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المنتجات المر ّكبة و اسواق العمالت إشعار اإلفصاح عن المخاطر العا ّمة–
ال ٌىشف ٘زا اإلشؼبس إٌمبة ػٓ اٌّخبغش جٍّؼٙب ٚغٍش٘ب ِٓ األصؼذح اٌٙب ِّخ اٌّزؼٍّمخ ثبٌّٕزجبد اٌّشزمّخ وبٌؼمٛد
اَجٍخ  ٚاٌزذاٚي فً اعٛاق اٌؼّالد  ٚػمٛد اي  Optionsػٍى عجًٍ اٌّثبي .ال ٌنبغً علٌك تداول المشت ّقات إ ّالّ
ٌتوجب علٌك الشعور
تعرضك للمخاطر .باإلضافة الى ذلك،
ّ
عندما تدرك طبٌعة العقد الذي تبرمه ،الى جانب مدى ّ
بالرضا لمعرفة أنّّ العقد ٌناسبك على ضوء أوضاعك وموقعك المالً.
ونظرا إلمكانٌة خسارة اإلستثمار بأكملهٌ ،جب أن تت ّّم المضاربة فً أسواق الفوركس بواسطة رؤوس األموال
ً
ّ
المؤسسة
قدرا عال ًٌا من المخاطر فقط ،والتً إذا ما ت ّمت خسارتها ال تؤثر مباشرة على وضع الفرد أو
ّ
التً تحمل ً
المالٌة.
ثأْ األِٛاي اٌزً اٌزضِذ ثزٛفٍش٘ب رؼزجش سأط ِبي ِذفٛف
إرا ِب سغجذ ثّٛاصٍخ اعزثّبسارهٌٕ ،جغً ػٍٍه اإللشاس ّّ
ٚإْ خغبسرٙب ٌٓ رؼ ّشض أعٍٛة ِؼٍشزه اٌى اٌخطش  ٌٓٚرٕزمص ِٓ ثشٔبِج رمبػذن اٌّغزمجًٍ .
ثبٌّخبغشاٌجذزخ ّّ
ّ
ثبإلظبفخ اٌى رٌهِٕ ،بٌٌٍّ ُّّ ٙغبٌخ أْ رذسن غجٍؼخ اعزثّبس اٌؼّالد ٚاٌّخبغش اٌّشرجخ ػٕٙبٚ ،غٍش٘ب ِٓ األدٚاد
اإلعزثّبسٌخ ،اٌى جبٔت ظشٚسح اإلٌزضاَ ثغذاد ِٛججبره أصاء اَخشٌٓ فً دبي رىجّذ اٌخغبئش.
األسواق األجنبٌة .رشًّ األعٛاق األجٕجٍخ ِخبغش ِزؼ ّذدح ِخزٍفخ ػٓ أعٛاق األع ُٙاٌؼبٌٍّخ  ِٓٚ.اٌّشجّخ أْ رزفبلُ
د ّذح ٘زٖ-
األخطبس فً ثؼط اٌذبالد .وّب عٍزأثّش إدزّبي رذمٍك اٌّىبعت أ ٚرىجّذ اٌخغبئش فً خع ُّّ اٌزذاٚي فً األعٛاق
اٌخبسجٍخ أ ٚفٍبٌفٛسوظ ثبٌززثزثبد اٌزً رشٙذ٘ب ِؼ ّذالد اٌصشف األجٕجً.
رزع ّّٓ ِثً ٘زٖ اٌّخبغش اٌٙب ِّخ إِىبٍٔخ رذ ًّّ األػجبء اٌغٍبعٍّخ أ ٚااللزصبدٌخ اٌّزشرّجخ ػٓ ٚعبئً اإلػالَ األجٕجٍخ،
األِش اٌزي ِٓ شأٔٗ أْ ٌذخً رغٍٍشاد ٍِذٛظخ ِٚغزذاِخ ػٍى أدىبَ ششٚغ اٌزذاٚي ثؼٍّخ أجٕجٍخ ِب أ ٚاٌطٍجبد
ػٍٍٙب أ ٚرذذٌذ عؼش٘ب.
اإلفصاح عن مخاطر إضافٌة ذات أه ّمٌة كبرى-
ثٍبْ اإلفصبح ػٓ اٌّخبغش لذ ٌى ْٛخطش رىجّذ اٌخغبئش فً رجبساد اٌفٛسوظ ٚاٌغٍغ وجٍش ٌٍغبٌخ ٚ.ثٕبء ػٌٍٍٕٗ ،جغً
ً دزس اوزشبف ِب إرا وبْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزجبساد ِالئ ًّب ٌه ػٍى ظٛء أٚظبػه اٌّبٌٍخ .أ ِّب ثبٌٕغجخ اٌى
ػٍٍه ثى ّّ
اٌمٍبَ ثبٌزجبساد ثٕفغه أ ٚرفٌٛعٙب اٌى شخص
عب اٌى اَرً :رؼبِالد اٌفٛسوظ ال رجشي ظّٓ ثٛسصخ ِؼٍّٕخ ِٓٚ ،اٌّشجّخ أْ ال رذظى
آخشٌ ،جت اٌزٕجّٗ أٌ ً
األِٛاي اٌّٛدػخ ِغ اٌفشٌك اَخش ٌزجبساد
اٌفٛسوظ ثبٌذّبٌخ ٔفغٙب اٌزً رذصً ػٍٍٙب األِٛاي اٌّغزخذِخ فً اٌزجبساد اٌٙبِشٍخ أ ٚاٌؼمٛد اَجٍخ ٌٍزذاٚالد
اٌّعّٔٛخ ٚػمٛد اي  options .فً دبي رخٍّف اٌفشٌك اَخش ػٓ اٌزغذٌذ ٚأٔذ رٍّه رصشٌذً ب ثبٌّجبٌغ اٌّٛدػخ أٚ
ً اإلفزمبس اٌى األٌٌٛٚخ ،رىِ ْٛج ّشد دائٓ
ٌشه ي رصشٌذه ٘زا أٌٌٛٚخ .فً ظ ّّ
ّّ
األسثبح اٌّذمّمخ ِٓ ،اٌّش ّجخ أْ ال
ػب َّٚ ،عززٍمّى أِٛاٌه اٌّصشّح ػٕٙب  ِٓ.د ْٚأٌٌٛٚخ ،رؼزجش دائًٕب ػب ِّب ٚعزغزشجغ أِٛاٌه ،ثبٌزضآِ ِغ رٍه اٌؼبئذح
ٌغٍشن ِٓ اٌذائٍٕٓ اٌؼب ٍِّٓ ِٓ ،اٌّجبٌغ إٌمذٌخ اٌزً رجمى ِزٛافشح ثؼذ رغذٌذ اٌطٍجبد راد األٌٌٛٚخ .دزّى أِٛاي اٌٛوًٍ
اٌزً ٌّزٕغ اٌفشٌك اَخش ػٓ اعزؼّبٌٙب لذ ال رى ْٛفً ِأِٓ ػٓ إ ّدػبءاد اٌذائٍٕٓ اٌؼب ٍِّٓ ٚأٌٚئه اٌزٌٓ ٌزّزّؼْٛ
ثأٌٌٛٚخ  ِٓ.اٌّش ّجخ أْ ٌى ْٛإٌفٛر اٌزي رذظى ثٗ خالي رذاٚالد اٌفٛسوظ عٍف ر ٚد ّذٌٓ :لذ ٌغجّت ٌه اٌعشس أٚ
ٌذ ّّس ػٍٍه ثبٌّٕبفغٌ ،ذفغ اٌى رىجّذ خغبئش فبددخ أ ٚرذمٍك أسثبح ٘بئٍخ.
ِٓ اٌّذزًّ أْ رزشرّت ػٍى اٌذغبثبد اٌّذاسح ٔفمبد وجٍشح رزع ّّٓ سع َٛاإلداسح ٚاإلعزشبسح ٚ.لذ ٌىِٓ ْٛ
اٌعشٚسي ٌٍذغبة أْ ٌجًٕ ِىبعت رجبسٌخ ظخّخ ِٓ أجً رفبدي اعزٕفبد أص. ٌٗٛال رشًّ ٚثٍمخ اإلفصبح ٘زٖ
ً ٔفمخ لذ ٌعٍفٙب ِذٌش اٌذغبة ػٍى دغبثهٌ ،زا ٌٕجغً ػٍٍه أْ رٕبلش اٌشع َٛجٍّؼٙب ِغ ِذٌشن،
اٌٛصف اٌىبًِ ٌى ّّ
فً دبي ٚجٛدٖ ،وً رى ّ ْٛفىشح ٚاظذخ ٚعٍٍّخ ػٓ أي ِجبٌغ رمغ ػٍى ػبرمه.
ثبإلظبفخ اٌى رٌهٌ ،زٛجّ ت ػٍٍه أخز اٌذزس ِٓ أّٔٗ فً ثؼط اٌذبالد ِٓ ،اٌعشٚسي دفغ اٌؼّٛالد اٌّجٍّٕخ ػٍى ػذد

اٌّؼبِالد إٌّف ّزح فً دغبثه اٌى ٚوًٍ اٌّجٍؼبد أ ٚاٌٛوًٍ اٌزجبسي) اٌزي ٌم َٛثزٕفٍز اٌزذاٚالد(ٌ ،زا ٌجت ػٍٍه أْ
رٕبلش اعزشارٍجٍبد اٌزذاٚي وٍّٙب ِغ ٚوٍٍه ،فً دبي ػٍّٕذ أدذ اٌّمشّثٍٓ ِٕه ٌزج ّٛء ٘زا إٌّصت.
ال ٌفصخ ٘زا اٌجٍبْ اٌّٛجض ػٓ جٍّغ ِخبغش أعٛاق اٌفٛسوظ ٛٔٚادٍٙب .ثٕبء ػٌٍٍٕٗ ،جغً ػٍٍه ِشاجؼخ ٘زا اٌجٍبْ
ثذلّخ ٚدزس لجً اٌزذاٚيِ ،غ ٚصف ألثشص ػٛاًِ اٌخطش اٌزً ٌذفً ثٙب ِثً ٘زا إٌٛع ِٓ االعزثّبساد.
االوسط لالستشارات االقتصادٌة

