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الضمان البنكي
باإلشــارة إلى الربط اإللكتروني بين ســوق دبي المالي وســوق أبوظبي لألوراق المالية ،قررت هيئة األوراق المالية والســلع الســماح للوســطاء الراغبين بتداول
األوراق الماليــة المدرجــة في كال الســوقين بتجزئة الضمان البنكي بين الســوقين.
وعلــى شــركة الوســاطة الراغبــة بتجزئــة الضمان البنكي أن يقدم لكل ســوق مالــي ضمان بنكي جديد مع نســخة من الضمان المقدم للســوق المالي اآلخر
مــع ضــرورة وجــود ختم الســوق اآلخــر ،على أ ال تقل قيمة الضمــان البنكي الواحد أو مجموع الضمانين عن عشــرين مليــون درهم في أي حال من األحوال،
علمــً بأنــه ال يجــب أن تقــل قيمة الضمان البنكي في كال الســوقين عن مليوني درهم .وال يمكن لشــركة الوســاطة اســتبدال الضمــان القديم قبل إجراء
العمليــة المذكــورة أعــاه .وفي حال تعذر حصول شــركة الوســاطة علــى الضمان الجديد قبل ســحب الضمان القديم يجب عليــه طلب وقف التداول وذلك
الســتالم الضمان القديم من الســوق المعني .ويقوم الســوق بالتأكد من عدم وجود أية التزامات مالية على شــركة الوســاطة قبل تســليمه الضمان
القديم.
1.1تكــون قيمــة الضمــان البنكي هي الحد األقصى للتداول بالنســبة لشــركة الوســاطة ،وال يجوز أن يتجاوز صافي مســتحق الدفع من قبل الوســطاء
هذا الحد.
2.2إذا بلــغ أو تجــاوز الحــد األقصــى للتداول قيمة الضمان البنكي المودع لدى الســوق بنســبة  ،80%ســيقوم نظام التداول اإللكتروني في ســوق دبي
المالي بإرســال رســالة تنبيه للوسيط.
3.3يجوز لشــركة الوســاطة في أي وقت ،أن يودع في حســاب ســوق دبي المالي لدى بنك التســوية مبالغ إضافية أو زيادة قيمة الضمان البنكي بهدف
زيادة الحــد األقصى للتداول .
4.4في حالة عدم التزام شــركة الوســاطة بدفع مســتحقاته في يوم التســوية ،يجوز لقطاع التقاص والتســوية واإليداع طلب الســداد من البنك
المصدر للضمــان البنكي فورًا.
ً
كاملة .وال يجوز الســماح لشــركة الوســاطة باالســتمرار في
5.5يجب أن تظل قيمة الضمان البنكي المقدمة من شــركة الوســاطة لصالح إدارة الســوق
مزاولــة نشــاطه قبل أن يســتكمل ما قد يطــرأ على قيمة الضمــان البنكي من نقص.
 6.6فــي حالــة تجــاوز شــركة الوســاطة لقيمة الضمــان البنكي المودع لدى الســوق بمبلغ  50,000درهم أو أكثرفي يوم التــداول ( )T+0فإنه يتوجب
عليــه إيــداع المبلــغ المتجــاوز لقيمــة الضمان البنكي في( )T+1وبحد أقصى الســاعة  10:30صباحا .باإلضافة إلى ذلك يجب على شــركة الوســاطة
إرســال رســالة رســمية للقطاع يبين فيها اإليداع ومرفقًا معه إشــعار اإليداع على البريد االلكتروني المشــترك لإلدارة. Clearing&Settlement@dfm.ae :
7.7يجب على شــركة الوســاطة تحديد طلبها في الرســالة الرســمية الموجهة للقطاع إما بإبقاء المبلغ المودع في حســاب الســوق لرفع قيمة الضمان
البنكــي وإمــا باســترجاع المبلــغ المودع في يوم التســوية ( )T+2وذلك بعــد التأكد من عدم تجاوز الضمــان البنكي في (.)T+1
مالحظات هامة:
• يجــب أن يتقيــد الضمــان البنكــي المقــدم بجميع الشــروط المذكورة فــي التعميم اإلداري رقم ( )32-2001وال يتم قبول أي ضمان غير مســتوفي
الشروط.
•في حالة إخفاق شــركة الوســاطة في دفع قيمة التســوية المالية المســتحقة عليها في ( )T+2وذلك لعدم توفر المبلغ الكافي في حســاب
الشــركة لدى بنك التســوية ،وفي حالة توفر المبلغ المودع من قبل شــركة الوســاطة في حســاب الســوق ،ســتقوم إدارة التقاص والتســوية بإتباع
الخطوات التالية مباشــرة:
•
 .1اســتخدام المبلغ المودع بغرض ســداد قيمة التســوية المالية المســتحقة على شــركة الوساطة.
 .2تعديــل ســقف التداول بما يتناســب مع الضمانــات المصرفية والنقدية المودعة لدى الســوق.
 .3إخطار شــركة الوســاطة بســحب المبلغ لســداد قيمة التســوية المالية المســتحقة عليه وذلك بعد التنفيذ.

إﺧﻼء ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ « اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت » ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻌﻠﯾق ﻓﻘط .ورﻏم ﺗوﺧﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻗد ﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف ﻓﻲ أي وﻗت وﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .ﻻ ﺗﺷﻛل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺻﯾﺣﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾم أي ﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ،وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو .ﻻ ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺳداك دﺑﻲ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧﺎﺳداك دﺑﻲ و /أو اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭم ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﮭم أو ﻣوظﻔﯾﮭم ﯾﻌطون أي ﺿﻣﺎن أو زﻋم ﺑدﻗﺗﮭﺎ وﺗوﻗﯾﺗﮭﺎ ،وﻣوﺛوﻗﯾﺗﮭﺎ أو اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵن أو ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻟن ﯾﺗﺣﻣل أي ﻣن ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻧﺎﺳداك دﺑﻲ أي ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن أي ﺧﺳﺎرة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل أي
ﺷﺧص ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ .ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر أي ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺄﻧﮫ دﻋوة
ﻟﻌﻣل أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﻲ .ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺻﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد،
وﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺻﻛوك .ﻻ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷھداف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻷي ﻣﺳﺗﺛﻣر
ﻓرد ،اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ،اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺗﻘدﯾراﺗﮭم وﻋﻧﺎﯾﺗﮭم اﻟواﺟﺑﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن .اﻟﺗداول ﻓﻲ ﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻷدوات ﻟﯾس ﻣﺿﻣوﻧﺎ ً و
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﯾﻣﺗﻠك ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺳداك دﺑﻲ
ﺣق اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺔ وﯾﺟب أن ﻻ ﺗوزع أو ﺗﺑث إﻟﻰ أي
.ﺷﺧص آﺧر أو ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻣن ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺎﺳداك دﺑﻲ
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