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أقر بأنني على علم تام ولدي الخبرة اللازمة للتداول والتعامل في البورصات الأجنبية (العملات الأجنبية و/أو المعادن و/أو السلع و/أو المؤشرات
و/أو اي ادوات مالية أخرى) في هذه الأسواق و/أو البورصات الأجنبية بكافة منتجاتها من خلال شركة رم للوساطة الماليه م.ع.م

كما أقر بأنني على علم ودراية تامة وكافية بكافة المخاطر المحيطة والمتعلقة بالتعامل و/أو التداول في هذه البورصات و/أو الأسواق الأجنبية،
كما اقر انني على علم بكافة تفاصيل التعامل بالبورصات الأجنبية و بكافة منتجاتها قبل فتح حساب التداول لدى شركة رم للوساطة المالية
م.ع.م،
كما أقر بأنني اطلعت وفهمت و على علم تام بسياسات شركة رم للوساطة المالية م.ع.م و فيما يتعلق خصوصا على سبيل المثال وليس
الحصر بالتداول والتعامل بالبورصات الأجنبية ،وأقر بأنه تم شرحها بالكامل من حيث .

أوقات عمل والتداول في هذه البورصات و/أو اوقات الأفتتاح و /أو الأغGHق ،و/أو مخاطر التداول بالهامش،
و /أو الأنزلاق السعري ،Slippage
و/أو التحوط ،Hedge
و/أو فروقات الأسعار ،Spread
و/أو الهامش على المنتجات،
و/أو نسبة اوامر تصفية المراكز ،percentage out Stop
و/أو بعض المنتجات لديها تاريخ انتهاء محدد مسبقا ة السر،
و/أو سرية معلومات الحساب من اسم الدخول و/أو كلم انواع الحسابات لدى الشركة،
و/أو الرافعة المالية ومخاطرها،
و/أو رسوم التخزين ،Fees Storage
و/أو حجم العقود للمنتجات،
و/أو متطلبات الهامش وطريقة حسابها للمنتجات،
و/أو الفجوات السعرية التي قد تحدث ،Gaps
و/أو اساءة استعمال نظام التداول،
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و/أو صيانة نظام التداول ،و/أو تعطل نظام التداول.
كما أقر بأن الهدف الأساسي من هذا الحساب هو التداول والتعامل في العمالت الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع و/أو المؤشرات و/أو
أي أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية من خلال منصة التداول الألكتروني عن طريق الأجهزه الخاصة بي من هاتف نقال  /ذكي و/او جهاز
الكمبيوتر و/او من خلال موظفي الشركة وعلى مسؤوليتي الكاملة ودون أي مسؤولية على الشركة و/أو أي من موظفيها،
و أقر بأن أي معلومة تصدر من خلال الخدمات ونظام التداول الألكتروني و/أو من خلال الشركة و/أو موظفيها على أنها توصية بفتح أو إغلاق
مراكز وأقر بأنني أتحمل المسؤولية عن قراراتي الأستثمارية وأن الصفقات والأوامر الصادرة مني سواء من خلال منصة التداول و/أو من خلال
غرفة التداول هي بموافقتي و ارادتي و اتحمل مسؤوليتها منفرداً و أنني ابرىء شركة رم للوساطة المالية م.ع.م و/أو اي من موظفيها ابراء شاملا
من الطعن فيه عن هذه الصفقات و/أو الأوامر .
وأقر بانني قمت بقراءة كافة الأتفافيات والملاحق والنشرة الأرشادية الصادرة من هيئة الأوراق المالية ،و قمت بالتوقيع عليها بملىء ارادتي سواء
كان توقيعاً حضوريا أو الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني  www.ruminvest.comبالموافقه على الشروط و تعبئتها الكترونيا مما يشكل أقراراً
و مصادقة بمثابة التوقيع  ،و لايحق لي الطعن مستقبلا ,
ابراء شاملاً تاماً كاملاً غير قابلاً للطعن فيه عن عدم معرفتي بمحتوى هذه الأتفاقيات
وانني ابرىء شركة رم للوساطة المالية م.ع.م و/أو موظفيها
ً
و/أو الملاحق.
وأقر بمعرفتي والتزم بأن هذا الحساب خاضع لاتفاقية التداول في البورصات الأجنبية )العملات ،المعادن الثمينة  ،المؤشرات ،السلع ،أية أدوات
مالية أخرى( وكافة ملحقاتها و/أو أية تعديلات .
كما أقر بأن ارسالي لطلب فتح الحساب الكترونيا من خلال الموقع الألكتروني للشركة هو بمثابه توقيعي بشكل خطي على نموذج طلب فتح
الحساب واتفاقية التعامل بالأوراق المالية واتفاقية التعامل في البورصات الأجنبية وملحق النشرة الأرشادية الألزامية الصادرة عن هيئة الأوراق
المالية والشروط وأحكام التداول في البورصات الأجنبية وشروط وأحكام التداول لعقود الفروقات CFDوأنواع الحسابات المتوفرة وشروطها
ومقدار العمولات لكل حساب وفروقات الأسعار Spreadوحجم العقود للمنتجات و/أو المراكز ،Specifications Lotوكافة الملاحق المتعلقة
بالتعامل والتداول بهذه الأسواق.
واقر و أ وافق على انني اطلعت على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعامل والتداول في العمالت الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع و/أو
المؤشرات و/أو أي أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية ،كما أقر بإطلاعي التام وبفهمي وموافقتي على كافة وجميع بنود والشروط في
نموذج فتح الحساب واتفاقية التعامل بالأوراق المالية واتفاقية التعامل في البورصات الأجنبية وملحق النشرة الأرشادية الألزامية الصادرة عن
هيئة الأ وراق المالية والشروط وأحكام التداول في البورصات الأجنبية وشروط وأحكام التداول لعقود الفروقات CFDوأنواع الحسابات المتوفرة
وشروطها ومقدار العمولات لكل حساب وفروقات الأسعار Spreadوحجم العقود للمنتجات و/أو المراكز ،Specifications Lotوكافة الملاحق
المتعلقة بالتعامل والتداول بهذه الأسواق .
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