Expert Advisor & Trailing Stops
Disclaimer & Declaration of the Investor

طلب الخبير االلي و ايقاف الخسارة المتسلسله
ابراء ذمة و إقرار مستثمر

I…………………………………………………………………………………
Holder of account number …………………………………
Acknowledge, understand and agree to use the
Services of MT4 Expert advisor and /or Trailing Stop ,
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 .

.................................................................. أقر انا
 بانني على علم و دراية كاملة،............ صاحب الحساب رقم
و انه، او نظام ايقاف الخسارة المتسلسلة/بنظام الخبير االلي و
بصفتي مستثمر مستقل و قادر على توجيه قراراتي بمفردي و
دون اي تدخل من اي جهه كانت بانني اقبل و اوافق على استخدام
خدمات هذا النظام و اقر و اتعهد بانني مسؤول مسؤوليه تامه عن
اختيار و تحديد خيارات التداول المتوفرة لي و السياسات و
االستراتيجيات و ذلك فيما يخص استخدام الخدمات كنظام الخبير
او نظام ايقاف الخساره المتسلسله التي لن يكون بامكانها/االلي و
تقديم اي مشوره لي او تقديم اي نوع من المالحظات بشان طبيعه
او خطوره او مالئمه اي عمليه تداول او صفقه او اي استراتيجيه
. لالستثمار
كما اقر و اوافق على ان اي مشورة احصل عليها من نظام الخبير
 او نظام ايقاف الخساره المتسلسله لن تكون و لن تعتبر/ االلي و
مشوره قانونيه و انا وحدي المسؤول المباشر عن تفعيل و تشغيل
. هذه الخدمة
او نظام ايقاف/وعليه اقر و اوافق على ان نظام الخبير االلي و
الخساره المتسلسله لن يكون مسؤوال عن اي ضرر او خساره
اي خسائر تداول في،  على سبيل المثال ال الحصر، بما في ذلك
.حساباتي قد تحدث بشكل مباشر او غير مباشر نتيجه استخدامي
او نظام/كما يحق للشركة ايقاف خدمة توفير الخبير االلي و
ايقاف الخسارة المتسلسلة في اي وقت تراه مناسبا ودون التبليغ
.المسبق للعميل

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.
when suitability of any trading deal or transaction or any
investment strategy, the company also has the right to stop the
service of providing the Expert Advisor system or /and the
trailing stops system at any time it deems appropriate and
without prior notification to the client.
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