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 .1لمحة عامة
 .1.1يوضح هذا املستند اإلجراءات املتعلقة باألسباب املقبولة اإلضافية لتحويل األوراق املالية فيما يتعلق مبا يلي:
.1.1.1

معامالت إعادة الشراء (ريبو) اليت تتضمن األوراق املالية املدرجة يف سوق ديب املايل.

.1.1.2

القروض التجارية اليت يتم توفريها وفق برامج متويل املراحبة اإلسالمية.

 .1.2ترفق قواعد سوق ديب املايل املعتمدة من قبل اجلهة املنظمة خبصوص هذا النشاط اجلديد إىل هذا املستند حتت امللحق رقم
.5
الباب األول – اإلجراءات المتعلقة بعمليات التحويل بخصوص معامالت إعادة شراء األوراق المالية

 .2تعريف المصطلحات
فيما يلي تعريفات للمصطلحات املستخدمة يف هذا املستند:
 .2.1شركة الوساطة :وتعين أي عضو تداول أو عضو تداول وتقاص.
 .2.2احلافظ األمني :ويعين أي عضو حافظ أمني.
 .2.3إدارة التقاص والتسوية واإليداع :وتعين إدارة التقاص والتسوية واإليداع لدى سوق ديب املايل.
 .2.4حساب إدارة التقاص والتسوية واإليداع :ويعين حساب التسجيل للمستثمر غري القابل للتداول.
 .2.5سندات سوق ديب املايل :وتعين األورق املالية املدرجة يف سوق ديب املايل واألوراق املالية اخلاصة اليت يتم االحتفاظ هبا وفقا
إليداع األوراق املالية املركزي لدى سوق ديب املايل ،وهي ال تشري إىل أي من سندات الدخل الثابت أو سندات الدين غري
املدرجة يف سوق ديب املايل.
 .2.6اجلمعية الدولية :وتعين اجلمعية الدولية ملتداويل األوراق املالية.
 .2.7اتفاقية (ريبو) الرئيسية العاملية :وتعين اتفاقية إعادة الشراء (ريبو) الرئيسية العاملية.
 .2.8العضو :ويعين أي شركة وساطة أو حافظ أمني.
 .2.9املشارك :ويعين البائع الريبو أو املشرتي الريبو أو العضو.
 .2.10الريبو  :وتعين على وجه التحديد معامالت إعادة الشراء عندما تكون األوراق املالية املعاد شراؤاها سندات مدرجة يف سوق
ديب املايل.
 .2.11البائع الريبو :ويعين بائع سندات سوق ديب املايل واملستلم للنقد.
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.2.12

املشرتي الريبو  :ويعين الطرف املسدد للنقد واملشرتي لسندات سوق ديب املايل ،أي املمول النقدي،

ويقتصر ذلك على املستثمرين املعتمدين.
 .2.13سندات الريبو :وتعين كمية األوراق املالية اليت ختضع ملعاملة الريبو.
 .2.14معاملة الريبو  :وتعين معاملة التسوية اليت يقوم سوق ديب املايل بتيسريها بناء على طلب حتويل األوراق املالية من املشرتي
الريبو.
 .2.15اجلهة املنظمة :وتعين هيئة األوراق املالية والسلع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .2.16الدولة :وتعين دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 .3النمط التشغيلي
لن يعمل سوق ديب املايل يف جمال التداول يف عمليات إعادة الشراء (الريبو) .وسيكون دور سوق ديب املايل يف تسوية معامالت الريبو اليت
يتم إجراؤها على أساس مباشر بني طريف املعاملة .وفيما يلي رسم توضيحي للنمط التشغيلي:
النقد



اتفاقية الريبو

المشتري الريبو


طلب

الحافظ األمين/
شركة الوساطة
للمشتري في عملية
إعادة الشراء
(اختياري)



لجنة التسوية
والمقاصة
واإليداع

طلب

األسهم المعاد شراؤها



البائع الريبو



  .3.1جيب على البائع الريبو واملشرتي الريبو التوقيع على اتفاقية إعادة الشراء وفقا ألحكام املادة رقم  7أدناه.
  .3.2سيقوم املشرتي الريبو فقط بالتواصل إما مع سوق ديب املايل بشكل مباشر أو من خالل شركة الوساطة أو احلافظ األمني
لديه من اجل تقدمي طلب إعادة الشراء (امللحق رقم  )2إىل سوق ديب املايل مصحوبا بنسخة أصلية مصدقة من كاتب
العدل من اتفاقية إعادة الشراء.
  .3.3تقوم شركة الوساطة أو احلافظ األمني للمشرتي يف معاملة إعادة الشراء بتقدمي طلب الريبو مصحوبا بنسخة مصدقة
طبق األصل عن اتفاقية الريبو إىل سوق ديب املايل.
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.3.4

 يقوم سوق ديب املايل بنقل عدد من سندات الريبو من حساب البائع يف معاملة الريبو إىل حساب

املشرتي يف معاملة الريبو وأيضا مرة أخرى من املشرتي يف معاملة الريبو إىل البائع يف معاملة الريبو ملعاملة إعادة شرائها عندما
حتدث عملية إعادة الشراء.
  .3.5يتم سداد املقابل النقدي بني املشرتي الريبو والبائع الريبو مباشرة.

 .4المشترون المؤهلون في معاملة إعادة الشراء
 .4.1إن فئات املستثمرين الواردة ادناه هي فقط اليت تعد مؤهلة لتقدمي طلب تسوية إعادة الشراء إىل السوق:
.4.1.1

أي مؤسسة مالية إماراتية مرخصة للعمل لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.

.4.1.2

أي مؤسسة مالية أجنبية مرخصة للعمل يف أي دولة كمؤسسة مالية أو مؤسسة خمولة إلقراض األموال ،شريطة أن
تقدم تلك املؤسسات املالية إىل السوق نسخة أصلية مصدقة من الكاتب العدل عن وثيقة تأكيد من اجلهات
التنظيمية تثبت بأن تلك املؤسسة املالية هي كيان منظم يسمح له بإقراض األموال أو مفوض إلقراض األموال.

 .4.2إن املتطلبات الواردة يف الفقرة رقم  4.1.2أعاله تعد متطلبا ملرة واحدة فقط .وبالنسبة للمؤسسات املالية األجنبية اليت
قامت بتقدمي الوثائق املطلوبة ألول مرة لن يكون عليها التزام بتقدمي تلك الوثائق لكل معاملة.
 .4.3يتعني على املشرتي الريبو إكمال النموذج الوارد يف امللحق رقم  1لتأهيله ليصبح مشرتيا يف معاملة إعادة الشراء.
 .4.4جيوز للسوق وضع إشارة "إعادة شراء" على حساب املشرتي الريبو وذلك من أجل حتديد سندات إعادة الشراء وأي تعامالت
أخرى الحقة يف سندات إعادة الشراء لديه.

 .5البائع الريبو
 .5.1يتعني على بائع الريبو التوقيع على منوذج طلب تسوية إعادة الشراء لدى السوق حسب امللحق رقم  2لتقدميه من قبل
مشرتي الريبو .
 .5.2جيب على بائع الريبو استخدام حساباته املوجودة أو حساب التقاص والتسوية واإليداع أو حساب الوكيل (بالنسبة للعميل
احلافظ األمني) أو لتسوية السندات املعاد شراؤها.
 .5.3ال ينصح باستخدام حساب التداول (للعمالء من غري احلفظة األمناء) لتسوية معامالت إعادة الشراء .ويف حال قيام البائع
الريبو باستخدام حساب التداول لذلك ،جيب على شركة الوساطة اليت يكون فيها حساب التداول أيضا أن تقوم بتوقيع
القسم املخصص هلا يف منوذج طلب تسوية إعادة الشراء لدى السوق.
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 .6المشتري الريبو
 .6.1جيب على املشرتي الريبو أن يقدم إىل سوق ديب املايل ما يلي:
.6.1.1

منوذج طلب تسوية الريبو لدى السوق مكمال حسب األصول وفقا للملحق رقم .2

.6.1.2

نسخة أصلية مصدقة من الكاتب العدل التفاقية الريبو بني البائع الريبو واملشرتي الريبو.

.6.1.3

سداد الرسوم املطبقة ،أي ضمان إيداع قيمة الرسوم النقدية إىل احلساب البنكي اخلاص بالسوق ،وال يعد إيصال
الدفع كافيا.

.6.1.4

نسخة من تفاصيل إيصال دفع الرسوم ألغراض سجالت السوق.

 .7اتفاقية الريبو
 .7.1جيب على املشرتي الريبو ضمان توقيع اتفاقية الريبو حسب الشكل املعتمد لكل من اتفاقية (ريبو) الرئيسية العاملية واجلمعية
الدولية ملتداويل األوراق املالية.
 .7.2إن الفشل يف االلتزام هبذا االشرتاط ميكن أن يؤدي إىل عدم املوافقة على طلب التسوية أو إىل إلغاء معاملة التسوية.
 .7.3يتحمل البائع الريبو واملشرتي الريبو املسؤولية الكاملة عن ضمان احتواء اتفاقية الريبو على كافة احلقوق وااللتزامات اخلاصة
بكل من البائع الريبو واملشرتي الريبو.
 .7.4ال يتحمل السوق أي مسؤولية عن األحكام والشروط التجارية يف اتفاقية الريبو.

 .8معامالت إعادة الشراء الالحقة
 .8.1جيب أن تتم املباشرة يف عملية تسوية أي معامالت إعادة شراء ،أي إعادة البيع من املشرتي الريبو إىل البائع الريبو ،من قبل
املشرتي الريبو.
 .8.2جيب على املشرتي الريبو إكمال منوذج الطلب الوارد يف امللحق رقم  2لتقدميه إىل السوق.
 .8.3ال ينصح باستخدام حساب التداول (للعمالء من غري احلفظة األمناء) لتسوية معامالت إعادة الشراء .ويف حال قيام املشرتي
الريبو باستخدام حساب التداول لذلك ،جيب على شركة الوساطة اليت يكون فيها حساب التداول أيضا أن تقوم بتوقيع
القسم املخصص هلا يف امللحق رقم .2
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 .9التعهدات والتعويض عن الضرر
 .9.1جيب على املشرتي الريبو إقرار واملوافقة على والتعهد منفردا ومتضامنا بتحمل كامل املسؤولية القانونية واملالية اليت تنشأ عن:
.9.1.1

مصداقية وحقيقة وحداثة واكتمال املعلومات املقدمة إىل السوق ألغراض الوفاء مبتطلبات تأهيله ليصبح مشرتي
ريبو.

.9.1.2

أي خمالفة للقواعد واإلجراءات الصادرة عن السوق وتعويض السوق عن ذلك.

 .9.2جيب على املشرتي الريبو ضمان عدم انتهاك حدود امللكية ذات الصلة احملددة من قبل املصدر أو اجلهة املنظمة أو السوق
من خالل إجراء معاملة الريبو ،ويتعني عليه اختاذ التدابري الفورية الستدراك أي خمالفة.

 .10منع المشتري الريبو من شراء أسهمه ومن رهن سندات الريبو الحقا
 .10.1حيظر على املشرتي الريبو ما يلي:
 .10.1.1شراء األوراق املالية عندما يكون املشرتي الريبو هو أيضا املصدر لتلك األوراق املالية مامل توافق اجلهة التنظيمية
املختصة على ذلك.
 .10.1.2رهن سندات الريبو يف وقت الحق.
 .10.2حيتفظ السوق حبقه يف إلغاء معاملة الريبو يف حال اكتشاف أي خمالفة ألحكام هذا احلظر ،وفرض الغرامة اليت قد يتم
حتديدها من حني إىل آخر.

 .11اإلفصاحات من قبل المشتري الريبو والبائع الريبو
 .11.1يتعني على املشرتي الريبو والبائع الريبو ،حسبما يكون عليه احلال ،حتمل املسؤولية الكاملة عن ضمان االمتثال ألي من
متطلبات إبالغ اجلهة التنظيمية املختصة عن التغيريات يف حقوق املسامهة.
 .11.2ال جيوز اعتبار نقل سندات الريبو من قبل السوق على اهنا موافقة من طرف السوق أو على أهنا إبالغ السوق فيما يتعلق
مبتطلبات إبالغ اجلهة التنظيمية عن التغريات يف حقوق املسامهة.

 .12الرسوم
 .12.1إن الرسوم واجبة الدفع من قبل مشرتي الريبو هي على النحو اآليت:
 .12.1.1للمعامالت من البائع الريبو إىل املشرتي الريبو:
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.12.1.1.1

ما ال يقل عن  100درهم إمارايت أو  20( %0.20نقطة أساس) من قيمة األوراق املالية

اليت يتم حتويلها بناء على آخر سعر إغالق لألوراق املالية.
 .12.1.1.2جيب سداد الرسوم بواسطة حوالة بنكية إىل احلساب البنكي للسوق رقم ( 0412063720929رمز
آيبان )AE370260000412063720929 :لدى بنك اإلمارات ديب الوطين .كما جيب تقدمي
نسخة من تعليمات اإليداع /أو رسالة تأكيد سويفت إىل السوق.
 .12.2للمعامالت من املشرتي الريبو إىل البائع الريبو
 .12.2.1مبلغ قدره  100درهم إمارايت عن كل اسم من األوراق املالية اليت تتم تسويتها.

 .13الجزاءات
 .13.1للسوق حال خمالفة هذه الضوابط و /أو اإلجراءات اختاذ أيا من اإلجراءات اآلتية حبق أي مشارك:
 .13.1.1إيقاف عمل املشارك؛
 .13.1.2حصر أنشطة أو إمكانية دخول املشارك إىل اخلدمات وفقا للشروط وللفرتة اليت قد حتددها املقاصة وفق تقديرها
املطلق؛ و /أو
 .13.1.3فرض غرامة على املشارك مبا ال يزيد عن  10,000درهم إمارايت؛ و /أو
 .13.1.4تأنيب املشارك وتوبيخه.

 .14بيانات االتصال
 .14.1جيب إرسال كافة الطلبات بواسطة الربيد اإللكرتوين على العنوانclearing&settlement@dfm.ae :
 .14.2رقم الفاكس املستخدم ألغراض املتابعة هو.04-3317597 :
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الباب الثاني – اإلجراءات المتعلقة بالتحويل في برامج المرابحة اإلسالمية

 .15إجراءات طلب رقم مستثمر إضافي
 .15.1جيب على املؤسسات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إكمال منوذج الطلب وفقا للملحق رقم  4من أجل تقدمي
طلب رقم مستثمر إضايف.
 .15.2حيتفظ السوق حبقه يف رفض الطلب يف حال عدم إكمال الطلب.
 .15.3جيب على املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إرفاق نسخة أصلية مصدقة من الكاتب العدل من رخصة
املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إىل الطلب.
 .15.4يبقى رقم املستثمر اإلضايف هذا نافذا حىت:
 .15.4.1تطلب املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إغالق رقم املستثمر اإلضايف؛ أو
 .15.4.2إهناء استخدامه من قبل السوق؛ أو
 .15.4.3عندما ال تعود املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية خمولة ملمارسة النشاط الذي مت طلب رقم
املستثمر اإلضايف ألجله.
 .15.5تتحمل املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية املسؤولية )(SCFIعن ضمان استخدام رقم املستثمر اإلضايف
فقط لألنشطة اليت مت منح املوافقة على استخدام رقم املستثمر اإلضايف ألجلها.

 .16مخالفة قيود الملكية أو الغرض
 .16.1عندما تقوم املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية باستخدام أكثر من رقم مستثمر واحد مبا يتجاوز قيود
امللكية ذات الصلة أو استخدام أرقام املستثمرين اإلضافيني مبا ال يتوافق مع االستخدام املصرح هلا ،جيب على املؤسسة املالية
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ضمان اختاذ التدابري الفورية الستدراك تلك املخالفة.
 .16.2حيتفظ السوق ،بناء على موافقة هيئة األوراق املالية والسلع ،حبقه يف اختاذ أي تدابري مبا يف ذلك فرض أي عملية بيع لألوراق
املالية من أجل استدراك أي خمالفة دون الرجوع إىل املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك يف حال
فشل املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف استدراك تلك املخالفة من طرفها.
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.17

الجزاءات

 .17.1حيتفظ السوق حبقه يف اختاذ واحد أو أكثر من التدابري الواردة أدناه يف حال خمالفة اإلجراءات الواردة يف الباب الثاين من
هذا املستند:
 .17.1.1فرض غرامة مالية؛
 .17.1.2إيقاف املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية عن استخدام أكثر من رقم مستثمر واحد؛
 .17.1.3حتويل أو فرض بيع األوراق املالية من أجل استدراك أي خمالفة لألنظمة أو اإلجراءات املعمول هبا.

 .18تقديم طلب التحويل
 .18.1يسمح بتقدمي طلبات التحويل خبصوص برامج املراحبة اإلسالمية فقط من رقم مستثمر إلحدى املؤسسات املالية املتوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية إىل أحد املستثمرين.
 .18.2وتفاديا للشك ،فإن ذلك يعين بأن املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية هي فقط اليت ميكنها التحويل من
أوراقها املالية لتمويل رقم املستثمر إىل أحد املستثمرين .وال ميكن للمستثمر حتويل األوراق املالية إىل املؤسسة املالية املتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو القيام بعد ذلك بتحويل األوراق املالية اليت يستلمها من املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
 .18.3يتعني على املؤسسة املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تقدمي النموذج املخصص وفقا للملحق رقم  3إىل السوق.

 .19الرسوم
 .19.1يقوم السوق بتحصيل رسوم حتويل بقيمة  )0.00275( %0.275مبا يف ذلك أي رسوم أخرى حسبما يتم حتديده من
حني إىل آخر.
 .19.2يتم احتساب الرسوم إما بناء على آخر سعر إغالق لألوراق املالية أو بناء على سعر الشراء مضروبا بعدد األوراق املالية اليت
يتم شراؤها.
 .19.3جيب سداد الرسوم بواسطة حوالة بنكية إىل احلساب البنكي للسوق رقم ( 0412063720929رمز آيبان:
 ) AE370260000412063720929لدى بنك اإلمارات ديب الوطين .كما جيب تقدمي نسخة من تعليمات
اإليداع /أو رسالة تأكيد سويفت إىل السوق.
 .19.4يتعني على السوق املباشرة يف معاجلة طلب التحويل عند إيداع الرسوم يف احلساب البنكي اخلاص بالسوق نقدا.
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الملحق رقم  – 1نموذج تسجيل مشتري الريبو المؤهل




إقرار وتعهد
أنا /حنن:
(أ)
(ب)

نقر بأننا مفوضني أصوال بتنفيذ األنشطة املتعلقة بإقراض األموال وخنضع للجهة التنظيمية املالية احمللية.
نوافق ،عند تسجيل هذا الطلب ،على االمتثال يف كافة األوقات لكافة األنظمة واملتطلبات اليت يضعها السوق واليت ترد يف قواعد و /أو إجراءات السوق واليت قد تصدر من حني إىل آخر.

(ج)
(د)

نؤكد على عدم رهن األوراق املالية الحقا.
لن يتحمل سوق ديب املايل أي مسؤولية يف حال عدم امتثال العضور إلجراءات السوق.

اسم املفوض بالتوقيع:
______________________________

التوقيع املعتمد ملقدم الطلب( ________________ :ختم الشركة)
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الملحق رقم  – 2نموذج طلب تسوية الريبو

□
□

□
□

□
□

إقرار وتعهد
أنا /نحن:
(أ)

نوافق ،عند تسجيل هذا الطلب ،على االمتثال في كافة األوقات لكافة األنظمة والمتطلبات التي يضعها السوق والتي ترد في قواعد و /أو إجراءات السوق.

(ب)

نؤكد على عدم رهن األوراق المالية الحقا.

(ج)

لن يتحمل سوق دبي المالي أي مسؤولية في حال تحويل سندات الريبو إلى حساب غير قابل للتداول من قبل شركة الوساطة.
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الملحق رقم  – 3نموذج طلب رقم مستثمر إضافي

















حق رقم  – 4نموذج طلب رقم مستثمر إضافي
-
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-

-

-

o

o
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الملحق رقم  – 4نموذج طلب تحويل األوراق المالية من قبل مؤسسة المرابحة اإلسالمية

□
□

□
□

15

– 4لحق رقم
الملحق رقم  – 5ضوابط سوق دبي المالي بخصوص معامالت إعادة شراء (الريبو) حقوق الملكية ومعامالت
المرابحة اإلسالمية

1
2

1

16

2
1
2
3
4
5

3
1
2

4
1
2

(GMRA)

(ISDA
3

4
5

17

5
1
2
3

6
7
1
2
3
4
5
8
1
7

18

5 2،4

2
3

9

1
2

1
:

(SCFI)
2
1
2

19

3
4

3

4
1
2
3
5
1
2
6
0.00275

0.275

1
2

20

3

1
-1
-2
-3
-4
-5
2

Clearing&Settlement@dfm.ae

04-3317597

21

1
2

@DFMalerts

@DFMalerts

:إخالء مسؤولية
@DFMalerts

@DFMalerts

@DFMalerts

 وال يقصد منه تقديم أي استشارة مالية أو استثمارية أو محاسبية أو استشارة مؤسسية،إن هذا المنشور للعلم وألغراض تعليمية فقط
 كما ال يجب أن يتم االعتماد عليه فقط في هذا الصدد ويجب، ويجب عدم التعامل مع هذا الدليل كبديل للنصائح المهنية الخاصة،أخرى
 حيث أن الفصول، ال يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية عن محتوى هذا الدليل،كذلك. عدم االستناد إليه التخاذ أي قرارات استثمارية
 قد تكون أسماء األشخاص والمؤسسات،من ناحية أخرى. دراسات الحالة والنصوص المعروضة في هذا الدليل تعكس فقط رأي كاتبيها
 وأي مراجع أو مخططات مستخدمة في هذا الدليل هي ألغراض العرض،والشركات المشار إليها عالمات تجارية لمالكيها ذوي الصلة
ال يتعهد سوق دبي المالي أو يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو التزام محتوى الدليل أو فيما يتعلق بأي محتوى. واألمثلة فقط
ويجب أن يرجع المستخدمون إلى القوانين والتشريعات المحددة في. أو معلومات على الموقع اإللكتروني تكون مرتبطة بهذا الدليل
اختصاصهم القضائي كما يتعين عليهم التشاور مباشرة مع مستشار استثمار في اختصاصهم أو مستشارين آخرين قبل التصرف بناءً على
.أي معلومات في هذا الدليل
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