بيان اإلفصاح عن المخاطر
استثمار عالي المخاطر
،تداول العمالت األجنبية /العقود مقابل الفروقات والخيارات الثنائية اعتمادا على الهامش ينطوي على درجة عالية من الخطورة
وقد ال يكون مناسبا لجميع المستثمرين .استخدام الحدود العليا للرافعة المالية يمكن أن يعمل ضدك بنفس القدر الذي يمكن أن يعمل به
لصالحك .يجب عليك قبل اتخاذ قرار التداول في أي من هذه المنتجات التي تعتمد على الرافعة المالية أن تنظر بعناية في أهدافك
االستثمارية ومستوى خبرتك وقدرتك على المخاطرة .من المحتمل أن تتعرض لخسارة بعض أو كل استثمارك األولى ،ولذلك ينبغي
أال تستثمر إال القدر الذي تستطيع أن تتحمل خسارته من األموال .وينبغي أن تكون على وعي تام بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول
باستخدام الهامش ،وأن تسعى للحصول على المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أي شكوك .كافة الحسابات هي حسابات
تستخدم الهامش المعتمد على الرافعة المالية .يجب على العمالء الحفاظ على وجود كمية كافية من الغطاء الهامشي للحفاظ على
مراكزهم المالية ،إذا انخفض مستوى تغطية المركز إلى % 10من الهامش المستخدم سيتم تفعيل عملية طلب تغطية .المستثمر هو
.المسؤول عن المحافظة على وجود هامش ذو مستوى كاف

المتعلقة بالسوق  AVAآراء
أي آراء أو أخبار أو بحوث أو تحليالت أو أسعار أو غيرها من المعلومات الواردة في هذا الموقع يتم توفيرها بوصفها تعليقات عامة
ال تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك. AVA ،عن السوق ،وال يجوز اعتبارها بمثابة مشورة في مجال االستثمار
.دون االقتصار على ،أي خسارة للربح ،الذي قد ينشأ مباشرة أو بشكل غير مباشر عن استخدام أو االعتماد على مثل هذه المعلومات

مخاطر التداول عبر اإلنترنت
توجد مخاطر مرتبطة باستخدام نظام قائم على اإلنترنت لتنفيذ صفقات التداول عبر اإلنترنت وذلك يشمل ،ولكنه ال يقتصر على،
ليست متحكمة في قوة اإلشارة أو استقبالها أو عملية توجيه اإلشارة  AVAفشل األجهزة والبرامج واالتصال باإلنترنت .نظرا ألن
عبر اإلنترنت أو تهيئة المعدات الخاصة بك أو موثوقية اتصالها باإلنترنت ،فإنه ال يمكن وضعنا محل المسؤولية عن فشل االتصال
نظم احتياطية وخطط طوارئ للتقليل من إمكانية  AVAأو التشوهات أو التأخيرات التي تصيبه عند التداول عبر اإلنترنت .توظف
.فشل النظام ،ونحن نوفر التداول عبر الهاتف

دقة المعلومات
المحتوى الموجود في هذا الموقع عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق ،ويتم توفيره لغرض وحيد هو مساعدة التجار على
تدابير معقولة لضمان دقة المعلومات على الموقع ،ومع ذلك فهي ال تضمن دقتها ،ولن  AVAاتخاذ قرارات استثمارية حرة .اتخذت
تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو أضرار قد تنشأ مباشرة أو بشكل غير مباشر عن المحتوى أو عن عدم قدرتك على الدخول إلى
.الموقع نتيجة ألي تأخير أو فشل في إرسال أو تلقي أي تعليمات أو إخطارات مرسلة من خالل هذا الموقع

التقاسم
هذا الموقع لم يتم إنشائه بغرض أن يستخدم لتقاسم األرباح أو االستخدام من جانب أي شخص في أي بلد يكون فيه مثل هذا التقاسم أو
االستخدام مخالفا للقانون أو النظام المحلي .كل الخدمات أو االستثمارات المشار إليها في هذا الموقع ليست متاحة لألشخاص الذين
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يقيمون في أي بلد يكون فيه توفير مثل هذه الخدمات أو االستثمارات مخالفا للقانون أو النظام المحلي .زوار هذا الموقع هم المسؤولين
.عن التحقق من شروط تقديم الخدمة واالمتثال ألي قانون أو نظام محلي يخضعون له

مخاطر السوق والتداول عبر اإلنترنت
قصارى جهدها لتنفيذ التداول الخاص بك بالسعر  AVAتوفر منصة التداول قدرات متطورة إلدخال وتعقب األوامر .ستبذل
المطلوب .التداول عبر اإلنترنت ،بغض النظر عن مدى مالئمته للظروف أو فعاليته ليس بالضرورة قادرا على تقليل
المخاطر المرتبطة بالمتاجرة بالعمالت .كافة عروض األسعار والصفقات تخضع ألحكام وشروط اتفاق العميل المتاح
.الوصول إليه من خالل هذا الموقع
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