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تحذير المخاطرة
ﻳﻨﻄﻮي اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﮭﺎﻣﺶ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻚ،
وﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻳﺪاﻋﻚ اﻷوﻟﻲ .ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﮭﻤﻚ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ وطﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرةاﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.
ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ أن ﺗﻘﺮأ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ھﺬا اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ أدﻧﺎه ،ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب
ﺗﺪاول ﻣﻊ ( FXGateاﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺸﺮﻛﺔ  / FXGate Ltdﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ) وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺮاءة ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺮة
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷواﻣﺮ وﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ.
"FXGateﻧﺤﻦ  /ﺗﺨﺼﻨﺎ /ﻟﻨﺎ" ھﻮ اﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﻟﺸﺮﻛﺔ  /FXGate Ltdﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ  ،ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻣﺴﺠﻠﺔ ،رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ  ،LL15261ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  LFSAﺗﺤﺖ رﻗﻢ  MB/ 19/0031ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻜﺘﺐ  ،(۲) G٦اﻟﻤﺴﺘﻮي  ,٦ﺑﺮج اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻨﺘﺰه اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺟﺎﻻن
ﻣﺮدﻳﻜﺎ ۸۷۰۰۰ ،إﻗﻠﯿﻢ ﻻﺑﻮان اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ،ﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ .
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﺟ ًﺪا ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ إﻻ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮف وﺗﻔﮭﻢ وﺗﻜﻮن
ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﯿﺰات واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺪاول .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺘﻨ ًﻌﺎ أﻳ ً
ﻀﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺪاول
ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ،ﻓﻲ ﺿﻮء ظﺮوﻓﻚ وﻣﻮاردك اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﺪاول ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

عوامل المخاطرة العامة
ال نقدم نصائح
تقدم  FXGateخدمة التنفيذ فقط .نحن ال نقدم المشورة االستثمارية أو النصائح المتعلقة
باالستثمارات أو اتخاذ صفقات مالية .ومع ذلك ،قد نوفر لعمالئنا معلومات سوقية واقعية حول
إجراءات المعامالت المالية والتعرض المحتمل للمخاطر وكيفية تقليل المخاطر.
المالءمة
قبل أن نتمكن من فتح حساب لك ،نحن ملزمون بإجراء تقييم مالءمة لتقدير ما إذا كانت منتجاتنا
وخدماتنا مناسبة لك ،وتحذيرك -وفقا للمعلومات التي تقدمها لنا -إذا كان أي منتج أو خدمة نقدمها
ليست مناسبة لك .س ُيطلب منك معلومات تتعلق بأصولك المالية وأرباحك وخبراتك في التداول
ومعرفتك .يجب أن تفكر فيما إذا كان لديك موارد مالية كافية لتلبية نشاطك المالي معنا وشهية
المخاطر في المنتجات والخدمات التي تستخدمها .في بعض الحاالت ،قد نعتبر أنه من غير
المناسب فتح حساب لك .إن أي قرار بفتح حساب والمتابعة في استخدام منتجاتنا وخدماتنا هو
قرار لك .تقع على عاتقك مسؤولية فهم المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات والخدمات التي
نقدمها.
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التكاليف والرسوم
يتم تعيين التكاليف والرسوم الخاصة بنا على موقعنا  .www.fxgate.comقبل أن تبدأ التداول ،يجب
عليك الحصول على تفاصيل عن جميع معلومات السوق الخاصة بنا الموجودة على موقعنا والتي
تحتوي على جميع معلومات السوق والعموالت والرسوم األخرى التي ستكون مسؤوالً عنها.
يجب مراقبة صفقاتك
تقع على عاتقك مسؤولية مراقبة صفقاتك المالية عن كثب خالل الفترة التي اتخذت فيها أي
طلبات أو صفقات على حسابك ،ويجب عليك دائ ً
ما التأكد من إمكانية الوصول إلى حساباتك خالل
الفترة التي بها صفقات مفتوحة.
االتصاالت االلكترونية
نحن نوفر لك الفرصة لالتصال بنا من خالل الوسائل اإللكترونية ،مثل البريد اإللكتروني والمحادثة
المباشرة حسب توفرها و  /أو تطبيقها .عادة ما تكون هذه وسيلة موثوقة لالتصال ،ومع ذلك قد
تكون هناك حاالت قد تواجه فيها مشكالت فنية وبالتالي ال ينبغي االعتماد عليها بالكامل كوسيلة
لالتصال .إذا اخترت التداول معنا من خالل الوسائل اإللكترونية ،يجب أن تدرك أن االتصاالت
اإللكترونية يمكن أن تفشل ،يمكن أن تتأخر ،قد ال تكون آمنة و  /أو قد ال تصل إلى الوجهة المقصودة.
يرجى أي ً
ضا الرجوع إلى فقرة التداول اإللكتروني أدناه.
منتجاتنا وخدماتنا
نحن نقدم خدمات التنفيذ فقط فيما يتعلق بالعقود عبر مجموعة واسعة من األسواق األساسية.
على الرغم من أن األسعار التي تفتح بها العقود مستمدة من السوق األساسي ،فإن خصائص
ً
اختالفا كبيرًا عن السوق أو األداة األساسية الفعلية .التفاصيل الكاملة
عقودنا يمكن أن تختلف
لجميع العقود التي نقدمها موضحة في مواصفات العقد على موقعنا ،بما في ذلك :حجم العقد،
معدالت الهامش ،وقت آخر صفقة ،إجراءات التسوية ،إجراءات التمديد ،العموالت وعملة التداول.

المخاطر المتعلقة باالستثمار
االستثمار في العمالت األجنبية
قد تكون بعض االستراتيجيات ،مثل "فروقات األسعار" في الصفقات أو "' ،"'straddleمحفوفة
بالمخاطر مثل صفقات "الشراء" أو "البيع" .بالرغم من أنه يمكن استخدام األدوات المشتقة إلدارة
مخاطر االستثمار ،إال أن بعض هذه المنتجات غير مناسبة للعديد من المستثمرين .تتضمن األدوات
المختلفة مستويات مختلفة من التعرض للمخاطر وعندما تقرر ما إذا كنت تريد التداول في هذه
األدوات ،يجب أن تكون على دراية بالنقاط التالية:
معامالت المشتقات خارج المقصورة
ﻳﺘﻢ ﺗﺪاول ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي ﺧﺎرج اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ أﻳ ً
ﻀﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ "ﺧﺎرج
اﻟﻤﻘﺼﻮرة" أو " ."OTCﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﻘﺼﻮرة أﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻌﻨﺎ وﻧﺤﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻚ
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻚ .اﻋﺘﻤﺎ ًدا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ،ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻋﺎد ًة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ.
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الصرف ولكن يمكن أن تتقلب بعي ًدا عن األسعار األساسية بسبب مجموعة متنوعة من األسباب.
ً
أسواقا مركزية ،وال يوجد مركز للتبادل أو مقاصة مركزية
عند التعامل في األسواق التي ليست لها
لضمان تسوية هذه المعامالت .ال يمكن إغالق جميع الصفقات المفتوحة وتسويتها إال من خاللنا.
بالرغم من أن بعض األسواق خارج المقصورة عالية السيولة ،فإن المعامالت في المشتقات خارج
المقصورة أو "غير القابلة للتحويل" قد تنطوي على مخاطر أكبر من االستثمار في المشتقات
المتداولة في البورصة ألنه ال يوجد سوق صرف إلغالق المركز المالي المفتوح .قد يكون من
المستحيل تصفية صفقة حالية (قد يحدث على وجه الخصوص في حاالت التي توجد فيها ظروف
غير طبيعية في السوق  -راجع الشروط واألحكام لمزيد من المعلومات) ،وتقييم قيمة الصفقة
الناجم عن معاملة خارج المقصورة أو التقييم مقدار التعرض للمخاطر .ال يلزم تحديد أسعار العرض
والطلب ،وحتى في حالة وجودها ،سيتم تحديدها بواسطة الوسطاء في هذه األدوات.
العقود مقابل الفروقات ()CFDs
طبيعتها
العقود مقابل الفروقات ( )CFDsهي نوع من المعامالت الغرض منها هو تأمين ربح أو تجنب الخسارة
بالرجوع إلى تقلبات قيمة السعر لألداة المالية .قد تشمل أنواع العقود مقابل الفروقات المقدمة
من قبلنا العقود مقابل الفروقات للعمالت األجنبية ( )FXوالمؤشرات  .CFDsنحن ال نقدم تداول
األسهم في العقود مقابل الفروقات .ال يمكن تسوية العقود مقابل الفروقات إال نق ًدا.
المخاطر
العمالت األجنبية FXوالعقود مقابل الفروقات مع  FXGateيتم تداول جميع منتجاتها بنظام الهامش.
ينطوي االستثمار في العقود مقابل الفروقات على درجة عالية من المخاطرة بسبب هذه المنتجات
ذات الهامش ،والتي تشير إلى "الرافعة المالية" مما يعني أنه يمكنك وضع صفقة كبيرة عن طريق
طرح مبلغ صغير فقط من المال كهامش .وفقا لذلك غالبًا ما تكون الحركة السعرية الصغيرة نسبيًا
يمكن أن تؤدي إلى حركة أكبر نسبيًا في قيمة استثماراتك .ويتم تسويتها على أساس الفرق بين
سعر االفتتاح وسعر إغالق الصفقة .ويمكن أن يتم تسويتها بعملة أخرى غير عملتك األساسية،
وبالتالي فإن ربحك أو خسارتك قد يكون عرضة لتقلبات العمالت األجنبية.
العقود مقابل الفروقات – عام
إن اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ھﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻮرﺻﺔ .ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ أﻓﻀﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ووﻓ ًﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ .ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺘﺤﻪﻣﻌﻨﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻨﺎ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻼق ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد إﻻ ﻣﻌﻨﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﮭﺎ
إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ .ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﺗﻮﻓﺮ أي ﺣﻖ ﻓﻲ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﮭﺎ ﻣﻊ FXGateﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ.
ﺗﺤﻤﻞ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﺨﺎطﺮ ﺧﺴﺎرة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺪاول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻗﺪ
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﻋﺪم ﺗﺪاول أي ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﮭﺎﻣﺶ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﮭﻢ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ وأن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻚ ﻹدارة ﺻﻔﻘﺎﺗﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ.
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من هذا المنتج الذي يمكن أن تفي بااللتزامات المالية التي تتطلبها فيما يتعلق بمدفوعات الهامش
والخسائر.

مخاطر ظروف التداول
التقلب
يجب أن تدرك أن األسعار يمكن أن تتحرك بسرعة خاصة في أوقات التقلبات العالية في السوق.
قد تنشأ هذه المخاطر في ساعات العمل العادية أو خارجها ،وقد تؤدي إلى تغيير رصيد حسابك
بسرعة .إذا لم يكن لديك أموال كافية في حسابك لتغطية هذه الحاالت ،فهناك خطر من أن يتم
إغالق مراكزك تلقائيًا إذا انخفض رصيد حسابك عن مستوى اإلغالق.
العملة
إذا كنت تتداول في سوق بخالف سوق عملتك األساسية ،فستؤثر تقلبات أسعار الصرف على
أرباحك وخسائرك.
األسعار والعموالت
األسعار المعروضة قد ال تعكس بالضرورة السوق األوسع .سنختار أسعار اإلغالق التي سيتم
استخدامها في تحديد متطلبات الهامش .ولكننا نتوقع أن تكون هذه األسعار مرتبطة بشكل معقول
بتلك المتاحة على ما يعرف بسوق ما بين البنوك " ،" interbank marketإال أن األسعار التي
نست خدمها قد تختلف عن تلك المتاحة للبنوك والمشاركين اآلخرين في سوق ما بين البنوك.
وبالتالي ،قد نمارس قدرًا كبيرًا من حرية التصرف في تحديد متطلبات الهامش وتمويل نظام
الهامش.
قبل أن تبدأ التداول ،يجب عليك الحصول على تفاصيل عن جميع معلومات السوق الخاصة بنا
الموجودة على موقعنا والتي تحتوي على جميع معلومات السوق والعموالت والرسوم األخرى التي
ستكون مسؤوال ً عنها.
سيولة السوق
عاد ًة ما يكون سعر الذي توفره  FXGateموافق للسوق الرئيسي بشكل جيد ،حتى حجم معين
من السيولة .و من أجل الحفاظ على سيولة إضافية في السوق ،يجوز لنا تطبيق فروق أسعار
مختلفة على السعر األصلي .بعض األسواق يتم عرض أسعارها من خاللنا خارج ساعات السوق
العادية ،ومثل هذه األسواق تعرف باسم "األسواق الرمادية" .في هذه الحاالت ،على الرغم من
كل الجهد المبذول للحفاظ على ثبات األسعار وفروقات األسعار ،فقد ال يكون ذلك ممك ًنا دائ ً
ما خالل
فترات متقلبة معينة أو خالل فترات عدم السيولة في األسواق المقابلة.
تعليق التداول
قد يحدث هذا على سبيل المثال في أوقات تحركات األسعار السريعة إذا ارتفع السعر أو انخفض
في إحدى جلسات التداول إلى الحد الذي يتم فيه تعليق التداول أو تقييده وف ًقا لقواعد البورصة
FXGate Ltd.اﻟﻤﻨ�ە اﻟﻤﺎ� ﻻﺑﻮان ,ﺟﺎﻻن ﻣﺮد��ﺎ ٨٧٠٠٠ ،إﻗﻠ�ﻢ ﻟﺒﻮان اﻟﻔ�ﺪرا�� � ،
��
ﻣﺎﻟ��ﺎ.
اﻟﺮﺋ�� ،ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﻜﺘﺐ  ،(٢) G٦اﻟﻤﺴﺘﻮى  ،٦ﺑ�ج اﻟﻤﻜﺘﺐ
�
�
��
ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﻪ �� ﻻﺑﻮان  LFSAﺗﺤﺖ رﻗﻢ  . MB/19/0031اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻮداﺋﻊ.

Page 5 of 10

ذات الصلة .إن وضع أمر إيقاف الخسارة لن يحد بالضرورة من خسائرك على الكميات المقصودة،
ألن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ مثل هذا الطلب بالسعر المحدد.
توقف غير مضمون
عندما تضيف توقف غير مضمون كجزء من تداولك ،عندما يتم تشغيل هذا التوقف ،فإنه يصدر أمرًا
ً
فعاال منك إلغالق العقد .قد ال يتم إغالق عقدك فورًا عند بدء اإليقاف .نحن نهدف إلى التعامل مع
هذه الطلبات بشكل عادل وسريع ،ولكن الوقت المستغرق لتنفيذ الطلب والسعر الذي يتم تنفيذ
الطلب عنده يعتمد على السوق األساسي .في األسواق سريعة الحركة ،قد ال يتوفر السعر
المطلوب لتنفيذ طلبك أو قد يتحرك السوق بسرعة وبشكل كبير بعي ًدا عن مستوى التوقف قبل أن
نتمكن من تنفيذه.
الفجوات السعرية
الفجوات السعرية هي تحول مفاجئ في سعر السوق األساسي من مستوى إلى آخر ،حيث ال
توجد أسعار بين هذه المستويات .يمكن أن تؤدي عوامل مختلفة إلى الفجوات السعرية (على
سبيل المثال ،األحداث االقتصادية أو التصريحات) ويمكن أن تحدث الفجوات إما عندما يكون السوق
األساسي مفتو ً
حا أو عندما يكون مغل ًقا.
عندما حدوث هذه العوامل عند إغالق السوق األساسي ،يمكن أن يكون سعر السوق األساسي
عندما يعاد فتحه (وبالتالي سعرنا المشتق منه) مختل ًفا بشكل ملحوظ عن سعر اإلغالق ،مع عدم
وجود فرصة لبيع أدواتك المالية قبل فتح السوق.
أوامر التنفيذ المعلقة التحديد  /اإليقاف "" Limit/Stop
أوامر التحديد هي طلبات من العمالء الذين يتطلعون إلى فتح مركز تداول عند انتقال السوق إلى
السعر المحدد في األمر (أو أفضل منه) ،وحتى حدوث هذا يظل األمر غير منفذ .أما أوامر اإليقاف
هو طلب إلغالق مركز مفتوح تلقائيًا عند انتقال السوق إلى السعر المطلوب (أو ما هو أسوأ).
يمكن استخدام أنواع الطلبات هذه للحد من المخاطر السلبية لألسواق المتحركة ،ويوصى
باستخدامها لهذه األغراض.
ومع ذلك ،فإنها ال تضمن تنفيذ الطلب عند السعر المطلوب سيكون متاحاً (حيث يعتمد على
السيولة المتاحة) ،وخاصة في فجوات السوق أو األسواق سريعة الحركة.
طلب تغطية الهامش " " Margin Callsوتصفية الحساب "" Close outs
في حالة أن يكون مستوى الهامش في حساب التداول الخاص بك أقل من  ،٪ 100سيظهر لك
طلب تغطية الهامش على منصة التداول الخاصة بك ولن تكون قادرًا على زيادة صفقاتك اإلجمالية.
إذا انخفض مستوى الهامش الخاص بك عن  ،٪30فسيبدأ نظام التداول تلقائيًا في إغالق صفقاتك
األكثر خسارة .وهذا االجراء لتقليل (ولكن ليس انهاء) خطر أن تكون مديون بأكثر مما استثمرته.
ف في حساب العميل لتجنب اإلغالق وكذلك استخدام
ينصح بشدة أن يحتفظ العمالء بهامش كا ٍ
أوامر الحد  /اإليقاف.
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"مستوى الهامش" يساوي (القيمة الحالية  /الهامش المستخدم) × " .100القيمة الحالية"
تساوي رصيد حسابك يضاف اليه أو يخصم منه األرباح  /الخسائر للصفقات الغير مغلقة" .الهامش
المستخدم" يساوي المبلغ اإلجمالي للهامش المستخدم مع  FXGateلفتح الصفقات .على سبيل
ً
هامشا  200دوالر ولديك
المثال ،إذا قمت بإيداع  1000دوالر ،وأدخلت معاملة  USDGBPتتطلب
حاليًا خسارة في صفقة غير مغلقة بقيمة  800دوالر:
الرصيد =  900دوالر ( 100 - 1000دوالر)
األرباح  /الخسائر المعلقة =  800 -دوالر
القيمة الحالية =  100دوالر (الرصيد  +الربح  /الخسارة العائمة)
الهامش المستخدم =  200دوالر
مستوى الهامش = )100 * )200/100(( ٪ 50
في هذه الحالة ،سيتم تفعيل طلب تغطية الهامش على منصة التداول الخاصة بك .إذا كان األرباح
 /الخسائر المعلقة أكبر من  840 -دوالر ،سيبدأ نظام التداول في إغالق مراكزك تلقائيًا.
األسعار المعروضة
تجدر اإلشارة إلى أن جميع األسعار المعروضة على المنصة أو الموقع اإللكتروني هي أسعار
ارشادية فقط ،وتمثل دعوة للتعامل معنا .بنا ًء على موافقتك على الدخول في التداول ،قد يختلف
السعر القابل للتنفيذ أو ال يختلف عن السعر المعروض .على الرغم من أن األسعار المعروضة في
ظروف السوق العادية تشبه إلى حد كبير األسعار المنفذة ،فقد تختلف األسعار المنفذة إذا كان
السوق قد تحرك (حتى في جزء من الثانية) خالل فترة طلبك لتنفيذ صفقة على سعر معين.
أموال العميل
تحتفظ  FXGateبجميع أموال عمالء التجزئة في حسابات مصرفية منفصلة.
يتم االحتفاظ بأموال العميل منفصلة تما ًما عن األموال الخاصة بشركة  ،FXGateمما يضمن أنه في
حالة االفالس من قِبل  ،FXGateسيتم إعادة أموال العمالء إليهم بدال ً من معاملتها كأصول قابلة
لالسترداد من قبل الدائنين العامين لشركة  .FXGateومع ذلك ،قد ال يوفر هذا حماية كاملة (على
سبيل المثال ،في افالس البنك الذي نتعامل معه).
باإلضافة إلى ذلك ،نحن نتبع سياسة إغالق الهامش التي تغلق المراكز المفتوحة حين يصل
مستوى الهامش الخاص بك أو يقل عن مستوى إغالقك .تقلل هذه السياسة بشكل كبير من
احتمالية حدوث خسائر ناتجة عن تقصير العميل مما قد يؤدي إلى افالسنا.
عادة ما يتم استالم األموال المحولة من عميل فردي إلى  FXGateمباشرة في حساب مصرفي
منفصل للعميل .إذا تم استالم أموال من عميل فردي في حساب  FXGateالعام ،فال تزال تعتبر
"أموال العميل" من الوقت الذي تصل فيه إلى حسابات ( FXGateبدال ً من أن يتم اعتبارها أموال
العميل من الوقت الذي تصل فيه إلى حساب منفصل للعميل)
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ال تستخدم  FXGateسوى أموالها الخاصة للتحوط وال تمرر أموال العميل إلى األطراف المقابلة
للتحوط أو إلى أي جزء من العمل كرأس مال عامل .ال تقوم  FXGateباتخاذ صفقات مضاربة في
السوق.
يمكن أن تخسر أكثر مما استثمرت في البداية
قيمة استثمارك يمكن أن تعمل ضدك وكذلك تعمل لصالحك .حتى حركة صغيرة في السعر ضدك
يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة بما في ذلك احتمال خسارة أكثر من األموال المودعة .يجب أن
تدرك أن األسعار يمكن أن تتحرك بسرعة خاصة في أوقات التقلبات العالية في السوق.
رصيد غير كاف
إذا لم يكن لديك أموال كافية في حسابك لتلبية متطلبات الهامش الخاصة بك ،فقد نطلب منك
إيداع هامش إضافي معنا على الفور إلبقاء هذه الصفقات مفتوحة أو حتى إغالق أي أو جميع
مراكزك المفتوحة (في بعض الحاالت دون سابق إنذار) وف ًقا التفاقية العميل.
المطالبات المحتملة للعمليات االستثمارية
تتطلب العمليات االستثمارية مطالبات محتملة ،والتي يتم تحديد هامشها ،ويطلب منك إجراء
سلسلة من المدفوعات مقابل سعر الشراء ،بدال ً من دفع سعر الشراء بالكامل على الفور.
إذا كنت تتداول في العقود مقابل الفروقات اآلجلة ،فقد تتكبد خسارة كاملة في الهامش الذي
تودعه لدى الشركة لتأسيس أو الحفاظ على مركز .إذا تحرك السوق ضدك ،فقد تتم مطالبتك بدفع
هامش إضافي كبير في غضون مهلة قصيرة للحفاظ على المركز .إذا فشلت في القيام بذلك خالل
الوقت المطلوب ،فقد تتم تصفية مركزك بخسارة وستكون مسئوال ً عن العجز الناتج .حتى في حالة
عدم وجود هامش للصفقة ،فقد ال يزال عليك االلتزام بالدفعات اإلضافية في ظروف معينة باإلضافة
إلى أي مبلغ يتم دفعه عند إبرام العقد.
مسئولية الخسائر
أنت مسؤول عن أي خسائر قد تحدث إذا تم إغالق مراكزك .الخسائر أو األرباح المحتملة للمنتجات
التي يتم تداولها بالهامش غير محدودة ،ويجب دائ ً
ما أخذ ذلك في االعتبار عند اتخاذ أي قرارات
تداول وتكون على قناعة بأن المنتج مناسب لك في ضوء ظروفك ومركزك المالي .يجب أن تدرك
ً
أي ً
أمواال أكثر من إيداعك األولي.
ضا أنه من الممكن أن تخسر
مخاطر عطلة نهاية األسبوع واالجازات
ال يمكن فتح أو إغالق جميع الصفقات على مدار  24ساعة في اليوم .العديد من الصفقات عرضة
ألوقات فتح وإغالق صارمة يمكن أن تكون متقلبة .يتم نشر هذه الحاالت على مواصفات العقد
الخاصة بنا والمتاحة على الموقع اإللكتروني ،ومنصة التداول الخاصة بنا والتي نسعى إلى مواكبة
تحديثاتها ،دون أي التزام أو مسئولية تجاهنا للقيام بذلك ،أو للتأكد من دقتها .على سبيل المثال،
ستؤثر تغييرات أيام العطالت الوطنية والتغييرات في التوقيت الصيفي على األوقات التي يمكنك
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فيها التداول .أي ً
ضا ،قد يتم تعليق السوق ألسباب متنوعة وخالل هذا الوقت لن تكون قادرًا على
التداول عاد ًة.
التداول االلكتروني
استخدام أنظمة التداول اإللكترونية وشبكات االتصال لتسهيل التداوالت ،قد تعرض العمالء الذين
يقومون بالتداول لمخاطر مرتبطة بالنظام بما في ذلك فشل األجهزة والبرامج والنظام أو الوصول
إلى الشبكة أو فشل االتصال.
اإلفالس
قد يؤدي إفالس أو تعسر أي وسطاء آخرين مشاركين في معاملتك إلى تصفية المراكز أو إغالقها
دون علمك أو موافقتك.
نظام التداول اآللي والمؤشرات
أنت توافق على تحملك وحدك المسؤولية عن أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية يمكنك تثبيتها إما
بشكل مباشر أو غير مباشر على منصة  MetaTraderالخاصة بك ،وكذلك استخدام أي برنامج
متوفر على  MT4 / MT5عند تنزيله .قد تشمل هذه األدوات أدوات التداول اآللية ،والمعروفة باسم
)" ،Expert Advisors ("EAsوالتي يمكن إعدادها للتداول تلقائيًا على حساب العميل أو المؤشرات
التي ُيزعم أنها تُظهر أوقاتًا مفيدة للتداول.
تقع على عاتقك وحدك مسؤولية القيام بالعناية الواجبة على البرنامج المعني ثم تحديد ما إذا
كنت على استعداد لتحمل مخاطر تثبيته واستخدامه على حساب التداول الخاص بك.
 FXGateليست مسؤولة عن أي قدرة على اتخاذ القرارات أو التداوالت أو اإلشارات الناتجة عن
استخدام  EAأو المؤشرات أو استخدامك لها أو مع األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك.
قد ينشأ عن استخدام بعض أدوات التداول اآللية عد ًدا كبيرًا من عمليات التداول وتزيد في بعض
األحيان من تأثير العميل إلى أقصى درجة ممكنة من التعرض لمخاطر السوق نظرًا لألموال المتاحة.
تقع على عاتقك وحدك مسؤولية مراقبة هذه الصفقات و  /أو األوامر واألرباح والخسائر الناتجة
عنها ،كما هو الحال دائ ً
ما في حسابك.
أحداث عمل الشركات
ال نحقق أربا ً
حا من عمالئنا من نتائج األحداث التي تقع للشركة مثل قضايا الحقوق وعمليات
االستحواذ وعمليات الدمج وتوزيعات األسهم أو عمليات الدمج والعروض المفتوحة .نحن نهدف إلى
أن نعكس نفس المعاملة التي نتلقاها في السوق األساسي ،أو التي سنتلقاها من جراء التحوط
ضدك في السوق األساسي .في النهاية ،أنت ال تتعامل في السوق األساسي وبالتالي فيما
يتعلق بعقودنا:
• قد تكون المعاملة التي تتلقاها أقل فائدة مما لو كنت تملك األداة األساسية؛
• قد يتعين علينا أن نطلب منك اتخاذ قرار بشأن حدث ستقوم به الشركة في وقت أبكر مما إذا
كنت تمتلك األداة األساسية؛
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• قد تكون الخيارات التي نوفرها لك أكثر تقيي ًدا وأقل فائدة لك ،مما إذا كنت تمتلك األداة األساسية؛
و  /أو عندما يكون لديك توقف متعلق بمركز مالي بأحد مشتقات أسواق "خارج المقصورة" OTC
المفتوح الخاص بك ،فإن المعاملة التي ستتلقاها منا ستهدف ألقصى حد ممكن إلى الحفاظ على
المكافئ االقتصادي للحقوق وااللتزامات المرتبطة بعقدك معنا مباشرة قبل الحدث الذي ستتعرض
له الشركات.
الضريبة
نحن ال نقدم المشورة الضريبية ،وإذا كنت في أي شك بشأن االلتزامات الضريبية الخاصة بك ،يجب
عليك طلب المشورة المستقلة.
المخاطر التنظيمية والقانونية
هذا هو خطر أن يؤثر أي تغيير في القوانين أو اللوائح على األمن واالستثمارات في قطاع أو سوق
ما .أي تغيير في القوانين أو اللوائح التي تصدرها الحكومة أو هيئة تنظيمية يمكن أن يزيد من
تكاليف تشغيل األعمال التجارية ،ويقلل من جاذبية االستثمار و  /أو يغير المشهد التنافسي،
وبالتالي يغير من إمكانية الربح في هذا االستثمار .هذا الخطر ال يمكن التنبؤ به وقد يختلف من
سوق آلخر.
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