
 

 
 

 

 
 
 
 

 التقاص، التداول أعضاء تسجيل إجراءات
 التسوية ووكالء التقاص أعضاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 الصفة إجراءات النوع وثيقة

 النسخة 003 مالك الملف دبي للمقاصة

01/01/2020  الصفحاتعدد  23 تاريخ اإلصدار 

 إخالء مسؤولية:

تم تقديمھا باعتبارھا معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج ھذه المعلومات، قد « المعلومات»المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة 
 تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات.

المحدودة و/ أو الشررررركات التابعة لھا وموظ يھم غير ميررررالولين، وأ يعطون أي زررررمان أو تعم بدقتھا وتوقيتھا، وموثوقيتھا أو اكتما  . شررررركة دبي للمقاصررررة 
ير مباشررررة أو غالمعلومات اآلن أو في الميرررتقب . لن تتحم  شرررركة دبي للمقاصرررة المحدودة و/أو الشرررركات التابعة لھا أو موظ يھم أي ميرررالولية عن أي خيرررارة 

 مباشرة من قب  أي شخص يعم  في اأعتماد على المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة.

 أ تشك  ھذه المعلومات نصيحة مھنية أو تقديم اي نوع من الخدمات وينبغي عدم األعتملد عليھا على ھذا النحو.

أ ينبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلك المعلومات المالية وتوقعات األمثلة أ يمكن ت يير أي جتء من المعلومات المقدمة بأنھا دعوة لعم  أي ايتثمار مالي. 
ميتثمر فرد، الوزع  توصية فيما يتعلق بعقد، وشراء أو بيع األوراق المالية أو غيرھا من الصكوك. أ تأخذ المعلومات في اأعتبار األھداف اإليتثمارية ألي

على ھذا النحو، ينبغي على الميتثمرين قب  اتخاذ أي قرار، القيام بتقديراتھم وعنايتھم الواجبة والتشاور مع ميتشاريھم  المالي أو اأحتياجات اإليتثمارية الخاصة.
ركة ى خالف ذلك تمتلك شالماليين. التداو  في األوراق المالية أو األدوات ليس مزموناً والممارية المازية لييت مؤشرا على األداء في الميتقب . ما لم ينص عل

شخص آخر أو تيتخدم دبي للمقاصة المحدودة حق المؤلف في المعلومات الواردة في ھذه الوثاقة. المعلومات قد أ تكون ميتنيخة ويجب أأ توتع أو تبث إلى أي 
 بأي شك  من األشكا  دون الحصو  على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة.
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 المحتويات:
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 التعري ات .2

 لألھلية الجديدة المتطلبات .3
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 التيوية يقف .5

 تداو  أعزاء إلى التحو  ينوون الذين الحاليين التقاص تداو  أعزاء .6

 

 الملحقات:
 

 التقاص عزو تيجي  طلب نموذج – 1 الملحق
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  التقاص لعزو تغطية يقف تخصيص طلب نموذج – 7 الملحق

الحاليين الح ظ أمناء تقاص بأعزاء ليس ھم والذين الجدد التقاص ألعزاء] البنكية للزمانة للمقاصة دبي شركة نموذج – 8 الملحق
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الوثيقة وتحديثإعداد   

 الوصف التاريخ

 إصدار أو  نيخة 14052015

 :تم إدخا  التحديثات التالية 02052016

 تحديث تاريخ اإلصدار والرقم المرجعي للنيخة .1
 ()ب 3.1تحديث يير اإلجراءات في القيم  .2
 .3.2.4.1، 3.2.3، 3.2.2، 3.2.1تعدي  البنود  .3
لغ فيما يتعلق بكون الحد األدنى من قيمة الزرررررمانات والبا 3.4.2و 3.2.4.3توزرررررين البنود  .4

مليون درھم إماراتي يمكن إيداعه لدى شرررركة دبي للمقاصرررة ويررروق أبو ظبي لألوراق  50
 .مليون درھم لليوق الواحد 2المالية بحد أدنى 

 3.2.4.6إزافة البند  .5
 3.2.5تحديث البند  .6
على عزررو التقاص األتتام بصرريغة الزررمانة البنكية المحددة من قب   – 3.2.6إزررافة البند  .7

  .لمالية واليلعھيالة األوراق ا
 3.3.1.6إزافة البند  .8
كما تم تعديله كما ھو مذكور  3.3.2.1أصررررررربن مرقًما  3.3.2.2البند  – 3.3.2.1إلغاء البند  .9

  .( أعاله4في )
 3.3.4تعدي  البند  .10
 3.3.5إلغاء البند  .11
 3.4.5و 3.4.2تعدي  البنود  .12
 3.4.5.1.4إزافة بند جديد  .13
 الزمانة البنكية( فيما يتعلق بصيغة 3)-)ب( 4.2تعدي   .14
 .(7( يابقًا ليصبن )6(. تمت إعادة ترقيم القيم )6( وإزافة قيم جديد )5تحديث القيم ) .15
فيما يتعلق بتحديد يرررقف التداو  من قب  عزرررو التقاص لصرررالن  5.2.4و 5.1.2تعدي  البند  .16

 .عزو التداو 
 .5تعدي  نص واحد في الملحق  .17
 .مانة البنكيةبتغيير الصيغة المحددة للز 8تعدي  الملحق  .18

 

 5.2 قيم في التداو  عزو التقاص، لعزو التيوية يقف ھيك  تحديث11122017

 لمحة عامة 1 

  :التالية األنظمة بتطبيق يتعلق فيما التيوية ووكالء التقاص أعزاء ين ذھا التي العمليات إجراءات الوثيقة ھذه توزن
 

 .المالية األوراق في التقاص بأعظاء يتعلق فيما 2014 لينة 27 رقم واليلع المالية األوراق ھيالة إدارة مجلس قرار 1.1
 التقاص والتيرروية التداو  بنظام يتعلق فيما 2001 ليررنة ر/2 رقم واليررلع المالية األوراق ھيالة إدارة مجلس قرار تعديالت 1.2

 .المالية األوراق وح ظ ملكية ونق 

 .المقاصة المركتية أعما  بتنظيم يتعلق فيما 2016 لعام( م.ر /22) رقم واليلع المالية اأوراق ھيالة إدارة مجلس راليس قرار
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  التعريفات 2 

 :الوثيقة ھذه في الميتخدمة المصطلحات تعريف يلي فيما
 

 تعريفهاالمصلحات

ADX   يوق أبو ظبي األوراق المالية

(CMعضو التقاص )
يشررركة دبي للمقاصررة ووفقا لشررروط العزرروية بھا متزررمنا عزررو الجھات او الكيانات التي ذات صررلة 
التقاص والتيوية وعزو التداو .

عمليات التقاص 
والتسوية

تيرروية األتتامات النقدية مع شررركة دبي للمقاصررة فيما يتعلق بالتداوأت التي يتم تن يذھا في يرروق دبي 
المالي.

الحافظ األمين
  ھيالة اليلع اأوراق المالية لممارية الوصاية على األوراق المالية كيان أوجھة قانونية مرخصة من قب

المتعلقة بعمالء الحافظ اأمين المعتمدين من قب  دبي لإليداع

DFM يوق دبي المالي

CSD  في سوق دبي
المالي

 شركة دبي لإليداع )اأوراق المالية( في يوق دبي المالي. 

دبي للمقاصة
 CCPشركة دبي للمقاصة تابعة ليوق دبي المالي، تقدم خدمات التيوية ويشار إليھا أيًزا بايم 

إجراءات التسليم مقابل 
(DVPالدفع )

ك  اإلجراءات المتعلقة بالتيوية وفق نظام التيليم مقاب  الدفع والصادرة عن شركة دبي للمقاصة حتى 
تاريخه.

بقوانين ھيالة األوراق المالية واليلع بحيب ما تحدده الھيالة.تاريخ بدء العم  تاريخ السريان

GCM  عضو التقاص
 العام

عزو التقاص يقوم بعمليات التقاص والتيوية لتداوأت عزو التداو  وعمالاله

(SCA)ھيالة األوراق المالية واليلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.( أو )الهيئة

أنظمة الهيئة

فيما يتعلق باعزاء  2014لينة  27قرار مجلس إدارة ھيالة األوراق المالية واليلع رقم  .1

 التقاص في األوراق المالية. 
فيما  2001ر ليرررررررنة /2تعديالت قرار مجلس إدارة ھيالة األوراق المالية واليرررررررلع رقم  .2

 يتعلق بنظام التداو  والتقاص والتيوية ونق  ملكية وح ظ األوراق المالية. 
بشرررررررأن النشررررررراط العام لعزرررررررو  2019( لعام R.M/36ر مجلس إدارة الھيالة رقم )قرا .3

 المقاصة

(SD)(  تاريخ التيوية، والذي يكون بعد يومي عم  في اليوق اعتباًرا من تاريخ التداوT+2) 

(CCP) دبي للمقاصة ش.ذ.م.م 

(SAوكيل التسوية )
للقيام بأنشرررطة تيررروية النقدية واألوراق ھو الوصررري المرخص والمعتمد من قب  شرررركة دبي للمقاصرررة 

 عزو التقاص وبت ويض منه لصالن ..... المالية نيابة عن

(TMعضو التداول )

 
عزو مرخص لمتاولة عمليات شراء و/أو بيع األوراق المالية، ولكنه ليس حاصاًل على ترخيص تن يذ 

 عمليات التقاص والتيوية لصالحه الخاص. 

عضو التداول 
(TCM) والتقاص

عزرررررو تداو  مرخص لتن يذ عمليات التقاص والتيررررروية للتداوأت التي ين ذھا عزرررررو التداو ، وليس 
التداوأت التي ين ذھا أعزاء تداو  آخرون.

UAE.دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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  المتطلبات الجديدة لألهلية3   
 

يوضح هذا القسم اإلجراءات المتعلقة بالمتطلبات الجديدة ألهلية مختلف فئات األعضاء. ستقوم شركة دبي للمقاصة بنشر قائمة األعضاء 

 مصنفة بحسب الفئة على موقعه اإللكتروني بمجرد تطبيق أنظمة هيئة األوراق المالية والسلع. 

 

 ملخص سير إجراءات الموافقات التنظيمية 1.1

 فيما يلي نبذة لالجراءات التنظيمية المعتمدة لمختلف فئات األعضاء:  

 

 سير اإلجراءات فئة العضو  

عضو التقاص  أ. 

 العام

 

 

 

 

عضو التداول  .ب

 والتقاص

 

 

 

 

  وكيل التسوية ج.

 

 

 

 

  وكيل التسوية د.
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 (CM) عضو التقاص 1.2

لدى  CM التقاص عضويةالتي يجوز لها تقديم طلب الحصول على  وفيما يلي الكيانات )الشركات(أو الجهات 1.2.1

:CCP  شركة وساطة مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية والمالية تقوم بتداول وتسوية الصفقات لعمالئها

 فقط

من قبل هيئة السلع واألوراق المالية والمالية تقوم بتداول وتسوية الصفقات لعمالئها  شركة وساطة مرخصة 1.2.2

 باالضافة لعمالء اعضاء تداول اخرين

بنك محلي أو فرع لبنك أجنبي مرخص للعمل في الدولة ومرخص من هيئة السلع واألوراق المالية والمالية  1.2.3

 لممارسة نشاط الحفظ اآلمن لألوراق المالية.

حلي أو فرع لبنك أجنبي مرخص للعمل في الدولة وحاصل على موافقة الهيئة للقيام بمعامالت التقاص بنك م 1.2.4

 والتسوية لحساب شركات الوساطة وعمالئها.

1.2.5  . 

يجب على مقدم طلب عضو التقاص التسجيل لدى شركة دبي للمقاصة كعضو  ،3.2.1بعد استيفاء متطلبات  1.2.6

 .تقاص أوال قبل بدء عمليات عضو التقاص

 على مقدم طلب عضو التقاص تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة لغايات تسجيله:  1.2.7

نسخة من ترخيصه الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع كعضو تقاص، في حال لم يكن مقدم الطلب  1.2.7.1

 واحدًا من وكالء التسوية الخمسة ل شركة دبي للمقاصة

 1ب الصيغة الواردة في الملحق نسخة عن نموذج التسجيل المعبأ بحس 1.2.7.2

اما كشكل ضمان بنكي أو نقدي، أو مزيج من  للمقاصة، وتكونيتم تحديد قيمة الضمان من قبل دبي   1.2.7.3

 الضمانات البنكية والنقدية.

1.2.7.4  

على مقدمي طلبات عضو التقاص الذين ينفذون عمليات التقاص والتسوية لتداوالت التسليم مقابل الدفع:  1.2.7.5

أو الصيغة التي تتم الموافقة  2لى التعهد بالسداد الكامل وفق الصيغة الواردة في الملحق اتفاقية الموافقة ع

 عليها من قبل شركة دبي للمقاصة

نسخة عن تفويض خصم من الحساب النقدي لبنك التسوية لمقدم طلب عضو التقاص، وفق الصيغة  1.2.7.6

 3الواردة في الملحق 

يمكن لمقدم طلب عضو التقاص مباشرة عملياته عند أو بعد موافقة شركة دبي للمقاصة على تسجيل عضو  1.2.8

 التقاص وإدخاله في أنظمة التقاص والتسوية واإليداع ل شركة دبي للمقاصة. 

عندما يقدم طالب عضو التقاص ضمانا مصرفيا حسب متطلبات الضمان، يجب أن يكون الضمان البنكي وفقا  1.2.9

 .8الوارد في النموذج رقم  للشكل

 

 (TCM) عضو تداول التقاص 1.3

 على أعضاء تداول التقاص الجدد تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:  1.3.1

 نسخة عن رخصة عضو تداول التقاص الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع 1.3.1.1

التسوية المعبأة بحسب  نسخة عن نموذج تسجيل عضو تداول التقاص/عضو تقاص وكيل التسوية/وكيل 1.3.1.2

 4الصيغة الواردة في الملحق 

اما كشكل ضمان بنكي أو نقدي  للمقاصة، وتكونيتم تحديد الحد االدنى من قيمة الضمان من قبل دبي    1.3.1.3

 سبق من الضمانات. مماأو مزيج  مالية،أو أوراق 

على مقدمي طلبات عضو تداول التقاص الذين يخططون لتنفذ عمليات التقاص والتسوية لتداوالت التسليم  1.3.1.4

  2مقابل الدفع: الموافقة على التعهد بالسداد الكامل وفق الصيغة الواردة في الملحق 

 نسخة عن تفويض خصم من الحساب النقدي لبنك تسوية لمقدم طلب عضو تداول التقاص، وفق الصيغة 1.3.1.5

 3الواردة في الملحق 

على الوسطاء الحاليين الذين سيواصلون عملهم كأعضاء تداول تقاص، تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي  1.3.2

 للمقاصة:

اما كشكل ضمان بنكي أو نقدي  للمقاصة، وتكونيتم تحديد الحد االدنى من قيمة الضمان من قبل دبي   1.3.2.1

 ضمانات الثالث.أو مزيج من ما سبق من ال مالية،أو أوراق 

1.3.2.2  

ليس هناك أي تأثير تشغيلي على أعضاء تداول التقاص الحاليين فيما يتعلق بعمليات التقاص والتسوية التي  1.3.3

 يتم تنفيذها مع شركة دبي للمقاصة لغير عمالء وكالء التسوية وكيل التسوية. 

سوية النقدية تكون بين وكيل التسوية بالنسبة للعمالء الذين يستخدمون وكالء التسوية، فإن التزامات العمالء بالت 1.3.4

 وبين عضو تداول التقاص، وتخضع للشروط واألحكام المتفق عليها بين عضو تداول التقاص ووكيل التسوية. 
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 (CCM)عضو تقاص وكيل التسوية  1.4

( لتداوالت عمالء الحافظ SAsمباشرةً عن طريق وكيل التسوية ) CCMsيتم تسوية جميع ما تم تنفيذه من قبل  1.4.1

 TCMsو/ أو  CMsبدال من  االمين

1.4.2  . 

في الوقت .CCPقد تطلب دبي للمقاصة الحد األدنى من الضمانات والتي تشمل الضمانات النقدية و/أو البنكية ليتم إيداعها لدى  .2

 الراهن ال يوجد أي تأثير لتسوية عمليات التداول.

على أعضاء وكالء التسوية الحاليين الذين يرغبون بالتوقف عن تقديم خدمات كوكيل التسوية والتحول إلى  2.1.1

  يلي:امناء الحفظ اتباع ما 

إبالغ جميع أعضاء تقاص التداول/أعضاء التقاص خطيًا بنية عضو تقاص وكيل التسوية، ومنحهم إشعار  2.1.1.1

 يوم تسوية.  30لفترة ال تقل عن 

 30ي للمقاصة خطيًا بنية عضو تقاص وكيل التسوية، ومنحهم إشعار لفترة ال تقل عن إبالغ شركة دب 2.1.1.2

 يوم تسوية 

يوم تسوية  30تاريخ التحول من عضو تقاص وكيل التسوية إلى وكيل تسوية والذي يجب أن يكون بعد  2.1.1.3

 على األقل من تاريخ إبالغ شركة دبي للمقاصة.

دم بطلب للحصول على ترخيص عضو تقاص وكيل التسوية من على أعضاء تقاص وكيل التسوية الجدد التق 2.1.2

 هيئة األوراق المالية والسلع قبل التقدم بطلب تسجيل لدى شركة دبي للمقاصة كعضو تقاص وكيل التسوية. 

 تقديم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:  2.1.2.1

 نسخة عن الرخصة الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع 2.1.2.1.1

ذج تسجيل عضو تداول التقاص /عضو تقاص وكيل التسوية/ وكيل التسوية نسخة عن نمو 2.1.2.1.2

 4المعبأة بحسب الصيغة الواردة في الملحق 

ضمانات بحد أدنى إما بشكل ضمانات بنكية أو ضمانات نقدية، أو كالهما، تخضع لشروط  2.1.2.1.3

 . 4الضمانات الواردة في القسم 

2.1.2.1.4 . 

 

 الحافظ االمين 2.2

إال  ،(SAات التقاص والتسوية لصالح عمالء الحافظ االمين كوكيل التسوية )يسمح للحافظ االمين تنفيذ عملي 2.2.1

في الحاالت التي يقرر فيها وكيل التسوية عدم تسوية التزامات التسوية النقدية لتداوالت تعود لعمالء الحافظ 

، فإن عضو االمينمباشرة مع شركة دبي للمقاصة. وبالنسبة لعمالء الحافظ االمين لدى أحد وكالء التسوية

  االمين.تداول التقاص أو عضو التقاص يتولى تقاص وتسوية التداوالت التي ينفذها عمالء الحافظ 

 ،التسويةفي حال قام وكيل التسوية بتنفيذ عمليات التقاص والتسوية للعمالء فإنه يعتبر عضو تقاص وكيل  2.2.2

 . 3.4وتنطبق عليه البنود الواردة في القسم 

في حال لم يرغب وكيل التسوية بتأدية دور عضو تقاص وكيل التسوية، فإنه يقوم بتنفيذ عمليات التسوية  2.2.3

النقدية للتداوالت التي تعود لعمالء وكيل التسوية إما مع عضو تداول التقاص أو عضو التقاص مباشرة، 

 وبموجب الشروط واألحكام المتفق عليها بين الطرفين. 

تداول التقاص أو عضو  االمين وعضوللمقاصة في عمليات التقاص والتسوية بين الحافظ ال تتدخل شركة دبي  2.2.4

 التقاص. 

لتفادي أي مجال للشك، جميع إجراءات تسوية التسليم مقابل الدفع الصادرة عن شركة دبي للمقاصة تكون  2.2.5

  االمين وقابلة للتطبيق لغايات تسوية تداوالت عمالء الحافظ 

 ال يطلب من الحافظ االمين تسليم أي ضمانات بنكية و/أو إيداعات نقدية إلى شركة دبي للمقاصة.  2.2.6

 على امناء الحفظ الجدد تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:  2.2.7

 نسخة عن الرخصة الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع 2.2.7.1

بحسب الصيغة  االمين المعبأة/ الحافظ  نسخة عن نموذج تسجيل عضو تداول التقاص /عضو تقاص 2.2.7.2

 4الواردة في الملحق 
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  شروط الضمانات  4 

 

أن تكون بصممممورة  تقاص يجبالضمممممانات األولية المطلوبة لتسممممجيل عضممممو التقاص /عضممممو تداول التقاص /عضممممو  4.1

 ضمانات نقدية و/أو بنكية )مصرفية( و/أو أوراق مالية معتمدة. 

 ينبغي االلتزام بالشروط التالية فيما يتعلق بإيداع الضمانات األولية لسقف التسوية:  4.2

 

نوع 

 الضمانات

 ضمانات بنكية .ب ضمانات نقدية .أ

ملء نموذج اإليداع النقدي لسقف  .I الشروط

التسوية وفق الصيغة الواردة في 

 6الملحق 

II.  التحقق من نقل اإليداع النقدي أو

 للمقاصةتسليمه إلى شركة دبي 

I.  تسليم الضمانات البنكية األصلية الصادرة لصالح

 شركة دبي للمقاصة

II.  يجب أن تكون صيغة الضمانة البنكية لعضو تداول

التقاص وفقًا لصيغة هيئة األوراق المالية والسلع. 

لالطالع على نموذج  5يرجى الرجوع إلى الملحق 

 الصيغة. 

III.  إن نموذج الضمان البنكي لوكالء التسوية عضو

الحفظعضو التقاص الحاليون  أمناءالحاليون التقاص 

الذين أصبحوا أعضاء تقاص يتم وفقا للنموذج الوارد 

وسوف يتم تحويل النماذج الحالية عند . 8في الجدول 

تجديد الضمان المصرفي أو حسب توجيهات شركة 

 .دبي للمقاصة

IV.  بالنسبة ألعضاء التقاص الجدد الذين ليسوا باألساس

يرجى الرجوع إلى  االمين،أعضاء تقاص الحافظ 

 . 8النموذج الوارد في الملحق 

V.  ال يسمح بإدخال أي تغيير على صيغة الضمانة

البنكية. سترفض شركة دبي للمقاصة الضمانة البنكية 

 في حال إدخال أي تغييرات على الصيغة المعتمدة. 

 

  سقف التسوية5   

يشمممير سمممقف التسممموية اليومي إلى سمممقف/حدود التداول التي تفرضمممها شمممركة دبي للمقاصمممة على كل من عضمممو التداول وعضمممو تداول 

التقاص. يتم تحديد قيمة سممقف التسمموية بناء على قيمة الضمممانات التي يودعها عضممو التقاص الذي يعمل لصممالح عضممو التداول أو التي 

الضمانات األولية المتمثلة بقيمة الضمانة البنكية و/أو اإليداع النقدي، و/أو أي أنواع أخرى من يودعها عضو تداول التقاص، وتتضمن 

 الضمانات المقبولة بحسب ما تعلن شركة دبي للمقاصة من وقت آلخر. 

 

   (TMs)التداول ( ألعضاء DOL)اليومي  التداولسقف  5.1

( لتنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالح عضو GCM( تعيين عضو تقاص )TMعلى عضو التداول ) 5.1.1

( قبل موافقة TM( تحديد سممقف التداول لعضممو التداول)GCM)التقاص (، وعلى عضممو TM)التداول 

 شركة دبي للمقاصة على مباشرة عضو التداول ألي تداوالت. 

إال (، GCM)التقاص ( من قبل عضو TM)تداول (لكل عضو DOLيتم تحديد سقف التداول اليومي ) 5.1.2

 ( تخضع لموافقة شركة دبي للمقاصةDOLأن إنشاء معادلة/صيغة سقف التداول اليومي )

أدناه لالطالع على اإلجراءات المتعلقة بكيفية إبالغ عضمممممو التقاص ل  5.2يرجى الرجوع إلى القسمممممم  5.1.3

 شركة دبي للمقاصة بحد سقف التداول لكل عضو تداول. 

 

 ( GCMsم )سقف التداول اليومي ألعضاء التقاص العا 5.2

( واحد TM( تنفيذ عمليات التقاص والتسمموية لصممالح عضممو تداول )GCM)العام يحق لعضممو التقاص  5.2.1

 أو أكثر. 
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العام (، يجب على عضمممو التقاص TMقبل تنفيذ عمليات التقاص والتسممموية لصمممالح أعضممماء التداول ) 5.2.2

 الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:  تسليم

(وعضممممممو/أعضممممماء GCMالموقعة بين عضممممممو التقاص العام )نسممممممخة عن اتفاقية التقاص  5.2.2.1

  TMالتداول

  (الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلعTMنسخة عن رخصة عضو التداول ) 5.2.2.2

 نسخة عن وثيقة الضمانة البنكية التي قدمها عضو التداول إلى هيئة األوراق المالية والسلع.  5.2.2.3

تسممموية لكل عضمممو تداول إما عن طريق ملء ( تحديث حد سمممقف الGCMيمكن لعضمممو التقاص العام ) 5.2.3

أو عن طريق مراسمممممملة شممممممركة دبي للمقاصمممممممة خطًيا. وتطبق في هذه الحالة  7النموذج في الملحق 

 (. DOLاإلجراءات القائمة والمواعيد والمدد الزمنية المحددة فيما يتعلق بتحديث سقفالتداول اليومي )

اسبًا تحديد كيفية استخدام قيمة الضمانات المودعة ( وفق ما يراه منGCMيرجع لعضو التقاص العام ) 5.2.4

(، إال TM( ألعضاء التداول )DOLلدى شركة دبي للمقاصة فيما يتعلق بتحديد سقف التداول اليومي )

أن إنشمماء معادلة/صمميغة سممقف التسمموية تخضممع لموافقة شممركة دبي للمقاصممة. ال يلزم عضممو التقاص 

 ضاء التداول الذين يعمل لصالحهم.باستخدام كامل قيمة الضمانات لجميع أع

 بتنفيذ عمليات تقاص وتسممموية لصمممالح أكثر من عضمممو تداول واحدGCMإذا قام عضمممو التقاص العام  5.2.5

(TM( فإن شممركة دبي للمقاصممة سممتقوم بتعيين عضممو التقاص العام ،)GCM بسممقف تسمموية رئيسممي )

داول، وذلك بحسممب المثال وأسممقف فرعية لرفع حد التداول باعتباره عضممو تقاص مسممتقل لكل عضممو ت

 التالي:

أعضممماء  3( عمليات تقاص وتسممموية لصمممالح XYZبنك ) GCMينفذ عضمممو التقاص العام  5.2.5.1

 900( ل شمممممركة دبي للمقاصمممممة ضممممممانة بنكية واحدة بقيمة XYZ. يقدم )بنك TMsتداول 

 مليون درهم إماراتي. 

( GCMالعام )( بعضمممو التقاص TMs) تنظم شمممركة دبي للمقاصمممة عالقة أعضممماء التداول 5.2.5.2

 وفق اآلتي: 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 XYZعضو مقاصة بنك 

اليومية سقف التسوية 

(DOL) 

AED500m 

 

صافي التزامات التسوية النقدية 

مبلغ )صافي الدفع  XYZ لبنك

 (صافي التحصيل /

 

  1عضو تداول رقم 

(DOL) 

AED200M 

 

 

  2عضو تداول رقم 

(DOL) 

AED300M 

 

 

  3عضو تداول رقم 

(DOL)AED100M 

 

 

يعرض على عضو المقاصة 

(وعضو التداول GCMالعام )
(TMفقط ) 

 صافي االلتزامات النقدية

 )صافي الدفع/صافي التحصيل(

 

يعرض على عضو المقاصة 
 (وعضو التداولGCMالعام )

(TMفقط ) 

 صافي االلتزامات النقدية
)صافي الدفع/صافي 

 التحصيل(

 

المقاصة يعرض على عضو 

 ( وعضو التداولGCMالعام )

(TMفقط ) 
 صافي االلتزامات النقدية

 )صافي الدفع/صافي التحصيل(
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( سممممممقف التداول اليومي GCM(تحت عضممممممو تقاص عام )TMيكون لكل عضممممممو تداول ) 5.2.5.3

DOLفرعية. 

يجوز لعضممو التقاص أن يطلب أيضمما من شممركة دبي للمقاصممة إعداد صمميغة سممقف تسمموية  5.2.5.4

  .المختلفة لكل عضو تداول

أو اإليداع النقدي أو أي  /كعضممو تقاص أن يقسممم الضمممان البنكي و  XYZال يطلب من بنك  5.2.5.5

 3شممرائح منفصمملة لكل من أعضمماء التداول الثالثة  3أنواع أخرى من الضمممانات إلى ثالث 

 .عند تقديم ضمانات ل شركة دبي للمقاصة

أن يبلغ شركة دبي للمقاصة كيف يتم تقسيم  GCMومع ذلك، يجب على عضو التقاص العام  5.2.5.6

 [.5.2.3راجع القسم ] TM قيمة إجمالي الضمانات وتطبيقها لكل عضو تداول

عام  تسمموية التزامات النقدية لعضممو تقاص 1تقرير تقاص وتسمموية االلتزامات النقدية يظهر  5.2.5.7

GCM بنك XYZ. 

ل التزامات التسممموية كما سممميعرض نظام خط التقاص والتسممموية في شمممركة دبي للمقاصمممة ك 5.2.5.8

 .عضو تداول على حدة لكل TMs الخاصة بأعضاء التداول

برقم واحد من حسممابات التسمموية البنكية لدى بنك تسمموية  GCMالعام  يحتفظ عضممو التقاص 5.2.5.9

شممركة  لدى TMs شممركة دبي للمقاصممة لتسمموية االلتزامات النقدية نيابة عن أعضمماء التداول

 .دبي للمقاصة

 

 TMsالحاليين الذين ينوون التحول إلى أعضاء تداول  TCMsأعضاء تداول التقاص 6  
 

 TCMsالذي ال تنطبق عليه متطلبات هيئة األوراق المالية والسلع ألعضاء تداول التقاص  CM الحاليالعضو على  6.1

تم تسجيله رسميًا لدى شركة دبي للمقاصة.  GCMيجب عليه تعيين عضو تقاص عام  ،TM التحول إلى عضو تداول

قبل أن يتمكن العضو من مواصلة التداول  TMبعد ذلك تحديد سقف تسوية لعضو التداول  TCM التقاصعلى عضو 

 أعاله(.  5يرجى الرجوع إلى القسم ) TMبصفته عضو تداول 

 : CMsإعادة قيمة الضمانات للوسطاء الحاليين  6.2

بعد أستالم رسالة عدم  CMإعادة قيمة أي ضمانات لألعضاء الحاليين ستقوم شركة دبي للمقاصة ب 6.2.1

ذلك للتاكد من عدم  CMممانعة من هيئة األوراق المالية والسلع بإعادة الضمانات إلى العضو الحالي 

أشهر من توقف عضو التداول  3وجود إي معامالت أو مخالفات عالقة مع شركة دبي للمقاصة. مرور 

TM تقاص عن العمل كعضوCM ويخضع ذلك لعدم وجود أي التزامات نقدية مستحقة على العضو ،

CM .لشركة دبي للمقاصة 

بالنسبة للضمانات النقدية، تقوم شركة دبي للمقاصة بإعادة قيمة أي ضمانات نقدية إلى حساب البنك الذي  6.2.2

 نشأت عنه الضمانات النقدية. 

بالنسبة للضمانات البنكية، ستتم إعادة الضمانة البنكية األصلية إلى العضو، مرفقة برسالة تأكيد من شركة  6.2.3

دبي للمقاصة موجهة إلى بنك إصدار الضمانة البنكية، وتتضمن موافقة شركة دبي للمقاصة على إخالء 

 التزامات بنك إصدار الضمانة البنكية من الضمانة البنكية. 

 

 التواصل مع سوق دبي الماليعناوين 7  

 clearing&settlement@dubaiclear.aeيرجى إرسال جميع الطلبات إلى البريد اإللكتروني: 

 
 

 – انتھـــى -
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clearing&settlement@dubaiclear.ae
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 نموذج طلب تسجيل عضو تقاص – 1الملحق 

 

 )ترويسة عضو التقاص(
 

 عضو تقاصطلب تسجيل 
 

  اسم مقدم طلب عضو التقاص

  رقم هاتف الشركة

  رقم الفاكسميلي

  ممثل االتصال الرئيسي

  رقم هاتف مكتب ممثل االتصال

رقم الهاتف المتحرك لممثل االتصال 

 )إجباري(

 

  البريد اإللكتروني

  ممثل االتصال الثانوي

  رقم هاتف مكتب ممثل االتصال

المتحرك لممثل االتصال رقم الهاتف 

 )إجباري(

 

  البريد اإللكتروني

عنوان البريد اإللكتروني الجماعي 

 التعميمات الرسمية إلرسال

 

 مالحظة: يجب تعبئة كافة التفاصيل المطلوبة أعاله

 :شركة دبي للمقاصةاسم بنك تسوية  تفاصيل حساب بنك التسوية:

 (IBANرقم حساب البنك )بالكامل، بما في ذلك رقم 

  . اسم الشخص المخول بالتوقيع:1

  منصب الشخص المخّول بالتوقيع:

  التاريخ:  التوقيع:

  . اسم الشخص المخول بالتوقيع:2

  منصب الشخص المخّول بالتوقيع:

  :التاريخ   التوقيع:

 

 شروط التواقيع: 

 حال وجود أكثر من شخصين مخولين بالتوقيع()يرجى فصل الصفحات في 

 إقرار بصحة المعلومات وتعهد: 

 أنا/نحن:

 شركة دبي للمقاصةنقر بأننا مخّولون بتنفيذ أنشطة تتعلق بالتقاص والتسوية بموجب القوانين و/أو اإلجراءات المطبقة في  .أ

كما هي واردة في شممركة دبي للمقاصممة أوافق/نوافق، بموجب الموافقة على هذا الطلب، على االلتزام في جميع األوقات بكافة المتطلبات المحددة من قبل  .ب

 .شركة دبي للمقاصةقوانين و/أو إجراءات 

لصادرة عن الجهات التنظيمية في دولة اإلمارات العربية نؤكد أننا نعمل بموجب إطار عمل تشغيلي فعال وفق مقتضيات قوانين مكافحة غسيل األموال ا .ت

 المتحدة.
 

 :توقيع الشخص المخّول بالتوقيع لمقدم الطلب

  اسم الشخص المخّول بالتوقيع: 

 )ختم الشركة(            
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 تعهد الدفع من عضو تداول التقاص/عضو التقاص لتسوية تداوالت التسليم مقابل الدفع – 2الملحق 

 
 الرقم المرجعي: 

 9700ص.ب. شركة دبي للمقاصة 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

بواسطة وكالء التسوية و/أو عضو تداول تقاص وكيل شركة دبي للمقاصة الموضوع: تعهد بتسوية التعامالت المتعلقة بالتداول لعمالء 

 شركة دبي للمقاصة التسوية ب

 

 حضرات السادة،

 

. فإننا شركة دبي للمقاصة____________________)اسم عضو تداول التقاص أو عضو التقاص( لدى باإلشارة إلى تسجيل _

نتحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق بمبالغ التسوية غير المدفوعة من قبل وكيل التسوية في كل تاريخ استحقاق تسوية، كما هو محدد في 

أو عضو تقاص وكيل التسوية. سيتم إرسال /التسوية ووضة للتسوية من قبل وكيل حول مبالغ التداوالت المرفشركة دبي للمقاصة قوانين 

 . شركة دبي للمقاصةنسخة أصلية من هذا التعهد إلى 

 

بدون أي قيد أو شرط أو تحفظ أو رفض أو شركة دبي للمقاصة ونوافق على دفع أي مبالغ لم تتم تسويتها من قبل وكيل التسوية لصالح 

بخصم المبالغ المستحقة من حساب التسوية الخاص بنا والمفتوح  شركة دبي للمقاصةاعتراض من أي نوع وألي سبب، وذلك بتفويض 

 . شركة دبي للمقاصةلدى بنك تسوية 

 

والمفتوح لدى بنك التسوية بما يضمن تسوية أي التزامات ونحن نتعهد بالتحقق من توفر التمويل الكافي في حساب التسوية الخاص بنا 

 ( ألي تاريخ تداول. T+2تسوية تداول تم رفضها من قبل وكيل التسوية و/أو عضو تقاص وكيل التسوية في كل تاريخ تسوية )

 . شركة دبي للمقاصةويبقى هذا التعهد ساري المفعول ما لم يتم إيقافه من قبل 

 

 التوقيع:
 

 

 مخول بالتوقيع:الشخص ال

 

 

 

 

 مرفق نسخة إلى: 

 شركة دبي للمقاصة وكيل التسوية ل

 ص.ب.

 المدينة، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 

مالحظة: تستخدم رسالة التعهد الواردة أعاله ألعضاء تداول التقاص وأعضاء التقاص الذين يقومون بتقاص وتسوية تداوالت لصالح 

شركة دبي للمقاصةمستثمرين يستفيدون من خدمات وكيل التسوية و/أو عضو تقاص وكيل التسوية معتمد من قبل   
 

 العام التقاصختم شركة عضو تداول التقاص/عضو 
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 GCMعضو التقاص العام /TMتفويض الخصم من الحساب البنكي لعضو تداول التقاص  – 3الملحق 

 
 الرقم المرجعي: 

 

 التاريخ

 

 ]االسم[

 ]المنصب[

 ]البنك[

 ]ص.ب.[

 ]المدينة، الدولة[ 

 

 الموضوع: حساب التقاص والتسوية

 

وبما انكم تمثلون بنك التسوية المعتمد لهم  للمقاصة،شركة دبي يسرنا إعالمكم أن شركتنا هي عضو تداول تقاص/عضو تقاص العام في 

 فإننا نملك حاليًا حسابًا لديكم تحت االسم: 

 

 ]اسم الحساب: ]االسم 

 ]رقم الحساب: ]الرقم 

 

 . شركة دبي للمقاصةسيتم استخدام الحساب المذكور أعاله بحيث يكون حساب التقاص والتسوية المرشح من قبلنا لكافة تعامالتنا مع 

 

نود لفت انتباه حضرتكم إلى أنكم مفوضون بقبول تعليمات للخصم من حساب التقاص والتسوية الخاص بنا المذكور أعاله بناء على 

. هذه التعليمات تكون ذات عالقة شركة دبي للمقاصةوذلك بأي طريقة تم االتفاق عليها بينكم وبين لمقاصة شركة دبي لتعليمات من 

 . شركة دبي للمقاصةبصافي مركزنا المالي فيما يتعلق بتداوالت يوم معين، أو ألي ترتيبات أخرى تتعلق بزيادة سقف التداول في 

 

 ار آخر من قبلنا. وتكون هذه التعليمات سارية المفعول حتى إشع

 

 شاكرين لكم تعاونكم في هذا الشأن. 

 

 تقبلوا فائق االحترام والتقدير، 

 

 ]االسم، المنصب[
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 SAوكيل التسوية/وكيل تسوية  GCMعضو تقاص /TCMنموذج طلب تسجيل عضو تداول تقاص  – 4الملحق 

 

 (SAوكيل التسوية / و GCMعضو تقاص /TCM)ترويسة عضو تداول التقاص 
 

 SA/وكيل التسوية  GCMعضو تقاص /TCMطلب تسجيل عضو تداول تقاص 

 فئة مقدم الطلب )يرجى اختيار المربع المناسب(

 عضو تداول تقاص                               

 عضو تقاص وكيل التسوية

 وكيل التسوية

 

   مقدم طلب عضو التقاص سم

 

   رقم هاتف الشركة

 

   رقم الفاكسميلي

 

   ممثل االتصال الرئيسي

 

   رقم هاتف مكتب ممثل االتصال

 

 رقم الهاتف المتحرك لممثل االتصال )إجباري(    

 

   البريد اإللكتروني

  

   ممثل االتصال الثانوي

 

   رقم هاتف مكتب ممثل االتصال

 

 رقم الهاتف المتحرك لممثل االتصال )إجباري( 

 

   البريد اإللكتروني

 

 البريد اإللكتروني الجماعيعنوان 
 إلرسال التعميمات الرسمية
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 مالحظة: يجب تعبئة كافة التفاصيل المطلوبة أعاله 

 

 تقاص[]خاصة فقط بطلب تسجيل عضو تداول التقاص/عضو 

 _______________إجمالي قيمة الضمانة البنكية:        ____________________األولي: DOL اليوميإجمالي قيمة سقف التداول 

 __________________________[: إجمالي قيمة اإليداع النقدي ]يرجى تعبئة نموذج اإليداع النقدي

 

 :تفاصيل حساب بنك التسوية

 

 اسم بنك تسوية شركة دبي للمقاصة:

 (IBANرقم حساب البنك )بالكامل، بما في ذلك رقم 

 

 

 _______________________________. اسم الشخص المخول بالتوقيع: 1

 منصب الشخص المخّول بالتوقيع: ________________________   

 ___________________ التاريخ: ______________________________التوقيع:   

 

 . اسم الشخص المخول بالتوقيع: _______________________________2

 ________________________منصب الشخص المخّول بالتوقيع:     

 ___________________ التاريخ: ______________________________التوقيع:     

 

 شروط التواقيع:  

 )يرجى فصل الصفحات في حال وجود أكثر من شخصين مخولين بالتوقيع(  

 

 

 

 إقرار بصحة المعلومات وتعهد: 

 أنا/نحن:

 شركة دبي للمقاصةنقر بأننا مخّولون بتنفيذ أنشطة تتعلق بالتقاص والتسوية بموجب القوانين و/أو اإلجراءات المطبقة في  .أ

كما شركة دبي للمقاصةأوافق/نوافق، بموجب الموافقة على هذا الطلب، على االلتزام في جميع األوقات بكافة المتطلبات المحددة من قبل  .ب

 .شركة دبي للمقاصةأو إجراءات هي واردة في قوانين و/

نؤكد أننا نعمل بموجب إطار عمل تشغيلي فعال وفق مقتضيات قوانين مكافحة غسيل األموال الصادرة عن الجهات التنظيمية في دولة  .ت

 اإلمارات العربية المتحدة.

 

 :توقيع الشخص المخّول بالتوقيع لمقدم الطلب

 

     اسم الشخص المخّول بالتوقيع: 
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 الشركة()ختم 

 

 GCM و TCMللضمانة البنكية شركة دبي للمقاصةنموذج  – 5الملحق 

 

 )ترويسة البنك المصدر للضمانة(

 
  

 الموضوع: خطاب ضمان بنكي رقم .........

 التاريــــخ :

 القيمــــــة:  ).........................( درهم إماراتي

Sub: Bank Guarantee Letter No. : ………… 

Date: …………………………………………. 

 

Value: (………………………...……...) AED 

  

حيث أنه يتوجب على شركة/.................تقديم خطاب ضمان بنكي 

لصالح شركة دبي للمقاصة ...............)دبي للمقاصة(، وذلك 

لغايات )بغرض( الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في 

وتقاص( من قبل هيئة األوراق المالية األوراق المالية )عضو تداول 

 والسلع )الهيئة(.

Being mandatory upon the company / 

…………………………………… to submit bank 

guarantee letter to the 

…………………………………………………. (Dubai 

Clear ) for the purpose of acquiring license from the 

Securities and Commodities Authority (SCA) to practice 

securities Clearing Member activities activities  

 

  

 :Therefore نـتـعــهــد نحــــن:

  

ب : ............. ، دولة اإلمـارات  -بنك/.....، وعنوانه ......... ص

العـربيـة المتـحدة؛ بـموجب هذا الخــطاب بأن ندفع للسوق دون أي 

أياً كان نوعه أو  -قيٍد أو شرٍط أو تحفٍظ أو اعتراٍض أو احتجاجٍ 

ر مبلغاً نقدياً ال يتجاوز)      (........... درهم إماراتي فو -سببه

في أي وقت لتغطية أي  دبي للمقاصةاستالمنا أول طلب كتابي من 

على عاتق الشركة تجاه الهيئة أو مطالب مالية أو أي التزامات تنشأ 

أو تجاه عمالئها وتتعلق بمزاولة نشاط العضو في  دبي للمقاصة

األوراق المالية وفقاً لقانون وأنظمة وتعليمات الهيئة، واللوائح 

دبي ول بها لدى األسواق، ويكون ذلك بناًء على تقدير الداخلية المعم

فقط ودون الحاجة إلى صدور أوامر أو قرارات أو أحكام  للمقاصة

قضائية أو مراجعة من البنك لطبيعة أو سبب أو حجم أو قيمة هذه 

االلتزامات أو طلب أي مستندات أو أدلة ودون الحاجة لمراجعة 

ن أي اعتراض أو احتجاج من العضوأو الحصول على موافقتها، ودو

قبل البنك على سبب الطلب، ويكـون هـذا الطلـب ملزماً لنا بشكل 

قاطع، على أن نقوم بدفع هذا المبلغ بموجب تحويل بنكي إلى الحساب 

، أو بأي طريقة دفع أخرى تكون مقبولة دبي للمقاصةحدده تالـذي 

 .دبي للمقاصةلدى 

We, ……………………………………… (Bank), of this 

address: ………………………….., P.O. Box ……., 

United Arab Emirates, by virtue of this letter  hereby 

declare to pay to the Dubai Clear, without any restriction, 

condition, reservation, objection or protest of any kind or 

for any reason, an amount of money in cash not exceeding 

(        ) …………………….AED immediately after 

receiving the first written request from the Dubai Clear at 

any time to pay for any financial claim or liability against 

the company to the SCA or the markets, or the company’s 

client, in relation to the company’s securities brokerage 

activities and in accordance with the SCA’s law, 

regulations and directives and the markets’ bye laws. The 

payment shall be based only on the market’s estimation 

and without the need for any order, decision or ruling by 

the court of law or the bank’s review of the nature, cause, 

volume or value of this liability or requesting for 

documents or evidence and without the need for the bank 

to consult the brokerage company or seek its approval, 

and without the bank’s objection or protest against the 

reason behind the payment request. The request shall be 

absolutely binding to us, therefore we shall pay this 
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amount through bank transfer to the account indicated by 

the market or through other means of payment acceptable 

to the market. 

  

كما نوافق كذلك على أن يتم دفع المبالغ المترتبة بموجب هذا الخطاب 

كاملة وصافية بدون أي خصم اللتزامات متقابلة، وبدون أي قيد أو 

شرط أو خصومات لحساب أي شخص كان أو لضرائب في المستقبل 

ب أو حسومات أو حجز أو لحجوزات أو رسوم أو مصاريف أو أتعا

 مبلغ من أي نوع كان أو من قبل أي من األشخاص.

We also agree to pay the amount related to this agreement 

in full without any deduction for any other liability and 

without restriction, condition or deduction in favor of any 

person whosoever or future taxation, confiscation, dues, 

expenses, remuneration, rebate or seizure of amount of 

any kind or by any person. 

  

ويكون هذا الخطاب سارياً لمدة سنة ميالدية كاملة يبدأ احتسابها من 

تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً لمـدد مماثلة ما لم يصدر إخطار 

بانتهاء الغرض منه، وال يجوز إلغاؤه اال  دبي للمقاصةكتابي من 

 . دبي للمقاصةبموافقة كتابية من 

This letter shall be valid for a period of one calendar year 

from the date of signing and shall be renewable 

automatically for similar period unless a written letter 

from the market stated the end of its purpose. The letter 

shall not be invalidated without a letter from the market 

approving the invalidation. 

  

وتطبق قـوانـين دولـة اإلمارات العـربية المتحدة بـشأن هذا الخطاب 

أو تـفـسـيره، وحال وجود أي اختالف في التفسير بين النصين العربي 

واإلنجليزي للخطاب؛ تكون العبرة بما ورد بالنص المكتوب باللغة 

 العربية.

 

The laws of the United Arab Emirates shall apply to this 

letter or its interpretation. In case of any interpretation 

conflict between the Arabic and the English texts of this 

letter the Arabic version shall reign over the English.  

 

 توقيع المفوض بالتوقيع عن البنك وختم البنك

Signature of the bank’s authorized person and the bank’s stamp 
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 نموذج إيداع نقدي لسقف التسوية – 6الملحق 

 

 

 نموذج اإليداع النقدي لسقف التسوية

 

 التاريخ: 

 فئة العضو ]يرجى اختيار المربع المناسب(

 

  :TCMعضو تقاص 

  :CMعضو تقاص التداول 

 : SAوكيل التسوية 

 

 __________________________العضو: اسم 

 ____________________________(: مبلغ اإليداع النقدي )بالدرهم اإلماراتي

 

 

 طريقة الدفع ]يرجى اختيار الطريقة المناسبة[:

 

 حوالة بنكية  .أ

 

 ( لدى بنك اإلمارات دبي الوطنيIBAN :AE200260000512063720939)رقم  0512063720939رقم: شركة دبي للمقاصةتدفع لحساب 

 

 شيك مدير .ب

 ________________________رقم: شيك 

 

 

 (: TCM/GCM/SAاألشخاص المخّولين بالتوقيع بالنيابة عن عضو التقاص /عضو تقاص التداول/ وكيل التسوية )

 

 __________________________: 2التوقيع   ____________________ _: 1التوقيع 

 ______________________والمنصب: االسم   _________________والمنصب: االسم 

 

 

 ختم الشركة

 

شركة دبي الستخدام 

 فقط للمقاصة

تاريخ ووقت استالم  شركة دبي للمقاصة

 نموذج الطلب

 وافق عليه: تحقق من صحته:

   

دائرة الشؤون المالية في 
 للمقاصةشركة دبي 

تاريخ ووقت استالم 

 الشيك

  استلمه:
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 نموذج طلب تخصيص تغطية سقف التداول اليومي لعضو التقاص – 7الملحق 

 

 )ترويسة عضو التقاص(

 

 ( لعضو التقاصDOLطلب تخصيص لتغطية سقف التداول اليومي )

 (القائم[DOL(الجديدة أو لتحديث )DOL]لقيم سقف التداول اليومي )

 

 

 التاريخ: _______________________________

 ____________________________العضو: اسم 

 ()بالدرهم اإلماراتي(:_______________________________DOLالقيمة المستحقة من سقف التداول اليومي )

 

 تفاصيل التخصيص: 

 

ورمز عضو  TMاسم عضو التداول  الرقم

 للمقاصةشركة دبي التداول المحدد من 

قيمة سقف التداول اليومي 

(DOL) 

تاريخ سريان قيمة سقف 

 (DOLالتداول اليومي )

 مستوى لتنبيه

     

     

     

     

 

 :CMاألشخاص المخّولين بالتوقيع بالنيابة عن عضو المقاصة 

 

 :__________________________2التوقيع   ____________________ _: 1التوقيع 

 االسم والمنصب:______________________  _________________والمنصب: االسم 

 

 

 

 ختم الشركة

 

شركة دبي الستخدام 

 فقطللمقاصة

تاريخ ووقت استالم  شركة دبي للمقاصة

 نموذج الطلب

 وافق عليه: تحقق من صحته:

   

   قام بتحديثه:
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 [ TCMsو   GCMsللضمانة البنكية ] شركة دبي للمقاصةنموذج  – 8الملحق 

 

 

 )ترويسة البنك المصدر للضمانة(

 
 

Topic: Bank Guarantee Letter No. ............ 

 

Date: 

 

Value: AED... 

 

Where … company (Settlemet Agent) is under an 

obligation to, submit a bank letter of guarantee in 

favor of … market (the market) to carry 

settlement processes for its clients' Accounts. 

We…….Bank, of this address…………,P.O 

Box……………….., United Arab Emirates, 

pursuant to this letter that we undertake to pay to 

the market without any restriction or condition or 

reservation or objection or -protest of any kind or 

for any reason an amount of money in cash not 

exceeding (....) AED immediately after receiving 

the first written request from the market at any 

time to pay for any financial claims or any  

liability  against the company towards  SCA or 

the market or  its clients in relation to the carrying 

settlement  processes for its clients in accordance  

to SCA’s law, regulations and directives, and 

internal regulations in force in the market. The 

payment shall be based only on the market 

estimation, without the need for any order, 

decision or ruling by the court of law or the 

company’s review of the nature, cause, volume or 

value of this liability, or requesting for documents 

or evidence and without the need for the bank 

review or approval, and without the company’s 

objection or protest against the reason behind the 

payment request. The request shall be absolutely 

to us; therefore, we shall pay this amount through 

bank transfer to the account specified by the 

market, or through other means of payment 

acceptable to the market. 

 

 نموذج خطاب الضمان البنكي الخاص بوكيل التسوية

 العهد إليه تسوية التزامات عمالئه

 الموضوع: خطاب ضمان بنكي رقم............

 التأريخ:

 القيمة: ........ درهم إماراتي

 

حيث أنه يتوجب على شركة........ )وكيل التسوية(، تقديم 

خطاب ضمان بنكي لصالح سوق........ )السوق( وذلك 

 لمزاولته عمليات التسوية لحساب عمالئه.

 

 نتعهد نحن:

......، وعنوانه........ص.ب .........، دولة اإلمارات بنك.

العربية المتحدة، بموجب هذا الخطاب بأن ندفع للسوق دون أي 

أياً كان نوعه أو -قيد أو شرط أو تحفظ أو اعتراض أو احتجاج

سببه_ مبلغاً نقدياً ال يتجاوز )....( درهم إماراتي فور استالمنا 

وقت لتغطية أي مطالب أول طلب كتابي من السوق في أي 

مالية أو أي التزامات تنشأ على عاتق الشركة تجاه الهيئة أو 

السوق أو تجاه عمالئها وتتعلق بمزاولتها عمليات تسوية 

التزامات عمالئها وفقاً للقانون وأنظمة وتعليمات الهيئة ، 

واللوائح الداخلية المعمول بها لدى السوق، ويكون ذلك بناًء 

ق فقط دون الحاجة إلى صدور أوامر أو على تقدير السو

قرارات أو أحكام قضائية أو مراجعة من الشركة لطبيعة أو 

سبب أو حجم أو قيمة هذه االلتزامات أو طلب أي مستندات أو 

أدلة ودون الحاجة لمراجعة البنك أو الحصول على موافقته، 

ودون أي اعتراض أو احتجاج من قبل الشركة على سبب 

هذا الطلب ملزماً لنا بشكل قاطع، على أن نقوم  الطلب، ويكون

بدفع هذا المبلغ بموجب تحويل بنكي إلى الحساب الذي يحدده 

 السوق، أو بأي طريقة دفع أخرى تكون مقبولة لدى السوق.

 

 

 

كما نوافق كذلك على أن ندفع المبالغ المترتبة بموجب هذا 

ون أي الخطاب كاملة بدون أي خصم اللتزامات متقابلة، وبد

قيد أو شرط أو خصومات لحساب أي شخص كان أو لضرائب 

في المستقبل أو لحجوزات أو رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو 
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We also agree to pay the amount related to this 

letter in full without any deduction for any 

counter liability and without restriction, condition 

or deduction in favor of any person whosoever or 

future taxation, confiscation, dues, expenses, 

remuneration, rebate or seizure of amount of any 

kind or by any person. 

This letter shall be valid for a period of one 

calendar year from the date of signing and shall 

be renewable automatically for similar period 

unless a written letter from the market stated the 

end of its purpose. The letter shall not be 

cancelled without a letter from the market 

approving the cancellation. 

The laws of the United Arab Emirates shall apply 

to this letter or its interpretation. In case of any 

interpretation, conflict between the Arabic and 

the English texts of this letter the Arabic version 

shall prevail over the English. 

 

 

Signature of the authorized signatory for the bank 

and the bank seal 

حسومات أو حجز مبلغ من أي نوع كان أو من قبل أي من 

 األشخاص.

 

 

ويكون هذا الخطاب سارياً لمدة سنة ميالدية كاملة يبدأ 

تلقائياً لمدد مماثلة ما  احتسابها من تأريخ التوقيع عليه، ويجدد

لم يصدر إخطار كتابي من السوق بانتهاء الغرض منه، وال 

 يجوز إلغاؤه إال بموافقة كتابية من السوق.

وتطبق قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن هذا 

الخطاب أو تفسيره، وحال وجود أي اختالف في التفسير بين 

تكون العبرة بما ورد النصين العربي واالنجليزي للخطاب، 

 بالنص المكتوب باللغة العربية.

 

 

 

 توقيع المفوض بالتوقيع عن البنك وختم البنك.  
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 للضمانة البنكية ]ألعضاء التقاص الجدد وهم ليس بأعضاء تقاص وكيل التسوية الحاليين[شركة دبي للمقاصةنموذج  – 8الملحق 

 

 ضمان بنكي )عضو مقاصة(نموذج خطاب 

(Clearing Member) Bank Guarantee Form  

 

  

 الموضوع: خطاب ضمان بنكي رقم .........

 اتيالتاريــــخ :( درهم إمار

 القيمــــــة: )........................(

 

استناداً لموافقة هيئة األوراق المالية والسلع المنصوص عليها في 

مكرر من النظام الخاص بالتداول التقاص والتسويات ونقل  30المادة 

األوراق المالية وحفظ األوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس 

وتعديالته الالحقة  بمزاولة نشاط  2001لسنة( 2)إدارة الهيئة رقم 

التقاص والتسوية لحساب األعظاء وعمالئهم  وبغرض مزاولة ذات 

بواسطة  عضو ةشركة دبي للمقاصالنشاط في 

التقاص................)االسم( ...............العنوان)ويشار إليه فيما يلي 

شركة دبي بعضو التقاص(  يوافق البنك  على تقديم ضمان لصالح 

 بالقيمة المبينة في هذا الخطابللمقاصة

 

 

 

 

 

 

 

 بناًء عليه:

Sub: Bank Guarantee Letter No. : ………… 

Date: 

…………………………………………. 

 

Value: (………………………...……...) 

AED 

 

Based on the approval of the Securities and 

Commodities Authority provided for in 

Article 30 of the Regulations concerning 

trading, clearing and settlement, transfer of 

securities and custody of securities issued by 

the Board of Directors Resolution No. (2) of 

2001 and its subsequent amendments to 

exercise clearing and settlement activities by 

Clearing Members for the account of  

members and their clients and for the 

purpose of practicing the same activity in 

Dubai Clear by the Clearing ember    

……………(name)………..(address) 

(referred to  thereafter as  Clearing Member), 

the Bank agrees to provide a guarantee in 

favor of Dubai Clear for the value described 

in this letter in favour of the Dubai Clear. 

 

  

  

  

 :Therefore نـتـعــهــد نحــــن:

  

ب : ............. ، دولة اإلمـارات  -بنك/.....، وعنوانه ......... ص

شركة دبي المتـحدة؛ بـموجب هذا الخــطاب بأن ندفع لالعـربيـة 

أياً كان  -دون أي قيٍد أو شرٍط أو تحفٍظ أو اعتراٍض أو احتجاجٍ للمقاصة

ً ال يتجاوز)      (........... درهم إماراتي  -نوعه أو سببه ً نقديا مبلغا

في أي وقت شركة دبي للمقاصةفور استالمنا أول طلب كتابي من ل

لتغطية أي مطالب مالية أو أي التزامات تنشأ على عاتق عضو التقاص 

تجاه الهيئة أو لسوق دبي المالي أو تجاه عمالئها وتتعلق بمزاولة نشاط 

رسالة الالتقاص والتسوية  خالل مدة أقصاها ثالثة أيام من تأريخ أستالم 

الهيئة، واللوائح  الخطية األولى للسوق. وفقاً لقانون وأنظمة وتعليمات

الداخلية المعمول بها لدى األسواق، ويكون ذلك بناًء على تقدير السوق 

فقط ودون الحاجة إلى صدور أوامر أو قرارات أو أحكام قضائية أو 

مراجعة من البنك لطبيعة أو سبب أو حجم أو قيمة هذه االلتزامات أو 

We, ……………………………………… (name of 

Bank), of this address: ………………………….., P.O. 

Box ……., United Arab Emirates, by virtue of this 

letter  hereby declare to pay to the Dubai Clear, without 

any restriction, condition, reservation, objection or 

protest of any kind or for any reason, an amount of 

money in cash not exceeding (        ) 

…………………….AED soon after receiving the first 

written request from the Dubai Clear at any time to pay 

for any financial claim or liability against the Clearing 

Member to Dubai Clear in relation to the Clearing 

Member’s clearing and settlement obligations  within a 
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لتقاص  أو طلب أي مستندات أو أدلة ودون الحاجة لمراجعة  عضو ا

الحصول على موافقته، ودون أي اعتراض أو احتجاج من قبل البنك 

على سبب الطلب، ويكـون هـذا الطلـب ملزماً لنا بشكل قاطع، على أن 

نقوم بدفع هذا المبلغ بموجب تحويل بنكي إلى الحساب الـذي يحدده 

 .شركة دبي للمقاصةالسوق، أو بأي طريقة دفع أخرى تكون مقبولة ل

maximum of 3 business days from the date of receiving 

the first written request of the market. in accordance 

with the SCA’s law, regulations and directives and the 

markets’ bye laws in accordance with the SCA’s law, 

regulations and directives and the markets’ bye laws. 

The payment shall be based only on the market’s  

estimation, the payment shall be made without the need 

for any order, decision or ruling by the Court of Law or 

the bank’s review of the nature, cause, volume or value 

of this liability or requesting for documents or evidence 

and without the need for the bank to consult the 

Clearing Member or seek its approval, and without the 

Bank’s objection or protest against the reason behind 

the payment request. The request shall be absolutely 

binding to the Bank and therefore the Bank shall pay 

this amount through bank transfer to the account 

indicated by Dubai Clear or through other means of 

payment acceptable to Dubai Clear. 

  

افق كذلك على أن يتم دفع المبالغ المترتبة بموجب هذا الخطاب كما نو

كاملة وصافية بدون أي خصم اللتزامات متقابلة، و بدون أي قيد أو 

شرط أو خصومات لحساب أي شخص كان أو لضرائب في المستقبل 

أو لحجوزات أو رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو حسومات أو حجز 

 أي من األشخاص.مبلغ من أي نوع كان أو من قبل 

We also agree to pay the amount indicated in this letter 

in full without any deduction for any other liability and 

without restriction, condition or deduction in favor of 

any person whosoever or future taxation, confiscation, 

dues, expenses, remuneration, rebate or seizure of 

amount of any kind or by any person. 

  

ً لمدة سنة ميالدية كاملة يبدأ احتسابها من  ويكون هذا الخطاب ساريا

تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً لمـدد مماثلة ما لم يصدر إخطار كتابي 

وال يجوز إلغاء أو  يؤكد  انتهاء هذا الخطاب،شركة دبي للمقاصة  من

شركة دبي تعديل أي شرط من شروط هذا الخطاب اال بموافقة 

 الخطية. للمقاصة

This letter shall be valid for a period of one calendar 

year from the date of signing and shall be renewable 

automatically for similar period unless a written letter 

from the Dubai Clear confirms the termination of this 

letter. No written notice of termination or changes to 

any terms and conditions shall be effective without the 

written consent of the Dubai Clear.  

  

هذا الخطاب أو  وتطبق قـوانـين دولـة اإلمارات العـربية المتحدة بـشأن

تـفـسـيره، وحال وجود أي اختالف في التفسير بين النصين العربي 

واإلنجليزي للخطاب؛ تكون العبرة بما ورد بالنص المكتوب باللغة 

 العربية.

 

The Laws of the United Arab Emirates shall apply to 

this letter or its interpretation. In case of any 

interpretation conflict between the Arabic and the 

English texts of this letter the Arabic version shall reign 

over the English.  

 

 عن البنك وختم البنك توقيع المفوض بالتوقيع

 

Signature of the bank’s authorized person and the bank’s stamp 

 

 


