مشروحات المخاطر و التحذيرات
 .1مقدمة
 1.1اإلفصاح عن المخاطر وإشعار التحذٌر تم توفٌره لن ( عمٌلنا أوعمالئنا أو العمالء المحتملٌن ) إمتثالا للموانٌن
الناظمة واألحكام و التعلٌمات التً تمرها و تصدرها هٌئة األوراق المالٌة (  ) JSCبصٌغتها المعدلة من ولت آلخر
("المانون") ،الذي ٌنطبك على شركة اإلعتماد المالً اإلستثماري للوساطة المالٌة (المشار إلٌها لحما "الشركة") .
ٌ 1.2جب على جمٌع العمالء والعمالء المحتملٌن ان ٌموموا بالمراءة بعناٌة إلفصاح المخاطر والتحذٌرات الواردة فً
هذه الوثٌمة  ،لبل التمدم للشركة من أجل الحصول على حساب تداول ولبل البدء فً التداول مع الشركة  .وبالرغم
من ذلن  ،هذه الوثٌمة ل ٌمكن أن ول تكشف او تشرح جمٌع المخاطر و الجوانب الهامة األخرى فً التعامل فً
العمود ممابل الفرولات  .تم تصمٌم اإلشعار للشرح بعبارات عامة لطبٌعة المخاطر التً تعنى بالتعامل فً البورصات
األجنبٌة بشكل عادل وغٌر مضلل .
 .2الرسوم والضرائب
 2.1الخدمات التً تمدمها الشركة الى العمٌل تخضع لرسوم  ،و هً متوفرة على المولع اإللكترونً للشركةٌ .مكن
االطالع علٌها لبل بدء العمٌل بالتداول ٌ ،جب أن ٌحصل العمٌل على كافة تفاصٌل الرسوم والعمولت التً
سٌتحملها العمٌل و سٌكون مسؤولا عن سدادها  ,من مسؤولٌة العمٌل التحمك من اي تغٌٌرات فً هذه الرسوم .
 2.2فً حال لم ٌتم التعبٌر عن أٌة شروط نمدٌة ٌنبغً ان ٌتأكد العمٌل انه ٌتفهم ما تبلغ هذه الرسوم .
ٌ 2.3حك للشركة تغٌٌر الرسوم فً أي ولت .
 2.4هنان مخاطر أن تداول العمٌل فً أي من األدوات المالٌة لد ٌصبح خاضع للضرائب و/او أي التزام اخر مثال بسبب
التغٌٌرات فً التشرٌعات او ظروفه الشخصٌة  .ل تضمن الشركة أنه لن ٌكون هنالن ضرائب و/او اي رسوم واجبة
الدفع  .و ل توفر الشركة نصائح ضرٌبٌة .
 2.5العمٌل مسؤول عن أي ضرائب و/او أي التزام اخر لد ٌترتب على تداوله .
 2.6من المعلوم ان الضرائب خاضعة للتغٌٌر بدون إخطار مسبك .
 2.7من المعلوم أن أسعار الشركة فٌما ٌتعلك بتداول العمود ممابل الفرولات والعمود األخرى الغٌر مدرجة على سوق
منظم تحدد من لبل الشركة وٌمكن أن تكون مختلفة عن األسعار المعلنة فً أماكن أخرى  .اسعار تداول الشركة هً
التً تكون فٌها الشركة لادرة أن تبٌع العمود ممابل الفرولات والعمود األخرى الغٌر مدرجة على سوق منظم لزبائنها
فً نمطة البٌع  .لذلن ،لد ل تتطابك تماما ا األسعار المحممة مع مستوٌات السوق الفعلٌة فً الولت الذي حدث به بٌع
هذه العمود .

 .3اإلفالس
إفالس الشركة او تمصٌرها أو افالس البنون أو الشركات التً تتعامل معها الشركة لد ٌؤدى الى تصفٌة أو إغالق
العمود بدون موافمة العمٌل .

 .4المخاطر التقنية
 4.1العمٌل ولٌس الشركة  ،هو الذي سٌكون مسؤول عن مخاطر الخسائر المالٌة نتٌجة فشل أو عطل أو تولف األعمال
أو لطع التصال و المعلومات والتصالت والكهرباء واللكترونٌة وغٌرها من النظمة .
 4.2اذا كان العمٌل ٌموم بالمعامالت على نظام الكترونً سٌتعرض للمخاطر المرتبطة بالنظام  ،بما فً ذلن فشل
األجهزة والخوادم وخطوط اإلتصال و إنمطاع اإلنترنت  .نتٌجة ذلن ستكون إما أن األوامر لم تنفذ وفما ا لتعلٌماته أو لم
تنفذ على اإلطالق  .و ل تتحمل الشركة أٌة مسؤولٌة حالة ذلن الفشل .
ٌ 4.3مر العمٌل بأن المعلومات غٌر المشفرة المرسلة بالبرٌد اإللكترونً لٌست محمٌة من أي وصول غٌر مصرح به .
 4.4فً أولات تدفك التداول المفرط لد ٌواجه العمٌل بعض الصعوبات فً اإلتصال عبر الهاتف او منصة التداول أو
أنظمة الشركة خاصة فً األسواق السرٌعة (على سبٌل المثال  :عندما ٌتم إطالق أحد مؤشرات اللتصاد الكلً ) وفً
هذه الحالة لد ٌتعثر تنفٌذ بعض األوامر وال تتحمل الشركة أٌة مسؤولٌة عن ذلن وٌمر العمٌل أنه ٌتفهم هذا الخطر
وٌتحمل نتائجه .
ٌ 4.5مر العمٌل بأن اإلنترنت لد ٌتعرض ألحداث لد تؤثر على إمكانٌة الوصول إلى مولع الشركة و/او منصة التداول
/النظام بما فً ذلن و على سبٌل المثال ولٌس الحصر  :أي انمطاع فً البث والبرامج  ,تعطل الجهزة والنترنت ,
انمطاع الشبكة الكهربائٌة العامة وأي إخفالات او هجمات للمتسللٌن  .ان الشركة غٌر مسئولة عن أي تعوٌضات او
خسائر ناجمة عن هذه الحداث التً تمع خارج نطاق سٌطرتها او ألي خسائر و تكالٌف أو التزامات او نفمات التً لد
تنجم عن عدم لدرة العمٌل على الوصول الى مولع الشركة و/او التداول و/او تأخٌر و/او الفشل فً إرسال األوامر أو
المعامالت .
 4.6فٌما ٌتعلك بإستخدام أجهزة الكمبٌوتر وشبكات اإلتصال للبٌانات والصوت ٌتحمل العمٌل المخاطر التالٌة بٌن
المخاطر الخرى و فً هذه الحالت الشركة ل تتحمل أي مسؤولٌة عن أٌة خسارة :
أ.

إنمطاع الكهرباء من جانب العمٌل او موفر الخدمة او شركة التصالت ( بما فً ذلن التصالت الصوتٌة )
التً تخدم العمٌل .

ب .الضرار المادٌة ( او الدمار ) فً لنوات اإلتصال المستخدمة فً ربط العمٌل ( مشغل التصالت ) و ممدم
الخدمة وخادم التداول أو المعلومات الخاصة بالعمٌل.
ج .إنمطاع الكهرباء ( أو كون مستواها منخفضا بجودة غٌر ممبولة ) لإلتصالت عبر المنوات التً ٌستخدمها العمٌل
او الشركة او المنوات المستخدمة من لبل موفر الخدمة او شركة اإلتصالت التً تستخدم من لبل العمٌل أو
الشركة .
د .خطأ او عدم توفٌر متطلبات إعدادات أجهزة أو برامج العمٌل .
ه .وجود تحدٌث غٌر مناسب لمحطات أو أجهزة العمٌل .

و .عند المٌام بالصفمات عبر الهاتف ( هاتف محمول أو خطوط اتصال أرضً ) صوتٌا ً فان العمٌل ٌتحمل التبعات
التً لد تنجم عن مشاكل اإلتصال .
ز .إستخدام لنوات اإلتصال والجهزة والبرامج تولد مخاطر عدم إستمبال الرسائل ( بما فً ذلن الرسائل النصٌة )
للعمٌل من الشركة.
ح .التداول عبر الهاتف لد ٌتم إعالته بسبب العبء فً اإلتصال الوارد على الشركة ولد ال تتمكن الشركة من اإلجابة
على اإلتصال بكل األولات وال تتحمل الشركة تبعات ذلن .
ط .عطل او تعطل تشغٌل منصة التداول والذي ٌتضمن أٌضا ا محطة أو منصة العمٌل .
 4.7لد ٌتعرض العمٌل لخسائر مالٌة ناتجة عن تجسٌد المخاطر المذكورة أعاله  ,الشركة لن تتحمل أٌة مسؤولٌة أو
إلتزام فً حالة تجسٌد ذلن الخطر وٌكون العمٌل مسؤولا عن جمٌع الخسائر التً ٌمكن ان ٌتعرض لها وٌمبل العمٌل
بذلن .
 .5منصة التداول
5.1

تم تحذٌر العمٌل بأنه حٌن ٌموم بالتداول فً منصات التداول اإللكترونٌة فإنه لد ٌتعرض الى مخاطر الخسائر
المالٌة نتٌجة جملة أمور منها :
أ .إخفاق اجهزة وبرامج العمٌل والنوعٌة الردٌئة لإلتصال .
ب .فشل أو إساءة إستخدام أو تعطل أجهزة أو برامج الشركة أو العمٌل .
ج .سوء عمل معدات العمٌل .
د .اإلعدادات الخاطئة لمحطة العمٌل .
ه .تأخر التحدٌثات فً محطة العمٌل.

ٌ 5.2مر العمٌل بأنه لد تعرض أسعار خاطئة أو ٌتم التداول على أسعار خاطئة وال تتحمل الشركة نتٌجة ذلن وٌحك
للشركة وبإثر رجعً من تصحٌح أي تداوالت على أسعار خاطئة .
ٌ 5.3مر العمٌل بأنه عندما ٌموم العمٌل بتمرٌر أوامر فإن التعلٌمات التً تم إرسالها ل ٌجوز الغاؤها اال إذا كانت غٌر
منفذة .
 5.4فً حالة لم ٌتلك العمٌل نتٌجة تنفٌذ األوامر المرسلة مسبما ا ،ولكن لرر اعادة األمر ٌوافك العمٌل على تمبل مخاطر
إجراء عملٌتٌن بدلا من واحدة .
ٌ 5.5مر العمٌل بأنه فهم جمٌع جوانب إستخدام منصة التداول لبل الشروع بالتداول .
 .6اإلتصال بين العميل و الشركة
ٌ 6.1مبل العمٌل مخاطر أي خسائر مالٌة ناجمة عن تأخر أو عدم استالم العمٌل على اإلطالق لإلشعار من الشركة .
ٌ 6.2مر العمٌل بأن المعلومات غٌر المشفرة المرسلة بالبرٌد اإللكترونً لٌست محمٌة من أي وصول غٌر مصرح به .

 6.3ا لشركة ل تتحمل المسؤولٌة فً حالة حصول طرف ثالث غٌر مخول على إمكانٌة الوصول إلى المعلومات ،بما فً
ذلن العناوٌن اإللكترونٌة  ,التصالت اإللكترونٌة  ،البٌانات الشخصٌة و بٌانات الوصول  ،عندما ٌتم اإلتصال بٌن
الشركة والعمٌل أو عند إستخدام اإلنترنت أو أي مرافك شبكة إتصال أو هاتف أو أٌة وسٌلة الكترونٌة أخرى .
ٌ 6.4كون العمٌل مسؤول مسؤولٌة كاملة عن المخاطر التً تتعلك بعدم وصول الرسائل الداخلٌة لنظام التداول الخاص
بالشركة التً تم إرسالها الى العمٌل من الشركة .

 .7أحداث الظروف القاهرة
 1.1فً حالة الظروف الماهرة لد تكون الشركة فً وضع ل ٌسمح لها من إتخاذ الترتٌبات الالزمة لتنفٌذ اوامر العمٌل او
الوفاء بإلتزاماتها بموجب اإلتفاق مع العمٌل ونتٌجة لذلن لد ٌعانً العمٌل من خسارة مالٌة .
 1.2الشركة لن تتحمل أي مسؤولٌة او اي نوع من الخسارة او الضرر الناجم عن أي إخفاق أو انمطاع او تأخر فً الوفاء
بالتزاماتها بموجب هذه التفالٌة عندما ٌكون ذلن اإلخفاق أو النمطاع أو التأخر بسبب الظروف الماهرة .
 .8ظروف السوق غير الطبيعية
ٌمر العمٌل بأنه فً ظل ظروف السوق غٌر طبٌعٌة فإنه ٌمكن أن ٌتم تمدٌد الفترة التً تنفذ فٌها األوامر او لد ٌكون من
المستحٌل تنفٌذ األوامر طبما ا لألسعار المعلنة او عدم تنفٌذها على اإلطالق .
 .9العمالت االجنبية
عندما ٌتم التداول أو إٌداع أو سحب بعملة غٌر عملة العمٌل المحددة على حسابه فان أي تغٌرات فً أسعار الصرف لد
ٌكون لها أثر سلبً على المٌمة والسعر والداء ولد تؤدي الى خسائر للعمٌل وٌتحمل العمٌل اٌة تكالٌف أو خسائر نتٌجة
ذلن .

 .11تحذير من المخاطر العامة لألدوات المالية المعقدة (األدوات المالية المشتقة مثل العقود مقابل الفروقات)
10.1

التداول فً العمود ممابل الفرولات والتداول على الهامش فٌه مجازفة كبٌرة ولٌس مناسبا ا لجمٌع افراد
الجمهور و لكن فمط للمستثمرٌن الذٌن :
أ .لدٌهم الفهم و هم على إستعداد لتحمل المخاطر اللتصادٌة والمانونٌة وغٌرها من المخاطر الناجمة عن هذا
النوع من التداول .
ب .لدٌهم المدرة على تحمل فمدان كامل اإلستثمارات و أكثر من ذلن فً بعض األحٌان  ,حٌث لد تترتب
إلتزامات إضافٌة على العمٌل .
ج .لدٌهم المعرفة و الفهم لتداول العمود ممابل الفرولات واألداوات المالٌة المشتمة والتداوالت على الهامش
والتداوالت على أسواق غٌر منظمة .

10.2

الشركة لن توفر للعمٌل اٌة مشورة او توصٌات إستثمارٌة من اي نوع اال اذا تم التولٌع على عمد منفصل حول
ذلن  ,لذا إذا لم ٌكن لدى العمٌل فهم بالمخاطر فعلٌه ان ٌطلب المشورة من مستشار مالً مستمل  .اذا كان العمٌل
ل ٌفهم المخاطر فً التداول ٌجب ال ٌموم بالتداول على اإلطالق .

10.3

العمود ممابل الفرولات هً مشتمات أدوات مالٌة ناشئة من لٌمة اسعار األصول األساسٌة  /السواق التً تشٌر
الٌها (على سبٌل المثال ،مؤشرات السهم  ،العمالت والمعادن مؤشرات السهم اآلجلة  ، Forwards ,السلع
 ....الخ) وعلى الرغم من أن األسعار التً ٌتم التداول بها محددة بواسطة خوارزمٌة تم وضعها من لبل الشركة ،
فإن األسعار مستمدة من هذه األصول األساسٌة  /السوق  .لذلن من المهم ان ٌدرن العمٌل المخاطر المرتبطة
بالتداول باألصل األساسً ذو الصلة  /السوق حٌث أن التملبات فً اسعار هذه األصول  /األسواق سوف تؤثر على
نتٌجة تداوله .

10.4

الرافعة المالٌة و التداول على الهامش Leverage and Gearing
 10.4.1المعامالت على الهامش أو باألداوات المالٌة المشتمة تحمل درجة عالٌة من المخاطرة ممدار الهامش
المبدئً  ,و لد ٌكون صغٌر بالنسبة لمٌمة التداوالت بحٌث ٌتم تمدٌم الهامش على المعامالت .
 10.4.2ان أي تحركات للسوق صغٌرة نسبٌا ا سٌكون لها أثر أكبر نسبٌا ا على األموال التً اودعها العمٌل او
سوف ٌودعها حسب نسبة الهامش المستخدمة و هذا لد ٌعمل ضد العمٌل أو لصالحه ونتٌجة أي حركة
عكسٌة ٌمكن للعمٌل تحمل خسارة إجمالٌة لد تتعدى األموال المودعة لدى الشركة نتٌجة تحمك خسائر
أكبر من األموال المودعة و تترتب على العمٌل بالتالً دٌون للشركة ٌكون علٌه تسدٌدها بشكل فوري .

10.5

أوامر والحد من المخاطر او الستراتٌجٌات
 10.5.1تمدٌم أوامر محددة (مثل اوامر ولف الخسارة " "Stop Lossأو أوامر " )"Stop Limitوالتً
تهدف إلى الحد من الخسائر لمبالغ معٌنة ،لد ل تكون كافٌة نظرا ا ألن ظروف السوق لد تجعل من
المستحٌل تنفٌذ هذه األوامر على األسعار المطلوبة ،مثال بسبب إنعدام السٌولة فً السوق أو حدوث
لفزات سعرٌة ”“price gapsوبالتالً لد ٌتم تنفٌذ األوامر على أسعار أسواء بكثٌر من األسعار
المطلوبة و لذلن أوامر  Stop Limitو  Stop Lossل ٌمكنها أن تضمن الحد من الخسارة.
 Trailing Stop 10.5.2و Expert Advisorل ٌضمن الحد من الخسارة .

10.1

التملب

تداول بعض األدوات المالٌة المشتمة ٌتم على نطاق واسع خالل الٌوم مع تحركات أسعار متملبة  ,لذلن ٌجب على العمٌل
ان ٌنظر بعناٌة فً ان هنان خطرا ا كبٌرا ا من الخسائر على الرغم من فرص الرباح  ,اسعار األدوات المالٌة المشتمة
مستمد من سعر األصل األساسً الذى ترجع له األدوات المالٌة المشتمةٌ .مكن أن تكون األدوات المالٌة المشتمة واألسواق
األساسٌة ذات الصلة شدٌدة التملب ٌ ,مكن أن تتغٌر اسعار األدوات المالٌة المشتمة واألصول األساسٌة بسرعة على
نطالات واسعة مما ٌعكس األ حداث التً ل ٌمكن التنبؤ بها او التغٌرات فً الظروف التً ال ٌمكن التحكم بها بواسطة
العمٌل او الشركة  .و فً ظروف معٌنة فً السوق لد ٌكون من المستحٌل تنفٌذ أوامر العمالء باألسعار المعلنة التً تؤدي

إلى خسائر إضافٌة  .سوف تتأثر اسعار األدوات المالٌة المشتمة و األصول األساسٌة من ضمن امور أخرى بتغٌر العرض
و الطلب و السٌاسات و البرامج الحكومٌة و الزراعٌة و التجارٌة و الوطنٌة و الدولٌة و الحداث السٌاسٌة و اللتصادٌة و
الخصائص النفسٌة السائدة فً السوق ذات الصلة .
10.7

السٌولة

لد ل تتوفر السٌولة الكافٌة فً بعض األصول فً أولات معٌنة و لد ل ٌكون العمٌل لادر على الحصول على معلومات
عن لٌمة هذه السٌولة او مدى المخاطر المرتبطة بها .

 10.8العمود ممابل الفرولات ()Contracts for Differences
 10.8.1العمود ممابل الفرولات المتاحة للتداول مع الشركة هً صفمات غٌر لابلة للتسلٌم مع إعطاء فرصة
تحمٌك ارباح او خسائر من التغٌرات فً سعر األصل األساسً .
 10.8.2اإلستثمار فً العمود ممابل الفرولات ٌحمل نفس أخطار اإلستثمار فً العمود المستمبلٌة او الخٌارات ،
وٌجب على العمٌل ان ٌدرن هذه األخطار .
 Off-Exchange Transactions 10.9أو التداول على أسواق غٌر منظمة فً مشتمات األدوات المالٌة
 10.9.1العمود ممابل الفرولات التً تمدمها الشركة هً معامالت على أسواق غٌر منظمة و تنطوي على خطر
اكبر من اإلستثمار فً مشتمات  On-Exchangeأي التداوالت على األسواق المنظمة ألنه ل ٌوجد
سوق مركزي منظم من أجل إغالق وفتح الصفمات وتحدٌد األسعار حٌث أن العمٌل ٌموم بفتح واغالق
المراكز مع الشركة كطرف ممابل وبناءا ً على أسعارها  .لد ٌكون من المستحٌل  :تحوٌل عمد لائم إلى
سٌولة أو تمٌٌم لٌمة عمد ناشئ عن صفمات  Off-Exchangeأو تمٌٌم مدى التعرض للمخاطر أو
تحدٌد األسعار بدلة حٌث لد تختلف أسعار الشركة عن أسعار الشركات األخرى و لد تحدث أخطاء فً
التسعٌر .
 10.9.2باإلضافة الى ما سبك ٌنطوي التداول فً األسواق غٌر منظمة على أخطار إضافٌة حٌث لد تتضارب
مصالح العمٌل مع مصالح الجهات التً تتعامل الشركة معها و بهذا األطار تتعامل الشركة فمط مع
شركات مرخصة تتبع ألنظمة وتعلٌمات الجهات الرلابٌة فً بلدانها األم .
 10.10عمد التسلٌم
من المفهوم ان العمٌل لٌس لدٌه أٌة حموق او التزامات فٌما ٌتعلك باألصول األساسٌة المتصلة بالعمود ممابل الفرولات
التً ٌموم بالتداول بها أي أنه ل ٌوجد تسلٌم لألصول األساسٌة لهذه العمود .
 ”Slippage“ 10.11أو فرولات التنفٌذ
" " Slippageأو فرولات التنفٌذ هو حدوث فرولات فً تنفٌذ العملٌات حٌث تنفذ عملٌات البٌع و الشراء على سعر
السوق و الذي لد ٌكون مخالف اٌجابا ً او سلبا ً للسعر الذي طلبه العمٌل و ٌمر العمٌل إنه ٌعً أن هذا لد ٌحصل من ولت
آلخر فً حال إختالف السعر المطلوب عن سعر السوق و ٌمبل العمٌل هذه الفرولات و نتٌجتهل على حسابه .

 .11النصائح والتوصيات
 11.1الشركة لن تنصح العمٌل حول مزاٌا المعامالت أو تمدٌم اي نوع من إستشارة اإلستثمار اال فً حال تولٌع عمد
منفصل لذلن و ٌمر العمٌل أن الخدمة ل تشمل تمدٌم نصٌحة بشان اإلستثمار فً العمود ممابل الفرولات او
األسواق األساسٌة  .العمٌل وحده سٌدخل فً المعامالت و ٌموم بإتخاذ المرارات ذات الصلة إستناداا الى حكمه .
بالطلب من الشركة الدخول فً أي صفمة ٌ ،مر العمٌل بأنه المسؤول الوحٌد عن إجراء تمٌٌمه المستمل للمخاطر و
التحمٌك فً مخاطر المعاملة ٌ .مر بأنه لدٌه المعرفة الكافٌة و الخبرة لتمدٌم تمٌٌمه الخاص عن األسس الموضوعٌة
لمخاطر أٌة معامالت  .الشركة ل تعطى أي ضمان عن مالءمة الخدمات التً ٌتم التداول بها بموجب هذه
اإلتفالٌة و ل تتحمل واجب إئتمانً فً عاللاتها مع العمٌل .
 11.2لن ٌكون من واجب الشركة تزوٌد العمٌل بأي مشورة لانونٌة أو ضرٌبة أو مشورة أخرى فٌما ٌتعلك بأي معاملة
ٌ ,نبغً على العمٌل الحصول على مشورة خبٌر مستمل .
ٌ 11.3حك الشركة من ولت آلخر حسب تمدٌرها  ،إن تمدم للعمٌل ( او فً الرسائل اإلخبارٌة التً لد تنشرها فً
مولعها على اإلنترنت او تمدٌم ذلن للمشتركٌن عبر مولعها على اإلنترنت او غٌر ذلن ) المعلومات و التوصٌات
و األخبار ومالحظات السوق او معلومات اخرى و لكن لٌس كجزء من الخدمة  ,وعند المٌام بذلن :
أ.

لن تكون الشركة مسؤولة عن تلن المعلومات .

ب .الشركة ل تمدم اٌة عروض او كفالت او ضمانات بشان دلة او إكتمال صحة هذه المعلومات او النتائج
الضرٌبة او التبعات المانونٌة المترتبة على اي من المعامالت ذات الصلة .
ج .تمدم هذه المعلومات بشكل فردي لتمكٌن العمٌل من إتخاذ لرارات اإلستثمار الخاصة به و ل ترتمً الى نصائح
بشان اإلستثمار او تروٌج مالً غٌر مرغوب فٌه الى العمٌل .
د .اذا كان المستند ٌحتوى على تمٌٌد على الشخص او فئة من اإلشخاص للذٌن لهم أو توزع لهم هذه الوثٌمة ،
ٌوافك العمٌل على انه لن ٌمررها الى اي شخص او فئة من األشخاص .
هٌ .وافك العمٌل على أنه لبل األستمبال  ،وأنه ٌمكن للشركة أن تكون لد استخدمت المعلومات التً أرستلها لنفسها
 ,الشركة ل تمدم أي الرارات حول ولت اإلستالم من لبل العمٌل ول تضمن على أنه سوف ٌتلمى مثل هذه
المعلومات فً نفس الولت مع عمالء اخرٌن .
 11.4و من المفهوم ان مالحظات السوق أو الخبار او غٌرها من المعلومات المتوفرة لدى الشركة خاضعة للتغٌٌر  ،و
ٌمكن سحبها فً اي ولت دون إشعار .

 .12ال ضمانات للربح
الشركة ل توفر ضمانات للربح او لتجنب الخسائر عند التداول  ,ل ٌستلم العمٌل أي ضمانات من الشركة او من أي
من ممثلٌها  ,العمٌل مدرن للمخاطر التً سوف تنطوي على التداول وهو لادر مالٌا ا على تحمل المخاطر وتحمل أي
خسائر  ,ان التداول ٌنطوي على مخاطر عالٌة جدا ً و ٌمر العمٌل أنه على دراٌة و فهم و لبول لمدى المخاطر التً
ٌمكن ان ٌواجها أثناء التداول فً هذه األسواق  .و إن التداول فً هذه األسواق ٌمكن ان ٌؤدي الى خسارة كامل
األموال المستثمرة و فً بعض الحاالت ٌمكن ان تتجاوز الخسائر كامل المبلغ المستثمر و ٌتحمل العمٌل أٌة خسائر
تتجاوز إستثماراته كما ٌمر العمٌل أنه لن ٌستثمر أٌة أموال ممترضة أو أموال هو لٌس على إستعداد لخسارتها كما
ٌمر العمٌل بأنه فهم كافة مخاطر البورصات األجنبٌة بما فً ذلن مخاطر توسع فرولات األسعار  ,مخاطر حدوث
أخطاء فً برنامج التداول وحك الشركة فً تصحٌح أي أخطاء بشكل رجعً  ,مخاطر ارتفاع الودائع المطلوبة و
إغالق العملٌات المفتوحة فً حال عدم توفر السٌولة الكافٌة وغٌرها من المخاطر .

