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 تحذير المخاطر
امتثاالً لمُتطلبات هيئة مُراقبة السلُوكيات الماليـة، نقـدِّم لـك اإلشـعار الماثـل بمناسـبة تقـديمك لطلـب إجـراء تعـامالت فـي 

تقـوم بأعمـال اسـتثمارية. ال يمكـن لهـذا األدوات المالية في شكل العقود مقابل الفروقات والفـوركس الفـوري مـع شـركة 
 اإلشعار أن يكشف أو يشرح جميع المخاطر والجوانب المهمة األخرى التي ينطوي عليها التعامل في تلك المنتجات.

ا) نصـائح اسـتثمارية تتعلـق باالسـتثمارات أو الصـفقات المحتملـة فـي االسـتثمارات أو  آي سي إم كابيتال لن تقدِّم لك (مطلقـً
توصــيات اســتثمارية مــن أي نــوع. يمكننــا تزويــدك بمعلومــات عامــة أو معلومــات واقعيــة عــن الســوق، فيمــا يتعلــق تقــديم 

بالمعاملة التي استفسرت عنها وفيما يتعلق بإجراءات المعامالت والمخاطر المحتملة التـي تنطـوي عليهـا وكيفيـة تقلـيص 
 تلك المخاطر.

األدوات المالية المركبة، وينطويان على مخـاطر كبيـرة تتسـبب فـي خسـارة العقود مقابل الفروقات والفوركس الفوري من 
سريعة لألموال بسبب الرافعة المالية. تتفـاوت أرباحـك وخسـائرك بنـاء علـى حجـم التقلبـات التـي تشـهدها حركـة األسـواق 

 الرئيسية التي يقوم عليها التداول.

ن عليك التفكيربعناية فيما إذا كانت تلـك المعـامالت مناسـبة لـك تلك المعامالت ال تناسب العديد من الجمهور. لذلك، يتعي
في ضوء معرفتك/خبرتك ومواردك المالية وأهدافك االستثمارية. عند التفكير في المشاركة فـي هـذا النـوع مـن االسـتثمار، 

 يجب أن تكون على دراية بما يلي:

ي األموال المطلوبة في البداية، مقارنة بحجم عملية التداول التي الدرجة العالية من "الرافعة المالية" أو "معدل المديونية" (أ
يمكنك وضعها) هي أهم خصائص هذا النوع من المعامالت. لذلك، فإن تحرك السوق ولو بنسبة ضئيلة سيكون له تأثير غير 

لسوق في غير صالحك متناسب على معاملتك. قد تحقق أرباحًا جيدة إذا تحرك السوق في صالحك، وفي المقابل إذا تحرك ا
 ولو بنسبة ضئيلة أن يُسبب خسارة سريعة إليداعك بالكامل.

للحفاظ على مركز تداولك؛ قد يُطلب منك إيداع هامش إضافي كبير، خـالل فتـرة زمنيـة قصـيرة، إذا لـم تقـدم تلـك األمـوال 
 عن أي عجز يحدث جراء ذلك. اإلضافية في الوقت المطلوب، فقد يتم إغالق مركز تداولك بخسارة وسوف تكون مسئوالً

 لك أن تلتمس المشورة المتخصصة إن إرتابك إي شك
إن الغرض من معامالت عُقود الفروقات أو الفـوركس، هـو تـأمين ربـح أو تجنـب خسـارة مـن خـالل الرجـوع إلـي تقلبـات سـعر 

لرئيسي قد ينحصِرُ في ورقة واحـدة وفي سياق أنشطتنا، فإن السوق ا   الملكية محل التداول أو المؤشر ( "السوق الرئيسي").  
أو سلة من األوراق المالية أو مؤشر أوراق مالية أو سعر صرف بين عُملتين أو مُنـتج الخزانـة أو سـبيكة أو سـلعة أو غيـر ذلـك مـن 

لخاصـة ومـن ثـم يُعتبـر هـذا بنـدا صـريحا خـاص بالمعـامالت ا االستثمارات التي يجوز لنا من وقت آلخر االتفاق بشـأنها كتابيـا. 
 بعقود الفروقات أو الفوركس الفوري مفاده أنه ال يسعُنا نحنُ وال أنتْ:

 تقديم أو استالم السوق الرئيسي؛ كما أن الحصول على أية فائدة أو حق في اكتساب أو إلزام بيع أو شراء أو حيازة أو  •

األسـاس؛ لتقـديم، وتلقـي المـدفوعات ذات حقوق والتزامات كل طرفٍ بموجب عقود الفروقات أو معامالت الفوركس هي في  •
 .الصلة
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إن المعـامالت مـع آي سـي إم كابيتــال ال تـتم اسـتنادا إلـى قواعــد بورصـة أوراق ماليـة معروفـة أو معينــة. وبالتـالي، فإنـه قــد 
وى آي سـي إم كابيتـا تُعرضُك لمَخَاطِر كبيرة تفوق معامالت الصرف.  ل فقـط، إن هيكل المعامالت والقواعـد لـن يُحـدده سـُ

وفقا للقواعد التجارية الخاصة بهيئة مُراقبة السلوكيات المالية. على سبيل المثال، إن كنت ترغب في غلـق مركـز فـي وقـت 
سابق عن الوقت المقدر له أن ينتهي فيه تلقائيا، سيتعينُ عليك أن تغلقه وفقًا لتسعير آي سي إم كابيتال والذي قد يعكس 

لسوق الرئيسي. وعندما يكون السوق الرئيسي مُغلقا، فإن تعسير آي سي إم كابيتال يمكـن أن العالوة أو الخصم الخاصان با
يتأثر بتقييم عملية بيع أو شراء يقوم بها عميل آخر مـع آي سـي إم كابيتـال. وسـتعين عليـك حينهـا إغـالق أي مركـز مـع ذات 

  المقدم الذي سبق وأن فتحت معه في األصل. 

عامالت، فإن آي سي إم كابيتال سوف تقـوم بـذلك، بموجـب اتفاقيـة العميـل الثنائيـة (بمعنـي. أن وعندما تدخل إلى تلك الم
ا للقواعـد التجاريـة الخاصـة بهيئـة  الشروط واألحكام والمسـتندات الخاصـة بــ آي سـي إم كابيتـال والـوارد اإلشـارة إليهـا وفقـً

ب أن تكـون راضـي الـنفس حيـال اتسـاق التعامـل واتفاقـه مراقبة السلوكيات المالية ما لم تعفى من القيام بذلك. فإنه يجـ
تماما مع اتفاق العميل المشار إليه. وكما هو منصوص عليه فـي اتفـاق العميـل المشـار إليـه فـإن آي سـي إم كابيتـال سـوف 

ار السـوق تضيف تلقائيا "وقف الخسارة" إلى المراكز فيما يتعلق بمعامالت معينة (ما لم يُتفق على خالف ذلك). جميع أسـع
 المعلنة بمعرفة آي سي إم كابيتال تشمل فروق األسعار الخاصة بـ آي سي إم كابيتال.

يحدث االنزالق عندما ال يتم تنفيذ وقف الخسارة عند سعر األمر بدقة، ومن ثم ينزلق إلى سعر أعلى أو أدني. وقد يكون ذلـك 
عادي لفترة من الزمن. وحيثما يحدث ذلك، فإن وقف الخسارة قد ال بسبب، أن السوق الرئيسي قد أصبح مُتقلب على نحو غير 

 يكون ذا فاعلية وسوف يغلق المركز عند التعسير الحالي الخاص بـ آي سي إم كابيتال.

تحدث الفجوة عندما يقفز السوق بين الليلة وضحاها، مما يؤدي إلى فُقـدان وقـف الخسـارة الخـاص بـك وغلـق تـداولك عنـد 
 دني من المطلوب.سعر أعلى أو أ

 وبناء عليه، عندما يكون لديك مركز مفتوح في بيئة السوق المتقلبة فإنه يتعين عليك تفهم األثر المحتمل لهذه األحداث.

إن األسواق األجنبية لتنطوي على مَخَاطِر تختلف عن أسواق المملكة المتحدة. حيث تكون المَخَاطِر جمة في بعض الحاالت. 
المحتملين جراء المعامالت في األسواق األجنبيـة أو فـي األسـواق المقومـة بالعملـة األجنبيـة سـوف يتـأثران الربح أو الخسارة  

 نتيجة التقلبات في معدالت صرف العمالت األجنبية وأيضا احتمالية فروق التوقيت.

ل المثـال فـي أوقـات وقد يحدث ذلـك؛ علـى سـبي إنه وفي ظل بعض ظروف التداول، قد يستحيل أو يصعُب تصفية مركز ما. 
الحركة السريعة لألسعار في حالة ما إذا ارتفع السعر أو انخفض في جلسة التداول الواحدة إلى حـد يتقيـد أو يتوقـف معـه 

 ذلك التداول.

كما ال يوجد مخصص ائتماني لهامش التباين أو مخصص ائتمـاني للهـامش المبـدئي يمكـن أن  لن يتم تمديد أي ائتمان لك. 
  مبدئي.يشكل تسهيال

 آي سي إم كابيتال قد تحافظ على استقرارنا المالي من خالل التحوط ضد التداوالت الكبيرة أو التراكمات الكبيرة للتداوالت.

آي سي إم كابيتال مُلزَمة وفقًا للوائح هيئة مُراقبة السلوكيات المالية بحفظ أموالك في حسابات ائتمانيـة مُنفصـلة، غيـر أن 
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حِماية كاملة. إذا قمت بإيداع ضمان إضافي كتأمين لدى آي سي إم كابيتال، فإنه يتعين عليك الوقـوف علـى هذا قد ال يُوفر  
 كيفية تعامل آي سي إم كابيتال مع ذلك الضمان اإلضافي الخاص بك.

لصـندوق"). " أو "اFSCSأعمالُك التجارية مع آي سي إم كابيتال قد تكون مشمولة ضمن صندوق تعويضات الخدمات الماليـة ("
أموال العميل وسوف تودع أموال العميل في حساب مصرفي خاص بأموال العميل لدى أحد البنـوك المعتمـدة. وفـي حالـة 
تعرض آي سي إم كابيتال لإلعسار فإن جميع أموال العميل المودعة لـدى حسـاب مصـرفي لـدى طـرف ثالـث سـوف تحظـى 

 ما حالة في الصندوق من بتعويض المطالبة لك يحق قد فإن لإلعسار  -الثالث الطرف–بالحماية. وفي حالة تعرض المصرف 
ف على نوع العمل الـذي تباشـره ، وعلـى وضـعك يتوق  وهذا.  تجاهك  بالتزاماته  الوفاء  –  الثالث  الطرف  –  المصرف  يستطع  لم

 وظروف المطالبة.

جنيـة إسـترليني (وهـو أقصـى حـد لمسـتوى التعـويض). المزيـد مـن   85,000مُعظم أنواع األعمال االستثمارية مُغطاة حتـى  
المعلومات حول ترتيبات التعـويض مُتـوفَر لـدى صـندوق تعويضـات الخـدمات الماليـة. يمكنـك التواصـل كتابـة مـع صـندوق 

ان التالي. الطابق السابع، ويذر شامبرز، شارع بورت سـوكين، لنـدن، تعويضات الخدمات المالية من خالل مراسلتهم على العنو
E1 8BN  أو عبــــر البريــــد اإللكترونــــي المتــــوافر علــــى الموقــــع اإللكترونــــي الخــــاص بـــــ صــــندوق تعويضــــات الخــــدمات ،

 .www.fscs.org.uk المالية 

اد بـأن آي سـي إم كابيتـال ال تتصـرف وفقـا للتأكيـدات سـالفة الـذكر المقدمـة لـك أو وفقـا للشـروط إن كان لـديك ثمـة اعتقـ
المنصوص عليها في اتفاق العميل أو وفقا لقواعد هيئة مراقبة السلوكيات المالية، فإنه يتعين عليك إبالغ ذلك إلـى خدمـة 

 020 7964 1482. هاتف: E14 9SRارش وال، لندن، م 183المظالم المالية، على العنوان التالي: ساوث كواي بالزا، 
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