Inter-Account Transfer Request

طلب تحويل داخلي

Please not that, any inter account
transfer of the same beneficiary
will take minimum two hours to
be processed during the operation
time.

يرجى العلم بأن عملية التحويل الداخلي بين
الحسابات من و إلى نفس المستفيد قد
تستغرق ساعتين من الوقت لتنفيذ العملية
خالل ساعات العمل المخصصة

Account Name:
Trading Account #:
Kindly Credit to Trading Account #:
Account Name:
Amount (Write in numbers):
Amount (Write in words):

The customer represents that it is the beneficial
owner of the funds being transferred and that the
customer has directed these funds to be deposited
in to another customer's account held with “Noor
Al Mal Company ". The customer represents that no
third parties have beneficial ownership of funds in
the customer's account and that the customer is not
trading on behalf of third parties. The customer also
represents that all funds deposited into another
customer's account held with "Noor Al Mal Company”
are for the purpose of trading financial instruments
and other investment products provided” Noor Al Mal
Company ".

Customer Signature:
Date:
IB authorized signatory hereby confirms
that he/she has witnessed the signature
of the customer

IB Signature:

Noor Al Mal for Financial Brokerage and Foreign Stock Exchange
Kent Complex 145, Second Floor. Office 203 | Mecca St.,
Amman, Hashemite Kingdom of Jordan.
Tel: +962 6 5622404 | Fax: +962 6 5622414

:اسم صاحب الحساب
:رقم حساب تداول
:يرجى القيد لحساب تداؤل رقم
:اسم صاحب الحساب
:)مبلغ و قدره (باالرقام
:)مبلغ و قدره (باالحرف

يقر العميل بأنه المالك المستفيد من المبالغ المحولة
و قيام العميل بإصدار تعليماته بإيداع هذه المبالغ
 كما يقر،"لحساب عميل آخر لدى "شركة نور المال
بأنه ليس هناك أطراف أخرى لها ملكية استفادية من
المبالغ المودعة في حساب العميل و أن العميل ال
 و يقر العميل بأن،يتداول نيابة عن أطراف أخرى
جميع المبالغ المودعة في حساب العميل اآلخر لدى
"نور المال" هي بهدف تداول أدوات مالية و منتجات
."استثمارية أخرى تقدمها "نور المال

:توقيع صاحب الحساب
:التاريخ
يؤكد المفوض بالتوقيع عن وسيط التعريف
بموجب هذا بأنه قد شهد توقيع العميل

:توقيع وسيط التعريف
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