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 الصفة إجراء النوع وثيقة

 النسخة 003 مالك الملف شركة دبي للمقاصة

 عدد الصفحات 4 تاريخ اإلصدار 01/01/2020

 إخالء مسؤولية:

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

أي ضرررررمان أو دعم بدقتھا وتوقيتھا، وموثوقيتھا أو اكتما   ا وموظفيھم غير مسررررر،ولين، وو يعطونالتابعة لھالمحدودة و/ أو الشرررررركات للمقاصرررررة  شرررررركة دبي
عن أي خسرررارة مباشررررة أو غير  مسررر،ولية تتحم  شرررركة دبي للمقاصرررة المحدودة و/أو الشرررركات التابعة لھا أو موظفيھم أيالمعلومات اآلن أو في المسرررتقب . لن 

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

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

ة لعم  أي اسرررررتثمار مالي. و ينبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلع المعلومات المالية وتوقعات األمثلة و يمكن تفسرررررير أي جدء من المعلومات المقدمة بدنھا دعو
المالية أو غيرھا من الصرركوع. و تدخذ المعلومات في اوعتبار األھداف اتسررتثمارية ألي مسررتثمر فرد، الوضررع  بيع األوراقتوصررية فيما يتعلق بعقد، وشررراء أو 

ع اجات اتسرررررررتثمارية الخاصرررررررة. على ھذا النحو، ينبغي على المسرررررررتثمرين قب  اتخاذ أي قرار، القيام بتقديراتھم وعنايتھم الواجبة والتشررررررراور مالمالي أو اوحتي
ينص على خالف  ما لمالماضررية ليسررت مؤشرررا على األداء في المسررتقب .  والممارسررةمسررتشرراريھم الماليين. التداو  في األوراق المالية أو األدوات ليم مضررمونا  

تودع أو تبث إلى أي  أو. المعلومات قد و تكون مسرررتنسرررخة ويج  الوثاقةھذه  الواردة فيالمؤلف في المعلومات  تمتلع شرررركة دبي للمقاصرررة المحدودة حق ذلع
 .دبي للمقاصة المحدودة من شركة صريحةشخص آخر أو تستخدم بدي شك  من األشكا  دون الحصو  على موافقة 
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 اإلجراءات الخاصة بوكيل التسوية
 

  الضمان البنكي
 

 المقاصررررة شررررركة نشرررراط تنظيم بشرررردن 2016 لعام (R.M/22) رقم ھي،ة األوراق المالية والسررررلع إدارة مجلم قرار إلى باتشررررارة
 تسوية أنشطة ألداء CCP قب  من عليه وموافق الھي،ة قب  من مرخص حافظ أمين ھو (SA)التسوية  وكي  فإن ،(CCP) المركدي

 .منه إذن وتحت (CM)التقاص  عضو عن نيابة المالية واألوراق النقود
 

 يتوج  على وكي  التسوية إيداع ضمان لدى شركة دبي للمقاصة فيما يتعلق بالصفقات التي يج  تسويتھا بواسطة وكي  التسوية.
 

 الصرررافي والمبلغ التسررروية، وكي  عمالء قب  من التداو  حجم أسرررام على للمقاصرررة دبيشرررركة  قب  من الضرررمان مبلغ تحديد سررريتم
 .التسوية وكي  قب  من دفعه المستحق

 
  رفع حد التداول

 
 :طريق عن إضافي ضمان إيداع التسوية لوكي  يجود المفعو ،ساري  إذا كان الضمان

  تقديم ضمان بنكي جديد لشركة دبي للمقاصة متضمنا قيمة الديادة 

 تحق الدفعتخفيض صافي مسدنھا تنفيذ صفقات بيع والتي من ش 
 آو

  البنكي،  انديادة حد الضررمؤولية يفيد تحمله مسرر لشررركة دبي للمقاصررةإرسررا  البنع المصرردر للضررمان البنكي كتا  رسررمي
 وكي  التسويةف على أن يتعھد بدفع المستحقات المترتبة على ھذه الديادة في حالة تخل

 أو

  اص بديادة حد التداو بإيداع المبلغ سواء نقدا  أو شيع في حسا  اتيداعات الخ وكي  التسويةيقوم: 
 

 رقم الحساب الدولي رقم الحساب اسم البنك

 AE810260000592063720904 (0592063720904) بنك االمارات دبي الوطني

 AE140440000001422417503 )01422417503( بنك ستاندرد شارترد

 

س سويةالة من من إيصا  اتيداع مرفقا  معه رس خةكما يج  عليه أن يرس  ن عن  الهبا  فيھا رفع حد التداو  إرسطال وكي  الت
 clearing&settlement@dubaiclear.ae ق البريد اولكتروني:طري

يجود لشررررركة دبي للمقاصررررة بمنع وكي  التسرررروية من قبو  أي  الطل ، عند الضررررمان ديادة من التسرررروية وكي  تعذر حالة في
 .(CMs)تسويات لصفقات منفذه من قب  أعضاء التقاص 

 الة التعهد رس

يج  عليه التوقيع على رسرررالة التعھد التي تشرررير إلى أن  التسررروية،وكي  بالتداو  لصرررالم عمالء  عضرررو التقاصفي حالة رغبة 
في يوم لشرررركة دبي للمقاصرررة  وكي  التسرررويةلمدفوعة من قب  ر اية المبالغ غيوسررريكون مسررر،وو تماما عن تسررر عضرررو التقاص

 ھذا التعھد   خة أصررلية من. حيث يج  عليه تسررليم نسررشررركة دبي للمقاصررةمة اسررتحقاق التسرروية كما ھو محدد في قواعد وأنظ
 .وكي  التسوية  ي  تنفيذ أي صفقة لعمقب وكي  التسويةونسخة إلى لشركة دبي للمقاصة 

 التسوية المالية
 

شررركة دبي لمالية إذ أن وية افي عملية التسررعضررو تقاص كبوصررفه عضرروا  وكي  التسررويةلى إ تنظروف سرر شررركة دبي للمقاصررة
الذي قام  عضو التقاص رة  بدو  منمباش وكي  التسويةمالي ا مع  وكي  التسويةستقوم بتسوية الصفقات المتعلقة بعمالء  للمقاصة

فتم حسرررا  تسررروية مع أحد بنوع  وكي  التسرررويةعلى . ولذلع، فإن شرررركة دبي للمقاصرررةبتنفيذ الصرررفقة وفقا للقواعد المطبقة في 
شررركة دبي لغرض تسرروية التداووت في ( سررتاندر شررارتردبنع نع اومارات دبي الوطني أو )ب شررركة دبي للمقاصررةالتسرروية في 

 .وكي  التسويةسيستلم العمووت المتعلقة بالتداو  مباشرة من  عضو التقاصكما أن  للمقاصة
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من حسررررا   شررررركة دبي للمقاصررررةتحوي  األوراق المالية من قب   ، يتم(T+2) التداو  وية أي بعد يومين من تاريخفي يوم التسرررر
  10:00 اعةالتسرروية وبحد أقصررى السرر وتقوم بنوع ا،صررباح10:15اعة في السرر )المشررتري(لحسررا  المسررتثمر )البا،ع(المسررتثمر 

باتضررافة إلى عمولة  وكي  التسررويةا  حسرر إلى صررباحا  من اونتھاء من سررح  أو إيداع المبلغ المسررتحق الدفع أو التحصرري  من و
اعة د أقصررى السرروية بحالتدكد من وجود المبلغ الكافي في حسررابه لدى بنع التسرر وكي  التسرروية.  ينبغي على شررركة دبي للمقاصررة

وف يتم اتخاذ ، سرروكي  التسرروية. في حالة عدم توفر المبلغ المسررتحق الدفع في حسررا  (T+2)وية صررباحا من يوم التسرر 10:00
 اتجراءات التالية: 

يتم فإنه سصباحا ،  10:00اعة بسداد المبلغ الكلي المستحق الدفع لدى بنع التسوية حتى الس وكي  التسويةإذا لم يقم  .1
 التقاصبدعضرررراء وضررررم في جدو  الغرامات الخاص ة كما ھو م  الغرامة المالياواحتسرررر وكي  التسررررويةمخالفة 

ق الحشرررركة دبي للمقاصرررة تدارة و للمقاصرررة،قسرررم رسررروم الغرامات المالية الخاص بشرررركة دبي في  ينلمذكورا
 .عمليات التقاص والتسويةبفرض أية غرامات أخرى تراھا مناسبة حماية  

سرريتم مضرراعفة قيمة الغرامة المالية المسررتحقة عليه عن ك   (T+3)داد حتى عن السرر وكي  التسررويةفي حالة إخفاق  .2
 تحقة الدفع.سداد كام  القيمة المس حتى يتميوم تدخير 

 داد.السفي حالة عدم  من قبو  الصفقات وكي  التسويةإيقاف  .3

 (DVP) ل الدفعبوية مقانظام التس

 ، حيث يجودوكي  التسويةبعمالء  وية التداووت الخاصةبشدن تس (DVP) ليم مقاب  الدفعيُطبق نظام التسوية على أسام التس
حد عمال،ه والمحفوظة ة الخاصررة بدتسرروية أي صررفقة بيع أو شررراء تمت في السرروق على األوراق المالي رفضلوكي  التسرروية 

  (DVP) ليم مقاب  الدفعنظام التس قسم( إجراءاتلديه. للمديد من المعلومات، يرجى الرجوع الى 
  

 ر التداول اليوميةتقاري

  بناء   وكي  التسوية بتداووت عمالء التسوية الخاصةلوكالء ر اليومية بإرسا  جميع التقاري شركة دبي للمقاصةتقوم
ذه المطلوبة. وترسرر  ھ نوع التفاصرري لى ير فيه إيُشررشررركة دبي للمقاصررة إلى  وكي  التسرروية مي منعلى طل  رسرر

 .وكالء التسوية إلى SFTPالتقارير عن طريق 
  سويةأي تقرير إضافي يطلبه من وقت تحدده شركة دبي للمقاصة على النحو الذي وم إضافية سوف يخضع لرس وكي  الت

  آلخر.

 : قبل بدء التداول لشركة دبي للمقاصةتسليمها  وكيل التسويةلمستندات التي يجب على ا

 .لشركة دبي للمقاصةع نموذج الضمان البنكي الضمان البنكي األصلي متطابقا  م .1
لدى أحد  )رھم والدووربالد(وية مبين فيه رقم حسا  التس للمقاصةشركة دبي موجھة إلى  وكي  التسويةمية من رسالة رس .2

  )ارتداتمارات دبي الوطني وبنع ستاندر ش (ويةبنوع التس
 وية.والموجھة لبنع التس وكي  التسويةوية الصادرة من نسخة من رسالة تعھد حسا  التس .3
 ر التداو  اليومية.فيھا تقاري للمقاصة طالبا  شركة دبي موجھة إلى  وكي  التسويةن رسالة رسمية م .4

 
 
 

 
 

 


