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إخطار تحذيري باملخاطر

		 مقدمة
1

 1.1يُقدم إخطار تحذيري باملخاطر إليك من قبل “ون فيننشال ماركتس” (يشار إليها فيام بعد بـ “نحن” أو “لنا” أو “لدينا”) ملساعدتك
عىل فهم طبيعة ومخاطر هامش املعامالت.
 1.2يعترب هذا اإلخطار مكمالً التفاقيتكم معنا وجزء ال يتجزأ منها .ويف حالة وجود أي تعارض بني هذه الرشوط وباقي االتفاقية ،يُعمل
بهذه الرشوط وهي التي تسود.
 1.3تعترب عقود الفروقات ( )CFDsو  FXاملهمشة واملراهنات املنترشة منتجات ذو مديونية مرتفعة تحمل درجة عالية من املخاطرة
بشأن رأس املال الخاص بك وقد يتسبب يف خسارتك ما هو أكرث من املبالغ األولية املودعة .قد ال يكون تداول هذه املنتجات مناسبًا
لجميع املستثمرين ويجب عليك فهم املخاطر املتضمنة متا ًما قبل فتح حساب لدينا.
		 إخطار تحذيري باملخاطر
2
 2.1يقدم هذا اإلخطار لك كعميل بيع بالتجزئة امتثالاً لقوانني هيئة اإلجراءات املالية .وقد ال يبني هذا اإلخطار كافة املخاطر والجوانب
األخرى الهامة للمنتجات املشتقة مثل عقود الفروقات و  FXاملهمشة واملراهنة عىل فرق األسعار .قبل البت يف تداول هذه
املنتجات يجب عليك أن تفهم جي ًدا طبيعتها ومدى تعرضك للمخاطرة .كام يجب عليك أن تقتنع بأن هذه املنتجات مناسبة لك يف
ضوء ظروفك ووضعك املايل.
 2.2سنقوم مبراجعة املعلومات املقدمة يف طلب االستامرة الخاص بك لتقييم معرفتك وخربتك يف مجال التداول وبناء عىل النتيجة
الخاصة بك ،سنقوم بإعالمك يف حالة ما أن كانت منتجاتك غري مالمئة بالنسبة لنا.
 2.3وعىل الرغم من أن العقود املشتقة ميكن أن تستخدم إلدارة مخاطر االستثامر ،لكن هناك بعض من هذه املنتجات ال تكون مناسبة
للعديد من املستثمرين .تشمل العقود املختلفة عىل مستويات مختلفة من التعرض للمخاطرة واتخاذ قرار بشأن التداول يف مثل
هذه العقود ويجب عليك أن تكون عىل علم بكافة النقاط التالية:
		 أثر التجهيزات والرافعة املالية
3
 3.1تعترب عقود الفروقات و  FXاملهمشة واملراهنة عىل فروق األسعار منتجات رفع مالية وتداول عىل الهامش .وهذا يعني أنه ميكنك
أن تأخذ (وضع) تداول أكرب يف السوق دون الحاجة إىل إيداع قيمة العقد كاملة .وقد يؤدي ذلك إىل خسائر أكرب ورمبا أرباح أكرث،
ويكون تداول كافة املنتجات عىل الهامش.
 3.2تداول منتجات الرفع املايل تعني أيضاً أنه ميكن لحركة السوق الصغرية نسب ًيا أن تؤدي إىل حركة أكرب نسب ًيا يف قيمة استثامرك وعىل الرغم من
أن هذا قد يعمل ضدك إال أنه قد يكون لصالحك أيضً ا .ولذلك فمن املهم أن تفكر يف حجم وضعك فضال عن مراقبة التداوالت الخاصة بك يف
جميع األوقات.
		 تأثري عدم الثبات
4
		 نحن نقدم مجموعة واسعة من العقود األساسية التي ميتلك بعضها نطاقات واسعة من التداوالت اليومية وتذبذب يف حركة األسعار.
وميكن أن يؤدي هذا التذبذب إىل هبوط (أو “فجوات”) وذلك عندما يتحرك السعر األسايس فجأة من مستوى إىل آخر .وقد ال يكون
دامئا هناك فرصة بالنسبة لسجل طلب الرشاء الخاص بك بني مستويات سعرين ،أو بالنسبة لربنامجنا األسايس لتنفيذ أمر معلق باألسعار
بني هذين املستويني.
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		 تعامالت السوق املوازية
5
 5.1تعترب عقود الفروقات و  FXاملهمشة واملراهنة عىل فروق األسعار عمليات خارج السوق (“معامالت السوق املوازية” أو «عمليات خارج
السوق”) ومعامالت مشتقة .وذلك يعني أنك تدخل يف التداوالت املبارشة معنا ،وأيضا تلك املواقف تقترص علينا فقط .يف حني أن بعض
أسواق الرصف املغلقة ذات سيولة عالية ،وقد تنطوي معامالت السوق املوازية املشتقة عىل مخاطر أكرب من االستثامر يف مشتقات الرصف
ألنه ال يوجد سوق رصف ميكنه أن يصفي مركز مفتوح .وقد يكون من املستحيل تصفية مركز قائم لتقدير قيمة الوضع أو لتقييم التعرض
للخطر .ويجب أن تكون أسعار الرشاء وأسعار العرض غري محددة ،وحتى إن كانت كذلك ،سيتم وضعها من قبل املتعاملني يف هذه العقود
وبالتايل قد يكون من الصعب تحديد ما هو السعر العادل.
 5.2باإلضافة إىل ذلك ،ال يخول لك تداول منتجاتنا أي حق يف العقود األساسية.
		 األسواق األجنبية
6
		 تتضمن األسواق األجنبية مخاطر مختلفة عن أسواق اململكة املتحدة .يف بعض الحاالت ستكون املخاطر أكرب ،عىل سبيل املثال عندما
يكون لتلك األسواق األجنبية تقلبات سوق أكرب أو أرسع أو عندما تكون تلك األسواق أقل سيولة ،وهذا قد يضعف من قدراتنا عىل
تحديد األسعار .وعالوة عىل ذلك ،قد تتأثر احتامالت األرباح أو الخسائر من معامالت األسواق األجنبية أو العقود األجنبية املقومة
من خالل التقلبات يف أسعار الرصف األجنبي.
		 عمليات إستثامر الديون املرشوطة
7
 7.1عمليات استثامر الديون املرشوطة التي تكون مهمشة ،تتطلب منك اتخاذ سلسلة من املدفوعات مقابل سعر الرشاء ،بدال من دفع
مثن الرشاء بالكامل عىل الفور.
 7.2إذا كنت تتداول بالعقود مقابل الفروقات ,فإن هامش  FXأو انتشار الرهانات قد تكبدك خسارة املال كل ًيا (الهامش) الذي تودعه
لفتح مركزك املايل واملحافظة عليه .وإذا تحرك السوق ضدك ،قد تحتاج إىل دفع هامش إضايف كبري يف وقت قصري للحفاظ عىل
وضعك املايل .وإذا أخفقت يف القيام بذلك يف الوقت املطلوب ،فإن مركزك املايل قد يتم تصفيته بخسارة ،وسوف تكون مسؤوالً عن
العجز الناتج.
		 العموالت والنفقات
8
		 قبل البدء يف التداول ،يجب أن تدرك العموالت واملصاريف األخرى التي ستكون مسؤوالً عنها .وإذا مل يتم تحديد أي مصاريف
من حيث القيمة النقدية (ولكن ،عىل سبيل املثال ،كنسبة مئوية من قيمة العقد) ،فإنه يجب عليك التأكد من أنك تدرك نوعية
النفقات املحتملة من حيث القيمة النقدية املحددة.
		 تعليق التداول
9
		 تحت رشوط التداول املعينة قد يكون من الصعب أو من املتعذر تصفية املركز املايل .وقد يحدث هذا ،عىل سبيل املثال ،يف أوقات
حركة األسعار الرسيعة وذلك إذا ارتفع السعر أو انخفض يف جلسة واحدة للبورصة إىل هذا املدى الذي يكون التداول مبوجب
قواعد الرصف ذات الصلة ،معلقة أو مقيدة .ووضع أمر بيع لتفادي الخسارة لن يحدد بالرضورة خسائرك إىل املبالغ املقصودة ،ألن
ظروف السوق قد تجعل من املستحيل تنفيذ مثل هذا األمر بالسعر املحدد.
		 تعهدات غرفة املقاصة
10
		 يف العديد من أسواق املال ،يتم ضامن أداء معامالتنا (أو من قبل طرف ثالث نتعامل معه نيابة عنك) من قبل البورصة أو غرفة
املقاصة .ومع ذلك ،هذا الضامن يكون غري محتمل يف معظم حاالت الضامن الخاصة بك ،وبالعمالء ،وقد ال يحميك إذا خالفنا أو
خالف الطرف اآلخر االلتزامات الخاصة بك .وبناء عىل طلبك ،يجب أن نوضح أي نوع حامية مقدم لك مبوجب ضامن املقاصة
املعمول به ألي مشتقات لسوق املال الذي تتعامل معه .وال توجد غرفة مقاصة للخيارات التقليدية وال العادية لألدوات خارج
السوق ،والتي ال يتم املتاجرة فيها يف ظل قواعد االستثامر يف السوق املعتمدة أو املعرتف بها.
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		 اإلفالس
11
		 ما مل يتفق عىل خالف ذلك كتابياً ،سنقوم بإيداع أموالك يف حساب بنك العميل املنفصل عن األموال الخاصة بنا ،ولكن قد ال يوفر
ذلك حامية كاملة كأن يفلس البنك عىل سبيل املثال.
		 الرضيبة
12
		 نحن ال نقدم نصائح رضيبية .حيث إن معالجة الرضيبة املفروضة عىل أنشطة التدول الخاصة بك تعتمد عىل ظروفك الفردية وقد
تتعرض للتغيري يف املستقبل.
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RISK WARNING NOTICE
1

Introduction

1.1

This Risk Warning Notice is provided to you by One Financial Markets (referred to herein as “we”, “us” or “our”) to help
you understand the nature and risks of margined transactions.

1.2

The notice is supplemental to, and shall form part of, your Agreement with us. If there is any inconsistency between these
terms and the remainder of the Agreement these terms shall prevail.

1.3

Contracts for Difference (CFDs), margined FX and spread bets are leveraged products which carry a high degree of risk
to your capital and may result in you losing more than your initial deposit. Trading these products may not be suitable for
all investors and you should fully understand the risks involved before opening an account with us.

2

Risk Warning Notice

2.1

This notice is provided to you as a Retail Client in compliance with rules of the FCA. This notice cannot disclose all the
risks and other significant aspects of derivative products such as CFDs, margined FX and spread bets. You should not
deal in these products unless you understand their nature and the extent of your exposure to risk. You should also be
satisfied that the product is suitable for you in the light of your circumstances and financial position.

2.2

We will review the information provided in your application form to assess your trading knowledge and experience and
will inform you if, as a result of our assessment, we consider that our products may not be appropriate for you.

2.2

Although derivative instruments can be utilised for the management of investment risk, some of these products are
unsuitable for many investors. Different instruments involve different levels of exposure to risk and in deciding whether to
trade in such instruments you should be aware of the following points:

3

Effect of Gearing and Leverage

3.1

CFDs, margined FX and spread bets are leveraged products and traded on ‘margin’. This means that you can take a
larger trade (‘position’) in the market without having to deposit the full contract value. This can lead to large losses as well
as gains. All our products are traded on margin.

3.2

Trading a leveraged product also means that a relatively small market movement can lead to a proportionately larger
movement in the value of your investment, and this can work against you as well as for you. It is therefore important that
you consider the size of your position as well as monitor your trades at all times.

4

Effect of Volatility
We offer a range of underlying instruments and some have wide daily ranges and volatile price movements. Volatility can
lead to slippage (or “gapping”) which is when the underlying price moves suddenly from one level to another. There may
not always be an opportunity for you to place an order between the two price levels, or for our platform to execute a
pending order at a price between those two levels.

5

Off Exchange Transactions

5.1

CFDs, spread bets and margined FX are off exchange (‘over the counter’ or ‘OTC’) derivative transactions. This means
you enter into trades directly with us and also that those positions can only be closed with us. While some off exchange
markets are highly liquid, transactions in OTC derivatives may involve greater risk than investing in on exchange
derivatives because there is no exchange market on which to close out an open position. It may be impossible to
liquidate an existing position, to assess the value of a position or to assess the exposure to risk. Bid prices and offer
prices need not be quoted, and, even where they are, they will be established by dealers in these instruments and
consequently it may be difficult to establish what is a fair price.

5.2

In addition, trading our products does not entitle you to any right to the underlying instruments.

6

Foreign Markets
Foreign markets will involve different risks from the UK markets. In some cases the risks will be greater, for example
where those foreign markets have greater or more rapid market fluctuations or when those markets are less liquid. This
can impair our ability to quote prices. In addition, the potential for profit or loss from transactions on foreign markets or
foreign denominated contracts will be effected by fluctuations in foreign exchange rates.
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7

Contingent Liability Investment Transactions

7.1

Contingent liability investment transactions, which are margined, require you to make a series of payments against the
purchase price, instead of paying the whole purchase price immediately.

7.2

If you trade in CFDs, margined FX or spread bets you may sustain a total loss of the money (margin) you deposit to open
and maintain a position. If the market moves against you, you may need to pay substantial additional margin at short
notice to maintain the position. If you fail to do so within the time required, your position may be liquidated at a loss and
you will be responsible for the resulting deficit.

8

Commissions and charges
Before you begin to trade, you should understand any commissions and other charges for which you will be liable. If any
charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), you should make sure
you understand what such charges are likely to mean in specific monetary terms.

9

Suspensions Of Trading
Under certain trading conditions it may be difficult or impossible to liquidate a position. This may occur, for example, at
times of rapid price movement if the price rises or falls in one trading session to such an extent that under the rules of
the relevant exchange, trading is suspended or restricted. Placing a stop-loss order will not necessarily limit your losses
to the intended amounts, because market conditions may make it impossible to execute such an order at the stipulated
price.

10

Clearing House Protections
On many exchanges, the performance of a transaction by us (or third party with whom we are dealing on your behalf) is
guaranteed by the exchange or clearing house. However, this guarantee is unlikely in most circumstances to cover you,
the customer, and may not protect you if we or another party defaults on its obligations to you. On request, we must
explain any protection provided to you under the clearing guarantee applicable to any on-exchange derivatives in which
you are dealing. There is no clearing house for traditional options, nor normally for off-exchange instruments, which are
not traded under the rules of a recognised or designated investment exchange.

11

Insolvency
Unless otherwise agreed in writing, we will hold your money in a client bank account separate from our own funds but
this may not provide complete protection for example if the bank becomes insolvent.

12

Tax
We do not offer tax advice. The tax treatment of your trading activities depends on your individual circumstances and
may be subject to change in future.
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