
 

 

 

 

 إسالمى حساب إلى الحساب تحويل طلب

  .الدينية آلرائي نظرا   ذلك و اإلسالمية الحسابات فئة إلى حساباتى/حسابى تحويل يرجى

 : _________________________________________العميل اسم
 :___________________________________الحسابات/الحساب رقم

 

 :الخدمة لتقديم التالية الشروط بالكامل وقبلت قرأت قد بأنني أقر ،الحساب تحويل طلب بتقديمى

 

 معتقداتهم بسبب الفائدة مدفوعات على تنطوي التي الصفقات بإجراء لهم يسمح ال الذين  LiteForex لعمالء فقط متاح اإلسالمي الحساب .1

 .الدينية
 .كامل بشكل منه التحقق تم قد الشخصى ملفه يكون أن يجب  إسالمي حساب للحصول بطلب يتقدم الذى لعميلا .2

  .الفوائد من الخالى التداول من أرباح لتحقيق اإلسالمية الحسابات تستخدم لن أنها/  بأنه الطلب مقدم يوافق .3

 قطف ستنتمي الجديدة الحسابات وجميع إسالمي حساب فئة إلى تحويلها يتم سوف به الخاصة التداول حسابات جميع أن على العميل يوافق.  .4

  العميل طلب على الموافقة تمت إذا الفئة لهذه

  .الشروط لهذه انتهاكا   ذلك ديع خيث اإلسالمية الحسابات فى السالبة المبادلة  ذات التداوالت زيادة فى النظر إعادة فى الحق الديه الشركة .5

 الصفقات على الرسوم  خصم سيتم و مبادلةال باتحسا فئة  إلى العميل حساب تحويل في الحق لديها الشركة فإن انتهاكات، وقوع حالة في .6

  إنذار سابق دون سابق وقت في أجريت التي

 :انتهاكات بمثابة التالية الحاالت عتبارا فى الحق لها لشركةا .7
 لحساب؛ل التداول تاريخ فيداوالت ذات المبادلة االسالبة تال زيادة( أ

 (.أيام بضعة) التالي اليوم إلى( بضعة مراكز مقسمة) تبييت المراكز ذات األحجام الضخمة عند لبةاالس المبادلة من التهرب( ب

 حسابات/حساب نقل في الحق الشركة لدى يكون وبالتالي وفقا  لتقديرها. LiteForexالحسابات اإلسالمية هى خدمة إضافية مقدمة من  .8

    .الحساب نقل طلب رفض أو مبدئى بذلك  إشعار مع المبادلة حسابات فئة إلى العميل

 العميل حدده الذى اإللكترونى البريد إلى إرساله يتمس الذى بذلك الخاص اإلشعار استالم بمجرد سارية تعتبر  اإلسالمي الحساب خدمة تقديم .9

 التسجيل عند

 .مياإلسال الحسابات فئة إلى تنتمي التى الحسابات في المستخدمة غير األموال على فائدة تدفع ال الشركة  .10
  انتهاكها حالة في سيتحملها التي المسؤولية ويدرك الشركة شروط كل يقبل بأنه العميل يقر إسالمي حساب إلى التحويل طلب بتقديم .11

 نظام واتفاقية االستخدام شروط مثل للشركة، القانونية الوثائق حسب و أعاله المذكورة الشروط أساس على المنازعات جميع تسوية تتم .12

 .الصفقات جراءإ و التسعير

 على التعديالت تسري و جميع التعديالت تصبح سارية بمجرد نشرها على موقع الشركة يحق للشركة تعديل هذه الشروط فى أى وقت  .13

  .انشره من عمل أيام 5 بعد الحالية اإلسالمية الحسابات

 

 

 2015 يناير 15آخر تنقيح فى

 

  .اإلسالمي لحسابا خدمة قديمت شروط على ووافقت قرأت أقر بأننى قد

 ________________ التوقيع        ________________ تاريخال

 

 


