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 الضمان 

 

(، وعليه  CCPبشأن تنظيم نشاط شركة المقاصة المركزي ) 2016( لعام RM/  22باإلشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) 

ستقوم الشركة بتحديد شكل وقيمة الضمان، وعلى عضو التقاص ايداع الضمان على حسب فئة العضوية. مصطلح الكفالة يعني  

 ضمانة. 

 

ستحدد شركة المقاصة المركزي الحد األدنى لمبلغ وشكل الضمان بناًء على هيكل العضوية. يجب على كل عضو التقاص التأكد  

 من التزامه بمتطلبات الضمان في جميع األوقات. 

 

مان البنكي في حين  إذا كان عضو التقاص قد قدم ضمانًا لدى شركة المقاصة المركزي عن طريق ضمان بنكي وتريد استبدال الض 

ال يمكنها الحصول على ضمان بنكي جديد قبل سحب الضمان السابق، فعليه يجب على عضو التقاص الطلب من الشركة بإيقاف  

التداول من أجل الحصول على الضمان البنكي القديم من شركة دبي للمقاصة أو استبدال الضمان البنكي بشكل آخر من أشكال  

ل الضمان النقدي و / أو األوراق المالية. ستعمل شركة دبي للمقاصة على التأكد من عدم وجود أي  الضمان على سبيل المثا

 التزامات مالية على عضو التقاص قبل إصدار الضمان السابق لها.

 

 يجب أن يكون مبلغ الضمان كافياً لتغطية متطلبات الهامش و/أو أي التزام آخرى تفرضها شركة المقاصة المركزي  .1

اوزت متطلبات الهامش مبلغ الضمان المودع في شركة دبي للمقاصة بالنسبة التى يحددها عضو التقاص،  إذا تج .2

سيتلقى عضو التقاص رسالة تحذير على نظام المقاصة. يجب على عضو التقاص إبالغ شركة دبي للتقاص لتعيين  

 نسبة التبية.   

اإليداع النقدي لدى بنك التسوية أو زيادة مبلغ   يجوز لـعضو التقاص، في أي وقت، تقديم ضمان إضافي عن طريق .3

 الضمان البنكي و / أو تجميد األوراق المالية كضمان من أجل زيادة حد الضمان. 

في حالة تعذر عضو التقاص في سداد المبالغ المستحقة في يوم التسوية، يجوز لشركة دبي للمقاصة بتسييل   .4

 ألي أو جميع الضمانات المودعة لديها فورا. 

جب أن يكون مبلغ الضمان المقدم من عضو التقاص لشركة دبي للمقاصة دائًما كافيًا بناًء على الحد األدنى من  ي .5

المتطلبات أو بناًء على متطلبات الهامش لعضو التقاص أيهما أعلى. في حالة التعذر من السداد، قد ال ُيسمح  

 لـعضو التقاص بمواصلة نشاطه قبل سداد العجز من الضمان. 

ا تجاوز عضو التقاص الحد األقصى للضمان المودع لدى شركة دبي للمقاصة، فإنه سيتم تعليق أنشطة التداول إذ .6

 للعضو لحين توفر ضمانات كفافية. 

 

 مالحظات هامة: 

يتم قبول أي ضمان غير  يجب أن يتقيد الضمان البنكي المقدم بجميع الشروط المذكورة من قبل شركة دبي للمقاصة وال  •

 مستوفي الشروط. 

 يمكن قبول شيك المدير بالشروط التالية:   •

أيام منذ بدء التداول إلعادة موازنة المؤشر القياسي الدولي، وعلية فإنه سيتم زيادة   3سيتم قبول شيك المدير لمدة   .1

 هامش حد التداول اليومي بقيمة شيك المدير المقدم ولثالث أيام تداول فقط.  

  أي إلىبنكي باإلضافة % الضمان ال 50% من قيمة الضمان )تشمل ال 50ال يجوز أن تتجاوز قيمة شيك المدير    .2

 ضمانات أخرى مقدمة من قبل العضو لشركة دبي للمقاصة(
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يجب تقديم شيك المدير مع نسخة من رسالة البنك المصدر للشيك يؤكد على إصدار الشيك لصالح سوق دبي    .3

 المالي.  

لموعد زيادة حد   في اليوم السابق اً مساء  2:00قبل الساعة  للمقاصةسليم أصيل شيك المدير لشركة دبي يجب ت   .4

 التداول.  

 

( وذلك لعدم توفر المبلغ الكافي في  T+2في حالة إخفاق العضو في دفع قيمة التسوية المالية المستحقة عليها في ) •

حساب العضو لدى بنك التسوية، وفي حالة توفر مبلغ الضمان المودع من قبل العضو في حساب شركة دبي للمقاصة، ستقوم  

 بإتباع الخطوات التالية مباشرة:شركة دبي للمقاصة 

 استخدام المبلغ المودع بغرض سداد قيمة التسوية المالية المستحقة على العضو لشركة دبي للمقاصة.  . 1

 تعديل سقف التداول بما يتناسب مع الضمانات المصرفية والنقدية المودعة لدى شركة دبي للمقاصة.  . 2

 لتسوية المالية المستحقة عليه وذلك بعد التنفيذ. إخطار العضو بسحب المبلغ لسداد قيمة ا . 3

 

 

 

 - انتهـــى  -
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 إخالء مسؤولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة »المعلومات« تم تقدیمها باعتبارها 
معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العنایة المعقولة في إنتاج هذه  

تغيرات في الظروف في أي وقت ویمكن أن تؤثر على  المعلومات، قد تحدث 
 دقة المعلومات. 

شركة دبي للمقاصة المحدودة و/ أو الشركات التابعة لها وموظفيهم غير  

مسئولين، وال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال  
المحدودة  المعلومات اآلن أو في المستقبل. لن تتحمل شركة دبي للمقاصة 

و/أو الشركات التابعة لها أو موظفيهم أي مسئولية عن أي خسارة مباشرة أو  
غير مباشرة من قبل أي شخص یعمل في االعتماد على المعلومات الواردة  

 في هذه الوثيقة. 
ال تشكل هذه المعلومات نصيحة مهنية أو تقديم اي نوع من الخدمات وينبغي  

 حو. عدم األعتملد عليها على هذا الن

ال یمكن تفسير أي جزء من المعلومات المقدمة بأنها دعوة لعمل أي استثمار 
مالي. ال ینبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلك المعلومات المالية وتوقعات  

األمثلة توصية فيما یتعلق بعقد، وشراء أو بيع األوراق المالية أو غيرها من  
الصكوك. ال تأخذ المعلومات في االعتبار األهداف اإلستثماریة ألي مستثمر  

فرد، الوضع المالي أو االحتياجات اإلستثماریة الخاصة. على هذا النحو، ینبغي  

على المستثمرین قبل اتخاذ أي قرار، القيام بتقدیراتهم وعنایتهم الواجبة  
وراق المالية أو األدوات ليس  والتشاور مع مستشاریهم الماليين. التداول في األ

مضموناً والممارسة الماضية ليست مؤشرا على األداء في المستقبل. ما لم  
ینص على خالف ذلك تمتلك شركة دبي للمقاصة المحدودة حق المؤلف في  

المعلومات الواردة في هذه الوثاقة. المعلومات قد ال تكون مستنسخة ویجب أال 
أو تستخدم بأي شكل من األشكال دون   توزع أو تبث إلى أي شخص آخر

الحصول على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة.

 


