بیان توضیح المخاطر

یوضح ھذا البیان المختصر بعض من المخاطر التي قد تقترن بالتداول باألسواق األجنبیة ،لذا ننصحكـم بقـراءة ھـذا البیـان بعنایـة ،وذلك
قبـل فتـح حسـاب تـداول مـع شركة رم للوساطة المالیة م.ع.م  ،مع التأكید بأن ھذا البیان ال یشمل جمیع المخاطر وإنما یوضح جزء منھا.
تشمل المخاطر المنصوص علیھا في ھذا البیان دون حصر ،النواحي الھامة للمتاجرة في االستثمارات المستقبلیة والخیارات والسلع وعقود
مقابل الفروقات وصرف العمالت والمعامالت المالیة األخرى ،وفي ضوء المخاطر ینبغي على العمیل تنفیذ تلك المعامالت فقط إذا كان
یفھم طبیعة العقود التي ینوي الدخول فیھا ومدى تعرضه للمخاطر ،ذلك إن المتاجرة في ھذه العقود غیر مناسبة للكثیر من العامة ومن
الممكن أن یخسر العمیل كامل رأس المال المودع لذلك یجب أال یودع العمیل أمواال ال یمكنه تحمل خسارتھا ،وینبغي علیكم على ضوء
خبراتكم وأھدافكم ومواردكم المالیة وظروفكم األخرى ذات الصلة أكثر ،إجراء دراسة متأنیة للتأكد مما إذا كانت المتاجرة تناسبكم أم ال.
.1التمویل بالھامش
تنطوي المعامالت عند االستثمار باألسواق األجنبیة على درجة عالیة من المخاطر ،ومن أكثر تلك المخاطر ما ھو متعلق بالقیام باستخدام
عملیات التداول عن طریق الھامش ،حیث یتم القیام بمداوالت ضخمة وكبیرة ثر الحساب بأي تحركات للسوق ُ بمبالغ نقدیة قلیلة مقارنة
بحجم تلك التداوالت وھذا بالنتیجة سیؤدي الى تأ مھما كانت صغیرة وذلك بالتناسب مع األموال التي یتم إیداعھا أو التي ینبغي على العمیل
إیداعھا  ،فقد یتكبد العمیل خسارة كاملة ألموال الھامش أو أي أموال إضافیة مودعة لدى الشركة للحفاظ على مركزه المالي.
.2تقلب األسعار
ان األسعار في األسواق األجنبیة عرضة للتقلب خاصة في بعض األوقات التي تشھد تذبذب في األسعار واكتظاظ بسبب كثرة األوامر
الص ادرة من العمالء أو بسبب قلة االوامر وقلة السیولة في االسوق ،لذلك قد یكون من الصعب تحدید المخاطر التي قد یتعرض لھا العمیل،
فقد ینخفض سعر وقیمة أي من األوراق المالیة إلى جانب االرتفاع كذلك.
.3عقود الفروقات
التداول في عقود الفروقات ، CFDینطوي على مخاطر عالیة وخصوصا إذا كان التداول بني على التمویل على الھامش ،وفي ھذه الحالة
فانه قد یطلب من العمیل تعزیز مركزه المالي عن طریق اإلیداع النقدي ،وفي حال عدم تمكنه من ذلك فانه سیكون عرضة لخسارة كبیرة
و في حال عدم تمكن العمیل من تعزیز مركزه المالي عن طریق اإلیداع النقدي فان ذلك سیؤدي الى اغالق بعض المراكز المالیة المفتوحة
و/أو عدم تمكنه من فتح مراكز مالیة جدیدة و/أو تمدید المركز المالیة المفتوحة.
.4عقود الخیارات
 إن التداول في ھذه العقود فیه مخاطر كبیرة ویجب على المتداولین في تلك العقود ان یكونوا على معرفة ودرایة بنوع الخیار لتجنبالوقوع في تحمل خسارة قیمة االستثمار في حال عدم زیادة قیمة العقود وعدم اخذ عالوة اإلصدار والتكالیف المرتبطة بھا بعین االعتبار.
 یجب على المتداول في تلك العقود االلمام بأنھ عند ممارسة حق الخیار فإن ذلك قد یؤدي إما إلى تسویة مالیة أو استالم المنفعة الرئیسیةمنه ،وفي الحالة األخیرة ،فإن المتداول یجب أن یتیقن بأنه في حال لم یكن الخیار مغطى بالكامل فإن مخاطر الخسارة یمكن أن تكون غیر
متوقعة ،حیث أن العمیل قد یضطر في بعض األحیان الى تحمل مخاطر خسارة عالوة اإلصدار وتكالیف المعاملة.

 .5أوامر وقف الخسارة
إن أوامر وقف الخسارة المقصود منھا الحد من الخسائر ،اال انه وفي أحیان عدیدة قد ال تكون فعالة ألنه یمكن عدم تنفیذ تلك األوامر
لظروف السوق في حینه وبالتالي قد یتجه العمیل الى اعتماد استراتیجیات مختلفة لوقف الخسائر غیر أوامر وقف الخسارة . -االسعار على
المنصة مجرد مؤشر وقد تختلف عن االسواق العالمیة ولو بشكل بسیط.

 .6الفجوات السعریة
خالل العطالت االسبوعیة والتوقفات الیومیة لألسواق ،وكذلك عند صدور التقاریر االقتصادیة االعتیادیة او المفاجئة ،أو أي سبب آخر
من شانه إحداث تغیرات كبیرة في األسواق مما یؤدي الى إحداث فرق كبیر باألسعار مما یؤدي الى عدم القدرة على تنفیذ األوامر ضمن
تلك الفجوة .
 .7أھم ما ینبغي اإلحاطة به قبل التداول
 یجدر بالعمیل أن یكون على درایة بأحكام وشروط والتزامات األصول التي یمكن التداول بھا من قبل الشركة المتعاقد بھا ،حیث أنظروف وأنواع المتاجرة قد تختلف من عقد الى اخر مثل اختالف مدة ممارسة أي خیار أو تسلیمه.
 یجدر بالعمیل العلم بأنه قد یتم تعلیق التجارة في أي عقد لظروف طارئة متعلقة بأوضاع السوق و/او القوانین المطبقة فیه مما قد یؤديإلى استحالة تصفیة المركز المالي للعمیل ضمن مدة ھذه الظروف.
 یجب على العمیل االستیضاح عن كافة العموالت واألتعاب والرسوم األخرى المتوجب علیه دفعھا عند االستثمار في األسواق االجنبیة یجب على العمیل إدراك اختالف القواعد التي تحكم األسواق األجنبیة المختلفة مما یؤدي الى اختالف القواعد المنظمة للعقود المستثمربھا (المتداولة).
 یجب على العمیل معرفة المخاطر المصاحبة للمتجاره والتداول عن طریق االنترنت والتطبیقات الذكیة العتمادھا الكلي على الناحیة الفنیةالتي قد تكون عر ضة للتوقفات المفاجئة نتیجة عطل و/أو صیانة و/أو قرصنة.

إقرار العمیل :
یقر العمیل بأنھ اطلع على المخاطر المرافقة للتداول في البورصات األجنبیة و یدرك المخاطر العالیة المصاحبة للتداول باألدوات المالیة
ویقر العمیل ویؤكد أنھ  /انھم قد قرأ وفھم بیان توضیح المخاطر بالكامل .

اسم العمیل :

التاریخ:

التوقیع:

