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كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني بموجب ترخ�ص  ")  ADGM�ي �ش
    ").  FSRA، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م الخدمات المال�ة ("200015رقم 

كة   ي  000004692رقم �سج�ل ال�ش
  Floor, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah  16,  104- 16، و�قع مقرها المسجل �ن

Island, Abu Dhabi, UAE  .  كة الفئة  ،  Exinity ME Ltd�ش من  األصول  حسب  مرخصة  كة  �ش المنتجات  ،  3A�ي  بتقد�م  لها  وم�ح 
ي ترخ

ف كما هو محدد �ن المح�ت للعم�ل  المؤهلة  المعاي�ي  الذين �ستوفون  المال�ة لألشخاص  أن    FSRA�ص  والخدمات  المال�ة. كما  للخدمات 
، و�جب ن فني حة و المواد التس��ق�ة المقدمة، والمنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعمالء المح�ت عدم    الخدمات المال�ة المق�ت

ن (كما هو محدد بموجب قواعد    )" FSRAتوز�عها ع� عمالء التجزئة أو عمالء التجزئة المحتملني
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 . التحذیر بشأن المخاطر 1

یجب على العمالء المحتملین أن یدرسوا بعنایة كبیرة التحذیرات التالیة بشأن المخاطر. ویرجى العلم بأننا نستعرض أو نشرح بعض  
ولیس كل المخاطر المرتبطة بالتداول في األدوات المالیة (بما فیھا عقود الفروقات واألسھم). ونحن نعرض الطبیعة العامة لمخاطر  

 المالیة على أساس عادل وغیر مضلل. التعامل في األدوات 

على وجھ التحدید، عقود الفروقات عبارة عن منتجات مالیة معقدة، وغیر مناسبة لجمیع المستثمرین. وعقود الفروقات ھي منتجات  
وبموجب معتمدة على الرافعة المالیة والتي یكون تاریخ انتھاء صالحیتھا ھو التاریخ الذي تختاره إلغالق مركز مفتوح قائم. 

االستثمار في عقود الفروقات فإنك تتحمل مستوى مرتفع من المخاطر ویمكن أن ینجم عن ذلك االستثمار خسارة كل رأس المال الذي 
 تستثمره.

یجب على العمیل االمتناع عن المشاركة في أي نشاط تداول إال إذا كان یعلم المخاطر المرتبطة بكل أداة مالیة ویفھمھا فھماً تاماً. 
للعمالء أي نصیحة  Exinityلن تقدم شركة  یتعین علیك االمتناع عن المخاطرة بأكثر من األموال التي تكون مستعداً لخسارتھا.و

استثماریة ذات صلة باالستثمارات أو المعامالت المحتملة في االستثمارات أو األدوات المالیة، كما لن تقدم الشركة أي توصیات 
  .Exinityاستثماریة. یجب على العمالء تحدید أي األدوات المالیة تناسبھم وفقاً ألوضاعھم وأھدافھم المالیة قبل فتح حساب مع شركة 

ظل إذا كان العمیل ال یفھم فھماً تاماً المخاطر المرتبطة بتداول األدوات المالیة، یجب علیھ عندئذ االستعانة بمستشار مالي مستقل. إذا 
العمیل ال یفھم ھذه المخاطر حتى بعد االستعانة بمستشار مالي مستقل، یجب علیھ االمتناع مطلقاً عن التداول. ینطوي شراء وبیع 

لمالیة على مخاطر كبیرة بالتعرض للخسائر واألضرار، ویتعین على كل عمیل أن یفھم أن قیمة االستثمار یمكن أن تزید األدوات ا
وتنقص، ویتحمل العمالء المسؤولیة عن جمیع ھذه الخسائر واألضرار والتي یمكن أن تكون أكثر من رأس المال األولي الذي 

 استثمروه بعد اتخاذھم قرارھم بالتداول. 

 . إقرار 2

 المخاطر الفنیة 
یتحمل العمیل المسؤولیة عن مخاطر الخسائر المالیة الناجمة عن تعطل أنظمة المعلومات واالتصاالت واألنظمة  .1

اإللكترونیة وغیرھم من األنظمة. یجوز أن یؤدي أي تعطل للنظام إما إلى عدم تنفیذ أمر العمیل وفقاً لتعلیمات العمیل أو 
 اإلطالق. وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة في حالة حدوث مثل ھذا العطل.  عدم تنفیذ األمر على

عند التداول باستخدام منصة التداول، والتي یمكن أن تكون برنامجاً مثبتاً على جھاز الكومبیوتر أو تطبیقاً یعمل على  .2
مخاطر الخسائر المالیة الھاتف المحمول أو منصة تعمل عبر متصفح شبكة اإلنترنت، یتحمل العمیل المسؤولیة عن 

 الناجمة عما یلي: 

 قصور أو تعطل أو إساءة استخدام أجھزة أو برمجیات العمیل أو الشركة؛   (أ)

ضعف االتصال بشبكة اإلنترنت سواء من جانب العمیل أو من جانب الشركة أو كالھما، أو انقطاع أو توقف  (ب)
 ات المتسللین، أو الحمل الزائد في االتصال؛ اإلرسال، أو أعطال الشبكة العامة للكھرباء، أو ھجم

 اإلعدادات غیر الصحیحة في محطة العمیل؛   (ج)

 التحدیثات المتأخرة لمحطة العمیل؛  (د)

تجاھل العمیل للقواعد المعمول بھا المحددة في دلیل مستخدم محطة العمیل المتوفر في الموقع اإللكتروني  )(ھـ
 للشركة.  
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 یة ظروف السوق غیر الطبیع
 یقر العمیل بأنھ في حالة ظروف السوق غیر الطبیعیة، یجوز أن تطول المدة التي یتم خاللھا تنفیذ التعلیمات والطلبات.  .3

 منصة التداول  
یقر العمیل بأنھ یُسمح بوجود طلب واحد أو تعلیمات واحدة فقط في قائمة االنتظار في نفس الوقت. بمجرد إرسال العمیل  .4

لطلب أو تعلیمات، یتم تجاھل أي طلبات أو تعلیمات أخرى یرسلھا العمیل بعد ذلك، وستظھر رسالة توضح ھذه القیود إلى 
 علیمات األولى. أن یتم تنفیذ ذلك الطلب األول أو تلك الت

یقر العمیل بأن المصدر الوحید الموثوق بھ لمعلومات تدفق األسعار ھو قاعدة األسعار الحقیقیة/الحیة للخادم. ال تعتبر  .5
قاعدة األسعار الموجودة في محطة العمیل مصدراً موثوقاً بھ لمعلومات تدفق األسعار ألن االتصال بین محطة العمیل  

 األوقات وربما ال تصل بعض األسعار إلى محطة العمیل.  والخادم قد یتعطل في بعض

یقر العمیل بأنھ عندما یغلق العمیل نافذة وضع/ تعدیل/ حذف األمر أو نافذة فتح/إغالق المركز، لن یتم إلغاء الطلب أو  .6
 التعلیمات المرسلة إلى الخادم.  

واتخاذه لقرار تكرار التعلیمات، یقبل العمیل المخاطر  في حالة عدم استالم العمیل نتیجة تنفیذ تعلیماتھ المرسلة مسبقاً  .7
الناجمة عن إجراء عملیتین بدالً من عملیة واحدة فقط، ولكن قد یتلقى العمیل رسالة "األمر مغلق" على النحو الموضح في 

 أعاله.  2.5النقطة 

رسال تعلیمات لتعدیل مستواه ومستویات یقر العمیل بأنھ إذا كان األمر المعلق قد تم تنفیذه بالفعل ولكن قام العمیل بإ .8
األوامر التي یشترط لتوجیھھا تفعیل أمر قائم في نفس الوقت، فإن التعلیمات التي سیتم تنفیذھا ھي فقط تعلیمات تعدیل  

 مستویات إیقاف الخسارة/ جني الربح على المركز المفتوح عندما تم تفعیل األمر. 

 االتصاالت 
ي خسائر مالیة ناجمة عن استالم العمیل أي إخطار من الشركة متأخراً أو عدم استالمھ اإلخطار  یقبل العمیل مخاطر تكبد أ .10

 على اإلطالق.  

یقر العمیل بأن المعلومات غیر المشفرة المرسلة عبر البرید اإللكتروني لیست محمیة من مخاطر الوصول غیر المصرح  .11
 بھ.  

تعلقة برسائل البرید الداخلي لمنصة التداول غیر المستلمة المرسلة إلى یتحمل العمیل المسؤولیة الكاملة عن المخاطر الم .12
 (ثالثة) أیام من أیام السنة المیالدیة.   3العمیل من الشركة حیث یتم حذفھا تلقائیاً خالل 

مالیة یتحمل العمیل المسؤولیة الكاملة عن خصوصیة المعلومات المستلمة من الشركة ویقبل العمیل مخاطر تكبد أي خسائر  .13
 ناجمة عن الوصول غیر المصرح بھ إلى حساب التداول الخاص بالعمیل من جانب طرف ثالث. 

ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة إذا تمكن أي أشخاص مصرح لھم/غیر مصرح لھم من اإلطالع على المعلومات، بما فیھا   .14
ت الوصول عند إرسال المعلومات سالفة الذكر بین العناوین اإللكترونیة والمراسالت اإللكترونیة والبیانات الشخصیة وبیانا

الشركة أو أي طرف آخر، باستخدام شبكة اإلنترنت أو غیرھا من مرافق شبكات االتصال أو الھاتف أو أي وسیلة 
 إلكترونیة أخرى. 

 أحداث القوة القاھرة
 رة المالیة. في حالة حدوث أي حدث من أحداث القوة القاھرة، یجب على العمیل قبول مخاطر الخسا .15

 . إخطار التحذیر بشأن المخاطر فیما یتعلق بالعمالت األجنبیة ومنتجات المشتقات المالیة 3

لیس بمقدور ھذا اإلخطار اإلفصاح عن جمیع المخاطر والجوانب األخرى المھمة للعمالت األجنبیة ومنتجات المشتقات  .16
المالیة مثل العقود اآلجلة وعقود الخیارات وعقود الفروقات. ویجب علیك االمتناع عن التداول في ھذه المنتجات إال إذا  
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أیضاً أن تكون راضیاً ومقتنعاً بأن المنتج مناسب لك في ضوء ظروفك  كنت تفھم طبیعتھا ومدى تعرضك للمخاطر. ویجب
ووضعك المالي. قد تنطوي بعض االستراتیجیات مثل مراكز "فروق األسعار (السبرید)" أو "المضاربة المختلطة 

Straddle.على نفس القدر من المخاطرة التي تنطوي علیھا مراكز الشراء أو البیع البسیطة " 

من أن الفوركس وأدوات المشتقات المالیة من الممكن استخدامھا وتوظیفھا في إدارة مخاطر االستثمار إال أن  وعلى الرغم
بعض ھذه المنتجات ال تكون مالئمة لكثیر من المستثمرین. یجب علیك االمتناع عن المشاركة سواء بشكل مباشر أو غیر 

إذا كنت تعرف وتفھم المخاطر التي تنطوي علیھا ھذه المنتجات  مباشر في أي تعامالت في منتجات المشتقات المالیة إال
وأنك قد تخسر األموال التي تستثمرھا بالكامل. یقتضي اختالف األدوات المالیة وجود مستویات مختلفة من التعرض  

 یة:  للمخاطرة، وفي حالة اتخاذك القرار بالتداول في ھذه األدوات فإنك یجب أن تكون على علم بالنقاط التال

 تأثیر الرافعة المالیة 
في ظل ظروف التداول بالھامش فإنھ حتى التحركات الطفیفة في األسواق قد تؤدي إلى إحداث تأثیر كبیر على حساب  .17

التداول الخاص بالعمیل. ویجب على العمیل العلم بأنھ إذا كانت تحركات السوق ال تصب في مصلحة العمیل، قد یتكبد  
د عن األموال التي أودعھا. یتحمل العمیل المسؤولیة عن جمیع المخاطر والموارد المالیة التي  العمیل خسارة كلیة تزی

 یستخدمھا العمیل، كما یتحمل العمیل المسؤولیة عن إستراتیجیة التداول المختارة. 

معدل الھامش  من المستحسن بشدة أن یحافظ العمیل على مستوى الھامش (النسبة المئویة للرصید المتحرك للحساب إلى 
%. من المستحسن أیضاً 1.000) ال یقل عن 100الالزم، ویتم حساب مستوى الھامش كما یلي: السیولة/ الھامش الالزم * 

وضع أوامر إیقاف الخسارة من أجل تقلیل الخسائر المحتملة ووضع أوامر جني الربح من أجل تحصیل األرباح، عندما ال 
 المفتوحة للعمیل.   یكون بمقدور العمیل إدارة المراكز

 

یتحمل العمیل المسؤولیة عن جمیع الخسائر المالیة الناجمة عن فتح المراكز باستخدام الھامش الحر الزائد مؤقتاً على 
حساب التداول والذي تم كسبھ نتیجة لمركز رابح (والذي قامت الشركة بإلغائھ فیما بعد) ألنھ تم فتحھ بسعر غیر سوقي أو  

 بسعر تم استالمھ نتیجة لخطأ واضح. 

 دوات ذات التقلبات المرتفعة  األ
یتم تداول بعض األدوات بداخل نطاقات واسعة خالل الیوم مع تحركات سعریة متقلبة. وبناء على ذلك، یتعین على العمیل  .18

األخذ في االعتبار باھتمام أنھ توجد مخاطرة مرتفعة لتكبد الخسائر بقدر ما توجد إمكانیة لتحقیق األرباح. تستمد األدوات  
یة المشتقة سعرھا من سعر األصل األساسي الذي تشیر إلیھ األدوات المالیة (مثل العمالت أو األسھم أو المعادن أو  المال

المؤشرات وما إلى ذلك). یمكن أن تكون األدوات المالیة المشتقة واألسواق المرتبطة بھا ذات تقلبات مرتفعة للغایة. قد  
شكل سریع وبنطاقات كبیرة، وقد یتجلى ذلك في األحداث غیر المتوقعة أو  تتذبذب أسعار األدوات واألصول األساسیة ب

التغییرات في الظروف والتي ال یمكن التحكم في أي منھا سواء من جانب العمیل أو الشركة. قد یكون من المستحیل خالل 
سعار األدوات واألصول األساسیة ظروف معینة تنفیذ أمر العمیل بالسعر المعلن مما یؤدي إلى تكبد العمیل لخسائر. تتأثر أ

بالتغیرات التي تطرأ على عالقات العرض والطلب، والبرامج والسیاسیات الحكومیة والزراعیة والتجاریة، واألحداث  
السیاسة واالقتصادیة المحلیة والدولیة، والخصائص السیكولوجیة السائدة للسوق ذات الصلة، وغیر ذلك من العوامل. بناء 

 ] ال یمكن أن یضمن حد الخسارة. Stop lossأمر إیقاف الخسارة [ على ذلك فإن 

یقر العمیل ویقبل أنھ، بغض النظر عن أي معلومات قد تقدمھا الشركة، یمكن أن تتذبذب قیمة األدوات ھبوطاً وصعوداً بل  
لھامش المعمول بھ عند ومن المحتمل أن تتھاوى قیمة االستثمار إلى حد أنھ یصبح بدون أي قیمة. ویعزى ذلك إلى نظام ا

إجراء ھذه الصفقات، والذي یتضمن عادة إیداع مبلغ أو ھامش صغیر نسبیاً مقارنة بالقیمة الكلیة للعقد، بحیث یمكن أن 
یؤدي التحرك الصغیر نسبیاً في سعر السوق األساسیة إلى تأثیر كبیر على صفقة العمیل بشكل غیر متناسب مع مقدار ذلك 

كانت حركة السوق األساسیة تصب في مصلحة العمیل فإن العمیل قد یحقق أرباحاً جیدة، ولكن إذا  التحرك الصغیر. إذا
تحركت السوق تحركاً عكسیاً بنفس المقدار فإن ذلك لن یؤدي فقط إلى خسارة إیداع العمیل بالكامل بسرعة وإنما قد  

 یعرض العمیل أیضاً لخسائر إضافیة كبیرة.  
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 السیولة 
الیة قد ال یمكن تحویلھا إلى أموال سائلة على الفور نتیجة النخفاض الطلب على األصل األساسي وقد ال بعض األدوات الم .19

 یكون بمقدور العمیل الحصول على معلومات بشأن قیمة تلك األوراق المالیة أو مدى المخاطر المرتبطة بھا. 

 العقود اآلجلة 
بتسلیم، أو تسلم، األصل األساسي المعني محل العقد في تاریخ مستقبلي، أو في تتضمن العملیات في العقود اآلجلة االلتزام  .20

بعض الحاالت االلتزام بتسویة مركزك المالي نقداً. وتنطوي العقود اآلجلة على درجة عالیة من المخاطرة. تكون الرافعة  
مبلغ صغیر أو دفعة أولیة یمكن أن یؤدي إلى أو الرافعة المالیة متاحة غالباً عند تداول العقود اآلجلة مما یعني أن إیداع 

خسائر فادحة مثلما یؤدي إلى أرباح ضخمة.  كما یعني أیضاً أن التحركات الصغیرة نسبیاً في السوق یمكن أن تؤدي إلى 
تحركات أكبر بكثیر في قیمة استثمارك، ویمكن أال یصب ذلك في مصلحتك بقدر ما یمكن أن یصب في مصلحتك. وتتسم 

ت العقود اآلجلة بالتزامات مشروطة وطارئة، ویجب أن تكون على علم باآلثار المترتبة على ذلك، والسیما معامال
 متطلبات الھامش الموضحة أدناه.

 عقود الفروقات
عقود الفروقات المتوفرة للتداول مع الشركة ھي معامالت فوریة غیر قابلة للتسلیم حیث تتیح ھذه العقود الفرصة لتحقیق  .21

استناداً إلى التغییرات في أسعار صرف العمالت أو السلع أو مؤشرات سوق األسھم والتي یطلق علیھا في ھذه الربح 
المعامالت مصطلح "األصل األساسي". إذا كانت حركة األداة األساسیة تصب في مصلحة العمیل فإن العمیل قد یحقق 

مقدار فإن ذلك لن یؤدي فقط إلى خسارة إیداع العمیل بالكامل أرباحاً جیدة، ولكن إذا تحركت السوق تحركاً عكسیاً بنفس ال
بسرعة وإنما سیؤدي أیضاً لخسارة أي عموالت ونفقات أخرى إضافیة متعلقة.  بناء على ذلك، یجب على العمیل عدم 

ذلك أي الدخول في معامالت عقود الفروقات إال إذا كان مستعداً للمخاطرة بخسارة جمیع األموال التي یستثمرھا وك
 عموالت ونفقات أخرى إضافیة متعلقة. 

ینطوي االستثمار في عقود الفروقات على نفس المخاطر التي ینطوي علیھا االستثمار في العقود اآلجلة أو عقود الخیارات 
زامات ویجب أن تكون على علم بھذه المخاطر على النحو المبین أعاله. وقد تتسم المعامالت في عقود الفروقات أیضاً بالت

 مشروطة وطارئة، ویجب أن تكون على علم باآلثار المترتبة على ذلك على النحو المبین أدناه.

 األسھم
تمثل األسھم جزًءا من رأس مال الشركة. یعتمد مقدار ملكیة العمیل في الشركة على عدد األسھم التي یمتلكھا العمیل  .22

 بالنسبة إلى العدد الكلي لألسھم المصدرة. 

بیع األسھم في البورصات وقد تتعرض قیمتھا للھبوط. وبالنسبة إلى أسھم الشركات الصغیرة، توجد مخاطرة یتم شراء و
 إضافیة بخسارة األموال عند شراء أو بیع ھذه األسھم. ویمكن أن یوجد فرق كبیر بین سعري الشراء والبیع لھذه األسھم. 

قد یحصل العمالء على قیمة أقل بكثیر مما دفعوه من قبل  وإذا كانت ھناك ضرورة تحتم بیع ھذه األسھم على الفور،
للحصول على األسھم. قد یكون شراء وبیع أسھم الشركات الموجودة في األسواق الناشئة أكثر صعوبة من أسھم الشركات 

مة التي تخضع الموجودة في األسواق األكثر تقدماً، كما أن تلك الشركات قد ال تكون خاضعة لنفس القدر من الرقابة الصار
 لھا الشركات في األسواق األكثر تقدماً. 

جمیع األسھم المعروضة تكون مدرجة ومطروحة للتداول العام في إحدى البورصات، مما یعني أن الشركة ال تحدد أسعار 
ق مع التزام  األسھم. تتصرف الشركة بموجب أي تعلیمات یقدمھا لھا العمیل لشراء أو بیع أي أداة نیابة عنھ/عنھا بما یتف

الشركة بتقدیم أفضل تنفیذ على النحو المبین في سیاسة تنفیذ األوامر، للتصرف بشكل معقول وبما یتفق مع اتفاقیة العمیل 
 وغیرھا من االتفاقیات التشغیلیة األخرى المعمول بھا. 

 سیاسة تنفیذ األوامر.   یجوز للشركة أن تضع تعلیمات العمیل للتداول خارج إحدى البورصات إذا كان ذلك یتفق مع

 تتولى الشركة ترتیب حفظ األدوات الخاصة بالعمیل. 

جمیع األسھم المشتراة إلى العمیل أو المنقولة من العمیل إلى الشركة، سیتم شراؤھا تحت اسم شركة معینة إلدارة األسھم  
 ، لصالح العمیل.   Exinityوالتي تختارھا  و/أو یتم االحتفاظ بھا من جانب الشركة المعینة إلدارة األسھم Exinityأو شركة 
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انطالقاً من أن االستثمار یتم االحتفاظ بھ تحت اسم الشركة المعینة إلدارة األسھم، قد ال یتمتع العمیل بممارسة حقوق  
 التصویت التي كان سیتمتع بھا إذا كان ھذا االستثمار مسجالً باسمھ/باسمھا.  

لى درجة من المخاطر. وقد تنخفض أو ترتفع قیمة أي استثمار یقوم بھ العمیل في  تنطوي جمیع االستثمارات المالیة ع
األدوات المالیة، وقد یسترد العمیل أقل من استثماره/استثمارھا األولي. األداء في الماضي لیس مؤشراً على األداء في  

 المستقبل.

 یطلبون من الشركة شراءھا وبیعھا نیابة عنھم.  تختلف المخاطر التي سیكون العمالء عرضة لھا باختالف األدوات التي 

یجب أن یكون العمالء على علم بأن األسھم المادیة (الملموسة) المسموح بتداولھا في سوق منّظم وخاضع للرقابة لیست 
 منتجات مالیة ذات مخاطر مرتفعة. 

یتم تقدیم جمیع خدمات الشركة على أساس التنفیذ فقط. ال تقدم الشركة أي مشورة استثماریة فیما یتعلق باألسھم. یجوز  
للشركة تقدیم معلومات واقعیة أو توصیات بحثیة عن األسواق ومعلومات عن إجراءات المعامالت ومعلومات عن  

مكن تقلیل ھذه المخاطر. ومع ذلك، یتحمل العمیل وحده المسؤولیة المخاطر المحتملة التي تنطوي علیھا المعامالت وكیف ی
 عن اتخاذ أي قرار متعلق باستخدامھ المنتجات أو الخدمات. 

 المخاطر الجانبیة (العمالء المحترفین/ العمالء المحترفین برغبتھم)  
عندما یبرم العمالء اتفاقیة الضمانات مع الشركة، یتم االتفاق على تأخذ الشركة ضماناً على األصول المتاحة في حساب األسھم 

وعقود الفروقات على األسھم بدالً من النقود من أجل دفع الھامش على حساب عقود الفروقات المرتبط بھذه األصول. وستشھد قیمة 
تفاعاً وانخفاضاً. إذا انخفضت قیمة ضمانات األصول في حساب األسھم الخاص بالعمیل، جنباً إلى جنب  األسھم وعقود الفروقات ار

مع أي أموال متاحة في رصید حساب عقود الفروقات المرتبط الخاص بالعمیل، إلى أقل من المبلغ المطلوب لالحتفاظ بالمراكز  
ات الخاصة بالعمیل على ذلك الحساب المرتبط، وسیكون للشركة الحق في المفتوحة، قد یتم اإلغالق اإلجباري لمراكز عقود الفروق

 بیع األصول المتاحة في حساب األسھم الخاص بالعمیل من أجل دفع أي عجز ناتج عن ذلك. 

ھامش  نظراً ألن قیمة األصول المتاحة في حساب األسھم الخاص بالعمیل تتذبذب فإن قیمة الضمانات التي یمكن للعمیل استخدامھا ك
ستتذبذب ھي األخرى. یتعین على العمیل متابعة حساب األسھم الخاص بھ/بھا وحساب عقود الفروقات المرتبط من أجل التأكد من أن  

قیمة الضمانات وأي أموال قام العمیل بإیداعھا في حساب عقود الفروقات المرتبط الخاص بھ/بھا تكفي لتمویل مراكزه/مراكزھا  
 اب. المفتوحة على ذلك الحس

لن یكون بمقدور العمیل استخدام خدمات الضمانات الخاص بھ/بھا إال بغرض تغطیة متطلبات الھامش على الصفقات المفتوحة على 
حساب عقود الفروقات المرتبط الخاص بھ/بھا وسیتعین علیھ/علیھا تغطیة أي خسائر باستخدام األموال المتاحة في حساب عقود  

 بھا. الفروقات المرتبط الخاص بھ/

 المعامالت في المشتقات خارج البورصة 
إن معامالت عقود الفروقات والفوركس والمعادن النفیسة ھي معامالت تتم خارج البورصة. وفي حین أن بعض األسواق  .23

خارج البورصة تكون ذات سیولة مرتفعة، المعامالت في المشتقات خارج البورصة أو غیر القابلة للتحویل قد تنطوي على 
ر أكبر من تلك المخاطر التي تنطوي علیھا المعامالت في المشتقات في البورصة بسبب عدم وجود بورصة یمكن  مخاط 

فیھا إغالق المركز المفتوح. وقد یكون من المستحیل تصفیة مركز مفتوح أو تقییم قیمة المركز الناتج عن معاملة تتم خارج 
دید أسعار الشراء وأسعار الطلب، ألنھ حتى في حالة وجودھا، تتحدد البورصة أو تقییم مدى التعرض للمخاطر. ال یلزم تح

 ھذه األسعار من خالل المتعاملین في ھذه األدوات وبالتالي فإنھ قد یكون من الصعب تحدید ما ھو السعر العادل.  

دم الشركة منصة تداول  بالنسبة إلى المعامالت التي تتم مع الشركة في عقود الفروقات والفوركس والمعادن النفیسة، تستخ
مخصصة للمعامالت في عقود الفروقات التي ال تندرج تحت تعریف بورصة معترف بھا حیث إنھا لیست مرفق تداول  

 متعدد األطراف وبالتالي فإنھا ال تتمتع بنفس الحمایة. 

 األسواق األجنبیة
ل في أي أسواق أجنبیة أن تقدم، عندما یتعین على الشركة التي ستعمتنطوي األسواق األجنبیة على مخاطر متنوعة.  .24

یطلب منھا ذلك، تفسیراً للمخاطر ووسائل الحمایة ذات الصلة (إن وجدت) بما فیھا إلى أي مدى ستقبل الشركة تحمل  
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المسؤولیة عند حدوث أي حالة من حاالت التقصیر ألي شركة أجنبیة تتعامل الشركة من خاللھا. ویتأثر احتمال تحقیق 
بد الخسارة من المعامالت في األسواق األجنبیة أو في العقود المقومة بعمالت أجنبیة من خالل التقلبات التي  الربح أو تك

 تحدث في أسعار صرف العمالت األجنبیة.  

 المعامالت ذات االلتزامات المشروطة والطارئة  
الھامش تستلزم منك سداد سلسلة من  معامالت االستثمار ذات االلتزامات المشروطة والطارئة، والتي یتم تداولھا على  .25

المدفوعات مقابل سعر الشراء بدالً من دفع السعر الكامل دفعة واحدة على الفور. وتعتمد متطلبات الھامش على األصل 
اة األساسي لألداة المالیة التي یتم تداولھا. ویمكن أن تكون متطلبات الھامش ثابتة أو یتم حسابھا بناًء على السعر الحالي لألد

 األساسیة، ویمكن اإلطالع على متطلبات الھامش على الموقع اإللكتروني للشركة. 

وإذا كنت تقوم بالتداول في العقود اآلجلة أو عقود الفروقات أو تبیع عقود الخیارات، قد تتعرض للخسارة الكاملة لألموال 
نحو ال یصب في مصلحتك، قد یُطلب منك دفع  التي أودعتھا لفتح مركز واالحتفاظ بھ مفتوحاً. وإذا تحركت السوق على 

أموال إضافیة كبیرة خالل مھلة قصیرة من اإلخطار من أجل االحتفاظ بمركزك. وإذا تخلفت عن القیام بذلك في الوقت 
المحدد، یمكن أن تتم تصفیة مركزك المفتوح مع تكبدك لخسارة وستتحمل المسؤولیة عن أي عجز ناتج عن ذلك. وینبغي 

 نھ لن یكون من واجب الشركة إخطار العمیل بشأن أي طلب لتغطیة الھامش لالحتفاظ بمركز خاسر.  مالحظة أ

وحتى إذا لم تكن المعاملة على منتج یتم تداولھ على الھامش، ستنطوي المعاملة أیضاً على االلتزام بسداد مبالغ إضافیة في 
 رام العقد.بعض الحاالت باإلضافة إلى أي مبلغ جرى دفعھ عند قیامك بإب

وقد تؤدي العملیات ذات االلتزامات المشروطة والطارئة التي ال یتم تداولھا بناًء على أو بموجب قواعد بورصة استثمار  
 محددة أو معترف بھا إلى تعریضك لمخاطر أكبر بكثیر. 

 الضمانات
إذا قمت بإیداع ضمانات بوصفھا تأمیناً مع الشركة، ستختلف طریقة التعامل مع ھذه الضمانات باختالف نوع المعاملة  .26

ومكان تداولھا. ویمكن أن تكون ھناك اختالفات كبیرة في التعامل مع الضمانات الخاصة بك اعتماداً على ما إذا كنت تقوم 
بورصة محددة، حیث یتم تطبیق قواعد تلك البورصة (وغرفة المقاصة  بالتداول في بورصة استثمار معترف بھا أو 

المرتبطة بھا)، أو ما إذا كنت تقوم بالتداول خارج البورصة. وقد تفقد الضمانات المودعة ھویتھا بوصفھا ملكاً لك بمجرد  
كن من استرداد نفس  إجراء الصفقات علیھا نیابة عنك. وحتى إذا كانت صفقاتك رابحة في نھایة المطاف، قد ال تتم

األصول التي قمت بإیداعھا وقد تضطر إلى قبول السداد النقدي. یجب علیك التحقق من شركتك عن الكیفیة التي سیتم بھا 
 التعامل مع ھذه الضمانات. 

 العموالت والضرائب 
یف التي ستكون ملزماً  قبل أن تبدأ في التداول، یجب علیك اإلحاطة علماً بكافة تفاصیل العموالت وغیرھا من التكال .27

بسدادھا. وإذا كانت توجد أي تكلفة في صورة غیر نقدیة (وإنما توجد على سبیل المثال في صورة نسبة مئویة من قیمة 
 العقد)، یجب أن تتأكد من أنك تفھم القیمة النقدیة الحقیقیة لھذه التكالیف. 

لمشتقات قد تخضع أو تصبح خاضعة للضرائب و/أو أي یوجد خطر من أن صفقات العمیل في أي أدوات مالیة بما فیھا ا .28
رسوم أخرى نتیجة على سبیل المثال لحدوث تغییرات في القوانین أو بسبب تغیر الظروف الشخصیة للعمیل. وال تضمن 
الشركة عدم دفع أي ضرائب و/أو أي رسوم ضریبیة أخرى. یتحمل العمیل المسؤولیة عن أي ضرائب و/أو أي رسوم  

 نشأ فیما یتعلق بصفقاتھ. أخرى قد ت

یتحمل العمالء المسؤولیة عن إدارة شؤونھم الضریبیة والقانونیة بما فیھا تقدیم أي بیانات مطلوبة من الناحیة التنظیمیة   .29
وإجراء المدفوعات واالمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا. وال تقدم الشركة أي مشورة فیما یتعلق باألمور التنظیمیة أو  

ریبیة أو القانونیة. یجب على العمالء االستعانة بمشورة مستقلة إذا ساورتھم أي شكوك فیما یتعلق بالمعاملة الضریبیة الض
 أو االلتزامات الضریبیة الخاصة بمنتجات االستثمار التي تقدمھا الشركة. 
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 تعلیق التداول 
المراكز. وقد یحدث ھذا، على سبیل المثال، في ظل ظروف تداول معینة، قد یصبح من الصعب أو المستحیل تصفیة أحد  .30

في أوقات التحرك السریع للسعر إذا ارتفع السعر أو انخفض بشكل كبیر في جلسة تداول واحدة إلى حد تعلیق أو تقیید 
التداول بموجب قواعد التداول في البورصة المعنیة. ولیس من الضروري أن یؤدي استخدام أمر إیقاف الخسارة إلى تقلیل 

ائرك إلى المقدار المرغوب، ألن ظروف السوق قد تجعل من المستحیل تنفیذ األمر المذكور بالسعر المحدد في األمر. خس
وباإلضافة إلى ذلك، فخالل ظروف معینة في السوق، قد یؤدي تنفیذ أمر إیقاف الخسارة إلى تنفیذ المعاملة بسعر أسوأ من 

 ة المحققة أكبر مما كان متوقعاً. السعر المحدد ویمكن أن تكون الخسائر الفعلی

 حمایة غرفة المقاصة 
في الكثیر من البورصات، تضمن البورصة أو غرفة المقاصة أداء معاملتك عن طریق شركتك (أو الطرف الثالث الذي  .31

،  تتعامل معھ نیابة عنك). ومع ذلك، فمن عیر المحتمل أن یقوم ھذا الضمان في معظم األحوال بتغطیتك، بصفتك عمیالً 
وقد ال یحمیك إذا عجزت شركتك أو أي أطراف أخرى عن الوفاء بالتزاماتھا تجاھك. ویجب على الشركة أن تشرح، 

عندما یطلب منھا ذلك، أي وسائل حمایة مقدمة لك بموجب ضمان إجراء المقاصة الذي یسري على أي مشتقات متداولة 
سواء للخیارات التقلیدیة أو لألدوات المتداولة خارج البورصة  في البورصة تقوم بالتداول فیھا. وال توجد غرفة مقاصة 

 والتي ال یتم تداولھا بموجب القواعد المعمول بھا في بورصة استثمار محددة أو معترف بھا.

 اإلعسار
یجوز أن یؤدي إعسار الشركة أو تعثرھا إلى تصفیة مراكزك أو إغالقھا بدون موافقتك. وفي ظروف معینة، قد ال یكون  .32

مقدورك استرداد األصول الفعلیة التي قدمتھا كضمان وقد تضطر لقبول أي وسیلة متاحة للسداد نقداً أو بأي طریقة أخرى ب
 نراھا مناسبة. 

 تخضع األموال المنفصلة للحمایة التي تمنحھا اللوائح المعمول بھا.  .33

لن یتم فصل األموال غیر المنفصلة عن أموال  لن تخضع األموال غیر المنفصلة للحمایة التي تمنحھا اللوائح المعمول بھا. .34
 الشركة وسوف یتم استخدامھا في أعمال الشركة، وفي حالة إعسار الشركة سیتم تصنیفك بوصفك دائناً عاماً.  

 مخاطرة األطراف الخارجیة   .4

 یتم تقدیم ھذا اإلخطار إلیك بموجب القوانین المعمول بھا. 

یجوز للشركة نقل األموال التي تتلقاھا من العمیل إلى طرف ثالث (مثل بنك أو سوق أو سمسار وسیط أو طرف مقابل   .35
معھ أو  خارج البورصة أو غرفة مقاصة) لالحتفاظ بھا أو التحكم فیھا من أجل إجراء معاملة عن طریق ذلك الشخص أو 

ألداء التزامات العمیل بتقدیم ضمانات (مثل متطلبات الھامش األولي) الخاصة بالمعاملة. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة 
 عن أي أفعال أو سھو ألي طرف ثالث تنقل إلیھ الشركة األموال التي تتلقاھا من العمیل. 

ھذه األموال في حساب مجمع، وقد ال یكون من الممكن  یجوز للطرف الثالث الذي تنقل الشركة األموال إلیھ االحتفاظ ب .36
فصل ھذه األموال عن أموال العمیل أو أموال الطرف الثالث. في حالة اإلعسار أو أي إجراءات مماثلة أخرى تتعلق بذلك  

الطرف الثالث، یجوز للشركة أن تتقدم إلى المحكمة بمطالبة غیر مضمونة ضد الطرف الثالث نیابة عن العمیل، 
سیتعرض العمیل لخطر أن تكون األموال التي تتلقاھا الشركة من الطرف الثالث غیر كافیة لسداد مطالبات العمیل فیما و

 یتعلق بالحساب ذو الصلة. وال تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولیة عن أي خسائر ناجمة عن ذلك.  

دیھا حق ملكیة الضمان أو حق الحجز أو حق إجراء یجوز للشركة إیداع أموال العمیل لدى جھة إیداع والتي قد تكون ل .37
 المقاصة فیما یتعلق بتلك األموال.

 یجوز أن تكون للبنك أو الوسیط الذي تتعامل مع الشركة مصالح متعارضة مع مصالح العمیل.  .38

 



 

 

كة   ي العال�ي ("،  Exinity ME Ltd�ش ن سوق أبو ظيب كة محدودة باألسهم تم �شك�لها و�سج�لها بموجب قوانني بموجب ترخ�ص  ")  ADGM�ي �ش
    ").  FSRA، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظ�م الخدمات المال�ة ("200015رقم 

كة   ي  000004692رقم �سج�ل ال�ش
  Floor, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah  16,  104- 16، و�قع مقرها المسجل �ن

Island, Abu Dhabi, UAE  .  كة الفئة  ،  Exinity ME Ltd�ش من  األصول  حسب  مرخصة  كة  �ش المنتجات  ،  3A�ي  بتقد�م  لها  وم�ح 
ي ترخ

ف كما هو محدد �ن المح�ت للعم�ل  المؤهلة  المعاي�ي  الذين �ستوفون  المال�ة لألشخاص  أن    FSRA�ص  والخدمات  المال�ة. كما  للخدمات 
، و�جب ن فني حة و المواد التس��ق�ة المقدمة، والمنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعمالء المح�ت عدم    الخدمات المال�ة المق�ت

ن (كما هو محدد بموجب قواعد    )" FSRAتوز�عها ع� عمالء التجزئة أو عمالء التجزئة المحتملني
 

 Page 8  

 


	1. التحذير بشأن المخاطر
	2. إقرار
	المخاطر الفنية
	ظروف السوق غير الطبيعية
	منصة التداول
	الاتصالات
	أحداث القوة القاهرة

	3. إخطار التحذير بشأن المخاطر فيما يتعلق بالعملات الأجنبية ومنتجات المشتقات المالية
	تأثير الرافعة المالية
	الأدوات ذات التقلبات المرتفعة
	السيولة
	العقود الآجلة
	عقود الفروقات
	الأسهم
	المخاطر الجانبية (العملاء المحترفين/ العملاء المحترفين برغبتهم)
	المعاملات في المشتقات خارج البورصة
	الأسواق الأجنبية
	المعاملات ذات الالتزامات المشروطة والطارئة
	الضمانات
	العمولات والضرائب
	تعليق التداول
	حماية غرفة المقاصة
	الإعسار

	4.   مخاطرة الأطراف الخارجية

