مقدمة
إن بيان االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة ("البيان") هذا يكمل ويعدل الشروط على النحو المنصوص عليه صراحة

أدناه .وفي حال وجود أي تعارض أو تناقض بين الشروط والبيان ،تسود أحكام هذا البيان .ويقر العميل ويوافق على أنه،

بمجرد أن يتم فتح حساب التداول ،سيكون العميل ملزما بأحكام هذا البيان.
التعريفات والتفسيرات

يكون لأللفاظ والعبارات التي تم تعريفها في النص الرئيسي من الشروط نفس المعنى في هذا البيان ،باستثناء ما يتم تعريفه

خالف ذلك .في هذا البيان ،يكون للكلمات والعبا ارت التالية ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك ،المعاني التالية ويمكن
استخدامها في صيغة المفرد أو في صيغة الجمع حسب االقتضاء:

اللفظ "أنت" يعني العميل ،بينما اللفظ "نحن" و "الخاص بنا" و "لنا" يعني شركة جي ام للخدمات المالية.
معلومات عامة

ال يكشف هذا البيان عن كافة المخاطر والجوانب الهامة األخرى التي قد تنشأ عند التداول في األسواق المالية ،وقبل أن

تفتح حساباً معنا ،سنقوم بإجراء غير ملزم للتقييم ومعرفة ما إذا كانت الخدمات مناسبة لك ،وسنقوم بإخطارك إذا اعتبرنا

أن الخدمات غير مناسبة لك؛ ومع ذلك ،أنت تتحمل مسؤولية التأكد من فهمك التام لطبيعة المعامالت التي تدخلها ومدى

تعرضك للمخاطر قبل أن تفتح حساباً معنا.

قبل الدخول في أي معامالت معنا ،يجب أن تكون مقتنعاً أيضاً بأن العقد مناسب لك في ضوء ظروفك ووضعك المالي.

وفي حال ما إذا ساورتك أي شكوك فيما يتعلق بمخاطر أو مالءمة أي استثمار ،يرجى االستعانة بمشورة مهنية من مستشار

مالي مستقل.

إذا قررت أن تفتح حساباً معنا ،من المهم أن تكون على علم بالمخاطر التي تنطوي عليها الخدمات المقدمة بموجب هذه
االتفاقية؛ وأن تكون لديك الموارد المالية الك افية لتحمل مثل هذه المخاطر ،وأن تراقب مراكزك المفتوحة بعناية في جميع
األوقات .ويمكن أن تزيد قيمة االستثمارات أو تنقص ،وأي دخل ناتج عنها هو دخل غير مضمون .وعند التداول في

معامالت على منتجات الهامش ،من الممكن أن تخسر أكثر من استثمارك األولي معنا ورصيد حسابك بالكامل .ويتعين
تحمل خسارتها .ويجب أيضاً مالحظة أن األداء السابق ليس دليالً على
عليك االمتناع عن التداول بأي أموال ال يسعك ّ
األداء في المستقبل.
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التنفيذ فحسب
تتيح لك خدماتنا التداول في المنتجات المالية عن طريق اإلنترنت ومنصة التداول على أساس خدمة التنفيذ فحسب .وبناء

على ذلك فنحن ال نقدم لك أي شكل من أشكال المشورة االستثمارية و/أو الضريبية أو المشورة بشأن مزايا معاملة معينة.

وأي ق اررات بشأن االستثمارات هي ق ارراتك الشخصية المحضة .وفي تقديمنا للخدمات ،ال يتوجب علينا تقييم مدى مالءمتك
للخدمات التي نقدمها إليك أو نعرضها عليك.

ولذلك يرجى التأكد من قيامك بقراءة متمعنة وفهم للمخاطر المرتبطة بأي قرار تداول تقوم باتخاذه .وإذا كانت تساورك أي

شكوك حول ما إذا كان أحد أنواع االستثمارات مناسباً لك ،يجب عليك االستعانة بمشورة خبير مستقل.
المعامالت ذات االلتزامات المشروطة

المعامالت ذات االلتزامات المشروطة ،مثل المعامالت الفورية المبيتة بسوق الفوركس التي يتم تداولها على الهامش
تستدعي منك سداد سلسلة من الدفعات مقابل سعر الشراء بدالً من دفع السعر الكامل دفعة واحدة.

وإذا كنت تقوم بتداول منتجات يتم تداولها على الهامش ،ق د تتكبد الخسارة الكاملة لمبلغ الهامش الذي تودعه من أجل

المحافظة على المركز المفتوح .وفي حالة تغير وضع السوق على نحو ال يصب في مصلحتك ،قد ُيطلب منك دفع أموال
إضافية كبيرة أو هامش في خالل مهلة قصيرة من أجل المحافظة على المركز المفتوح معنا .وإذا تخلف العميل عن القيام
بذلك في الوقت المحدد ،يمكن أن تتم تصفية المركز المفتوح بخسارة ويتحمل مسؤولية أي عجز ناتج عن ذلك.

حتى إذا لم تكن المعاملة على منتج يتم تداوله على الهامش ،ستنطوي أيضاً على التزام بسداد مبالغ إضافية ،وفي بعض
الحاالت يتم دفع هذه المبالغ باإلضافة إلى أي مبلغ جرى دفعه عند قيامك بتنفيذ المعاملة ،ومع ذلك ،فعقود المعامالت
ذات االلتزامات المشروطة التي تبرمها ،والتي ال يتم تداولها على أو وفقاً لقواعد بورصة استثمار محددة أو معترف بها
(مثل المعامالت الفورية المبيتة بسوق الفوركس) ،قد تعرضك لمخاطر أكبر بكثير.
قبل بدء التداول ،يجب عليك الحصول على تفاصيل بشأن جميع العموالت وغيرها من التكاليف التي ستتحمل دفعها .وإذا

لم يتم تحديد أي تكلفة بصورة نقدية (على سبيل المثال ،نسبة مئوية من قيمة العقد) ،يجب عليك الحصول على تفسير
خطي وواضح ،يشتمل على أمثلة مناسبة ،لتحديد ماذا تعني هذه الرسوم في صورة نقدية محددة.
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المعامالت الفورية المبيتة بسوق الفوركس

تنطوي المعامالت في العقود الفورية المبيتة بسوق الفوركس على درجة مرتفعة من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لجميع

غالبا الحصول على "الرافعة المالية" عند تداول المعامالت الفورية المبيتة بسوق الفوركس
المستثمرين .ويكون من المتاح ً
وهو ما يعني أن أي تحرك صغير في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحرك أكبر بكثير في قيمة االلتزامات الخاصة بك .وقبل
أن تقرر تداول العقود الفورية المبيتة بسوق الفوركس ،يجب عليك أن تدرس بعناية بالغة أهدافك االستثمارية ومستوى خبرتك
ومدى تحملك للمخاطرة .هناك احتمال بأن تتكبد خسارة لبعض أو كل رأس مالك األولي ولذلك يتعين عليك االمتناع عن

تحمل خسارتها .يعتبر تداول العمالت بالهامش واحد من أكثر أشكال االستثمار المحفوفة
استثمار أي أموال ال يسعك ّ
بالمخاطر في األسواق المالية ،مما يجعله غير مناسب إال للمستثمرين المحنكين ذوي الخبرة من األفراد والمؤسسات .ونظ اًر
إلمكانية خسارة مبلغ االستثمار بالكامل ،ال يجب ممارسة المضاربة في سوق العمالت األجنبية إال باستخدام رأس مال

يمكن المخاطرة به ،بحيث ال تؤثر خسارة هذه األموال تأثي اًر بالغاً على قوة مركزك المالي أو المركز المالي للمؤسسة

المعنية.

األسواق المتقلبة واألسواق المغلقة

يمكن أن تحدث خالل عطلة نهاية األسبوع مواقف أو أحداث أو تطورات مختلفة عندما يتم إغالق أسواق التداول في

األدوات المالية المعنية .ويمكن أن تتسبب هذه األحداث في أن تفتح أسواق الفوركس في بداية األسبوع الجديد على أسعار
مختلفة اختالفاً كبي اًر عن تلك التي أغلقت عندها أسواق الفوركس قبل عطلة نهاية األسبوع .وهناك مخاطرة كبيرة في أن
يتم تنفيذ أوامر إيقاف الخسارة ،التي تترك لحماية المراكز التي يتم االحتفاظ بها مفتوحة خالل الفترة التي تكون فيها أسواق
الفوركس مغلقة ،عند مستويات أسوأ بكثير من السعر المحدد لها.

في ظل ظروف تداول معينة ،قد يصبح من الصعب أو المستحيل تصفية أحد المراكز المفتوحة .وقد يحدث هذا ،على

سبيل المثال ،في أوقات التحرك السريع للسعر إذا ارتفع السعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة إلى حد تعليق أو إيقاف
التداول في السوق المعني.

أوامر اإليقاف غير المضمونة

ليس من الضروري أن يؤدي إدخال أمر إيقاف الخسارة غير مضمون إلى تقليل خسائرك إلى المقدار المرغوب ،ألن

ظروف السوق قد

تجعل من المستحيل تنفيذ األمر المذكور إذا تحرك السوق المعني مباشرة متجاو اًز السعر المحدد في األمر.
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مخاطرة عطلة نهاية األسبوع
يمكن أن تحدث خالل عطلة نهاية األسبوع (من الجمعة الساعة ( 23:55بتوقيت غرينتش )2 +إلى االثنين الساعة

( 00:01بتوقيت غرينتش()2 +توقيت غرينتش 3 +خالل فترة العمل بالتوقيت الصيفي)) مواقف أو أحداث أو تطورات
مختلفة عندما يتم إغالق التداول في أسواق العمالت بوجه عام ،وهو األمر الذي قد يؤدي إلى فتح األسواق بعد ذلك على

أسعار مختلفة اختالفاً كبي اًر عن تلك التي تم عندها اإلغالق يوم الجمعة .لن يكون بمقدور عمالؤنا من استخدام منصة
التداول لوضع األوامر أو تغييرها خالل عطلة نهاية األسبوع ،وال في األوقات األخرى التي تكون فيها األسواق مغلقة بشكل
عام .وهناك مخاطرة كبيرة في أن يتم تنفيذ أوامر إيقاف الخسارة ،التي تترك لحماية المراكز التي يتم االحتفاظ بها مفتوحة

خالل عطلة نهاية األسبوع ،عند مستويات أسوأ بكثير من السعر المحددة لها.
مخاطر السيولة

ينطوي التداول في سوق خارج البورصة على درجة عالية من مخاطر السيولة .وأنت تقر بأن مخاطر السيولة الناتجة عن

انخفاض السيولة عادة ما تعزى إلى تغير غير متوقع في الظروف االقتصادية و/أو السياسية .وأنت تقر بأن مخاطر

السيولة يمكن أن تؤثر على السوق العام في أن جميع المشاركين يواجهون نفس النقص في المشترين و/أو البائعين .ويمكن

أن يعزى ذلك أيضاً إلى التغيرات في السيولة المتاحة لنا من مقدمي السيولة في سوق التعامالت بين البنوك .وعندما
تنخفض السيولة ،يمكنك أن تتوقع ،على أقل تقدير ،أن تكون هناك فروق أسعار أكبر بين سعري العرض/الطلب ألن
المعروض المتوفر من أسعار العرض/الطلب يفوق الطلب .ويمكن أن يؤدي انخفاض السيولة أيضاً إلى ظهور حاالت
"السوق السريعة" والتي تتحرك فيها األسعار بشكل حاد صعودياً أو هبوطياً أو في نمط متذبذب ألعلى وألسفل بدال من
التداول بالصورة االعتيادية .وبناء على ذلك فإنه من المهم العلم بأن أسعارنا وفروق أسعار العطاء/الطلب والسيولة سوف

تعكس السيولة السائدة في سوق التعامالت بين البنوك.

تتسم أسعارنا بأنها مستقلة عن أسعار المؤسسات األخرى .وبناء على ذلك ،فاألسعار التي نقدمها مستقلة ويمكن أن تختلف

عن األسعار المعروضة في مكان آخر أو من مقدمي سيولة آخرين في سوق التعامالت بين البنوك .ويمكن أن تكون هذه
االختالفات بسبب ،على سبيل

المثال وليس الحصر ،التغييرات في السيولة من صانعي سوق التعامالت بين البنوك ،مما يؤدي إلى تعرض أو مركز غير

متوازن أو توقعات مختلفة لتحركات السعر .ونحن نتوقع أنه في معظم الحاالت ستكون األسعار المقدمة لك متماشية مع

سوق التعامالت بين البنوك ولكننا ال نستطيع أن نقر أو نضمن أو نتعهد ،سواء صراحة أو ضمنياً ،بأن هذا سيكون هو

الحال دائماً.
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التداول اإللكتروني

قد يختلف التداول عبر منصة التداول كنظام تداول إلكتروني عن التداول في سوق تقليدي أو مفتوح .فالعمالء الذين يقومون

بالتداول باستخدام نظام تداول إلكتروني يتعرضون لمخاطر مرتبطة بالنظام ،والتي تشمل تعطل األجهزة والبرمجيات وتوقف

النظام عن العمل ،بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر األنظمة الفردية الخاصة بالعمالء والبنية التحتية التي
تربط بين نظام التداول والعمالء.
أنت تفهم أنه بموجب قيامك باختيار إجراء التداول عبر منصة التداول الخاصة بنا ،فأنت تفترض وتقبل بعض المخاطر

على النحو الموضح في شروطنا المعمول بها والتي توافق بموجبها على أال نتحمل نحن وال مقدمو الخدمات من األطراف
الثالثة أي مسؤولية عن ،على سبيل المثال وليس الحصر ،المخاطر التالية :انقطاع التيار الكهربائي ،أو تعطل االتصاالت،

أو انسداد دوائر الشبكة أو اختناقها ،أو فشل اإلرسال أو تأخره ،أو مخاطر تأخر االتصاالت خالل فترة الزيادة في تقلبات

السوق ،أو التأخير و/أو الرفض من جانب الطرف الثالث من الوسطاء المشارك في معاملتك و/أو أي حوادث أخرى تكون
خارج حدود سيطرتنا المباشرة (والتي يطلق عليها مجتمعة مصطلح "المشاكل الفنية")

وأنت توافق بموجب هذه الوثيقة على تعويضنا وإبراء ذمتنا من أي وكل الخسائر التي قد تتكبدها فيما يتعلق بأي وكل

المشاكل الفنية .ولن
نتحمل في أي حال من األحوال أي مسؤولية عن عدم قدرتك على المشاركة في التداول عبر منصة التداول الخاصة بنا.
ولن نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو فرص ضائعة بسبب تأخر أو عدم تسليم أي أمر أو تعليمات عبر منصة
التداول.
أوامر أو إستراتيجيات تقليل المخاطرة

إن وضع أوامر معينة (مثل أوامر إيقاف الخسارة ،حيثما كان ذلك مسموح به بمقتضى القانون المحلي ،أو أوامر "التوقف

عند سعر محدد") ،والتي تهدف إلى اقتصار الخسائر على مقدار محدد ،قد ال تكون دائماً فعالة ألن ظروف السوق قد
تجعل من المستحيل تنفيذ هذه األوامر .وقد تشتمل اإلستراتيجيات التي تستخدم مزيجاً من المراكز ،مثل مراكز "الفرق
السعري " و "المضاربة المختلطة" على نفس القدر من المخاطرة الذي تشتمل عليه مراكز "الشراء" و "البيع" العادية.
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االتصاالت اإللكترونية
نحن نقدم لك الفرصة للتداول والتواصل معنا عن طريق وسائل إلكترونية ،على سبيل المثال عبر منصة التداول الخاصة

بنا والبريد اإللكتروني .وعلى الرغم من أن االتصاالت اإللكترونية غالباً ما تكون وسيلة تواصل موثوق بها ،ولكن ال يوجد
اتصال إلكتروني موثوق به بشكل كامل أو متوفر بشكل دائم .وفي حالة اختيارك التعامل معنا باستخدام االتصاالت

اإللكترونية ،يجب أن تكون على علم بأن االتصاالت اإللكترونية يمكن أن تتعطل ،ويمكن أن تتأخر ،وقد ال تكون آمنة
و/أو قد ال تصل إلى الوجهة المقصودة.

األسواق األجنبية

تنطوي سوق العمالت األجنبية على مخاطر تختلف عن المخاطر التي تنطوي عليها االسواق المحلية لألوراق المالية.

وفي بعض الحاالت ،تكون المخاطر أكبر .ويتأثر احتمال تحقيق الربح أو تكبد الخسارة من المعامالت في األسواق األجنبية
أو في العقود المقومة بعمالت أجنبية بالتقلبات التي تحدث في أسعار صرف العمالت األجنبية .وتشمل هذه المخاطر
المرتفعة مخاطر تغير التوجهات السياسية أو االقتصادية ،والتي قد تؤدي إلى تغيير كبير ودائم في شروط تداول العملة

األجنبية وسعرها.
الضمانات
إذا قمت بإيداع الضمانات باعتبارها ورقة مالية ،فإن طريقة التعامل معها ستختلف باختالف نوع المعاملة ومكان تداولها.

ويمكن أن تكون

هناك اختالفات كبيرة في التعامل مع الضمانات الخاصة بك اعتماداً على ما إذا كنت تقوم بالتداول في بورصة استثمار

معترف بها أو بورصة محددة ،حيث يتم تطبيق قواعد تلك البورصة (وغرفة المقاصة المرتبطة بها) ،أو ما إذا كنت تقوم

بالتداول خارج البورصة .وقد تفقد الضمانات المودعة هويتها بوصفها ملكا لك بمجرد إجراء الصفقات عليها نيابة عنك.
وحتى إذا كانت صفقاتك رابحة في نهاية المطاف ،قد ال تتمكن من استرجاع نفس األصول التي قمت بإيداعها وقد تضطر
إلى قبول الدفع النقدي أو ما يعادل ذلك.
مخاطر ناتجه عن التعامل مع طرف ثالث

قد تقوم الشركة بتحويل االموال المستلمة من العميل الى طرف ثالث (على سبيل المثال ال الحصر :البنوك ،وسيط معرف

في األسواق العالمية ،مؤسسات مالية أو شركة مقاصة) وذلك لحفظها أو إدارتها لتنفيذ المعامالت الناتجة مع هذا الشخص

لتغطية التزامات العميل لتوفير الضمان (على سبيل المثال ال الحصر :متطلبات الهامش) بالنسبة لتداوالته ،ولن تتحمل
الشركة أي مسؤولية بخصوص أي تصرف أو اهمال من جانب أي طرف ثالث والذي تم تحويل األموال إليه.
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يجوز للطرف الثالث الذي تحول إليه الشركة األموال حفظها في حساب مشترك وقد ال يمكن فصلها عن أموال العميل أو

أموال الغير ،وفي حالة األفالس أو أي حدث مماثل بما يتعلق بالطرف الثالث ،يمكن للشركة القيام بمطالبة غير مؤمنة

بالنيابة عن العميل ،وقد يكون هناك مخاطرة عدم كفاية األموال المستلمة من الطرف الثالث للوفاء بمطالبات العميل

بخصوص الحساب الخاص به ،ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية أو التزام تجاه الخسائر الناجمة عن ذلك.
األسعار

تكون األسعار التي يتم تقديمها على منصة التداول مستقلة عن األسعار التي تقدمها أي مؤسسات أخرى .وبناء على ذلك،

فاألسعار التي نقدمها مستقلة ويمكن أن تختلف عن األسعار المعروضة في مكان آخر أو من مقدمي سيولة آخرين في
سوق التعامالت بين البنوك .ويمكن أن تكون هذه االختالفات بسبب ،على سبيل المثال وليس الحصر ،التغييرات في

السيولة من صانعي سوق التعامالت بين البنوك ،مما يؤدي إلى تعرض أو مركز غير متوازن أو توقعات مختلفة لتحركات
السعر .ونحن نتوقع أنه في معظم الحاالت ستكون األسعار المقدمة لك متماشية مع سوق التعامالت بين البنوك ولكننا ال

نستطيع أن نقر أو نضمن أو نتعهد ،سواء صراحة أو ضمنياً ،بأن هذا سيكون هو الحال دائماً .وبالتالي ،يجوز أن نمارس

سلطتنا التقديرية الواسعة في تحديد متطلبات الهامش وجمع إيداعات الهامش.
العموالت

قبل بدء التداول ،يجب عليك الحصول على تفاصيل بشأن جميع العموالت وغيرها من التكاليف التي ستتحمل دفعها .وفي

حالة عدم تحديد

أي تكلفة بصورة نقدية (على سبيل المثال ،نسبة مئوية من قيمة العقد) ،يجب عليك الحصول على تفسير خطي واضح،

يشتمل على أمثلة

مناسبة ،لتحديد ما الذي ستعنيه مثل هذه الرسوم بصورة نقدية.
تعليق التداول
في ظل ظروف تداول معينة ،قد يصبح من الصعب أو المستحيل تصفية أحد المراكز المفتوحة .وقد يحدث هذا ،على
سبيل المثال ،في أوقات التحرك السريع للسعر إذا ارتفع السعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة إلى حد تعليق أو إيقاف

التداول بموجب قواعد البورصة ذات الصلة ،أو الطرف الثالث مقدم السيولة .وليس من الضروري أن يؤدي إدخال أمر
إيقاف الخسارة إلى تقليل خسائرك إلى المقدار المرغوب ،ألن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ األمر المذكور

بالسعر المحدد فيه.
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تصفية المراكز المفتوحة

يجوز تصفية المراكز أو غلقها بدون موافقتك في حالة عدم التمكن من إيداع الهامش المطلوب بعد صدور تحذير بضرورة

تغطية الهامش .باإلضافة إلى ذلك ،فاإلفالس أو التخلف عن الوفاء بالمستحقات أو أي ظروف سوق مؤثرة على أي وسيط

مشارك في معاملتك يمكن أن يؤدي إلى تصفية المراكز أو إغالقها بدون موافقتك المسبقة .وفي ظروف معينة ،قد ال يكون
بمقدورك استرداد األصول الفعلية التي قدمتها كضمان وقد تضطر لقبول أي وسيلة متاحة للسداد النقدي.

التداول عن طريق مدير أموال

نحن ال نتحمل أي مسؤولية تجاه مديري األموال من األطراف الثالثة ،وأنت توافق على إبراء ذمتنا وذمة موظفينا ووكالئنا

ومسؤولينا ومديرينا ومساهمينا من أي خسائر ناجمة عن اإلجراءات التي يتخذها مديرو األموال من األطراف الثالثة .وإذا

قمت بمنح سلطة التداول التقديرية ألحد مديري األموال من األطراف الثالثة ،فإنك تمنح هذه السلطة على مسؤوليتك

الشخصية بالكامل.
اإلفالس

أي إفالس أو تخلف عن الوفاء بالمستحقات قد يؤدي إلى تصفية المراكز أو إغالقها بدون موافقتك .وفي ظروف معينة،

قد ال يكون بمقدورك استرداد األصول الفعلية التي قدمته ا كضمان وقد تضطر لقبول أي وسيلة متاحة للسداد النقدي.
وباإلضافة إلى ذلك ،وما لم تكن عميل تجزئة ،فأنت تنقل الملكية التامة وسند الملكية لجزء من أو كل األموال التي تقوم

بإيداعها معنا والتي تمثل المبلغ المالي الضروري لتأمين مراكزك المفتوحة أو تغطية التزاماتك الفعلية المستقبلية المشروطة

أو المحتملة (والتي سيتم احتسابها يومياً وفقاً لتقديرنا وحدنا دون غيرنا على أساس مراكزك اليومية المفتوحة والتداول والتي
قد تكون أكبر من الهامش المطلوب للمحافظة على مراكزك المفتوحة ،حسبما تقتضي ظروف السوق) .ال يجوز لك ادعاء
ملكية هذا الجزء أو أي من أموالك ،ولن يتم فصل ذلك الجزء أو أي من أموالك ،وسيتم تصنيفك بصفتك دائناً عاماً لنا
فيما يتعلق بأي مطالبة بدفع هذا الجزء من األموال الموضحة أعاله التي تودعها والتي قد تكون غير قابلة لالسترداد في
حالة حدوث أي إعسار أو تخلف عن الوفاء بالمستحقات.
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