اتفاقية تقديم

أبرمت اتفاقية التقديم ىذه (المشار إلييا فيما يمي باسم "االتفاقية") بين كل من نور كابيتال ش.م.خ (المشار إلييا فيما يمي باسم

"نور") و( ..............................المشار إليو باسم "المقدم").
حيث أن نور ىي وسيط مالي يورد عقود مقابل فروق وصناديق المؤشرات المتداولة والعقود المستقبمية والعمالت والسمع عمى
العقود المذكورة (ويشار إلييا جميعًا باسم "عقود مقابل فروق").
وحيث أن المقدم يعمل في مجال استدراج العمالء إلجراء معامالت عقود مقابل فروق ويرغب في تقديم ىؤالء العمالء إلى نور.
وحيث أن المقدم ونور يرغبان في الدخول في اتفاقية يصبح بموجبيا المقدم المصدر المرجعي لنور لتحديد واحالة األطراف
المقابمة المستقبمية المناسبة إلى نور لغرض الدخول في معامالت في عقود مقبل فروق.
لذلك ومع مراعاة ىذه الوثيقة والتمثيالت المذكورة فييا ،يوافق الطرفان عمى ما يمي:
 -1تعريفات ومصطمحات التداول:
تطبق التعريفات والمصطمحات عمى ىذه االتفاقية وممحقاتيا:
أ " .الطرف المقابل المقدم" أو "الحساب المقدم" يعني كل طرف مقابل أو حساب يقدم من إلى نور من قبل المقدم وتوافقو
عميو نور والذي ال تممك نور أي عالقة عقود مقابل فروق حالية أو مسبقة معو.
ب" .عقد" واحد :يعرف عمى أنو معاممة بحصة/وحدة  1واحدة.
ت" .العممة األساسية" تعرف عمى أنيا العممة التي يجري وضع سعرىا ،وسعر الصرف ىو السعر الذي بموجبو يمكن
شراء أو بيع  1وحدة من العممة األساسية ،ويعبر عن ىذا السعر بمقدار (عدد) من وحدات العممة المسعرة.
ث" .نقطة" واحدة :تعرف عمى أنيا أصغر قيمة عددية من سعر ما (آخر رقم عمى يمين الفاصمة العشرية) .مصطمح
"نقاط" مرادف وقابل لمتبديل مع المصطمح "عالمات".

 -2خدمات المقدم:
تقديم واحالة األطراف المقابمة المتوقعة إلى نور ألغراض تداول عقود مقابل فروق ،و( )2تقييم مؤىالت تمك األطراف المقابمة
المتوقعة في الدخول في تداول عقود مقابل فروق .يمتزم المقدم في تحديد ما إذا كان الطرف المقابل المتوقع ىو طرف مقابل
مؤىل ألغراض تداول عقود مقاب ل فروق بتطبيق معايير تأىل الطرف المقابل المعتمدة من قبل نور والمرسمة إلى المقدم من
وقت آلخر .تتضمن معايير تأىل الطرف المقابل (عمى سبيل المثال ال الحصر) تقييمًا لموضع االئتماني ومعرفة السوق
وخبرات الطرف المقابل المتوقع في تداول عقود مقابل فروق .يمتزم المقدم بتزويد نور بجميع المعمومات المتعمقة بتقييم المقدم
لمؤىالت كل طرف مقابل متوقع بموجب معيار تأىل الطرف المقابل المعتمد من قبل نور .ويوافق المقدم بموجبو عمى بذل
أفضل الجيود خالل مدة ىذه االتفاقية لتنفيذ األغراض السابقة الذكر.
تطبق التعريفات والمصطمحات التالية عمى ىذه االتفاقية وعمى ممحقاتيا:
أ .يوافق المقدم بموجبو عمى أن يصبح المصدر المرجعي لمغرض الموضح في المادة (.)1
ب .نور ليست ممزمة بقبول أي شخص عمى أنو طرف مقابل يحال إلييا من قبل المقدم.
ت .في تنفيذه الخدمات المحددة في ىذه االتفاقية ال يممك المقدم أي صالحية إللزام نور بأي شكل كان ويمتزم بعدم القيام
بأي تعيدات لألطراف المقابمة المتوقعة أو أي أشخاص آخرين تتعمق بنور أو بعمميات تداول عقود مقابل فروق
الخاصة بنور التي لم تعتمد أو غير المعتمدة خطياً من قبل نور .يمتزم المقدم بعدم إصدار أو نشر أو توزيع أي
إعالنات أو خطابات تسويق أو تقارير أبحاث تسويق أو أية مطبوعات مبيعات أخرى تستخدم أو تشير إلى اسم أو
مؤسسات نور أو أي من مؤسساتيا الفرعية بدون الحصول عمى موافقة خطية مسبقة من نور.
ث .يوافق المقدم عمى ضمان امتثال جميع المواقع االلكترونية والمواد الترويجية األخرى المدعمة بالويب لقواعد المواد
الترويجية المدعمة لوسطاء التقديم الخاصة بنور (المشار إلييا فيما يمي باسم "القواعد") المرسمة لممقدم .وتخضع
جميع المعمومات المذكورة فييا شامم ًة التصريحات واخالءات المسؤولية المتعمقة بنور ومؤسساتيا الفرعية لالمتثال
لمقواعد التي وضعتيا نور .ويعتبر أي فشل في االمتثال لمقواعد يتم الكشف عنو من خالل أي مراجعة الحقة لمواد
الويب الخاصة بالمقدم عمى أنو خرق ليذه االتفاقية بموجب المادة ( 10أ) من ىذه االتفاقية وينتج عنو فسخ فوري
لالتفاقية.
ج .يمتزم المقدم بمتابعة أعمالو كمقاول مستقل وليس كوكيل أو موظف لنور .يمتزم المقدم بعدم استخدام اسم نور في
اإلجابة عمى مكالماتو الياتفية أو تمثيل نفسو بأي صورة كانت عمى أنو في شراكة مع نور باستثناء عالقتو كوسيط

تقديم لنور التي تحتفظ بأموال عمالء المقدم وتتصرف عمى أنيا طرف مقابل ِ
موكل لعمالء المقدم .في مقاولتو
لخدمات الدعم مثل اإليجار والياتف وخدمات األسعار والمرافق وما إلى ذلك ،يمتزم المقدم بعدم استخدام أو اإلشارة
إلى اسم نور.
 -3الطرف المقابل المقدم واالستدراج األولي وفتح الحسابات:
أ.

فيما يتعمق بكافة الحسابات المقدمة ،يوافق المقدم عمى دعم نور بجميع المعمومات المتعمقة بكل طرف مقابل مقدم.
بدون تحديد عمومية ما سبق ،يوافق المقدم عمى دعم تحصيل المعمومات المذكورة أدناه لكل حساب مقدم:
 .1اسم وعنوان والوظيفة األساسية أو عمل المالك المستفيد لمحساب المقدم المصان ،وتوقيع عذا المالك
المستفيد (أو توقيع األشخاص المفوضين بالتصرف بالنيابة عن ىذا المالك المستفيد) ،واسم وعنوان أي
أشخاص آخرين يكفمون ال حساب المقدم أو يمارسون أي مراقبة لمتداول أو يتداولون في الحساب المقدم أو
يممكون أي مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في الحساب المقدم.
 .2نسخة موقعة من جميع االتفاقيات الخطية التي تخص الحساب المقدم.
 .3نسخة من جميع بطاقات أو سجالت الحساب المتعمقة بفتح وصيانة الحساب المقدم.
 .4نسخة موقعة عن اتفاقية العميل واالتفاقيات األخرى المشابية حسبما تطمبو نور بخصوص الحساب المقدم.
 .5نسخة موقعة عن أي كفالة أو وكالة تخص الحساب المقدم.
 .6دليل عن صالحية الشخص أو األشخاص المفوضين بالتعامل التجاري لمحساب المقدم ودليل عن أصالة
كافة الشيادات وا لوثائق األخرى المتعمقة بالحساب المقدم بشرط أن تكون كل األدلة بصيغة تمتثل لما تطمبو
نور.
ال البيان الموجود في اتفاقية العميل) أو وثائق
 .7إقرار موقع عن استالم كل بيان إفصاح عن المخاطر (شام ً
اإلفصاح المطموبة بموجب القانون النافذ أو من قبل نور.
 .8ويوافق المقدم أنو لن يستخدم أي وثيقة أو اتفاقية تتصل بفتح أو صيانة أي حساب لم توفره أو تعتمده نور.

ب .ال يحق لممقدم سحب أي ودائع من األطراف المقابمة المقدمة بالنيابة عن نور.
ت .في حال أحال المقدم وسطاء تقديم آخرين إلى نور المشار إلييم فيما يمي باسم (مقاولي التقديم من الباطن) ،يمتزم
المقدم بتزويد نور بما يمي :أ) مذكرة التأسيس ب) نسخة عن البطاقة الشخصية لجميع المدراء الذين تظير تواقيعيم
عمى مذكرات التأسيس لكل وسطاء التقديم من الباطن.

 -4التزامات نور تجاه المقدم:
أ .توافق نور عمى تنفيذ التزاماتيا بموجب ىذه االتفاقية وباالمتثال لجميع القوانين واألنظمة السارية.
ب .في مقابل خدماتو وبخصوص كل طرف مقابل مقدم ،توافق نور عمى التسديد لممقدم و/أو التحصيل من ذلك الطرف
المقابل المقدم وتعويض المقدم عن جميع الرسوم المحددة في الممحقات المرفقة بيذه االتفاقية (ويشار إلييا جميعاً
باسم "رسوم المقدم") .تسدد رسوم المقدم تمك بخصوص كل طرف مقابل مقدم كما ىو محدد في الممحقات المرفقة
بيذه االتفاقية خالل خمسة عشر ( )15يوم عمل تمي آخر يوم من الشير الميالدي.
ت .في حال أدار المقدم أموال األطراف المقابمة المقدمة بأي وسيمة كانت تتضمن عمى سبيل المثال ال الحصر :وكالة
مبرمة أو باستخدام مدير متعدد الحسا بات أو قرر بشكل معقول أن تتولى نور تداول الحساب الخاص باألطراف
المقابمة المقدمة من خالل تعقب بروتوكول الويب أو بأي أدوات تحقيق أخرى تخص نور ،ال تتجاوز عمولة المقدم
الشيرية المستحقة والمحددة في الممحق/الممحقات المرفقة بيذه االتفاقية نسبة خمسة وثالثين بالمئة ( )%35من
إجمالي أسيم لألطراف المقابمة المقدمة من المقدم و/أو نسبة خمسة وثالثين بالمئة ( )%35من إجمالي أسيم أي
طرف مقابل مقدم واحد يتم إدارتو .ألغراض إجراء ىذه المحاسبة ،يتم استثمار كامل أسيم العميل نياية كل شير .في
حال تجاوز إجمالي العموالت نسبة خمسة وثالثين بالمئة ( )%35من إجمالي أسيم األطراف المقابمة المقدمة أو
أسيم العميل من أي حساب طرف مقابل مقدم واحد ،تكون نور ممزم ًة فقط بالتسديد لممقدم مبمغاً يساوي نسبة خمسة
وثالثين بالمئة ( .)%35وتنتقل لصالح نور كل المبالغ التي تتجاوز تمك النسبة.
ث .فيما يخص كافة األطراف المقابمة المقدمة المحالة إلى نور من المقدم والذين يسجمون في أي وجميع الترقيات
والعروض الترويجية والبرامج الترويجية أو أي عرض آخر توفره نور يشمل عمى سبيل المثال ال الحصر عالوات
التداول وعالوات الودائع والتنافسات العامة أو عالوات الحسابات الجديدة ،يوافق الطرفان عمى عدم تطبيق جميع
ممحقات الرسوم المرفقة بيذه االتفاقية وأن نور غير ممزمة بتعويض المقدم لقاء تمك األعمال المحالة.
ج .تكون رسوم المقدم المحددة في الممحقات المذكورة – أينما طبقت – مستحقة الدفع طوال مدة عالقة نور بالمقدم .وعند
فسخ ىذه االتفاقية من قبل أي من الطرفين ألي سبب كان ،يتوقف استحقاق دفع رسوم الممحقات المذكورة في
الممحقات المحددة – إذا طبقت – وتنتيي باالمتثال لممادة  10من ىذه االتفاقية.
ح .تزود نور المقدم فورياً بنسخ عن كل بيانات الحسابات الخاصة بحساب المقدمين.

 -5التزامات المقدم تجاه نور:
بجد بموجب ىذه االتفاقية وباالمتثال لجميع القوانين والقواعد واألنظمة النافذة التي
أ .يوافق المقدم عمى تنفيذ التزاماتو ّ
تنظم نشاطات المقدم.
ب .يمتزم المقدم بإبالغ نور خطياً وفورياً عند استالمو أو حصولو عمى معمومات تخص أي شكوى أو إجراء معمق أو
ميدد أو محضر جمسة من أي طرف مقابل مقدم بخصوص أي أخطاء أو تصحيحات أو أي مسائل أخرى مزعومة
تتعمق بأي معاممة أو حساب لطرف مقابل كقدم مع نور .تمتمك نور الحق الحصري وحسب تقديرىا بالرد عمى أو
تعديل أو تسوية أو التوسط في شكوى ذلك الطرف المقابل المقدم ألن تمك الشكوى تخص نور.
ت .يمتزم المقدم بتسميم نور نسخاً عن جميع المواد الترويجية المستخدمة من قبل المقدم الستدراج أعمال تداول العمالت
األجنبية وتتضمن تمك المواد الترويجية عمى سبيل المثال ال الحصر جميع الرسائل االلكترونية والرسائل البريدية
ومواقع الويب والوصالت إلى مواقع الويب وأي نصوص الكترونية .يمتزم المقدم بالحصول عمى مصادقة نور عمى
جميع المواد الترويجية قبل استخداميا.
ث .يمتزم المقدم بإبالغ نور فورياً في حال وجود أي تغييرات في وضع المقدم في التسجيل لدى السمطات المختصة.
ج .يمتزم المقدم بإبالغ نور فو ًار في حال استمم المقدم أي مذكرات إحضار نتيجة أي أساليب وأعمال غش تشمل عمى
سبيل المثال ال الحصر المطالبات الخاطئة أو المواد الترويجية المضممة أو أي شكوى من أي عميل.
ح .يمتزم المقدم بإبالغ نور فورياً في حال فشل المقدم باستالم دفعات دورية لمرسوم حسبما ىي محددة في
الممحق/الممحقات المرفقة – إن طبقت – المرفقة بيذه االتفاقية مقابل خدماتو لنور .ويوافق المقدم أنو في حال عدم
ال تشغيمي ًا وفشل
تسديد نور لدفعة دورية ألي سبب كان يشمل عمى سبيل المثال ال الحصر أخطاء إدارية أو إىما ً
المقدم في إبالغ نور خالل ستين ( )60يوماً من تاريخ الدفعة المحددة في المادة ( 4ب) من ىذه االتفاقية ،فإن
المقدم يتنازل عن أي وجميع الحقوق الخاصة بالدفعة ويتنازل عن أي مطالبات باالستعادة و/أو الكسب غير
المشروع.

 -6الكفاالت واإلق اررات والتعيدات:
أ .تقر نور وتتعيد عمى ما يمي في سبيل تشجيع المقدم عمى الدخول في ىذه االتفاقية وابراميا:
 .1تممك نور الحق والصالحية في الدخول في ىذه االتفاقية وتنفيذ مياميا بموجبيا ،وتفوض نور إبرام
وتسميم وتنفيذ ىذه االتفاقية والمعامالت المتضمنة فييا ،وأن ىذه االتفاقية أبرمت وفوضت وسممت
ال من قبل نور وأنيا سارية وممزمة لنور بموجب شروط ىذه االتفاقية.
أصو ً
 .2ال يتعارض وال يؤدي إلى خرق وال يعتبر فشالً أو انتياكاً حسب الحالة إبرام أو تسميم أو تنفيذ ىذه
االتفاقية من قبل أو إتمام أي معاممة متضمنة فييا مع أي مما يمي:


اتفاقية التشغيل لنور.



أي قوانين أو نظام داخمي أو ق اررات أو قواعد أو أنظمة أجنبية أو اتحادية أو وطنية أو محمية.



أي أمر أو إجراء إداري أو قضائي.



أو أي عقد أو اتفاقية أو ترتيب أو التزام أو خطة لنور تكون نور ممزمةً بيا أو ليا.

ب .يقر المقدم ويتعيد عمى ما يمي في سبيل تشجيع نور عمى الدخول في ىذه االتفاقية وابراميا:
اء
 .1يمتزم المقدم بعدم توظيف عمى الحسابات المحتفظة باسمو أو تقديم أو دعم أي عميل لدى نور سو ً
كان يتصرف باالشتراك مع أو بصفتو مقدماً أو متداوالً لصالح حساب ذلك العميل أي نصوص
الكترونية أو رموز أو مستشارين الكترونيين أو برمجيات أو أي شكل من أشكال برامج الحاسوب التي
يمكن استخداميا لمدخول في معامالت غير شرعية وغير قانونية وغير أخالقية أو أي معاممة مخالفة
لمقوانين و/أو األنظمة و/أو القواعد السارية أو سياسة أو معامالت نور ألغراض المضاربة أو
االستغالل أو التالعب المتعمد بأي أخطاء بغض النظر عن صغر أو كبر حجميا وضوحيا أم
غموضيا بخصوص أي سعر أو تسعير تعرضو نور أو االحتيال عمى الضوابط أو التالعب بأنظمة
نور بيجف تأخير الخالصات ( )Feedsأو الحصول عمى تسعير خارج السوق أو تزويد شروط
تسويق مفيدة لمحساب/الحسابات المطبقة .تعرف نور المضاربة عمى أنيا أي معاممة تبقى مفتوحة لمدة
أقل من ثالث دقائق .ويوافق المقدم عمى أن أي وجميع رسوم المقدم المحددة في المادة ( 4ب) من
ىذه االتفاقية ال تطبق عمى المعامالت التي يجرييا الطرف المقابل المقدم التي تخضع لمتعريف و/أو

التفاصيل المذكورة في المادة ( 6ب) ( )2من ىذه االتفاقية بغض النظر عن معرفة المقدم بيذه
النشاطات.
 .2يممك المقدم الحق والصالحية في تنفيذ ميامو بموجب ىذه االتفاقية ،واتخذ المقدم جميع اإلجراءات
المؤسساتية الضرورية لتفويض إبرام وتسميم وتنفيذ ىذه االتفاقية والمعامالت الموجودة فييا ،وأن ىذه
االتفاقية مفوضة ومبرمة ومسممة أصوالً من المقدم وىي سارية وممزمة لو بموجب شروط ىذه االتفاقية.
 .3ال يتعارض وال يؤدي إلى خرق وال يعتبر فشالً أو انتياكاً حسب الحالة إبرام أو تسميم أو تنفيذ ىذه
االتفاقية من قبل أو إتمام أي معاممة متضمنة فييا مع القوائم المالية والتقارير المالية لممدققين نياية
كل سنة إن وجدت عند ومتى تم إعداد تاك التقارير .ويوافق المقدم عمى توفير دفاتره وسجالتو لمفحص
المعقول في جميع األوقات من قبل الممثمين المفوضين أصوالً من نور.
 .4يمتزم المقدم بعدم الدخول في أي نشاط قد يفرض عمى المقدم أن يكون عضواً في شركة تأمين الودائع
الفدرالية ( )FDICأو االتحاد الوطني لمعقود اآلجمة ( )NFAأو ىيئة تنظيم القطاع المالي (،)FINRA
لذلك:


يم تزم المقدم بعدم استدراج أو تقديم مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين أمريكيين أو مؤسسات
أمريكية.



يمتزم المقدم بعدم تشغيل أعمالو أو االستدراج من الواليات المتحدة األمريكية أو أي منطقة تتبع
لمصالحيات والقواعد واألنظمة األمريكية.

 .5يقبل المقدم ويوافق عمى دعم نور في أي تدقيق خمفية ألي من موظفي المقدم.
 .6يمتزم المقدم وحسب طمب نور بتزويد نور بنسخة عن استدراج المقدم الربع سنوي المباشر أو غير
المباشر لتوظيف أو التعاقد مع أي من موظفي أو مستشاري أو وكالء نور أو أي شخص آخر يتعامل
مع نور ،أو ( )2استدراج أو محاولة استدراج لصالح المقدم أو لصالح أي طرف ثالث أياً من عمالء
نور أو األطراف المقابمة لنور بنية أو بغرض تزويد ذلك العميل أو الطرف المقابل بخدمات مشابية
لمخدمات المزودة حالياً أو المقرر تزويدىا ألولئك العمالء أو األطراف المقابمة من قبل نور ،أو ()3
تشجيع أو محاولة تشجيع أي موظف أو مستشار أو وكيل لدى نور عمى وقف تقديم خدماتو لنور.
 .7يوافق المقدم عند الطمب عمى تزويد نور بأي معمومات بحوزة المقدم بخصوص أي عميل أو أي
حساب.

 .8يوافق المقدم عند الطمب عمى حق نور في فحص أي تقارير بحث أو أي وثائق مبيعات أخرى
مستخدمة أو بصدد استخداميا من قبل المقدم.
 .9يوافق المقدم طوال مدة ىذه االتفاقية ولمدة سنتين ( )2تمي فسخيا عمى التزام المقدم بعدم ()1


وثائق عقد تأسيس المقدم



أي قوانين أو نظام داخمي أو ق اررات أو قواعد أو أنظمة أجنبية أو اتحادية أو وطنية أو محمية.



أي أمر أو إجراء إداري أو قضائي.



أو أي عقد أو اتفاقية أو ترتيب أو التزام أو خطة لممقدم قد يكون المقدم ممزم ًة بيا أو ليا

 .10يفيم المقدم ويوافق عمى أن جميع اليوامش المعروضة في منصات التداول الخاصة بنور متغيرة
ويمكن أن تتقمب حسب تقمب األسعار والسيولة ضمن السوق.
ت .يقر ويتعيد كل طرف لمطرف اآلخر عمى ما يمي بيدف تشجيع الطرف اآلخر عمى الدخول في وابرام ىذه االتفاقية:
ث .يمتزم كل طرف بالمحافظة عمى سرية أي معمومات قد يحصل عمييا ذلك الطرف نتيجة ىذه االتفاقية بخصوص
أعمال وشؤون الطرف اآلخر ،وعدم تزويد أي طرف ثالث بتمك االتفاقيات والوثائق واألوراق المقدمة من الطرف
اآلخر إال حسبما ىو مفوض من الطرف اآلخر خطياً أو بموجب أي أمر أو مذكرة إحضار أو أي إجراء من محكمة
أو ىيئة تنظيمية ذات صالحية معنية .يمتزم كل طرف بمنح الطرف اآلخر إشعا ًار فوريًا باستالمو أي أمر أو مذكرة
إحضار أو إجراء آخر مذكور.

 -7الممكية ومعمومات الممكية:
تبقى جميع حقوق النسخ والعالمات التجارية وأسرار التداول وحقوق الممكية الفكرية األخرى العائدة لنور ممكاً حصرياً وفردياً في
كل األوقات إلى نور .ال يممك المقدم أي حق أو مصمحة في أي حقوق نسخ أو عالمات تجارية أو أسرار تداول أو أي حقوق
ممكية فكرية أخرى لنور.
يمتزم المقدم لعدم نشر أو توزيع أو التزويد بأي طريقة أخرى أي طرف ثالث بأي معمومات مشتقة من نور أو تتعمق بأي حقوق
نسخ أو عالمات تجارية أو أسرار تداول أو أي حقوق ممكية فكرية أخرى تعود إلى نور بدون موافقة خطية مسبقة من نور.
يمتزم المقدم بعدم نسخ أو تعديل أو فك أو عكس ىندسة أو صنع أعمال اشتقاقية من أي ممكية فكرية لنور.

 -8التعويضات:
أ .يوافق المقدم عمى تعويض وحماية ومدراءىا ومسؤولييا وأعضاءىا وموظفييا ووكالئيا وكل شخص يدير نور إن وجد
من أي وجميع المطالبات والطمبات والجمسات والقضايا واإلجراءات (سواء في القانون أو األسيم) من أي خسائر أو
أضرار أو التزامات أو نفقات تتضمن األتعاب المعقولة لممحامين والنفقات القانونية األخرى التي قد تتحمميا نور أو
أي من مؤسساتيا الفرعية الناشئة عن أو المتعمقة بأي إجراء أو إىمال من المقدم أو أي شخص يتصل أو يرتبط أو
يشارك المقدم ينشأ عن قوانين أو أنظمة أو األنظمة الداخمية المزعومة التي تنشأ عن اإلىمال المزعوم أو سوء
التصرف العمد لممقدم أو ذلك الشخص أو في حال فشل المقدم في تأدية التزاماتو أو خرق إق ارراتو وكفاالتو وتعيداتو
بموجب ىذه االتفاقية .يعوض المقدم ويحمي نور من أي خسائر قد تتحمميا نور نتيجة أخطاء ارتكبيا المقدم أو
وكالئو أو تابعيو أو موظفيو فيما يتصل بالخدمات المزودة لألطراف المقابمة المتوقعة أو المقدمة بموجب ىذه
ال تسوية أو تعويض أي من تمك المطالبات أو
االتفاقية .يحق لنور بتقديرىا الخاص اختيار تولي الدفاع لوحدىا شام ً
الطمبات أو الجمسات أو القضايا المرفوعة ضد نور والمقدم.
ب .يبقى أي تعويض أو التزام حماية أو ضمان أو ترتيب مشاركة خسائر سابق الذكر سارياً ونافذاً بدون تحديد المدة بعد
اء تم اكتشافو وقتيا أم في أي وقت الحق
فسخ ىذه االتفاقية ضد أي إجراء أو إىمال وقع خالل مدة ىذه االتفاقية سو ً

بعد فسخ ىذه االتفاقية.

ت .ال يعتبر أي من الطرفين ممزماً بأي خسائر أو أضرار أو التزامات أو نفقات تنتج عن أي تأخير أو فشل في تأدية
ىذه االتفاقية إذا كان سبب ذلك التأخير أو الفشل ظروف تقع خارج سيطرة ذلك الطرف تشمل عمى سبيل المثال ال
الحصر أحداث القضاء والقدر والقيود الحكومية (تشمل إنكار أو إلغاء أي ترخيص تصدير أو أي ترخيص آخر
ضروري) و/أو الحروب و/أو العصيان و/أو أي سبب آخر يقع خارج السيطرة المعقولة لمطرف الذي تأثر أداؤه.
ث .يمتزم المقدم بإبالغ نور فورياً وخطياً عن إقرار أي مطالب مادية ضد المقدم من قبل أي طرف مقابل مقدم أو رفع أي
دعوى أ و إجراء أو تحقيق أو جمسة قضائية ضد المقدم أو أي من مؤسساتو الفرعية أو مدراءه أو مسؤوليو أو موظفيو
من قبل أي طرف مقابل مقدم أو من قبل أي ىيئة تنظيمية أو ىيئة صرف أو تداول ،وعن أي تطور جوىري في أي
من تمك المطالبات أو الدعاوى أو اإلجراءات أو التحقيقات أو الجمسات .في حال كان المقدم متورطاً في أي من
شكاوى العمالء أو الدعاوى المدنية أو التعويضات أو التحكيم أو الجمسات التنظيمية المذكورة أو يتوقع منطقياً أن

يصبح متورطاً فييا ،يتوجب عمى المقدم التعاون مع نور بتزويدىا بكافة الوثائق الضرورية إلجراء تحقيق والدفاع ضد
ال مطالبات أو الجمسات إال إذا كان في تعاون المقدم انتياك قانوني واضح .بدون تقييد ما ذكر ،يصرح المقدم
لألشخاص المعنيين من نور أو محامييا أو ممثمي التأمين أو مدققي نور إجراء مقابالت مع موظفي المقدم بحضور
ممثمين لممقدم.
ج .في حال وجود أي مطالبة جوىرية ضد المقدم من قبل أي طرف مقابل مقدم أو رفع أي دعوى أو إجراء أو تحقيق أو
جمسة قضائية ضد المقدم أو أي من مؤسساتو الفرعية أو مدراءه أو مسؤوليو أو موظفيو من قبل أي طرف مقابل
مقدم أو من قبل أي ىيئة تنظيمية أو ىيئة صرف أو تداول أو أي تطور جوىري في أي من تمك المطالبات أو
الدعا وى أو اإلجراءات أو التحقيقات أو الجمسات ،يحق لنور االحتفاظ بأي جزء من وديعة ضمان المقدم أو أي
عموالت مستحقة لممقدم لتسديد أي تسوية أو رسوم قانونية تتحمميا نور.
ح .يحق لنور في أي وقت وحسب تقديرىا الخاص اإلفصاح عن أي ترتيب متضمن في ىذه االتفاقية في أي وثيقة أو
أي صورة تراىا دقيقة ومناسبة.

 -9النفقات:
يعتبر كل طرف مسؤول عن نفقاتو الناتجة أو الناشئة عن ىذه االتفاقية وال يعتبر أي من الطرفين ممزماً بتسديد أي من تمك
النفقات لمطرف اآلخر بدون الحصول عمى موافقة خطية مسبقة.

 -11المدة والفسخ:
أ .يحق لنور أو المقدم فسخ ىذه االتفاقية فوريًا مع أو بدون سبب بشرط أن يرسل الطرف الفاسخ إشعا ًار خطياً بشأن
الفسخ بالبريد االلكتروني و/أو البريد العادي إلى العنوان المطبق .عند إرسال اإلشعار الخطي تُفسخ ىذه االتفاقية وأي
وجميع الحقوق التي ال تسري خصيصاً بعد الفسخ ويشمل ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر الدفعات المستحقة لممقدم
بموجب شروط ىذه االتفاقية وتنتيي.

ب .ال يوجد أي شيء في ىذه االتفاقية يمنع نور من ممارسة جميع حقوقيا بموجب اتفاقيات العمالء المعنية تجاه العمالء
المقدمين من قبل المقدم وتشمل عمى سبيل المثال ال الحصر الحق في تصفية أو تقييد مراكز العميل والحق في
وضع حسابات العميل بوضع التصفية حص ًار.
ت .في حال فسخ ىذه االتفاقية ،ال تتأثر ويستمر تطبيق شروط وأحكام ىذه االتفاقية عمى أي مسؤوليات أو التزامات
لممقدم التي وقعت قبل الفسخ أو التي استحقت قبل الفسخ أو التي نشأت من أحداث وقعت قبل الفسخ شاممةً عمى
سبيل المثال ال الحصر التزام المقدم بالتعويض.

 -11التعديالت:
ال يمكن تعديل أو تغيير ىذه االتفاقية إال بشكل خطي .يحق لنور تعديل ىذه االتفاقية إذا تم تسميم إشعار خطي بذلك التعديل
إلى المقدم بموجب المادة  12من ىذه االتفاقية .تمثل ىذه االتفاقية كامل التفاىم بين الطرفين وتندمج فييا جميع المحادثات
والمفاوضات السابقة.

 -12اإلشعارات:
ال إذا أرسمت بالبريد االلكتروني إلى
تكون جميع اإلشعارات والمراسالت األخرى بموجبو بشكل خطي وتعتبر أنيا سممت أصو ً
عناوين البريد االلكتروني المطبقة المذكورة ف ي ىذه االتفاقية من قبل كل من الطرفين أو بالبريد العادي إلى العنوان الموضوع
عمى الممف أو إلى أي عنوان آخر قد يبمغو أي طرف إلى الطرف اآلخر خطياً.
 -13تعويضات األضرار:
في حال خرق المقدم أي كفالة أو إقرار أو التزام أو أي تعيد آخر مذكور في المواد  2أو  5أو  6من ىذه االتفاقية ،يمغي
المقدم كل رسوم المقدم شاممةً التعويضات و/أو العموالت و/أو مشاركة األرباح (إن طبقت) المسددة بموجب ىذه االتفاقية منذ
نشوئيا كتعويضات أضرار لصالح نور ،ويوافق المقدم عمى تسديد دفعة إلى نور بإجمالي ذلك المبمغ خالل ثالثين ( )30يومًا
من اإلشع ار الخطي بخصوص ذلك الخرق .يوافق الطرفان أن إحصاء الخسائر الناشئة عن خرق المقدم ألي كفالة أو إقرار أو
التزام أو أي تعيد آخر مذكور في المواد المطبقة من ىذه االتفاقية صعب لدرجة أن ذلك الخرق قد يؤثر في سمعة نور في

القطاع ويشترط الطرفان أن المبمغ المتفق عميو ليس غرامةً بل إحصاء معقول لألضرار مبني عمى خبرة الطرفين في القطاع
وطبيعة الخسائر التي قد تنتج عن إضرار السمعة.

 -14القانون الناظم والمكان:
تخضع ىذه االتفاقية لتنظيم وتؤول بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة بدون األخذ بعين االعتبار اختيار نصوص
تمك القوانين.

 -15الصالحيات والتحكيم:
أي نزاع أو خصام أو مطالبة تنشأ من أو تتصل بيذه االتفاقية أو بإبراميا أو بخرق االتفاقية أو فسخيا أو عدم صالحيتيا يتم
تسويتو عن طريق المحكمة الدولية لمتحكيم التجاري وفي غرفة التجارة والصناعة في االتحاد الروسي بموجب قواعدىا .وتكون
المغة اإلنجميزية ىي المغة المستخدمة في الجمسات التحكيمية ويكون مكان التحكيم إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
وتتألف لجنة التحكيم من ثالثة ( ) 3محكمين ويتم إجراء جميع الجمسات ويتم التوصل إلى قرار حسب الوثائق والمواد األخرى
المقدمة فقط .وال يتم إجراء أي جمسات شفيية أو نقاشات شفيية .ويتنازل العميل بموجبو عن الحق في نقل ىذه الجمسات إلى
محكم أو سمطة أخرى ,ال يحق لمعميل إجراء أي تحكيم بموجب ىذه االتفاقية أو بما يتعمق بيا بعد مرور أكثر من سنة واحدة
بعد تاريخ المعاممة التي نشأ عنيا سبب التحكيم بغض النظر عن الحقائق التي قد يكشفيا العميل بخصوص سبب التحكيم.
في حال الفشل في عقد التحكيم ألي سبب كان خالل ستة أشير من تاريخ إبالغ أي من الطرفين بإحالة النزاع إلى التحكيم أو
في حال فشل مجمس التحكيم ألي سبب كان في الوصول إلى قرار ترسية خالل ستة أشير من تاريخ موعد آخر محكم ،يحق
ألي من الطرفين إجراء جمسات التداعي في محاكم الصالحيات المعنية في أبوظبي.
 -16القبول بإعالن صحيفة الدعوى:
يوافق المقدم عمى تفويض نور بالتصرف كوكيل لو ألغراض استالم إعالن صحيفة الدعوى بأي جمسات قضائية ترفع ضد
المقدم .تمتزم نور عند استالم اإلعالن بإبالغ المقدم بإرسال نسخ عن اإلعالن بالبريد المسجل أو المصدق بخصوص تمك
الجمسات عمى العنوان الموضح في ىذه االتفاقية.

 -17المحاكمة أمام ىيئة المحمفين وقانون التقادم:
يقر المقدم أنو يتنازل الحق في محاكمة أمام ىيئة المحمفين عن أي إجراء ينشأ عن أو يتعمق بيذه االتفاقية أو أي معاممة تتعمق
بيذه االتفاقية .ويوافق المقدم أيض ًا عمى التنازل عن أي وجميع قوانين التقادم األخرى التي تتجاوز سن ًة واحدة شاممة عمى سبيل
المثال ال الحصر أي قوانين تشريعية أو عامة أو تشريعا تقادم اتحادية.

 -18البطالن أو عدم النفاذ:
يعتبر أي نص محظور أو باطل أو غير قابل لمنفاذ من ىذه االتفاقية عمى أنو غير ساري فقط إلى حد عدم بطالن بقية
النصوص في ىذه االتفاقية.

 -19االستقاللية:
ال تؤول ىذه االتفاقية عمى أنيا تنشأ عالقة مساىمة مشتركة أو شراكة بين الطرفين ،وال يؤول المقدم عمى أنو وكيل أو موظف
لنور .ال يؤول المقدم أو أي من مسؤوليو أو موظفيو أو وكالئو بأي شكل كان أو تحت أي ظروف كانت عمى أنو موظف لدى
أو وكيل لنور وال يحق لذلك الشخص أي حقوق أو حصانات أو منافع تقدميا نور إلى موظفيو تشمل عمى سبيل المثال ال
الحصر التأمين الجماعي أو أي نوع آخر من التعويضات.

 -21التنازل والتأثير الممزم:
تمزم ىذه االتفاقية وتسري لمصمحة طرفييا وخمفيم والمتنازل ليم أصوالً بشرط أال تكون ىذه االتفاقية أو أي من الحقوق
المفروضة بموجبيا قابمة لمتنازل من قبل المقدم بدون موافقة صريحة وخطية من نور.
 -21المغة اإلنجميزية ىي األساس:

يمكن ترجمة ىذه االتفاقية إلى لغات أخرى ولكن في حال وجود أي تعارض أو غموض في معنى أي كممة أو مصطمح في أي
ترجمة منيا ،يكون النص اإلنجميزي ىو الغالب.

 -22عناوين المواد:
وضعت عناوين المواد في ىذه االتفاقية لسيولة الرجوع فقط.

 -23النسخ المتطابقة:
يوقع الطرفان ىذه االتفاقية بنسخ متطابقة تشكل جميعيا نفس االتفاقية المبرمة بين الطرفين وتكون سارية المفعول بنفس تاريخ
توقيع الطرفين لتمك النسخ المتطابقة وابالغ الطرف اآلخر بيا.

واشياداً عميو أبرم الطرفان ىذه االتفاقية والممحق/الممحقات المرفقة بيا وتدمج جميع الشروط في اتفاقية التقديم المرفقة في
التاريخ الوارد في صدر ىذه االتفاقية.
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