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خطرہ خبردار FBS

 FBSمارکیٹ کے خطرے کا انکشاف
خطرے کے احتمال سرمایہ کاری
ی
نہی کر ی
سکت ںہی ۔
درج ےک خطرے ےک ساتھ منسلک کیا جاتا ےہ اور آپ ذات طور پر سوٹ ں
فوریکس ٹریڈنگ لیوری ج ےک ساتھ ایک اعیل ے
کرن کا فیصلہ کرنے
اپن مایل مقاصد ،تجربہ اور آپ یک مصنوعات اور خدمات  FBSیک مدد ےس غی ملیک کرنیس یک تجارت ے
آپ احتیاط ےس ے
ں
اپن ی
لین پر رضامندی ر
دین ںہی جو ے
چاہن ۔  FBSمارکیٹ یک کاروباری مشورے ی
ے
کانییکٹ کا جائزہ ے
ےس قبل خطرات ے
ذات مایل مقاصد ےک
لین
ی
چاہن ،ہم عمویم مشورہ ی
ے
چاہن ۔
نہی سمجھنا
نہی سمجھنا
دین ںہی ۔ سائٹ ےک مواد کو ذات مشورہ ں
حصول ےک ےلت سفارش ےک طور پر ں
ں
ے
کت
وہاں ہمیشہ موجود ہوتا ےہ جزوی یا مجمویع نقصان ابتدات رسمایہ کاری کا امکان ۔ فوریکس ٹریڈنگ ,آپ کو آپ یک بہبود کو متاثر ں
سکت ہی رصف ان ٹولز می رسمایہ کاری ے
چاہن ۔ آپ کو تمام خطرات مختتم ٹریڈنگ ےک ساتھ وابستہ پر
کرت
ں
ں
بغی نقصان برداشت کر ی ں
ں
ے
مشی ےس مشورہ کریں ۔
غور کرنا
چاہن ۔ اگر آپ کو کوت سواالت یا خدشات ںہی ،ایک خود مختار  FBSرسمایہ کاری ں
ں

 FBSکی مارکیٹ کی رائے
ے
خییں ،تحقیق اور مارکیٹ تجزیہ ،قیمتوں کا ں ے
تعی یا اس ویب سائٹ پر کیس بیھ دیگر معلومات عام ےہ اور مایل طور پر
کیس بیھ ران ،ے
ے
نہی،
نہی سمجھنا
چاہن کہ یہ رسمایہ کاری یک تجویز ےہ ۔  FBSمارکیٹ کیس اییس پابندی ےک جو نقصانات اور انفعاالت تک محدود ں
ں
منافع جو براہ راست پیدا ہو سکتا ےہ ،لیکن یا بالواسطہ طور ےس استعمال یا اجتناب کیاجا سکتا ہو اس معلومات ےک کیس بیھ طرح ےک
نقصانات ،بشمول نقصان یک بنا پر ے
نہی ۔
کمپن ذمہ فرض ں

انٹرنیٹ ٹریڈنگ کے خطرات
انینیٹ یک بنیاد پر ایکسکیوشن ےک استعمال ےک ساتھ وابستہ ہ لیکن ہارڈ ے
خطرات ٹریڈنگ نظام سمیت ایک سودا ر
ویی خراب عمل،
ے
ویی یک ناکایم اور مواصالت یک ناکایم ےک لت محدود نہی ہ ۔  FBSسگنل یک طاقت ،استقبال معیار اور سگنل یک ے
سافٹ ے
روات وسائل
ں
ں ے
ی
ر
ر
مواصالت آالت یک ترتیب یا کنکشن ۔  FBSتاثداح اور مواصالت ےک نظام ،ایس
نہی کرتا یا آپ ےک نیٹ ورک ،ایس طرح
انینیٹ کنیول ں
ے
ر
نہی ےہ ۔ FBS
نہی اور معلومات کو انینیٹ ےک ذریےع ٹریڈنگ ےک دوران یک ں
تاخی کا بیھ ں
طرح گلپائیگات ےک ریجیکٹانس ےک ےلت ذمہ دار ں
ی
ے
ے
تجارت نظام
می
تاثداح ٹریڈنگ نظام اور تعطل کا امکان کم کرن ےک ےلت ایک بکنگ نظام اور ناکایم کا مقابلہ کرن یک کوشش کرتا ےہ ۔  FBSں
دستیاب ہ اسیلن فون ےک ذریےع تجارت ے
کرن یک صالحیت فراہم کرتا ےہ ۔
ں
ے
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ویب سائٹ پر معلومات کی درستگی
ی
ے
ی
سکن ںہی ۔ تمام معلومات ،اس سائٹ پر رصف اور
بغی تبدیلیک جا
اس سائٹ پر کوت بیھ معلومات کیس بیھ وقت ،پیشگ نوٹس ےک ں
کرت ہی۔  FBSسائٹ پر درست معلومات فراہم ے
کرن می مدد ی
رصف تاجروں آزاد رسمایہ کاری ےک فیصےل ے
کرن ےک ےلت ہر ممکن کوشش
ں
ں
ی
ی
ی
سکن اور کیس بیھ نقصان یا نقصان ےک ےلت جو اس ویب سائٹ یا ویب سائٹ ،یا
نہی دے
کرت ےہ لیکن معلومات یک درستگ یک ضمانت ں
ے
می داسکریپانسیس ےس معلومات
تاخی یا ترسیل یا ہدایات یا اس ویب سائٹ ےک ذریےع ے
کیس بیھ ں
بھیج جان وایل اطالعات ےک استقبالیہ ں
ے
حاصل ے
کرن یک نا اہیل پر بالواسطہ ،معلومات ےک استعمال ےس پیدا ہو یا براہ راست کر ی
نہی ۔
سکت ںہی کوت ذمہ داری ں

معلومات کی تقسیم
ںے
قوانی یا
اس سائٹ یک تقسیم یا استعمال ےک ںلت کیس بیھ شخص یا کیس بیھ دائرہ اختیار یا جہاں اس طرح یک تقسیم یا استعمال مقایم
ے
می کہا جاتا ےہ جہاں اس طرح یک
نہی ےہ۔ کوت خدمات یا رسمایہ کاری ےک ںلت اس ویب سائٹ ں
ضوابط ےک برعکس ہو تو اسےک خالف ں
می ے
نہی ںہی ۔ یہ اس ویب
رہن واےل افراد ےک ےلت دستیاب ں
خدمات یا رسمایہ یک فراہیم مقایم قانون یا ضابطہ ےک برعکس ہو وہ اس ملک ں
سائٹ ےک وزٹر یک ذمن داری ےہ ےک وہ اس قانون یک ںپیوی کریں۔

مارکیٹ کے خطرات میں اضافہ اور انٹرایکٹو ٹریڈنگ
ی
ی
کنیول ے
طریق کیایکسکیووشن کو ر
ی
ی
کرن ےک ےلت بہت ےس مواقع فراہم کرتا ےہ ۔
ادائيگ
طریق اور
ادائيگ
FBSآن الئن ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر
ي
ي
ے
 FBSں ے
لی دین یک درخواست کردہ قیمت پر ایکیوشن دیتا ےہ ،لیکن آسان اور موثر ،چا ےہ آن الئن کامرس رصوری ہو فارن ایکسچینج
لی دین کو حاصل ے
یقین بنا ے
تجارت ےس وابستہ خطرات کو کم کرتا ہ اور اس کو ے
ن ےک لت ہر ممکن کوشش کرتا ہ ۔ کوٹ اور ں ے
کرن ےک ےلت
ں
ے
ے
ی
ے
می تفصیل ےس بحث یک گن ےہ ۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر تالش کر سکت ںہی ۔
تمام ررسائط "کسٹمر ایگریمنٹ" یک دفعات ں
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