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 02.04.2020تم التحدیث في 

یجب على جمیع العمالء والعمالء المحتملین دراسة الكشف عن المخاطر بعنایة قبل استكمال عملیة التسجیل على الموقع أو على 
محطة التداول الطرفیة وقبل بدء إجراء عملیات التداول. الغرض من الكشف عن المخاطر ھذا (الُمشار إلیھ فیما بعد باسم 

مات حول المخاطر المرتبطة بالمعامالت في األسواق المالیة بصفة عامة وباستخدام "الكشف") ھو الكشف للعمیل عن معلو
األدوات المالیة المشتقة بصفة خاصة ولتحذیر العمیل بشأن الخسائر المالیة المحتملة والمخاطر ذات الصلة. قائمة المخاطر الواردة 

ة خالل إجراء المعامالت. ھذا الكشف ھو ألغراض إعالمیة. في ھذا الكشف غیر شاملة نظًرا لتنّوع الحاالت الناشئة الُمحتمل
 ویُراد بھ توفیر تفسیر عام للمخاطر المرتبطة باألدوات المالیة المشتقة. 

. یقر العمیل بأن المعامالت ذات األدوات المالیة المشتقة ھي استثمارات مضاربة ومحفوفة بالمخاطر للغایة وال تناسب إال 1
فھمون المخاطر االقتصادیة والقانونیة وغیرھا وعلى استعداد لتحملھا، ویأخذون في االعتبار وضعھم المالي المستثمرین الذین: ی

والموارد المالیة وااللتزامات، ویمكنھم تحمل مخاطر فقدان ما یستثمرونھ، ولدیھم ما یكفي من المعرفة لفھم ماھي عملیات التداول 
 ُ قدّم الشركة للعمیل أي توصیات أو نصائح حول األدوات المالیة المشتقة وال تُقدّم توصیات باستخدام األدوات المالیة المشتقة. ال ت

من أّي نوع حول االستثمارات. یتّخذ العمیل بنفسھ/بنفسھا القرارات حول إستراتیجیة التداول والتدابیر الُمحددة استنادًا إما على 
لیین المستقلین غیر المنتمین إلى الشركة. المنتجات الُمقدّمة على المنصة فھمھ/فھمھا للسوق أو االستشارات مع المستشارین الما

ھي األدوات المالیة المشتقة، وھي األسعار الُمشتقة من أسعار األصول األساسیة/األسواق المرتبطة بھا (مثل العملة، ومؤشرات 
من المھم للغایة أن یفھم العمیل المخاطر المرتبطة األسھم، واألسھم، والمعادن، والعقود اآلجلة وما إلى ذلك.). ولھذا السبب، 

قد تكون التغیّرات في سعر األصل/السوق غیر –التقلبات -بالتداول في األصل األساسي/السوق المالئم. بعض ھذه المخاطر ھي: 
لتقلّبات السوق تحلیل األرباح مستقرة وغیر متوقّعة. وھذه الحقیقة لھا تأثیر مباشر على النتائج المالیة للعمیل. یُتیح فھم العمیل 

تغییر ُمفاجئ في سعر األصل األساسي من مستوى إلى آخر. قد  -تقلّبات السوق  -الُمحتملة واستخدام إستراتیجیة التداول بنجاح. 
دث ھذه تتسبب العدید من العوامل في حدوث تغییرات ُمباغتة (على سبیل المثال، األحداث االقتصادیة أو إعالنات السوق). قد تح

العوامل سواء عندما یكون السوق مفتوًحا أو عند إغالقھ. عند وجود ھذه العوامل عند إغالق السوق، قد یختلف سعر األصل 
األساسي الذي أثّر علیھ ھذا العامل عند فتح السوق عن سعر األصل األساسي عند غلق السوق. قد یكون من المستحیل إغالق 

السیولة: قد تعتمد -بالفائدة. وقد یسفر ذلك عن خسائر كبیرة وعن أرباح كبیرة على حد سواء. الصفقة المفتوحة عند سعر یعود 
قیمة األدوات المالیة المشتقة على عدٍد من العوامل، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، التغییر في ُمعدّل العرض والطلب؛ 

یة والخاصة بالتداول؛ والفعالیات السیاسیة، واالقتصادیة، والقومیة والبرامج واإلستراتیجیات الحكومیة، والزراعیة والتجار
والدولیة؛ والحالة المزاجیة النفسیة السائدة في السوق ذي الصلة. قد تتغیّر ظروف السوق بصورة ملحوظة في خالل فترة زمنیة 

 اق تحقیق األرباح المتوقّعة. قصیرة للغایة، وبناًء على ذلك، قد یكون من المستحیل بالنسبة للعمیل في بعض األسو

. یتحمل العمیل مخاطر الخسائر المالیة المرتبطة باألعطال أو االنقطاع أو قطع االتصال أو الھجمات الضارة التي یتعرض لھا 2
ء أشخاص آخرون فیما یتعلق بالمعلومات واالتصاالت واألنظمة الكھربائیة واإللكترونیة وغیرھا من األنظمة المستخدمة إلجرا

انقطاع التیار الكھربائي  -المعامالت. یتحمل العمیل المخاطر التالیة، من بین المخاطر األخرى، الناجمة عن الخسائر الناجمة عن: 
و/أو تعطل الجھاز من جانب العمیل أو موفر خدمة اتصاالت العمیل (خاصة االتصاالت الصوتیة)؛ الضرر المادي (أو اإلتالف) 

دمة في االتصال بموفر العمیل وموّرده (موفر خدمة االتصال) وخادم العمیل؛ فشل (جودة منخفضة لقنوات االتصال المستخ
للغایة) النقل عبر القنوات التي یستخدمھا العمیل أو القنوات التي یستخدمھا المورد أو موفر خدمة االتصال (خاصة االتصاالت 

والمعدات والبرامج التي ال تضمن استالم العمیل للرسائل أو استالمھا  استخدام قنوات االتصال-الصوتیة) التي یستخدمھا العمیل؛ 
فشل (جودة منخفضة للغایة) االتصال عبر القنوات التي تستخدمھا -في الوقت المناسب (خاصة الرسائل النصیة) من الشركة؛ 

 الشركة، وال سیما الضرر المادي (تدمیر) قنوات االتصال من قبل أشخاص آخرین.

العمیل أن أنشطة التداول الخاصة بھ قد تتعرض للمخاطر المرتبطة بالشبكات، بما في ذلك أعطال األجھزة والبرامج . یدرك 3
والخوادم وخطوط االتصال واإلنترنت. قد یؤدي أي عطل من ھذا القبیل إلى عدم تنفیذ طلب العمیل وفقًا ألوامره. ولن تكون 

 . الشركة مسؤولة في حالة حدوث مثل ھذا العطل

. یدرك العمیل أن اإلنترنت قد یكون عرضة ألحداث تؤثر على قدرتھ على الوصول إلى موقع الشركة اإللكتروني وإلى محطة 4
التداول، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، حاالت توقف البرامج واألجھزة أو تعطلھا أو انقطاع اإلنترنت أو انقطاع 

تطفلین. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن أحداث خارجة عن التیار الكھربائي أو ھجمات الم
سیطرتھا أو عن أي أضرار أو نفقات أو التزامات أخرى (بما في ذلك خسارة األرباح ولكن ال یقتصر علیھا) التي قد تنجم عن 

 ال األوامر أو فشل إرسالھا. عدم قدرة العمیل عن الوصول إلى موقع الشركة على الویب أو تأخیر إرس



أعطال األجھزة والبرامج، وعطل  -. عند التداول عبر محطة التداول، یتحمل العمیل مخاطر الخسائر المالیة التي قد تنشأ نتیجة: 5
 تعطل جھاز العمیل.  -األجھزة، وسوء جودة خدمات االتصاالت من جانب العمیل؛ 

 عمالء قد یزداد في ظروف السوق غیر الطبیعیة. . یقر العمیل بأن وقت معالجة طلبات ال6

. یقر العمیل بأنھ قد یكون ھناك طلب أو أمر واحد فقط في قائمة انتظار الطلبات/األوامر على الخادم. سیتم رفض أي محاولة 7
 إلرسال طلب أو أمر جدید. 

ادم الشركة. ال یمكن استخدام أسعار األصول . یقر العمیل بأن مصدر المعلومات الوحید الموثوق بھ حول أسعار األصول ھو خ8
في محطة التداول الخاصة بالعمیل كمصدر موثوق لمعلومات األسعار ألنھ، إذا أصبح االتصال بین محطة تداول العمیل وخادم 

 الشركة غیر مستقر، فقد ال تصل بعض أسعار األصول إلى محطة تداول العمیل. 

 ح الویب لن یلغي أمًرا أو طلبًا سبق أن استلمتھ الشركة للمعالجة. . یقر العمیل بأن إغالق نافذة متصف9

. یتحمل العمیل مخاطر إجراء عملیات تداول غیر مخطط لھا إذا قام بإعادة إرسال األمر قبل تلقي معلومات حول نتیجة معالجة 10
 األمر السابق. 

 رسالة من الشركة أو تأخره في تلقیھا. . یتحمل العمیل مخاطر أي خسائر مالیة ناجمة عن عدم تلقیھ ألي 11

 . یقر العمیل بأن المعلومات المرسلة عبر البرید اإللكتروني غیر المشفر غیر محمیة من الوصول غیر المصرح بھ. 12

ة . یتحمل العمیل المسؤولیة الكاملة عن الحفاظ على سریة المعلومات التي یتلقاھا من الشركة ویتحمل مخاطر أي خسائر مالی13
ناجمة عن وصول طرف ثالث غیر مصرح لھ إلى حساب التداول الخاص بھ. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن وصول طرف 
ثالث غیر مصرح بھ إلى المعلومات، بما في ذلك رسائل البرید اإللكتروني واالتصاالت اإللكترونیة والبیانات الشخصیة وبیانات 

كة أو أي طرف آخر عبر اإلنترنت أو شبكات االتصال األخرى أو الھاتف أو أي الوصول التي حدثت عند اإلرسال بین الشر
 وسیلة إلكترونیة أخرى. 

. یتحمل العمیل خطر الخسائر (األضرار) المالیة الناجمة عن أحداث القوة القاھرة، والتي تُعرف بأي إجراء أو حدث أو 14
بات أو أعمال الشغب الجماعیة أو االضطرابات المدنیة، أو الھجمات االضرا -ظاھرة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 

اإلرھابیة، أو الحروب، أو الكوارث الطبیعیة، أو الحوادث، أو الحرائق، أو الفیضانات، أو العواصف، أو األعاصیر، أو انقطاع 
ونیة التي أدت، في رأي الشركة المعقول، إلى التیار الكھربائي، أو االتصاالت، أو البرامج الحاسوبیة، أو أعطال المعدات اإللكتر

تعلیق أو تصفیة أو إغالق أي سوق أو غیاب أي حدث تستند إلیھ الشركة  -زعزعة استقرار السوق أو أسواق أداة أو عدة أدوات؛ 
أو فیما  في تحدید األسعار أو فرض قیود أو شروط تجاریة خاصة أو غیر قیاسیة، باإلضافة إلى إجراء معامالت في أي سوق

 یتعلق بأي حدث من ھذا القبیل. 

. یتحمل العمیل المخاطر المالیة وغیرھا في الحاالت التي یتم فیھا حظر المعامالت (واإلجراءات ذات الصلة) في األسواق 15
 المالیة أو تقییدھا بموجب تشریعات بلد اإلقامة الدائمة للعمیل. 

لة بالتداول باستخدام األدوات المالیة المشتقة لیست خاضعة للضرائب في . ال تضمن الشركة أن أنشطة العمیل ذات الص16
المستقبل أو لن تصبح خاضعة لھا. یتحّمل العمیل المسؤولیة فیما یتعلّق بدفع أي ضرائب و/أو أي تكالیف مستحقة فیما یتعلّق 

ونیة أو ذات الصلة بالضرائب أو أي توصیات بعملیات التداول الخاصة بھ. لن تمنح الشركة العمیل أي توصیات في الشؤون القان
أخرى فیما یتعلّق بجمیع عملیات التداول. إذا كان لدى العمیل أي شكوك بشأن ما إذا سیُمكنھ،سیُمكنھا تحّمل أي التزامات متعلّقة 

 بالضرائب، فیجب علیھ/علیھا استشارة خبیر مستقل. 

سھو یقوم بھ أي طرف ثالث یرسل العمیل من خاللھ األموال لتجدید . ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي إجراءات أو 17
 حساب العمیل الحالي أو سحبھا من الموقع. 

. یجوز للشركة، من وقت آلخر، وفقًا لتقدیرھا الخاص، تزوید العمیل بمعلومات أو توصیات أو أخبار أو تعلیقات أو معلومات 18
   أخرى حول السوق ألغراض اإلعالم. وإذا حدث ذلك:

 لن تكون الشركة مسؤولة عن ھذه المعلومات؛  -

   حتھا واكتمالھا؛ال تقدم الشركة أي ضمانات بشأن دقة ھذه المعلومات وص-

   یتم توفیر ھذه المعلومات فقط لتمكین العمیل من اتخاذ قرارات االستثمار الخاصة بھ وال تعد نصیحة استثماریة؛-



إذا كان المستند یحتوي على قید یتعلق بالشخص أو فئة األشخاص المقصودة منھ أو المعنیین، یوافق العمیل على عدم تمریر  -
   ذا الشخص أو فئة األشخاص؛ھذه المعلومات إلى ھ

ال تضمن الشركة تلقي العمیل للمعلومات قبل أن تصبح قدیمة. یقرر العمیل استخدام ھذه المعلومات في اتخاذ القرار بنفسھ. قد  -
 یتم تغییر المعلومات التي تقوم الشركة بنشرھا أو حذفھا في أي وقت دون إشعار مسبق إضافي للعمیل. 

كة للعمیل أي استشارات بشأن ربحیة المعاملة أو نصائح حول االستثمارات بأي صورة بخالف تقدیم المعلومات . لن تُقدّم الشر19
حول الحالة الحالیة للسوق المالي. ال تُعدّ إشارات التداول التي تُقدّمھا الشركة للعمیل بموجب االتفاقیة عرًضا ولیست توصیة 

و/أو یُجري عملیات التداول، كما أنھا لیست معلومات موضوعیة وموثوق بھا تكون صریحة بأن یمارس العمیل معامالت التداول 
الشركة مسؤولة عنھا تجاه العمیل واألطراف األخرى وال تُمثّل استشارة مھنیة. سیُجري العمیل بنفسھ، على مسؤولیتھ الخاصة، 

الل إرسال أحد الطلبات إلى الشركة إلجراء عملیة عملیات التداول ویتّخذ القرارات المناسبة بناًء على تقدیره الخاص. من خ
تداول، یُقّر العمیل بتحّملھ الكامل لمسؤولیة بحثھ وتقییمھ المستقّل الخاص بھ بشأن مخاطر عملیة التداول. یُقّر العمیل بامتالكھ 

كھ الخبرة الالزمة إلجراء عملیة المعرفة الكافیة بالسوق، وأنھ قد حصل على االستشارة المھنیة إذا لزم األمر، فضًال عن امتال
تقییمھ الخاصة بھ للمزایا والمخاطر ألي معاملة. توصي الشركة، مع وضع البنود سابقة الذكر في االعتبار، بأن ینظر العمیل 
 بحرص فیما إذا كانت المخاطر الناشئة أثناء إجراء عملیات التداول مقبولة، مع وضع أھداف العمیل واإلمكانات المالیة في

االعتبار. ھذا الكشف لیس الغرض منھ ثني العمیل عن تنفیذ عملیات التداول (عملیات التداول باستخدام األدوات المالیة المشتقة) 
لكن الغرض منھ مساعدة العمیل على تقییم المخاطر المرتبطة بتنفیذ تلك المعامالت والسعي نحو اختیار إحدى اإلستراتیجیات 

 االتفاقیة مع الشركة.بمسؤولیة في سیاق تنفیذ 


