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التحویل العامجنموذ
.بالكاملإدخال البیانات التالیة أدناه یلزم

اسم العمیل

)الموجود في الملفطلب الحسابتطابقأنیجب(:بیانات العمیل

رقم الھاتفالبریدیةعنوان المراسلة

المقاطعة/الوالیةمدینةال

الرمز البریديعنوان البرید اإللكتروني

)FXSOLالتحویل من وسیط آخر إلى حساب (:القسم أ
FX Solutionsالذي وافق على فتح حساب لدى ") العمیل("فیما یتعلق بالعمیل الموقِّع أدناه  UKُیشار إلیھا جمعًا باسم (ریة واآلجلة والخیارات خارج سوق التداول ، من أجل التداول في عقود العمالت األجنبیة الفو

FX Solutions، یقوم العمیل بموجب ھذا المستند بتفویض شركة ")عقود العمالت األجنبیة" UK اسمھ ، الموضح كل من ")الوسیط("لتقدیم ھذا المستند وفق تقدیرھا وحدھا إلى وسیط العمالت األجنبیة الحالي للعمیل
FX Solutionsوعنوانھ أدناه، والذي یطلب التحویل الفوري من حساب العمیل إلى  UK.

FX Solutionsولدى تقدیم ھذا المستند بواسطة  UKبتحویل كل المبالغ أو األوراق المالیة أو ، یتم مطالبة الوسیط وتوجیھھ بموجب ذلك بإغالق كل مراكز العمالت األجنبیة المفتوحة التي یحتفظ بھا العمیل والقیام فورًا
FX Solutionsالممتلكات المودعة في ھذا الحساب من أجل الھامش أو من أجل تأمین ھذه المراكز، إلى حساب  UK. یتم توجیھFX Solutions UKأیضًا إلرسال تأكید بالتحویل إلى العمیل.

:بیانات الوسیط الحالیة

:مبلغ التحویل بالدوالر األمریكي التاریخ

لوسیط الحاليرقم حساب ا اسم الوسیط

اسم تسجیل الدخول العنوان

FXSolرقم حساب  رقم الفاكس رقم الھاتف

FX Solutionsعنوان  UK: FX Solutionsلبیانات البرقیة لشركة ا UK:

City:المستفید Index LimitedFX Solutions UK
JPMorgan Chase BankPark House

270 Park Ave. NY, NY 1001716 Finsbury Circus,
,817404585London:الحسابرقم  UK EC2M 7EB
ABA:021000021رقم 

CHASUS33 :رمز السویفت

)آخرFXSOLإلى حساب FXSOLالتحویل من حساب (:القسم ب
.سیتم معالجة الطلب في غضون یوم عمل واحد من استالم ھذا النموذج.یمكن أن تتأثر كل المراكز المفتوحة بحدوث تغییر ما في الھامش

:FXSOLنات حساب بیا

رقم الحساب الذي سیتم التحویل منھ:التاریخ

:رقم الحساب الذي سیتم التحویل إلیھ:مبلغ التحویل بالدوالر األمریكي

.ُیرجى التأكد من صحة ووضوح البیانات السابقة لتجنب حدوث أي تأخیرات في فترة المعالجة
FX Solutionsنخطر شركة /أننا سوف أخطر/نؤكد أنني/أؤكدكما. جانبنا صحیحة وحقیقیة/ة من جانبيلمقدمنؤكد بموجب ھذا المستند على أن البیانات ا/أؤكد UKبأي تغییرات مادیة تطرأ وذلك في صیغة كتابیة.

FX Solutionsوتحتفظ شركة  UKنقّر بأن نموذج تفویض التحویل من الحساب /وأقّر.ال بالعدید من المصادر حسبما تراه ضروریًابالحق في، إال أنھا غیر ملزمة بذلك، التأكد من دقة البیانات المقدمة واالتص
FX Solutionsالخاص بشركة  UKدھا وشروطھانوافق على االلتزام بكل بنو/قرأنا بعنایة نسخة حدیثة من ھذه االتفاقیة، وأوافق/لقد قرأت.یمثل اتفاقیة تعاقدیة ملزمة من الناحیة القانونیة .

التاریخ توقیع العمیل األساسي  التاریختوقیع العمیل المشترك

اسم العمیل المشترك مطبوعًااسم العمیل األساسي مطبوعًا

Park House, 16 Finsbury Circus,
 London, UK EC2M 7EB

تم التعدیل بتاریخ 2009/12/07


