
مقدمة ..

يوضح بيان اإلفصاح عن مخاطر تداول العمالت »الفوركس« وعقود الفروقات )CFD( هذا  ....
األجنبية  العمالت  أدوات  باستخدام  بالمعامالت  المرتبطة  المخاطر  بعض  اإلفصاح«(  )»بيان 
وعقود الفروقات. وهو ال يبين أو يشرح جميع المخاطر المرتبطة بالمعامالت التي تستخدم 
ل بيان اإلفصاح هذا بديالً عن مشورة  أدوات العمالت األجنبية وعقود الفروقات. كما ال يُشّكِ

الخبير المالي.

العمالت  .... لتداول  الخاصة  واألحكام  الشروط  من  يتجزأ  ال  جزءاً  هذا  اإلفصاح  بيان  يشكل 
»الفوركس« وعقود الفروقات )CFD( وبالتالي من االتفاقية. وتسري التعريفات الواردة في 
الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة ألغراض بيان اإلفصاح هذا، ما لم يُذكر 

خالف ذلك.

الخاصة  .... واألحكام  والشروط  العامة  واألحكام  الشروط  مع  مقترناً  اإلفصاح  بيان  قراءة  يجب 
والموقع اإللكتروني للبنك وقواعد التداول، باإلضافة إلى مختلف النشرات وصحائف الحقائق 
وغيرها من نشرات المعلومات المتاحة على الموقع اإللكتروني للبنك أو على أي منصة، التي 

توّضح بتفاصيل أكثر المخاطر التي قد يتعرض لها العميل.

.. ً يكون العميل ُمعّرضاً لمخاطر عالية جدا

تتسم المعامالت المتعلقة بأدوات العمالت األجنبية وعقود الفروقات بقدر كبير من المضاربة  ....
وتنطوي على درجة بالغة من المخاطرة، كما أنها ال تناسب –على وجه العموم- إال األشخاص 
الذين يمكنهم تكبد وتحّمل خسارة تتجاوز بكثير المبلغ الُمستثَمر. وبناًء على خبرتنا، يتكبّد ما 
بين 70 و%80 من عمالء التجزئة )سواء العمالء المهنيين أو المؤسسيين(، خسائر عند تداول 
أدوات العمالت األجنبية وعقود الفروقات. وفضالً على ذلك، يمكن أن يؤدي عدد من المعامالت 
باستخدام أدوات العمالت األجنبية وعقود الفروقات --بحكم طبيعتها- إلى خسائر غير محدودة 
من الناحية النظرية. وفي غياب أي تدخل مسبق، يمكن أن تتجاوز الخسائر بكثير قيمة جميع 

أصول العميل المودعة لدى البنك. 

تضم األدوات أصوالً أساسية متنوعة، مثل العمالت والسلع والمعادن الثمينة )أو »السبائك«(  ....
يكون  األدوات،  تداول  والمؤشرات. عند  المالية األخرى  السهمية واألوراق  المالية  واألوراق 
وأيضاً  بل  فقط،  ذلك  وليس  هذا،  اإلفصاح  بيان  في  المبينة  العامة  للمخاطر  ضاً  ُمعرَّ العميل 
للمخاطر الخاصة المرتبطة باألصول األساسية لألدوات. قبل تداول األدوات، يجب أن يتأكد 
العميل بالتالي أنه متعّود على هذه األصول األساسية وأن يفهم المخاطر المرتبطة بها. كما يتعين 
على العميل الرجوع إلى كتيب »المخاطر المتعلقة بتداول األدوات المالية«، المتاح على الموقع 
الثمينة  والمعادن  السهمية  المالية  باألوراق  المرتبطة  المخاطر  يناقش  وأن  للبنك،  اإللكتروني 
المتعلقة  واألسواق  السبائك  وسوق  األجنبية  العمالت  صرف  سوق  تتسم  وغيرها.  والسلع 
باألصول األساسية األخرى لألدوات بالتقلبات الشديدة. إذ ال يمكن التنبؤ بحركة هذه األسواق. 

باألصول  .... المتعلقة  واألسواق  السبائك  وسوق  األجنبية  العمالت  صرف  سوق  تشهد  قد  كما 
األساسية األخرى لألدوات، فترات تتسم بنقص السيولة أو حتى فترات ال توجد فيها سيولة. 
وقد تؤثر مخاطر السيولة هذه على جميع المشاركين في السوق، أو البنك على وجه التحديد، 
خصوصاً إذا كانت هناك تغييرات في سيولة األطراف المقابلة للبنك. وقد يؤدي انخفاض السيولة 
إلى حركة سريعة وكثيفة في األسعار أو إلى فروق سعرية و/أو معدالت رفض أعلى. وفي هذه 

الظروف، قد تكون تدابير التقليل من المخاطر غير فعالة. 

.. ً يؤدي أثر الرافعة المالية إلى تضخيم حجم الخسائر كثيرا

يسمح البنك للعميل بالتداول على أساس هامش. وفي هذه الحالة، قد يشرع العميل في التداول  ....
بمبالغ تكون أعلى )بكثير أحياناً( من المبالغ التي التزم بها العميل لعملية التداول ذات الصلة 
)أي أعلى من الهامش(. وعند التداول على أساس هامش، يستخدم العميل أثر الرافعة المالية. 
يجعل أثر الرافعة المالية المعامالت تتسم بقدر كبير من المضاربة، إذا أن أّي حركة صغيرة في 

األسعار بإمكانها التسبب في خسارة هائلة )أو ربح(.

وعلى سبيل المثال، إذا ُسِمح للعميل بفتح مركز بقيمة 00,000. يورو/دوالر أمريكي بأثر  ....
رافعة مالية يبلغ x.0، فهذا يعني أنه لفتح هذا المركز، يُسمح للعميل بإبقاء هامش 0,000. 
فإن خسائر  األمريكي،  الدوالر  مقابل  بنسبة 1٪  اليورو  قيمة  انخفاض  فقط. وفي حال  يورو 
العميل ستبلغ 000,. يورو، أي ٪10 من المبلغ الذي استثمره العميل. وبعبارة أخرى، كلما 
زاد أثر الرافعة المالية، كلما كان خطر الخسارة )أو فرصة الربح( أكبر. ويتعيّن على العميل 
استخدام أثر الرافعة المالية األنسب له. إذ أن البنك ال يدرس ما إذا كان هذا األثر مالئما أو 

موصى به بالنظر إلى وضع العميل.

يمكن أن يُؤدي استخدام أثر الرافعة المالية إلى خطر تكبد العميل لخسائر تتجاوز بكثير قيمة  ....
األصول التي أودعها العميل لدى البنك أو يمكن أن يُضّخم هذا الخطر. فكلما كان أثر الرافعة 
الصلة  ذات  األصول  في سعر  تغيير صغير  يؤدي  بأن  أكبر  االحتمال  كان  كلما  أكبر،  المالية 
)وعلى نحو سريع( إلى تكبّد العميل لخسائر تتجاوز الهامش الُموَدع. وعندما ال يترك العميل 
أصوالً أخرى كافية في حسابه في هذه الحالة، فإن العميل سيكون مسؤوالً أمام البنك عن أي 
مبلغ ال تغطيه األصول الموجودة في الحساب. يُحاط العميل ِعلماً بأن هذه الحاالت قد تقع أيضاً 
المالية مع اإلبقاء على مراكز تنطوي على تعّرض قصير  الرافعة  أثر  العميل  لم يستخدم  إذا 

)CFD( بيان اإلفصاح عن مخاطر تداول العمالت »الفوركس« وعقود الفروقات

ألصل ما، بما أن سعر ذلك األصل قد يرتفع على نحو غير محدود من الناحية النظرية، مما 
يؤدي إلى تكبّد العميل لخسائر ال تقتصر على المبلغ الُمستثَمر.

يمكن تصفية المراكز إذا كان الهامش غير كاٍف ..

المراكز عند  .... لتصفية  تلقائياً  نظاماً  البنك  الخاصة، وضع  الشروط واألحكام  كما هو مبين في 
التلقائية  التلقائية(. ويكون نظام التصفية  بلوغها لعتبات أو نقاط بدء معينة )أي نظام التصفية 
ساري المفعول ما لم يتفق البنك والعميل على خالف ذلك. ال توجد أّي ضمانة مهما كانت بأن 
التلقائية  التصفية  نظام  يُطبق  ذلك،  على  فعالية. وفضالً  ذات  التلقائية سيكون  التصفية  نظام 
لمصلحة البنك فقط، وال يهدف إلى منع تكبد العميل لخسائر. وعليه، ال يمكن للعميل االعتماد 

على نظام التصفية التلقائية باعتباره أداةً إلدارة المخاطر بطريقة فعالة.

لمنع تصفية مراكزه، يجب على العميل في جميع األوقات استيفاء متطلبات الهامش التي يضعها  ....
البنك )أي أنه يجب على العميل الحفاظ على الهامش المطلوب(. وفي هذا الشأن، ينبغي أن يأخذ 

العميل في االعتبار أّن البنك:

ال يخضع ألي التزام بإجراء أي »نداء هامش«، ما يعني أن العميل قد ال يعلم إذا كان  أ .   
الهامش المودع غير كاٍف أو من شأنه أن يصبح غير كاٍف في المستقبل القريب؛

على  تؤثر  التي  األخرى  والَمْعلَمات  المطلوب  الهامش  تعديل  وقت  أي  في  يمكنه  ب .   
متطلبات الهامش، مثل الحد الصافي األقصى للمركز المفتوح، واألثر األقصى للرافعة 
في  تعديل  أي  بأن  العميل  يُـِقرُّ  التصفية.  بدء  ونقطة  الحساب  على  المنطبق  المالية 
الهامش المطلوب أو َمْعلََمات الهامش ذات الصلة األخرى، قد يؤدي )في حد ذاته( 

إلى بلوغ نقطة بدء التصفية وتصفية مراكز العميل. 

ونتيجةً لذلك، ينبغي للعميل أن يأخذ في االعتبار االحتفاظ في حسابه بمبالغ تتجاوز 
إلى حد كبير الهامش المطلوب. وفضالً على ذلك، ينبغي للعميل أن يراقب مراكزه 
باستمرار، إلى جانب هامش البنك والحد األقصى ألثر الرافعة المالية والمتطلبات 

األخرى ذات الصلة.  

تنفيذ نظام  .... بدء  لتجنب  تبدو مالئمة على نحو معقول  تدابير احترازية  العميل  يتخذ  حتى وإن 
التصفية التلقائية، فإنه قد توجد بعض الظروف التي ستصفى فيها مراكز العميل. وقد يحدث هذا 
األمر، على سبيل المثال، بسبب التقلبات الكبيرة في األسعار التي تحدث بسرعة فائقة إلى حد أن 
العميل لن يتمكن من تقديم هامش إضافي في الوقت المناسب لمنع تصفية المراكز ذات الصلة.

عند بلوغ نقطة بدء نظام التصفية التلقائية، يُرِسُل هذا النظام طلباٍت للبنك للدخول في معاملة  ....
أو عدة معامالت ألغراض تصفية المركز ذي الصلة )أو المراكز ذات الصلة(. وعموماً يسعى 
البنك بعد ذلك إلى تنفيذ تلك المعامالت في أقرب وقت ممكن. غير أنه ال يوجد أي شيء يضمن 
أن المركز ذي الصلة/المراكز ذات الصلة سيُصفّى فورا، أو عند السعر السائد وبشروط السيولة 
السائدة عند بلوغ نقطة بدء التصفية، كون شروط السوق قد تتغير بسرعة وإلى حد كبير قبل أن 
تُنفّذ المعاملة. حتى وإن كان نظام التصفية التلقائية ُمفعاّلً، فإنه ال توجد بالتالي أي ضمانة بأن 

خسائر العميل لن تكون أعلى من الهامش الُموفّر. 

البنك باعتباره طرفاً مقابالً / عدم إلزامية تحقيق أفضل تنفيذ ..

البنك هو الطرف المقابل الوحيد للعميل في جميع المعامالت. وباعتباره طرفاً مقابالً للبنك في  ....
ضاً للمخاطر االئتمانية للبنك. في حالة إعسار البنك، قد تُصفّى  المعامالت، فإن العميل يكون ُمعرَّ

مراكز العميل دون إشعار مسبق وضد رغبات العميل.

قد ال يُفتح أو يُغلق أي مركز دون موافقة البنك على الدخول في المعاملة ذات الصلة. ال يكون  ....
البنك ملزماً بالدخول في معامالٍت. إضافةً إلى ذلك، قد تمنح قواعد التداول، وعلى نحو أعم، 
الشروط التي يوافق البنك بموجبها على الدخول في معامالت، صالحيات واسعة للبنك من أجل 
بدء أو إنهاء معامالٍت دون استشارة العميل. كما يمكن للبنك أيضا أن يُعلّق عملياٍت أي منصة 

أو يُوقِف معالجة األوامر الُمرَسلة عبر تلك المنصة.

يُقرُّ العميل ويوافق على أنه عند الدخول في المعامالت، فإن البنك يعمل لمصلحته الخاصة وهو  ....
غير ملزم بحماية العميل من أي خسائر. وبالخصوص، قد يواصل البنك الدخول في معامالت 
مع العميل إذا تكبد العميل خسائر أو إذا انخفضت قيمة أصول العميل، حتى وإن كان من األفضل 

للعميل أن يتوقف عن الدخول في تلك المعامالت.

وفضالً على ذلك، ال يكون البنك ُملزماً بأي واجب »أفضل تنفيذ« أو متطلب مماثل له، وبالتالي  ....
ال يكون ُملزماً بالعمل على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة عندما يتولى تنفيذ األوامر التي يقدمها 
أو أي  تداول متعدد األطراف  أو مرفق  المعامالت عن طريق أي بورصة  تُنفّذ  العميل. ولن 

مؤسسة مماثلة. 
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قد تكون األدوات المتوفرة للتقليل من المخاطر غير فعالة ..

للتقليل من المخاطر المتعلقة بالمعامالت، يمكن للعميل أن يفكر في استخدام مختلف األدوات التي  ....
توفرها المنصات، ومنها مختلف أنواع األوامر التي تؤدي إلى بدء إجراءات معنية عند توفر 
عدد من الشروط المسبقة )مثالً، انخفاض األسعار إلى ما دون مستوى معين(. غير أن استخدام 
هذه األنواع من األوامر ال يضمن أن الدخول في المعامالت سيكون باألسعار التي حددها العميل 

عند إصدار األمر، أو أنه سيتم الدخول فيها أصالً. 

تبعاً للظروف، مثل السيولة المتوفرة لدى البنك، فإنه لن يكون بمقدور البنك تنفيذ األوامر ذات  ....
الصلة بالسعر الذي الحظه العميل أو أخذه في االعتبار عند إصدار األمر. وفي هذه الحالة، 
يكون العميل ُمعّرضاً لالنزالق السعري، أي خطر الدخول في معاملة بسعر مختلف عن السعر 
الذي الحظه العميل أو أخذه في االعتبار عند إصدار األمر. ويظل العميل مسؤوالً عن أي معاملة 

تُنفّذ بأسعار مختلفة عن تلك الواردة في األوامر الصادرة عنه.

قد تقع عدة أحداث أثناء أيام نهاية األسبوع، وعلى نحو أعم، خارج أيام العمل. وعموماً يكون  ....
يلي  الذي  العمل  يوم  في  السوق  في  المشاركون  يعود  عندما  قوياً  األحداث  هذه  بأثر  الشعور 
وقوعها. وبما أن البنك ال يعالج األوامر خارج أيام العمل )ويمكن أن يُلغي األوامر المتلقاة خارج 
أيام العمل(، فإن العميل لن يكون بإمكانه التفاعل مع هذه األحداث فور وقوعها. يكون العميل 
ضاً في هذه الحاالت إلى خطر الفجوات السعرية أي خطر أن تكون األسعار -عند استئناف  ُمعرَّ
تتسبب  قد  االنقطاع.  قُبيل  السائدة  األسعار  عن  كبير  حد  إلى  مختلفة  االنقطاع-  بعد  التداول 

الفجوات السعرية في خسائر هائلة للعميل، ومثال ذلك بدء تصفية مراكز العميل. 

مخاطر خاصة متعلقة بخيارات الفوركس ..

تخضع خيارات الفوركس إلى المخاطر الخاصة المبينة في هذا البند 7، باإلضافة إلى مخاطر  ..7.
أخرى متعلقة باألدوات والُمبينة في مواضع أخرى في بيان اإلفصاح هذا.

يحددها  ..7. التي  المواصفات  بحسب  إنشاؤها  ويتم  قياسية  غير  منتجات  هي  الفوركس  خيارات 
العميل. خيارات الفوركس هي أدوات غير سائلة، وال توجد سوق لها، كما أنه ال يمكن للعميل 
بيع أو تخصيص أو تحويل خيارات الفوركس إلى أي طرف ثالث. وال يتعهد البنك بخلق سوق 

لخيارات الفوركس التي بحوزة العميل.

الفوركس، وهو  ..7. بخيارات  الدخول في معامالت خاصة  للعميل عند  المقابل  الطرف  البنك هو 
غير ملزم بعرض أسعار لخيارات الفوركس. وهذا يعني أنه عندما يحوز العميل )أو يبيع( خيار 
الفوركس، يُمكن للعميل بيعه فقط للبنك )أو إعادة شرائه من البنك(. إذا لم يعرض البنك أسعاراً 
تحدث  التي  األسعار  االستفادة من حركة  العميل  بمقدور  يكون  لن  فإنه  الفوركس،  لخيارات 
قبل تاريخ االستحقاق، إذ أن العميل لن يتمكن من الخروج من مركزه. وال يسمح البنك حالياً 
للعميل باستخدام أنواع األوامر المخصصة للتقليل من المخاطر )مثال، أوامر التوقف( عند تداول 
خيارات الفوركس. وعلى الرغم من أن البنك قد يسمح للعميل باستخدام هذا النوع من األوامر 
بقبول البنك الدخول  لخيارات الفوركس أيضاً، فإن تنفيذ تلك األوامر يكون مشروطاً  مستقبالً 
العوامل،  الحسبان هذه  يأخذ في  أن  العميل  العميل. ويتعين على  الصلة مع  المعاملة ذات  في 
وكذلك جميع الخصائص األخرى لخيارات الفوركس، عند إعداد وتنفيذ استراتيجيات التداول 

التي تشمل خيارات الفوركس.

لتقديره  ..7. البنك وفقاً  خيارات الفوركس هي أدوات معقدة ويستند تسعيرها على منهجية يضعها 
الخاص. قد يعتمد سعر خيارات الفوركس، كما يحدده البنك، على عوامل عدة، بما فيها تذبذب 
األصول األساسية لخيارات الفوركس. يقر العميل بأن البنك يحدد سعر خيارات الفوركس وفقاً 
الفوركس على عكس  البنك قد يستخدم أسعار صرف متفاوتة لخيارات  لتقديره الخاص، وأن 

األدوات األخرى.

خيارات الفوركس هي خيارات قائمة على أصول أساسية متقلبة للغاية وتنطوي عنها مخاطر  ..7.
بالتداول على  للعميل  ُسِمح  إذا  مثال  االصلي،  إيداعه  تفوق  العميل خسارةً  يخسر  قد  كبيرة. 
أساس هامش أو إذا كان العميل يبيع خيار شراء. إذا كان العميل هو البائع لخيار الفوركس 
الُمشار إليه بخيار الشراء في العرض، فإن خسائر العميل تكون غير محدودة، أي أن المدفوعات 
التي قد يكون العميل ُمطالباً بدفعها -إذا ما قرر البنك ممارسة خيار الفوركس- ليس لها سقفاً 
هذه  تتجاوز  فقد  العالوة(،  مبلغ  إلى  )مثال  محدودة  العميل  كانت خسائر  وإن  تصاعدياً. حتى 
الخسائر مبلغ اإليداع األصلي للعميل إذا كان العميل يتداول على أساس الهامش. وعندما يبيع 
العميل خيار الفوركس للبنك، فإّن البنك يكون له مطلق الحرية في ممارسة خيار الفوركس 
هذا بموجب شروط وأحكام خيار الفوركس، حتى وإن كان هذا يعني بأن العميل سيكون ُمطالباً 

بدفع مبلغ يمكن أن يتجاوز المبالغ التي أودعها العميل لدى البنك.

مخاطر أخرى ..

تتزايد المخاطر المرتبطة بالمعامالت إذا ارتبطت العمالت أو األصول األساسية األخرى على  ..8.
نحو مباشر أو غير مباشر باألسواق الناشئة  التي غالباً ما تفتقر إلى بنية تحتية قوية وتكون 
االتصاالت فيها سيئة عموماً، وال تتمتع البنوك واألنظمة المالية األخرى فيها بدرجة عالية من 
التطور والتنظيم والتكامل. وقد تعاني هذه البلدان أيضاً من ديون خارجية كبيرة تؤثر سلباً على 
اقتصادها وبالتالي تلقي بتبعات سلبية على أداء أسواقها، كما وقد تتعرض األنظمة الضريبية بها 

لخطر فرض ضرائب تعسفية مفاجئة أو مرهقة، مما قد يؤثر سلباً على المستثمرين.

األصول  ..8. حاملي  مركز  عن  ملموس  نحو  على  العميل  مركز  يختلف  قد  األدوات،  حمل  عند 
األساسية. وعلى وجه التحديد، قد ال يتمّكن العميل من االنتفاع من إجراءات الشركة كما يمكن 
أن ينتفع منها أي حامل لألصول األساسية. وفي هذا الصدد، يُقّر العميل بأن البنك يتمتع، وفقاً 
للشروط واألحكام الخاصة، بسلطة تقديرية كبيرة لتحديد ما إذا كان من الالزم إظهار إجراءات 

الشركة في أي مركز مفتوح للعميل وكيف يكون ذلك، ويُقر العميل أيضاً بأّن البنك غير ُملزم 
بإعالم العميل عن أي إجراء من إجراءات الشركة أو أي إجراء ُمتخذ من قِبل البنك فيما يتعلق 
بأنّه قد يكون لقرارات معينة يتخذها  يُقّر العميل أيضاً  بأي إجراء من إجراءات الشركة. كما 
البنك تتعلق بإجراءات الشركة، تبعات وعواقب كبيرة على العميل. وعلى وجه التحديد، قد يؤثر 
الشروع في معامالت جديدة على متطلبات الهامش السارية. ويكون العميل مسؤوالً لوحده عن 
الحصول على معلوماٍت حول إجراءات الشركة، ومراقبة حسابه وضمان أنه في وضع يسمح 
له بتحّمل التبعات والعواقب المحتملة ألي إجراء من إجراءات الشركة. وإذا كان لدى العميل أي 
شّك بخصوص أهليته لالحتفاظ بمراكز مفتوحة في ضوء إجراء الشركة المحتمل، فإنه يجب 
على العميل أن يتّخذ التدابير المالئمة لتقليص أو إغالق المراكز المفتوحة ذات الصلة، أو أن 

يتّخذ أي إجراء آخر حسبما يكون مناسباً. 

 يكون العميل لوحده مسؤوالً عن تقييم التبعات الضريبية إلجراءات الشركة. وعندما يُنفّذ أي  ..8.
توزيع نقدي متعلق بأي أداة يحملها العميل، فإّن المبلغ الذي يتسلُّمه العميل قد يعكس صافي مبلغ 
التوزيع ذي الصلة على األصول األساسية، بعد خصم أي ضريبة مقطوعة أو ضريبة مماثلة. 
وال يقدم البنك أي تعهدات وضمانات بخصوص وجود العميل في وضع يسمح له باسترداد أي 
ضريبة أو إعفاء مماثل متعلق بأي توزيع نقدي. يُقّر العميل ويقبل بأنه، عندما يحمل أي أداة بدالً 
من أصلها األساسي، قد يمنعه ذلك من الُمطالبة بأي استرداد للضريبة على التوزيعات النقدية، 

أو االستفادة من أي ترتيبات أخرى قد تعود بالمنفعة على حاملي األصول األساسية.

الشروط  ..8. في  وهي موضحة  والتكنولوجيا  باإلنترنت  مرتبطة  مخاطر  على  المعامالت  تنطوي 
للعميل خفضه عن  الذي يمكن  المتعلقة بزمن االنتقال  المخاطر  العامة. ويشمل ذلك  واألحكام 
طريق استخدام تكنولوجيا معلومات وأجهزة محمولة تعتمد على أسرع سبل االتصال باإلنترنت، 

لتنفيذ المعامالت الخاصة به. 

وضع العميل ..

في ضوء المخاطر المبيّنة في بيان اإلفصاح هذا، يجب على العميل أال يُقِدَم على تنفيذ المعامالت  ....
إالّ إذا كان يفهم طبيعة هذه المعامالت ومدى تعرضه للمخاطر المرتبطة بها، وفيما إذا كانت 
هذه المعامالت مناسبة له. فالتداول باستخدام أدوات العمالت األجنبية وعقود الفروقات غير 

مناسب للعديد من األشخاص من العامة. 

يتعهد العميل بتحليل وضعه الشخصي )المالي والضريبي على وجه التحديد( بعناية قبل التداول  ....
التي  المعامالت  لجميع  الالزمة  المالية  الموارد  يمتلك  أنه  العميل  ويؤكد  األدوات.  باستخدام 
ينفذها أو األوامر التي ستصدر عنه. ينبغي أن يستثمر العميُل األصول فقط إذا كان بإمكانه 
تحّمل خسارتها دون تغيير مستواه المعيشي. كما ال يدخل العميل في المعامالت التي تتجاوز 
فيها الخسائر المحتملة المبالغ الُمستثَمَرة إال إذا كان بإمكان العميل تكبّد خسائر تتجاوز إلى حد 
كبير المبالغ الُمستثَمرة. يتوقف العميل عن التداول باستخدام أدوات العمالت األجنبية وعقود 
الفروقات إذا لم يعد وضعه الشخصي يسمح له بذلك. ينبغي اعتبار أي مبلغ مستثمر في أدوات 
العمالت األجنبية أو عقود الفروقات على أنه »رأسمال مخاطر« أي المال الذي يمكن للعميل 
تحّمل خسارته. تتسم أدوات العمالت األجنبية وعقود الفروقات بقدر كبير جدا من المخاطرة 

وهي غير مناسبة لصناديق التقاعد أو لتوليد عائد آمن.

لوضعه  .... مناسبة  ينفذها  التي  المعامالت  كانت  إذا  ما  تحديد  مسؤولية  لوحده  العميل  يتحمل 
الشخصي )والسيّما المالي والضريبي( وأهدافه االستثمارية والظروف األخرى ذات الصلة. 

في حالة الشك، يتعين على العميل أن يطلب مشورة مالية مستقلة. 

تأكيدات العميل 1..

اعتباراً من تاريخ فتح الحساب أو تاريخ أي معاملة تتعلق بالحساب أو أي تاريخ يتم فيه تعديل  ..0..
االتفاقية أو أي جزء منها أو تحديثها أو تعديلها، فإن العميل يؤكد ويوافق على ما يلي لصالح 

البنك:

الفروقات  وعقود  األجنبية  العمالت  أدوات  باستخدام  التداول  أن  ويفهم  العميل  يقر  أ(   
يتسم بقدر كبير من المضاربة، وينطوي على درجة بالغة من المخاطرة، وال يناسب 
عموماً إال األشخاص الذين يمكنهم تكبد وتحّمل خسارة تتجاوز إلى حد كبير المبلغ 

الذي استثمروه.

يقر العميل ويفهم جميع المخاطر المرتبطة بالمعامالت، والسيّما المخاطر الناشئة عن  ب(   
استخدام أثر رافعة مالية كبير والمخاطر المرتبطة بتقلبات األسواق ومخاطر السيولة 
والمخاطر القانونية -الناجمة على وجه التحديد عن تطبيق قواعد السوق السارية على 
أو  خسارة  أي  إلى  تؤدي  قد  أخرى  مخاطر  وأي  التكنولوجيا،  ومخاطر  المعامالت- 

ضرر. ويؤكد العميل أنه على استعداد تام لتحمل هذه المخاطر.

الخاصة،  واألحكام  والشروط  العامة  واألحكام  الشروط  وفهم  قرأ  بأنه  العميل  يقر  ج(   
واألحكام  الشروط  إليها  تشير  التي  الوثائق  في  الواردة  المعلومات  إلى  باإلضافة 
الخاصة، والسيّما الموقع اإللكتروني للبنك وقواعد التداول ومختلف نشرات اإلصدار 
اإللكتروني  الموقع  على  المتاحة  المعلومات  نشرات  من  وغيرها  الحقائق  وصحائف 

للبنك أو على أي منصة.

د(  يؤكد العميل على وجه التحديد أنه فهم الشروحات المتعلقة بأي قيود على استخدام   
ونظام  المطلوب  والهامش  له  األقصى  الحد  وتغيير  المالية  الرافعة  وأثر  المنصات 
ُمبيّن في الشروط واألحكام الخاصة وغيرها من الوثائق  التلقائية، كما هو  التصفية 
التي تشير إليها الشروط واألحكام الخاصة. كما يؤكد العميل أنه يفهم ويقبل دور البنك 

في المعامالت والمخاطر وتضارب المصالح المتعلقة بها.
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يقر العميل ويوافق على أنه يحق للبنك تصفية مراكزه التي ال تستند إلى هامش كاٍف  هـ(   
ويتحمل العميل جميع الخسائر الناجمة عن هذه التصفية. ويقر العميل بأنه يحق للبنك 

تغيير نقطة بدء التصفية بناًء على تقديره الخاص.

يؤكد العميل على أن البنك وأيٍّ من رؤسائه ومديريه ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه  و(   
وغيرهم من ممثليه لم ولن يضمنوا للعميل أن تُدّر المعامالت الخاصة به أرباحاً له. 
األداء  على  ليست مؤشراً  السابقة  واألرباح  العوائد  أن  يدرك  أنه  العميل  يؤكد  كما 

المستقبلي.

قيمة  تتجاوز  تكبّد خسائر  الحاالت  بإمكانه في بعض  العميل  العميل ويدرك أن  يُقر  ز(   
البنك عن  العميل مسؤوال أمام  الحالة يكون  البنك، وفي هذه  أصوله المودعة لدى 

المبالغ غير المغطاة.

يؤكد العميل على أن المعامالت التي ينفذها مناسبة له. ح(.   

القانون الحاكم واالختصاص القضائي ...

الخاصة،  ..... واألحكام  والشروط  العامة  واألحكام  والشروط  هذا  اإلفصاح  بيان  من  كل  يخضع 
حصرياً ألحكام القانون السويسري الموضوعي، وتُفسر في ضوئه.

يكون مقر البنك الموجود في غالن -Gland- بمقاطعة ڤو -Vaud- بسويسرا مكان األداء  .....
ومكان اإلنفاذ ضد العمالء المقيمين في الخارج ومكان االختصاص الحصري ألي نزاع ينشأ 
عن بيان اإلفصاح هذا والشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة أو يكون متعلقا 
بها.  غير أن البنك يحتفظ بحقه في رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة في مكان إقامة العميل 
السويسري  القانون  يظل  الحالة  هذه  وفي  أخرى،  أي محكمة مختصة  أمام  أو  أو محل سكنه 

الموضوعي هو القانون الحاكم حصرياً. 
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