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جنبية و/أو المعادن و/أو السلع و/أو المؤشرات لأا لاتالعم)جنبية الأمل في البورصات للتداول والتعازمة لانني على علم تام ولدي الخبرة البأ أقر

  شركة رم للوساطة الماليه م.ع.ممن خلال  تهاجنبية بكافة منتجاالأسواق و/أو البورصات لأفي هذه ا (و/أو اي ادوات مالية أخرى

 

 جنبية، لأاسواق الأكما أقر بأنني على علم ودراية تامة وكافية بكافة المخاطر المحيطة والمتعلقة بالتعامل و/أو التداول في هذه البورصات و/أو 

ساطة المالية رم للوشركة  فتح حساب التداول لدىجنبية و بكافة منتجاتها قبل الأكما اقر انني على علم بكافة تفاصيل التعامل بالبورصات 

 ، م.ع.م

يتعلق خصوصا على سبيل المثال وليس  مافيو   رم للوساطة المالية م.ع.مأقر بأنني اطلعت وفهمت و على علم تام بسياسات شركة  اكم

 .من حيث  جنبية، وأقر بأنه تم شرحها بالكاملالأبالتداول والتعامل بالبورصات  الحصر

 

 ق، و/أو مخاطر التداول بالهامش، GHغالأ و /أو فتتاح الأأوقات عمل والتداول في هذه البورصات و/أو اوقات 

 ، Slippageق السعري لانز الأو /أو 

 ، Hedgeو/أو التحوط 

 ، Spreadسعار الأو/أو فروقات 

 و/أو الهامش على المنتجات، 

 ، percentage out Stopو/أو نسبة اوامر تصفية المراكز 

 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،

 ، Fees Storageو/أو رسوم التخزين 

 و/أو حجم العقود للمنتجات، 

 و/أو متطلبات الهامش وطريقة حسابها للمنتجات، 

 ، Gapsو/أو الفجوات السعرية التي قد تحدث 

 و/أو اساءة استعمال نظام التداول، 
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 .و/أو صيانة نظام التداول، و/أو تعطل نظام التداول

جنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع و/أو المؤشرات و/أو الأساسي من هذا الحساب هو التداول والتعامل في العمالت الأكما أقر بأن الهدف  

هاز و/او ج نقال / ذكيجهزه الخاصة بي من هاتف الألكتروني عن طريق الأل منصة التداول لامن خ جنبيةالأأي أدوات مالية أخرى في البورصات 

 الشركة وعلى مسؤوليتي الكاملة ودون أي مسؤولية على الشركة و/أو أي من موظفيها،  موظفي لالالكمبيوتر و/او من خ

ق الل الشركة و/أو موظفيها على أنها توصية بفتح أو إغاللكتروني و/أو من خالأالخدمات ونظام التداول  لالمن ختصدر أي معلومة و أقر بأن 

 اللمنصة التداول و/أو من خ لالوامر الصادرة مني سواء من خالأستثمارية وأن الصفقات والأأتحمل المسؤولية عن قراراتي ني مراكز وأقر بأن

 لاو/أو اي من موظفيها ابراء شام رم للوساطة المالية م.ع.مشركة  ىءو أنني ابر  منفرداً  مسؤوليتهال اتحمارادتي و غرفة التداول هي بموافقتي و 

  .وامرالأطعن فيه عن هذه الصفقات و/أو من ال

سواء  ادتير ء اىتوقيع عليها بملقمت بال ، ووراق الماليةالأرشادية الصادرة من هيئة الأحق والنشرة لاتفافيات والمالأوأقر بانني قمت بقراءة كافة 

بالموافقه على الشروط و تعبئتها الكترونيا مما يشكل أقراراً  www.ruminvest.com الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني كان توقيعاً حضوريا أو 

 , لا يحق لي الطعن مستقبلا ، وو مصادقة بمثابة التوقيع 

تفاقيات لأافيه عن عدم معرفتي بمحتوى هذه  غير قابلاً للطعن لاً كام اً تام لاً شام و/أو موظفيها ابراءً  رم للوساطة المالية م.ع.مشركة ىء وانني ابر 

 .حقلاو/أو الم

ة أدوات ، المؤشرات، السلع، أي  لثمينةا ت، المعادنلاجنبية (العمالأتفاقية التداول في البورصات لان هذا الحساب خاضع وأقر بمعرفتي والتزم بأ

  .ت لامالية أخرى) وكافة ملحقاتها و/أو أية تعدي

هو بمثابه توقيعي بشكل خطي على نموذج طلب فتح لكتروني للشركة الأل الموقع لاكما أقر بأن ارسالي لطلب فتح الحساب الكترونيا من خ

وراق الأة لزامية الصادرة عن هيئالأرشادية الأجنبية وملحق النشرة الأوراق المالية واتفاقية التعامل في البورصات الأالحساب واتفاقية التعامل ب

وأنواع الحسابات المتوفرة وشروطها  CFDود الفروقات جنبية وشروط وأحكام التداول لعقالأالمالية والشروط وأحكام التداول في البورصات 

حق المتعلقة لا،وكافة الم Specifications Lotوحجم العقود للمنتجات و/أو المراكز  Spreadسعار الأت لكل حساب وفروقات لاومقدار العمو

 .سواقالأبالتعامل والتداول بهذه 

جنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع و/أو الأتعلقة بالتعامل والتداول في العمالت واقر و أ وافق على انني اطلعت على كافة التفاصيل الم

ي وموافقتي على كافة وجميع بنود والشروط في وبفهم التام يعلاجنبية، كما أقر بإطالأالمؤشرات و/أو أي أدوات مالية أخرى في البورصات 

الصادرة عن  لزاميةالأرشادية الأجنبية وملحق النشرة الأواتفاقية التعامل في البورصات  وراق الماليةالأفتح الحساب واتفاقية التعامل بنموذج 

وأنواع الحسابات المتوفرة  CFDجنبية وشروط وأحكام التداول لعقود الفروقات الأوراق المالية والشروط وأحكام التداول في البورصات الأهيئة 

حق لا،وكافة الم Specifications Lotوحجم العقود للمنتجات و/أو المراكز  Spreadسعار الأت لكل حساب وفروقات لاوشروطها ومقدار العمو

  .سواقالأالمتعلقة بالتعامل والتداول بهذه 
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