
 

 

 2021، فبرایر  2اإلصدار  

 إشعار الكشف عن المخاطر والتحذیرات

 مقدمة  .1

یقدم إشعار الكشف عن المخاطر والتحذیرات ھذا لك (عمیلنا والعمیل المحتمل) كما ھو مطلوب بموجب قواعد ھیئة تنظیم   .1.1
 ). ”الشركة “(  KEY WAY MARKETS LTDاألوراق المالیة فیما یتعلق بالمخاطر المرتبطة بعملیات الشراء والبیع مع  

المحتملین قراءة الكشف عن المخاطر والتحذیرات التالیة الواردة في ھذا المستند بعنایة، قبل یجب على جمیع العمالء والعمالء   .1.2
 التقدم إلى الشركة للحصول على حساب تداول وقبل أن یبدأوا في التداول مع الشركة. 

 تقوم الشركة بتنفیذ أوامر العمیل فیما یتعلق باألدوات المالیة التالیة:   .1.3

 ، وما إلى ذلك "FX") في األسھم والسلع األساسیة والمؤشرات وأزواج العمالت " CFDs("عقود الفروقات المالیة  .1.4

 یمكن أیًضا اإلشارة إلى عقود الفروقات باسم "األدوات المالیة" في ھذا اإلشعار. .1.5

الما .1.6 إلى خسارة رأس  أن تؤدي  المخاطرة ویمكن  مالیة، وتحمل درجة عالیة من  ذات رافعة  الفروقات ھي منتجات  ل  عقود 
المستثمر بالكامل نتیجة لذلك، قد ال تكون العقود الفروقات مناسبة لجمیع األفراد. لذلك، تود الشركة إشعار جمیع عمالء التجزئة  
مسؤولون عن اتخاذ القرار فیما إذا كانت المنتجات الشركة مناسبة لھم وما إذا كان بإمكانھم تحمل المخاطرة بنفقات رأس المال 

افة إلى ذلك، تود الشركة أن توضح أن جمیع عمالء التجزئة مسؤولون عن استشارة مستشاریھم القانونیین  الخاصة بھم. باإلض
وغیرھم من المستشارین المحترفین قبل االلتزام بأي معاملة و/أو توقیع أي مستند و/أو الدخول في أي ترتیب ملزم قانونًا فیما  

 یتعلق بمنتجات الشركة.

لى أن ھذا المستند ال یشرح وال یكشف جمیع المخاطر والجوانب الھامة األخرى التي ینطوي علیھا  ومع ذلك، تجدر اإلشارة إ .1.7
التعامل في األدوات المالیة. تم تصمیم اإلشعار لشرح بعبارات عامة طبیعة المخاطر التي ینطوي علیھا التعامل في األدوات  

 المالیة على أساس عادل وغیر مضلل. 

  



 

 

 ) OTCالمخاطر المرتبطة باألدوات المالیة المعقدة لتداول خارج البورصة (معلومات عن  .2

على أنھا أدوات مالیة معقدة عالیة المخاطر وقد   تصنیفھایؤدي تداول عقود الفروقات لتعرض رأس مال العمیل للخطر حیث یتم  
تمتد ھذه لفتح صفقة واحد، وقد  المستخدم  المال/الھامش  أكثر من رأس  العمالء  المودع   یخسر  العمیل  المبلغ  إلى خسارة  الخسائر 

 بالكامل لدى الشركة، بما في ذلك أي أرباح لم تسترد. معظم عمالء التجزئة الذین یتعاملون بالتداول الخارجي یخسرون المال. 

یة، وما إلى ذلك، العمیل قرارات االستثمار التي تخضع لمختلف األسواق والعمالت والمخاطر االقتصادیة والسیاسیة والتجار  یتخذ 
 ولن تكون مربحة بالضرورة.

یقر العمیل، وبدون أي تحفظ، بأنھ على الرغم من أي معلومات عامة قد تكون قدمتھا الشركة، فإن قیمة أي استثمار في األدوات 
خسائر أو أضرار نتیجة شراء المالیة قد تتقلب إما صعودًا أو نزوالً. یقر العمیل، وبدون أي تحفظ، بوجود خطر كبیر یتمثل في تكبد 

 أو بیع أي أداة مالیة ویقر باستعداده لتحمل مثل ھذه المخاطر.

 للمخاطر الرئیسیة والجوانب الھامة األخرى لتداول عقود الفروقات:  موجزیرد أدناه 

 لمستثمرین فقط الذین:إن تداول عقود الفروقات ینطوي على المضاربة الكبیرة والخطیرة للغایة وال یناسب جمیع األفراد، بل ا .أ

 فھم المخاطر االقتصادیة والقانونیة وغیرھا من المخاطر التي ینطوي علیھا األمر، واالستعداد لتحملھا؛ .أ

األخذ في عین االعتبار الظروف المالیة الشخصیة، فإن مواردھم المالیة ونمط حیاتھم والتزاماتھم قادرة على تحمل خسارة   .ب
 استثماراتھم بالكامل؛ 

 لدیھم المعرفة الكافیة لفھم تداول عقود الفروقات واألصول واألسواق األساسیة. .ج

لن تزود الشركة العمیل بأي مشورة تتعلق بعقود فروقات األصول األساسیة واألسواق أو تقدم توصیات استثماریة بما في   .ب
تزود الشركة العمیل بالمعلومات واألدوات ذلك المناسبات التي یطلب فیھا العمیل ھذه المشورة و/أو التوصیة. ومع ذلك، قد  

التي تنتجھا أطراف األخرى على أساس "كما ھي" (أي أن الشركة ال توافق أو تصادق أو تؤثر على المعلومات أو األدوات  
ات المذكورة)، والتي قد تكون مؤشًرا على تداول االتجاھات أو الفرص التجاریة. . یوافق العمیل ویفھم أن اتخاذ أي إجراء

بناًء على المعلومات و/أو األدوات المقدمة من قبل أطراف ثالثة قد یؤدي إلى خسائر و / أو انخفاض عام في قیمة أصول  
العمیل. ال تتحمل الشركة مسؤولیة أي من ھذه الخسائر الناتجة عن اإلجراءات التي یتخذھا العمیل على أساس المعلومات 

 أو األدوات التي تنتجھا أطراف ثالثة. 

عقود الفروقات ھي أدوات مالیة مشتقة تستمد قیمتھا من أسعار األصول / األسواق األساسیة التي تشیر إلیھا (على سبیل المثال  .ج
العملة، مؤشرات األسھم، األسھم، المعادن، المؤشرات اآلجلة، العقود اآلجلة، إلخ). لذلك من المھم أن یفھم العمیل المخاطر 

صل/ السوق األساسي ذي الصلة ألن التقلبات في سعر األصل / السوق األساسي ستؤثر على ربحیة المرتبطة بالتداول في األ
 تداولھ. لمزید من المعلومات حول سیاسة تسعیر الشركة، یرجى الرجوع إلى سیاسة تنفیذ الطلبات الخاصة بالشركة. 

األداء الحالي و/أو المستقبلي. ال یشكل   واألسواقاسیة  ال تضمن المعلومات المتعلقة باألداء السابق لعقود الفروقات األصول األس .د
ات  استخدام البیانات التاریخیة تنبًؤا ملزًما أو آمنًا فیما یتعلق باألداء المستقبلي المقابل لعقود الفروقات التي تشیر إلیھا المعلوم

 المذكورة.

 :التقلب .ه

تتداول بعض األدوات المالیة ضمن نطاقات واسعة خالل الیوم مع تقلبات األسعار. لذلك، یجب على العمیل أن یدرس بعنایة أن  
ھناك مخاطر عالیة للخسائر. یُشتق سعر األداة المالیة من سعر األصل األساسي الذي تشیر إلیھ األدوات المالیة. یمكن أن تكون 

ألساسیة ذات الصلة شدیدة التقلب. تتقلب أسعار األدوات المالیة واألصول األساسیة بسرعة وعلى  األدوات المالیة واألسواق ا
نطاق واسع وقد تعكس أحداثًا أو تغییرات غیر متوقعة في الظروف، وال یمكن للعمیل أو الشركة التحكم في أي منھا. في ظل 

عار المعلنة مما یؤدي إلى الخسائر. ستتأثر أسعار األدوات  ظروف سوقیة معینة، یكون من المستحیل تنفیذ طلب العمیل باألس



 

 

المالیة واألصول األساسیة، من بین أمور أخرى، بتغییر عالقات العرض والطلب، والبرامج والسیاسات الحكومیة والزراعیة  
 ئدة للسوق ذات الصلة. والتجاریة والتداولیة، واألحداث السیاسیة واالقتصادیة الوطنیة والدولیة، والخصائص النفسیة السا

 :السیولة .و

تشیر مخاطر السیولة إلى القدرة على تسییل األصول بسھولة دون التعرض لخصم كبیر في أسعارھا. یقبل العمیل ویقر بأن  
األدوات األساسیة التي توفرھا الشركة في بعض المنتجات المشتقة تكون غیر سائلة بطبیعتھا أو قد تواجھ أحیانًا ضغوط مستمّرة  

 ي السیولة بسبب ظروف السوق المعاكسة.  وتُظھر األصول غیر السائلة األساسیة مستویات عالیة من التقلب ف
 

في أسعارھا وبالتالي درجة أعلى من المخاطر، وھذا یؤدي عادة إلى فجوات أكبر في الطلب وأسعار عطاءات األداة األساسیة 
 عكس ھذه الفجوات الكبیرة على أسعار المنتج المشتق الذي تقدمھ الشركة. مقارنة بما ھو راجح في ظل ظروف السوق السائلة. تن

 المعامالت نقدیة خارج البورصة في األدوات المالیة المشتقة:  .ز

البورصة). نحدد شروط   تداول خارج  البورصة (أي  الشركة ھي معامالت خارج  تقدمھا  التي  الفروقات  بما التداول (عقود 
التداول التي یتلقاھا مزودو السیولة لدینا)، علینا تقدیم أفضل تنفیذ مع مراعاة أي التزامات، والتصرف بشكل یتماشى مع شروط  

معقول ووفقًا التفاقیة العمیل الخاصة بنا وسیاسة تنفیذ الطلبات الخاصة بنا. ینتج عن كل تداول لعقد الفروقات یفتحھ العمیل من 
أمر مع الشركة؛ ال یمكن إغالق ھذه الطلبات إال مع الشركة وال یمكن تحویلھا إلى أي    خالل منصة التداول الخاصة بنا إدخال

 شخص آخر. 

في حین أن بعض األسواق خارج البورصة تتمتع بسیولة عالیة، فإن المعامالت في المشتقات خارج البورصة أو المشتقات غیر 
تقات في البورصة ألنھ ال یوجد سوق صرف یمكن فیھ إنھاء  القابلة للتحویل تنطوي على مخاطر أكبر من االستثمار في المش

صفقة مفتوحة. فیكون من المستحیل تصفیة مركز قائم، لتقییم قیمة المركز الناتج عن معاملة خارج البورصة أو لتقییم التعرض 
التالي یكون من الصعب للمخاطر. ال یلزم تحدید األسعار، وحتى عندما تكون، تحدد من قبل المتعاملین في ھذه األدوات، وب

 تحدید السعر العادل. 

تستخدم الشركة نظام تداول عبر اإلنترنت للمعامالت في عقود الفروقات التي ال تندرج ضمن تعریف السوق المنظم أو مرفق  
 التداول متعدد األطراف، وبالتالي ال تتمتع بنفس الحمایة. 

 ال توجد حمایة لغرفة المقاصة:  .ح

 األدوات المالیة التي تقدمھا الشركة حالیًا لمتطلبات/التزامات البورصة أو غرفة المقاصة. ال تخضع المعامالت في 

 عدم التسلیم:  .ط

من المفھوم أن العمیل ال یملك أي حقوق أو التزامات فیما یتعلق باألصول/األدوات األساسیة المتعلقة بالعمالت األصلیة التي 
 األساسي ویتم تسویة جمیع عقود الفروقات نقداً.یتداول بھا. ال یوجد تسلیم لألصل 

 تعلیق التداول: .ي

في ظل ظروف تداول معینة، یكون من الصعب أو المستحیل تصفیة أي صفقة. یحدث ھذا، على سبیل المثال، في أوقات تقلبات 
ق أو تقیید التداول في أسعار األسعار السریعة إذا ارتفع السعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة إلى الحد الذي یؤدي إلى تعلی

بالمبالغ   العمیل  تقیید خسائر  إلى  الخسائر لن یؤدي بالضرورة  التداول. إن فرض وقف  الصلة بموجب قواعد  الصرف ذات 
المطلوبة، ألن ظروف السوق تجعل تنفیذ مثل ھذا األمر مستحیالً بالسعر المحدد. باإلضافة إلى ذلك، في ظل ظروف سوقیة  

 فیذ أمر إیقاف الخسارة أسوأ من سعره المنصوص علیھ، ویمكن أن تكون الخسائر المحققة أكبر من المتوقع. معینة، یكون تن

  



 

 

 االنزالق السعري: .ك

االنزالق السعري ھو الفرق بین السعر المتوقع للصفقة في عقد الفروقات أو، والسعر الذي تنفذ الصفقة بھ بالفعل. غالبًا ما 
فترات التقلبات المرتفعة (على سبیل المثال بسبب األحداث اإلخباریة)، مما یجعل من المستحیل   یحدث االنزالق السعري أثناء

تنفیذ أمر بسعر معین وأیًضا عند تنفیذ أوامر كبیرة عندما ال یكون ھناك اھتمام كاٍف عند مستوى السعر المطلوب للحفاظ على 
 د تقدیم طلب معنا. السعر التداول المتوقع .  ھناك خطر حدوث انزالق سعري عن

 الرافعة المالیة واإلستدانة:  .ل

من أجل تقدیم طلب عقد الفروقات، یجب على العمیل االحتفاظ بھامش. عادة ما یكون الھامش نسبة متواضعة نسبیًا من القیمة 
أن حركة السوق الصغیرة    اإلجمالیة للعقد. ھذا یعني أن العمیل سوف یتداول باستخدام "الرافعة المالیة" أو "االستدانة". ھذا یعني

 نسبیًا یمكن أن تؤدي إلى حركة أكبر نسبیًا في قیمة صفقة العمیل، ویمكن أن یعمل ھذا إما ضد العمیل أو مع العمیل. 

التداوالت، یجب علیھ االحتفاظ برصید كاٍف، والنظر في جمیع األرباح والخسائر   العمیل  فیھا  التي یفتح  في جمیع األوقات 
لتلبیة متطلبات الھامش. إذا تحرك السوق عكس مركز العمیل و / أو زادت متطلبات الھامش، فقد یُطلب من العمیل    الجاریة،

إیداع أموال إضافیة في غضون مھلة قصیرة للحفاظ على صفقتھ. یؤدي عدم االمتثال لطلب إیداع أموال إضافیة إلى إغالق 
 صفقتھ من قبل الشركة نیابة عنھ. 

ھم أن تراقب صفقاتك عن كثب ألن تأثیر الرافعة المالیة واالستدانة یزید من سرعة حدوث األرباح أو الخسائر. تقع على  من الم
 عاتقك مسؤولیة مراقبة تداوالتك، وبینما لدیك تداوالت مفتوحة، یجب أن تكون دائًما في وضع یسمح لك بذلك.

 الھامش: .م

بل ومن   صعوداً،ومات تقدمھا الشركة، فإن قیمة عقود الفروقات تتقلب نزوالً أو یقر العمیل ویقبل أنھ بغض النظر عن أي معل
المحتمل أن یصبح االستثمار بال قیمة. یرجع ھذا إلى نظام الھوامش المطبق على مثل ھذه الصفقات، والذي یتضمن عموًما  

ن أن یكون لحركة صغیرة نسبیًا في السوق األساسیة  إیداًعا أو ھامًشا متواضعًا نسبیًا من حیث القیمة اإلجمالیة للعقد، بحیث یمك
تأثیر كبیر بشكل غیر متناسب على تداول العمیل. إذا كانت حركة السوق األساسیة في صالح العمیل، فیحقق العمیل ربًحا جیدًا، 

أن الخسائر یمكن أن  ولكن تؤدي حركة السوق المعاكسة الصغیرة أیًضا إلى خسارة إیداع العمیل بالكامل. تجدر اإلشارة إلى  
 تتراكم خالل فترة زمنیة قصیرة.

الموقع    على  الشركة  موقع  على  الموجودة  العمیل  اتفاقیة  ألحكام  وفقًا  بھا،  الخاصة  الھامش  متطلبات  تغییر  للشركة  یجوز 
 .الشروط واألحكام اإللكتروني في 
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 معامالت استثمار الخصومات الطارئة: .ن

الخصومات الطارئة ھي خصومات محتملة قد یتحملھا العمیل اعتمادًا على نتیجة حدث خارج عن سیطرة و/أو توقعات أي 
شخص. على سبیل المثال، في حالة تعرض العمیل لخسائر تجاوزت رصیده مع الشركة بسبب التقلب الشدید لألداة األساسیة  

 ید حسابھ سالبًا)، یحق للشركة استخدام اإلجراءات القانونیة السترداد المبلغ المفقود. (أي یصبح رص

 أوامر أو استراتیجیات الحد من المخاطر: .س

"الحد  أوامر  أو  بذلك،  المحلي  القانون  لتفادي خسارة"، حسبما یسمح  أو شراء  "بیع  أوامر  أوامر معینة (مثل  الشركة  توفر 
تھدف إلى الحد من الخسائر بمبالغ معینة. قد ال تكون ھذه األوامر كافیة نظًرا ألن ظروف السوق   األقصى من الخسارة")، والتي

تجعل من المستحیل تنفیذ مثل ھذه األوامر، على سبیل المثال بسبب نقص السیولة في السوق. نحن نھدف إلى التعامل مع مثل 
مر والمستوى تنفیذه یعتمد على السوق األساسي. في األسواق  ھذه الطلبات بشكل عادل وسریع ولكن الوقت المستغرق لملء األ

 سریعة الحركة، ال یتوفر سعر لمستوى طلبك، أو یتحرك السوق بسرعة وبشكل كبیر بعیدًا عن مستوى التوقف قبل ملؤه.

بالمخاطر مثل اتخاذ صفقات  تستخدم اإلستراتیجیات في مجموعات من الصفقات، مثل صفقات "الفرق" و "التوازن" محفوفة  
 "طویلة" أو "قصیرة". لذلك، ال یمكن ألوامر الحد األقصى من الخسارة أو تفادي الخسارة أن تضمن حد الخسارة. 

 قیم المقایضة .ع

تحدد قیم المقایضة بوضوح على موقع الشركة ومنصتھا    مقایضة.إذا احتفظ العمیل بأي صفقة خالل اللیل، فستطبق علیھ رسوم  
 ا العمیل أثناء عملیة تسجیل الحساب كما ھو موضح في اتفاقیة الشركة. ویقبلھ

یعتمد معدل المقایضة بشكل أساسي على مستوى أسعار الفائدة باإلضافة إلى رسوم الشركة للحصول على تبییت لصفقة مفتوحة.  
میل بأنھ سیُبلغ بھا من خالل للشركة حریة التصرف لتغییر مستوى معدل المقایضة لكل عقد فروقات في أي وقت، ویقر الع

مواقع الشركة. یقر العمیل كذلك بأنھ مسؤول عن مراجعة مواصفات عقود الفروقات الموجودة على مواقع الشركة اإللكترونیة 
 على اإلنترنت لتحدیثھا على مستوى قیمة المقایضة قبل تقدیم أي طلب مع الشركة.

 

 

  



 

 

 الرسوم والضرائب  .3

المقدمة للعمیل للرسوم المتاحة على موقع الشركة. یجب على العمیل قبل بدء التداول، اإلطالع على  تخضع خدمات الشركة   .3.1
 جمیع تفاصیل الرسوم والعموالت والتي سیكون مسؤوالً قانونیاً عنھا. ویتحمل مسؤولیة التحقق من أي تغییرات في الرسوم.

، على سبیل المثال، كنسبة مئویة من قیمة العقد)، یجب على العمیل  إذا لم یتم التعبیر عن أي رسوم من الناحیة النقدیة (ولكن .3.2
 المرجح أن تصل إلیھ.  نالتأكد من فھمھ لتلك الرسوم وم

 یجوز للشركة تغییر رسومھا في أي وقت، وفقًا ألحكام اتفاقیة العمیل الموجودة على موقع الشركة االلكتروني.  .3.3

أدوات مالیة تخضع للضریبة و/أو أي واجب آخر على سبیل المثال بسبب التغییرات في ھناك خطر من تداوالت العمیل في أي   .3.4
التشریعات أو ظروفھ الشخصیة. ال تضمن الشركة عدم دفع أي ضریبة و / أو أي رسوم دمغة أخرى. وال تقدم الشركة مشورة 

 لة. ضریبیة وتوصي العمیل بطلب المشورة من متخصص ضرائب مختص إذا كان لدیھ أي أسئ

 العمیل مسؤول عن أي ضرائب و / أو أي رسوم أخرى قد تتراكم على تداوالتھ. .3.5

 وتجدر اإلشارة إلى أن الضرائب قابلة للتغییر دون إشعار. .3.6

إذا كان القانون المعمول بھ ینص على اقتطاع الشركة من أي مدفوعات مستحقة للعمیل ما تتطلبھ سلطات الضرائب من خصم   .3.7
 بھ. وفقًا للقانون المعمول

من الممكن أن تنشأ تكالیف أخرى، بما في ذلك الضرائب، تتعلق بالمعامالت التي تتم على منصة التداول، والتي یكون العمیل  .3.8
مسؤوالً عنھا والتي ال تدفع من خاللنا وال تفرضھا الشركة. على الرغم من أنھ یتحمل العمیل المسؤولیة الكاملة عن حساب  

تقاص من ذلك، ویوافق على أنھ یحق للشركة خصم الضریبة، كما یقتضي القانون المعمول بھ، الضریبة المستحقة ودون االن
فیما یتعلق بنشاط التداول الخاص بھ على منصة التداول. یدرك العمیل أن للشركة الحق في المقاصة مقابل أي مبالغ في حساب  

 تداول العمیل فیما یتعلق بمثل ھذه الخصومات الضریبیة.

شارة إلى أن أسعار الشركة فیما یتعلق بتداول عقود الفروقات تُحدد/ تُدرج وفقًا لسیاسة تنفیذ أوامر الشركة المتاحة  وتجدر اإل .3.9
على موقع الشركة على اإلنترنت. وأن أسعار الشركة تختلف عن األسعار المذكورة في أماكن أخرى. تعكس األسعار المعروضة  

عروف في الوقت الحالي، قبل تقدیم أي طلب، ومع ذلك، من المحتمل أن یختلف  على منصة تداول الشركة آخر سعر متاح م 
سعر التنفیذ الفعلي للطلب، وفقًا لسیاسة تنفیذ أوامر الشركة واتفاقیة العمیل. على ھذا النحو، فإن السعر الذي یتلقاه العمیل عندما  

في   السوق  مباشر مع مستویات  یتوافق بشكل  قد ال  یغلق صفقة  أو  بیع عقود یفتح  فیھ  الذي یحدث  الوقت  في  الفعلي  الوقت 
 الفروقات أو یعكس أسعار وسطاء/مزودي الطرف الثالث. 

 مخاطر الطرف الثالث:    .4

من المفھوم أن الشركة ستضع على الفور أي أموال تتلقاھا من العمیل في حساب منفصل أو أكثر (یشار إلیھا بحسابات العمالء)   .4.1
موثوقة یمكن االعتماد علیھا مثل مؤسسة ائتمان أو بنوك. وعلى الرغم من أن الشركة یجب أن تمارس مع مؤسسات مالیة  

المھارة والعنایة واالجتھاد النافیة للجھالة في اختیار المؤسسة المالیة وفقًا للوائح المعمول بھا، فمن المفھوم أن ھناك ظروفًا 
ة أي مسؤولیة أو تتحمل أي من الخسائر الناتجة للعمیل نتیجة اإلفالس أو أي  خارجة عن سیطرة الشركة وبالتالي ال تقبل الشرك

 إجراءات أخرى مماثلة أو فشل المؤسسة المالیة حیث ستُحفَظ أموال العمیل.

) االحتفاظ بھا في حساب شامل. ومن ثم، في  3.1یجوز للمؤسسة المالیة التي ستمرر إلیھا الشركة أموال العمیل (وفقًا للفقرة   .4.2
الة اإلفالس أو أي إجراءات أخرى مماثلة فیما یتعلق بتلك المؤسسة المالیة، یجوز أن یكون للشركة فقط مطالبة غیر مضمونة ح

ضد المؤسسة المالیة نیابة عن العمیل وسیتعرض العمیل لمخاطر أن األموال التي تسلمتھا الشركة من مؤسسة مالیة، غیر كافیة  
 لتلبیة مطالبات العمیل.



 

 

ا .4.3 العمیل. تنقل تصدر  لتلبیة طلبات  التنفیذ  لیست مكان  الشركة  أن  تنفیذ تابع لطرف ثالث، أي  إلى مكان  التنفیذ  لشركة أوامر 
الشركة طلبات العمالء أو ترتب لتنفیذھا مع طرف/ (أطراف) خارجیة تُعرف باسم عملیة مباشرة. وفي حالة نقص السیولة لدى  

تكون الشركة في وضع یمكنھا من تسویة الصفقة للعمیل (أي دفع الفرق للعمیل لتجارتھ مزود السیولة بعد طلب ناجح للعمیل، لن  
 الناجحة).

 اإلفالس .5

 قد یؤدي إفالس الشركة أو عدم وفاءھا بااللتزامات إلى تصفیة أو إغالق الصفقات دون موافقة العمیل. .5.1

 المخاطر الفنیة .6

الخسائر المالیة الناتجة عن فشل أو تعطل أوإنقطاع أو انفصال أو اإلجراءات یتحمل العمیل ولیس الشركة مسؤولیة مخاطر   .6.1
الضارة للمعلومات أو االتصاالت أو الكھرباء أو األنظمة اإللكترونیة أو غیرھا من األنظمة والتي لم تُنتج عن إھمال جسیم أو 

 تقصیر متعمد من جانب الشركة

، فسوف یتعرض للمخاطر المرتبطة بالنظام بما في ذلك فشل المعدات والبرامج إذا أجرى العمیل معامالت على نظام إلكتروني .6.2
الحاسوبیة والخوادم وخطوط االتصال وفشل اإلنترنت. قد تكون نتیجة أي فشل من ھذا القبیل أن طلبھ لم یُنَفذ وفقًا لتعلیماتھ أو  

ل ھذا اإلخفاق ولیست راجعة إلھمال الشركة الجسیم لم یُنَفذ على اإلطالق. وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة في حالة حدوث مث
جھدھا، لتزوید العمیل بتجربة آمنة وسلسة عبر اإلنترنت. ومع    قصارىأو التقصیر المتعمد. إذ تسعى الشركة جاھدة، باذلة  

د أنظمة الشركة ذلك، یقر العمیل بالمخاطر المتمثلة في أنھ یجب على األطراف الثالثة (مخترقي الكمبیوتر) شن ھجوم منسق ض
والتي قد تؤدي إلى تعطل الخدمات الذي قد ینتج عنھ خسائر في العمالء. وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة ناتجة عن مثل ھذه  
 الھجمات إلى الحد الذي تكون فیھ الشركة قد اتخذت جمیع التدابیر المعقولة على أساس بذل أقصى جھد لدرء مثل ھذه األعمال. 

 لمعلومات غیر المشفرة المرسلة عبرالبرید اإللكتروني غیر محمیة من أي وصول غیر مصرح بھ.یقر العمیل بأن ا .6.3

في أوقات تدفق الصفقات المفرط، قد یواجھ العمیل بعض الصعوبات في االتصال عبر الھاتف أو منصة (منصات) / نظام  .6.4
 رات االقتصاد الكلي الرئیسیة).(أنظمة) الشركة، خاصة في السوق السریع (على سبیل المثال، عند إصدار مؤش

یقر العمیل بأن اإلنترنت قد یخضع ألحداث قد تؤثر على وصولھ إلى موقع الشركة اإللكتروني و/ أو منصة (منصات) / نظام   .6.5
انقطاع اإلرسال وتعطل برامج وأجھزة   أو  الحصر، االنقطاعات  المثال ال  الشركة، بما في ذلك، على سبیل  (أنظمة) تداول 

أو انقطاع االتصال باإلنترنت أو أعطال شبكة الكھرباء العامة أو ھجمات مخترقي الشبكات العنكبوتیة. ال تتحمل  الحاسوب  
أو  تكالیف  أو  أي خسائر  أو عن  إرادتھا  الخارجة عن  األحداث  ناتجة عن مثل ھذه  أو خسائر  أي أضرار  الشركة مسؤولیة 

ثال ال الحصر، خسارة األرباح) التي قد تنجم عن عدم قدرة العمیل على  التزامات أو نفقات أخرى (بما في ذلك، على سبیل الم
الوصول موقع الشركة اإللكتروني و/ أو نظام التداول أو التأخیر أو الفشل في إرسال الطلبات أو المعامالت وال یرجع إلى  

 إھمال الشركة الجسیم أو التقصیر المتعمد. 

بیانات وشبكات االتصاالت الصوتیة، یتحمل العمیل المخاطر التالیة من بین المخاطر  فیما یتعلق باستخدام معدات الكمبیوتر وال .6.6
 األخرى التي ال تتحمل الشركة فیھا أي مسؤولیة عن أي خسارة ناتجة:

انقطاع التیار الكھربائي عن المعدات من جانب العمیل أو المزود أو مشغل االتصاالت (بما في ذلك االتصال الصوتي)  .أ
 العمیل؛الذي یخدم 

الضرر المادي (أو التدمیر) لقنوات االتصال المستخدمة لربط العمیل والمزود (مشغل االتصاالت) والمزود وخادم التداول   .ب
 أو المعلومات الخاص بالعمیل؛ 



 

 

انقطاع االتصال (جودة منخفضة بشكل غیر مقبول) عبر القنوات التي یستخدمھا العمیل أو الشركة أو القنوات المستخدمة   .ج
 قبل المزود أو مشغل االتصاالت (بما في ذلك االتصاالت الصوتیة) التي یستخدمھا العمیل أو الشركة؛  من

 خطأ أو عدم اتساق مع إعدادات متطلبات منصة العمیل.  .د
 التحدیث غیر المناسب لمنصة العمیل؛ .ه
الة من الشركة (بما في ذلك یؤدي استخدام قنوات االتصال وأجھزة وبرامج الحاسوب إلى مخاطر عدم استالم العمیل لرس .و

 الرسائل النصیة)؛ 
 عطل أو عدم تشغیل المنصة بما في ذلك منصة العمیل.  .ز

 

من المحتمل أن یتكبد العمیل خسائر مالیة ناجمة عن تحقیق المخاطر آنفة الذكر، وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة أو التزام في  .6.7
مسؤوالً عن جمیع الخسائر ذات الصلة التي قد یتكبدھا، إلى الحد الذي یكون فیھ  حالة حدوث مثل ھذه المخاطر ویكون العمیل  

 كل ذلك غیر راجع إلھمال الشركة الجسیم أو تقصیرھا المتعمد.

 منصة التداول .7

العالمي. ال تخضع منصة التداول التي تستخدمھا الشركة لنظام   أبوظبيتخضع الشركة لسلطة تنظیم األوراق المالیة لدي سوق  .7.1
 ھیئة تنظیم الخدمات المالیة أو أي ھیئة تنظیمیة للخدمات المالیة. 

یَُحذّر العمیل من أنھ عند التداول في منصة إلكترونیة فإنھ یفترض مخاطر الخسارة المالیة التي قد تكون نتیجة من بین أمور  .7.2
 أخرى: 

 فشل أجھزة العمیل وبرامجھا الحاسوبیة وضعف جودة االتصال؛ .أ
 ء استخدام أجھزة أو برامج الشركة أو العمیل؛فشل أو عطل أو سو .ب
 العمل غیر السلیم لمعدات العمیل؛ .ج
 اإلعداد الخاطئ لمنصة العمیل؛ .د
 التحدیثات المتأخرة لمنصة العمیل. .ه

 
تجاھل أي  یقر العمیل بأنھ ال یُسمح إال بتعلیمات واحدة في قائمة االنتظار في وقت واحدة. وبمجرد إرسال العمیل للتعلیمات یتم   .7.3

 تعلیمات أخرى یرسلھا العمیل وتظھر رسالة "الطلبات مقفلة" حتى یتم تنفیذ التعلیمات األولى. 

من المفھوم أن االتصال بین منصة العمیل وخادم الشركة قد ینقطع في مرحلة ما وقد ال تصل بعض عروض األسعار إلى   .7.4
 منصة العمیل.

/ حذف الطلب أو نافذة فتح / إغالق الصفقة، لن تُلغي التعلیمات التي أُرسلت إلى    یقر العمیل بأنھ عندما یغلق العمیل نافذة وضع  .7.5
 الخادم. 

یمكن تنفیذ األوامر واحدًا تلو اآلخر أثناء التواجد في قائمة االنتظار. قد ال تُنفذ أوامر متعددة من نفس حساب العمیل في نفس   .7.6
 الوقت.

 یتم إلغاؤه. یقر العمیل بأنھ عندما یغلق العمیل الطلب، فلن .7.7

في حالة عدم استالم العمیل لنتیجة تنفیذ الطلب الذي أرسلھ مسبقًا ولكنھ قرر تكرار الطلب، یجب على العمیل قبول المخاطرة  .7.8
 بإجراء عملیتین بدالً من واحدة.

التعلیمات الوحیدة التي ستُنَفذ ھي یقر العمیل بأنھ إذا نُِفذ الطلب المعلق بالفعل ولكن یرسل العمیل تعلیمات لتعدیل مستواه، فإن   .7.9
 التعلیمات لتعدیل مستویات إیقاف الخسارة و/ أو جني األرباح في الصفقة المفتوحة عند إثارة الطلب المعلق.



 

 

 التواصل بین العمیل والشركة  .8

اإلطالق أي إشعار من    یُلزم العمیل بقبول مخاطر أي خسائر مالیة ناجمة عن حقیقة أن العمیل قد تلقى متأخًرا أو لم یتلق على .8.1
 الشركة. 

 اإللكتروني غیر محمیة من أي وصول غیر مصرح بھ. عبر البریدیقر العمیل بأن المعلومات غیر المشفرة المرسلة  .8.2

ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة إذا كان بإمكان أطراف ثالثة غیر مصرح لھا الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك العناوین  .8.3
صاالت اإللكترونیة والبیانات الشخصیة والوصول إلى البیانات عندما یُنقَل ما ورد أعاله بین الشركة والعمیل اإللكترونیة واالت

 أو عند استخدام اإلنترنت أو غیرھا من مرافق االتصال بالشبكة والھاتف أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى.

للشركة،   عبر اإلنترنت برید اإللكتروني الداخلیة لنظام التداول  یتحمل العمیل المسؤولیة الكاملة عن المخاطر المتعلقة برسائل ال .8.4
 (ثالثة) أیام تقویمیة.  3غیر المستلمة والتي أُرسلت إلى العمیل من قبل الشركة حیث یتم حذفھا تلقائیًا في غضون 

 حاالت األسباب القھریة  .9

ذ طلبات العمیل أو الوفاء بالتزاماتھا بموجب  في حال حدوث قوة قاھرة، قد ال تكون الشركة في وضع یسمح لھا بترتیب تنفی .9.1
 االتفاقیة المبرمة مع العمیل الموجودة في الشروط واألحكام. ونتیجة لذلك، وقد یتكبد العمیل خسارة مالیة.

ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي خسائر أو أضرار من أي نوع كان من تلك الناجمة عن فشلھا أو توقفھا أو تأخرھا في   .9.2
 التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة ما دام ھذا الفشل أو التوقف أو التأخر ناجم عن حدوث قوة قاھرة. أداء

 الظروف غیر الطبیعیة للسوق  .10

یقر العمیل بأنھ في ظل ظروف السوق غیر الطبیعیة، قد تَُمد الفترة التي من خاللھا تُنَفذ الطلبات أو أنھ من المستحیل تنفیذ   .10.1
 باألسعار المعلنة أو من المحتمل أال تُنَفَذ على اإلطالق.الطلبات 

التقلبات السریعة في األسعار، أو االرتفاع أو   .10.2 تشمل ظروف السوق غیر الطبیعیة، على سبیل المثال ال الحصر، أوقات 
أو نقص السیولة    االنخفاض في جلسة تداول واحدة إلى حد أنھ، بموجب قواعد الصرف ذات الصلة، یُعَلق أو یُقَید التداول

 أو قد یحدث ھذا عند فتح جلسات التداول. 

 العملة األجنبیة  .11

عندما یحدث تداول أداة مالیة بعملة غیر عملة بلد إقامة العمیل، فإن أي تغییرات في أسعار الصرف من المحتمل أن یكون   .11.1
 للعمیل.لھا تأثیر سلبي على قیمتھا وسعرھا وأدائھا ومن الممكن أن تؤدي إلى خسائر 

 تضارب المصالح .12

عندما تتعامل الشركة مع العمیل أو الشركة أو الشریك أو الشخص المعني أو أي شخص آخر مرتبط بالشركة، قد یكون  .12.1
 لدیھ مصلحة أو عالقة أوإتفاق مادي فیما یتعلق بالمعاملة / الطلب المعني أو أنھ یتعارض مع مصلحة العمیل.

ة التي تشكل أو محتمل أن تؤدي إلى تضارب في المصالح التي تنطوي على مخاطر یشتمل ما یلي على الظروف الرئیسی .12.2
 مادیة بإلحاق ضرر بمصالح عمیل واحد أو أكثر كنتیجة لتقدیم خدمات االستثمار: 

 یجوز لنظام الحوافز الخاص بالشركة مكافئة موظفیھا بناًء على حجم التداول وما إلى ذلك؛  .12.3

 ز من وإلى أطراف ثالثة بسبب إحالة عمالء جدد أو تداول العمالء.قد تستقبل أو تدفع الشركة حواف .12.4



 

 

لمزید من المعلومات حول تضارب المصالح واإلجراءات والضوابط التي تتبعھا الشركة إلدارة تضارب المصالح المحدد،   .12.5
سیاسة تضارب   یرجى الرجوع إلى ملخص سیاسة تضارب المصالح للشركة الموجود على موقع الشركة على الویب على  

 . المصالح

 المالءمة  .13

تطلب الشركة من العمیل اجتیاز اختبار المالءمة أثناء عملیة تقدیم الطلب وتحذر العمیل إذا كان تداول عقود الفروقات غیر   .13.1
تح حساب تداول أم ال وما إذا كنت تتفھم المخاطر أم ال، یقع على مناسب لھ، بناًء على المعلومات المقدمة. أي قرار بف

 عاتقك.

 نصیحة وتوصیة  .14

عند تقدیم طلبات مع الشركة، لن تخبر الشركة العمیل بمزایا صفقة معینة أو تقدم لھ أي شكل من أشكال المشورة االستثماریة  .14.1
عقود الفروقات أو األسواق الضامنة. یدخل العمیل بنفسھ    ویقر العمیل بأن الخدمات ال تتضمن تقدیم المشورة االستثماریة في

في المعامالت ویتخذ القرارات ذات الصلة بناًء على حكمھ الخاص. عندما یطلب من الشركة الدخول في أي معاملة، یقر 
ي من المعرفة العمیل بأنھ المسؤول الوحید عن إجراء تقییمھ المستقل والتحقیق في مخاطر الصفقة. یتعھد أن لدیھ ما یكف

وتطور السوق والمشورة المھنیة والخبرة إلجراء تقییمھ الخاص لمزایا ومخاطر أي معاملة. ال تقدم الشركة أي ضمانات 
 بشأن مالءمة المنتجات المتداولة، بموجب ھذه االتفاقیة، وال تتحمل أي واجب ائتماني في عالقاتھا مع العمیل.

ید العمیل بأي مشورة قانونیة أو ضریبیة أو أخرى بشأن أي معاملة. یجب على لن تكون الشركة تحت أي مسؤولیة لتزو .14.2
العمیل طلب مشورة خبیر مستقل إذا كان لدیھ أي شك فیما إذا كان سیتكبد أي التزامات ضریبیة. یُحذَر العمیل بموجبھ من  

 أن قوانین الضرائب عرضة للتغییر من وقت آلخر. 

للشركة، من وقت آلخر،   .14.3 قد تنشرھا على یجوز  التي  الرسائل اإلخباریة  العمیل (أو في  التقدیریة، تزوید  ووفقًا لسلطتھا 
موقعھا اإللكتروني أو تزود المشتركین عبر موقعھا اإللكتروني أو منصة التداول أو غیر ذلك) بالمعلومات والتوصیات  

 واألخبار تعلیق السوق أو معلومات أخرى ولكن لیس كخدمة.

 كة ذلك؟ أین تفعل الشر

 لن تكون الشركة مسؤولة عن ھذه المعلومات؛  .أ

یتعلق   .ب فیما  أو  المعلومات  ھذه  اكتمال  أو  أو صحة  بدقة  یتعلق  فیما  أو ضمان  كفالة  أو  إقرار  أي  الشركة  تقدم  ال 
 بالضرائب أو العواقب القانونیة ألي معاملة ذات صلة؛ 

اتخاذ   .ج من  العمیل  لتمكین  فقط  المعلومات  ھذه  المشورة تُقدم  مستوى  إلى  ترقى  وال  الخاصة  االستثماریة  قراراتھ 
 االستثماریة أو العروض المالیة غیر المرغوب فیھا للعمیل؛

إذا كان المستند یحتوي على قیود على الشخص أو فئة األشخاص الذین تستھدفھم ھذه الوثیقة أو الذین تُوزع علیھم،  .د
 أو أي فئة من األشخاص؛یوافق العمیل على أنھ لن یمررھا إلى أي شخص  

یوافق العمیل على أنھ قبل اإلرسال، كان للشركة حق التصرف من تلقاء نفسھا لالستفادة من المعلومات التي تستند   .ه
ھذه   سیتلقى  أنھ  تضمن  أن  یمكنھا  وال  العمیل  قبل  من  االستالم  بوقت  یتعلق  فیما  إقرارات  الشركة  تقدم  ال  إلیھا. 

 العمالء اآلخرین.المعلومات في نفس الوقت مثل 

من المفھوم أن تعلیقات السوق أو األخبار أو المعلومات األخرى المقدمة أو التي توفرھا الشركة عرضة للتغییر ویمكن   .14.4
 سحبھا في أي وقت دون إشعار.
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 ال توجد ضمانات للربح  .15

یع الشركة ضمان األداء المستقبلي ال تقدم الشركة أي ضمانات للربح وال لتجنب الخسائر عند تداول األدوات المالیة. ال تستط .15.1
لحساب تداول العمیل، أو الوعد بأي مستوى معین من األداء، أو الوعد بأن قرارات أو استراتیجیات االستثمار الخاصة  
بالعمیل ستكون ناجحة/ مربحة. لم یتلق العمیل أي ضمانات من ھذا القبیل من الشركة أو من أي من ممثلیھا. یدرك العمیل 

المالیة على تحمل ھذه المخاطر وتحمل أي خسائر یتم    المخاطر المالیة وھو قادر من الناحیة  الكامنة في تداول األدوات 
 تكبدھا. یقر العمیل ویوافق على أنھ قد تكون ھناك مخاطر إضافیة أخرى بخالف تلك السابق ذكرھا.

أ .15.2 یحققون  الشركة  مع  یتداولون  الذین  النشطین  التجزئة  التقویم  .....٪ من عمالء  من  األخیرة  أرباع  األربعة  رباًحا خالل 
 السنوي.

 


