
 

  الشميساني –شركة مجموعة العربي لالستثمار ذ.م.م  
  ) األردن11814) عمان (143156ص ب: ( –  962 6+5519064فاكس:  –962 6 5522239+ هاتف: 

 v.1.0 2022 ©، انفست جميع الحقوق محفوظة العربي

 

 

  مخاطر التداول العامةو اخالء المسؤولية

 

إن االستثمار والتداول في األسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة على رأس مال المستثمر، حيث تكون أسعار األسهم عرضة لالرتفاع 
االطالع على كافة المعلومات المتوفرة حول األسهم المراد االستثمار بها. وعليه قبل ان  توجبيواالنخفاض والتذبذب السريع، األمر الذي 

كما يجب عليك ان تكون على علم بجميع  .تقرر االستثمار والتداول يجب عليك أن تكون على درجة عالية من متطلبات الوعي االستثماري
 ة بعض أو كل استثماراتك وبالتالي يتعين عليك عدم المخاطرة باستثمارالمخاطر المصاحبة للتداول، حيث أنك معرض الحتمالية خسار

   .األموال التي ال يمكنك تحمل خسارتها

أو توصيات اخبار اوتقدم خدمات التنفيذ الوامر التداول فقط، وان أي معلومات  (العربي انفست) مجموعة العربي لالستثمار شركة نؤكد ان
(العربي مجموعة العربي لالستثمار  شركةمن  مستثمرأو تقارير أو آراء أو تعليقات أخرى يتلقاها الاحصائيات او تحليالت مالية  او محللين

حيث تقوم  ،التخاذ قرارات التداول انصيحة استثمارية وال يمكن االعتماد عليه ال تمثل ،او من الموقعمباشرة أو من احد موظفيها انفست) 
بعرض المعلومات على العمالء من دون أي ضمانات أو متابعة لصحة تلك المعلومات  العربي انفست)( مجموعة العربي لالستثمار شركة

إلجراء أي الخاصة  هيلتزم العميل بإجراء أبحاثه الخاصة ومن مصادرجب ان يوعليه،  ،التحليالت واالخبار واالحصائياتالتوصيات وو
  .تداوالت

: عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر(العربي انفست) غير مسؤولة مجموعة العربي لالستثمار  شركة أن
تحليالت أو معلومات  تيجة استخدام أو االعتماد على ايالتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نأو االستثمار و أي خسارة في األرباح

  .او الموقع االلكتروني موظفيها أحدالشركة او  قبل منزودت  توصيات المحللينأو مالية 

وثائق العميل مع أطراف ثالثة و/أو  حركاتو/أو  مشاركة معلومات و/أو بياناتب(العربي انفست) مجموعة العربي لالستثمار  شركةتقوم 
 .من خالل التخزين السحابي والبيانات معلوماتتلك التخزين باإلضافة الى  لغايات تقديم الخدمةوذلك 

يرجى  بعناية وفي حال عدم موافقتك على الشروط واالحكام، قو/أو التطبي الشركة موقع مستخداالقراءة الشروط واالحكام الخاصة يرجى 
  الموقع و/أو التطبيق.  ماستخداعدم 

 .التأكد من أنك تفهم المخاطر التي تنطوي عليها تداوالتك واطلب المشورة المستقلة إذا لزم األمركما يرجى 

 

 

 

 

 

 

 


