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إفصاح تحذير المخاطر
إن التــداول علــى الهامــش يحتــوي علــى درجــة عاليــة مــن المخاطــرة بــرأس المــال ،قــد تخســر أكثــر ممــا
أودعــت باألصــل .فهــي ال تناســب جميــع المســتثمرين ،لــذا يرجــى التأكــد مــن أنــك علــى علــم كامــل وفهــم
جيــد بالمخاطــر المتعلقــة بهــا والحصــول علــى مشــورة مســتقلة عنــد اللــزوم.
ننصحكــم بقــراءة هــذا البيــان التحذيــري بعنايــة كمــا هــو منصــوص أدنــاه ،قبــل فتــح حســاب تــداول مــع
“ ”Equitiاالســم التجــاري لمجموعــة اكويتــي المحــدودة  /األردن) ويجــب قراءتهــا باالقتــران مــع الشــروط
واألحــكام وسياســة تنفيــذ األوامــر وسياســة تضــارب المصالــح والمســتندات القانونيــة األخــرى للعميــل
المتوفــرة علــى موقعنــا االلكترونــي).
مــن المهــم جــد ًا عــدم دخولــك بعمليــة التــداول إال إذا كنــت تعلــم وتفهم وقــادر على إدارة المزايــا والمخاطر
المتعلقــة بمثــل هــذه العمليــة .ويجــب عليــك االقتنــاع مــن أن التــداول بمنتجاتنــا مناســب لــك فــي ضــوء
ظروفــك ومــواردك الماليــة .لــذا يتوجــب عليــك ً
اوال أن تكــون واعــي للمخاطــر التاليــة:

العوامل العامة للمخاطر
عدم تقديم المشورةتقــدم لــك “ ”Equitiعمليــة تنفيــذ الخدمــة فقــط .فنحــن ال تقــدم نصائــح اســتثمارية متعلقة باالســتثمارات
والصفقــات .قــد نقــدم معلومــات حقيقيــة للســوق المتعلقــة بالصفقــات والتعــرض المحتمــل للمخاطــر
وكيفيــة التقليــل منهــا.
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عدم المالئمةقبــل موافقتنــا علــى فتــح حســاب خــاص بــك ،نحــن ملزمــون بإجــراء عمليــة تقييــم لمــدى مالئمتــك
ـاء علــى المعلومــات التــي تقدمهــا ،مــا إذا كانــت
للمنتجــات والخدمــات التــي نقدمهــا ،ونقــوم بتحذيــرك ،بنـ ً
هــذه المنتجــات أو الخدمــات غيــر مالئمــة لــك .ســيطلب منــك معلومــات عــن موجوداتــك وأرباحــك الماليــة
وعــن مــدى خبرتــك ومعرفتــك بعمليــة التــداول .لــذا عليــك األخــذ بعيــن االعتبــار مــا إذا كان لديــك مــوارد
ماليــة كافيــة لتلبيــة نشــاطك المالــي ومــدى رغبتــك بالمخاطــرة بالمنتجــات والخدمــات التــي تســتخدمها.
قــد ال نســمح لــك فــي بعــض الحــاالت بفتــح حســاب تــداول معنــا .وأي قــرار بفتــح حســاب أو االســتمرار
باســتخدام منتجاتنــا وخدماتنــا هــو قــرارك أنــت .فهــي مســؤوليتك أنــت لفهــم المخاطــر المتعلقــة
بالمنتجــات والخدمــات التــي نقدمهــا.
الرسوم والتكاليفتجــد تفاصيــل التكاليــف والرســوم علــى موقعنــا االلكترونــي www.equiti.com/ae-arيجــب عليك الحصول
علــى كافــة المعلومــات المتعلقــة بمنتجاتنــا ،والتــي تحتــوي علــى كافــة المعلومــات المتعلقــة باألســواق
والعمــوالت وغيرهــا مــن الرســوم الملــزم فيــه ،قبــل البــدء بعمليــة التــداول.
يجب مراقبة الصفقاتمســؤوليتك هــي مراقبــة الصفقــات الخاصــة بــك خالل فتــرة تقديمك للطلبات أو الصفقات على حســابك
ويتوجــب عليــك دائمـ ًا التأكــد مــن إمكانيــة وصولــك إلى حســاباتك خالل هــذه الفترة.
االتصاالت االلكترونيةنتيــح لــك إمكانيــة التواصــل معنــا عبــر الوســائل االلكترونيــة ،مثــل البريــد االلكترونــي والدردشــة الحيــة
كمــا هــي متاحــة و /أو مطبقــة .وتكــون هــذه الوســائل عـ ً
ـادة موثوقــة ،ولكــن قــد تواجــه بعــض المشــاكل
التقنيــة ،لذلــك ال تعتمــد كلي ـ ًا علــى وســائل االتصــال .إذا اختــرت التــداول معنــا عبــر الوســائل االلكترونيــة،
عليــك ان تــدرك احتماليــة فشــل أو تأخــر هــذه االتصــاالت االلكترونيــة ،وهــي ليســت آمنــة و/أو قــد ال تصــل
إلــى الجهــة المعنيــة .يرجــى الرجــوع إلــى التــداول االلكترونــي أدنــاه.
خدماتنا ومنتجاتنا
نحــن نقــدم خدمــات تنفيــذ فقــط .بالرغــم مــن أن أســعارنا مســتمدة مــن األســواق الرئيســية ،ولكــن مــن
الممكــن أن تختلــف مواصفــات العقــود لدينــا بشــكل كبيــر عــن هــذه األســواق أو األدوات .تجــد التفاصيــل
الكاملــة عــن العقــود التــي نقدمهــا فــي مواصفــات العقــود بمــا فيهــا :حجــم العقــد وأســعار الهامــش وآخــر
موعــد للتــداول وإجــراءات التســوية والتمديــد والعمــوالت والعمــات ،علــى موقعنــا االلكترونــي.
المخاطر الخاصة باالستثمار
مخاطر االستثمار بتجارة العمالتيمكــن الســتراتيجيات معينــة كصفقــات الفروقــات الســعرية أو عقــود اختيــار المركبــات ،أن تكون محفوفة
بالمخاطــر كمــا هــي الحــال فــي الصفقــات الطويلــة أو قصيــرة األمد.
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علــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام األدوات المشــتقة إلدارة مخاطــر االســتثمار ،ولكــن بعــض هــذه
المنتجــات ال تناســب الكثيــر مــن المســتثمرين .تحتــوي األدوات المختلفــة مســتويات مختلفــة مــن
للمخاطــر ،لــذا يجــب أن تــدرك بعــض األمــور التــي تمكنــك مــن اتخــاذ القــرار فيمــا إذا كنــت تريــد التــداول
بمثــل هــذه األدوات ،ومنهــا:
مخاطر االستثمار بالعقود اآلجلةتتضمــن صفقــات العقــود اآلجلــة االلتــزام باســتالم أو تســليم األصــول األساســية للعقــود بتاريــخ معيــن
فــي المســتقبل ،أو فــي بعــض الحــاالت لتســوية الصفقــة عــن طريــق الدفــع نقــد ًا .ولكنهــا تحمــل درجــة
عاليــة مــن المخاطــر .غالب ـ ًا ،تســتطيع التــداول بعقــود آجلــة باســتخدام الرافعــة الماليــة ،وهــذا يعنــي أنــه
مــن الممكــن لمبلــغ صغيــر أو دفعــة أولــى أن تــؤدي إلــى خســائر أو اربــاح كبيــرة .ويعنــي أيضــ ًا أن حركــة
صغيــرة نســبي ًا يمكــن أن تــؤدي إلــى حــركات نســبية أكبــر فــي اســتثماراتك ،قــد تكــون لصالحــك أو ضــدك.
مخاطر االستثمار بصفقات المشتقات المبرمة خارج السوقيتــم التــداول بمنتجاتنــا خــارج الســوق وهــو نــوع مــن أنــواع التــداول المســمى أيض ـ ًا التــداول عــن طريــق
أســواق التــداول عبــر شــبكات االتصــال ( .)O.T.Cفمــن خــال تداولــك معنــا خــارج الســوق ســتتعامل
مباشــرة معنــا وســنكون الطــرف المقابــل لــكل الصفقــات .باالعتمــاد علــى الســوق ،ســتكون أســعارنا
ـاء علــى ســعر الصــرف ولكــن يمكــن أن تختلــف عــن األســعار األساســية نتيجـ ًـة أســباب متعــددة.
عــادة بنـ ً
فــي حــال إبــرام صفقــات مــع أســواق غيــر أســواق المقاصــة المركزيــة ،لــن يكــون هنــاك عمليــة تصريــف
أو غرفــة مقاصــة مركزيــة تضمــن تســوية مثــل هــذه الصفقــات .فــكل الصفقــات المفتوحــة ســتغلق
وتســوّ ى عــن طريقنــا.
بالرغــم مــن الســيولة الكبيــرة لبعــض األســواق الموجــودة خــارج البورصــة ،ولكنهــا تنطــوي علــى مخاطــر
أكبــر مــن لــو أنــك اســتثمرت داخــل الســوق وذلــك بســبب عــدم وجــود ســوق بورصــة إلغــاق الصفقــات
المفتوحــة .قــد يكــون مــن المســتحيل تســييل صفقــة موجــودة (وخاصـ ًـة فــي حــال وجــود ظروف اســتثنائية
للســوق  -للمزيــد مــن المعلومــات انظــر إلــى األحــكام والشــروط) ،لتقييــم قيمــة الصفقــة المبرمــة خــارج
الســوق أو لتقييــم المخاطــر المنطويــة عليهــا .ال يوجــد عـ ً
ـادة إعــادة تســعير علــى أســعار العــرض والطلــب،
ولكــن قــد يحصــل هــذا مــن خــال تجــار هــذه األدوات.

العقود مقابل الفروقات()CFDs
طبيعتها
هــي نــوع مــن أنــواع الصفقــات والغــرض منهــا جنــي األربــاح أو تجنــب الخســارة بالرجوع إلى تقلبات األســعار
ألداة التــداول األساســية .قــد تحتــوي العقــود مقابــل الفروقــات لدينــا علــى العمــات األجنبيــة بطريقــة
العقــود مقابــل الفروقــات وعقــود مســتقبلية وعقــود المؤشــرات .ولكــن ال نقــدم صفقــات أســهم ملكيــة
بطريقــة العقــود مقابــل الفروقــات .وتتــم تســوية العقــود مقابــل الفروقــات نقــد ًا فقــط.
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مخاطرها
تعتبــر تجــارة العمــات والعقــود مقابــل الفروقــات منتجــات هوامــش .يحمــل اســتثمار العقــود مقابــل
الفروقــات درجــة عاليــة مــن المخاطــر ألنهــا تعتبــر منتجــات هامــش ،المشــار إليهــا «كمعــدل االقتــراض»
أو «الرافعــة الماليــة» والتــي تمكنــك مــن إبــرام صفقــة كبيــرة بمبلــغ صغيــر مــن المــال فقــط كهامــش
تــداول .وهــي فــي أغلــب األحيــان حركــة صغيــرة تــؤدي إلــى حركــة أكبــر نســبي ًا مــن قيمــة اســتثمارك .ويتــم
تســويتها علــى اســاس الفــرق بيــن ســعر افتتــاح وســعر إغــاق الصفقــة .يمكــن تســويتها بعملــة اخــرى
غيــر عملــة األســاس ولذلــك فــإن األربــاح أو الخســائر تكــون عرضــة لتقلبــات أســعار الصــرف.
العقود مقابل الفروقات – بشكل عام
لــم يتــم إدراج تجــارة العمــات والعقــود مقابــل الفروقــات لدينــا فــي أي بورصــة .فاألســعار والشــروط
األخــرى موضوعــة مــن قبلنــا التزامــ ًا منــا اللتزامنــا بتقديــم أفضــل تنفيــذ منصــوص عليــه فــي سياســة
تنفيــذ األوامــر لدينــا ،وللعمــل بشــكل معقــول وفقـ ًا التفاقيــة العمــاء المقبولــة .فــي كل مــرة تفتــح فيهــا
صفقــة عقــود مقابــل الفروقــات لدينــا ســينتج عنهــا إبــرام عقــد معنــا .وال يجــوز إغــاق هــذه العقــود إال
مــن قبلنــا وهــي غيــر قابلــة للتحويــل ألي شــخص آخــر .هــذه العقــود ال تعطيــك حــق التصــرف بــاألدوات
األساســية وال حــق فــي التصويــت .جميــع العقــود المبرمــة مــع “ ”Equitiقابلــة للتنفيــذ مــن قبــل الطرفيــن
مــن الناحيــة القانونيــة.
ال يجــوز التــداول بمنتجــات هوامــش إال إذا كنــت تفهــم بشــكل كامــل جميــع المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا
عنــد قيامــك بذلــك ،ولديــك مــوارد كافيــة متاحــة تســاعدك عنــد تعرضــك للمخاطــر ،بالرغــم مــن أنــه مــن
المســتبعد أن تــرى حركــة معاكســة لألســعار تمنعــك مــن وفــاء التزاماتــك الماليــة المطلوبــة فيمــا يتعلق
بمدفوعــات الهامــش والخســائر.

مخاطر شروط التداول
تقلب األسعار
قــد تتغيــر األســعار بســرعة وخاصــة فــي األوقــات التــي تشــهد فيــه تقلبــات عاليــة فــي الســوق ومــن
الممكــن لهــذا الخطــر أن يحــدث خــارج أوقــات العمــل االعتياديــة ممــا تــؤدي إلــى تغيــرات ســريعة برصيــد
ٍ
كاف لتغطيــة هــذه الحــاالت ،فســيغلق حســابك تلقائيــ ًا.
حســابك .إذا كان رصيــدك غيــر
العمالت
إذا قمــت بالتــداول بعملــة غيــر عملــة حســابك األســاس ،ســتؤثر تقلبــات أســعار الصــرف علــى أرباحــك
وخســائرك.
األسعار والعموالت
أســعارنا ال تعكــس بالضــرورة أســعار الســوق عمومــ ًا .فنحــن نقــوم باختيــار ســعر إغــاق يســتخدم
فــي تحديــد متطلبــات الهامــش واإلشــارة لســوق التــداول بشــكل دوري عــن الصفقــات المفتوحــة فــي
حســابات عمالئنــا .بالرغــم مــن أنــه مــن المتوقــع بــأن هــذه األســعار ســتكون علــى عالقــة بشــكل معقــول
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بتلــك المتوفــرة فيمــا يعــرف بســوق المصــارف ،ولكــن قــد تختلــف أســعارنا عــن تلــك المتاحــة للمصــارف
والمشــاركين اآلخريــن فــي ســوق المصــارف .وبالتالــي ،قــد نتصــرف بحريــة كبيــرة فــي تحديــد وجمــع األمــوال
المطلوبــة للهامــش.
لــذا عليــك الحصــول علــى التفاصيــل المتعلقــة بالســوق الموجــودة علــى موقعنــا والتــي تحتــوي علــى كافــة
المعلومــات عــن األســواق والعمــوالت والرســوم األخــرى الملــزم بهــا ،قبــل البــدء بعمليــة التــداول

سيولة سوق التداول
إن األســعار المقدمــة مــن “ ”Equitiالمشــابهة لألســواق الرئيســية تكــون عـ ً
ـادة جيــدة لحــد معيــن .ومــن
أجــل المحافظــة علــى الســيولة اإلضافيــة فــي الســوق ،قــد نقــوم بتطبيــق فروقــات ســعرية مختلفــة علــى
األســعار .إن بعــض األســواق مســعرة مــن قبلنــا خــارج أوقــات التــداول العاديــة ،والتــي تعــرف باســم
«األســواق الرماديــة» .فــي هــذه الحالــة ،قــد ال نتمكــن مــن المحافظــة بشــكل دائــم علــى ثبــات األســعار
والفروقــات الســعرية وخاصـ ًـة خــال فتــرات معينــة مــن تقلــب األســعار أو خــال فتــرات مــن الســيولة فــي
األســواق المماثلــة.

ايقاف التداول
قــد يحــدث هــذا ،علــى ســبيل المثــال ،فــي الوقــت الــذي يحــدث فيــه تقلبــات ســريعة فــي األســعار ،إذا ارتفــع
الســعر أو انخفــض خــال جلســة تــداول واحــدة لدرجــة أنــه بموجــب قواعــد التصريــف ،يجــب منــع أو ايقــاف
عمليــة التــداول .وضــع أمــر ايقــاف الخســارة ليــس بالضــرورة أن يحــد مــن خســائرك ،ألن ظــروف الســوق
قــد يمنعــك مــن تنفيــذ مثــل هــذا األمــر بالســعر المطــروح.

ايقاف غير مضمون للخسارة
عنــد وضــع أمــر ايقــاف غيــر مضمــون للخســارة كجــزء مــن عمليــة التــداول ،وتشــغيل هــذا األمــر بشــكل
فعــال ســيصدر أمــر بإغــاق العقــد .ولكــن ليــس بالضــرورة أن يتــم إغــاق العقــد مباشـ ً
ـرة .نحــن نســعى
التنفيــذ مثــل هــذه األوامــر بصــورة عادلــة وســريعة ولكــن الوقــت الــذي يســتغرق الســتكمال هــذا األمــر
ومســتوى تطبيقــه تعتمــد علــى األســواق الرئيســية .قــد ال تتوفــر أســعار علــى مســتوى األوامــر فــي
األســواق ســريعة الحركــة أو مــن الممكــن ان يتحــرك الســوق بســرعة كبيــرة تختلــف عــن مســتوى ايقــاف
الخســارة القادريــن علــى تنفيذهــا.

تباين آجال االستحقاق
إن تبايــن آجــال االســتحقاق هــو تغييــر مفاجــئ فــي أســعار األســواق الرئيســية مــن مســتوى آلخــر ،حيــث ال
توجــد أســعار بيــن هــذه المســتويات .هنــاك عوامــل متعــددة تــؤدي إلــى حــدوث تبايــن فــي آجــال االســتحقاق
(علــى ســبيل المثــال ،األحــداث االقتصاديــة أو إعالنــات الســوق االقتصاديــة) ويمكــن أن تحــدث إمــا عنــد
فتــح أو عنــد إغــاق األســواق الرئيســية .عنــد حــدوث هــذه العوامــل فــي وقــت إغــاق األســواق الرئيســية،
ســيحدث اختــاف واضــح فــي ســعر إعــادة افتتــاح األســواق الرئيســية عــن ســعر اإلغــاق ،مــع عــدم وجــود
فرصــة لبيــع األدوات قبــل فتــح ســوق التــداول.
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أوامر الحد  /االيقاف
“أوامــر الحــد» هــي أوامــر طارئــة مــن قبــل العمــاء الــذي يريــدون فتــح صفقــات تــداول فــور تحــرك الســوق
نحــو الســعر المطلــوب (أو إلــى األفضــل)  ،ولحيــن ذلــك الوقــت ســتبقى فارغــة .أمــا أمــر ايقــاف الخســارة
هــو إلغــاق صفقــة مفتوحــة تلقائيـ ًا عنــد تحــرك الســوق للســعر المطلــوب (أو لألســوأ) .يمكــن اســتخدام
أنــواع هــذه األوامــر للحــد مــن المخاطــر الســلبية لتحــركات األســواق .ومــع ذلــك ،فإنهــا ال تضمــن أن ســعر
التنفيــذ ســيكون متــاح بالســعر المطلــوب (التــي تعتمــد علــى الســيولة المتاحــة) ،وخاصـ ًـة فــي فجــوات
الســوق أو التحــركات الســريعة لألســواق.

نداء الهامش والتصفية
فــي حــال كان مســتوى هامــش التــداول فــي حســابك أقــل مــن  ،%100عندهــا ســترى نــداء الهامــش علــى
منصــة التــداول الخاصــة بــك ولــن تكــون قــادر علــى زيــادة صفقاتك بشــكل عــام .إذا انخفــض مســتوى
الهامــش لديــك أقــل مــن  ،%30ســيبدأ نظــام التــداول لديــك بإغــاق صفقاتــك المفتوحــة .هــذا للحــد
(وليــس للقضــاء) علــى المخاطــر التــي ممكــن ان تترتــب عليــك التزامــات أكثــر ممــا اســتثمرت .ننصــح
العمــاء بالمحافظــة علــى هامــش كافــي فــي حســاب العميــل لتجنــب إغــاق الصفقــات واســتخدام أوامــر
الحــد  /ايقــاف.
إن «مســتوى الهامــش» يســاوي (رأس المال/الهامــش المســتخدم) ×  .100رأس المــال يســاوي رصيــد
حســابك المحقــق زائــد األربــاح  /الخســائر العائمــة« .الهامــش المســتخدم» يســاوي إجمالــي رصيــدك فــي
“ ”Equitiلفتــح الصفقــات .علــى ســبيل المثــال ،إذا قمــت بإيــداع  1,000دوالر أمريكــي وقمــت بإبــرام صفقــة
شــراء دوالر األمريكــي مقابــل الجنيــه االســترليني بهامــش بقيمــة  $ 200وحاليـ ًا لديــك خســارة عائمــة بقيمــة
:$800
الرصيد= )100$ - 1,000( 900$
األرباح والخسائر العائمة = 800$-
رأس المال= ( 100$الرصيد +األرباح  /الخسائر العائمة)
الهامش المستخدم = 200$
مستوى الهامش = )100* )200/100(( %50
فــي هــذه الحالــة ،ســيظهر نــداء الهامــش علــى منصــة التــداول .فــإذا كانــت الخســائر  /األربــاح العائمــة أكبــر
مــن  ،$840-ســيتم إغــاق كافــة الصفقــات المفتوحــة تلقائيـ ًا.

األسعار المدرجة
يجــب أن تعلــم أن جميــع األســعار المدرجــة علــى المنصــة أو الموقــع هــي مؤشــرات فقــط ،وقابلــة
للتفــاوض .عنــد موافقتــك فــي ابــرام الصفقــة ،قــد تختلــف األســعار عــن األســعار المدرجــة فــي الســوق.
بالرغــم مــن تشــابه أســعارنا مــن األســعار المدرجــة فــي األســواق العاديــة ،ولكنهــا قــد تختلــف إذا تغيــر
الســوق (حتــى لــو فــي جــزء مــن الثانيــة).
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أموال العمالء
تُحفظ أموال العميل بحسابات منفصلة عن أموال الشركة
وهــذا يضمــن إعــادة أمــوال العميــل إليــه فــي حــال تعســر الشــركة عــن الدفــع لدائنيهــا وعــدم اســتخدامها
لتســوية ديونهــا الخاصــة .ومــع ذلــك هــذا ال يوفــر حمايــة مطلقــة ألمــوال العميــل (علــى ســبيل المثــال،
عنــد تعســر المصــرف عــن الدفــع)
باإلضافــة ،نحــن نســتخدم سياســة إغــاق الهامــش والتــي تقــوم بإغــاق الصفقــات المفتوحــة عنــد وصول
هامــش التــداول إلــى أدنــى مســتوى .تقلــل هــذه السياســة بشــكل ملحــوظ احتماليــة الخســارة الناجمــة
عــن عجــز العميــل مــن الســداد والتــي تــؤدي إلــى تعســر لدينــا.
عند تحويل مبلغ معين من أشــخاص فرديين ل “ ”Equitiســيتم اســتالمها في حســاب مصرفي للعميل
منفصــل عــن حســاب الشــركة .وحتــى وإن تــم إرســالها للحســاب العــام ل “ ،”Equitiســيتم اعتبارهــا أيضـ ًا
كأمــوال العميل “”Equiti
تقــوم “ ”Equitiباســتخدام أموالهــا الخاصــة فقــط ألغــراض التحــوط ال تقــوم بنقــل أمــوال العميــل لجهــات
التحــوط األخــرى أو ألي جــزء مــن األعمــال كــرأس مــال لهــا .ال تبــدأ “ ”Equitiبمراكــز مضاربــة فــي الســوق.
تســتخدم  Equitiأموالهــا الخاصــة إلجــراءات التحــوط وال تقــوم بتســليم أمــوال العميــل لجهــات التحــوط
وال ألي جهــة عمــل أخــرى .وال تبــادر بصفقــات المضاربــة فــي الســوق.

قد تخسر أكثر من استثمارك األولي
يمكــن لقيمــة اســتثمارك أن تعمــل ضــد أو لمصلحتــك .قــد تــؤدي أصغــر حركــة فــي الســعار إلــى خســائر
كبيــرة بمــا فيهــا احتماليــة خســارة مبلــغ أكبــر مــن مبلــغ اإليــداع .كــن علــى وعــي بــأن األســعار ممكــن أن
تتغيــر بســرعة وباألخــص فــي االوقــات التــي تشــهد تقلبــات عاليــة فــي الســوق.

رصيد غير كافي
فــي حــال عــدم كفايــة رصيــدك لتلبيــة متطلبــات الهامــش ،قــد نطلــب منــك ايــداع هامــش إضافــي للحفــاظ
علــى الصفقــات المفتوحــة أو حتــى إلغالقهــا (بــدون ســابق إنــذار فــي بعــض الظــروف) وفقــ ًا التفاقيــة
العمــاء.

عمليات استثمار التزامات الطارئة
تتطلــب عمليــات اســتثمار االلتزامــات الطارئــة ،المــزودة بهامــش ،لعمــل دفعــات تسلســلية مقابــل
ً
بــدال مــن دفــع ثمــن الشــراء بالكامــل.
ســعر الشــراء،
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إذا قمــت بتــداول العقــود مقابــل الفروقــات اآلجلــة قــد تتعــرض لخســارة كليــة للهامــش المــودع لــدى
الشــركة إلبــرام الصفقــة أو المحافظــة عليهــا .قــد تضــر بدفــع هامــش إضافــي كبيــر فــي وقــت قصيــر
للحفــاظ علــى الصفقــة إذا كان تحــرك الســوق ضــد مصالحــك .إذا فشــلت بالقيــام بذلــك فــي الوقــت
المطلــوب ،فمــن الممكــن أن يتــم تســييل صفقاتــك عنــد الخســارة وســتكون أنــت المســؤول عــن هــذا
العجــز .حتــى إذا كانــت العمليــة غيــر مــزودة بهامــش ،مــن الممكــن لهــا ان تحمــل التزامــات بدفعــات أخــرى
فــي ظــروف معينــة إضافـ ًـة ألي مبلــغ مدفــوع عنــد ابرامــك للصفقــة.

من المسؤول عند الخسارة
أنــت المســؤول عــن أي خســائر قــد تحــدث عنــد إغــاق صفقتــك .إن الخســائر أو األرباح المحتملــة لمنتجات
تــداول بالهامــش غيــر محــدودة ،ويجــب أن يبقــى هــذا األمــر فــي ذهنــك عنــد اتخــاذك قــرارات بخصــوص أي
عمليــة تــداول ويجــب أن تكــون مقتنعـ ًا مالئمــة المنتــج فــي ضــوء ظروفــك ووضعــك المالــي .وقــد تحســر
أكثــر مــن اســتثمارك األولــي.

مخاطر العطالت الرسمية وعطلة نهاية األسبوع
ليســت كل الصفقــات قابلــة للتــداول  24ســاعة فــي اليــوم .بعضهــا تخضــع ألوقــات تــداول صارمــة ومــن
الممكــن أن تتغيــر .تجــد هــذا فــي مواصفــات العقــد الموجــود علــى موقعنــا اإللكترونــي وعلــى منصــة
التــداول الخاصــة بنــا والتــي نســعى لتحديثهــا مــن دون أي التــزام او مســؤولية علينــا بدقتهــا أو لوجــوب
تحديثهــا .علــى ســبيل المثــال ،ســتؤثر األعيــاد الوطنيــة وتغييــرات التوقيــت الصيفــي علــى أوقــات التــداول.
ومــن الممكــن أيض ـ ًا ان يتغيــر الســوق ألســباب عديــدة فــا تســتطيع التــداول خــال هــذا الوقــت.

التداول االلكتروني
عنــد اســتخدام التــداول االلكترونــي وشــبكات االتصــال لتســهيل الصفقــات .قــد تتعــرض لخطــر مرتبــط
بالنظــام بمــا فيهــا فشــل األجهــزة والبرمجيــات أو ضعــف الشــبكة أو فشــل فــي االتصــال.

العجز المالي
إن العجــز أو النقــص المالــي ألي وســيط مالــي آخــر مشــارك فــي صفقاتــك ،قــد يــؤدي إلــى تســييل أو
إغــاق الصفقــات مــن دون علمــك أو موافقتــك .مــن الممكــن عــدم اســترجاع أصولــك الفعليــة المقدمــة
كضمــان فــي ظــروف معينــة وعليــك القبــول بــأي دفعــات نقديــة إضافيــة.

المؤشرات وبرنامج “”Expert Advisors
أنــت تقبــل بتحمــل المســؤولية الكاملــة عنــد تثبيــت أيــة تطبيقــات علــى منصــة “ ”MetaTraderبشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر وأيضـ ًا عنــد اســتخدام أي برنامــج متــاح عنــد تنزيــل  .MT5/MT4ويشــمل هــذا أدوات
التــداول اآلليــة المعروفــة ب” ،”Expert Advisorsالتــي يمكــن إعدادهــا للتــداول بشــكل آلــي علــى حســاب
الزبائــن أو المؤشــرات المزعومــة التــي تظهــر األوقــات المفيــدة للتــداول.
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إنهــا مســؤوليتك وحــدك للقيــام بالعنايــة الواجبــة اتجــاه البرامــج والقــرار يعــود لــك بعــد ذلــك مــا إذا كنــت
تريــد المخاطــرة بتثبيتهــا واســتخدامها علــى حســاب التــداول الخاصــة بــك.
إن “ ”Equitiغيــر مســؤولة عــن القــرارات والصفقــات أو اإلشــارات الناتجــة عــن اســتخدام “Expert
 ”Advisorsأو المؤشــرات أو عــن اســتخدامك لهــم والتــي قــد تــؤدي للربــح أو الخســارة
قــد يقــوم برنامــج “ ”EAبإبــرام عــدد كبيــر مــن الصفقــات وأحيانــ ًا يوصــل العميــل إلــى الحــد األقصــى
ً
مقارنــة مــع رصيــده .فإنهــا مســؤوليتك مراقبــة هــذه الصفقــات و  /أو األوامــر واألربــاح أو
للصفقــات
الخســائر الناجمــة عنهــا.

فعاليات نشاط الشركات
نحــن ال نحقــق أرباحــ ًا مــن خــال فعاليــات نشــاط الشــركات التابعــة لعمالئنــا ،مثــل األمــور المتعلقــة
بالحقــوق واالســتحواذ واالندمــاج وتوزيــع األســهم والتوحيــد والعــروض المفتوحــة .هدفنــا هــو أن نعكــس
المعاملــة التــي نتلقاهــا أو مــن الممكــن أن نتلقاهــا إذا كنــا نقــوم بتحويــط تعرضنــا فــي األســواق الرئيســية.
ولكــن فــي النهايــة ،نحــن ال نتعامــل فــي األســواق الرئيســية فيمــا يتعلــق بعقودنــا:
من الممكن أن تكون المعاملة التي تتلقاها أقل فائدة من لو أنك كنت تملك األدوات األساسية;
قد نطلب منك اتخاذ قرار عن نشاط الشركات قبل امتالكك لألداة األساسية;
الخيــارات المتاحــة مــن قبلنــا قــد تكــون أكثــر تقييــد ًا أو أقــل فائــدة لــك ممــا إذا كنــت تملــك األداة األساســية;
و/أو عنــد امتــاكك لصفقــة أســهم مشــتقة عبــر شــبكات االتصــال مــع أمــر إيقــاف خســارة ،سنســعى
جاهديــن للحفــاظ علــى المســاواة االقتصاديــة للحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بالعقــد المبــرم معنــا
مباشــرة قبــل حــدوث فعاليــات الشــركات.

الضريبة
نحــن ال نقــدم نصائــح ضريبيــة .لــذا يجــب عليــك الحصــول علــى مشــورة مســتقلة فــي حــال كانــت لديــك أي
شــكوك حــول التزامــات الضريبيــة.

المخاطر التنظيمية والقانونية
إنهــا المخاطــر المتعلقــة بتغيــر القوانيــن أو اللوائــح والتــي ســتؤثر ماديـ ًا علــى الضمــان واالســتثمارات فــي
قطــاع معيــن أو فــي األســواق .أي تغييــر فــي القوانيــن واللوائــح مــن قبــل الحكومــة أو مــن هيئــة تنظيميــة
يمكــن أن تزيــد مــن التكاليــف التشــغيلية وتقلــل مــن جاذبيــة االســتثمار و /أو تغيــر الطبيعــة التنافســية
والتــي تــؤدي إلــى تغييــر فــي األربــاح المتوقعــة مــن االســتثمار .ال يمكــن التنبــؤ بمثــل هــذه المخاطــر وقــد
تختلــف مــن ســوق آلخــر.
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