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 إجراءات التحويل أو الإيداع البنكي 

 مراعاة ما يلي: يرجىعميلنا العزيز عند الإيداع 

على فيشة  ™ (للوساطة المالية )رم إنفستكتابة اسم صاحب الحساب ورقم الحساب لدى شركة رم   -

الإيداع، وفي حال لم يتم توضيح ذلك لن يتم إيداع المبلغ في الحساب المعني حتى يتم التأكد هذه 

 المعلومات.

في حال تم الإيداع بالدينار الاردني سيتم التحويل إلى الدولار الأمريكي وفقاً لأسعار الصرف المعمول   -

 بها.

إلى فريق  WhatsAppرة عن فيشة الإيداع عبر تطبيق  عند اجراء التحويل أو الإيداع يرجى إرسال صو  -

 payments@ruminvest.comأو على البريد الإلكتروني  0788200040الدعم الفني على الرقم 

 

 الإيداع من خلال الحساب البنكي

 Jordan Kuwait Bank          البنك األردني الكويتي  

    

 

 رقم الحساب / دينار أردني  IBAN سويفت اسم المستفيد

RUM INVEST JKBAJOAM JO76 JKBA 2560 0080 5332 0013 0020 00 0256/0805332/001/3002/000 

 

 رقم الحساب / دولار أمريكي  IBAN سويفت اسم المستفيد

RUM INVEST JKBAJOAM JO61 JKBA 2560 0080 5332 0023 0020 00 0256/0805332/002/3002/000 

Bank Address: Jordan - Amman 8th circle king Abdullah 2 Street 

        

 Invest Bank          البنك اإلستثماري  

 

 دولار أمريكي /رقم الحساب   IBAN سويفت اسم المستفيد

Rum Financial 
Brokerage 

JIFBJOAM JO72 JIFB 0010 0330 0002 0414 7100 01 0013/3000020/41471/0001 

 

 دينار أردنيرقم الحساب /   IBAN سويفت اسم المستفيد

Rum Financial 
Brokerage 

JIFBJOAM JO10 JIFB 0010 0330 0001 0414 7100 02 0013 /3000010 /41471 /0002 

 

 

 متاحةالخيارات الدفع 

 

mailto:payments@ruminvest.com
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 و السحب الإيداعشروط و أحكام 

 : مقدمة

ستخدام ، أمـا فـي حـال عـدم لإتؤكـد قبولـك والتزامـك لشـروط اباستخدامك موقعنا فإنك تقبل هذه الشروط و  

قبولـك لهـذه الشـروط فيجـب عـدم اسـتخدام موقعنـا و مـن المستحسـن طباعـة نسـخة مـن هـذه الشـروط لتكـون 

 حكاملأالحاجة و عند استخدامك لهذا الموقع ، تقر و تتفهم بأنك قد قرأت ووافقت على الشروط وا مرجعـا لـك عند

 التالية:

كما يمكنـك أن تمـول الحسـاب الخـاص بـك فـي أي وقـت عبـر الإنترنت من خلال بوابـة العملاء لدينا كما باسـتطاعتك 

حـة للدفع عبـر الإنترنت والتـي تتوسـع باسـتمرار، وستجد أن تسـتخدم مجموعة واسـعة مـن خيـارات الطـرق المتا

  . تفاصيـل عنهـا علـى موقعنـا الإلكتروني

يمكنــك أن تطلــب دفعــة و/أو سحب مــن حساب التعامل/ التداول الخاص بك و فــي أي وقــت و يتــم  .1

، سـيتم إرجـاع  / منصة العملاء لاءالتعامــل مــع هــذه الطلبــات  بشكل يومي عـن طريـق قسـم خدمة العم

كافـة الأموال المعـادة إلـى المصـدر مـن حيـث جـاءت وفي حــال تعــذر علــى شركة رم للوساطة المالية 

موال مباشــرة إلــى حسـابك المصرفـي و لأ( القيــام بهــذا ، ســنضطر عندئــذ إلــى إرجــاع ا ™رم إنفست)

رهاب النافذة ، وقد لاموال وتمويل الأت وتعليمات مكافحـة غسـل اسـيتم إجـراء هـذا الأمر وفقـا لإجراءا

ملة ستتم معا, يشمل هذا اضطرارك لتقديم تعريف اضافي واثبات على ان الحساب المصرفي يعود اليك 

كافة طلبات السحب المستقبلية في يوم عمل قبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الأردن ) عندمـا يكـون 

و سـتتم معاملـة أيـة طلبـات يتـم اسـتقبالها بعـد هـذا الوقـت و العمل على ( ي نفـس اليـوم ذلـك ممكنـا فـ

 . تلبيتها بأسرع وقت ممكن

قد تصل فترة تحويل و  ,ساعة من طلب السحب  24حجز الرصيد المطلوب سحبة من العميل خلال سيتم  .2

 . يام عملأ 7الى الى  الأموال

 سحبالإيداع و القــد تتطلــب منــك طــرق الدفع المتنوعة أن تراقــب وتؤكــد قبولــك لوثيقة شروط و أحكام   .3

 بهــدف الاستمرار في عمليات الدفع.

أن إيداعــات التجــارة الإلكترونية عبــر بوابــة العملاء مؤتمتــة فلا يمكــن ضمــان إجــراء الحركــة الفوريـة  مــع .4

علـى الرصيـد ، لذلـك تقـع علـى عاتقـك المسـؤولية الدائمـة لمراقبـة عملياتـك التـي تمثـل تتبـع حالـة 

بك فـي الموعـد ، للحفـاظ علـى أرصـدة حساب التداول / حسـابك وضمـان توفـر الأموال الكافيـة فـي حسـا

التعامل الخاص بك ومراكزك المفتوحـة ، و يتحمـل العميـل أيـة مسـؤولية عـن الخسـائر و/أو الأضرار الناتجـة 

 عـن التأخـر فـي إجـراء الحركـة علـى الرصيـد.

خاص بك ، يمكنـك أن تجـري التداولات / التعاملات حالمـا يتـم إيـداع الأموال فـي حساب التداول / التعامل ال .5

تملـك هامشـا ً كافيـا ً  لاإضافيـة و لكـن تداولات / تعاملات لاباسـتخدام تلـك الأموال ، وإذا أردت أن تجـري 

 .موال فـي حساب التداول / التعامل الخاص بك الأأن تـودع المزيـد مـن  لاً اويتوجـب عليـك للقيـام بهـذا، 

أن تضيف أيـة تكاليـف و/أو رسوم و/أو مصاريف و/أو (  ™رم إنفسترم للوساطة المالية )وز لشركة يج .6

عات منـك ، و قـد تكـون علـى شـكل عمولـة بنسـبة مئويـة ، أو أيـة تكاليـف لإيدات مصاحبـة لعمليات الاعمو

 مزودي خدمات الدفع ، بطاقاتالحصر شركات  لاحقة تفرضهـا اي اطراف ثالثة ومنها على سبيل المثال لا

CREDIT/DEBIT)) ،)البنوك ، مزودي خدمات الدفع البديل.) 
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أن تضيف أيـة تكاليـف و/أو رسوم و/أو مصاريف و/أو (  ™رم إنفسترم للوساطة المالية )يجوز لشركة  .7

الخاصــة   بطاقاتموال إلـى حسابك البنكي و/أو لأعادة سـحب و/أو تحويـل الإت قـد تكـون مصاحبـة لاعمو

 رملكترونية مــن محفظتــك و/أو حســاب التداول / التعامل الخاص بك لدى الإبــك و/أو مــزود المحفظــة 

 (. ™رم إنفستللوساطة المالية )

يجوز لك في أي وقت أن تطلب كافة الأموال غير المستخدمة ( الرصيد الحر ) ليتم ارجاعها اليك ، ولكن في  .8

و تغيرت قيمة اي من ارصدة حساب التداول / التعامل الخاص بك و/أو مراكزك المفتوحة حال تحركت و/ا

من وقت الطلب الى وقت استكمال و اتمام معاملة طلبك بشكل يجعل معه امكانية اتمام الطلب غير 

 بحقها ( ™رم إنفستممكنه لعدم توافر المبلغ المطلوب سحبة ، كما تحتفظ شركة رم للوساطة المالية )

في حجب و/او عدم تنفيذ اي دفعة وذلك للاسباب التالية الوارده على سبيل المثال لا الحصر ومنها اذا 

انونية اسباب ق ىالمستقبلية قصيرة المدى و/او أل قدرت الشركة بأن طلب الأموال قد يتعارض مع الدفعات

( و/او اي اسباب اخرى  ™فسترم إنو/او أسباب تنظيمية و/او اسباب مفروضة على رم للوساطة المالية )

 . تقدرها الشركة ودون تحملها و/او اي من موظفيها أدنى مسؤولية

( أن تؤدى الدفعات من و/أو إلى الغير بمـا فـي ذلـك أفـراد  ™رم إنفستلا تقبـل شركة رم للوساطة المالية ) .9

ـى تقديرهــا المطلــق علــى إجــراء ( بنـاءاً عل ™رم إنفستالأسرة مـا لـم توافـق شركة رم للوساطة المالية )

ذلــك مــع التقيــد الصــارم بتعليمات مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب و الأنظمة والتعليمــات 

 . الصادرة بمقتضاه

حتيال ، يجـوز أن نطلـب منـك معلومـات لإ( مـن ا ™رم إنفستلحمايتـك وحمايـة شركة رم للوساطة المالية ) .10

يداع قبـل التمكـن مـن إجـراء و/أو لإالحصر إثبـات الهويـة أو إثبـات ا لاإضافيـة ومنها على سبيل المثال 

 .الموافقـة علـى أي عملية إيـداع و/او سـحب

ـي الدفـع بالبطاقات الت( المسـؤولية عـن عمليـات إلغـاء ™رم إنفستلا تتحمـل شركة رم للوساطة المالية ) .11

 . تجريهـا مـع مـزود خدمات مصرفك و/أو اي من مزودي خدمات الدفع الأخرين

تقــع علــى عاتقــك مســؤولية الوصــول إلــى حســابك الشــخصي وأيــة إيداعــات و/أو ســحوبات يتــم  .12

أيـة عمليـات إرجـاع للأموال علـى  إجراؤهـا بغـض النظـر عـن المصـدر، و بالتالـي تتحمل المسـؤولية عـن

التعامل الخاص بك وكذلـك المسـؤولية عـن أيـة دفعـة قـد تضطـر شركة رم للوساطة  / حساب التداول

 ( لإجرائها فيمـا يخـص أيـة عمليـة إرجـاع للاموال.™رم إنفستالمالية )

ذا كان العميـل غيـر قـادر علـى إيـداع (  أيـة مسـؤولية إ ™رم إنفستلا تتحمـل شركة رم للوساطة المالية ) .13

الأموال نظـراً للإشكاليات الفنيـة و/أو التقنية وينبغـي علـى العملاء دائمـا أن يتأكـدوا مـن وجود أمـوال تكفي 

 . سواق الماليـةلألسـماح بـأي حركـة معاكسـة فـي افـي حسـابهم ل

ط عدم إيداع المبلغ في حساب التداول / التعامل الخاص يتم قبول الغاء و/أو استرداد المبلغ بالكامل بشر  . .14

 . ( وحدها™رم إنفستبك وفقاً لتقدير شركة رم للوساطة المالية )

في حالة الإلغاء و/أو الإسترداد أثناء منح التسهيالت الإئتمانية ، يحق لشركة رم للوساطة المالية )رم . .15

 ./أو الإيداعخصم هذه المبالغ قبل تنفيذ طلبات السحب و™( إنفست

( ™أي طلب إلغاء و/أو استرداد يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل شركة رم للوساطة المالية )رم إنفست .16

 . المالية وحدها

 البطاقات مسبقة الدفع : .17

ن اجراء عمليات الإيداع و تمكن العميل مبطاقات مسبقة الدفع  ™( رم للوساطة المالية )رم إنفستتوفر 

 من خلال طرف ثالث:السحب 
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دينار أو مايعادلها بالدولار  15,000لا يتجاوز قيمة الحركات  يمكن قبول حركات سحب على البطاقة بما -

 الأمريكي .

-   

قد تخضع هذه البطاقات لرسوم إصدار و/أو تجديد و رسوم تحويل من و إلى البطاقة يتحملها العميل   -

 حامل البطاقة .

العميل أو ابداء الراي الغاء أو رفض إصدار البطاقة مسبقة  يحق للشركة منفردة و دون الرجوع الى -

 الدفع و في أي وفت .

 في حال تم الغاء البطاقة سيتم ابلاغ العميل بكيفية سحب الرصيد المتوفر على البطاقة . -

 . غاء و/أو االإسترداد ما يصل إلى سبعة أيامالإل معالجة طلب قد تستغرق -

 

 .فواتيركم  أيمن خلال خدمة  الإيداع -18 

 .ال الايداعات على حسابات العملاء ستقبإي فواتيركم لأمن خلال خدمات الدفع  الإيداعالشركة خدمة توفر 

 .من خلال هذه الخدمة  الإيداعالعميل كافة الرسوم المفروضه على عملية يتحمل  -

 )ف الخدمة بتصني هذهي تطبيق بنكي يوفر أو أفواتيركم  أيمن خلال منصة  الإيداعتحديد نوع يجب  -

 لدى المستفيد رم للوساطة الماليه (الاجنبى الإيداع

 . الإيداعفي ادخال تفاصيل  أي خطأالمودع نفسة يتحمل  -

 حسابالؤول ابلاغ مسخير يجب أو تألي و في حال حدث خلل أعلى الحساب تتم بشكل  الإيداععملية  -

 .خير أو بدون ت افور 

 


