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إشعار اإلفصاح عن المخاطر
إن الغاية من هذا اإلشعار هي تزويدك ("العميل" و/أو "أنت") بمعلومات تتعلق بالمخاطر المشمولة في الصفقات التي تتم في السوق المالي وتحذير
العميل بشأن الخسائر المالية المحتملة المتعلقة بتلك المخاطر .إن الخطر في الصفقات في السوق المالي هو احتمالية حصول أحداث تنتج خسائر مالية
للعميل .يقدم هذا اإلشعار معلومات لك بشأن المخاطر المصاحبة لألدوات المالية (بما في ذلك األدوات المالية المشتقة مثل عقود الفروقات) ،ولكنه ال
يفسر جميع المخاطر وال كيفية ارتباطها بظروفك الشخصية.
إذا كنت في شك من أمرك يجب عليك الحصول على المشورة المهنية .لقد تم تصميم هذا اإلشعار للتفسير بمصطلحات عامة طبيعة المخاطر المشمولة
عند التعامل مع األدوات المالية بشكل عادل وغير مضلل.
من المهم أن تدرك بالكامل المخاطر المشمولة قبل أن تقرر الدخول في عالقة متاجرة معنا .إذا اخترت الدخول في عالقة متاجرة معنا ،فمن المهم أن
تبقى على دراية بالمخاطر المشمولة وأن لديك موارد مالية كافية لتحمل تلك المخاطر ومراقبتك لمواقعك بعناية.
تحذيرات المخاطر العامة
ال يجب على العميل المشاركة في أي استثمار مباشرة أو غير مباشرة في األدوات المالية ما لم يدرك أو يعلم بالمخاطر المشمولة لكل واحدة من
األدوات المالية المقدمة من قبل الشركة.
يقر العميل بأنه يقوم بخوض خطر كبير لتحمل خسائر وأضرار نتيجةً لشراء و/أو بيع أي أداة مالية ويقبل أنه ينوي القيام بتلك المخاطرة.
يجب أن ّ
من المالحظ أن هذه الوثيقة ال يمكن وال تفصح أو تفسر جميع المخاطر والجوانب الهامة األخرى المشمولة في التعامل باألدوات المالية المشتقة
المقدمة من قبل الشركة (مثل عقود الفروقات) .ال يجب عليك التعامل بالمشتقات ما لم تدرك طبيعة العقد الذي تبرمه ومدى تعرضك للخطر .يجب
عليك أن تكون راضيا ً أيضا ً بأن العقد مالئم لك في ضوء ظروفك وموقعك المالي.
مخاطر محددة
 المخاطر التقنية
يجب عليك أن تكون مسؤوالً عن أية خسائر مالية تحدث بسبب فشل معلوماتي أو تواصلي أو إلكتروني أو خاص باالنترنت أو الهاتف أو شبكة
الكهرباء العامة واألنظمة األخرى .يمكن أن تكون نتيجة أي فشل في النظام أال يتم تنفيذ طلبك وفقا ً لتعليماتك أو أال يتم تنفيذه البتة .ال تقبل الشركة أية
مسؤولية في حال حدوث ذلك الفشل.
وتقر بأن الشركة ال يجب أن تكون مسؤولة عن الخسائر المالية التي تحدث بسبب (على سبيل المثال ال الحصر):
أثناء المتاجرة أنت توافق
ّ
 فشل أجهزة العميل أو برمجياته وضعف جودة االتصال
 تعطل أجهزة أو برمجيات الشركة أو العميل أو إساءة استخدامها
 انقطاع التيار عن المعدات من جانب العميل أو المزود أو مشغل االتصال (بما يشمل التواصل الصوتي) الذي يخدم العميل
 الضرر المادي (أو التدمير) لقنوات االتصال المستخدمة لربط العميل والمزود (مشغل االتصال) وخادم المتاجرة أو المعلومات للعميل
 سوء (تدني الجودة غير المقبول) االتصال عبر القنوات المستخدمة من قبل العميل أو الشركة أو القنوات المستخدمة من قبل المزود أو مشغل
االتصال (بما في ذلك االتصال الصوتي) المستخدم من قبل العميل أو الشركة
 خطأ أو عدم اتساق إعدادات المتطلبات لجهاز العميل
 تحديث جهاز العميل
 استخدام قنوات االتصال أو األجهزة أو البرامج وإنتاج خطر عدم استقبال الرسالة (بما في ذلك النصية) من قبل العميل من الشركة
 تعطل أو عدم قابلية تشغيل المنصة والذي يشمل جهاز العميل


منصة المتاجرة

يحذّر العميل أنه عند المتاجرة في منصة إلكترونية من خطر الخسارة المالية والتي يمكن أن تحدث نتيجةً لما يلي من بين أمور أخرى:
 تعطل جهاز العميل أو البرنامج وضعف جودة االتصال
 تعطل جهاز العميل أو الشركة أو البرنامج أو إساءة استخدامه
 عمل معدات العميل بشكل غير مالئم
 خطأ إعدادات المعدات
 تأجيل تحديثات جهاز العميل
يقر العميل بأنه يسمح بإصدار واحدة فقط من التعليمات في وقت واحد ،وبمجرد إرسال العميل للتعليمات يمكن إعطاء تعليمات جديدة للشركة.
ّ
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يقر العميل بأن المصدر الموثوق الوحيد لمعلومات العروض هو قاعدة عروض الخادم الحي .إن قاعدة العروض في جهاز العميل ال تعتبر مصدرا ً
ّ
مسؤوالً عن معلومات العروض ألن االتصال بين جهاز العميل والخادم قد يكون متعطالً في نقطة ما وقد ال تصل بعض العروض ببساطة إلى جهاز
العميل.
يقر العميل بأنه عندما يقوم العميل بإغالق نافذة تقديم  /تعديل  /حذف الطلب أو نافذة فتح  /إغالق الموقع ،فإن التعليمات أو الطلب والتي تم إرسالها
ّ
للخادم ال يجب إلغاؤها.
يجوز تنفيذ الطلبات واحدا ً تلو اآلخر أثناء استالمها .ال يمكن تنفيذ عدة طلبات من حساب العميل نفسه في الوقت ذاته.
يقر العميل أنه عندما يقوم بإغالق الطلب فال يجب إلغاؤه.
ّ
في حال لم يتلقى العميل نتيجة تنفيذ الطلب المرسل سابقا ً ولكنه قرر تكرار الطلب ،يجب على العميل قبول خطر إجراء صفقتين بدالً من واحدة.
يقر العميل بأنه إذا كان الطلب المعلّق قد تم تنفيذه سابقا ً ولكنه قام بإرسال تعليمات لتعديل مستواه ،فإن التعليمات التي يجب تنفيذها هي فقط تعليمات
ّ
تعديل مستويات الحصول على الربح و/أو إيقاف الخسارة في الموقع المفتوح عند إطالق الطلب المعلق.
تحذير المخاطر الخاصة في عقود الفروقات
بينما يمكن أن تستخدم أدوات المشتقات إلدارة الخطر ،إال أن بعض االستثمارات قد ال تكون مالئمة للعديد من المستثمرين .تشمل األدوات المختلفة
المستويات المختلفة للتعرض للخطر واتخاذ قرار بشأن المتاجرة بتلك األدوات ويجب أن تكون على دراية بالنقاط التالية:
عقود الفروقات :يمكن أن تكون محبذة في المستقبل والتي يمكن أن تبرم بعالقة مع مؤشر أو سهم باإلضافة إلى العملة أو
أ)
غيرها .إن االستثمار في عقود الفروقات يحمل مخاطر مماثلة لالستثمار في المستقبل أو في خيار ما ويجب أن تكون على دراية
بها .تعتبر عقود الفروقات بمثابة مجموعة من األدوات وهي تشمل خطرا ً كبيرا ً لخسارة المال سريعا ً بسبب الرفع المالي .يجب
عليك اعتبار ما إذا كنت تدرك كيف تسير عقود الفروقات وما إذا كان يمكنك تحمل مخاطرة خسارة مالك.
االستثمار في عقود الفروقات :والذي يحمل مخاطر ويجب أن تكون على دراية بها .يمكن أن يكون لصفقات عقود الفروقات
ب)
مسؤولية عرضية ويجب أن تكون على دراية بتأثيرات ذلك كما هي منصوص عليها في الفقرة م أدناه .إن عقود الفروقات هي
أحد أخطر نماذج االستثمار المتاحة في األسواق المالية وهي مالئمة فقط لألفراد والمؤسسات المختصة .مع العلم باحتمالية
خسارة االستثمار بأكمله ،إال أن إيداع األموال اإلضافية للمحافظة على موقعك و/أو ما لم تكن عميل تجزئة يترتب عليك رصيد
مدين للشركة ويجب إجراء توقعات عقود الفروقات فقط بأموال رأس مال المخاطرة وإن تمت خسارتها فلن تؤثر بشكل كبير
ً
أشكاال متحفظة فقط من االستثمار في الماضي ،فقد ترغب بدراسة
على رفاهية مؤسستك المالية الشخصية .إذا كنت قد اتبعت
عقود الفروقات واألدوات األساسية الخاصة بها بشكل أكبر قبل االستمرار في استثمار من هذا النوع .يجب أن تدرك أيضًا أن
المخاطرة في شراء العقود مقابل الفروقات تعني أنك قد تخسر االستثمار بالكامل .إذا كنت ترغب في االستمرار في استثمارك
فأنت تقر بأن األموال التي التزمت بها هي رأس مال مخاطرة بحت وأن خسارة استثماراتك لن تعرض أسلوب حياتك للخطر
ولن تنتقص من برنامج التقاعد المستقبلي الخاص بك .باإلضافة إلى ذلك ،أنت تقر بأنك تدرك تما ًما طبيعة ومخاطر العقود مقابل
الفروقات وأدواتها األساسية ،ولن يتم إهمال التزاماتك تجاه اآلخرين في حالة تعرضك لخسائر استثمارية .عند تداول العقود
مقابل الفروقات  ،ال يحق لك التسليم المادي لألداة األساسية لعقود الفروقات التي تتداولها وليس لديك حقوق (بما في ذلك حقوق
التصويت) في األداة األساسية .هذا يعني أنه ال يحق لك ملكية األصل األساسي لهذا العقد,
خطر السيولة :قد ال تصبح بعض األصول األساسية لعقود الفروقات سائلة على الفور نتيجة النخفاض الطلب على األصل
ت)
األساسي .على هذا النحو  ،قد ال يتمكن العميل من الحصول على معلومات حول قيمتها أو مدى المخاطر المرتبطة بها
األسواق األجنبية وخطر العملة :تنطوي األسواق الخارجية على مخاطر مختلفة من األسواق المحلية .في بعض الحاالت ستكون
ث)
المخاطر أكبر .تتأثر احتمالية الربح أو الخسارة من الصفقات في األسواق األجنبية أو بالعمالت األجنبية بالتقلبات في أسعار
صرف العمالت األجنبية .تتضمن هذه المخاطر المعززة مخاطر رسوم السياسة االقتصادية أو السياسية في األوساط األجنبية
والتي قد تغير بشكل جوهري ودائم أحكام الشروط أو قابلية تسويق أو سعر عملة أجنبية .ينطوي االستثمار في عقود العمالت
نظرا لحقيقة أنه عند
األجنبية والعقود مقابل الفروقات بأصل أساسي مدرج بعملة غير عملتك األساسية على مخاطر العملة
ً
تسوية العقود مقابل الفروقات أو عقود العمالت األجنبية بعملة أخرى غير عملتك األساسية ،فإن قيمة العائد قد تتأثر من تحويله
إلى العملة األساسية .قد يكون ألي تغييرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على قيمة األداة المالية وسعرها وأدائها وقد تؤدي إلى
خسائر للعميل
طلبات أو استراتيجيات تقليل المخاطر :قد ال يتم دائ ًما وضع طلبات معينة (مثل طلبات "إيقاف الخسارة" أو "حدود الخسارة")
ج)
التي تهدف إلى الحد من الخسائر بمبالغ معينة ألن ظروف السوق أو القيود التكنولوجية قد تجعل من المستحيل تنفيذ مثل هذه
الطلبات .قد تكون اإلستراتيجيات التي تستخدم مجموعات من الصفقات مثل المواقع المنتشرة أو المتدرجة محفوفة بالمخاطر أو
حتى أكثر خطورة من المواقع الطويلة أو القصيرة البسيطة
األسعار :قد ال تعكس األسعار المنشورة على موقع الشركة بالضرورة السوق األوسع .سنختار أسعار اإلغالق الستخدامها في
ح)
تحديد متطلبات الهامش وفي وضع عالمات دورية لتسويق المواقع في حسابات العمالء .على الرغم من أننا نتوقع أن تكون هذه
األسعار مرتبطة بشكل معقول بتلك المتاحة في ما يعرف بسوق ما بين البنوك ،إال أن األسعار التي نستخدمها قد تختلف عن تلك
المتاحة للبنوك والمشاركين اآلخرين في سوق ما بين البنوك .وبالتالي قد نمارس تقديرا ً كبيرا ً في تحديد متطلبات الهامش
وتحصيل أموال الهامش
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حساب األداء :على عكس حالة االستثمار المباشر في األصول األساسية مثل األسهم أو السندات أو العقود اآلجلة للسلع ،في
خ)
حاالت العقود مقابل الفروقات فأنت تخضع لمخاطر السوق المتزايدة .مخاطر السوق هي احتمال تعرض العميل لخسائر بسبب
عوامل تؤثر على األداء العام لألسواق المالية التي يشارك فيها العميل .يتطلب التحكم في مثل هذه المخاطر نوعًا معينًا من
الخبرة والتجربة التجارية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الهامش الذي تحتفظ به في حساب العقود مقابل الفروقات الخاص بك يصل
إلى جزء بسيط فقط من قيمة األصل األساسي المقابل لعقد الفروقات عند تطبيق رافعة مالية عالية .كلما زادت الرافعة المالية يقل
الجزء من قيمة األصل األساسي المراد إخماده ويصغر جزء نطاق تقلب السعر األساسي المغطى بالهامش
خطر التقلب :يتم تداول بعض المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات ضمن نطاقات واسعة خالل اليوم مع تحركات أسعار متقلبة.
د)
لذلك ،يجب على العميل أن يفكر مليًا في وجود مخاطر عالية للخسائر باإلضافة إلى األرباح .يتم اشتقاق سعر األدوات المالية
المشتقة من سعر األصل األساسي الذي تشير إليه األدوات المالية المشتقة .يمكن أن تكون األدوات المالية المشتقة واألسواق
األساسية ذات الصلة شديدة التقلب .قد تتقلب أسعار األدوات المالية المشتقة واألصل األساسي بسرعة وعلى نطاقات واسعة وقد
تعكس أحداثًا غير متوقعة أو تغيرات في الظروف وال يمكن للعميل أو الشركة التحكم في أي منها.
نظرا لظروف السوق
في ظل ظروف معينة في السوق  ،قد يكون من المستحيل تنفيذ طلب العميل باألسعار المعلنة ،مما يؤدي إلى حدوث خسائرً .
التي قد تسبب أي تقلبات غير عادية وسريعة في أسعار السوق أو ظروف أخرى ،قد ال تتمكن الشركة من إغالق موقع العميل بالسعر الذي يحدده
العميل وقد ال تعمل ضوابط المخاطر التي تفرضها الشركة ويوافق العميل على أن الشركة لن تتحمل أي مسؤولية عن عدم القيام بذلك .إن تغير
عالقات العرض والطلب والبرامج والسياسات الحكومية والزراعية والتجارية والمنافذ السياسية واالقتصادية الوطنية والدولية والخصائص النفسية
السائدة للسوق ذات الصلة هي عوامل تؤثر من بين أمور أخرى على أسعار األدوات المالية المشتقة واألصل األساسي .في أوقات التقلبات العالية أو
عدم اليقين في السوق  /االقتصادي  ،قد تتقلب القيم بشكل كبير .تعتبر هذه التقلبات أكثر أهمية في حالة مواقع الرفع المالي وقد تؤثر سلبًا على
صفقاتك .في حالة التخلف عن السداد قد يتم إغالق مواقعك.
أموال العميل ومخاطر الطرف المقابل
ذ)
يمكن أن تقوم الشركة بتحويل األموال المستلمة من العميل إلى طرف ثالث (مثل سمسار وسيط أو بنك أو سوق أو وكيل تسوية أو غرفة مقاصة أو
صا أو لتلبية التزام العميل بتقديم ضمانات (مثل
طرف مقابل خارج البورصة) لالحتفاظ أو السيطرة من أجل إجراء صفقة من خالل أو مع ذلك شخ ً
متطلبات الهامش األولي) فيما يتعلق بالصفقة .ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أفعال أو إغفاالت من قبل أي طرف ثالث ستنقل إليه األموال
المستلمة من العميل.
يجوز للطرف الثالث الذي ستنقل إليه الشركة األموال أن يحتفظ بها في حساب شامل وقد ال يكون من الممكن فصلها عن أموال العميل أو أموال
الطرف الثالث .في حالة اإلفالس أو أي إجراءات أخرى مماثلة فيما يتعلق بهذا الطرف الثالث ،قد يكون لدى الشركة فقط مطالبة غير مضمونة ضد
الطرف الثالث نيابة عن العميل وسيتعرض العميل لخطر أن األموال المتلقاة من قبل الشركة من الطرف الثالث غير كافية لتلبية مطالبات العميل
بالمطالبات المتعلقة بالحساب ذي الصلة .ال تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولية عن أي خسائر ناتجة.
يجوز للشركة إيداع أموال العميل لدى جهة إيداع قد يكون لديها مصلحة ضمان أو رهن أو حق مقاصة فيما يتعلق بتلك األموال .قد يكون للبنك أو
الوسيط الذي تتعامل معه الشركة مصالح تتعارض مع مصالح العميل.
الرفع المالي المرتفع وخطر الهامش المنخفض
ر)
إن الدرجة العالية من "الرافعة المالية" هي سمة خاصة لعقود الفروقات حيث يتم تضخيم مخاطر التداول من خالل الرافعة المالية.
نظرا لنظام الهامش المطبق على العقود
يجعل تأثير الرافعة المالية االستثمار في العقود مقابل الفروقات أكثر خطورة من االستثمار في األصل األساسي ً
صغيرا بالنسبة لحجم الصفقة ،بحيث تكون حركة السعر الصغيرة نسبيًا في األصل األساسي يمكن أن
مقابل الفروقات ،والذي يتضمن عمو ًما إيداعًا
ً
يكون لها تأثير كبير بشكل غير متناسب على موقعك .يمكن أن يكون هذا مفيدًا وغير مفيد.
يمكن أن توفر حركة السعر الصغيرة عائدًا مرتف ًعا على الوديعة لصالحك ،ومع ذلك فإن حركة السعر الصغيرة ضدك قد تؤدي إلى خسائر كبيرة .إذا
كنت أحد عمالء التجزئة فلن تتجاوز خسائرك أبدًا رصيد حسابك الذي يتم موازنته إلى الصفر إذا كانت الخسائر أعلى من المبلغ المودع .يمكن أن
تحدث مثل هذه الخسائر بسرعة .كلما زادت الرافعة المالية زادت المخاطر .وبالتالي فإن حجم الرافعة المالية يحدد جزئيا ً نتيجة االستثمار.
صفقات المسؤولية العرضية :ذات الهامش ،تتطلب منك إجراء سلسلة من المدفوعات مقابل سعر الشراء بدالً من دفع سعر الشراء
ز)
بالكامل على الفور .يجب على العمالء الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات الهامش على مواقعهم المفتوحة في جميع األوقات.
تقع على عاتق العميل مسؤولية مراقبة مواقعه المفتوحة .يمكن أن يتكبد عمالء التجزئة خسارة كلية لألموال المودعة ولكنهم ال
يخضعون اللتزامات الدفع الالحقة ،ولكن العمالء المهنيين وعمالء الطرف المقابل القانونيين يمكن أن يتكبدوا خسائر تزيد عن
الودائع .إذا تحرك السوق ضدك ،فقد يُطلب منك دفع هامش إضافي كبير في وقت قصير للحفاظ على الموقع .إذا فشلت في القيام
بذلك في غضون الوقت المطلوب ،فقد يتم تصفية موقعك بخسارة وسيكون العمالء المهنيون وعمالء الطرف المقابل القانوني
مسؤولين عن أي عجز ناتج .حتى إذا لم يتم الهامش للصفقة فقد تظل تحمل التزا ًما بسداد مدفوعات أخرى في ظروف معينة
باإلضافة إلى أي مبلغ تم دفعه عند الدفع عند إبرام العقد .قد تعرضك صفقات المسؤولية الطارئة التي ال يتم تداولها وفقًا لقواعد
بورصة االستثمار المعترف بها أو المحددة أو بموجبها ،لمخاطر أكبر بشكل كبير
الضمانة
س)
إذا قام العميل بإيداع ضمانات كضمان لدى الشركة فإن الطريقة التي سيتم التعامل بها ستختلف وفقًا لنوع الصفقة ومكان تداولها .قد تكون هناك
اختالفات كبيرة في صفقة الضمان اعتمادًا على ما إذا كان العميل يتداول في بورصة استثمارية معترف بها أو محددة مع تطبيق قواعد تلك البورصة
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(وغرفة المقاصة المرتبطة) ،أو التداول خارج البورصة .قد تفقد الضمانات المودعة هويتها كممتلكات للعميل بمجرد إجراء الصفقات نيابة عن
العميل .حتى إذا أثبتت صفقات العميل أنها مربحة في النهاية فقد ال يستعيد نفس األصول التي أودعها وقد يضطر إلى قبول الدفع نقدًا
تضارب المصالح
ش)
تتخذ الشركة جميع الخطوات المعقولة لتحديد ومنع أو إدارة تضارب المصالح الناشئ فيما يتعلق بخطوط أعمالها وأنشطة مجموعتها بموجب سياسة
تضارب المصالح الشاملة .يجب أال يعفي اإلفصاح عن تضارب المصالح من قبل الشركة من االلتزام بالحفاظ على الترتيبات التنظيمية واإلدارية
الفعالة وتشغيلها .لمزيد من المعلومات حول تضارب المصالح (المحتمل) وتدابير التخفيف التي تتخذها الشركة ،يرجى الرجوع إلى سياسة تضارب
المصالح الخاصة بالشركة.
العموالت والضرائب :قبل أن تبدأ في التداول يجب أن تحصل على تفاصيل عن جميع العموالت والرسوم األخرى التي ستكون
ص)
مسؤوالً عنها .إذا لم يتم التعبير عن أي رسوم بعبارات مالية (ولكن على سبيل المثال كفارق صفقة)  ،يجب أن تحصل على
تفسير مكتوب واضح ،بما يشمل األمثلة المناسبة ،لتحديد ما من المحتمل أن تعنيه هذه الرسوم في شروط مالية محددة.
إن العميل مسؤول عن أي ضرائب و  /أو أي رسوم و  /أو مصاريف أخرى قد تتراكم فيما يتعلق بتداوالته .العميل مسؤول عن إدارة شؤونه
الضريبية والقانونية واالمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها .ال تقدم الشركة أي مشورة تنظيمية أو ضريبية أو قانونية ،وإذا كان لدى العميل أي شك
فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية أو التزامات المنتجات االستثمارية المتاحة من خالل الشركة ،فيجب عليه طلب مشورة مستقلة
اإلفالس :قد يؤدي أي إفالس أو تقصير إلى تصفية المواقع أو إغالقها دون موافقتك
ض)
تقييم مخاطر المالءمة :عند فتح حسابك ،يتعين على الشركة إجراء تقييم لمدى مالءمتك لتداول العقود مقابل الفروقات وتحديد ما
ط)
إذا كان لديك معرفة وخبرة كافية لفهم المخاطر التي ينطوي عليها تداول العقود مقابل الفروقات ،بنا ًء على المعلومات التي
تزودنا بها .ال يعفيك التقييم من الحاجة إلى التفكير بعناية فيما إذا كنت تريد تداول العقود مقابل الفروقات معنا أم ال .إذا حذرناك
من أن تداول هذه األدوات قد ال يكون مناسبًا لك فعليك االمتناع عن تداول العقود مقابل الفروقات حتى تكتسب المعرفة والخبرة
الكافية .يمكنك ،على سبيل المثال ،تداول العقود مقابل الفروقات على حساب تجريبي قبل تداولها في بيئة حية لتكون على دراية
كافية بالمخاطر ذات الصلة المتكبدة
المخاطر المتعلقة بعقود فروقات المتاجرة بالعمالت المع ّماة
يجب أن تدرك أن العمالت المع ّماة ليست أداة مالية معترف بها .على العكس من ذلك ،تعتبر العقود مقابل الفروقات مع العمالت المع ّماة كأصل أساسي
بمثابة أداة مالية.
يتم تداول العمالت المع ّماة كأصل أساسي في البورصات الرقمية الالمركزية غير المنظمة وعادة ما تتأثر قيمتها بالمعلمات التي تقع خارج نطاق تأثير
الهيئات التنظيمية وتستند إلى القواعد الداخلية للتبادل الرقمي المعين الذي يتم تداولها فيه .لهذا السبب ،فإن قيمة العمالت المع ّماة متقلبة للغاية ويمكن
أن تزيد أو تنقص بشكل كبير في غضون يوم واحد .عند تداول العقود مقابل الفروقات على العمالت المع ّماة يجب أن تضع في اعتبارك المخاطر التي
تنطوي عليها ،وأن هناك العديد من المعلمات التي يمكن أن تقلب أسعار العمالت المع ّماة وعقود الفروقات للعمالت المع ّماة.
العقود مقابل الفروقات التي قد تؤدي إلى خسارة جزئية أو كاملة لرأس المال االستثماري الخاص بك.
يجب أن تفكر قبل تداول العقود مقابل الفروقات على العمالت المع ّماة فيما إذا كان بإمكانك تحمل مخاطر خسارة رأس المال االستثماري األعلى بشكل
ملحوظ والتي قد تحدث خالل إطار زمني قصير ناتج عن تحركات أسعار معاكسة مفاجئة للعمالت المع ّماة.
يجب عليك فقط االنخراط في تداول العقود مقابل الفروقات إذا كنت مستعدًا لقبول درجة عالية من المخاطر وخاصة المخاطر الموضحة في هذا
اإلشعار .يمكن أن يتكبد عمالء التجزئة خسارة كاملة لألموال المودعة لكنهم ال يخضعون اللتزامات الدفع الالحقة لكن العمالء المهنيين وعمالء
الطرف المقابل القانوني قد يتكبدون خسائر تتجاوز الودائع.
لمزيد من المعلومات أو التوضيحات أو االستفسارات فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات ،يرجى االتصال بنا عبر البريد
اإللكتروني على [.]info@evest.com
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