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، وهي شركة خدمات مالية مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ومرخصة  AVA Trade Markets LTDفي ضوء موافقة شركة  

" أو ضمير  AvaTradeوخاضعة بالكامل لرقابة هيئة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية )ويُشار إليها فيما بعد بـشركة "

"نحن" أو مشتقاته( على إبرام عقود فروقات )ويُشار إليها بـ"عقود الفروقات"( متداولة خارج البورصة )ويُشار إليه بـ"التداول  المتكلم  

بـ"العميل" أو   بـ"الخيارات"( مع الموق ِّع أدناه )ويُشار إليه فيما بعد في هذه الوثيقة  إليها  خارج البورصة"( وعقود خيارات )ويُشار 

 ير "أنت" ومشتقاته(، يقر العميل بما يلي ويوافق عليه ويفهمه: باستخدام الضم

  بحسب  العميل  اتفاقيات  من  جزًءا  هذا  المخاطر  عن  اإلفصاح  بيان   يُشكل .1

 المستخدم  اتفاقية في الوارد التعريف

 

م لك هذه المعلومات توصيفًا عاًما لطبيعة التداول خارج البورصة والمخاطر المقترنة به، لكنها ال .1.1  تستطيع بحاٍل من  وتُقد ِّ

ويجب أال تشرع في التداول خارج البورصة إال إذا كنت   األحوال أن توضح كل المخاطر وال عالقتها بظروفك الشخصية.

يُعد التداول خارج البورصة خياًرا مناسبًا لكثير من المتداولين. تعي جيًدا طبيعة هذه المخاطر ومدى تعرضك لها.   وال 
  حيرة من أمرك أن تسعى إلى الحصول على استشارة مهنية. وينبغي عليك إن كنَت في 

 

ومن المهم إذا اخترَت الدخول في   ومن المهم أن تفهم تماًما المخاطر ذات الصلة قبل أن تقرر الدخول في عالقة تداول معنا، .1.2

ل تلك المخاطر،    تلك العالقة أن تظل على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها ذلك، وأن تكون لديك الموارد المالية الكافية لتحمُّ

 مع ضرورة متابعة مراكزك عن كثٍب. 

 

 إذ إن قيمة األدوات المالية قد تتراجع، كما أنها قد ترتفع أيًضا. يُرجى العلم أن أداء الماضي ليس مؤشًرا على أداء المستقبل؛ .1.3
وينبغي لك أن   ارك األصلي كلها أو بعضها.وثمة مخاطرة عند االستثمار في أدوات مالية تتمثل في احتمال فقدان قيمة استثم

أهدافك   مراعاة  مع  الشخصية،  ظروفك  في ضوء  عدمه  من  يناسبك  مالية  أدوات  في  االستثمار  كان  إذا  فيما  مليًا  تفكر 

  االستثمارية وخبرتك ووضعك المالي.

 خسارتها   تتحمل   التي   األموال   إل   تستثمر   ل  .2

إذ ينطوي التداول خارج البورصة على درجة مرتفعة من المخاطر، وربما يعجز   خسارتها؛ال تستثمر أمواالً ال تتحمل   .2.1

 العميل عن استرداد المبلغ الذي استثمره بسبب التقلبات في القيمة. 
تحذير من المخاطر: ينطوي تداول عقود الفروقات وخيارات الفوركس على مخاطر وقد تؤدي إلى خسارة رأسمالك. وهذه   .2.2

ٍ من تلك المنتجات ما لم تكن مدرًكا للمخاطر المصاحبة لها تماًما  المنتجات ربم ا ال تناسب كل المستثمرين. ال تستثمر في أي 

 وراغبًا في تحملها. يرجى قراءة بنود التحذير من المخاطر بعناية. 

 

 البورصة   خارج   المتداولة   المشتقات  .3

على تحديد األسعار    AvaTradeحيث تعمل   في أي بورصة،  AvaTradeال يجري تداول المراكز التي تُفتَح مع شركة   .3.1

المعقول   والتصرف  مستوى،  بأفضل  التنفيذ  مزية  تقديم  سبيل  في  نتحملها  التزامات  بأي  وذلك رهنًا  األخرى،  والشروط 

نتبناها ب  تنفيذ األوامر. بصورة تتفق مع اتفاقية العميل والسياسة التي  وتؤدي كل صفقة من الصفقات المتداولة   خصوص 

، وال يتسنى قفل هذه العقود إال مع  AvaTradeخارج البورصة التي تفتحها من خالل منصة التداول إلى إبرام عقد مع  

AvaTrade.ان  وال توجد غرفة مقاصة مركزية، وال يوجد أي ضم ، كما ال يمكن تحويلها إلى أي شخص أو جهة أخرى

 . AvaTradeبالسداد؛ ومن ثم، فالعميل معرض لمخاطر ائتمانية مع    AvaTradeمن أي طرف آخر تجاه العميل بالتزامات  

 األساسية   األداة   في   حقوق   أي   توجد   ل  .4

ال تمنح عقود الفروقات أو المضاربة على فروق األسعار أي حق في األدوات األساسية، وكذلك ال تمنح عقود الفروقات   .4.1

 على أسهم أي حقوق في التصويت. القائمة 
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إنك تتداول باستخدام عقود فروقات، وهو ما يعني أنك تبرم عقًدا معنا على الفارق بين القيمة المحددة لألداة على منصة   .4.2

وال يحق لك تملك األصل األساسي لذلك العقد، كأن تتملك األسهم الفعلية   التداول وقت إنشاء المعاملة وقيمتها وقت إقفالها.

وال يوجد تسليم لألصل   أو الحقوق الممنوحة في حالة إصدار أسهم حقوق األولوية أو األسهم المطروحة في عقد خيارات.

 األساسي. 

 التداول   منصة  .5

ر العميل بأن التداول من خالل منصة إلكترونية يحمله مخاطر مكابدة خسارة مالية ربما تنجم عن أي مما يلي على سبيل   .5.1 نُحذ ِّ

  صر:المثال ال الح
 

  عطل في أجهزة العميل أو برمجياته أو ضعف االتصال باإلنترنت. .5.1.1
  أو العميل أو إساءة استخدامها. AvaTradeفشل أو عطل في أجهزة أو برمجيات  .5.1.2

  خلل في أجهزة العميل.  .5.1.3
  إعدادات خاطئة للوحدة الطرفية لدى العميل. .5.1.4

 تأخر تحديث الوحدة الطرفية لدى العميل. .5.1.5

 الكبيرة   الخسائر  .6

ني طبيعة أسواق التداول بنظام الهامش إمكانية وجود أرباح وخسائر كبيرة، وربما تتكبد خسائر فادحة إذا تحرك المركز  تع .6.1

أدوات إدارة المخاطر التي تقدمها    - كلما أمكن  -وينبغي كي يتسنى تجنب تكبد خسائر فادحة، أن تستخدم   في غير صالحك. 

AvaTrade.  

 األجل طويل االستثمار البورصة خارج التداول يناسب ال .7

حيث تزيد التكلفة التي تتحملها عند االحتفاظ بمركز عقود فروقات   ال يناسب التداول خارج البورصة المستثمر طويل األجل؛ .7.1

  مفتوًحا لمدة طويلة، وربما يكون من األفضل لك في هذه الحالة أن تشتري األصل األساسي. 

 المحتملة  المخاطر .8

قبل فتح أي صفقة معنا أن تودع مبلغًا ماليًا لدينا كهامش مبدئي، ويتعين عليك كذلك أن تتأكد من أن رصيد  يتعين عليك   .8.1

تختلف قيمة الهامش المبدئي من أداة ألخرى،   حساب التداول يتجاوز هامش الوقاية من أجل الحفاظ على المعاملة مفتوحة.

عني هذا أنك سوف تتداول باستخدام "الرافعة"، وهو ما قد يعمل في  وي  وسوف تجد هذه المبالغ مذكورة على منصة التداول. 

صالحك وفي غير صالحك أيًضا؛ إذ إنَّ أي حركة صغيرة في السعر لصالحك قد تحقق لك عائًدا أعلى على الهامش المبدئي  

  المخصص للصفقة، وعلى النقيض فإن أي حركة صغيرة في السعر في غير صالحك قد تكبدك خسائر فادحة.
 

ومع ذلك، فإن   ويعني تداول عقود الفروقات بالرافعة إمكانية تعرض أكبر لألصل األساسي نظير هامش مبدئي ضئيل نسبيًا، .8.2

م حجم الصفقة، وهو ما يعني تضخيم الربح والخسارة المحتملين على حد ٍ سواء؛ ومن ثم، ينبغي لك  استخدام الرافعة يُضخ ِّ

 كثب إلدارة مخاطر تكبد خسائر ضخمة. أن تراقب كافة مراكزك المفتوحة عن 

 

وسوف نطلب منك باإلضافة إلى ذلك التأكد من أن المبلغ الموجود في حساب التداول يزيد عن هامش الوقاية كي تظل   .8.3

ومن ثم، إذا تحركت األسعار المعلنة من جانبنا في غير صالحك، فربما تحتاج إلى زيادة الهامش بقيمة   المعاملة مفتوحة؛

فإذا تعذر عليك ذلك، فسوف يحق لنا حينئٍذ إقفال صفقة   ناًء على إخطار قصير للحفاظ على الصفقات مفتوحة،ملموسة ب 

  وتتحمل أنت المسؤولية عن أي خسائر تنجم عن ذلك. واحدة أو أكثر من صفقاتك أو حتى إقفالها كلها،
 

وتكون أنت ُملزًما   ا لتقديرنا، بطلب هامش إضافي،ويجب أيًضا أن تدرك أنه يحق لنا بموجب اتفاقية العميل أن نقوم، وفقً  .8.4

 بموجب اتفاقية العميل بتلبية أي طلبات لهامش إضافي على الفور باستخدام أي وسيلة ممكنة في الوقت الذي نحدده نحن.
  فإذا تعذر عليك ذلك، فسوف يحق لنا حينئٍذ إقفال صفقة واحدة أو أكثر من صفقاتك أو حتى إقفالها كلها،
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تم عند انتهاء العقد إقفال الخيارات الرابحة تلقائيًا بقيمة حقيقية، بمعنى أنه بالنسبة لخيارات الشراء، تكون القيمة هي  وسي  .8.5

مبلغ الزيادة في سعر اإلقفال عن سعر التنفيذ لتداول العمالت /عقد الفروقات المحدد، وبالنسبة لخيارات البيع، تكون القيمة  

وفيما يتعلق بمراكز الشراء الطويلة   تنفيذ عن سعر اإلقفال لتداول العمالت/عقد الفروقات المحدد.هي مبلغ الزيادة في سعر ال

ومراكز البيع القصيرة، يكون سعر اإلقفال هو سعر العرض السائد لتداول عملة / عقد الفروقات األساسي وقت انتهاء العقد،  

لبيع الطويلة هو سعر الطلب )الطرح( السائد لتداول عملة / عقد  بينما يكون سعر اإلقفال لمراكز الشراء القصيرة ومراكز ا

 أما الخيارات الخاسرة، فتنتهي دون قيمة.  وفقًا لتقديرها وحدها.   Avaالفروقات األساسي حسبما تحدده 

 

 تنا.وتتأثر هذه الفروق باألوضاع الفعلية للسوق التي تخرج عن سيطر فروقًا سعرية متغيرة للخيارات،   AvaTradeتعلن   .8.6

وثمة أوقات ربما ال تُتاح فيها   أي حدود دنيا أو قصوى للفروق السعرية للخيارات القابلة للتسعير،  AvaTradeوال تضمن  

 أسعار معلنة لخيارات بعض األصول األساسية. 

 

 المخاطر المتعلقة بالمراكز الطويلة لعقود الفروقات أو المضاربة على فروق األسعار  .8.7

 

أنك تضارب على ارتفاع السعر السوقي لألصل األساسي من وقت فتح المركز    يُقصد بفتح مركز طويل  .8.7.1

ويتسنى لك كمالك لمركز طويل تحقيق ربح بصفة عامة إذا ارتفع السعر السوقي لألصل   حتى إقفاله.

وعلى النقيض، فإذا انخفض السعر السوقي لألصل األساسي أثناء   األساسي أثناء وجود المركز مفتوًحا.

وربما تفوق الخسارة المحتملة الهامش المبدئي   كز مفتوًحا، فإنك تتكبد خسارة بصفة عامة. وجود المر

وقد تتكبد أيًضا خسارة بسبب إقفال مركزك إذا لم يكن لديك السيولة الكافية في حسابك لتغطية   الموَدع. 

 الهامش الذي يسمح بالحفاظ على مركزك مفتوًحا. 

 

 ة لعقود الفروقات أو المضاربة على فروق األسعار المخاطر المتعلقة بالمراكز القصير .8.8

 

يُقصد بفتح مركز قصير أنك تضارب على انخفاض السعر السوقي لألصل األساسي من وقت فتح   .8.8.1

ويتسنى لك كمالك لمركز قصير تحقيق ربح بصفة عامة إذا انخفض السعر السوقي   المركز حتى إقفاله.

وعلى النقيض، فإذا ارتفع السعر السوقي لألصل األساسي   لألصل األساسي أثناء وجود المركز مفتوًحا.

وربما تفوق الخسارة المحتملة الهامش   أثناء وجود المركز مفتوًحا، فإنك تتكبد خسارة بصفة عامة.

وقد تتكبد أيًضا خسارة بسبب إقفال مركزك إذا لم يكن لديك السيولة الكافية في حسابك   المبدئي الموَدع.

 ي يسمح بالحفاظ على مركزك مفتوًحا. لتغطية الهامش الذ 

  للدخل كمصدر مالئمة ليست .9

يعني المفهوم الحقيقي لعقود الفروقات أنها أدوات غير مناسبة للمستثمر الذي يرغب في الحصول من استثماراته على دخٍل،   .9.1

يكون من الصعب بالنسبة لالستثمار  وربما   إذ ربما يتعرض الدخل الناشئ عن تلك االستثمارات للتقلب من حيث القيمة النقدية.

في منتج متداول خارج البورصة، وهو استثمار غير قابل للتسييل بسهولة، بيع االستثمار أو تحويله إلى نقد سائل، باإلضافة  

 إلى صعوبة الحصول على معلومات موثوقة بشأن قيمة هذا االستثمار أو مدى المخاطر التي يتعرض لها. 

 السوق في التقلبات .10

من األهمية بمكان أن تستوعب المخاطر المصاحبة للتداول في أي سوق، حيث تؤثر التقلبات التي يتعرض لها سعر السوق   .10.1

فربما تنخفض، على سبيل المثال، قيمة االستثمارات المقومة بعمالت أجنبية أو تزيد   األساسي على مدى ربحية الصفقة،

  بسبب التغيرات في أسعار الصرف. 
 

المعاملة فعالً.ويُقص .10.2 به  تُنفَّذ  الذي  لمعاملة ما والسعر  المتوقع  السعر  بين  باالنزالق الفارق  أثناء   د  ويحدث االنزالق عادةً 

فترات التقلب الشديد )على سبيل المثال الفترات التي تشهد نشر أخبار مهمة(، وهو ما يجعل إصدار أمر بسعر معين مسألة  

استخدام أوامر السوق، وعند الشروع في تنفيذ أوامر ضخمة مع عدم وجود اهتمام كاٍف  مستحيلة التنفيذ، ويحدث كذلك عند  

 بها عند المستوى السعري المطلوب للحفاظ على السعر المتوقع للصفقة. 

 للسوق  العادية غير الظروف .11
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تنفيذ األوامر باألسعار  يقر العميل بأنه في ظل الظروف غير العادية للسوق ربما تطول مدة تنفيذ األوامر، أو ربما يتعذر   .11.1

 المعلنة، أو ربما يتعذر تنفيذها على اإلطالق. 

 المراكز  متابعة إلى الحاجة .12

ع مراكزك   .12.1 نظًرا لتأثير الرافعة، وما يترتب عليه من سرعة في تحقيق أرباح أو تكبد خسائر، فإنه من األهمية بمكان أن تُخضِّ

 وتتحمل أنت مسؤولية متابعة صفقاتك.  لمتابعة وثيقة،

 

وال يوجد في ظل هذا التقلب   وتتعرض األسواق للكثير من العوامل المؤثرة التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات سعرية سريعة، .12.2

ويُوصى في ضوء المستويات   أي معاملة لعقود فروقات متاحة من خالل منصة التداول يمكن اعتبارها "خالية من المخاطر". 

وتتأثر قيمة استثماراتك المقومة بعمالت أجنبية، على سبيل   معاملتك عن كثب دائًما؛المحتملة من التقلب في األسواق بمتابعة  

 المثال، بالتغير في أسعار الصرف وحركة السوق على حد سواء. 

 التشغيلية  المخاطر .13

فعلى سبيل المثال،   على جهاز الكمبيوتر لديك.  AvaTradeتنطوي كل معاملة خارج البورصة على مخاطر تشغيلية مع   .13.1

التشغيلية مثل االتصاالت وأجهزة الكمبيوتر وشبكات الجوال أو الكمبيوتر واألحداث    AvaTradeما يؤدي انقطاع عمليات  رب 

المعاملة وتسويتها. تنفيذ  تأخر  إلى  تقبل   الخارجية  بعمليات    AvaTradeوال  تتعلق  أدنى مسؤولية مهما كانت  تتحمل  أو 

AvaTrade ى احتيال أو إهمال أو غش من جانبها.التشغيلية، طالما لم تكن راجعة إل 

 

وفيما يتعلق باستخدام المعدات والبيانات الحاسوبية، يتحمل العميل المخاطر اآلتية على سبيل المثال ال الحصر، وفي تلك   .13.2

 أدنى مسؤولية عن أي خسارة ناجمة:  AvaTradeالحاالت ال تتحمل 

 

تصاالت أو ُمشغل االتصاالت )بما في ذلك  انقطاع التيار عن معدة تخص العميل أو مقدم خدمة اال .13.2.1

  االتصاالت الصوتية( الذي يقدم الخدمات للعميل.

التلف )أو التدمير( المادي لقنوات التواصل المستخدمة في ربط العميل ومقدم الخدمة )أو مشغل خدمة   .13.2.2

  االتصاالت(، وخادم التداول أو المعلومات الخاصة بالعميل. 
اتصال بجودة متدنية غير مقبولة( عن طريق القنوات التي يستخدمها العميل  انقطاع االتصال )أو وجود   .13.2.3

أو القنوات التي يستخدمها مقدم أو مشغل خدمة االتصاالت )بما في ذلك االتصاالت    AvaTradeأو  

  .AvaTradeالصوتية( الذين يستعين بهم العميل أو 

  مع المتطلبات.  اإلعدادات الخاطئة للوحدة الطرفية للعميل أو عدم توافقها  .13.2.4
  التحديث غير المنتظم للوحدة الطرفية للعميل. .13.2.5

استخدام قنوات أو أجهزة أو برمجيات اتصال ينشأ عنها مخاطر تتعلق بعدم تسلم العميل لرسالة ما   .13.2.6

  .AvaTrade)بما فيها الرسائل النصية( ُمرَسلَة من 

حيث يُعَد إنشاء   قيام العميل بالبيع أو الشراء بعد تأكيد أمر تم إنشاؤه هاتفيًا، مع تعذر إلغاء أمر السوق؛ .13.2.7

ألوامر السوق عبر الهاتف إقراًرا منه وموافقة على التنفيذ الفوري، وقبوالً منه لمخاطر التنفيذ العميل 

 الفوري. 

 عطل المنصة أو تعذر تشغيلها، ويشمل ذلك أيًضا الوحدة الطرفية للعميل.  .13.2.8

 

ة أو التزام في حالة  أي مسؤولي   AvaTradeربما يتكبد العميل خسائر مالية ناجمة عن وقوع المخاطر السابقة. وال تتحمل   .13.3

 تحقق تلك المخاطر، ويتحمل العميل كافة الخسائر ذات الصلة التي قد يتكبدها.

 

 المعلنة األسعار في األخطاء .14

، في حالة وقوع خطأ في األسعار المعلنة، أي مسؤولية عن أي من األخطاء التي تنجم عن ذلك في  AvaTradeال تتحمل   .14.1

وتتم تسوية أي نزاعات   إجراء ما يلزم من تصويب وتسويات على الحساب المعني.أرصدة الحسابات، وتحتفظ بالحق في  
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وفق تقديرها وبنية   AvaTradeتنشأ عن األخطاء في األسعار المعلنة على أساس القيمة السوقية العادلة، حسبما تحددها  

الخطأ. المعني وقت حدوث ذلك  للسوق  ال حسنة،  فيها األسعار  تختلف  التي  الحاالت  تلك التي  وفي  السوق عن  سائدة في 

 نشرناها على شاشتنا، فسوف نبذل أقصى الجهود لتنفيذ المعامالت بتلك األسعار أو بأسعار قريبة من تلك السائدة في السوق،
وقد يؤثر ذلك سلبًا أو ال يؤثر على   وسوف تكون تلك األسعار السائدة هي األسعار التي ستظهر في النهاية بكشوفات العميل.

 سب وخسائر العميل المحققة وغير المحققة. مكا

 

 AVATRADEو  العميل  بين التواصل .15

أو عدم تلقيه إخطارات    AvaTradeيقبل العميل مخاطر تكبد أي خسائر مالية ترجع إلى حقيقة التأخر في تلقيه إخطارات من   .15.1

  منها على اإلطالق. 
 

بالبري  .15.2 المنقولة  الُمشفََّرة  المعلومات غير  بأن  العميل  بطريقة غير  ويقر  إليها  الوصول  بالحماية من  تتمتع  اإللكتروني ال  د 

  مشروعة.
 

أدنى مسؤولية في حالة وصول أي طرف آخر غير مسموح له إلى أي معلومات، بما في ذلك    AvaTradeوال تتحمل   .15.3

بيانات أثناء نقل تلك  العناوين اإللكترونية والمراسالت اإللكترونية والبيانات الشخصية، أو عندما يصل الطرف اآلخر إلى  

والعميل أو أثناء استخدام اإلنترنت أو أي وسيلة اتصال شبكي أخرى أو أي    AvaTradeالبيانات والمعلومات المذكورة بين  

 وسائل إلكترونية أخرى. 

 

 القاهرة  القوة حاالت .16

تكون   .16.1 ال  لتنفيذ  AvaTradeربما  ترتيبات  باتخاذ  لها  يسمح  وضع  في  القاهرة  القوة  حاالت  الوفاء    في  أو  العميل  أوامر 

 ونتيجة لهذا، ربما يتكبد العميل خسارة مالية.  بالتزاماتها بموجب االتفاقية الُمبَرَمة مع العميل؛

 

مسؤولة وال تتحمل أي مسؤولية عن أي نوع من الخسائر أو األضرار التي تنشأ عن فشلها في الوفاء    AvaTradeوال تكون   .16.2

ميل أو التي تنشأ عن توقفها عن القيام بهذه االلتزامات أو تأخرها في القيام بها إذا كان هذا  بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية الع

 الفشل أو التوقف أو التأخير بسبب حالة قوة قاهرة. 

 

 العملة  مخاطر .17

إضافية  ينبغي أن يدرك العمالء أن صفقات التداول خارج البورصة المقومة بعملة غير عمالت بالدهم تنطوي على مخاطر   .17.1

 تصاحب تقلبات العملة. 

 

 توصيات   أو نصائح  توجيه  عدم .18

لن تقدم له أي نصيحة بشأن مميزات أي معاملة معينة، ولن   AvaTrade، فإن AvaTradeعندما ينشئ العميل أوامر لدى  .18.1

ثمارية تتعلق  تقدم له أي شكل من أشكال النصائح االستثمارية، ويقر العميل بأن الخدمات ال تشتمل على تقديم نصيحة است 

بل يقوم العميل بإبرام المعامالت بمفرده، ويتخذ وحده القرارات في   بصفقات التداول خارج البورصة أو األسواق األساسية،

الدخول في أي معاملة، فإنه يقر بأنه يتحمل    AvaTradeوعندما يطلب العميل من   هذا الشأن مستنًدا إلى تقديره الشخصي. 

كما يقر بامتالكه ما يكفي من المعرفة والخبرة السوقية،   ء التقييم وتقصي المخاطر المقترنة بها. وحده المسؤولية عن إجرا

ومخاطرها.  معاملة  أي  لمميزات  الشخصي  تقييمه  إلجراء  تؤهله  مهنية  استشارة  على  حصوله  إلى  تقدم   باإلضافة  ال 

AvaTrade  لماثلة، وال تتحمل أي واجب ائتماني في عالقاتها  أي ضمان بشأن مالءمة المنتجات المتداولة وفقًا لالتفاقية ا

 بالعميل.
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ُملزَمة على أي حال بتقديم نصيحة قانونية أو ضريبية أو غير ذلك من النصائح للعميل بشأن أي    AvaTradeوال تكون   .18.2

ي أعباء  بل ينبغي على العميل أن يسعى للحصول على استشارة خبير مستقل إذا كان متشكًكا بخصوص تحمله أ معاملة،

ويتم تنبيه العميل بموجب هذه الوثيقة أن قوانين الضرائب عرضة للتغيير، وقد تخضع للتغيير من وقٍت   ضريبية من عدمه.

 آلخر. 

 

  والضرائب الرسوم .19

ثمة مخاطرة بأن تكون الصفقات التي يبرمها العميل لتداول أي أدوات مالية خاضعة لضرائب و/أو أي رسوم أخرى أو أن   .19.1

وال   خاضعة لها في المستقبل، وذلك بناًء على أسباب مثل تغير التشريعات أو الظروف الشخصية الراهنة للعميل.تصير  

 أي استشارة ضريبية. AvaTradeتقدم 

 

  ويتحمل العميل المسؤولية عن أي ضرائب و/أو أي رسوم أخرى ربما تُستحق على صفقاته. .19.2
 

  البورصة خارج الُمشفََّرة العمالت تداول .20

جدر اإلشارة إلى أن أسواق العمالت المشفرة هي عبارة عن أسواق ال مركزية وغير خاضعة لإلشراف أو الرقابة، وهو  ت  .20.1

ما يعني عدم وجود أي بنك مركزي بوسعه اتخاذ إجراءات تصحيحية لحماية قيمة هذه العمالت في وقت األزمات، أو بوسعه  

ي تداول العمالت المشفرة خارج البورصة على تحمل مخاطر مرتفعة  ونتيجة لذلك، ينطو  إصدار مزيد من الوحدات منها؛

بخسارة أموال في غضون مدة زمنية وجيزة بسبب التقلب الشديد في السوق والمشاكل المرتبطة بالتنفيذ واألحداث المؤرقة  

ية عليها أو أي عوامل  لتلك الصناعة بعينها، ومنها على سبيل المثال ال الحصر إيقاف تداول العملة أو فرض قيود تنظيم

  أخرى ضارة في النظم االقتصادية للعمالت المشفرة.
 

وال يُعد تداول العمالت الُمشفََّرة خارج البورصة خياًرا مناسبًا لكل المستثمرين؛ ومن ثم، ينبغي أن يكون لدى أي شخص   .20.2

وينبغي أن يكون العمالء دوًما على   يرغب في تداولها معرفة تفصيلية وحديثة وخبرة كافية في هذه األدوات المتخصصة.

  دراية وفهم تامْين للخصائص والمخاطر المحددة المتعلقة بالتداول خارج البورصة.
 

 اإلخبارية النشرات .21

من وقٍت آلخر أن تقوم، وفقًا لتقديرها، بتزويد العميل )أو من خالل الرسائل اإلخبارية التي قد    AvaTradeيجوز لشركة   .21.1

اإللكتروني أو تقدمها لمشتركين عن طريق موقعها اإللكتروني أو منصة التداول أو بأي طريق آخر(  تنشرها على موقعها  

  وفي حالة قيامها بذلك: بمعلومات أو أخبار أو تعليقات على السوق أو معلومات أخرى، ولكن ليس كخدمة؛
 

 أدنى مسؤولية عن هذه المعلومات.  AvaTradeال تتحمل  .21.1.1

تقدم   .21.1.2 ت   AvaTradeوال  أو  أي  المعلومات أو صحتها  بشأن دقة هذه  تأكيدات  أو  عهدات أو ضمانات 

  اكتمالها، أو بشأن العواقب الضريبية أو القانونية ألي معاملة ذات صلة.
ويكون الغرض من تقديم هذه المعلومات هو مساعدة العميل في اتخاذ قراراته االستثمارية بنفسه، وال   .21.1.3

  رية أو الترويجات المالية غير المطلوبة.ترقى إلى مستوى االستشارة االستثما

األشخاص   .21.1.4 من  معينة  فئة  على  أو  بعينه  شخٍص  على  مفروض  قيد  على  الوثيقة  اشتمال  حالة  وفي 

َهة إليهم الوثيقة، فإن العميل يوافق على عدم تسريب الوثيقة إلى ذلك الشخص   مخاطبين بالوثيقة أو ُموجَّ

األشخاص.  من  الفئة  تلك   أو 

ربما تكون قد اعتمدت على الوثيقة بنفسها قبل أن ترسلها كي    AvaTradeهـ( يوافق العميل على أن  

أي تعهدات بشأن توقيت تلقي العميل    AvaTradeوال تقدم   تستفيد من المعلومات التي تعتمد عليها.

 خرين لها. للوثيقة، وال يمكنها أن تضمن تلقيه لتلك المعلومات في نفس توقيت تلقي العمالء اآل 
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أو تتيحها إنما تخضع للتغيير،   AvaTradeومن المعلوم أن التعليقات المتعلقة بالسوق وأخباره وأي معلومات أخرى تقدمها   .21.2

 ويجوز سحبها في أي وقٍت دون إخطار. 

 الربح  ضمان عدم .22

من تلك الضمانات سواء من  ولم يتلق العميل أيًّا   أي ضمانات لربحٍ أو لتجنب خسارة أثناء التداول،  AvaTradeال تقدم   .22.1

AvaTrade   .من ممثليها ٍ لها،   أو من أي  ويدرك العميل المخاطر التي ينطوي عليها التداول، ولديه القدرة المالية على تحمُّ

ل أي خسائر يمكن التعرض لها.  وتحمُّ

 


