
 GCM عضو التقاص العام/TCM تفويض الخصم من الحساب البنكي لعضو تداول التقاص
TCM/GCM Bank Account Debit Authorization 

Ref:  

Date: 

Name: 

Title: 

Bank: 

POBox: 

City, Country: 

Subject: Clearing and Settlement Account 

We are pleased to advise you that our company is a Trading Clearing 
Member/General Clearing Member of Dubai Clear and since you are 
their Settlement Bank, we currently hold an account with you under 
the name of: 

- Account Name:    
- Account Number:   

The above mentioned account shall serve the purpose of being our 
nominated clearing and settlement account for our dealings in the 
Dubai Clear. 

Kindly note that you are authorized to accept instructions to debit 
our above mentioned clearing and settlement account on 
instructions from the Dubai Clear by any way arranged between 
yourself and Dubai Clear. These instructions being in relation to our 
net position of trade on one particular day or for any other 
arrangement on increase of trade limit with Dubai Clear.  

These instructions are valid until further notice from us. 

We shall be grateful for your co-operation with us in this matter. 

Best Regards 

Name, Title 

الرقم المرجعي:  

التاريخ: 

اإلسم: 

المنصب: 

البنك: 

ص.ب.: 

المدينة، الدولة: 

الموضوع: حساب التقاص والتسوية 

يسـرنـا إعـالمـكم أن شـركـتنا هـي عـضو تـداول تـقاص/عـضو تـقاص 
الــعام فــي شــركــة دبــي لــلمقاصــة، وبــما انــكم تــمثلون بــنك 
الــتسويــة الــمعتمد لــهم فــإنــنا نــملك حــالــيًا حــسابــًا لــديــكم تــحت 

اسم:  

اسم الحساب:  −

رقم الحساب:  −

سـيتم اسـتخدام الـحساب الـمذكـور أعـاله بـحيث يـكون حـساب الـتقاص 

والــتسويــة الــمرشــح مــن قــبلنا لــكافــة تــعامــالتــنا مــع شــركــة دبــي 

للمقاصة.  

نـود لـفت انـتباه حـضرتـكم أنـكم مـفوضـون بـقبول تـعليمات الـخصم مـن 
حــساب الــتقاص والــتسويــة الــخاص بــنا والــمذكــور أعــاله بــناًء عــلى 
تـعليمات مـن شـركـة دبـي لـلمقاصـة وذلـك بـأي طـريـقة تـم االتـفاق عـليها 
بـينكم وبـين شـركـة دبـي لـلمقاصـة. هـذه الـتعليمات تـكون ذات عـالقـة 
بــصافــي مــركــزنــا الــمالــي فــيما يــتعلق بــتداوالت يــوم مــعين، أو ألي 
ترتيبات أخرى تتعلق بزيادة سقف التداول في شركة دبي للمقاصة. 

وتكون هذه التعليمات سارية المفعول حتى إشعار آخر من قبلنا.  

شاكرين لكم تعاونكم في هذا الشأن.  

تقبلوا فائق االحترام والتقدير،  

االسم، المنصب 


	Date: 
	Name: 
	Title: 
	Bank: 
	POBOX: 
	City & Country: 
	Account Name: 
	Account NUmber: 
	Name & Title: 


