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طلب الخبير اآللي و إيقاف الخسارة المتسلسلة

EXPERT ADVISOR & TRAILING STOPS

إبراء ذمة وإقرار مستثمر

DISCLAIMER AND DECLARATION OF THE
INVESTOR

أُقـر أنا......................................................................

I .........................................................................................
holder of Account number …………………, acknowledge

صاحب الحساب رقم  ،.............................بأنني على علم ودراية
كاملة بطبيعة او آلية عمل نظام الخبير اآللي و نظام إيقاف الخسارة
المتسلسلة ("النظام") ،وأنه وبصفتي مستثمر قادر على توجيه
قراراتي بمفردي ودون أي تدخل من أي جهة كانت ،كما أقر بأنني
أقبل وأوافق على استخدام خدمات هذا النظام بما يتوافق مع بنود اتفاقية
فتح حساب التداول وسياسة التداول للشركة ،وأُقر وأتعهد بأنني مسئول
مسؤولية تامة عن اختيار وتحديد خيارات التداول المتوفرة لي
والسياسات واالستراتيجيات وذلك فيما يخص استخدام هذا النظام ،وأن
الخدمات التي يقدمها النظام هي فقط لإلرشاد واالطالع وال تعتبر على
سبيل مشورة لي أو تقديم أي نوع من التوصيات المالية او االستثمارية
بشأن طبيعة أو خطورة أو مالئمة أي عملية تداول أو صفقة أو أي
إستراتيجية لالستثمار .وأنني وحدي أتحمل المسئولية عن أية أثار
قانونية او مالية تترتب على تفعيل النظام .

deemed to be a legal advice. In consequence,

وعليههههه أُقههههر وأوافههههق علههههى أن الشههههركة لههههن ت ههههون مسههههئوال عههههن
أي أضهههههرار ماديهههههة او أو خسهههههارة بمههههها فهههههي ذلهههههك ،علهههههى سهههههبيل
المثهههههههال ال الحصهههههههر ،أي خسهههههههائر تهههههههداول فهههههههي حسهههههههاباتي قهههههههد
تحدث بش ل مباشر أو غير مباشر نتيجة استخدامي :

I acknowledge and agree that the Company shall not be
liable for any damage or loss, including but not limited to,
any trading losses in my accounts, which may, directly or
indirectly, arise out of or concerning my use of:

my understanding and know-who and agree to use the
Trailing

Stops(“System”), which is an automated but nonindependent,

and undertake that I shall be fully responsible for choosing
and determining the suitability of my trading options,
policies and strategies in respect of using the services of
the system. I further acknowledge and agree that any
advised obtained through the System shall not be or

توقيع صاحب الحساب
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Customer Signature

التاريخ

Date

لالستخدام الرسمي

Official Use
 Supervisorالموظف

التاريخ
مالحظات
ﺷﺮﻛﺔ إن ﺳﻲ إم ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر )ش.م.ك.م(

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع 10,000,000 :دك | رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري80997 :

ﺷﺮق ،ﺷﺎرع أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ،ﺑﺮج دار اﻟﻌﻮﺿﻲ ،اﻟﺪور  | 27ص.ب 26489 .ﺻﻔﺎة  13125اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻫﺎﺗﻒ | +965 2225 3888 :ﻓﺎﻛﺲ+965 2246 5993 :

an

As

system.

trading

interactive

knowledgeable and self-directed investor, I acknowledge

نظام الخبير اآللي و نظام إيقاف الخسارة المتسلسلة
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