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Dear Customer   عزيزي العميل 

 
 

It is hereby understood that:- 
 

 -وأنه من المفهوم ان:
1- Noor Al Mal is not legally responsible for any damages 

pecuniary or non-pecuniary that result from any kind of 
arrangements, agreements (Verbal or written), 
promises, covenants, and undertakings with Noor Al Mal 
employees, directors, agents, managers, staff, 
associates, affiliates and related parties outside the 
framework of the system defined and recognized 
according to the legislation of regulators. 

 
2- Neither Noor Al Mal or its employees, managers, or 

directors provide any recommendations, guarantee 
Capital with fixed earning, or suggestions, or (financial, 
investment, or economical) advice in any form 

(verbal or written) to clients regarding your trading 
activities on trading accounts. 
 

3- Noor Al Mal shall not be legally or financially responsible 
on any transactions occur on your trading activities, and 
You are solely responsible for your trades transactions 
and we strongly recommend not to share your log in 
account information and password with anyone. 

 

4- Noor Al Mal don’t guarantee any profits from trading in 
your trading account(s), and the client is solely 
responsible for any losses or gains from your trading 
activities. 

عن او مالياً شركة نور المال هي ليست مسئولة قانونياً  -1
اية اضرار مادية او غير مادية والتي تنتج عن أي اتفاق 
او تعهد )شفهي او مكتوب( او وعد او إقرار مع أي من 

موظفي شركة نور المال او عمالئها او مدرائها او 
أطراف ذات صلة تتعامل معهم الشركة بصفة مباشرة او 

خارج اطار المنظومة المحددة و المتعارف غير مباشرة 
 تشريعات الجهات الرقابية. عليها حسب

 
شركة نور المال أو أي من موظفيها أو تابعيها او ال تقوم  -2

مدراءها بتقديم أية توصيات أو/ وضمان رأس المال مع 
و استشارات اقتصادية أو/  و مقترحات أو/ أرباح ثابته او/

و مالية أو/ و استثمارية إلى عمالئها بشأن أي عمليات 
 اول لديها.تداول على حسابات التد

 
نور المال ليست مسئولة قانونياً أو مالياً عن أي تداوالت  -3

أنت وحدك المسؤول عن عمليات تتم على حساب التداول و
التداول التي تتم على حساب التداول الخاص بك ونوصي 
بشدة بعدم مشاركة معلومات تسجيل الدخول وكلمة 
المرور الخاصة بك مع أي شخص او أي معلومات 

 تخص حسابات التداول الخاصة بكم.شخصية 

 
ال تضمن شركة نور المال بأن تحصل على أرباح من  -4

جراء عقد صفقات تداول على حسابات التداول والعميل 
عن أي خسائر أو مكاسب ناتجة عن أنشطة  هو المسئول

 به. التداول الخاصة

 

 

 

 

  
The Customer hereby declare and                                    ً    يقر العميل بأنه قرأ وفهم البنود المشار إليها أعاله فهماً نافيا
acknowledge his full understanding                                                                        حريصللجهالة وبصفته شخص     
of the terms mentioned above                                                       
 
Name:        االسم                                                                                                                            :                                                                                                         
 
Date:              :                                                                                                                            التاريخ 
 
Signature:      :                                                                                                                            التوقيع 

 
Confirmed by:                                    :                                                                           تأكيد على التوقيع 


