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 عزيزي المستثمر ،،
ى تهدف هذه النشرة لتعريفك بمخاطر التعامل باألوراق المالية ومشتقاتها بالبورصات العالمية لذا احرص على قراءتهاا تاتمعق قبال اقادامك علا

تقاتها بشاا ل ومعر اات تاماات ب ا ااة مخاااطر التعاماال باااألوراق الماليااة ومشاا ةعلااى علاار و را اا تكااو   ويجااا ا  التعاماال  اال بالبورصااات األ نبيااة 
مخاااطر اتثااتثمار  اال المنتجااات واأل وات األثااتثمارية مااق خاا ا م وات السااوق المااالل ونمو م وات السااوق النقاادي التاال وخصوصااا   عااا ،

والتأكاد ماق ااهاا  اتثاتثمار راثاة طارق وغيرها، ويقع على عاتقك ضارورة تنطوي على مخاطر عالية مثل العقو  المستقبلية وعقو  الخيارات 
إط ع ومعر ة بالقواايق واألاظمة والتعليمات والنشرات اإلرشاا  ة الصاا رة  اتثتثمارية  ويجا ا  تكو  على ومهدا كالمالل  كاثبة لمركز من

 والبورصات األ نبية مق الجهات الرثمية ذات الع قة واألعراف التل تح ر األثواق المالية 
وراق الماليااة ومشااتقاتها بالبورصااات األ نبيااة والشااروا واتح ااا  العامااة واقاارارات المخاااطر  جااا عليااك مرا عااة وقااراءة اتفاعيااات التعاماال باااأل

 وكل ما يتعلق تها تتمعق كواها تتضمق مثس وشروا التعامل وعلى مسؤوليتك وبدو  م ال مسؤولية على الشركة 
وراق الماليااة ومشااتقاتها بالبورصااات األ نبيااة ولكنهااا واؤكااد علااى ا  هااذه النشاارة هاال اشاارة تعريشيااة  قااخ وت تشاامل كا ااة مخاااطر التعاماال باااأل

 تتضمق بعض المخاطر على ثبيل المثاا ت الحصر كالتالل:
 القاهرة: ةالقضاء والقدر و/او القو مخاطر  موت: 

تعلاق الوثيخ ت يتحمل اي التزا  او مسؤولية مو تعويض عق مي عطل او ضرر او ربح  ائت او  وات منفعة  او غيرها فيماا ي   1
القااهرة او تعطال ا هازة العمال الداخلياة او الخار ياة او ة بالنتائج المترتبة عق ااقطاع ثير اعمالها بسبا القضاء والقدر او القو 

اعماا الشغا او اتضطرابات المداية او العصيا  المسلح او الحروب ونمو اتيجة تجمياد اموالات وحسااباتت ونمو تقيياد اشااطاتت 
تراخيص الممنوحة لت مو وقفها مو إلغائها مو وقف الوثيخ عق العمال مو وقفات عاق مزاولاة مي ماق اشااطاتها واعمالت مو ثحا ال

تااداعل عااد  التاارخيص مو ألي ثاابا  خاار وذلااك بمو ااا قاارارات مااق الجهااات ذات الع قااة وناو قاارارات الجهااات الرثاامية وناو 
 او اي اثاباب خار اة عاق ثايطرتها وناو مي اغا ق تتعطيال المساتخدميق الرقاتية وناو الُمنِظَماة محلياا  ونمو إقليمياا  ونمو  ولياا  

عااق العمااال او اتيجاااة تعااارس شااركات الوثااااطة  التااال يتعامااال معهاااا الوثاايخ وناو البناااوك المراثااالة وناو البورصاااات واتثاااواق 
لقااهرة علاى ثابيل المثااا ت ا ةالمالية لمثل هاذه الظاروف او اتيجاة خطاأ او اهمااا العميال او الغيار، وتنادرال ضامق حااتت القاو 

الحصر إ  س ونمو تعليق اعماا الوثيخ الخار ل ونمو تجميد اشاطاتت ونمو الحجز على مموالات المنقولاة وغيار المنقولاة وماق 
ة ضامنها األوراق الماليااة ومشاتقاتها  ونمو الخيااارات ونمو العقاو  المسااتقبلية  اال اتثاواق الماليااة اإلقليمياة ونمو العالميااة لمصاالح

العمياال ونمو توقااف الوثااطاء المااالييق الخااار ييق عااق التعاماال مااع الوثاايخ  زئيااا  او كليااا  او ا قاااف التعاماال تاابعض الخاادمات  
 وعموما  مي حاتت تخرال عق إرا ة وثيطرة الوثيخ    

مة لهذه األثواق وتعدي تها واألاظمة والتعليمات الناظجميع القواايق على المستثمريق بالبورصات األ نبية اتط ع والمعر ة ب   2
المحلية الضريبية المفروضة عليت والقرارات وكل ما ينتج عنها وت  جوز التذرع بالجهل بالقااو  ويشمل ذلك التشريعات 

عق اي اقص  ل عيمة حسابتنحساباتت العميل مهما كا  اوعها تجاه اي التزا  او مسؤولية ت يتحمل  واأل نبية  والوثيخ
ا الضرائا المحلية او األ نبية او تنفيذ قرارات الحجز او تجميد ممواا الشركة او الوثيخ األ نبل او العميل او ومرصدتت بسب

م ة مطالبات قااواية اخرى او النقص النا ر عق  روقات تحويل العملة او النقص بسبا عمليات تحويل األمواا النا ر عق 
سلطات العس رية او المغتصبة او اتضطرابات األهلية او ألي ثبا  خر اثتيفاء عموتت ومصاريف او اتيجة ممارثات ال

   الوثيخمهما كا  اوعت او طبيعتت ذكر ا  لر يذكر والخارال عق ثيطرة 
او غيرها فيما يتعلق بعد  قدرتت  عق مي عطل او ضرر او  وات منفعة اي التزا  او مسؤولية مو تعويضالوثيخ ت يتحمل    3

عيمة تيع اتوراق المالية وناو مشتقاتها وناو الخيارات وناو العقو  المستقبلية وغيرها اتيجة ا ة قيو   العميل على تسلير
مفروضة مق البنوك المركزية الخار ية او البنك المركزي اتر ال او القرارات السياثية الداخلية او الخار ية ويشمل ذلك عد  

عد  القدرة الى تسلير رصيد العميل بعملة السوق الذي تمت فيت او اذا كا  هناك القدرة على تحويل العملة الى عملة مخرى او 



 

 
 لبورصات االجنبية نشرة توعية بمخاطر التعامل باألوراق المالية ومشتقاتها با

 

 

عموتت ورثو  عالية على عملية تحويل العملة الى عملة اخرى مو اتيجة تحويل المبالغ مق تنك الى  خر  اخليا  او خار يا   
  تها  للوثيخوغيرها مق الحاتت التل ت يد او ع قة 

ل اي مسااؤوليت اتيجااة اي تااأخير قااد  حصاال  اال اقاال اتواماار و المعلومااات ونمو عااد   تنفيااذ اتواماار اذا كااا  الوثاايخ  ت يتحماا   4
الوثايخ اي مساؤولية  وعليت ت يتحمالالتأخير نعد  التنفيذ ن اتيجة ألثباب ت ع قة لموظفل الوثيخ  تها وخار ة عق إرا تهر 

اذا كا  ذلك اتيجة اي  اتفاعيات التعامليذ الوثيخ  لوا باتت  بمو ا هذه عق اي خسارة او ضرر يتكبده العميل اتيجة عد  تنف
اقليمية ونمو عالمية او اتيجة اي ظاروف قااهرة محلياة  او ا نبياة  قااو  او اظا  او تعليمات وعموما  مي تشريعات محلية ونمو

  تمنعت مق تأ  ة او تنفيذ طلا العميل مو مي مق تعليماتت مو موامره 
لاادى  الوثايخ كليااا  او  زئيااا  ونمو تحوياال مرصاادتت الدائنااة إ  ومرصاادتت بحااق الوثاايخ بحجاز وتجميااد حساااباتت  ل علااى علاارالعميا   5

علااى و اادت لتلبيااة متطلبااات الجهااات الدوليااة وناو الرثاامية وناو القضااائية  و  حا ااة الااى إشااعاره تااذلك وباادو  ا اااى مسااؤولية 
 العميل واي اثر وار  على القوائر الصا رة عق الجهات المبينة اع ه  ولو لمجر  الشك او التشابت تيق اثر الوثيخ

 األسواق والبورصات االجنبية :بمخاطر االستثمار  ثاايا:
التعامل واتثتثمار بااألوراق المالياة ومشاتقاتها بالبورصاات العالمياة ينطاوي علاى مخااطر كبيارة خصوصاا  بالبورصاات واألثاواق    6

ديد لنسبة اترتفاع او اتاخفاس ألثعار التداوا اليومية اتمار الاذي يناتج عنات معادا اسابة خساائر كبيارة التل ت يو د لديها تح
مااق قبلااك بحياا  رمس الماااا المسااتثمر مخاااطر الخسااارة ألكثاار مااق قااد تصاال الااى خسااارة رمس الماااا المسااتثمر بالكاماال وتشاامل 

اتماار الااذي  سااتو ا تسااديد مي رصاايد مااديق ومااا يترتااا علياات مااق  وائااد واي افقااات او مصاااريف  صاابح رصاايد حسااابك مااديق 
  مخرى بحسا الخدمة والمنتج المقد  مق الوثيخ للعميل

مخاطر اتثواق المالية ومنها تدهور البورصات ات نبية وتأثيرها السلبل على اتوراق المالية ومشتقاتها وتذتذب مثعار األوراق    7
التل تو ا بالكثير مق اتحيا  ر ع النسبة مباشرة لتجنا  مساهمة العميلوتأثر اسا  والفجوات السعرية لية ومشتقاتهاالما

 التصشية ات بارية  ل الحسابات التل تتطلا المحا ظة على حد م اى لهذه النسا بش ل  ائر ومستمر 
بش ل مستمر ومتابعة اسا  تط ع  ومتابعة حساباإل العميل علىكوات يتو ا لحسابة  العميلمخاطر اغفاا مراعبة ومتابعة    8

 توت  م ن تمق  عطل اوامر التداوا على حسابك إتتداء  وعلى مسؤوليت تالمساهمة اوت  بأوا بالحاتت التل تتطلا ذلك  كوا
 التذرع بعد  المتابعة بسبا المرس مو السفر مو خ  ت  

يتحمل العميل  ميع مخاطر  تضمق تحويل العم ت مق عملة الى مخرى تاأل نبية مخاطر الصرف كو  التعامل بالبورصات    9
  وكل ما يتعلق تها  و  اثتثناء صرف العم ت

 مخاطر التصفية االجبارية المرتبطة ببعض الخدمات والمنتجات مثل العقود المستقبلية او الخيارات او األرصدة المدينة : ثالثا:
محا ظة على الحد األ اى لنسبة المساهمة  ل بعض المنتجات تؤ ي الى تصشية األوراق المالية مخاطر عد  اتلتزا  بال   10

ومشتقاتها او المركز المفتوحة تدو  ااذار او اشعار كو  وا ا العميل مراعبة هذه النسا والمحا ظة بش ل مستمر على الحد 
 األ اى المطلوب 

 ومشتقاتها او المركز المفتوحة والتل ثيتر تيعها  ل حاتت التصشية ات بارية   حق الوثيخ  ل اختيار اي مق األوراق المالية   11
( مثل الخيارات ويقع على عاتق العميل التقيد تهذه Expiration Date) تواريخ اثتحقاق ثاتتةبعض المنتجات تنطوي على    12

ويشمل ذلك مخاطر الربح او الخسارة اتيجة  كامل التواريخ ومتابعتها قبل تحققها وعلى مسؤوليتت الكاملة ويتحمل اتائجها بال
 التنفيذ اآللل للخيارات المشتراه حسا معراف و ليات البورصات األ نبية وتغطية عيمتها وعلى مسؤولية العميل 

( ت تلز  الشركة ..,Open, Day, GTC, Stop Lossوصوا الى اثعار محد ة )العند  )تيع او شراء(إ  ماواع اتوامر    13
حي  ا  ظروف السوق مق المم ق ا  تجعل تنفيذ  الخسارة،ت  عنل بالضرورة ااها قد تخفف مق حجر و  فيذ هذه األوامرتتن

التل ينتج عنها ا تتاح كواها موامر يومية خصوصا  بحاا حدوث  جوات ثعرية كبيرة  على األثعار  هذه اتوامر صعا  دا 
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األوامر المبينة مع ه اتمر الذي ينتج عنت محيااا مخاطر خسرا  رمس الماا السوق على ثعر ا اى مق السعر المحد  بأاواع 
 المستثمر وقد  صبح رصيد حساب العميل بالسالا ويو ا عليت تسديد الرصيد المديق مباشرة 

للنسا المتفق التل ينطوي عليها مخاطر الحا ة الى ر ع الضمااات والتأمينات النقد ة  المستقبليةتغير مثعار العقو   مخاطر   14
  المستقبليةلتلك العقو   لتجنا البيع اإل باري عليها مباشرة 

تشمل مخاطر التعامل بالعقو  المستقبلية م  هذه العقو  لها تواريخ إاتهاء  جا اإللتزا  تها ، وذلك مق خ ا إغ قها وتصشية    15
تهية األ ل و شراء عقو   ديدة ، واتيجة ما ذكر اع ه هذه العقو  قبل تاريخ إاتهائها ، مو تدويرها مق خ ا تيع العقو  المن

 يتحمل العميل مخاطر  رق األثعار التل تنتج عق ذلك     
او تكو  مخالفة للتشريعات الناظمة ولو لمجر  الشك  مرتفعحق الوثيخ تر ض مي تعليمات تداوا تنطوي على معدا مخاطر    16

 تذلك وغيرها مق األثباب 
 رنت والمخاطر التقنية والعمل عن بعد:مخاطر االنت رابعا:

تلتز  الشركة بقرارات وقف العمل والتعطل ات باري عق العمل او عد  القدرة على التوا د  ل مقر الشركة بمو ا موامر الد اع والطوارئ 
صابات او التعقير وما شابة او بمو ا قرارات الجهات الرثمية او بسبا اغ ق مقر العمل مؤقتا  ألي ثبا مثل ااتشار األوبئة او اإل

قاهرة ت يد للشركة تها  و ل مثل هذه  ةوغيرها مق الحاتت والشركة غير ملزمة لتقد ر خدماتت  ل مثل هذه الحاتت كواها تعتبر قو 
كوات ت يو د الظروف قد تحاوا الشركة المحا ظة على اثتمرارية العمل عق بعد ضمق إم ااياتها وقدراتها وبدو  ا اى مسؤولية عليها 

 مي تشريع  جبرها على ذلك مع مراعاة المخاطر الوار ة ا ااه على ثبيل المثاا ت الحصر 
 المخاطر التقنية التل تحوا  و  القدرة على تقد ر الخدمة مق مقر الشركة او عق بعد    17
 ا المخاطر المتعلقة بااقطاع خطوا اتتصاا او اتاترات محليا  او لدى الوثطاء األ اا   18
مو  قااد األوامار مااق  البورصااات ات نبياةالمخااطر المتعلقاة بخلاال  ال اظااا  التاداوا مو تااأخيرات  ال التنفيااذ او تقاد ر األواماار  ال    19

 خ ا اتتصاا  
  الوثيخ او البورصة ات نبيةر ض األمر او عد  اتلتفات لت مق قبل    20
 ة مو غير متعمدة بصورة متعمد مق العميلمخاطر األز واال مو تكرارا األمر    21
المخاااطر المتعلقااة بفيروثااات الكمبيااوتر التاال قااد تكااو  اتيجااة للفشاال مااق  ااااا مقااد  الخدمااة مو مااق اظااا  الوثاايخ  او الوثاايخ    22

 ات نبل 
 إم ااية عد  موائمة اظر العمل عق بعد مع ااظمة التداوا اتلكتروال مع الوثطاء الخار ييق     23
 تذكر مع ه والتل  م ق التعرف عليها عا ة مق قبل محتر ل الصناعة المقبوليق   مي مخاطر تتعلق تنظا   خر لر   24
تعطل األ هازة او الاربخ  تايق م هازة العمال عاق بعاد وم هازة الشاركة والساير رات بمقار الشاركة وعاد  القادرة علاى ا اراء الصايااة    25

 ال زمة بسبا قد  القدرة على الوصوا الى مقر الشركة 
 عمل عق بعد الخاصة بالعمليات والتل ينتج عنها مخاطر توقف تنفيذ تعليمات الشراء او  تح مركز  ديدة  عطل م هزة الت   26

 عتبر اثتمرار العميل بالتعامل بالبورصات األ نبية إقرار مق العميل بمعر تت بجميع مخاطر التعامل والتداوا واتثتثمار بالبورصات 
كلما كاات مخاطر الخسائر مكبر  مكبركا  احتماا الربح  وبأات كلمات على معر ة تامة تهذه المخاطر  دا  واا عاليةات نبية وبأاها مخاطر 

 وقد تكو  الخسائر كبيرة وقد تكو  مكبر ب ثير مق رمس الماا المستثمر 
المالية ذ     تل ثتثماراشركة التعاو  العربل   


