اإلصفاح عن عخاحر عسوقعا فعالعخالتعبحلتجزئة ع
بالضرورة أن تكون األسعار التي يعرضها عليك  XXهي
أفضل األسعار وقد تختلف عن األسعار المعروضة على
العمالء اآلخرين لدى .XX

يُعد هذا اإلفصاح إضافة ضرورية إلى العقد المبرم مع XX
وعليك اإلقرار باإلضطالع والتوقيع عليه .وليس الغرض من
هذا اإلفصاح أن يشمل جميع المخاطر المرتبطة بالمنتجات
والخدمات المقدمة إليك من قبل XX؛ فالمنتجات والخدمات
المقدمة إليك من قبل  XXمبينة بالتفصيل في العقد المبرم.
باإلضافة إلى العقد المبرم ،على  XXأن يزودك بهذا اإلفصاح
لتحديد المخاطر المرتبطة بالتداول بسوق العمالت (.)FX

خناحت عالتداول عاإللكت وني ،مهما كانت مالئمة أو فعالة ،إال
أنها ال تزيل المخاطر المالزمة لمعامالت سوق صرف
العمالت (.)FX

اإلحتخحل عالعحلي عللاسح ة عوندم عالضخح  :يرجى أخد العلم أن
خطر الخسارة قد يكون مرتفعا عند التداول بسوق العمالت
( .)FXعليك التفكير مليًا بما إذا كانت هذه المعامالت مناسبة
لك وأال تخاطر إال بمبلغ يمكنك تحمل خسارته .يرجى التنبه
إلى أن األموال أو األمالك التي تضعها كوديعة أولية
وإستثماراتك بسوق صرف العمالت ( )FXمع  XXهي غير
مضمونة .فقد يستخدم  XXهذه الودائع لتغطية الخسائر التي
تتكبدها من تعامالتك .فأنت المسؤول شخصيا ً عن جميع
الخسائر الناجمة عن هذه اإلستثمارات وفي بعض الحاالت قد
تخسر أكثر مما أودعت.

األنشرة عغي عالخعنظخة .ال تعتبر منصة التداول اإللكتروني
لمعامالت سوق صرف العمالت ( )FXبالتجزئة سوقا للتداول.
فهي ال تصل أو تحول الطلبات إلى سوق للتداول .بل هي
مجرد رابط إلكتروني لالتصال بـ  .XXال يمكن تنظيم منصة
التداول هذه من قبل جهة تنظيم خدمات مالية .فبالتالي ،إن
طريقة إستخدامك أنت و XXللمنصة تخضع فقط للعقد المبرم
بينك وبين .XX

كما أن خدمات سوق صرف العمالت ( )FXالتي تحصل عليها
قد تقوم شركة أخرى مرتبطة بـ  XXبتوفيرها إنطالقا من بلد
آخر .واألنشطة التي تتم في هذه البلدان هي غير منظمة من قبل
سلطة دبي للخدمات المالية ( .)DFSAفعليك طلب المعلومات
من  XXبشأن الجهة المنظمة للخدمات المالية المسؤولة عن
تنظيم كل من المنتجات والخدمات التي يقدمها  XXإليك قبل
التزامك بتسليم أية أموال.

يرجى أخد العلم باألمور التالية:
التداول عبحلهحخش ،في سياق التداول في سوق صرف العمالت
( ،)FXيتضمن وضع أموال أو أمالك كوديعة هامش في حساب
التداول بسوق صرف العمالت ( .)FXتتيح لك وديعة الهامش
هذه التداول بقيمة أكبر من قيمة الوديعة التي وضعتها .وهذا
يُعرف باسم الرافعة المالية .إن إستخدام الرافعة المالية تضخم
خسائرك وقد تخسر جميع أموالك أو أمالكك التي أودعتها
كهامش بسرعة .وفي هذه الحاالت يجوز لـ  XXأن يطالب
بتعويض هذه الخسائر لدى جهة مختصة ،مثل المحكمة.

هذا اإلفصاح المقتضب عن المخاطر ال عيفاح عن عجخيعع
الخاحر المرتبطة بمعامالت سوق صرف العمالت (.)FX
فعليك التفكير مليا ً بمبلغ المال الذي يمكنك تحمل خسارته ،قبل
التزامك بتسليم أموال ألغراض التداول .وإذا لم تكن متأكداً من
فهمك لمنتج ،أداة أو معاملة معينة ،فعليك أوالً طلب المشورة
المختصة المناسبة قبل إستثمارك في منتج ،أداة أو معاملة.

حدود عوقف عالاسح ة هي حدود يتم ضبطها للحد من خسائرك.
لكن خالل أوقات التقلب الكبير في السوق ،محدودية السيولة،
الفشل في األنظمة اإللكترونية أو أنظمة االتصاالت ،أو القوة
القاهرة قد يتعذر تفعيل حدود وقف الخسارة بالسعر المطلوب.
حدود وقف الخسائر غير مضمون وتظل أنت المسؤول عن
جميع الخسائر.

أقر باستالم واإلضطالع على اإلفصاح أعاله.
توقيع العميل

النزانحت عالختأالة .يعتبر  XXنظيرك في جميع معامالتك في
سوق صرف العمالت ( .)FXفعندما تبيع ،يكون  XXهو
المشتري .وعندما تشتري يكون  XXهو البائع .وعندما تخسر
ماالً في معاملة ما ،قد يجني  XXربحا من المعاملة عينها
باإلضافة إلى الرسوم والعموالت التي قد يفرضها عليك .وليس
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صفحة 1

اإلصفاح عن عخاحر عسوقعا فعالعخالتعبحلتجزئة ع
ع
الجدول التالي مقدم إليك من قبل  .XXيُظهر الجدول عدد حسابات التجزئة المقيدة (أي الحسابات المشابهة للحساب الذي قد يكون لديك)
لدى .XX
اإلفصاح عن حسابات سوق صرف العمالت ()FX
بالتجزئة
آخر ربع سنة
ربع السنة األول
ربع السنة الثاني
ربع السنة الثالث

إجمالي عدد الحسابات

األداء السابق ليس مؤشراً موثوقا ً على النتائج المستقبلية.

صفحة 2

عدد الحسابات الرابحة

نسبة الحسابات
الرابحة ()%

