اتفاقية العميل

اتفاقية العميل )"االتفاقية"( ھذه ،المبرمة بين شركة "غلف بروكرز  ،"DMCCوھي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسھا وترخيصھا
بموجب قوانين مركز دبي للسلع المتعددة )" ("DMCCإلدارة عمليات مالية محددة وفقا ً لما ھو مصرح لھا بموجب الترخيص رقم
 ،٣٠٦٣٦فھي أيضا ً عضو في ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع )" ("DGCXبموجب ترخيص رقم  ٠٥٥٤ووسيط مرخص في
الھيئة اإلماراتية لألوراق المالية والسلع )" ("ESCAبموجب ترخيص رقم  ،١١٠/٥٥٤/١١٣ومقرھا المسجل ھو  ،٣٢٠٩برج
اتش.دي.إس ،كالستر إف ،أبراج بحيرات جميرا ،صندوق بريد  ،٦٤٣٥٥ :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة )المشار إليھا فيما بعد
باسم "غلف بروكرز"( ،وبينك
أنت )المشار إليه فيما يلي باسم "العميل"( )المشار إليھما فيما يلي معًا باسم "األطراف"( ،تشتمل على الشروط واألحكام التي تحكم العالقة
التعاقدية بين األطراف وجميع المعامالت )كما ھي محددة في القسم  (٢٫١في منصة التداول التي تمنح شركة "غلف بروكرز" حق
الوصول إليھا للعميل.

 .١تطبيق ونطاق ھذه االتفاقية

.١٫١

الخدمات
سيقوم العضو الوسيط بتقديم الخدمات التالية إلى العميل) :أ( بيع أو شراء أو تخليص ) (١عقود السلع )كما ھي محددة في الئحة ھيئة
األوراق المالية والسلع )" (("SCAو/أو ) (٢خيارات عقود السلع التي تمت الموافقة عليھا بواسطة ھيئة األوراق المالية والسلع
) (SCAللتداول في ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع )) (DGCXكل "معاملة"( وحفظ حساب واحد أو أكثر لھذه المعامالت؛ و)ب(
الخدمات األخرى التي قد يتم االتفاق عليھا كتابيًا بين العضو الوسيط والعميل.

.١٫٢

األھلية
كل من العضو الوسيط والعميل أن يعمال كطرف رئيسي .ال يجوز للعضو
عند الدخول في ھذه االتفاقية وكل معاملة ،يجب على ٍ
الوسيط أن يعمل كوكيل نيابة عن العميل.
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التطبيق على المعامالت
ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابيًا بين العضو الوسيط والعميل ،فإنّ ھذه االتفاقية تحكم كل معاملة يتم الدخول فيھا أو قائمة في أو
بعد تاريخ سريان ھذه االتفاقية.

.١٫٣

 .٢القواعد والمتطلبات الحكومية والخاصة بھيئة دبي لتداول الذھب والسلع

.٢٫١

اللوائح التنظيمية
يقر العميل بأ ّنه يجب على العضو الوسيط االلتزام بما يلي (١) :اللوائح الداخلية لھيئة دبي لتداول الذھب والسلع وقواعد شركة دبي
لمقاصة السلع )" ،("DCCCو) (٢جميع القوانين واللوائح الفيدرالية المعمول بھا في دولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين األخرى
السارية في إمارة دبي) ،يُطلق على البندين ) (١و) (٢معًا اسم "اللوائح المعمول بھا"( عند الدخول في أو تنفيذ التزامات بموجب
معاملة تحكمھا ھذه االتفاقية .سيتخذ العميل جميع الخطوات المعقولة لاللتزام بجميع اللوائح السارية ذات الصلة فيما يتعلق بھذه االتفاقية
وأي معاملة.

.٢٫٢

التعارض بين ھذه االتفاقية واللوائح المعمول بھا
إذا كان ھناك أي تعارض بين حكم من ھذه االتفاقية وأي الئحة معمول بھا ،يحق للعضو الوسيط االلتزام بھذه الالئحة المعمول بھا
بحيث ال يكون خر ًقا اللتزاماته بموجب ھذه االتفاقية .يوافق العميل على أ ّنه يجوز للعضو الوسيط أن يتخذ أو يلغي اتخاذ أي إجراء
يعتبره ضروريًا لاللتزام بأي لوائح معمول بھا ،وأي إجراء يتخذه أو يغفله العضو الوسيط بغرض االمتثال للوائح المعمول بھا بما في
ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي تصفية ،كلية كانت أو جزئية ،لمواضع تداول العميل ال يجعل العضو الوسيط أو أي من مديريھا
أو مسؤوليھا أو موظفيھا أو وكالئھا مسؤولين.

.٢٫٣

العقود الخاضعة للوائح الداخلية لھيئة دبي لتداول الذھب والسلع وقواعد شركة دبي لمقاصة السلع
جميع المعامالت المُنفذة في ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع بما يتوافق مع شروط ھذه االتفاقية خاضعة للوائح الداخلية لھيئة دبي لتداول
الذھب والسلع وقواعد شركة دبي لمقاصة السلع ،وتعديالتھا الالحقة من وق ٍ
ت آلخر.

.٢٫٤

االلتزام من قبل العميل
ال يتحمل العضو الوسيط أي مسؤولية عن التزام العميل ألي من اللوائح المعمول بھا التي تحكم أو تؤثر على سلوك العميل ،أو على
التزام العميل بأي لوائح معمول بھا تحكم أو تؤثر على المعامالت.
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.٢٫٥

اإلجراءات المتخذة من قبل ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع أو عضو مقاصة
يقر العميل بأنّ اللوائح الداخلية لھيئة دبي لتداول الذھب والسلع وقواعد شركة دبي لمقاصة السلع قد تمنح ھيئة دبي لتداول الذھب
والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع صالحيات واسعة في مختلف الحاالت ،بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( في حالة طارئة أو
حالة أخرى غير مرغوب فيھا ،أو في حالة التقصير )ليس بالضرورة من جانب العضو الوسيط أو العميل( ،لتصفية معاملة ،أو
المطالبة بممارسة حقوق المقاصة ،أو اتخاذ خطوات أخرى أو مجموعة من الخطوات كما تراھا ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو
شركة دبي لمقاصة السلع .يوافق العميل على أنه إذا اتخذت ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع )أو شركة دبي لمقاصة السلع أو عضو
مقاصة ،والذي يتعامل بتوجيھات من ،أو كنتيجة إلجراء تم اتخاذه من قبل ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو شركة دبي لمقاصة
السلع( أي إجراء يؤثر على معاملة ما ،يجوز للعميل الوسيط أن يتخذ ،وفقا لتقديره المطلق ،أي إجراء يراه مرغوبًا فيه بما يتوافق مع
مثل ھذا اإلجراء أو للتخفيف من أي خسارة يتم تكبدھا كنتيجة لمثل ھذا اإلجراء .أي إجراء من ھذا القبيل من قبل العضو الوسيط
سيكون مُلزما للعميل.

.٢٫٦

التصفية
ما لم يتفق العضو الوسيط والعميل على خالف ذلك كتابيًا ،أو ما لم تنص اللوائح المعمول بھا على خالف ذلك ،إذا دخل العضو
الوسيط في أي معاملة لتصفية أي معاملة حالية بين العضو الوسيط والعميل ،فإنّ التزامات كل طرف بموجب مثل تلك المعامالت يتم
إلغاؤھا تلقائيًا وفوريًا بمجرد الدخول في المعاملة الثانية ،باستثناء أي مدفوعات تسديد مستحقة من طرف إلى آخر فيما يتعلق بتلك
المعامالت التي تمت تصفيتھا.

 .٣التداول التقديري/غير التقديري

.٣٫١

*التداول غير التقديري
) (aقد يتم تقديم المشورة ،والتوصيات ،ومعلومات السوق أو المعلومات األخرى )"المشورة"( إلى العميل من قبل العضو الوسيط وف ًقا
لتقديره وبمبادرة منه وف ًقا للشروط واألحكام القياسية الخاصة بالعضو الوسيط في مجال االستثمار )"الشروط واألحكام"(.
) (bيتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن اتخاذ جميع قرارات التداول فيما يتعلق بحساب العميل .ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك
كتابيًا ،لن يكون العضو الوسيط ملزمًا تجاه العميل بتقديم أي مشورة بشأن مزايا أو مالءمة أي معاملة وال يكون تحت أي التزام لتقديم
المشورة على أساس مستمر فيما يتعلق بأي استثمارات للعميل.
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) (cأي مشورة يتم إرسالھا للعميل تكون عارضة لتقديم الخدمات من قبل العضو الوسيط للعميل بموجب ھذه االتفاقية ،وال تش ّكل
عرضًا لبيع ،أو التماسًا لعرض شراء ،أي عقود آجلة أو خيارات أو أي سلعة مُضمنة في أي عقود آجلة أو خيارات.
) (dيقر العميل بأنّ أي مشورة يتم تقديمھا تكون فقط لتمكينه من اتخاذ قراراته االستثمارية الخاصة به ،وقد تختلف عن المشورة
المقدمة إلى العمالء اآلخرين بسبب التحليل الفردي للعوامل األساسية والتقنية من قبل موظفين مختلفين .قد ال تكون ھذه المشورة متسقة
مع أي استثمارات مملوكة من قبل العضو الوسيط أو شركائه أو المديرين أو الموظفين أو الوكالء.
) (eال يتم تقديم أي تصريح أو ضمان أو تعھد للعميل فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي مشورة مقدمة للعميل أو بشأن اآلثار الضريبية
المترتبة على معامالت العميل.
) (fال يملك العضو الوسيط سلطة أو رقابة تقديرية فيما يتعلق بشراء أو بيع العقود اآلجلة أو الخيارات المتعلقة بالسلع الخاصة
بالعميل ،باستثناء ما ھو منصوص عليه في األقسام  ،٤٫١و ،٤٫٢و ،٤٫٣و ،١١و.١٢
.٣٫٢

**التداول التقديري
) (aيمنح العميل بموجب ھذا المستند تصريحً ا للعضو الوسيط أن يعمل نيابة عنه لشراء أو بيع العقود اآلجلة أو الخيارات في ھيئة
دبي لتداول الذھب والسلع ) (DGCXلحساب العميل ،رھنا بأي شروط قد يتم االتفاق عليھا كتابة وملحقة بھذه االتفاقية؛ مع مراعاة أي
شروط قد يتم االتفاق عليھا كتابيًا وإرفاقھا بھذه االتفاقية؛
) (bشريطة أن يعمل العضو الوسيط وف ًقا ألي شروط محددة وف ًقا للقسم  (a)٣٫٢وخاضعة للقسم  ،١٤وال يتحمل العضو الوسيط أي
مسؤولية عن نتائج التداول التقديري التي يتم القيام بھا للعميل؛
) (cيتم إيقاف العمل بالفقرات  ٤٫١و ٤٫٢و.٤٫٣
* يُرجى حذف القسم  ٣٫١إذا كان األمر مترو ًكا لتقدير العضو الوسيط عند التداول لصالح العميل.
** يُرجى حذف القسم  ٣٫٢إذا كان األمر غير متروك لتقدير العضو الوسيط عند التداول لصالح العميل.

 .٤التعليمات وسبل التواصل
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.٤٫١

التعليمات والترخيص
) (aعند الدخول في معاملة ،يحق للعضو الوسيط االعتماد على أي تعليمات شفھية أو كتابية يقدمھا العميل أو أي شخص مفوض
كتابيًا من قبل العميل إلصدار تعليمات نيابة عنه .يحق للعميل إلغاء ھذا التفويض من خالل تسليم إشعار كتابي إلى العضو الوسيط بھذا
المعنى.
) (bعند إعطاء التعليمات ،يجوز للعميل منح العضو الوسيط حرية التصرف فيما يتعلق بالتوقيت و/أو السعر الذي سيتم فيه تنفيذ ھذه
التعليمات .وفي مثل ھذه الحاالت ،ال يكون العضو الوسيط ،رھ ًنا بالقسم  ،١٤مسؤوالً عن نتائج السلطة التقديرية التي يمارسھا العضو
الوسيط بشرط أال يكون ھذا الوسيط مھمالً.
) (cوبمجرد إعطائھا ،ال يجوز سحب التعليمات أو تعديلھا إال بموافقة العضو الوسيط.

.٤٫٢

قبول الطلبات
يكون للعضو الوسيط حرية التصرف بشكل معقول في رفض قبول التعليمات للدخول في معاملة و/أو رفض االمتثال ألي توجيه من
حال من األحوال في موعد ال يتجاوز ساعتي عمل من استالم
العميل ،شريطة إبالغ العميل فورً ا بھذا القرار وأن يكون ذلك بأي
ٍ
التعليمات.

.٤٫٣

ممارسة الخيارات
) (aيقر العميل أنّ  (١) :ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع قد وضعتا أوقات إغالق للممارسة )"أوقات
اإلغالق الخاصة بھيئة دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع"( إلرسال تعليمات الممارسة فيما يتعلق بالخيارات؛ و)(٢
يجوز للعضو الوسيط تعيين أوقات إغالق الممارسة الخاصة به )"وقت إغالق مخصص للعضو الوسيط"( ،والتي قد تكون سابقة
ألوقات إغالق ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع.
) (bيوافق العميل على أنّ العضو الوسيط ،فيما يتعلق بأي خيار يظل مفتوحً ا وداخل نطاق المبلغ المستھدف في أوقات اإلغالق
الخاصة بھيئة دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع ،سيقوم العضو الوسيط في ھذا الوقت بممارسة ھذا الخيار تلقائيًا
لحساب العميل ،ما لم يكن قد تلقى من العميل في نطاق وقت إغالق العضو الوسيط تعليمات باالمتناع عن ممارسة الخيار )وألغراض
ھذه الفقرة ) ،(bإذا لم يقم العضو الوسيط ،فيما يتعلق بھذا الخيار ،بتعيين وقت اإلغالق الخاص به ،فإنّ وقت اإلغالق الخاص بالعضو
الوسيط يتم اعتباره كأوقات اإلغالق الخاصة بھيئة دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع(.
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) (cيوافق العميل على أنّ العضو الوسيط ،فيما يتعلق بأي خيار يظل مفتوحً ا وفي حدود المبلغ المستھدف بالضبط أو خارج نطاق
المبلغ المستھدف في أوقات اإلغالق الخاصة بھيئة دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع ،لن يقوم العضو الوسيط
بممارسة ھذا الخيار ،ما لم يكن قد تلقى من العميل في نطاق وقت إغالق العضو الوسيط تعليمات بممارسة الخيار )وألغراض ھذه
الفقرة ) ،(cإذا لم يقم العضو الوسيط ،فيما يتعلق بھذا الخيار ،بتعيين وقت اإلغالق الخاص به ،فإنّ وقت اإلغالق الخاص بالعضو
الوسيط يتم اعتباره كوقت اإلغالق الخاص بھيئة دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع(.
) (dيدرك العميل أن جميع مواضع الخيارات قصيرة األجل تخضع للتخصيص في أي وقت وفقا لتقدير ھيئة دبي لتداول الذھب
والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع ،بما في ذلك المواضع التي تم تحديدھا في نفس اليوم الذي يتم فيه تعيين الممارسات.
) (eيقر العميل ويوافق على أ ّنھا مسؤولية العميل أن يكون مدر ًكا لجميع أوقات إغالق الممارسة التي يحددھا العضو الوسيط أو ھيئة
دبي لتداول الذھب والسلع/شركة دبي لمقاصة السلع فيما يتعلق بخيار ،وأنّ العميل ليس لديه أي حق في توجيه أي مطالبات ضد
العضو الوسيط تنشأ عن ممارسة أو عدم ممارسة خيار ما ،إال في الحاالت التي فشل فيھا العضو الوسيط في التعامل وف ًقا لتعليمات
العميل الخاصة بممارسة أو ،حسب الحالة ،امتنع عن ممارسة خيار حيث كان قد تم إعطاء ھذه التعليمات على النحو الواجب وف ًقا
للمھل الزمنية المحددة في الفقرات ) (bأو ،حسب الحالة (c) ،أعاله.
.٤٫٤

اإليداع
يجب على العميل إيداع أموال كافية و/أو المستندات الالزمة لممارسة الخيار في أي وقت يحدده العضو الوسيط ،وإذا لم يكن ھناك ما
يجب إيداعه ،قبل إغالق السوق ذات الصلة في يوم الممارسة.

.٤٫٥

التسليم الفوري
يقوم العميل بتسليم أي تعليمات أو أموال أو مستندات أو سلع قابلة للتسليم بموجب معاملة وف ًقا لتلك المعاملة كما تم تعديلھا بموجب أي
حكم من ھذه االتفاقية أو بأي تعليمات يقدمھا العضو الوسيط بغرض تمكين العضو الوسيط من تنفيذ أي التزامات قد تكون عليه
حق من
بموجب معاملة مطابقة ذات صلة على منصة ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو مع عضو مقاصة .مع عدم اإلخالل بأي ٍ
حقوق العضو اآلخر المقررة بموجب ھذه االتفاقية ،إذا أخفق العميل في االمتثال ألي التزام بموجب ھذا القسم  ،٤٫٤يحق للعضو
الوسيط ،وف ًقا لتقديره المطلق ،تصفية كل أو أي معاملة من معامالت العميل.
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.٤٫٦

التأكيدات
يتم إرسال جميع تأكيدات التداوالت وكشوف الحساب وطلبات التغطية وأي إشعارات أخرى من قبل العضو الوسيط إلى العميل فورً ا
وفي غضون أي فترة زمنية منصوص عليھا في اللوائح المعمول بھا ،باستثناء ما تنص عليه ھذه االتفاقية ،ستكون نھائية ومُلزمة
للعميل ما لم) :أ( يعترض عليھا العميل كتابيًا خالل يومي ) (٢عمل )"يوم العمل" كما ھو محدد في اللوائح الداخلية لھيئة دبي لتداول
الذھب والسلع( من تاريخ إرسال ھذا اإلشعار إليه؛ أو )ب( أن يقوم العضو الوسيط في أي وقت بإخطار العميل بوجود خطأ في ھذا
اإلشعار.

.٤٫٧

اإلشعارات
ما لم يوافق العضو الوسيط والعميل على خالف ذلك ،فإنّ جميع اإلشعارات والتعليمات والمراسالت األخرى التي يُرسلھا أي طرف
من الطرفين بموجب ھذه االتفاقية أو أي معاملة )أ( إلى العميل ،ينبغي أن ُترسل إلى العنوان ورقم الفاكسميل )يتم تأكيده عند طلب
ذلك( وإلى الشخص المحدد على الصفحة األولى من ھذه االتفاقية أو كما ھو محدد الحقا بإشعار كتابي من العميل إلى العضو الوسيط؛
و)ب( إلى العضو الوسيط ،يتم إرسالھا إلى العنوان ورقم الفاكسميل )يتم تأكيده عند طلب ذلك( وإلى الشخص المحدد بإشعار كتابي من
العضو الوسيط إلى العميل .ما لم ينص على خالف ذلك في ھذا الشأن ،فإنّ أي إشعارات أو تعليمات أو مراسالت ذات صلة تكون
نافذة عند استالمھا .ال تكون اإلشعارات والتعليمات والمراسالت األخرى المقدمة بموجب ھذه االتفاقية أو أي معاملة سارية إذا تم
إرسالھا بالبريد اإللكتروني.

 .٥حماية معلومات العميل وسر ّيتھا

يجب على العضو الوسيط أن يحافظ على سرية تفاصيل أو أنماط التداول التي يقوم بھا العميل كما لو كانت تلك المعلومات معلومات
خاصة بالعضو الوسيط نفسه .قد يُعطي العميل موافقة كتابية صريحة للعضو الوسيط أن يشارك تلك المعلومات ،وال يكون ذلك ّإال إلى
السلطات التنظيمية أو القانونية أو الحكومية ،وال يجوز تمرير تلك المعلومات بما يخالف ذلك.

 .٦الرسوم
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.٦٫١

الرسوم
يوافق العميل على أن يدفع للعضو الوسيط عند الطلب:
) (aالسمسرة والعموالت على النحو المبين في الجدول ) ١الرسوم والتكاليف( وتعديالتھا من وقت آلخر؛
) (bاألقساط على أي خيار تم شراؤه من قبل العضو الوسيط وف ًقا لتعليمات العميل؛
) (cتلك المبالغ التي يجوز للعضو الوسيط في أي وقت أن يطلبھا للوفاء بأي رصيد مدين في أي حساب من حسابات العميل مع
العضو الوسيط؛
) (dالمبلغ الخاص بأي خسارة تداول قد تنتج عن معاملة تحكمھا ھذه االتفاقية والتي ينفذھا العضو الوسيط؛
) (eحين ال يكون العضو الوسيط عضو مقاصة ،ويستخدم عضو مقاصة لتصفية معاملة ،ينبغي دفع أي مبالغ مطلوبة لتعويض
العضو الوسيط عن أي رسوم تم دفعھا لعضو المقاصة؛ و
) (fالفائدة ورسوم الخدمة على أي أرصدة مدينة في حساب العميل مع العضو الوسيط بالمعدالت المتفق عليھا من وقت آلخر من قبل
العضو الوسيط والعميل ،جنبًا إلى جنب مع تكاليف العضو الوسيط والرسوم القانونية المعقولة المُتكبدة في تحصيل أي عجز من ھذا
القبيل.

.٦٫٢

الدفع
يجب أن تتم جميع المدفوعات إلى العضو الوسيط في نفس اليوم )أو على الفور إذا كانت متاحة( واألموال قابلة للتحويل بحرية بھذه
العملة وإلى المصرف الذي يحدده العضو الوسيط من وقت آلخر .ويجب أن يقوم العميل بتسديد ھذه المدفوعات دون أي خصم أو
حجب.

 .٧التصريحات والضمانات

يُص ّرح العميل ويضمن للعضو الوسيط في تاريخ ھذه االتفاقية وفي كل مرة يدخل فيھا في معاملة أنّ :
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) (aله ،وستكون له ،النفوذ والسلطة للدخول في ھذه االتفاقية وكل معاملة وممارسة حقوقه وتنفيذ واالمتثال اللتزاماته المقررة بموجب
ھذه االتفاقية وكل معاملة ،وقد اتخذ أو سيتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للسماح بمثل ھذه الممارسة ،وأداء وتنفيذ ھذه االتفاقية وأية
وثائق أخرى تتعلق بھذه االتفاقية التي يكون العميل طر ًفا فيھا؛
) (bالتزاماته المقررة بموجب ھذه االتفاقية سارية المفعول ومُلزمة وقابلة لإلنفاذ ،وال ولن تنتھك شروط أي تنظيمات أو طلبات أو
رسوم أو اتفاقيات يكون العميل مُلزمًا بھا؛
) (cأي بيانات مالية وأي معلومات أخرى يتم تقديمھا في أي وقت من قبل العميل أو بالنيابة عنه إلى العضو الوسيط تكون صحيحة
ودقيقة وف ًقا ألفضل معلومات متاحة للعميل وأ ّنھا غير مُضللة من أي ناحية مادية ،ويحق للعضو الوسيط أن يعتمد على مثل تلك
البيانات المالية والمعلومات؛
) (dتم جمع جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح الالزمة (١) :لتمكين العميل من الدخول في ھذه االتفاقية ،وممارسة حقوقه ذات
الصلة ،وتنفيذ واالمتثال اللتزاماته المقررة بموجب ھذه االتفاقية وكل معاملة؛ و) (٢ضمان أن تكون تلك االلتزامات سارية المفعول
ومُلزمة وقابلة لإلنفاذ ،وأن تحافظ على السريان الكامل لجميع ھذه الموافقات والتراخيص والتصاريح؛
) (eال توجد حاالت تقصير )كما ھو محدد في القسم  (١٠٫١أو احتمالية حدوث تقصير )حيث تعني "احتمالية حدوث تقصير" أي
حالة قد تصبح )مع مرور الوقت ،وإعطاء إشعار ،واتخاذ أي قرار ،أو أي مجموعة من الحاالت أعاله( حالة تقصير( حدثت وما زالت
مستمرة فيما يتعلق بالعميل؛
) (fتملك ،مع الضمانات الكاملة ،جميع ھوامش وضمانات تم إيداعھا لدى أو نقلھا إلى العضو الوسيط )بما في ذلك أي معاملة( خالية
من أي فائدة أوراق مالية سابقة أيًا كانت غير الرھن المفروض بشكل روتيني على جميع األوراق المالية في نظام المقاصة الذي يتم
االحتفاظ باألوراق المالية فيه؛ و
) (gيدرك أ ّنه في حالة عدم تصفية معاملة ،فإن التزامات التسليم بموجب ھذه المعاملة يجب أن يتم التقيد بھا وف ًقا لشروط المعاملة،
وأي لوائح معمول بھا ،وھذه االتفاقية.
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بشكل جوھري أو صارت غير
سيقوم العميل بإخطار العضو الوسيط على الفور إذا تم تغيير أيٍ من التصريحات والضمانات أعاله
ٍ
صحيحة ودقيقة.

 .٨متطلبات الھامش

.٨٫١

مدفوعات الھامش
يوافق العميل على الدفع للعضو الوسيط من وقت آلخر ،عند الطلب ،عن طريق الھامش تلك المبالغ ،وبالطريقة التي قد يحددھا العضو
الوسيط وف ًقا لتقديره بشكل معقول .متطلبات الھامش المحددة من قبل العضو الوسيط قد تتخطى الھامش المطلوب من العضو الوسيط
من قبل ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو شركة دبي لمقاصة السلع أو عضو المقاصة.

.٨٫٢

الھامش التكميلي
سوف يُطلب من العميل تكملة الھامش في أي وقت يتحول فيه حساب العميل مع العضو الوسيط إلى رصيد مدين أو عند وجود زيادة
في متطلبات الھامش للعميل.

.٨٫٣

استعمال الھامش
يتم االحتفاظ بجميع الھوامش في صورة نقدية لألغراض التالية:
) (iلالستعمال فيما يتعلق بأي ھامش تم دفعه بواسطة العضو الوسيط إلى شركة دبي لمقاصة السلع أو عضو مقاصة.
) (iiلالستعمال من أجل الوفاء أو تعويض العضو الوسيط عن جميع التكاليف واألضرار والخسائر وااللتزامات والنفقات المتكبدة
بموجب أو فيما يتعلق بجميع المعامالت وأية التزامات أو تكاليف )بما في ذلك رسوم التداول والرسوم والضرائب ( المتكبدة كنتيجة
ألداء العضو الوسيط لواجباته أو ممارسته لحقوقه و/أو صالحياته و/أو امتيازاته المقررة بموجب ھذه االتفاقية )بصرف النظر عن
العملة المسمى بھا الحساب( ،إال إذا كانت مثل ھذه التكاليف والرسوم والخسائر وااللتزامات والنفقات قد تم تكبدھا مباشرة كنتيجة
لتقصير أو إھمال أو سوء تصرف متعمد أو احتيال من عضو مقاصة تم اختياره من قبل العضو الوسيط أو تقصير عضو مقاصة تم
اختيار من قبل العضو الوسيط.
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.
بشرط أن يكون العضو الوسيط مقتن ًعا بأنّ جميع ھذه التكاليف واألضرار والخسائر وااللتزامات والنفقات منسوبة إلى أي معاملة قد تم
الوفاء بھا أو تحريرھا أو اإلفراج عنھا بأيّ شكل آخر ،وأن تخضع دائمًا لحقوق العضو الوسيط بموجب القسمين  ١١و  ،١٢فإنّ
العضو الوسيط سيسدد إلى العميل أي فائض منسوب لھذه المعاملة وف ًقا لما يراه العضو الوسيط معقوالً.

.٨٫٤

عدم دفع الھامش
قد يؤدي فشل العميل في تلبية طلب التغطية إلى اتخاذ إجراء افتراضي من قبل العضو الوسيط بموجب القسم ) ١٠أو من قبل ھيئة دبي
لتداول الذھب والسلع أو شركة دبي لمقاصة السلع أو عضو المقاصة( ،والذي قد يتضمن تصفية كل أو بعض المواضع المفتوحة
للعميل.

 .٩معالجة أموال العميل

.٩٫١

استخدام أموال العمالء
لن يقوم العضو الوسيط بتمرير أي أموال تخص العميل إلى ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو عضو مقاصة أو شركة دبي لمقاصة
السلع ،ولكن يجوز له استخدام ھذه األموال في أي وقت لسداد أي مبالغ مُستحقة له بواسطة العميل بموجب شروط ھذه االتفاقية أو أي
معاملة مشار إليھا أدناه.

.٩٫٢

فصل أموال العميل واستعمالھا
ينبغي فصل جميع األموال أو األوراق المالية أو الضمانات )"األصول"( التي يتم االحتفاظ بھا للعميل بواسطة العضو الوسيط وف ًقا
للوائح الداخلية لھيئة دبي لتداول الذھب والسلع .ال يجوز للعضو الوسيط التعھد أو إعادة التعھد أو رھن أو إعادة رھن أو استثمار،
بشكل منفصل أو مع أصول العمالء اآلخرين ،أي أصول يتم االحتفاظ بھا من قبل العضو الوسيط لحسابات العميل.
سواء
ٍ

.٩٫٣

صرف المستحقات
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ينبغي أن يتم صرف مستحقات األموال للعميل وف ًقا للوائح المعمول بھا ،إال أنّ العضو الوسيط والعميل قد يتفقان من وقت آلخر على
توفير ھوامش دورية لمعالجة القيود التشغيلية والعملية.

 .١٠التصفية لسداد الديون

ألغراض ھذه الفقرة ،فإنّ مصطلح "الدعاوى القضائية" يشير إلى أي قضية أو دعوى أو الدعاوى األخرى المتعلقة بھذه االتفاقية )بما
في ذلك أي معاملة تحكمھا ھذه االتفاقية( ،و"المديونية" تتضمن أي التزام )سواء كان حاضرً ا أم مستقبالً ،واق ًعا أم محتمالً ،كرئيسي أو
كضامن ،أو غير ذلك( لسداد أو تعويض األموال.
ألغراض الفقرتين  ١٠و ،١١فإنّ مصطلح "تاريخ التصفية لسداد الديون" يشير إلى اليوم الذي يبدأ فيه العضو الوسيط إنھاء وتصفية
المعامالت ،أو الذي يبدأ فيه مثل ھذا اإلنھاء والتصفية تلقائيًا.
.١٠٫١

حاالت التقصير
يتم اعتبار الحالة حالة تقصير )"حالة تقصير"( إذا حدث في أي وقت:
) (iإذا حدثت في حالة الشركة أي حالة من الحاالت ) (aإلى ) (jأدناه؛ و
) (iiإذا حدثت في حالة الكيان الفردي أي حالة من الحاالت ) ،(aأو ) ،(bأو ) ،(eأو الحاالت ) (gإلى ) (kأدناه.
) (aفشل العميل في إيداع ،أو الحفاظ على الھامش ،أو دفع أي مبلغ مستحق آخر ،أو تقديم أو تسليم أي سلعة عند استحقاقھا بموجب
ھذه االتفاقية أو أي معاملة ،أو تكبد حساب العميل رصيد مدين يتجاوز أي مبلغ مُتفق عليه من قبل العضو الوسيط؛
) (bفشل العميل في مراقبة أو تنفيذ أي التزام من التزامات العميل بموجب شروط ھذه االتفاقية أو أي معاملة و/أو الشروط واألحكام؛
) (cيشرع العميل في دعوى اختيارية أو إجراء آخر يسعى أو يعرض فيه تصفية أو إعادة تنظيم أو ترتيب أو تأليف ،أو تجميد ،أو
قرار رسمي بتأجيل دفع الديون المستحقة ،أو أي تسوية مشابھة أخرى فيما يتعلق بالعميل أو ديونه بموجب أي قانون من قوانين
اإلفالس أو العجز عن سداد الديون أو القوانين التنظيمية أو اإلشرافية أو القوانين المشابھة )بما في ذلك أي قوانين شركات أو قوانين
أخرى مع إمكانية تطبيقھا على العميل ،إذا كان متعسرً ا( ،أو السعي إلى تعيين مستلم أو مصفي أو قيّم أو مدير أو حارس قضائي أو
فاحص أو وصيّ أو أي مسؤول مماثل آخر )كل "حارس قضائي"( على العميل أو أي جزء من أصول العميل؛ أو إذا كان العميل يتخذ
أي إجراء من أعمال الشركات للتصريح بأيٍ مما سبق؛
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وفي حالة إعادة التنظيم أو الترتيب أو التأليف ،ال يوافق العضو الوسيط على المقترحات؛
) (dيتم بدء دعوى غير اختيارية أو إجراء آخر ضد العميل الذي يسعى أو يعرض فيه إعادة التنظيم ،أو أمر إداري ،أو تصفية ،أو
ترتيب ،أو تأليف ،أو تجميد ،أو قرار رسمي بتأجيل دفع الديون المستحقة ،أو أي تسوية مشابھة أخرى فيما يتعلق بالعميل أو ديونه
بموجب أي قانون من قوانين اإلفالس أو العجز عن سداد الديون أو القوانين التنظيمية أو اإلشرافية أو القوانين المشابھة )بما في ذلك
أي قوانين شركات أو قوانين أخرى مع إمكانية تطبيقه على العميل ،إذا كان متعسرً ا( ،أو لتعيين حارس قضائي على العميل أو أي
جزء من أصوله؛
) (eالعميل غير قادر على تسديد ديونه عند استحقاقھا أو صار مفلسًا أو متعسرً ا ،على النحو المحدد في أي قانون إفالس أو عجز عن
سداد الديون ينطبق على العميل؛ أو أي مديونية على العميل ال يتم دفعھا في الموعد المحدد ،أو تصبح قابلة إلعالنھا في أي وقت
مستحقة وواجبة السداد بموجب االتفاقيات واألوراق المالية التي تثبت تلك المديونية قبل وجوب وقت استحقاقھا وسدادھا ،أو تم البدء
في دعاوى قضائية متعلقة بأي تنفيذ أو مصادرة أو توقيع حجز ،أو أي حجز على األموال ضد ،أو رھن لالستحواذ على ،كل أو أي
جزء من أصول العميل ،المشاريع أو األصول )المادية وغير المادية( أو ،في حالة الكيان الفردي ،تم تقديم عريضة إفالس ضد العميل،
والتي لم يتم رفضھا أو تحريرھا أو تأجيلھا أو تقييدھا في غضون  ٣٠يومًا من تقديم العريضة؛
بشكل من أشكال التسجيل ،فإنّ ھذا التسجيل يكون مستبع ًدا أو منتھيًا،
) (fإذا انتھى الشكل القانوني للعميل ،أو إذا كان وجوده مرھو ًنا
ٍ
أو تم بدء أي إجراء يسعى أو يعرض إنھاء شكله القانوني ،أو استبعاد أو إنھاء مثل ھذا التسجيل؛
) (gيرى العضو الوسيط أ ّنه من الضروري أو المرغوب فيه من أجل حمايته أو منع )ما يعتبره العضو الوسيط وف ًقا لتقديره المطلق(
انتھا ًكا ألي قانون أو الئحة أو معايير جيدة معمول بھم في ممارسات السوق؛
) (hأي تصريح أو ضمان تم تقديمه أو تنفيذه ،أو تم اعتباره قد تم تقديمه أو تنفيذه ،من قبل العميل بموجب ھذه االتفاقية أو أي معاملة
يتم إثبات أ ّنه كان خاط ًئا أو مضلالً من أي ناحية مادية في وقت تقديمه أو تنفيذه ،أو وقت اعتباره قد تم تقديمه أو تنفيذه؛
) (iأي إجراء تم اتخاذه أو حالة حدثت قد يراه العضو الوسيط أنّ له تأثير سلبي مادي على قدرة العميل على أداء أيٍ من التزاماته
بموجب ھذه االتفاقية أو أي معاملة؛ أو
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) (jحدثت أو كانت موجودة بالفعل ) (١حالة كما ھي موصوفة في الفقرات الفرعية )) (a) – (iإذا كان العميل شركة( ،أو ) (aأو )(b
أو ) (eأو ) (gحتى )) (iإذا كان العميل كيا ًنا فرديًا( أعاله بموجب اتفاقية أو أكثر أو ورقة مالية أو أكثر تم إبرامھا مع العميل وأي
طرف )بما في ذلك العضو الوسيط( )"اتفاقية أخرى"( ،أو ) (٢حدثت أو كانت موجودة بالفعل حالة يُش ّكل حالة تقصير )أيًا كان
تعريفھا أو وصفھا( بموجب أي اتفاقية أخرى؛ أو
) (kإذا كان العميل كيا ًنا فرديًا ،أو وفاة العميل ،أو إذا تم إعالن العميل بأمر من المحكمة أنّ أھليته القانونية مقيدة أو غير موجودة ،أو
أي حالة أخرى لھا نفس التأثير.
مع عدم اإلخالل بحقوق العضو الوسيط في ھذا القسم  ،١٠يجب على العميل إخطار العضو الوسيط بمجرد علمه بحدوث أي حالة من
الحاالت المشار إليھا أعاله.
.١٠٫٢

اإلجراءات في حالة وجود تقصير
في حالة حدوث تقصير فيما يتعلق بالعميل ،يجوز للعضو الوسيط ممارسة حقوقه بموجب القسم  ،١٠٫٣باستثناء في حالة حدوث أي
حالة تقصير محددة في القسم  (c)١٠٫١أو  ،(d)١٠٫١فإنّ أحكام القسم  ١٠٫٤ھي التي تسري.

.١٠٫٣

اإلنھاء مع اإلخطار
بموجب القسم  ،١٠٫٤ففي أي وقت بعد وقوع حالة تقصير ،يجوز للعضو الوسيط ،بإرساله إخطار للعميل ،أن يحدد تاريخ تصفية
إلنھاء وتصفية المعامالت وف ًقا ألحكام القسم .١٠٫٥

.١٠٫٤

اإلنھاء التلقائي
تاريخ وقوع حالة تقصير المحدد في القسم  (c)١٠٫١أو  (d)١٠٫١ينبغي أن يُش ّكل تاريخ تصفية ،بدون الحاجة ألي إخطار من قبل
العضو الوسيط ،و ُتطبّق أحكام القسم  ١٠٫٥بعد ذلك.

.١٠٫٥

احتساب قيمة التصفية
عند تحديد تاريخ تصفية:
) (aال يكون العضو الوسيط أو العميل ملزمًا بتنفيذ أي مدفوعات أو تسليمات أخرى بموجب أي معاملة قد تكون ،إال لھذا القسم،
مستحقة لألداء في تاريخ التصفية أو بعده ،ويجب الوفاء بھذه االلتزامات عن طريق التسوية )سواء من خالل الدفع ،أو المقاصة ،أو
غير ذلك( من مبلغ التصفية؛
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) (bيجب على العضو الوسيط )في تاريخ التصفية أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعده( تحديد )الخصم إذا كان ذلك مالئمًا( ،فيما
يتعلق بكل معاملة مُشار إليھا في القسم  ،(a)١٠٫٥أو تكلفتھا اإلجمالية ،أو الخسارة ،أو الربح إذا كانت الحالة كذلك ،في كل حالة أن
يكون تقييم ذلك بالدوالر األمريكي )وإن أمكن ،أن يشتمل ذلك على أي خسارة للصفقة ،أو تكلفة التمويل ،أو ،وبدون تكرار ،التكلفة ،أو
الخسارة ،أو الربح إذا كانت الحالة كذلك ،كنتيجة إلنھاء أو تصفية ،أو الحصول على ،أو تنفيذ ،أو توطيد أي صندوق تحوط أو موضع
تداول ذي صلة( كنتيجة لإلنھاء ،بموجب ھذه االتفاقية ،من كل دفعة أو تسليم ،والذي كان لوال ذلك مستوجب التنفيذ بموجب ھذه
المعاملة )على افتراض استيفاء كل شرط ساري المفعول مع إيالء االعتبار الواجب ،إذا كان ذلك مالئمًا ،لتسعيرات السوق المنشورة
أو أسعار التسوية الرسمية التي حددتھا ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع ،والتي قد تكون متاحة في تاريخ االحتساب أو قبله مباشرة(؛ و
) (cيقوم العضو الوسيط بمعاملة كل تكلفة أو خسارة له ،على النحو المبين أعاله ،كمبلغ إيجابي ،وكل ربح من قبل العضو الوسيط،
كما ھو محدد ،كمبلغ سلبي ،ثم يجمع كل ھذه المبالغ إلخراج مبلغ واحد ،والذي يكون مبل ًغا صافيًا إيجابيًا كان أو سلبيًا ،والذي يكون
بالدوالر األمريكي )"مبلغ التصفية"(.
.١٠٫٦

ال ُملزم بالدفع
إذا كان مبلغ التسوية المُحدد وف ًقا للقسم  ١٠٫٥مبل ًغا إيجابيًا ،ينبغي على العميل سداد ھذا المبلغ للعضو الوسيط ،أما إذا كان مبل ًغا سلبيًا،
ينبغي على العضو الوسيط سداد ھذا المبلغ للعميل .ينبغي على العضو الوسيط إخطار العميل بمبلغ التصفية ،وبالطرف الذي عليه
سداد ھذا المبلغ ،مباشرة بعد احتساب ھذا المبلغ.

.١٠٫٧

الدفع
ً
ينبغي سداد المبلغ مستحق الدفع على أي طرف من الطرفين إلى الطرف اآلخر وفقا ألحكام القسم  ١٠٫٦أو أي الئحة من اللوائح
المعمول بھا بالدوالر األمريكي عند انتھاء العمل في يوم العمل التالي الكتمال عملية اإلنھاء والتصفية بموجب القسم  ١٠٫٥أو أي
قوانين أو لوائح لھا تأثير مماثل .وأي مبلغ من ھذا القبيل غير مدفوع في تاريخ االستحقاق ُتطبق عليه فائدة بالمعدل المعقول الذي قد
يختاره العضو الوسيط.

.١٠٫٨

العملة األساسية
ألغراض أي احتساب يتم تنفيذه بموجب ھذه االتفاقية ،يجوز للوسيط تحويل المبالغ المُقوّ مة بأي عملة أخرى إلى الدوالر األمريكي
بالسعر السائد في وقت االحتساب كما يختار العضو الوسيط بشكل معقول.

.١٠٫٩

حقوق اإلنھاء
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في أي وقت بعد وقوع حالة تقصير ،يحق للعضو الوسيط وف ًقا لتقديره الخاص اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:
) (aتسييل أو بيع أو تصفية أي أو كل المعامالت ،والمواضع المفتوحة ،واألموال النقدية ،واألوراق المالية ،واألصول األخرى في
حسابات العميل؛
) (bتحوّ ط و/أو مقاصة ھذه المعامالت ،والمواضع المفتوحة ،واألموال النقدية ،واألوراق المالية ،واألصول األخرى في السوق النقدية
أو األسواق األخرى ،بما في ذلك أي سوق ذات صلة ولكنھا منفصلة؛
) (cإلغاء أي طلبات مفتوحة لشراء أي معامالت؛
) (dاقتراض و/أو شراء أي سلع مطلوبة لتسليمھا مقابل أي مبيعات ،بما في ذلك المبيعات قصيرة األجل ،التي يتم تنفيذھا للعميل؛ أو
) (eممارسة أي أو كل عقود الخيارات التي يكون العميل طر ًفا فيھا.

 .١٠٫١٠الحقوق اإلضافية
ينبغي أن تكون الحقوق المنصوص عليھا في ھذا القسم  ١٠إضافة إلى ،وليست على سبيل الحصر أو التقييد ،ألي حقوق مقاصة أو
حقوق أخرى ،والتي قد تكون مستحقة للعضو الوسيط )سواء بموجب االتفاقية أو تنفيذ القانون أو غير ذلك(.

 .١١المقاصة

.١١٫١

المقاصة والحقوق األخرى
باإلضافة إلى ذلك ودون اإلخالل بأي حقوق أخرى مستحقة للعضو الوسيط بموجب ھذه االتفاقية أو أي قانون معمول به ،يحق للعضو
الوسيط في أي وقت وف ًقا لتقديره ودون إخطار العميل خصم أي مبالغ مستحقة للعضو الوسيط بموجب ھذه االتفاقية )بما في ذلك أي
معاملة( من أي حساب من حسابات العميل والحسابات الفرعية والتي يتم االحتفاظ بھا في دفاتر العضو الوسيط ،لتحويل أي مبالغ
بالسعر الحالي الذي يراه العضو الوسيط مناسبًا وبالعمالت التي يراھا العضو الوسيط مناسبة ،ودمج أو توحيد أو الجمع بين كل أو أي
من ھذه الحسابات والحسابات الفرعية ومقاصة أي مبلغ )سواء كان واقعًا أم محتمالً ،حاضرً ا أم مستقبالً ،وبما في ذلك ،عند االقتضاء
وعلى سبيل المثال ال الحصر ،مبلغ التصفية وأي مبالغ أخرى مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ التصفية ولكنھا لم ُتسدد بعد( مستحق
من قبل العضو الوسيط للعميل أو مُعلّقة لرصيد العميل على أي حساب مقابل أي مبلغ )سواء كان واق ًعا أم محتمالً ،حاضرً ا أم مستقبالً،
وبما في ذلك ،عند االقتضاء وعلى سبيل المثال ال الحصر،
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مبلغ التصفية وأي مبالغ أخرى مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ التصفية ولكنھا لم ُتسدد بعد( مستحق من قبل العميل للعضو الوسيط
وأي أوراق مالية يتم منحھا إلى العضو الوسيط بواسطة أو فيما يتعلق بالعميل ألي غرض يمتد إلى أي مبلغ مُستحق من العميل بعد
ممارسة ھذا الحق في المقاصة .في غضون فترة زمنية معقولة بعد أي تحويل من ھذا القبيل ،يجب على العضو الوسيط تأكيد التحويل
كتابيًا إلى العميل.
.١١٫٢

تعويضات العملة
إذا تلقى العضو الوسيط أو استرد أي مبلغ فيما يتعلق بالتزام العميل بعملة غير تلك التي كان ھذا المبلغ مستحق الدفع بھا ،سواء بناء
على حكم من أي محكمة أو غير ذلك ،يجب على العميل تعويض العضو الوسيط وتحمّل أي تكاليف )بما في ذلك تكلفة التحويل( أو
خسارة تكبدھا العضو الوسيط نتيجة لتلقي ھذا المبلغ بعملة غير العملة التي كان المبلغ مستح ًقا بھا.

 .١٢التسليم

.١٢٫١

يجب على العميل تنفيذ أي التزامات تسليم بموجب أي معاملة يدخل فيھا العضو الوسيط بناء على تعليمات العميل .في حالة فشل
العميل في تسليم السلعة ذات الصلة في التاريخ المحدد من قبل العضو الوسيط ،يجوز للعضو الوسيط اتخاذ اإلجراء الذي يراه
ضروريًا أو مرغوبًا فيه ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إغالق موضع )مواضع( العميل القابلة للتسليم.

.١٢٫٢

التعويض
يجب على العميل تعويض العضو الوسيط ومواصلة تعويضه تعويضًا كامالً وف ًقا للقسم  ١٤٫٣فيما يتعلق بأي إجراء يتم اتخاذه بواسطة
العضو الوسيط بموجب القسم  ١٢٫١أو فيما يتعلق بأي تكاليف أو خسائر أو أضرار )بما في ذلك التكاليف والخسائر والجزاءات
والغرامات واألضرار المترتبة( ،والتي قد يتحملھا العضو الوسيط بسبب عدم قدرته على اقتراض أو شراء مثل ھذه السلعة.

 .١٣المعامالت بالعمالت األجنبية
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إذا دخل العضو الوسيط في معاملة يتم تنفيذھا بعملة )"عملة أجنبية"( بخالف العملة المقدمة من العميل إلى العضو الوسيط ،فإنّ أي
ربح أو خسارة ناتجة عن تقلب في سعر الصرف يؤثر على العملة األجنبية سيكون على حساب العميل ومسؤوليته .ما لم يُعطِ العميل
تعليمات مكتوبة محددة إلى العضو الوسيط تخالف ذلك ،فعند تصفية تلك المعاملة ،يجوز للعضو الوسيط ،بناء على خياره ،بخصم أو
إضافة إلى حساب العميل بتلك العملة األجنبية أو عملة أخرى كما يختار العضو الوسيط على نحو معقول وبالسعر السائد وقت
التصفية.

 .١٤المسؤولية القانونية والقيود والتعويض

.١٤٫١

المسؤولية القانونية
ال يتحمل العضو الوسيط أي مسؤولية عن امتثال العميل ألي قانون أو الئحة تحكم سلوك العميل كطرف ائتماني ،إن وجدت .وال
يتحمل العضو الوسيط أو مديروه أو مسؤولوه أو موظفوه أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار أخرى
)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األضرار الخاصة( أو التكاليف أو النفقات المتكبدة أو التي يتعرض لھا العميل بموجب ھذه
االتفاقية )أو أي معاملة( ما لم تنشأ مباشرة عن إھمال العضو الوسيط أو سوء التصرف المتعمد أو االحتيال ،أو من اإلھمال أو سوء
السلوك المتعمد أو االحتيال من عضو مقاصة اختاره العضو الوسيط ،أو عن تقصير عضو مقاصة اختاره العضو الوسيط.

.١٤٫٢

المسؤولية القانونية عن التداول اإللكتروني
ال يتحمل العضو الوسيط أي مسؤولية قانونية تجاه العميل حيال الخسائر )بما في ذلك أي خسارة غير مباشرة أو تبعية ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر ،خسارة الربح( أو األضرار أو اإلصابة أو التأخير ،سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ،بسبب أي إجراء
أو تقاعس من ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو شركة دبي لمقاصة السلع ،أو مسؤوليھم ،أو موظفيھم ،أو وكالئھم ،أو ممثليھم فيما
يتعلق بنظام التداول اإللكتروني أو نظام توجيه الطلبات ،أو كنتيجة لفشل النظام أو المكونات.

.١٤٫٣

األسباب القھرية
ً
دون الحد من عمومية ما سبق ،لن يكون العضو الوسيط مسؤوال عن أي تنفيذ جزئي أو عدم التنفيذ اللتزامات العضو الوسيط بموجب
ھذه االتفاقية بسبب أي سبب خارج عن سيطرة العضو الوسيط ،بشرط أال يكون العضو الوسيط قد تصرف بشكل فيه إھمال أو بسوء
نية.
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.
.١٤٫٤

التعويض
ينبغي على العميل أن يدفع للعضو الوسيط عند الطلب تلك المبالغ التي يجوز للعضو الوسيط في أي وقت أن يطلبھا للوفاء بأي رصيد
مدين في أي حساب من حسابات العميل مع العضو الوسيط .يجب على العميل تعويض العضو الوسيط ومواصلة تعويضه تعوي ً
ضا
كامالً عن أي مسؤوليات قانونية أو تكاليف أو نفقات )بما في ذلك الرسوم القانونية( ،والضرائب ،والمدفوعات ،ورسوم الدفع التي
بشكل مباشر أو غير مباشر بشأن أو كنتيجة ألي خدمة مقدمة أو إجراء تم اتخاذه فيما يتعلق بأي
يتكبدھا العضو الوسيط أو يتعرض لھا
ٍ
حساب من حسابات العميل أو أي معاملة تحكمھا ھذه االتفاقية أو أي معاملة مطابقة على منصة ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو مع
عضو مقاصة أو كنتيجة ألي تحريف من قبل العميل أو أي انتھاك من قبل العميل اللتزاماته المقررة بموجب ھذه االتفاقية )بما في ذلك
أي معاملة( أو عن طريق إنفاذ حقوق العضو الوسيط ،أو إذا تم منع العضو الوسيط من قبل ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع أو شركة
دبي لمقاصة السلع أو سلطة أو وكالة حكومية أو تنظيمية من اتخاذ إجراء بموجب ھذه االتفاقية ،إال إذا كانت ھذه االلتزامات مستحقة
مباشرة بسبب إھمال العضو الوسيط أو سوء تصرفه المتعمد أو احتياله ،أو بسبب إھمال أو سوء التصرف المتعمد أو االحتيال من
بشكل
عضو مقاصة اختاره العضو الوسيط ،أو التقصير من عضو مقاصة اختاره العضو الوسيط ،والذي ال يكون السبب فيه سواء
ٍ
مباشر أو غير مباشر تقصير من ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع.

 .١٥تقصير عضو وسيط على حسابه الخاص

.١٥٫١

ال يجوز للعضو الوسيط استخدام أموال العميل للوفاء بالتزاماته تجاه أي طرف ،بما في ذلك ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع وشركة
دبي لمقاصة السلع.

.١٥٫٢

يقوم العضو الوسيط بتعويض العميل عن أي خسائر قد يتعرض لھا العميل والناتجة عن استخدام أموال العميل للوفاء بالتزامات العضو
الوسيط.

 .١٦االعتراضات والشكاوى
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إذا كان لدى العميل شكوى أو اعتراض على إجراء أو تقاعس من عضو وسيط ،أو كان ھناك عدم اتفاق بين األطراف ورغب العميل
في إحالة األمر إلى ھيئة دبي لتداول الذھب والسلع ،يجب على العميل في المقام األول التواصل مع قسم االمتثال بھيئة دبي لتداول
ُرض بعد إبالغ قسم االمتثال بھيئة دبي لتداول الذھب والسلع وانقضاء فترة معقولة من
حل م ٍ
الذھب والسلع .إذا لم يتم التوصل إلى ٍ
الوقت ،يمكن للعميل التواصل مع المدير التنفيذي لھيئة األوراق المالية والسلع ) (SCAلمواصلة النظر في ھذه المسألة .وال يتأثر
الحق القانوني للعميل في األخذ بقنوات التظلم الشرعية بھذه الفقرة .١٦

 .١٧مدة االتفاقية وإنھاؤھا

١٧٫١

تبدأ ھذه االتفاقية في التاريخ المبين أعاله ،أو في أي تاريخ آخر يتم االتفاق عليه كتابيًا بين الطرفين.

.١٧٫٢

طريقة اإلنھاء
يجوز إنھاء ھذه االتفاقية ،والعالقة بين العميل والعضو الوسيط ،من قبل أي طرف من الطرفين بموجب إشعار كتابي مسبق وف ًقا
للشروط واألحكام .ويكون اإلنھاء ً
نافذا عند استالم الطرف اآلخر لھذا اإلشعار.

.١٧٫٣

الحقوق القائمة
لن يؤثر اإلنھاء على أي حقوق أو التزامات قائمة بموجب ھذه االتفاقية أو أي معاملة ،وستظل ھذه الحقوق وااللتزامات خاضعة ألحكام
ھذه االتفاقية والشروط المحددة المتفق عليھا بين العضو الوسيط والعميل فيما يتعلق بھذه المعامالت إلى أن يتم تنفيذ جميع االلتزامات
بالكامل.

.١٧٫٤

المدفوعات
يجوز للوسيط أن يطلب من العميل دفع أي مبالغ تنشأ بموجب ھذه االتفاقية والتي قد تكون تراكمت حتى تاريخ اإلنھاء وأي رسوم لنقل
مواضع العميل.

 .١٨عام

.١٨٫١

التعديالت
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كل من العضو الوسيط والعميل ،شريطة أن يقوم العضو الوسيط بتعديل ھذه
ال يجوز تعديل ھذه االتفاقية إال بموافقة كتابية مسبقة من ٍ
االتفاقية بإخطار كتابي يوجھه إلى العميل حين يرى العضو الوسيط أنّ التعديل ضروري لالمتثال للوائح المعمول بھا ،أو قواعد ھيئة
دبي لتداول الذھب والسلع أو شركة دبي لمقاصة السلع ،أو متطلبات أي ھيئة مختصة أخرى .في حالة إجراء تعديل بموافقة مسبقة من
كل من العضو الوسيط والعميل ،يصبح ھذا التعديل ساري المفعول من التاريخ المتفق عليه بين العضو الوسيط والعميل .في حالة
ٍ
التعديل عن طريق إشعار كتابي مُرسل إلى العميل من العضو الوسيط ،يصبح ھذا التعديل ساري المفعول في التاريخ المحدد في
اإلشعار.
.١٨٫٢

منافع االتفاقية
لكل من العضو الوسيط والعميل ،وخلفائھم والمُتنازل لھم ،سواء عن طريق
ُلزمة
م
و
لمنفعة
معاملة
وأي
االتفاقية
ھذه
تكون
ينبغي أن
ٍ
الدمج أو التوحيد أو غير ذلك.

.١٨٫٣

الموافقة على التنازل
ال يحق للعميل التنازل عن أو ندب أو نقل أو تقسيم أي فائدة أو حق بموجب ھذه االتفاقية أو أي ھامش يقدمه العميل بدون موافقة كتابية
مسبقة من العضو الوسيط ،وال يكون التنازل عن ھذه مثل ھذه الفائدة أو الحق ممك ًنا .وأي تنازل أو ندب أو نقل مزعوم ينتھك ھذا
الشرط يكون باطالً.

.١٨٫٤

الوقت جوھر االتفاقية
فيما يتعلق بالتزامات العميل المقررة بموجب ھذه االتفاقية وأي معاملة ،فإنّ الوقت ھو جوھر االتفاقية.

.١٨٫٥

الشروط واألحكام
تعد ھذه االتفاقية مكملة للشروط واألحكام ،و ُتفسر اإلشارات الواردة في الشروط واألحكام باستخدام المصطلح "الشروط" كما لو كانت
تتضمن إشارات إلى أحكام ھذه االتفاقية .وإذا ما كان ھناك أي تعارض بين شروط ھذه االتفاقية والشروط واألحكام ،فإن شروط ھذه
االتفاقية ھي التي تسود.

.١٨٫٦

البطالن
إذا أصبح أي حكم من أحكام ھذه االتفاقية غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بأي شكل من األشكال بموجب قانون والية
حال من األحوال قانونية أو صالحية أو قابلية إنفاذ الشروط المتبقية من ھذه االتفاقية ،وال
قضائية معينة ،فال تتأثر أو تضعُف بأي
ٍ
قانونية أو صالحية أو قابلية إنفاذ ھذا الحكم ذاته بموجب قانون أي والية قضائية أخرى.

.١٨٫٧

اتفاقية واحدة
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ھذه االتفاقية والشروط الخاصة والسارية على كل معاملة ُتش ّكالن معًا اتفاقية واحدة بين العضو الوسيط والعميل .يقر العضو الوسيط
والعميل بأنّ جميع المعامالت التي يتم إبرامھا في أو بعد تاريخ سريان ھذه االتفاقية يتم إبرامھا استنا ًدا إلى أنّ جميع ھذه البنود ُتش ّكل
اتفا ًقا واح ًدا بين العضو الوسيط والعميل.

.١٨٫٨

الحقوق وسبل االنتصاف
الحقوق وسبل االنتصاف الخاصة بالعضو الوسيط والعميل المقررة بموجب ھذه االتفاقية وأي معاملة ينبغي أن تكون تراكمية وال
تقتصر على تلك التي ينص عليھا القانون ،وال تمنع أو تحجب ممارسة أو التنازل عن أي حق أو سبيل انتصاف ممارسة أي حقوق أو
سبل انتصاف إضافية .ال يكون العضو الوسيط مُلزمًا بممارسة أي حق أو سبيل انتصاف سواء على اإلطالق أو بطريقة ما أو في وقت
تكون فيه منفعة للعميل .ال يجوز للعضو الوسيط التنازل عن أي حق أو سلطة أو امتياز بموجب ھذه االتفاقية )وأي معاملة( إال من
خالل )وإلى الحد الذي ينص عليه( بيان صريح كتابي .إنّ عدم قيام العضو الوسيط بممارسة أو التأخر في ممارسة أي حق من حقوق
العضو الوسيط المقررة بموجب ھذه االتفاقية )وأي معاملة( أو خالف ذلك يجب أن يكون بمثابة تنازل عن تلك الحقوق وسبل
االنتصاف أو أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى.

.١٨٫٩

حقوق األطراف الثالثة
باستثناء ما ھو وارد في ھذه الفقرة ،فإنّ الشخص الذي ليس طر ًفا في ھذه االتفاقية ليس له الحق بموجب قانون العقود )حقوق األطراف
الثالثة( لعام  ١٩٩٩إلنفاذ أي شرط من شروط ھذه االتفاقية ،ولكن ھذا ال يؤثر على أي حق أو سبيل انتصاف لطرف ثالث ،والذي
يكون قائمًا أو متاحً ا بصرف النظر عن ذلك القانون.

 .١٩تسوية المنازعات والتحكيم

) (aيوافق الطرفان على التفاوض بحسن نية لتسوية أي نزاع ينشأ بينھما بموجب ھذه االتفاقية أو فيما يتعلق بھا .إذا استمر أي نزاع
لم يتم حله ،فإ ّنه يُحال إلى التحكيم في دبي تحت رعاية ووف ًقا لقواعد التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي )"قواعد مركز دبي للتحكيم
الدولي  ،("DIACوتم إدراج قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي في ھذه الفقرة كمرجع.
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) (bيجب أن يكون عدد المُح ّكمين ثالثة .يقوم كل طرف بتعيين مُح ّكم من اختيار من قائمة المُح ّكمين التي تحتفظ بھا ھيئة دبي لتداول
الذھب والسلع .ويقوم المُح ّكمان في غضون أسبوع واحد من تعيين المُح ّكم الثاني بتعيين مُح ّكم ثالث.
) (cتجري عملية التحكيم باللغة اإلنجليزية.
) (dفي حال وجود أي تناقض بين قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي والقوانين واإلجراءات المعمول بھا في إمارة دبي ،يتم حل
التناقض بالرجوع إلى القوانين واإلجراءات المعمول بھا في إمارة دبي.

 .٢٠القانون المعمول به

تخضع جميع النزاعات الناشئة بموجب ھذه االتفاقية لقوانين إمارة دبي وجميع القوانين المعمول بھا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ُينفذھا الطرفان/ممثليھما المفوضين على النحو الوافي.
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