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 .FBS Markets Incالكشف عن المخاطر
االستثمارات عالية المخاطر
تداول الفوركس بالرافعة المالية يترافق مع درجة عالية من الخطر وقد ال يناسبك شخصيا .عليك أن تقيّم بعناية أهدافك المالية ,خبرتك,
واستعدادك لقبول المخاطر قبل أن تقرر تداول العمالت األجنبية ,بمساعدة من منتجات وخدمات  .FBSتقدم  FBS Markets Incنصائح عامة
فيما يخص العمل ,لكنها ال تعتبر توصيات لتحقيق أهدافك المالية الشخصية .ال ينبغي اعتبار محتوى الموقع اإللكتروني مشورة شخصية .هناك
احتمال دائم لخسارة كلية أو جزئية لمبلغ االستثمار األولي .عليك أن تستثمر في تداول الفوركس ,ما يمكنك تحمل خسارته فقط ,دون أن يؤثر ذلك
على استقرارك .عليك أخذ كل المخاطر المتعلقة بتداول المارجن بعين االعتبار .إذا كان لديك اية أسئلة أو مخاوف ,تنصحك  FBSباستشارة خبير
استثمار مستقل.
آراء السوق من FBS
تعتبر اآلراء ,األخبار ,األبحاث وتحليالت السوق ,األسعار والمعلومات األخرى على الموقع اإللكتروني عامة ,وال يجب اعتبارها كتوصيات
مالية أو استثمارية .ال تتحمل  FBS Markets Incأية مسؤولية عن الخسائر واألضرار بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر خسارة الربح,
والتي قد تحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام المعلومات بأية طريقة كانت.
مخاطر التداول عبر اإلنترنت
المخاطر المرتبطة باستخدام نظام تداول ينفذ الصفقات عبر اإلنترنت بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ,أعطال األجهزة ,فشل البرمجيات,
وفشل االتصال .ال تتحكم  FBSبقوة اإلشارة ,جودة االستقبال أو مصادر توجيه اإلشارة على اإلنترنت أو على شبكتك الخاصة ,إضافة إلعدادات
أدوات االتصال أو موثوقيته .ال تعتبر  FBSمسؤولة عن فشل أو رفض أنظمة االتصال ,إضافة لتشوه أو تأخر المعلومات أثناء التداول عبر
اإلنترنت .تستخدم  FBSنظام حجز إضافة لعدد من الوسائل األخرى للتخلص من الفشل وتقليل إمكانية حدوث أعطال في نظام التداول .تقدم FBS
أيضا إمكانية التداول بنقل التعليمات عبر الهاتف ,إذا كان نظام التداول غير متاح.
دقة المعلومات على الموقع اإللكتروني
قد يتم تغيير المعلومات على الموقع اإللكتروني في أي وقت ,دون إخطار مسبق .تعتبر كل المعلومات على الموقع اإللكتروني موجودة لمساعدة
المتداولين على أخذ قرارات استثمار مستقلة .تبذل  FBSقصارى جهدها لتقدم معلومات دقيقة على الموقع اإللكتروني ,لكنها ال تضمن دقة
المعلومات وال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة أو ضرر قد يحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الستخدام المعلومات على الموقع
اإللكتروني ,أو عدم القدرة على الحصول على المعلومات من الموقع ,أو أي تأخير في تحويل أو استقبال التعليمات أو اإلشعارات المرسلة عبر
الموقع.
توزيع المعلومات
ال يعتبر الموقع مسؤوال عن توزيع أو استخدام أي فرد أو كيان في أية والية أو دولة للمعلومات المتوفرة عليه بما يتعارض مع التشريعات
والقوانين المحلية .ال تعتبر الخدمات واالستثمارات الموجودة على الموقع اإللكتروني متوفرة ألي شخص في أية بلدان تتعارض فيها الخدمات
واالستثمارات المذكورة مع القوانين واألنظمة المحلية .يعتبر زوار الموقع مسؤولين عن التحقق من مدى توافق الخدمات المذكورة مع القوانين
والتشريعات.
مخاطر السوق والتدوال التفاعلي
تقدم منصة تداول  FBSأونالين عدة فرص لعقد الصفقات والتحكم في تنفيذها .تبذل  FBSقصارى جهدها لضمان تنفيذ الصفقات على السعر
المطلوب ,لكن التجارة عبر اإلنترنت ,مهما كانت مناسبة وكافية ,ال تعتبر قليلة المخاطر فيما يتعلق بتداول العمالت االجنبية .تتم مناقشة كل
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شروط الحصول على األسعار والقيام بالصفقات كما هو موضح في أحكام "اتفاقية العميل" .يمكنك إيجاد االتفاقية على موقعنا اإللكتروني.
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