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 رفع/خفض مستويات الضمان 

 

فلن يسمح لعضو التداول   الضمان،قيمة  الضمان، وإذا قام أحد أعضاء التقاص بتجاوز هذا قيمة ال يسمح لألعضاء التقاص بتجاوز 

 التابع لعضو التقاص بتنفيذ األوامر من خالل السوق إال في الحاالت التالية:

 زيادة حد الضمان.  •

 الهامش.  استخدامتقليل  •

جاوز  باإلضافة الى ذلك، ستتم أيضا إزالة األوامر القائمة لعضو التداول من سجل األوامر وتحويلها للحالة الخاصة، وذلك في حال تم ت

 من قبل عضو التقاص الخاص بعضو التداول.  قيمةال

 التداول التابعين لعضو التقاص.  أعضاءو التقاص، قد يتأثر أيضا جميع في حالة عدم وجود ضمان كاف لعض

 

 زيادة قيمة الضمان:  

 

 يجب عليه إيداع ضمان إضافي بالطرق التالية:  انه الضمان ف زيادة قيمةإذا أراد عضو التقاص في 

 

 خطاب الضمان:   

م  ي تقدجب مصرف اإلمارات المركزي، ي  من صادرا عن بنك أو شركة تمويل مرخصين  ضمان جديد لشركة دبي للمقاصة تقديم خطاب

، كما يجب أن يتم تسليم أصل الضمان لشركة دبي حسب الصيغة المعلن عنها من قبل شركة دبي للمقاصة  الجديد نالضما

 للمقاصة. 

 

 الضمان النقدي:   

   ات التالية لدى بنوك التسوية:حساب ال إيداع مبلغ الضمان في  •

 

حساب الدرهم الخاص  

 بالضمان النقدي:  

 بنك االمارات دبي الوطني رقم الحساب: 

 0592063720904رقم الحساب: 

 رقم الحساب المصرفي الدولي:  

AE810260000592063720904  

 

 : بنك ستاندرد شارترد 

   01422417503  :رقم حساب 

 رقم الحساب المصرفي الدولي:  

AE140440000001422417503 

حساب الدوالر الخاص  

 بالضمان النقدي:  

 بنك االمارات دبي الوطني رقم الحساب: 

 0595695000710الحساب: رقم 

 رقم الحساب المصرفي الدولي:  

AE040260000595695000710 
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 مع ارفاق نسخة من اشعار اإليداع.  تقديم طلب خدمة إدارة الضمانات عبر موقع الخدمات اإللكترونية •

 " وتحديد العملة. قيمة الضمان"رفع  اختيار •

للمقاصة على رفع قيمة   شركة دبيالمبلغ في الحساب الدوالر المصرفي، ستعمل  الخدمة وتوفر استالم طلببناًء على  •

 .الضمان للعضو بالدرهم اإلماراتي

للمقاصة على رفع قيمة الضمان للعضو بالدرهم اإلماراتي   شركة دبيالدوالر، ستعمل   ةبعمل المستلمةللضمانات  •

وذلك بعد األخذ   3.488الفعلي معدل التحويل سيكون   (haircut) ٪.5مخصوم منه نسبة   3.6725باستخدام معدل التحويل 

 .٪5معدل الخصم ال    االعتباربعين 

 

 األوراق المالية المقبولة:   

 

  األوراق - الضمان رفع قيمةالتقاص عن طريق تعبئة نموذج خدمة إدارة الضمانات ) والمملوكة لعضوالمقبولة تجميد األوراق المالية  

معدل الخصم   احتساب بعد الضمان برفع قيمةويل شركة دبي للمقاصة حخدمة االلكترونية. يقوم العضو بت عبر ال المقبولة(المالية 

(Hair Cut)  هذه األوراقسييل ت  في والتصرفباإلضافة إلى إعطاء شركة دبي للمقاصة الحق الكامل   المالية،قيمة األوراق  من  

 مستحقات التسوية. في حال حدوث أي عجز في دفع  وذلكالمالية 

 موقوفة عن التداول.    والغيرالمالية المدرجة في مؤشر السوق العام  األوراقاألوراق المالية المقبولة هي  

 

 : الضماناتاسترجاع  

 ال توجد عمليات يومية السترجاع الضمانات .أ

 خيار الخفض وتحديد العملة.   واختيارتقديم طلب خدمة إدارة الضمانات عبر موقع الخدمات اإللكترونية  .ب

  4:00المستلمة خالل اليوم السابق لنهاية ساعات عمل دبي للمقاصة ) االسترجاعستتم معالجة جميع طلبات  .ت

 لسوق في يوم التسوية التالي مساًء( بعد إغالق ا

سيتم اعتبار أي طلب يتم استالمه بعد ساعات عمل دبي للمقاصة على أنه طلب تم استالمه في يوم   .ث

 . التسوية التالي 

مساًء قبل ساعات السوق بنفس   4:00ستتم معالجة الطلبات المستلمة في يوم التسوية السابق بعد الساعة  .ج

 أعاله.  ثالطلب في اليوم نفسه وإال ستتبع الدورة المذكورة في النقطة  استالمأهمية 

المفرج وامش هالحيث يكون هناك انخفاض كبير في  FTSEأو  MSCIفي حاالت خاصة مثل أيام إعادة الموازنة  .ح

تتم معالجة طلب استرجاع  يمكن أن   صباًحا، 11.00بعد اكتمال التسوية في حوالي الساعة   T + 2 عنها في

 . لقيمة اليوم نفسه T + 2الضمانات خالل اليوم فور اكتمال التسوية في 

استرجاع  حتى يتسنى  T + 1مان في ض إرسال طلب استرجاع ال التقاص ُيطلب من عضو الحالة،في هذه  .خ

 بعد التسوية  T + 2مان في الوقت المناسب في ضال

الضمانات فقط في حال كان الضمان المتوفر لعضو التقاص   استرجاعستقوم شركة دبي للمقاصة بتنفيذ طلبات  .د

 .   بااللتزاماتصندوق اإلخالل  ومتطلباتالهامش   التزاماتكاف لتغطية 

أو أكبر من   المتبقية تساوياألمريكي فقط في حال كانت قيمة الضمانات  سيتم تنفيذ السحب لضمانات الدوالر .ذ

 الحد األدنى لقيمة الضمانات المطلوبة من قبل شركة دبي للمقاصة وذلك حسب نوع العضوية.

للضمانات الدوالر األمريكي، فإن قيمة الضمانات المتبقية للعضو ستعتمد على من قيمة الضمانات   السحب الجزئيفي حالة 

 قيمة الضمانات المتبقية   أن تكونبشرط  3.488بالدوالر األمريكي والتي سيتم تحويلها باستخدام معدل 

 

 - 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  

المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ویمكن أن تؤثر على  
 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  
المعلومات اآلن أو في المستقبل. لن تتحمل شركة دبي للمقاصة المحدودة  

ي خسارة مباشرة أو  و/أو الشركات التابعة لها أو موظفيهم أي مسئولية عن أ 
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  

 عدم األعتملد عليها على هذا النحو. 

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

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

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

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

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

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

من شركة دبي للمقاصة المحدودة.الحصول على موافقة صريحة  

 


