Proprietary Funds Letter
Account Name:
Trading Account #:

Dear Sirs,
In connection with "Noor Al Mal Company" establishing
a trading account for…………………………………………………
("Account Holder") the undersigned hereby warrants
and represents the following:
1. All funds deposited in the trading account
represents proprietary funds of the account holder and
do not represent interests of any other individual or
company.
2- The account holder does manage funds;
however the funds deposited in this individual account
with “Noor Al Mal Company “are strictly personal funds
of the account holder.
The account holder shall indemnify " Noor Al Mal
Company " and its officers, directors, shareholders,
employees, and affiliates harmless from and against all
claims, demands, proceedings, suits, and actions and all
losses (direct, indirect, or otherwise) liabilities, costs,
and expenses (including, without limitation, attorney's
fees and disbursements), paid in settlement, incurred,
or suffered by " Noor Al Mal Company " in connection
with any claim arising out of or incurred in connection
with the representations made by the account holder
herein. This indemnity shall survive the termination of
the account with “Noor Al Mal Company ".

إقرار ملكية األموال
:اسم صاحب الحساب
:رقم حساب تداول

،تحية طيبة و بعد
"فيما يتعلق بفتح حساب تداول لدى "شركة نور المال
…………………………………………………… السادة/للسيد
(اسم صاحب الحساب) فيضمن الموقع أدناه بموجب هذا و يقر
:بما يلي
 جميع المبالغ المالية المودعة في حساب التداول.1
تمثل مبالغ إمتالكية لصاحب االحساب و ال تمثل مصالح ألي
.فرد أو شركة أخرى
 يقوم صاحب الحساب بإدارة المبالغ و ستكون.2
المبالغ المودعة في هذا الحساب الفردي لدى "شركة نور
.المال "مبالغ شخصية لصاحب االحساب
يتعين على صاحب الحساب تعويض "نور المال" و مسؤوليها
و مدراءها و مساهميها و موظفيها و شركاتها التابعة و دفع
الضرر عنهم من و ضد جميع المطالبات و الطلبات و
الدعاوى و القضايا و جميع الخسائر (المباشرة أو غير
المباشرة أو غيرها) و المسؤوليات و التكاليف و المصروفات
(بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة و
التعويضات) و المبالغ المدفوعة في التسويات التي تتكبدها
"نور المال" فيما يتعلق بأي مطالبة تنشأ أو تحدث نتيجة
إعالنات صدرت من جانب صاحب الحساب المذكور في هذا
 و سيستمر هذا التعويض حتى بعد إنهاء الحساب لدى،المستند
"."نور المال

:توقيع صاحب الحساب
Customer Signature:

:التاريخ
Date:
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