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 الموضوع: التنفيذ واإلفصاح عن الصفقات الكبيرة المباشرة في سوق دبي المالي
 

رقم   التعميم  الى  بتاريخ    2023/02باإلشارة  المالي  دبي  )التنفيذ   07/03/2023الصادر عن سوق 
وخطوات   إجراءات  يقدم  والذي  المالي(  دبي  في سوق  المباشرة  الكبيرة  الصفقات  عن  واإلفصاح 

 .السوق عند تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة )"الصفقات الكبيرة المباشرة"(
 

بإدارة   والمتعلقة  التالية  لإلجراءات  االمتثال  للمقاصة  دبي  لدى شركة  المقاصة  أعضاء  يجب على 
  .طر، تقاص وتسوية الصفقات الكبيرة المباشرةالمخا

 
دبي   .1 شركة  لدى  بها  المعمول  الهامش  لمنهجية  المباشرة  الكبيرة  الصفقات  ستخضع 

 .للمقاصة
 

  :يجوز لعضو المقاصة طلب ميزة هامش التغيير وفقاً للشروط التالية .2
 
الكبيرة   .أ الصفقات  لتسوية  متأخر  تأكيد   / رفض  بأي  ُيسمح  لمستثمري ال  المباشرة 

 .التسليم مقابل الدفع
 

 .ال يسمح بعمليات البيع على المكشوف لتداول الصفقات الكبيرة المباشرة .ب
 

بتنفيذ عمليات  .ت التداول الخاص به  التأكد من عدم قيام عضو  المقاصة  يجب على عضو 
بالكامل   األموال  التداول من ضمان تسوية  يتمكن عضو  لم  ما  الالحقة  بنجاح في  البيع 

 .تاريخ التسوية 
 

المباشرة،   .ث الكبيرة  الصفقات  أموال  التزامات  تسوية  المقاصة في  عضو  حال فشل  في 
ستقوم دبي للمقاصة بإعادة األوراق المالية التي سلمها عضو المقاصة التابع للوسيط  

 .البائع دون أي تعويض 
 

 لي: سيتم احتساب هامش التغيير على النحو التا .3
 

  
للصفقةسعر  <   إذا كان سعر اإلغالق السابق للورقة المالية 

 
 :لعضو المقاصة البائع

 
  كمية الصفقة * سعر الصفقة( -فائدة الهامش= )سعر اإلغالق السابق للورقة المالية 

 



 
 

 
 

  
 

 سعر للصفقة > المالية إذا كان سعر اإلغالق السابق للورقة
 

 :لعضو المقاصة المشتري
 

 كمية الصفقة   * سعر اإلغالق السابق للورقة المالية( -الصفقة  فائدة الهامش= )سعر 
 

سيتوفر هامش التغير حتى تاريخ التسوية وستتم مراجعته يومياً بناًء على سعر اإلغالق للورقة  
  .المالية

 
والناشئة عن   .4 بالكامل  االلتزامات السهمية والنقدية  التأكد من تسوية  المقاصة  على عضو 

الصفقات الكبيرة المباشرة في يوم التسوية ما لم ينص على خالف ذلك في قواعد  معاملة  
  .دبي للمقاصة

 
مدير العمليات   -أي استفسارات يرجى عدم التردد بالتواصل مع السيدة/خلود المطوع  دجوفي حالة و

 clearing&settlement@dubaiclear.ae  :, على البريد اإللكتروني 043055153على الرقم التالي 
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