عقد إدارة الحسابات Tunisie Forex
هذا الملف هو عبارة عن مجموعة من الشروط و اللوازم التي يجب ان يتعرف عليها العميل قبل أن يعطي حسابه لفريق تونيزي
فوركس ألدارته و االطالع عليه
يجب على كل عميل االطالع على كامل أركان المجلد فصال فصال و الموافقة عليه تعني الموافقة على كل ما جاء فيه
يجب على العميل االطالع على المجلد المسمى المخاطرة في سوق الفوركس و الموافقة عليه و باقي الملفات المصاحبة
أخي العميل هادا ما يجب عليك أن تعرف إذا أردت أن يقوم فريق تونيزي فوركس بإدارة حسابك
 -1إن تحقيق األرباح في حسابك يكون بنسب متفاوتة يوميا و إن نسبة الربح في الحساب الواحد قد تتغير من يوم ألخر فمثال إذا
تحقق الربح بادن هللا في اليوم األول  + 1في المائة من رصيد الحساب ’ في اليوم الموالي يمكن لهاته النسبة أن تتغير.
 -2يمكن لحسابك أن يحقق كل يوم أرباح كما يمكن أن يبقى أيام بدون تحقيق فوائد.
 -3يمكن لحسابك أن يعرف عديد الصفقات الخاسرة التي من شأنها تقليص رصيد حسابك و في حالة وصول خسارة رصيد الحساب
إلى 05في المائة ينتهي مفعول هذا العقد و العمل به أليا ً لتفادي خسارة الرصيد بأكمله.
 -4يتم تقاسم األرباح بين فريق تونزي فوركس والمستثمر بنسبة  70في المائة و للمستثمر  30في المائة لفريق العمل
 - 5في حالة إرادة سحب األموال يجب على المستثمر إعالم فريق تونزي فوركس بالمبلغ المراد سحبه و ذلك بتعمير قصاصة
السحب على الموقع الرسمي للفريق حيث يتم اإلجابة على طلب السحب بإدالء التاريخ التقريبي لبعث النقود وذلك إلمكانية وجود
صفقات مفتوحة في الحساب ال يمكن غلقها في الوقت المطلوب.
 -6إن فريق تونزي فوركس ال يعطي أي استفسار عن لمادا و كيف يدير الحساب و ال يعطي أي معلومة عن الصفقات المفتوحة أو
المغلة أو الرابحة أو الخاسرة.
 -7يمكن لفريق تونزي فوركس عدم التداول يوميا ً على حسابك.
 -8إن مدير حسابك يمكنه أن يترك صفقة مفتوحة في حسابك على المدى الطويل و دلك بحسب ما يراه صالحا لفتح الصفقات على
حسابك كما انه من حقه أن ال يعطي أي استفسار عن ما يقوم به.
 -9انك بعد الموافقة على هادا المحتوى فانك ستعطي الحساب لفريق العمل و ال يحق لك أن تفتح عليه أي صفقة.
 -10ال يمكنك أمر مدير الحساب بفتح صفقة رأيتها أنت مناسبة.
 -11يمكن لمدير الحساب بعدم تقديم أي تفسير أو يتفاعل معك في فترة العمل.
 -12ال نضمن لك عائد شهري قار تسحبه شهريا من حسابك كما أن المداخيل تكون متفاوتة و أوقاتها متفاوتة كما يمكنها ان ال
تتواجد من وقت آلخر أو كل األوقات .
قرأت هذا البيان و فهمته و موافق عليه
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