طلب فتح حساب الشركات
نور كابيتال ("نور") تقّيم بعناية ما إذا كان من المناسب بالنسبة لنا فتح حساب وتوفير الخدمات لكم ،استنادا ً إلى المعلومات الواردة في استمارة
الحساب الفردي هذه ("التطبيق") .وبالتالي ،فمن المهم جدا ً أن تقوم على الفور بإبالغ نور كتابيا ً عن أي تغييرات في المعلومات الواردة في هذه
االستمارة.
يرجى ملء أي جزء من هذه االستمارة وتحديد النقاط التي ال تنطبق عليها " "N / Aلإلشارة إلى أن المسألة ذات الصلة فقد تم اخذها بعين
االعتبار من قبلك.
يرجى تقديم الوثائق التالية الستكمال هذا الطلب:


شهادة التأسيس ،االدراج أو المؤسسة



عقد التأسيس ،االنشاء ،المؤسسة أو اإلدراج



شهادة األسهم أو وثيقة رسمية تحدد هيكل الملكية الكامل وتحديد أصحاب المنفعة مع  ٪5أو أكثر من ملكية في الشركة



إثبات الهوية لجميع الموقعين و  /أو وثيقة معتمدة (يجب أن يكون نسخة صالحة من جواز السفر)



إثبات العنوان لجميع الموقعين و  /أو وثيقة معتمدة (كشف حساب بنكي أو فاتورة الكهرباء بحيث ال يزيد عمرها عن  3أشهر)



اثبات الهوية لجميع المستفيدين الحقيقيين و  /أو المساهمين بنسبة  ٪5أو أكثر من ملكية الشركة (يجب أن يكون نسخة صالحة من جواز
سفر)



إثبات العنوان لجميع المستفيدين الحقيقيين و  /أو المساهمين بنسبة  ٪5أو أكثر ملكية في شركة (كشف حساب بنكي أو فاتورة الكهرباء
بحيث ال يزيد عمرها عن  3أشهر)



إثبات تسجيل لدى وكالة التنظيمية الحكومية



الرخصة التجارية

 -1معلومات الحساب
نوع الحساب (اختر واحد):
معرف بواسطة (األسم أو رقم :)IB
ّ

MT4 FX

MT4 CFD

MT4 ECN

________________________________________

تتم ادارته بواسطة (اسم مدير الحساب)_______________________________________ :
في حال ستتم إدراة حسابك بواسطة مدير حسابات ،يرجى االتصال بمدير الحسابات الخاص بك للحصول على نسخة من توكيل الصالحيات
المحدود والذي بحاجة إلى استكماله وتوقيعه وتقديمه إلى .NOOR

 -2معلومات عن الشركة
اسم الشركة المسجل _______________________________________________________________ :
العنوان المسجّل ____________________________________________________________________ :
www.noorcap.ae

اسم المبنى  /رقم  /الطابق______________________ :

الجناح/الشقة ____________________________ :

المدينة ________________________________ :

المنطقة/المقاطعة ___________________________ :

الدولة ________________________________ :

الرمز البريدي ____________________________ :

البريد اإللكتروني االساسي  ________________________ :الهاتف االرضي __________________________ :
الهاتف المحمول  ____________________________ :بلد التاسيس ,التسجيل __________________ :
الهيئة المنظمة:

__________________________

 -3المخول بالتوقيع

رقم التسجيل __________________________ :

)(IES

االسم األول  _____________________________ :االسم األوسط ____________________________:
الكنية _____________________________________________________________________ :
بلد اإلقامة  ________________________________ :الجنسية ____________________________ :
البريد االلكتروني االساسي  _____________________ :تاريخ الميالد (الشهر/اليوم/السنة) ________________ :
الهاتف االرضي  __________________________ :الهاتف المحمول ________________________ :
المهنة  ________________________________ :نسبة الملكية __________________________ : %

االسم األول  _____________________________ :االسم األوسط ____________________________:
الكنية _____________________________________________________________________ :
بلد اإلقامة  ________________________________ :الجنسية ____________________________ :
البريد االلكتروني االساسي  _____________________ :تاريخ الميالد (الشهر/اليوم/السنة) ________________ :
الهاتف االرضي  __________________________ :الهاتف المحمول ________________________ :
المهنة  ________________________________ :نسبة الملكية __________________________ : %

 -4المستفدين الفعليين :

االسم األول  _____________________________ :االسم األوسط ____________________________:
الكنية _____________________________________________________________________ :
www.noorcap.ae

بلد اإلقامة  ________________________________ :الجنسية ____________________________ :
البريد االلكتروني االساسي  _____________________ :تاريخ الميالد (الشهر/اليوم/السنة) ________________ :
الهاتف االرضي  __________________________ :الهاتف المحمول ________________________ :
المهنة  ________________________________ :نسبة الملكية __________________________ : %

االسم األول  _____________________________ :االسم األوسط ____________________________:
الكنية _____________________________________________________________________ :
بلد اإلقامة  ________________________________ :الجنسية ____________________________ :
البريد االلكتروني االساسي  _____________________ :تاريخ الميالد (الشهر/اليوم/السنة) ________________ :
الهاتف االرضي  __________________________ :الهاتف المحمول ________________________ :
المهنة  ________________________________ :نسبة الملكية __________________________ : %

االسم األول  _____________________________ :االسم األوسط ____________________________:
الكنية _____________________________________________________________________ :
بلد اإلقامة  ________________________________ :الجنسية ____________________________ :
البريد االلكتروني االساسي  _____________________ :تاريخ الميالد (الشهر/اليوم/السنة) ________________ :
الهاتف االرضي  __________________________ :الهاتف المحمول ________________________ :
المهنة  ________________________________ :نسبة الملكية __________________________ : %

 -5المعلومات البنكية
إسم المستفيد _______________________________________________________________ :
إسم البنك

_______________________________________________________________ :

عنوان البنك _______________________________________________________________ :
رمز السويفت _______________________________________________________________ :
رقم اآلي بان _______________________________________________________________ :
www.noorcap.ae

 -6البيان المالي لصاحب الحساب األول
 -1ما هو دخلك السنوي التقديري ؟
أقل من $25,000

$49,999-$25,000

$99,999-50,000

$249,999-$100,000

$1,000,000-$250,000

أكثر من 1,000,000

 -2ما هي القيمة التقديرية لممتلكاتك ؟
أقل من $25,000

$49,999-$25,000

$99,999-50,000

$249,999-$100,000

$1,000,000-$250,000

أكثر من 1,000,000

 -3ما هو المصدر االصلي لممتلكاتك أو أموالك الخاصة بك ؟
الراتب

تقاعد في القطاع الخاص

االدخار /االستثمار

الميراث  /الهدايا

األسرة  /األهل

غير ذلك

 -4ما هو مصدر االموال __________________________________________ : $
 -5االيداع االولي __________________________________________ :
 -6ما هي االهداف االستثمارية للشركة :
الدخل

المضاربة

النمو

النمو السريع

 -7هل كان للشركة أو أي من موكليها ،وأصحاب المنفعة ،أو األشخاص الذين يتحكمون بها في أي وقت لديهم ترخيص أو تنظيم
مع أي سلطة تنظيمية؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى االشارة الى الهيئة المنظمة وتوفير رقم الترخيص __________________________ :
 -8هل الشركة أو أي من موكليها ،وأصحاب المنفعة ،أو األشخاص الذين يتحكمون بها في أي وقت لديهم ترخيص أو تنظيم مع
مسجلة في أي هيئة تنظيمية أخرى؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،ريجى االشارة الى الجهة المنظمة ______________________________

www.noorcap.ae

 -8بيانات التداول
هل لديك خبرة تداول على األدوات التالية (يرجى تحديد سنوات الخبرة)؟
مشتقات السوق الثانوية

0

3-1

7-4

+8

تداول مؤشرات المشتقات

0

3-1

7-4

+8

العقود مقابل الفروقات

0

3-1

7-4

+8

السبائك

0

3-1

7-4

+8

الخيارات الثنائية

0

3-1

7-4

+8

 -9المعرفة والفهم
هل لديك فهم جيد للمنتجات المالية التي سوف تتداول عليها مع شركة نور كابيتال وأيضا لديك الدراية بأن تداول منتجات  OTCعلى
الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر .هل لديك فهم جيد لألسواق المالية والدراية بأن تداول منتجات  OTCعلى الهامش يحمل درجة
عالية من المخاطر.
نعم

ال

 -10اإلقرار والتوقيع
أنا (نحن) الموقّع (الموقّعون) أدناه أشهد (نشهد) واوافق (نوافق)على أن الطلب أعاله هو لغرض فتح حساب مع شركة نور كابيتال
(المشار إليها فيما يلي باسم "نور"’’ )”NOORوأن هذا الحساب يخضع للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية نور للعمالء.
واشهد ايضا ً بتلقي نسخة من اتفاقية نور للعمالء ،والخدمات عبر اإلنترنت واتفاق التداول اإللكتروني ،والمخاطر وبيان اإلفصاح
وشروط العمل ،وأنني قرأت ،وفهمت واوافق على أن جميع األحكام والشروط الواردة في تلك الوثيقة تنظم العالقة التجارية مع نور.
ويوافق الموقّع أدناه ويدرك أن نور تحتفظ بالحق في تعديل أي و(أو) جميع االتفاقات في أي وقت عن طريق إشعار مناسب.
إن الموقّع (الموقّعة,الموقّعون) أدناه يشهد (تشهد,يشهدون) ويوافق (توافق ,يوافقون)على أن المعلومات الواردة أعاله كاملة ودقيقة
ومعتمدة وأن التوقيع هو حقيقي ،وأن أي نسخ ،بما في ذلك نسخ التحقق من وثائق الهوية المزودة هي دون تعديل ،ونسخا ً طبق األصل
من أصول المطابقة .الموقّع (الموقّعة,الموقّعون) أدناه يفوض (تفوض,يفوضون) نور بالتحقق من أي من المعلومات السابقة من خالل
أية وسيلة أو كل اعتبار تناسب نور.
وعالوة على ذلك ،إن الموقّع (الموقّعة) أدناه يمتثل (تمتثل) بموجبه بأنه (أنها) على عمر  21سنة أو أكثر ،وأن المعلومات المقدمة في
طلب الحساب هذا صحيحة ودقيقة .وأنه/أنها يمتثل (تمتثل) ايضا ً باشعار نور بأي تغييرات جوهرية على هذا الطلب خطيا ً والتأكيد بعدم
خرق أي أنظمة لبلد اقامة المتداول (المتداولة) مع نور .تحتفظ نور بالحق ،ولكنه ليس الزاماً ،بالتحقق من دقة المعلومات المق ّدمة،
واالتصال بأي من البنوك والوكاالت وغيرها المشار إليها في هذا الطلب بما تراه ضروريا ً.

تم األخذ بالعلم والموافقة من :

www.noorcap.ae

____________________________

___________________________

______________

األسمم والمهنة/الصفة

المتموقميمع

المتماريمخ

____________________________

___________________________

______________

األسمم والمهنة/الصفة

المتموقميمع

المتماريمخ

____________________________

___________________________

______________

األسمم والمهنة/الصفة

المتموقميمع

المتماريمخ

____________________________

___________________________

______________

األسمم والمهنة/الصفة

المتموقميمع

المتماريمخ

www.noorcap.ae

