
 الكشف عن المخاطر
 

إن تداول العمالت األجنبية وأية منتجات مشتقة أخرى )"العقود المتداولة"( تعتبر مضاربة للغاية وهي مناسبة فقط 

لى اثر عللعمالء الذين يفهمون ويرغبون في تحمل المخاطر االقتصادية والقانونية وغيرها من المخاطر التي تنطوي 

 هه االتفاقية ان، ويشهد العميل بموجب هذالهامش أو الودائعتى مع متطلبات قادر مالياً على تحمل الخسائر ح ، وذلك

خسارة كامل حساب التداةل مستعد وقادر مالياً على تحمل مخاطر العقود المتداولة. لن يؤدي  هيفهم هذه المخاطر وأن

اول من أجل المضاربة أو تحمل مخاطر من أي نوع على فتح حساب تدان  .تغيير سلبي في نمط حياة العميلالى 

 المخاطر التالية:افتراض حدوث " يعني المتداول الخليجي  العقود المتداولة وغيرها من المنتجات التي توفرها

 رافعة الماليةال .1
 

 

تؤدي الرافعة المالية العالية والهامش المنخفض إلى خسائر كبيرة بسبب تقلبات األسعار الصغيرة في المنتجات  قد

ر الخسائكل من المتداولة. تتيح الرافعة المالية العالية للعميل تحمل المزيد من المخاطر، مما يؤدي إلى تضخيم 

جاوزه. يجب على العميل مراعاة أنه إذا كان االتجاه السائد في ، مما قد يؤدي إلى خسارة الودائع والهامش وتواألرباح

السوق ضده، فقد يتكبد العميل خسارة كاملة في صناديق الهامش األولية وأي أموال إضافية مودعة للحفاظ على 

ية ج، وجميع الموارد المالية التي يستخدمها، واستراتيالمخاطرالمفتوحة. يتحمل العميل مسؤولية جميع الصفقات 

 التداول المختارة.

 
 الهامش وتحديد األسعار  .2

 

عن الشركات هذه األسعار والهوامش وقد تختلف  المتداول الخليجييتم تحديد عروض األسعار والهوامش بواسطة 

تحويل األموال في  للمتداول الخليجيفي تحديد الهامش وجمعه. يحق حقه  المتداول الخليجياألخرى. سوف يمارس 

اص وفقًا لتقديره الخ المتداول الخليجيحساب تداول العميل للهامش من وإلى هذه العملة األجنبية بسعر صرف يحدده 

وعلى أساس أسعار سوق المال السائدة. يجب على العميل الحفاظ على الحد األدنى لمتطلبات مستوى الهامش في 

ه ل المتداول الخليجي. منهتحمل العميل مسؤولية مراقبة الهامش المطلوب المفتوحة في جميع األوقات. يالصفقات 

المفتوحة عندما ال يتم الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات الهامش. لتجنب الصفقات أي أو جميع  اغالقالحق في 

 أو أكثر. ٪1000الهامش ، يوصى بشدة بالحفاظ على مستوى الهامش البالغ نداء 

 
 المخاطرالحد من  .3

 

، والتي تهدف إلى الحد من الخسائر، قد تقلل من الخسائر المتكبدة بسبب تقلبات األسعار؛ ومع الخسارةإيقاف أوامر 

 ذلك، قد ال تكون هذه األوامر قابلة للتنفيذ بموجب بعض ظروف السوق غير الطبيعية.

 

 مخاطر المنتج .4
 

ساب. للتحويل إلى العملة األساسية للح ايتم استخدامه تيالعملة الي معاملة معينة بمعدل قد يتأثر الربح والخسارة في أ

 .التداول الخليجي، وسيتم قبولها بواسطة الحسابات بالدوالر األمريكي سيتم فتح

 

 التقنيةالمخاطر . 5



 

 . تشمل هذه المشكالت على سبيل المثال ال الحصر:جهتهمسؤول عن أي مشكالت فنية تحدث من سيكون العميل 

 فشل أجهزة العميل أو البرنامج أو االتصال باإلنترنت.ا. 

 ب. التشغيل غير السليم لمعدات العميل.

 ج. إعدادات غير صحيحة.

 تحديثات.الد. تأخير 

 على كمبيوتر العميل. MetaTrader منصة ه. فشل

غل تفي مع المشيقر العميل بأنه في لحظة ذروة الحمل قد تكون هناك بعض الصعوبات في الحصول على اتصال ها

 )على سبيل المثال، عندما يتم إصدار المؤشرات االقتصادية الرئيسية(.عند تقلبات السوق، وخاصة المناوب

 

 انقطاع البث او االتصال .6

 

 لن يكون، بدء المعالجةالتنفيذ والدخول في عملية العميل وعملبة النقل من منصة يقر العميل أنه بمجرد إجراء 

سيتم تجاهل أي تعليمات أخرى تتعلق باإلرسال حتى يتم االنتهاء من اإلرسال. يجب على العميل و. باإلمكان الغائها

 . صفقةالمنتج والسعر قبل تقديم أي ، ائًما من دقة تفاصيل حجم المنتجالتحقق د

 
 التداولوكالء  .7

 

من  بأي حالالمتداول الخليجي مسؤوال في حال منح العميل سلطة التداول لطرف ثالث، "وكيل التداول"، فلن يكون 

بأي حال من األحوال المتداول الخليجي يتحمل  ولناألحوال عن مراجعة اختيار العميل لمثل هذا الوكيل التجاري. 

 المسؤولية عن أي خسائر يتكبدها هذا الطرف وأي نزاع قد ينشأ بين العميل والوكيل التجاري.

 
 االتصاالت الهاتفية .8

 

جي المتداول الخليأنه خالل ساعات التداول القصوى قد يواجه العميل بعض الصعوبات في االتصال بـيدرك العميل 

المسؤولية عن أي اضطرابات في الخدمة بسبب أي المتداول الخليجي الكبير. ال يمكن تحميل التداول حجم بسبب 

 ظروف قاهرة.
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"غير متداول" ال يمكن فتح صفقة عند سعر ينتج عنه المتداول الخليجي يدرك العميل أن أي خطأ يرتكبه موظف 

 احترامه وسيتم حذفه الحقًا.

 
 

 اإلفالس .10
 

تم تداولها  يالالمتداول الخليجي ، يحتفظ الدائنون باألولوية. جميع المعامالت التي أبرمها العميل مع في حالة اإلفالس

تلقى أموال العميل نفس أشكال الحماية التي تستخدمها الصناديق يفي البورصة. لذلك، وفقًا للقانون التنظيمي، قد ال 

الشركة، فقد ال تحظى مطالبة العميل  افلستلضمان العقود اآلجلة أو عقود الخيارات المتداولة في البورصة. إذا 

أي أموال ال تزال متاحة بعد دفع سيحصل على على هذا النحو من عميل دائن عام األولوية. البالودائع واألرباح ب

 المطالبات ذات األولوية.
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 ، يجب على العميل قبول مخاطر الخسائر المالية.القاهرةالظروف في حالة 


