ADDITIONAL REQUIREMENTS RELATED TO TRADING OF SINGLE
STOCK FUTURES (“SSF”)
)"SSF"( المتطلبات اإلضافية المرتبطة بتداول العقود اآلجلة الفردية
1. Introduction
 المقدمة.1
1.1.

This document contains additional requirements that must be read and understood by the Client
wishing to engage in the trading of Single Stock Futures (“SSF”) on Dubai Gold & Commodities
Exchange (“DGCX”). Clients are required to sign and acknowledge this statement prior to
commencement of trading SSF Contracts on DGCX.
") في بورصة دبيSSF"(  يتضمن هذا المستند على المتطلبات اإلضافية التي يجب على كل عميل يرغب في تداول العقود اآلجلة الفردية1.1
 يجب على جميع العمالء التوقيع والتصديق على تلك الوثيقة قبل البدء في تداول العقود.") قراءتها واستيعابهاDGCX"( للذهب والسلع
.اآلجلة الفردية في بورصة دبي للذهب والسلع

1.2.

The Client understands fully the risks associated with trading derivatives on such underlying
equities:
: يعي العميل جميع المخاطر المرتبطة بتداول مشتقات األصول التالية.1.2

a) DGCX does not list or trade cash equities as primary exchange. The underlying equity to
the Single Stock Futures will be listed in the underlying country which could potentially lead
to additional risk elements which should be carefully considered before engaging in trading
the SSF contracts.
 سيتم إدراج العقود اآلجلة الفردية تحت.أ) ال يتم إدراج أو تداول أي أصول مالية على بورصة دبي للذهب والسلع كأصول تداول أولية
.SSF  والتي يجب أخذها في اإلعتبار قبل البدء بتداول عقود، وقد ينطوي ذلك على عناصر مخاطر إضافية،الدولة المتداول فيها
b) Client is aware of the risks associated with delays in disclosure information wherein under
certain market conditions; the prices of SSF Contracts on DGCX may not maintain their
expected relationships to its underlying security prices. These pricing disparities could occur
due to a variety of reasons and have an impact of both positions and active orders in SSF
Contracts.
 وقد ال تُطابق أسعار العقود،ب) يعي العميل جميع المخاطر المرتبطة بتأخير اإلفصاح عن المعلومات بموجب أحوال بعض األسواق
 هناك أسباب متعددة وراء ذلك. أسعار مثيالتها في األسواق االخرىDGCX اآلجلة الفردية المتاحة على بورصة دبي للذهب والسلع
.SSF  وسيكون لها تأثير على الصفقات واألوامر النشطة على جميع عقود،اإلختالف
These conditions include but are not limited to:
:)تتضمن تلك العقود ما يلي (على سبيل العد ال الحصر
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i.

delay in the information availability about the corporate action
announcement or associated price-sensitive news in the underlying
security,
 التأخير في توفير المعلومات المتعلقة بقرارات وإعالنات الشركات وغيرها من األخبار المؤثرة على.1
،أسعار األسهم ذات الصلة
ii.
the primary market for the underlying securities is closed or halted,
، إيقاف أو إلغاء السوق الرئيسي لألسهم ذات الصلة.2
iii.
the primary market for a given Single Stock Futures contract or
underlying securities is illiquid.
. عدم القدرة على تسييل األسهم أو العقود اآلجلة الفردية ذات الصلة في السوق الرئيسية.3
1.3.

The Client is advised of the following regulatory requirements, which must be met in order to
engage in trading of SSF on DGCX, and as mandated by the Securities and Commodities
Authority (SCA):
، والتي يجب اإليفاء بها للبدء في تداول العقود اآلجلة الفردية على بورصة دبي للذهب واألسهم، تم إخبار العميل بالمتطلبات التنظيمية التالية1.3
:)SCA( ووفقا ً لما أعلنته هيئة األسهم والسلع
a) Client must have cash or investments in financial assets of a minimum value of AED
100,000.
. درهم إماراتي100،000 أ) يجب أن يتوافر لدى العميل أموال أو إستثمارات في األصول المالية بقيمة ال تقل عن
b) Client must have experience of at least two (2) years of trading in a market where stock
futures are listed and traded.
.) في التداول في األسواق التي يتم تداول وعرض األسهم اآلجلة عليها2( ب) يجب أن يكون لدى العميل خبرة ال تقل عن عامين

1.4.

The Client confirms and acknowledges that it has read the above additional requirements and
understands its responsibility in disclosing said information, and agrees to assume the risks
that are associated with trading in Single Stock Futures on DGCX.
 يفهم العميل. كما أنه يفهم مسئوليته في اإلفصاح عن المعلومات السابقة، يؤكد العميل ويقر على أنه قد قرأ المتطلبات اإلضافية المذكورة أعاله1.4
.جميع المخاطر المرتبطة بتداول األسهم اآلجلة الفردية على بورصة دبي للذهب والسلع
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Signature: :التوقيع

Date:
:التاريخ

Client Name: :اسم العميل

Place:
:المكان

FOR INTERNAL OFFICE USE ONLY
لإلستخدام داخل المكتب فقط
Verified by CODO:
:CODO تمت المراجعة بواسطة

Name: :االسم

Designation: :التسمية

Signature التوقيع

Date: :التاريخ
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