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نموذج تغيير الرافعة المالية

Change Leverage Form
Account Name

:

:

اسم صاحب الحساب

Trading Account #

:

:

رقم حساب التداول

By this form you acknowledge and accept that
increasing your leverage significantly increases
your financial risk.

يقر العميل ويوافق على زيادة المخاطر المالية المترتبة على تغيير
.الرافعة المالية
بيانات الرافعة المالية
:يرجى وضع عالمة ( √) على اختياركم أدناه

Account Leverage Details
Please mark (√) on your choice below:

الرافعة المالية الحالية

Current Leverage

الرافعة المالية المطلوبة

Required Leverage
If you do not select an Account Leverage, Your
Account Leverage will remain at its default. The
Customer agree and understands that an
Authorization to Change Leverage will not take
effect until the Customer in notified by NCM.

 ستبقى الرافعة المالية،إذا لم يتم اختيار رافعة مالية للحساب
 مع العلم أنه وبعد موافقة العميل وفهمه،)1:100( االفتراضية
 لن يتم تطبيق الرافعة المالية الجديدة إال بعد إبالغ،لجميع الشروط
.العميل من قبل شركة نور سي ام

The New Leverage and Margin requirement will
affect both existing and new positions & the
undersigned agrees to hold AMWAL/NOORCM
harmless from any unwanted results.

الرافعة المالية لحساب بالس ومتطلبات الهامش سيكون لهم تأثير
 ويقر العميل ويوافق،على كل من الصفقات المفتوحة أو الجديدة
شركة نور سي/برفع المسؤولية عن شركة أموال الدولية لالستثمار
.ام في حال حصول أي ضرر أو نتائج غير متوقعة

AMWAL/NOORCM asks you to consider the risks
associated with increasing or decreasing your
leverage. You understand that a relatively small
market movement will have a proportionally larger
impact on the funds deposited in the account on
high leverage; this may work against you as well as
in your favor. You must maintain the Minimum
Margin requirement on your open position at all
times and it is your responsibility to monitor your
Account Balance.

شركة نور سي ام باألخذ/تنصح شركة أموال الدولية لالستثمار
بعين االعتبار المخاطر المتعلقة بزيادة أو إنقاص الرافعة المالية
ويقر العميل بإدراكه أن أي حركة صغيرة نسبيا بالسوق في حال
زيادة الرافعة المالية سيكون لها تأثير أكبر على المبالغ المودعة في
. هذا التأثير قد يكون ضد العميل أو يكون لصالح العميل،الحساب
يجب على العميل المحافظة على الحد األدنى من متطلبات الهامش
للصفقات المفتوحة علما أن مراقبة الحساب والرصيد هي مسؤولية
.العميل وحده

Customer Signature

:

:

توقيع صاحب الحساب

Date

:

:

التاريخ

Please note that in the case of Joint, Company accounts then
all members, directors must sign.

Signature

 يجب على،يرجى العلم بأنه في حالة الحساب المشترك أو حساب الشركات
.جميع االعضاء أو الشركاء اإلقرار والتوقيع على هذا الطلب

:

Dar Al-Awadi Tower, 27th Floor | Ahmad Al Jaber Street, Sharq, Kuwait
Tel : +965 2225 3888 | Fax : +965 2246 5993 | P.O. Box 26489 Safat, 13125 Kuwait

:

توقيع

