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طلب الخبير اآللي و إيقاف الخسارة المتسلسلة
إبراء ذمة وإقرار مستثمر

EXPERT ADVISOR & TRAILING STOPS
DISCLAIMER AND DECLARATION OF THE
INVESTOR

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

I .........................................................................

صاحب الحساب رقم  ،.............................بأنني على علم
ودراية كاملة بنظام الخبير اآللي و/أو نظام إيقاف الخسارة
المتسلسلة ،وأنه وبصفتي مستثمر مستقل وقادر على توجيه
قراراتي بمفردي ودون أي تدخل من أي جهة كانت بأنني أقبل
وأوافق على استخدام خدمات هذا النظام وأُقر وأتعهد بأنني مسئول
مسؤولية تامة عن اختيار وتحديد خيارات التداول المتوفرة لي
والسياسات واالستراتيجيات وذلك فيما يخص استخدام الخدمات
كنظام الخبير اآللي و/أو نظام إيقاف الخسارة المتسلسلة التي لن
يكون بإمكانها تقديم أي مشورة لي أو تقديم أي نوع من المالحظات
بشأن طبيعة أو خطورة أو مالئمة أي عملية تداول أو صفقة أو أي
استراتيجية لالستثمار.

holder of Account number …………………………,
acknowledge, understand and agree to use the
services of MT4 Expert Advisor and/or Trailing
Stops, which is an automated but non-interactive
trading system. As an independent, knowledgeable
and self-directed investor, I acknowledge 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 MT4 Expert Advisor and/or
Trailing Stops.

كماااااا أُقااااار وأوافاااااق علاااااى أن أي مشاااااورة أحصااااال عليهاااااا مااااان
نظاااااااااام الخبيااااااااار اآللاااااااااي و/أو نظاااااااااام إيقااااااااااف الخساااااااااارة
المتسلسااااالة لاااااان تكاااااون ولاااااان تعتباااااار مشاااااورة قانونيااااااة وأنااااااا
وحااااااادي المساااااااؤول المباشااااااار عااااااان تفعيااااااال وتشااااااا يل هاااااااذ
الخدمة.
وعليااااااه أُقاااااار وأوافااااااق علااااااى أن نظااااااام الخبياااااار اآللااااااي و/أو
نظاااااام إيقااااااف الخساااااارة المتسلسااااالة لااااان يكاااااون مسااااائوال عااااان
أي ضااااارر أو خساااااارة بماااااا فاااااي ذلاااااك ،علاااااى سااااابيل المثاااااال ال
الحصااااااار ،أي خساااااااائر تاااااااداول فاااااااي حسااااااااباتي قاااااااد تحاااااااد
بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة استخدامي :

I further acknowledge and agree that any advised
obtained through MT4 Expert Advisor and/or
Trailing Stops or shall not be or deemed to be a
legal advice. In consequence,
I acknowledge and agree that any MT4 Expert
Advisor and/or Trailing Stops shall not 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:

نظام الخبير اآللي

MT4 Expert Advisor

نظام إيقاف الخسارة المتسلسلة

MT4 Trailing Stops

توقيع صاحب الحساب

:

:

Customer Signature

التاريخ

:

:

Date
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Verification
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