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 البیاننطاق   .1
 

"، FxPro(المشار إلیھا في ما یلي ب " .FxPro Global Markets MENA Limitedتزّودكم    1.1
") بغیة مساعدتكم على فھم المخاطر التّي البیانعن المخاطر ھذا (" اإلفصاحبیان ب") نا" و"نحن"، "الّشركة"

ال یتضّمن المخاطر  البیانولكن علیكم األخذ بعین اإلعتبار أّن ھذا قد تنشأ عند التّداول بالعقود مقابل الفروقات. 
على العمیل (المشار إلیھ في ما یلي  والجوانب كافة التّي ینطوي علیھا التّداول بالعقود مقابل الفروقات.

بعنایة بالتّزامن مع "إتفاقیّة العمیل"، "سیاسة تنفیذ األوامر"  البیانقراءة  )"نفسكم" "،كم" "،أنتم" ،"العمیلب"
 والوثائق/المعلومات المتاحة لكم عبر موقعنا اإللكترونّي.

 
علیكم التّأّكد من أّن أّي قرار للمشاركة في التّداول بالعقود مقابل الفروقات یتّم أخذه على أساس مستنیر وعلى  1.2

ظروفكم الّشخصیّة (على سبیل الذّكر ال الحصر وضعكم المالّي).  فضًال عنضوء معرفتكم وخبرتكم، 
الفروقات ومدى المخاطر والجوانب التّي ینطوي ھم طبیعة العقود مقابل فافة إلى ذلك، علیكم التّأّكد من باإلض

سبة لكم أم ال، وما اعلیھا التّداول بالعقود مقابل الفروقات. فمن مسؤولّیتكم النّظر فیما إذا كانت المنتجات من
 إذا كان بإمكانكم تحّمل المخاطرة ب[استثماراتكم األولیّة و/أو  أرباح التّداول المحّققة أو غیر المحقّقة كافة].

 
أدوات قائمة على الّرفع المالّي، وبالتّالّي، ینطوي التّداول یرجى أخذ العلم بأّن العقود مقابل الفروقات ھي  1.3

بالعقود مقابل الفروقات على ارتفاع مخاطر الخسارة إذ أّن حركة األسعار تتأثّر بمقدار الّرافعة المالیّة التّي 
مّرة، ینتج عن حركة  50رافعة مالیّة ضعف ن عمیالً یستخدم یستخدمھا العمیل. على سبیل المثال، إن كا

 نن الّرصید الّسلبّي" قد ال تخسروومع ذلك، ونتیجة ل"الحمایة م %.25% ربًحا أو خسارة بنسبة 0.5بنسبة 
غیر أكثر من استثماركم األّولّي. لكنّكم معّرضون لخسارة استثماراتكم األولیّة و/أو  أرباح التّداول المحّققة أو 

 المحّققة كافة.
 

التّداول بالعقود مقابل الفروقات غیر مالئم لألشخاص كافة. ال تخاطروا بأكثر مّما أنتم على إستعداد لخسارتھ  1.4
 في أّي ظرف من الّظروف.

 
، یرجى مراجعة الجدول أ (قاموس البیانفي ما یتعلّق بأّي من المصطلحات التّي لم یتّم تعریفھا في  1.5

 المصطلحات) من "إتفاقیّة العمیل".
 

 تقییم المالءمة  .2
 

بتقییم مالءمتكم للتّداول بالعقود مقابل الفروقات، وتحّدد،  FxProعند معالجة "نموذج فتح الحساب"، تقوم  2.1
بناًء على المعلومات التّي قمتم بتقدیمھا لنا، إن كنتم تتمتّعون بالمعرفة والخبرة الكافیتین لفھم المخاطر التّي 

أن تغّضوا النّظر ینطوي علیھا التّداول بالعقود مقابل الفروقات. سوف نعلمكم بنتائج تقییمنا، ولكّن ذلك ال یعني 
عن دراسة التّداول بالعقود مقابل الفروقات. في حال أنذرناكم بأّن التّداول بالعقود مقابل الفروقات قد یكون 
أمًرا غیر مالئم لكم، فعلیكم اإلمتناع عن التّداول بالعقود مقابل الفروقات حتّى تكتسبوا المعرفة والخبرة 

التّداول بالعقود مقابل الفروقات باستخدام حساب تجریبّي قبل التّداول الكافیتین. على سبیل المثال، یمكنكم 
 اّطلعتم بما یكفي على المخاطر ذات الّصلة. ن قدبشكل حقیقّي، وھكذا تكونو بالعقود مقابل الفروقات

 
 طبیعة العقود مقابل الفروقات  .3

 
العقود مقابل الفروقات ھي إتّفاقیّات لتبادل الفرق في قیمة أداة مالیّة أو عملة معیّنة بین فترة إبرام اإلتّفاقیّة  3.1

وفترة إغالقھا. تتیح العقود مقابل الفروقات لعمالء الّشركة بتكرار اآلثار اإلقتصادیّة المترتّبة على التّداول، 
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تتوفّر قائمة كاملة بالعقود فعلی�ا؛  ھاخرى من دون الحاجة إلى امتالكتحدیًدا العمالت أو األدوات المالیّة األ
 على موقعنا اإللكترونّي. FxProمقابل الفروقات التّي تقّدمھا 

 
تكون دائًما  FxPro؛ ذلك یعني أّن العقود مقابل الفروقات ھي منتجات مشتقّة یتّم تداولھا خارج البورصة 3.2

والت العمیل، وال یمكن إغالق أّي من التّداوالت بالعقود مقابل الفروقات التّي أبرمت بمثابة الّطرف المقابل لتدا
 مع الّشركة إالّ معنا. تعتمد قدرتكم على فتح و/أو إغالق التّداوالت على توافر منّصات التّداول لدینا.

 
أنّھ ال یحّق لكم التّسلیم الفعلّي لألداة األساسیّة (األداة المرجعیّة) للعقود مقابل الفروقات التّي تتداولون  علیكم بفھم 3.3

بھا، كما وال تمتلكون أّي حقوق في األداة األساسیّة (مثل حقوق التّصویت في حال كنتم تتداولون بالعقود مقابل 
 على األسھم).الفروقات 

 
العقود مقابل الفروقات خالل الیوم؛ تحّدد عوامل عّدة حركة أسعار العقود مقابل الفروقات، على تتقلّب قیمة  3.4

 سبیل الذّكر ال الحصر  توافر معلومات الّسوق.
 

 األسعار والتّكلفة  .4
 

أسعار األدوات األساسیّة ذات الّصلة، والتّي تحصل علیھا  منإّن األسعار المستمّدة من منّصاتنا للتّداول مشتقّة  4.1
الّشركة من مزّودّي السیولة/األسعار كطرف ثالث. إّن أسعار العقود مقابل الفروقات التّي تتداولونھا معنا 

 ومزّودھ مالّذي یقدّ  الھامش األساسيّ تتضّمن ھامش الّربح؛ وھذا یعني أّن الفارق الّسعرّي الذّي نقّدمھ یشمل (أ) 
 السیولة/األسعار و(ب) ھامش الّربح (حیثما ینطبق ذلك).

 
عقود مقابل الفروقات، قد یطلب من العمیل دفع عمولة و/أو رسوم أخرى؛ تّم شرح ھذه عدٍد من ال لتداول  4.2

تقّدمھا الحاالت بالتّفصیل على موقعنا اإللكترونّي. في ما یتعلّق بأنواع العقود مقابل الفروقات كافة التّي 
في األسعار المعروضة للّشركة، بل تحّمل  المبیت/التّمویلرسوم الّشركة، ال تدرج العمولة (إن وجدت) و

 الصفقات، یتّم رفع قیمة التبییت/التّمویلسوم رالتّكالیف صراحةّ على حساب (أو حسابات) العمیل. في حالة 
المفتوحة أو خفضھا في بعض من أنواع األدوات المالیّة من خالل "مقایضة" رسوم التّمویل یومی�ا طوال فترة 
التّداول. تستند رسوم التّمویل إلى أسعار الفائدة الّسائدة في الّسوق. فمن اإلثنین إلى الخمیس، تحتسب المقایضة 

ب المقایضة ثالث مّرات أكثر من أجل التّعویض عن عطلة مّرة واحدة لكّل یوم عمل، أما أیّام الجمعة، فتحتس
 الیومیّة المطّبقة على موقعنا اإللكتروني. التبییت/التّمویلسوم رالتّفاصیل حول تتوفّر األسبوع؛ نھایة 

 
كالمسؤول الّرئیسّي لعملیّات العمیل على أساس رئیسّي مطابق، محّوطةً عملیّات مماثلة مع  FxProتعمل  4.3

كصنّاع الّسوق عند تنفیذ صفقات  FxPro. تعمل شركات مجموعة FxProشركات أخرى تابعة لمجموعة 
ت حول اإلستفادة من أّي من خسائر العمیل. لإلستعالم عن مزید من المعلوما FxProالعمالء، ویمكن ل

 تضارب المصالح المحتملة، یرجى مراجعة "سیاسة تضارب المصالح" الخاصة بنا.
 

ال یجدر بكم تمویل حسابكم باستخدام أموال حصلتم علیھا من أّي تسھیالت إئتمانیّة (بما في ذلك القروض  4.4
ستزداد بشكل ملحوظ في حال استخدمتم المصرفیّة أو خالف ذلك). علیكم أن تفھموا أّن مخاطركم العامة 

علیكم  یبقىتكبّدتم الخسائر على تداوالتكم، التّسھیالت اإلئتمانیّة للتّداول بالعقود مقابل الفروقات. فمثالّ، إن 
تسدید أّي مبلغ مقترض باإلضافة إلى الفوائد أو التّكالیف األخرى. لذلك، ال ینبغي أبًدا تمویل أّي تداوالت 

ضة، كما وال ینبغي اإلعتماد على القدرة على الّربح من أّي تداول من أجل تسدید مبالغ مماثلة. بأموال مقتر
لغرض حساب الھامش، یكون مستوى الّرافعة المالیّة أقّل من: (أ) الحساب أو (ب) الّرمز المتداول. ینطبق 

 ھذا المنطق على منّصاتنا للتّداول كافة.
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 الّرافعة المالیّة، ومستویات إیقاف الخسارة ظروف الّسوق، الھامش المطلوب،  .5
 

یخّولكم التّداول بالعقود مقابل الفروقات إستخدام الّرافعة المالیّة لفتح صفقة من خالل إیداع جزء من قیمة  5.1
التّداول اإلجمالیّة؛ ذلك یعني أّن حركة سوق صغیرة نسبی�ا قد تؤّدي إلى حركة أكبر بكثیر نسبی�ا في قیمة 

 تداولكم.
 

أثناء عملیّة فتح الحساب، یكون تصنیفكم اإلفتراضّي كعمیل تجزئة، ویضبط الحّد األقصى للراّفعة المالیّة  5.2
أّن  إالّ . إن كنتم مصّنفین على أنّكم عمالء محترفین، بإمكانكم طلب رافعة مالیّة أعلى، 1:50اإلفتراضیّة عند 

ذلك یكون وفقًا لتقدیر الّشركة، كما وأنّكم تخضعون لتقییم مدى مالءمة العمیل وللقوانین واألنظمة المعمول 
بھا. یحظى عمالء التّجزئة برافعة مالیّة محدودة. بالتّحدید، بالنّسبة ألزاوج العمالت الّرئیسیّة، والذّھب 

، كما وتقتصر الّرافعة المالیّة 1:50للّرافعة المالیّة عند والمؤّشرات الّرئیسیّة لفوركس، یضبط الحّد األقصى 
، أّما بالنّسبة ألزواج العمالت الثّانویّة وأّي من األدوات األخرى لفوركس، یضبط الحّد 1:10لألسھم على 

 .1:20األقصى للّرافعة المالیّة عند 
 

اق سیطرة الّشركة و/أو سیطرتكم؛ ونتیجةً قد تتذبذب حركة األسواق المالیّة بسرعة لتعكس أحداثّا خارج نط 5.3
لذلك، تصبح األسعار متقلّبة. شكل من أشكال تقّلبات األسعار ھو"الفجوة" التّي تنشأ عند حدوث تحّول مفاجئ 
في األسعار من مستوى إلى آخر. قد یطرأ ھذا األمر إثر أحداث إقتصادیّة غیر متوقّعة أو إعالنات الّسوق 

غیر قادرة على تنفیذ تعلیماتكم  FxProوبالتّالي، قد تكون ات التّداول أو خارجھ. مثالّ، داخل نطاق ساع
بالّسعر المطلوب. عوًضا عن ذلك، إن لم تتحّرك األسعار لمصلحتكم، سیؤثّر ذلك بشكل مباشر وفوري على 

كافة، ولیس فقط تلك  صفقاتكم المفتوحة التّي قد تتوقّف تلقائی�ا. ومن الممكن أن یتّم إیقاف صفقاتكم المفتوحة
 التّي تولّد الخسارة. 

      
المالیّة، وعلى حساب متداول بھ بالفعل، أن  میجب أخذ العلم أنّھ یمكن ألّي تغییرات تطرأ على مستوى رافعتك 5.4

 یقاف.باإلتؤثّر على صفقاتكم المفتوحة مباشرةً، مّما قد یؤّدي إلى أمر 
 

تقع على عاتقكم مسؤولیّة رصد الھامش المطلوب لصفقاتكم المفتوحة في األوقات كافة، ومن أجل تجنّب أمر  5.5
، التّداوالت الھامشیّةحدود یقاف قد یتوّجب علیكم تمویل حسابكم. ولكن یجب أن تأخذوا بعین اإلعتبار أّن اإل

المصّممة لتخفیف التّعّرض للخسارة أو الحّد منھا قد  األخرى وحدود إیقاف الخسارة، أو األنظمة والّضوابط
 ال تكون فعّالة أو قد تؤول إلى الفشل.

 
 للمزید من المعلومات، یرجى الّرجوع إلى قسم "الھامش والّرافعة المالیّة" من "سیاسة تنفیذ األوامر". 5.6

 
 مخاطر سعر صرف العمالت األجنبیّة وغیرھا من المخاطر ذات الّصلة   .6

 
. وتزّود ستتأثّرون بتحّركات الّصرف األجنبّي إن كنتم تتداولون بمنتج مقّوم بعملة تختلف عن عملة حسابكم 6.1

وعملة العقود مقابل الفروقات  المقّومة للحساب المعنّي، عملةالخاّص بالتحویل العملة  الّشركة العمالء بحساب
 .في الوقت نفسھ باعتماد سعر الّصرف المشتقّ ذات الّصلة 

 
البیئة القانونیّة والتّنظیمیّة تغیّرات في بالعقود مقابل الفروقات نتیجةً  قد تتأثّر أیًضا قدرتكم على التّداول 6.2

 والّضریبیّة و/أو خالف ذلك
 

أسواق اإلمارات العربیّة المتّحدة.  لھاستنطوي األسواق األجنبیّة على مخاطر تختلف عن تلك التّي قد تتعّرض  6.3
احتمال الّربح أو الخسارة من العقود مقابل الفروقات العائدة إلى األسواق األجنبیّة أو المقوّمة بعملة  سیتأثّر
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تغیّرت أسعار الّصرف، أجنبیّة بتقّلبات سعر صرف العمالت األجنبیّة. فمن الممكن أن تتّكبدوا الخسائر إن 
 العقود مقابل الفروقات. التي تتصّل بھار سعر األداة حتّى ولو لم یتغیّ 

 
 المخاطر التّقنیّة   .7

 
نحاول تزویدكم باستمرار باألسعار كما ونوفّر لكم الوصول* إلى منّصاتنا للتّداول طوال فترة جلسات التّداول  7.1

ضعف كما ھو مبیّن على موقعنا اإللكترونّي. ولكن في بعض الحاالت یكون ذلك غیر ممكن؛ مثالّ، في حاالت 
قطاع التّیار الكھربائّي و/أو غیرھا من العوامل. قد اإلتّصاالت/إمكانیّة الّربط باإلنترنت، أخطاء في النّظام وان

یؤّدي ما سبق ذكره إلى تغیّر األسعار في الفترة ما بین الوقت الذّي تّم فیھ األمر والوقت الذّي استلمت فیھ 
 الّشركة األمر. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤثّر المخاطر التّقنیّة ھذه على تنفیذ أوامركم.

 
 عبر تطبیقات الھواتف المحمولة. الّدخولّصاتنا للتّداول *یشمل الوصول إلى من

 
 أموال العمیل  .8

 
یتّم إیداع أّي أموال نحتفظ بھا بالنّیابة عنكم في حساب إستئمانّي مستقّل في مؤّسسة داخل مركز دبي المالّي  8.1

اإلقتصادیّة األوروبیّة ) واإلمارات العربیّة المتّحدة أو خارجھما، بما في ذلك المنطقة DIFCالعالمّي (
)EEAل )، بشكٍل منفصٍل عن أموال الّشركة. كما یمكن اإلحتفاظ بأموال العمیل في كیانات أخرىFxPro  

خاضعة للتنّظیم. وفقًا للتّشریعات المعمول بھا، یمكن جمع أموال العمیل مع أمواٍل یملكھا عمالء آخرون 
نّي واحد أو أكثر مع أموال عمالء آخرین، مودعة في (الحسابات الجامعة) أو مختلطة في حساب إستئما

صنادیق إستئمانیّة أیًضا. وبالتّالي، في حال اإلعسار، لن یكون لعمیل معیّن المطالبة تجاه مبلغ محّدد في حساب 
محّدد. یمكن أن تكون مطالبة العمیل ضّد أموال العمیل في الحساب الجامع. بشكٍل عام، تواجھ الحسابات 

في المؤّسسات، بما فیھا الحسابات الجامعة، مخاطر مختلفة، بما في ذلك إحتمال خطر التّعامل معھا المودعة 
) في حال حال تخلّفت المؤّسسة، من دون أّي اعتبار للمالكین المستفیدین النّھائیّین للحساب 1كحساٍب واحد (

مع قد تكون معّرضة اللتزامات الجامع. من المخاطر األخرى ھي أّن األموال الموجودة في الحساب الجا
FxPro  المتّصلة بصفقات العمالء اآلخرین في حال عجزتFxPro  عن اإلیفاء بالتزاماتھا تجاھھم. في

لإلحتفاظ بأموال العمیل للخطر، بشكٍل جزئّي  FxProحال تعّرضت مالءة المؤّسسة المالیّة التي تستخدمھا 
ل الخسارة. في حال تعثّرت مؤّسسة مماثلة، ال یحّق للعمیل بأّي أو كلّي، یقع على عاتقكم ال على عاتقنا تحمّ 

 تعویض من جانب الّشركة.  
 

كما أّن ھناك خطر أّن إعسارنا أو تعثّرنا قد یؤّدي إلى إغالق صفقاتكم أو تصفیتھا من دون موافقتكم. یتّم  8.2
ّظم؛ في حاالت مماثلة تطبّق أشكال الحمایة اإلحتفاظ بالودائع المحفوظة لدینا كأمانة لكم في حساب إستئمانّي من

القانونیّة كافّةً الممنوحة لألموال المودعة. یتّم اإلحتفاظ بصافي األرباح الجاریة غیر المحقّقة في أمانتنا (التي 
إّال تزید عن متطلّباتنا التّعاقدیّة والتنظیمیّة)، وعادةً ما تكون محمیّة بالّطریقة نفسھا لصالحكم كمالك مستفید، 

إذا امتنعت المحكمة عن دعم الثّقة في ما یتعلّق باألرباح الّصافیة غیر المحّققة، في ھذه الحالة یتّم تصنیفكم 
على أنّكم دائنین غیر مضمونین من جھتنا بالّنسبة لھذه األرباح الّصافیة غیر المحقّقة. إّن التزاماتك بموجب 

ة، بمعنى أّن حقوقك تجاھنا ھي حقوق الدائن ونلتزامات غیر مضمل الفروقات ھي اإتفاقیّة العمیل والعقود مقاب
 غیر المضمون.  

 
في حال اإلعسار، التّصفیة أو أّي حدث توزیع آخر ینتج عنھ توزیع أموال العمیل، یخضع توزیع مماثل لقواعد  8.3

تكون فیھا أموال ). في الحاالت التي DFSAتوزیع أموال العمیل الخاّصة بسلطة دبي للخدمات المالیّة (
العمیل محفوظة في نطاق إختصاص خارج مركز دبي المالّي العالمّي، قد تختلف مماررسات الّسوق، التّصفیة 

 والنّظام القانونّي المطبّق في ھذا اإلختصاص عن النّظام المطبّق في مركز دبي المالّي العالمّي.
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 ال نصائح  .9

 
أّي نصیحة حول اإلستثمارات الّشخصیّة. تنّص إتفاقیّة العمیل الخاّصة بنا، على وجھ   FxProلن تقّدم لكم  9.1

 التّحدید، أّن ھذا األمر ال یقع ضمن نطاق إتفاقیّتنا.
 

") المواد، من وقت آلخر، ووفق ما تراه مناسبًا، بإصدار و/أو توزیع مواد الطرف الثالث ("FxProقد تقوم  9.2
والتي تحتوي على معلوماٍت تشمل، على سبیل الذّكر ال الحصر، ظروف األسواق المالیّة، منشورة عبر موقعنا 
اإللكترونّي ووسائل إعالم أخرى، و/أو مستلمة منكم. وتجدر اإلشارة إلى أّن ھذه المواد تعتبر بمثابة إتّصاالت 

أنّھا تتضّمن نصائح حول اإلستثمارات الّشخصیّة و/أو تسویقیّة لیس إّال، وال تتضّمن، وال یجب تفسیرھا على 
توصیات متعلّقة باإلستثمار و/أو عرض أو إلتماس ألّي عملّیات في األدوات المالیّة؛ إّن قرار الّدخول في أّي 

بأّي تمثیل، وال تتحّمل أّي   FxProعملیّة محّددة یعود للعمیل بعد أن یجري بنفسھ تقییًما لوضعھ. ال تقوم 
ؤولیّة في ما یتعلّق بدقّة المعلومات المزّودة أو اكتمالھا، أو بأّي خسارة ناجمة عن أّي استثمار إستناًدا إلى مس

، طرف ثالث أو FxProأّي توصیات أو توقّعات أو غیرھا من المعلومات التي قّدمھا موّظف من موّظفي 
ي تعّزز إستقاللیّة أبحاث اإلستثمار وال تخضع خالف ذلك. لم یتّم إعداد المواد وفق المقتضیات القانونیّة الت

ألّي حظر على إجراء المعامالت قبل نشر بحوث اإلستثمار. قد یكون أّي تعبیر عن رأي ورد في المواد قابًال 
 . FxProللتّغییر من دون إشعار. قد تعكس اآلراء وجھة نظر المؤلّف الّشخصیّة وال تعبّر عن آراء 

 
نصائح إستثماریّة، مالیّة، قانونیّة، ضریبیّة، تنظیمیّة، أو غیرھا  FxProأعاله، ال تقّدم  9.1 كما ورد في البند 9.3

من النّصائح المتعلّقة باالستثمارات أو بالتّداول بالعقود مقابل الفروقات. تكون أّي مواد أو معلومات أو أمور 
اول، األحداث التّسویقیّة أو التدریبیّة أو أخرى، قد نزّودكم بھا من خالل موقعنا اإللكتروني، منّصات التّد

خالف ذلك، عاّمة وال یجب التّعامل معھا عل أنّھا النصیحة المناسبة لكم أو أنّھا تستند إلى النّظر في ظروفكم 
الخاّصة. یجب علیكم طلب مشورة مھنیّة مستقلّة من مستشار یتمتّع بالمؤّھالت المناسبة، إن لزم األمر، قبل 

 ي التّداول بالعقود مقابل الفروقات معنا.  المباشرة ف
یجب علیكم إستشارة مستشاریكم القانونیّین أو غیرھم من المستشارین المھنیّین قبل اإللتزام بأّي معاملة، توقیع 

 أّي مستند و/أو الّدخول في أّي ترتیب ملزم قانونًا ذات صلة بالمنتجات ھذه.
 
 

 األداء الّسابق  .10
 

األداء الّسابق، المحاكاة، أو التّوقع في العقود مقابل الفروقات أي مؤّشر على النتائج المستقبلیّة. تجدر ال یشّكل  10.1
المالحظة إلى أّن قیمة إستثماركم یمكن أن تنخفض (كما یمكن أن ترتفع) حیث أّن سعر الّسوق الخاّص 

 باألصول األساسیّة قد یتقلّب نزوًال (أو صعوًدا).
 

 إضافیّةمعلومات   .11
 

(أي دلیل اإلستثمار)   ”Guide to Investing“ للحصول على معلومات إضافیّة، الرجاء اإلّطالع على 11.1
 Investor Warning on ) وعلى "ESMAالّصادر عن الھیئة األوروبیّة لألوراق واألسواق المالیّة (

Contracts for difference  (تحذیر المستثمر حول العقود مقابل الفروقات) الّصادر بشكٍل مشترك عن
، المتوفّر على )EBAوالھیئة المصرفیّة األوروبیّة () ESMA(الھیئة األوروبیّة لألوراق واألسواق المالیّة 

 موقعنا اإللكترونّي على حّد سواء.
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 بیان اإلفصاح عن مخاطر التّداول بالتجزئة . 12
 

 FxPro Global Markets MENAفاقیّة العمیل التي أبرمتموھا مع ھذا البیان إضافة ضروریّة إلتیشّكل  
Limited  )FxPro ال یھدف ھذا البیان إلى شمل المخاطر كافة المرتبطة  وعلیكم باإلقرار بھ وتوقیعھ. )نحنو

لكم في إتفاقیّة  FxProلتي نقّدمھا لكم. تّم تفصیل المنتجات والخدمات التي تقّدمھا ا بالمنتجات والخدمات
أن تزّودكم بھذا البیان لتوضیح المخاطر المرتبطة  FxProفضًال عن إتفاقیّة العمیل، على  العمیل الخاّصة بكم.

أو من خالل مشورة قانونیّة  اأن تقّرروا شخصی� تقع على عاتقكم مسؤولیّة  بالتّداول بالعقود مقابل الفروقات.
 .إستثماركم أم الالمخاطرة بتحّمل  وإن كان بإمكانكمما إذا كانت المنتجات مناسبة لكم  أو مھنیّة،

 
علیكم أن تدركوا أّن خطر الخسارة قد یكون كبیًرا عند التّداول  إمكانیّة خسارة كبیرة وال وجود للضمانات:

فقط بالعقود مقابل الفروقات. علیكم أن تقّرروا بعنایة ما إذا كانت ھذه العملیّات مناسبة لكم، وأن تخاطروا 
تضعونھا  یجدر بكم أخذ العلم أیًضا بأّن األموال أو الممتلكات التي بمبلغ من المال یمكنكم إستثماره/خسارتھ.

أن  FxProكإیداعكم األولّي، وصفقات العقود مقابل الفروقات التي تقومون بھا معنا غیر مضمونة. یمكن ل
تستخدم ھذه الودائع مقابل الخسائر الناتجة عم عملیّاتكم. تكونون مسؤولین شخصی�ا عن الخسائر الناتجة عن 

 FxProالّرصید الموجود في حسابكم وفقًا لسیاسة  ھذه الّصفقات كافّةً إّال أّن خسائركم ستقتصر على صافي
 ).11.3القسم  –للحمایة من الّرصید السلبّي (مراجعة سیاسة تنفیذ األوامر 

 
 ما یلي: كما علیكم أن تدركوا

 
في سیاق العقود مقابل الفروقات، ینطوي التّداول على الھامش على وضع األموال التّداول على الھامش: 

شكل ودیعة لحساب تداول العقود مقابل الفروقات الخاّص بكم. یسمح لكم ھذا اإلیداع الھامشّي والممتلكات على 
بالتّداول بأكثر من الودیعة التي وضعتموھا. وھذا ما یعرف بالرافعة المالیّة. أّي رافعة مالیّة تستخدموھا قد 

 ودعتموھا كھامش.ة التي أتزید من خسائركم، ویمكنكم أن تخسروا بسرعة األموال أو الممتلكات كافّ 
 

تّم وضعھا للحّد من خسائركم. غیر أنّھ في حاالت مثل تقلّب الّسوق الّشدید، الّسیولة  وقف الخسارة: أوامر حدّ 
المحدودة، عطل في أنظمة اإلتّصال أو األنظمة اإللكترونیّة، أو قوة قاھرة، قد ال یكون ممكنًا تنفیذ حّد وقف 

 أوامر وقف الخسارة لیست مضمونة وستبقون مسؤولین عن الخسائر كافة.  الخسارة بالّسعر المطلوب.
 

ھي  FxProعندما تقومون بالبیع، تكون . لعملیّاتكم كافةً رف المقابل الطّ  FxProتكون  :ةزاعات المتأصلّ النّ 
عندما تخسرون المال على صفقة معیّنة، قد تجني  البائع. FxProالّشاري وعندما تقوقون بالّشراء، تكون 

FxPro  المال من الصفقة نفسھا، فضًال عن الّرسوم والعمولة التي قد تفرضھا علیك. األسعار التي نقّدمھا
 . FxProلكم، لیت بالّضرورة أفضل األسعار المتوفّرة وقد تختلف عن األسعار المقّدمة إلى عمالء آخرین ل 

 
 ، مھما كانت مناسبة أو فعّالة، ال تزیل المخاطر المرتبطة بالعملیّات.اإللكترونیّة منّصات التّداول

 
لیست منّصة التّداول اإللكترونیّة ببورصة. ھي ال تقوم بربط األوامر أو إرسالھا إلى  :األنشطة غیر المنّظمة

قد ال تكون منّصة التّداول ھذه  .FxProبورصة. ھي ببساطة عبارة عن إتّصال إلكترونّي للتّواصل مع 
للمنّصة خاضٌع لعقدكم مع  FxProخاضعة لتنظیم أّي جّھة تنظیمیّة للخدمات المالیّة. لذا فاستخدامكم و

FxPro  .لیس إّال  
 

ن تكون مزّودة من شركة أخرى، في بلد آخر، مرتبطة یمكن للخدمات التي تتلقّونھا أفضًال عن ذلك، 
. إّن األنشطة التي تتّم في ھذه البلدان ال تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالّیة. علیكم أن تطلبوا FxProب
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تنظیم المنتجات والخدمات كافة  المعلومات حول الجّھة التنظیمیّة للخدمات المالّیة المسؤولة عن FxProمن 
   لكم قبل قیامكم بأّي صفقة. FxProالتي تقّدمھا 

 
المرتبطة بالعملیّات. علیكم أن تأخذوا  ال یفصح عن المخاطر كافّةعن المخاطر المختصر ھذا  بیان اإلفصاح

بعین اإلعتبار المبلغ الذي تتحّملون خسارتھ، قبل أن تصرفوا األموال ألغراض التّداول. إن كنتم غیر واثقین 
نیّة المالئمة قبل الّدخول في صفقات من فھمكم لمنتج معیّن، أو آلة أو عملیّة، علیكم أوًال بطلب المشورة المھ

 .  مماثلة عملیّةمماثلة أو آلة مماثل أو  على منتج
 

 اإلفصاح أعاله وقرأتھ.بأنّي تلقیت أقّر 

 التّاریخ: ..............................................   توقیع العمیل: .......................................

لكم الجدول التّالي الذي یظھر عدد الحسابات بالتجزئة غیر التقدیریّة (وھي حسابات تشبھ التي تملكھا) التي  FxProقّدمت 
 نحتفظ بھا.

 

اإلفصاح عن حسابات 
 التّجزئة

 معّدل الحسابات المربحة عدد الحسابات المربحة عدد الحسابات اإلجماليّ 

    الربع األكثر حداثة
    1الربع 
    2الربع 
    3الربع 

 

 ال یشّكل األداء الّسابق مؤّشًرا موثوقًا بھ للنتائج المسبقلیّة.
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