إىل تصفية أو إغالق الصفقات دون موافقة العميل. قد يؤدي  .5.1 ن كة أو عدم وفاءها بااللير  إفالس الشر

 المخاطر الفنية  .6
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كة مسؤولية مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن فشل أو تعطل أوإنقطاع أو انفصال أو اإلجراءات الضارة   .6.1 يتحمل العميل وليس الشر

نتج عن إهمال جسيم أو تقصي  متعمد  للمعلومات أو االتصاالت أو  
ُ
ي لم ت

ها من األنظمة والتر ونية أو غي 
الكهرباء أو األنظمة اإللكير

كة   من جانب الشر

امج  .6.2 ي ذلك فشل المعدات والي 
، فسوف يتعرض للمخاطر المرتبطة بالنظام بما فن ي

ونن إذا أجرى العميل معامالت عىل نظام إلكير

ا لتعليماته  الحاسوبية والخوادم وخطوط االتصال و 
ً
فذ وفق

َ
نت. قد تكون نتيجة أي فشل من هذا القبيل أن طلبه لم ُين فشل اإلنير

كة الجسيم  ي حالة حدوث مثل هذا اإلخفاق وليست راجعة إلهمال الشر
كة أي مسؤولية فن فذ عىل اإلطالق. وال تتحمل الشر

َ
أو لم ُين

كة جاهدة، باذلة قصارى جهد نت. ومع ذلك، أو التقصي  المتعمد. إذ تسىع الشر ويد العميل بتجربة آمنة وسلسة عي  اإلنير ن
ها، لير

ي  
كة والتر ي الكمبيوتر( شن هجوم منسق ضد أنظمة الشر

فر ي أنه يجب عىل األطراف الثالثة )مخير
يقر العميل بالمخاطر المتمثلة فن

كة أي مسؤ  ي العمالء. وال تتحمل الشر
ولية ناتجة عن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إىل تعطل الخدمات الذي قد ينتج عنه خسائر فن

كة قد اتخذت جميع التدابي  المعقولة عىل أساس بذل أقىص جهد لدرء مثل هذه األعمال.   إىل الحد الذي تكون فيه الشر

ي غي  محمية من أي وصول غي  مضح به.  .6.3
ونن يد اإللكير الي   يقر العميل بأن المعلومات غي  المشفرة المرسلة عي 

ي أوقات تدفق الصفقا .6.4
ي االتصال عي  الهاتف أو منصة )منصات( / نظام )أنظمة( فن

ت المفرط، قد يواجه العميل بعض الصعوبات فن

ات االقتصاد الكىلي الرئيسية(.  ي السوق الشي    ع )عىل سبيل المثال، عند إصدار مؤشر
كة، خاصة فن  الشر

كة ا .6.5 نت قد يخضع ألحداث قد تؤثر عىل وصوله إىل موقع الشر ي و/ أو منصة )منصات( / نظام )أنظمة( يقر العميل بأن اإلنير
ونن إللكير

ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحض، االنقطاعات أو انقطاع اإلرسال وتعطل برامج وأجهزة الحاسوب أو انقطاع 
كة، بما فن تداول الشر

ي الشبكات العنكبوتية. ال تتحمل ا
فر نت أو أعطال شبكة الكهرباء العامة أو هجمات مخير ار االتصال باإلنير كة مسؤولية أي أضن لشر

ي ذلك، 
امات أو نفقات أخرى )بما فن ن أو خسائر ناتجة عن مثل هذه األحداث الخارجة عن إرادتها أو عن أي خسائر أو تكاليف أو الير

ي و/ أو نظا
ونن كة اإللكير ي قد تنجم عن عدم قدرة العميل عىل الوصول موقع الشر

م عىل سبيل المثال ال الحض، خسارة األرباح( التر

كة الجسيم أو التقصي  المتعمد.  ي إرسال الطلبات أو المعامالت وال يرجع إىل إهمال الشر
 التداول أو التأخي  أو الفشل فن

ن المخاطر  .6.6 فيما يتعلق باستخدام معدات الكمبيوتر والبيانات وشبكات االتصاالت الصوتية، يتحمل العميل المخاطر التالية من بي 

كة ي ال تتحمل الشر
 فيها أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة:   األخرى التر

( الذي   . أ ي
ي ذلك االتصال الصونر

ي عن المعدات من جانب العميل أو المزود أو مشغل االتصاالت )بما فن
انقطاع التيار الكهربان 

 يخدم العميل؛ 

( لقنوات االتصال المستخدمة لربط العميل والمزود )مشغل االتصاالت( والمزود   .ب ر المادي )أو التدمي  وخادم التداول  الضن

 أو المعلومات الخاص بالعميل؛

كة أو القنوات المستخدمة  .ج ي يستخدمها العميل أو الشر
انقطاع االتصال )جودة منخفضة بشكل غي  مقبول( عي  القنوات التر

كة؛  ي يستخدمها العميل أو الشر
ي ذلك االتصاالت الصوتية( التر

 من قبل المزود أو مشغل االتصاالت )بما فن

 اتساق مع إعدادات متطلبات منصة العميل. خطأ أو عدم  .د

 التحديث غي  المناسب لمنصة العميل؛ . ه

ي ذلك   . و
كة )بما فن يؤدي استخدام قنوات االتصال وأجهزة وبرامج الحاسوب إىل مخاطر عدم استالم العميل لرسالة من الشر

 الرسائل النصية(؛

ي ذلك منصة العميل.  .ز
 عطل أو عدم تشغيل المنصة بما فن

 

ي  من   .6.7
ام فن ن كة أي مسؤولية أو الير المحتمل أن يتكبد العميل خسائر مالية ناجمة عن تحقيق المخاطر آنفة الذكر، وال تتحمل الشر

ي قد يتكبدها، إىل الحد الذي يكون فيه 
 عن جميع الخسائر ذات الصلة التر

ً
حالة حدوث مثل هذه المخاطر ويكون العميل مسؤوال

كة ا ها المتعمد. كل ذلك غي  راجع إلهمال الشر  لجسيم أو تقصي 
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 منصة التداول .7

كة لنظام  .7.1 ي تستخدمها الشر
. ال تخضع منصة التداول التر ي العالمي كة لسلطة تنظيم األوراق المالية لدي سوق أبوظت 

تخضع الشر

 هيئة تنظيم الخدمات المالية أو أي هيئة تنظيمية للخدمات المالية. 

ي   .7.2
ر العميل من أنه عند التداول فن

ّ
ن أمور أخرى: ُيَحذ ي قد تكون نتيجة من بي 

ض مخاطر الخسارة المالية التر ونية فإنه يفير  منصة إلكير

 فشل أجهزة العميل وبرامجها الحاسوبية وضعف جودة االتصال؛ . أ

كة أو العميل؛ .ب  فشل أو عطل أو سوء استخدام أجهزة أو برامج الشر

 العمل غي  السليم لمعدات العميل؛ .ج

 يل؛ اإلعداد الخاط  لمنصة العم .د

 التحديثات المتأخرة لمنصة العميل.  . ه

 

ي وقت واحدة. وبمجرد إرسال العميل للتعليمات يتم تجاهل أي  .7.3
ي قائمة االنتظار فن

يقر العميل بأنه ال ُيسمح إال بتعليمات واحدة فن

 تعليمات أخرى يرسلها العميل وتظهر رسالة "الطلبات مقفلة" حتر يتم تنفيذ التعليمات األوىل. 

ي مرحلة ما وقد ال تصل بعض عروض األسعار إىل منصة من   .7.4
كة قد ينقطع فن ن منصة العميل وخادم الشر المفهوم أن االتصال بي 

 العميل. 

رسلت إىل   .7.5
ُ
ي أ
ي التعليمات التر

لىعن
ُ
يقر العميل بأنه عندما يغلق العميل نافذة وضع / حذف الطلب أو نافذة فتح / إغالق الصفقة، لن ت

 الخادم. 

ي نفس  يمكن تنفيذ األ .7.6
نفذ أوامر متعددة من نفس حساب العميل فن

ُ
ي قائمة االنتظار. قد ال ت

ا تلو اآلخر أثناء التواجد فن
ً
وامر واحد

 الوقت. 

 يقر العميل بأنه عندما يغلق العميل الطلب، فلن يتم إلغاؤه.  .7.7

ا ولكنه قرر تكرار الطلب،  .7.8
ً
ي حالة عدم استالم العميل لنتيجة تنفيذ الطلب الذي أرسله مسبق

يجب عىل العميل قبول المخاطرة  فن

 من واحدة. 
ً
ن بدال  بإجراء عمليتي 

فذ   .7.9
َ
ن
ُ
ي ست

ِفذ الطلب المعلق بالفعل ولكن يرسل العميل تعليمات لتعديل مستواه، فإن التعليمات الوحيدة التر
ُ
يقر العميل بأنه إذا ن

ي الصفقة المفت
ي األرباح فن

 وحة عند إثارة الطلب المعلق. هي التعليمات لتعديل مستويات إيقاف الخسارة و/ أو جتن

كة .8  التواصل بي   العميل والشر

ُيلزم العميل بقبول مخاطر أي خسائر مالية ناجمة عن حقيقة أن العميل قد تلقر متأخًرا أو لم يتلق عىل اإلطالق أي إشعار من  .8.1

كة.   الشر

ي غي  محمية  .8.2
ونن يد اإللكير  من أي وصول غي  مضح به. يقر العميل بأن المعلومات غي  المشفرة المرسلة عي  الي 

ونية  .8.3 ي ذلك العناوين اإللكير
كة أي مسؤولية إذا كان بإمكان أطراف ثالثة غي  مضح لها الوصول إىل المعلومات، بما فن ال تتحمل الشر

كة والعميل أو ع ن الشر ل ما ورد أعاله بي 
َ
ونية والبيانات الشخصية والوصول إىل البيانات عندما ُينق ند استخدام واالتصاالت اإللكير

ونية أخرى.  ها من مرافق االتصال بالشبكة والهاتف أو أي وسيلة إلكير نت أو غي   اإلنير

كة، غي   .8.4 نت للشر ي الداخلية لنظام التداول عي  اإلنير
ونن يد اإللكير يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن المخاطر المتعلقة برسائل الي 

رسلت إىل العميل من قبل ال
ُ
ي أ
ي غضون المستلمة والتر

كة حيث يتم حذفها تلقائًيا فن  )ثالثة( أيام تقويمية.  3شر

 حاالت األسباب القهرية  .9
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اماتها بموجب االتفاقية  .9.1 ن تيب تنفيذ طلبات العميل أو الوفاء بالير ي وضع يسمح لها بير
كة فن ي حال حدوث قوة قاهرة، قد ال تكون الشر

فن

وط واألحكام. ونتيجة ي الشر
مة مع العميل الموجودة فن  لذلك، وقد يتكبد العميل خسارة مالية.  المي 

ي أداء   .9.2
الناجمة عن فشلها أو توقفها أو تأخرها فن ار من أي نوع كان من تلك  كة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضن ال تتحمل الشر

اماتها بموجب هذه االتفاقية ما دام هذا الفشل أو التوقف أو التأخر ناجم عن حدوث قوة قاهرة.  ن  الير

 الطبيعية للسوق الظروف غي   .10

فذ الطلبات أو أنه من المستحيل تنفيذ   .10.1
َ
ن
ُ
ي من خاللها ت

ة التر َمد الفير
ُ
ي ظل ظروف السوق غي  الطبيعية، قد ت

يقر العميل بأنه فن

ذ عىل اإلطالق. 
َ
ف
َ
ن
ُ
 الطلبات باألسعار المعلنة أو من المحتمل أال ت

ي األسعار، أو االرتفاع أو االنخفاض  تشمل ظروف السوق غي  الطبيعية، عىل سبيل المثال ال   .10.2
الحض، أوقات التقلبات الشيعة فن

يد التداول أو نقص السيولة أو قد يحدث  
َ
ي جلسة تداول واحدة إىل حد أنه، بموجب قواعد الضف ذات الصلة، ُيَعلق أو ُيق

فن

 هذا عند فتح جلسات التداول. 

 العملة األجنبية .11

ي أسعار الضف من المحتمل أن يكون لها  عندما يحدث تداول أداة مالية بعملة غ .11.1
ات فن ي  عملة بلد إقامة العميل، فإن أي تغيي 

ي عىل قيمتها وسعرها وأدائها ومن الممكن أن تؤدي إىل خسائر للعميل.   تأثي  سلت 

 تضارب المصالح  .12

ي أو أي شخص آخر مرتبط بال .12.1
يك أو الشخص المعتن كة أو الشر كة مع العميل أو الشر كة، قد يكون لديه  عندما تتعامل الشر شر

ي أو أنه يتعارض مع مصلحة العميل. 
 مصلحة أو عالقة أوإتفاق مادي فيما يتعلق بالمعاملة / الطلب المعتن

ي تنطوي عىل مخاطر مادية   .12.2
ي المصالح التر

ي تشكل أو محتمل أن تؤدي إىل تضارب فن
يشتمل ما يىلي عىل الظروف الرئيسية التر

ر بمصالح عميل واحد أو أكير    كنتيجة لتقديم خدمات االستثمار: بإلحاق ضن

كة مكافئة موظفيها بناًء عىل حجم التداول وما إىل ذلك؛  .12.3  يجوز لنظام الحوافز الخاص بالشر

كة حوافز من وإىل أطراف ثالثة بسبب إحالة عمالء جدد أو تداول العمالء.  .12.4  قد تستقبل أو تدفع الشر

كة إلدارة تضارب المصالح المحدد، يرج   لمزيد من المعلومات حول تضارب المصالح واإلجراءات وا .12.5 ي تتبعها الشر
لضوابط التر

كة عىل الويب عىل  كة الموجود عىل موقع الشر  . سياسة تضارب المصالح الرجوع إىل ملخص سياسة تضارب المصالح للشر

 المالءمة  .13

كة من الع .13.1 ميل اجتياز اختبار المالءمة أثناء عملية تقديم الطلب وتحذر العميل إذا كان تداول عقود الفروقات غي   تطلب الشر

 مناسب له، بناًء عىل المعلومات المقدمة. أي قرار بفتح حساب تداول أم ال وما إذا كنت تتفهم المخاطر أم ال، يقع عىل عاتقك. 

 نصيحة وتوصية .14

كة، لن   .14.1 كة العميل بمزايا صفقة معينة أو تقدم له أي شكل من أشكال المشورة االستثمارية  عند تقديم طلبات مع الشر تخي  الشر

ي عقود الفروقات أو األسواق الضامنة. يدخل العميل بنفسه 
ويقر العميل بأن الخدمات ال تتضمن تقديم المشورة االستثمارية فن

ي المعامالت ويتخذ القرارات ذات الصلة بناًء عىل حكمه الخاص
ي أي معاملة، يقر العميل  فن

كة الدخول فن . عندما يطلب من الشر

ي من المعرفة وتطور  
ي مخاطر الصفقة. يتعهد أن لديه ما يكقن

بأنه المسؤول الوحيد عن إجراء تقييمه المستقل والتحقيق فن

https://ae.capex.com/conflicts-of-interest-policy
https://ae.capex.com/conflicts-of-interest-policy
https://ae.capex.com/conflicts-of-interest-policy
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كة أ ة إلجراء تقييمه الخاص لمزايا ومخاطر أي معاملة. ال تقدم الشر ي ضمانات بشأن مالءمة  السوق والمشورة المهنية والخي 

ي عالقاتها مع العميل. 
ي فن
 المنتجات المتداولة، بموجب هذه االتفاقية، وال تتحمل أي واجب ائتمانن

يبية أو أخرى بشأن أي معاملة. يجب عىل العميل  .14.2 ويد العميل بأي مشورة قانونية أو ضن ن كة تحت أي مسؤولية لير لن تكون الشر

ن  طلب مشورة خبي  مستقل إذا كان لديه  ر العميل بموجبه من أن قواني 
َ
يبية. ُيحذ امات ضن ن أي شك فيما إذا كان سيتكبد أي الير

ائب عرضة للتغيي  من وقت آلخر.   الضن

ها عىل موقعها   .14.3 ي قد تنشر
ي الرسائل اإلخبارية التر

ا لسلطتها التقديرية، تزويد العميل )أو فن
ً
كة، من وقت آلخر، ووفق يجوز للشر

أو تزود   ي 
ونن بالمعلومات والتوصيات واألخبار تعليق  اإللكير التداول أو غي  ذلك(  أو منصة  ي 

ونن ن عي  موقعها اإللكير كي 
المشير

 السوق أو معلومات أخرى ولكن ليس كخدمة. 

كة ذلك؟  أين تفعل الشر

كة مسؤولة عن هذه المعلومات؛ . أ  لن تكون الشر

كة أي إقرار أو كفالة أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو   .ب ائب  ال تقدم الشر صحة أو اكتمال هذه المعلومات أو فيما يتعلق بالضن

 أو العواقب القانونية ألي معاملة ذات صلة؛ 

المشورة   .ج مستوى  إىل  ترفر  وال  الخاصة  االستثمارية  قراراته  اتخاذ  من  العميل  ن  لتمكي  فقط  المعلومات  هذه  قدم 
ُ
ت

 االستثمارية أو العروض المالية غي  المرغوب فيها للعميل؛ 

وزع عليهم،  إذا كان  .د
ُ
المستند يحتوي عىل قيود عىل الشخص أو فئة األشخاص الذين تستهدفهم هذه الوثيقة أو الذين ت

 يوافق العميل عىل أنه لن يمررها إىل أي شخص أو أي فئة من األشخاص؛ 

كة حق التضف من تلقاء نفسها لالستفادة من المعلومات ال  . ه ي تستند يوافق العميل عىل أنه قبل اإلرسال، كان للشر
تر

هذه   سيتلقر  أنه  تضمن  أن  يمكنها  وال  العميل  قبل  من  االستالم  بوقت  يتعلق  فيما  إقرارات  كة  الشر تقدم  ال  إليها. 

ي نفس الوقت مثل العمالء اآلخرين. 
 المعلومات فن

كة عرضة للتغيي   .14.4 ي توفرها الشر
 ويمكن سحبها  من المفهوم أن تعليقات السوق أو األخبار أو المعلومات األخرى المقدمة أو التر

ي أي وقت دون إشعار. 
 فن

 ال توجد ضمانات للرب  ح .15

كة ضمان األداء المستقبىلي   .15.1
كة أي ضمانات للرب  ح وال لتجنب الخسائر عند تداول األدوات المالية. ال تستطيع الشر ال تقدم الشر

اتي ن من األداء، أو الوعد بأن قرارات أو اسير جيات االستثمار الخاصة بالعميل  لحساب تداول العميل، أو الوعد بأي مستوى معي 

كة أو من أي من ممثليها. يدرك العميل المخاطر  ستكون ناجحة/ مربحة. لم يتلق العميل أي ضمانات من هذا القبيل من الشر

ي تداول األدوات المالية وهو قادر من الناحية المالية عىل تحمل هذه المخاطر وتحمل أي خسائر يتم تكبدها. يقر  
الكامنة فن

 ميل ويوافق عىل أنه قد تكون هناك مخاطر إضافية أخرى بخالف تلك السابق ذكرها. الع

التقويم    24.04 .15.2 من  ة  األخي  أرباع  األربعة  أرباًحا خالل  يحققون  كة  الشر مع  يتداولون  الذين  ن  النشطي  التجزئة  عمالء  من   ٪

 السنوي. 

 

 


