
 
 

وتحذير المخاطر   المسئوليةخالء أ  

ر  أمٌر ينطوي على المضاربة وقد ينتج عنه فقدان كبير أو كامل لألموال، أو خسائ  .االنترنتإن تداول العمالت األجنبية عبر  

تتخطى قيمة وديعتك المالية األولية. ولذلك يجب أن يخصص لذلك فقط "رأس المال المخاطرة"، وهي األموال غير الضرورية  

مسؤولية تقرير ما إذا كان التداول في صرف العمالت األجنبية  كعميل او مستثمر  أنت  لبقائك أو رفاهيتك. ومن ثم، تتحمل  

تفهم بشكل كامل المخاطر التي تنطوي عليها سوق تداول العمالت أو   مناسباً لوضعك المالي وأهدافك االستثمارية أم ال. فإذا لم

فوركس يال وبالتالي فأن موقع  فننصحك إذاً بعدم االشتراك في التداول في أي أدوات مالية. المتنوعة،قواعد وسياسات التداول 

Forexyalla    نوع من الخسائر قد يتكبدها مشتركي الموقع من   أيعن    المسئوليةشكل من أشكال    أي  اال يتحملووالقائمين عليه

وأ المستثمرين  او  دون  العمالء  التداول  توصيات  تقديم  على  يقتصر  الموقع  دور  الخسائر   األرباحفي    المشاركةن     . أو 

 

 :قاعدة العامة لما هو مذكور أعاله، ينطوي التداول على مخاطر متعلقة بالعوامل التاليةوبدون الخروج عن ال

 .رأس المال األولي للعميل أو قيمته أو أي أموال تم استثمارها في أي من األدوات مالية يضمن الموقع وال يستطيع ضمانال 

 

شركة  تعني "الرافعة المالية" المتوفرة في صورة عقود الفروقات أو التداول الفوري للعمالت األجنبية )األموال التي تطلب  

للتداول الذي يمكنك الدخول فيه( أن الوديعة الهامشية الصغيرة قد   الكليالحجم منك تقديمها عند فتح مركز مقارنة بالتداول 

ينتج عنها خسائر كبيرة أو أرباح كبيرة. وتعني أيضاً أن التحرك الصغير نسبياً قد يؤدي إلى تحرك أكبر بكثير نسبياً في حجم  

 .أي خسارة قد تضرك أو ربح قد يكون لصالحك

 

بسبب حدوث تحركات عكسية مفاجأة في السوق، وقد تتقلب قيمة أي استثمار في األدوات المالية   قد تصبح الخسائر مركبة 

 .بال قيمة أو منعدم القيمة االستثمارارتفاعاً أو انخفاضاً، حتى أنه من المحتمل أن يصبح  

 

ضافية أخرى، بما في ذلك االلتزامات قد يتولى العميل، نتيجة للمعامالت المنفذة بتلك األدوات، التزامات مالية والتزامات إ 

 .العرضية، اإلضافية إلى تكلفة الحصول على األدوات )مثل العموالت والرسوم األخرى(

 

التحديد" أمراً مستحيالً  -قد يكون إنجاز األوامر على سعر متفق عليه، أو أوامر "وقف الخسارة" المحتملة أو أوامر "اإليقاف 

 لبات معينة في السوق. أو مكلفًا بسبب ظروف أو تق

  

 .، فإنك تقر بقراءة بيان إخالء المسئولية وفهمه على نحو تامForexyalla موقع فوركس يال  على واشتراككوبتسجيلك 

 

 


